PEDA.NET-PALVELUN KÄYTTÖLUPA JA TUNNUSTEN LUOMINEN ALLE 15VUOTIAALLE

1. PALVELUN KUVAUS
Jyväskylän yliopiston ylläpitämä Peda.net (https://peda.net/) on keskitetysti ylläpidetty
sähköinen palvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensisijassa
oppilaitosten sekä yksittäisten oppilaiden ja opettajien käyttöön, mutta palvelua voivat
käyttää myös yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt.
Palveluun kuuluu mm. käyttäjän itse hallinnoima henkilökohtainen profiili (OmaTila)
sekä oppilaitoksen hallinnoima verkko-oppimisympäristö.
Oppilas käyttää palvelua esimerkiksi koulutehtävien tekemiseen sekä viestintään
muiden oppilaiden ja opettajan kanssa. Palvelun avulla käytetään myös sähköisiä
oppimateriaaleja. Oppilas voi keskustella ja jakaa sisältöjä paitsi omien
koulukavereiden kanssa, myös palvelun muiden käyttäjien kanssa. Palvelussa ei ole
oppilaitos- tai kuntarajoja.
Peda.net –palvelun tarkempi kuvaus on sivulla: https://peda.net/info/palvelunkuvaus

2. OPPILAAN OIKEUDET
Oppilas voi käyttää palvelun henkilökohtaista profiilia myös muihin kuin kouluasioihin.
Oppilaan oma profiili (OmaTila) jää oppilaan käyttöön vaikka opinnot päättyvät tai
opiskelupaikka vaihtuu. Oppilaitoksen hallinnoimaan verkko-oppimisympäristöön
pääsystä vastaa oppilaitos.
Oppilaan palveluun tekemä sisältö säilytetään Jyväskylän yliopiston palvelimilla
osoitteessa Keskussairaalantie 2, Jyväskylä. Oppilaan itse tekemiin materiaaleihin
omistusoikeus säilyy aina oppilaalla itsellään.
Tämä ei ole tutkimuslupa. Jos yliopisto haluaa käyttää oppilaan tekemiä tuotoksia
esimerkiksi tutkimusaineistona, siihen kysytään aina lupa erikseen.
Oppilaan henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Palvelu on oppilaille
maksuton.

3. JULKISUUS
Palvelun käyttäjä voi itse päättää, millaisen käyttäjätunnuksen hän luo palveluun. Itse
luotu käyttäjätunnus (esimerkiksi ville.virtanen tai villevirta) on aina julkinen. Muita
julkisia tietoja ovat käyttäjän nimi (jos on annettu) ja käyttäjän julkinen kuvaus (jos on
annettu).
Henkilökohtaiseen profiiliin luodut sisällöt näkyvät oletuksena vain käyttäjälle itselleen.
Käyttäjä (esimerkiksi oppilas tai opettaja) voi kuitenkin julkaista sisältöjä omalla
päätöksellään muille käyttäjille tai käyttäjäryhmille, myös avoimeen internettiin.

4. PALVELUN KÄYTTÖEHDOT
Palvelun käyttäjän on hyväksyttävä palvelun käyttöehdot. Täydelliset käyttöehdot
näkyvät ja ne on hyväksyttävä tunnusta luotaessa sekä aina, jos ne ovat muuttuneet.
Käyttöehdoissa mainitaan mm. seuraavista asioista:
Pidä huolta, että




salasanasi ei paljastu kenellekään
sinulla on vain yksi tili palvelussa
et laita palveluun mitään toisia loukkaavaa tekstiä tai tiedostoja.

Varmista, että



olet antanut rekisteröityessäsi oikeat tiedot: väärien tietojen antaminen voi
johtaa tilin sulkemiseen
jos olet alle 15-vuotias, olet saanut huoltajan suostumuksen tämän palvelun
käyttöön.

Muistathan



että olet itse vastuussa Omassa Tilassasi olevista materiaaleista. Jos huomaat
palvelussa loukkaavaa tai rikollista materiaalia, ilmoita heti palvelun
tarjoajalle asiasta.
varmuuskopioida itsellesi tärkeät tiedot ja materiaalit myös jonnekin
muuallekin kuin Omaan Tilaan: palvelun tarjoaja ei takaa tallennettujen
tietojen säilyvyyttä.

5. LISÄTIEDOT
Lisätietoja palvelusta antaa:
Opettajan tai muun yhteyshenkilön tiedot.

6. ALLE 15-VUOTIAAN TUNNUKSEN LUOMINEN
Alle 15-vuotias voi luoda palveluun tunnuksen yhdessä huoltajan kanssa. Tunnuksen voi
rekisteröidä osoitteessa
https://peda.net/:registerminor
Tunnuksen rekisteröimiseen tarvitaan huoltajan sähköpostiosoite, johon tarkemmat
ohjeet tunnuksen aktivoinnista lähetetään.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. PEDA.NET PALVELUN KÄYTTÖLUPA
Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta luoda tunnusta kotona yhdessä alle 15-vuotiaan
kanssa, voi huoltaja antaa koululle luvan tunnuksen luomiseen. Palauttakaa silloin tämä
osa allekirjoitettuna opettajalle.

Oppilaalle ________________________________ saa luoda tunnuksen Peda.net -palveluun.

Päiväys ja huoltajan allekirjoitus: ______________________________________________________

