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Laskentapohjan oikeudet ja vastuu
Tämä selostus laskentapohjan käyttäjän oikeuksista ja vastuusta on vain yleisinformaatio asiasta. Jokaisen laskentapohjan omat lisenssiehdot sisältyvät itsen laskentapohjalle.

Copyright: <laskentapohjan toteuttajatoimisto> ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry. 2009 2011
Tämä lisenssisopimus muodostaa <laskentapohjan nimi>-ohjelmistoa koskevan sopimuksen lisenssin saajan ja
lisensoijan, <laskentapohjan toteuttajatoimiston> yhdessä Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n,
välillä. Käyttämällä ohjelmistoa hyväksytte tämän lisenssisopimuksen sisältämät ehdot ja rajoitukset jo ennen
ohjelmiston käyttöönottoa.
Lisenssisopimus koskee vain lisenssinsaajayhtiötä ja tämän yhtiön konserniyhtiöitä. Lisensioitavaa ohjelmistoa
saa käyttää vain Suomessa toimiva yhtiö tai ulkomailla toimiva yhtiö, kun suunnittelukohde on Suomessa.
Ohjelmisto ja kaikki siihen liittyvät oikeudet ovat lisensoijan omaisuutta. Lisenssisopimuksen perusteella teillä
ei ole omistus- tai immateriaalioikeuksia ohjelmistoon vaan ainoastaan rajoitettu käyttöoikeus ilman käyttöoikeuden siirto-oikeutta kolmannelle osapuolelle. Kun lisenssinsaaja on oppilaitos, oppilaitoksen opiskelijoilla on
ainoastaan rajoitettu käyttöoikeus ohjelmistoon, eikä oppilaitoksella ole ohjelmiston siirto-oikeutta opiskelijoille.
Ohjelmistoa voidaan käyttää vain lisenssin saajan sisäisessä toiminnassa. Lisenssin saajalla on oikeus ottaa kopioita ohjelmistosta omaan käyttöönsä. Kaikkien tällaisten kopioiden on sisällettävä lisensoijan tekijänoikeutta
sekä muita oikeuksia koskevat ilmoitukset. Lisensoija antaa käyttöoikeuden ohjelmistoon ”sellaisena kuin se on”
ilman mitään velvollisuutta ohjelmiston virheiden korjaamiseen tai ohjelmiston päivittämiseen.
Lisenssinsaajalla on oikeus korjaa, muuttaa, täydentää, laajentaa ja muulla tavalla jatkokehittää ohjelmistoa. Mikäli lisenssinsaaja jatkokehittää ohjelmistoa, ohjelmiston oikeudet säilyvät tästä huolimatta edelleenkin alkuperäisellä tekijällä ja SKOL:lla, ja siten Lähtötiedot- ja Tulos-lehdillä olevat pienet SKOL:n tunnus ja Ohjelehdellä olevat alkuperäisen tekijän ja SKOL:n nimet täytyy säilyttää. Vain hyvin suuret ohjelmiston laajennukset tai uudelleenohjelmointi voi rajoittaa alkuperäisen tekijän ja SKOL:n oikeuksia ohjelmistoon.
Kun lisenssinsaaja jatkokehittää ohjelmistoa muuten kuin nimiötietojen osalta, muutosten ja lisäysten on oltava
selkeästi merkitty tai muuten tunnistettavissa ohjelmistosta. Myös jatkokehitetyn ohjelmiston versionumerona
pitää käyttää muuta, kuin alkuperäisen ohjelmiston versionumero. Ohjelmiston oikeellisuuden varmentava varmennustestaus kattaa vain alkuperäisen ohjelmiston toiminnan. Lisenssinsaaja vastaa kokonaan jatkokehitetyn
ohjelmiston toiminnan oikeellisuudesta ja sen varmentamisesta.
Lisenssinsaaja on yksin vastuussa ohjelmiston käytöstä ja siitä saatavista laskelmista ja tulosteista, siihen syötetyistä tiedoista ja niihin sisältyvistä virheistä. Lisensoija ei takaa ohjelmiston tai sen avulla tehtyjen laskelmien
tai tulosteiden virheettömyyttä. Ohjelmisto laskee voimassaolevien suunnittelustandardien ja suunnitteluohjeiden
sekä niiden yleisesti hyväksyttyjen kansallisten liitteiden ja sovellusohjeiden mukaisesti, mutta se ei poista lisenssin saajan vastuuta laskelmien oikeellisuudesta. Lisenssisopimuksen ehdoton vaatimus on, että kaikki ohjelmiston tulosteet tarkistetaan perusteellisesti ennen niiden toteuttamista.

