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KÄYTTÖEHDOT
Laitosasiakkaat
voimassa 25.3.2019 alkaen

SBM – Tietopalvelut
TIETOKANTOJEN KÄYTTÖEHDOT
TUTKIMUS- JA OPPILAITOKSET

1. KÄYTTÖEHTOJEN KOHDE JA VOIMASSA OLO
SBM - Tietopalvelut on Variantti Oy:n ylläpitämä markkinapaikka,
jossa hyödykkeiden myyjänä on Variantti Oy, Lohja (Y-tunnus 23755916).
Nämä käyttöehdot koskevat Variantti Oy:n tietokantojen käyttöä, jossa
käyttäjänä on julkinen tieteellinen tutkimuslaitos tai Suomen
opetushallinnon hyväksymän opintosuunnitelman mukaan opetusta
antava oppilaitos (jäljempänä Laitosasiakas).
Tietokantoihin sisältyy sekä maksullisia hyödykkeitä että ilmaisjakelun
kautta ladattavia hyödykkeitä: sähköisiä ja multimediajulkaisuja niiden
kaikissa sähköisissä ja kuvallisissa muodoissaan ja painatettuja
julkaisuja. Tietokantana on myös tutkimusseurantatietokanta.
Nämä käyttöehdot ja tekijänoikeuksiin liittyvät rajaukset koskevat SBM
– Tietopalvelujen verkkotietokantojen osalta sekä ilmaispalvelua että
maksullista palvelua käyttäviä Laitosasiakkaita. Lisäksi käyttöehdot
koskevat Laitosasiakkaiden osalta SBM – Tietopalvelujen
verkkokaupassa myytäviä muita sähköisiä, multimedia ja painatettuja
julkaisuja, ellei myyntinimikkeen tiedoissa ole toisin tuotu esille.
Käyttöehdot koskevat myös käyttäjätunnuksen käyttöehtoja.
Variantti Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisella
päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Voimassa olevat käyttöehdot ovat
julkisesti nähtävillä Variantti Oy:n tarjoaman verkkopalvelun
yhteydessä.
Variantti ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä.
Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa
tai olosuhteiden muutosta, joka on Variantti Oy:n
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Variantti Oy ei kohtuudella
voi voittaa.
Maksullisten hyödykkeiden osalta noudatetaan näiden käyttöehtojen
lisäksi SBM – Tietopalvelujen yleisiä sopimusehtoja ja tietyissä
tapauksissa erityisiä sopimusehtoja. Yleiset sopimusehdot ovat julkisesti
nähtävillä Variantti Oy:n tarjoaman verkkopalvelun yhteydessä.
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2. KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN KÄYTTÖEHDOT
SBM – Tietopalvelujen tietokantojen käyttö edellyttää myös
Laitosasiakkaan kyseen ollessa aina tutkimus- ja oppilaitoskohtaisten
asiakastunnusten hakemista ja käyttöä.
SBM – Tietopalvelujen tietokantojen käyttö edellyttää Laitosasiakkaan
kyseen ollessa Laitoksen rekisteröitymistä Variantti Oy:n asiakkaaksi ja
Laitoksen yhteyshenkilön ilmoittamista asiakastietoihin. Laitosasiakkaan
yhteyshenkilön on oltava Suomen lain mukaan oikeuskelpoinen
oikeushenkilö ja Laitosasiakkaaseen työsuhteessa tai sen palveluksessa
oleva täysi-ikäinen henkilö.
Laitosasiakkaan yhteyshenkilö ilmoittaa tilauksen yhteydessä Variantti
Oy:lle Tietokantojen käyttäjät ja näiden yhteystiedot. Tietokantojen
käyttäjätunnuksen saajan on oltava Suomen lain mukaan
oikeuskelpoinen oikeushenkilö ja tietokannan käyttäjätunnuksen
käyttäjän Laitosasiakkaaseen työsuhteessa tai sen palveluksessa oleva
täysi-ikäinen henkilö.
Lisäksi laitosasiakas voi saada opetuskäyttöön tarkoitetun erillisen
käyttäjätunnuksen oppilaiden käyttöön. Oppilaille tarkoitetun
käyttäjätunnuksen hakeminen ja käyttöehdot on sovittava Variantti
Oy:n kanssa erikseen.
Tietokantojen käyttäjätunnuksen saajat sitoutuvat pitämään
käyttäjätunnuksen tiedot salaisina, ja sitoutuvat olemaan luovuttamatta
niitä kolmannen osapuolen käyttöön.
Mikäli käyttäjän tunnustiedot ovat päätyneet vääriin käsiin, on
Laitosasiakkaan yhteyshenkilön ja/tai käyttäjätunnuksen saajan
ilmoitettava siitä välittömästi palvelun ylläpitäjälle sähköposti:
myynti@variantti.fi tai puhelimitse tukipalvelunumeroon +358 40 751
2658.
Variantti Oy toimittaa käyttäjätunnuksen käyttäjälle kokonaan uudet
tunnukset, jolloin vanha käyttäjätunnus salasanoineen lakkaa olemasta
voimassa.
Laitosasiakas vastaa siitä, että se ilmoittaa kirjallisesti Variantti Oy:lle
käyttäjien osalta tapahtuneista muutoksista (poistuvat ja uudet
käyttäjätiedot) välittömästi, vähintään sähköpostina.
Variantti Oy:n palvelunumero: +358 40 751 2658
Variantti Oy:n sähköposti: myynti@variantti.fi
Laitosasiakas vastaa siitä, että käyttäjätunnuksen käyttäjä noudattaa
omalta osaltaan näitä käyttöehtoja.
Mikäli Variantti Oy:llä on aiheellinen ja pätevä syy epäillä, että käyttäjän
tunnustietoja on käytetty väärin, on Variantti Oy:llä oikeus keskeyttää
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käyttäjän käyttäjätunnuksen käyttö väliaikaisesti siihen saakka, kunnes
Variantti on saanut luotettavan selvityksen siitä, että käyttäjätunnukset
ovat ainoastaan niiden käyttöön oikeutetun käyttäjän hallussa.

3. JULKAISUJEN TEKIJÄNOIKEUS
Sähköisten, multimedia ja painatettujen julkaisujen käytössä on
noudatettava aina, mitä Tekijänoikeuslaissa 8.7.1961/404 sanotaan.
(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404 )
Julkaisujen moraalinen tekijänoikeus on aina Tekijällä (julkaisun
tiedoissa ilmoitetut henkilöt). SBM – Tietopalvelujen kustantamien
julkaisujen osalta kaupallinen tekijänoikeus on aina Variantti Oy:llä, ellei
julkaisun tiedoissa ole toisin esitetty.

4. SÄHKÖISTEN JA MULTIMEDIA JULKAISUJEN KÄYTTÖEHDOT
Laitosasiakkaan on sovittava SBM – Tietopalvelujen verkkotietokantojen
käytöstä aina erikseen kirjallisesti Variantti Oy:n kanssa. Laitosasiakas
saa käyttää SBM – Tietopalvelujen julkaisuja vain sen julkiseen
tieteelliseen tutkimukseen tai opintoihin liittyvään opetuskäyttöön, ellei
Variantti Oy:n kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu. Markkinaehtoisesti
tarjottavat tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalvelut rinnastetaan
Yritysasiakkaan toimintaan, jolloin on noudatettava ensisijaisesti
Yritysasiakkaan käyttöehtoja.
Laitosasiakkaalla ei ole oikeutta julkaisun jälleen myyntiin tai
levitykseen kopioina painetussa ja/tai sähköisessä ja/tai multimedia
muodossa, ellei käytöstä ja sen ehdoista sovita kirjallisesti erikseen
Variantti Oy:n kanssa. Laitosasiakkaalla ei ole myöskään oikeutta
asettaa julkaisua julkisesti esille missään muussa julkisessa
markkinapaikassa.
Julkaisun tekstisitaattien ja harkitusti kuvasitaattien osalta käyttö on
luvallista tieteellisiin esityksiin luokiteltavien julkaisujen osalta, kuten
myös opinnäytetöiksi luokiteltavien julkaisujen kohdalla. Sitaattien
käytössä on noudatettava, mitä Tekijänoikeuslaissa 8.7.1961/404 ja
Tekijänoikeusneuvoston teksti- ja kuvasitaatteja koskevien lausuntojen
ratkaisuissa on sanottu.

5. PAINETTUJEN JULKAISUJEN KÄYTTÖEHDOT
Laitosasiakas saa käyttää SBM – Tietopalvelujen painatettuja julkaisuja
vain sen julkiseen tieteelliseen tutkimukseen tai opintoihin liittyvään
opetuskäyttöön, ellei Variantti Oy:n kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.
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Markkinaehtoisesti tarjottavat tutkimus-, kehitys- ja koulutuspalvelut
rinnastetaan Yritysasiakkaan toimintaan, jolloin on noudatettava
ensisijaisesti Yritysasiakkaan käyttöehtoja.
Laitosasiakkaalla ei ole oikeutta julkaisun jälleen myyntiin tai
levitykseen kopioina painetussa ja/tai sähköisessä muodossa, ellei
käytöstä ja sen ehdoista sovita kirjallisesti erikseen Variantti Oy:n
kanssa. Laitosasiakkaalla ei ole myöskään oikeutta asettaa julkaisua
julkisesti esille missään muussa julkisessa markkinapaikassa. Sen sijaan
laitoksen kirjastoon hankittuja julkaisuja voi asettaa esille ja lainata
edelleen kirjaston asettamien ehtojen mukaisesti.
Julkaisun tekstisitaattien ja harkitusti kuvasitaattien osalta käyttö on
luvallista tieteellisiin esityksiin luokiteltavien julkaisujen osalta, kuten
myös opinnäytetöiksi luokiteltavien julkaisujen kohdalla. Sitaattien
käytössä on noudatettava, mitä Tekijänoikeuslaissa 8.7.1961/404 ja
Tekijänoikeusneuvoston teksti- ja kuvasitaatteja koskevien lausuntojen
ratkaisuissa on sanottu.

6. SBM – TIETOPALVELUJEN JULKAISUIHIN VIITTAAMINEN
Variantti Oy:n kustantamien sähköisten ja multimedia julkaisujen osalta
on sitaattien käytössä noudatettava seuraavaa viittaustapaa:
Artikkelitietokanta:
Artikkelitietokanta:
Tekijä/tekijät (julkaisuvuosi):”Julkaisun nimi,” SBM – Tietopalvelut,
artikkelitietokanta, ISSN-L 2323-6477, ISSN 2323-6477, Variantti Oy
(noudettu pp.kk.vvvv osoitteesta: http://sbm.variantti.fi/tietopalvelut)
Videoluentotietokanta:
Tekijä/tekijät (julkaisuvuosi):”Julkaisun nimi,” SBM – Tietopalvelut,
videoluentotietokanta, Variantti Oy (noudettu pp.kk.vvvv osoitteesta:
http://sbm.variantti.fi/tietopalvelut)
Variantti Oy:n kustantamien painatettujen julkaisujen osalta on
sitaattien käytössä noudatettava seuraavaa viittaustapaa:
Tekijä/tekijät (julkaisuvuosi):”Julkaisun nimi,” painos x, SBM –
Tietopalvelut, Variantti Oy, Lohja. (ISBN xxx)
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