
KÄYTTÖSOPIMUS ja KÄYTTÖEHDOT VOIMAKEHÄ®-SKILLHIVE-yhteisöpalvelun käyttöönottoon 

 

Mitä käyttösopimuksen/-ehtojen hyväksyminen tarkoittaa? 

Skillhiven VOIMAKEHÄ®-yhteisöpalveluun liittyminen ja käyttöönotto vaatii hyväksynnän. 

Skillhiven VOIMAKEHÄ®- yhteisöön kutsutaan VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat ja he voivat 

kutsua palveluun ohjauksessaan olevia täysi-ikäisiä henkilöitä.  

Käyttäjän hyväksymä käyttösopimus antaa käyttäjälle oikeuden käyttää Skillhiven 

VOIMAKEHÄ®- yhteisöpalvelua ohjaus- ja vahvuuskeskusteluihin sekä vahvuusprofiilin 

laatimiseen. VOIMAKEHÄ®-yhteisössä pääset tutkimaan ja tunnistamaan omia vahvuuksiasi 

laaja-alaisesti sekä keskustelemaan niistä valmentajasi kanssa sovitulla tavalla. Opit myös 

hyödyntämään niitä paremmin. Keskustelut alustalla ovat luottamuksellisia. Pääset 

tutustumaan tietosuojaselosteeseen ja näihin käyttöehtoihin kirjautuessasi sisään.    

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet 

VOIMAKEHÄ®-SKILLHIVE-yhteisöpalvelu on tarkoitettu positiivisen johtamisen ja laajan 

vahvuusnäkemyksen edistämisen oppimisyhteisöksi. Palvelun käytön tulee olla lain, hyvien 

tapojen, yksityisyyden suojan ja tämän sopimuksen mukaista. 

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muiden käyttöön. VOIMAKEHÄ®-

lisenssivalmentajien käyttäjätunnus on voimassa lisenssinvoimassaoloajan ja tämän jälkeen 

14 vuorokautta omien tietojen talteenottoa varten. Ohjattavien käyttäjätunnus on voimassa 

vahvuus- ja ohjauskeskustelujen sekä valmentajan kanssa sovitun ajan. Oman VOIMAKEHÄ®-

vahvuusprofiilin voi tulostaa itselleen sähköiseen muotoon (pdf). Myös keskustelut voi 

tallentaa itselleen Excel-tiedostoon. 

Henkilötietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille / 

kolmannelle osapuolelle. Käyttösopimuksen hyväksynyt käyttäjä on vastuussa omista 

käyttäjätiedoistaan, keskusteluista ja muista palveluun syöttämistään tiedoista. Jokainen 

käyttäjä voi hallita ja täydentää omaa profiiliaan ja valmentajatietojaan. Profiilin näkymistä 

voi käyttäjä itse hallita. Profiili näkyy oletusarvoisesti yhteisön ylläpitäjille ja nimeämillesi 

valmentajille. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun 

käytöstä. 

Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ja käsitellä henkilötietoja ainoastaan sopimuksen ja 

tietosuojaselosteen (linkki) mukaiseen käyttötarkoitukseen. Palvelun käyttö ja 

henkilötietojen käsittely on lopetettava käyttöoikeuden tai sopimuksen päättyessä. 

Mikäli liityt valmennusryhmään, tiimiin tai keskusteluun/parveen, profiilisi perustiedot (nimi, 

kuva, yhteystiedot ja esittelyteksti) näkyvät myös muille kyseisen ryhmän tai keskustelun 

jäsenille. Voit lisätä ja poistaa valmentajia Oma profiili -toiminnosta ja/tai liittyä tai poistua 

keskusteluista/parvista 

Omaa henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa on säilytettävä huolellisesti eikä niitä 

saa luovuttaa eikä antaa tiedoksi toisen käyttöön. Mikäli käyttäjä toteaa, että hänen 

tietojaan tai tunnuksiaan on käytetty väärin, tästä on ilmoitettava viipymättä 

palveluntoimittajalle.  

  

https://voimakeha.info/uploads/1/3/2/9/132969148/tietosuojaseloste.pdf


Asianmukainen käyttö  

Palvelua käytettäessä on noudatettava Suomen lakeja ja asetuksia. Erityisesti on 

huomioitava tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädäntö. 

 

VOIMAKEHÄ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöä suojaavat tekijänoikeuslaki ja 

tavaramerkkilaki. 

 

Tekijänoikeuslaki suojaa kirjallisia ja taiteellisia teoksia sekä tietokoneohjelmia ja 

tietokantoja (mm. VOIMAKEHÄ®-vahvuussanasto). Tekijänoikeuslain piiriin kuuluvat mm. 

koulutusmateriaalit sekä ääntä tai kuvaa sisältävät tallenteet. Tekijänoikeus syntyy 

automaattisesti teoksen luoneelle henkilölle. 

 

Tekijänoikeuslain 2 § mukaan tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, 

yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se 

yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, 

toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen 

 

Tavaramerkillä on tarkoitus erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut toisen 

tavaroista tai palveluista. 

 

Tavaramerkin suojaamaan kohteeseen voi myöntää käyttöluvan eli lisenssin. VOIMAKEHÄ®-

lisenssi tarkoittaa käyttöoikeutta tuotteeseen ja konseptiin, mutta konseptin ja tuotteen 

tekijänoikeudet (esim. valmistaa voimakehätuotteita tai sovelluksia voimakehäsanaston 

perusteella) jäävät haltijalle. Esimerkiksi VOIMAKEHÄ®-korttien kopioiminen, painattaminen, 

vahvuussanaston osittainenkin kopioiminen järjestelmästä missään muodossa 

(kuvakaappaukset, tulosteet, sanalistat) tai siirtäminen sellaisenaan omiin tuotteisiin tai 

järjestelmiin on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Luvallista on ainoastaan oman 

vahvuusprofiilin tai cv:n tulostaminen henkilökohtaiseen käyttöön.  

 

VOIMAKEHÄ®-lisenssinhaltija saa hyödyntää tuotetta, tavaramerkkiä ja konseptia 

lisenssiehtojen mukaisessa käytössä ja tuottaa omia tehtäviä ja materiaaleja huolehtien 

alkuperäisen tavaramerkin suojan säilymisestä (esimerkiksi että omiin koulutuksiin tai 

palveluihin osallistuvat eivät voi ottaa materiaaleja edelleen omaan koulutuskäyttöönsä 

ilman lisenssivalmennuksen suorittamista ja lisenssin hankkimista, vaan materiaali on 

tarkoitettu koulutukseen osallistujan omaan henkilökohtaiseen käyttöön ja opiskeluun ko. 

koulutuksessa/palvelussa). Lisenssivalmentaja vastaa tekijänoikeuksien ja tavaramerkin 

suojasta, ja myös valmentajan itse muokkaamissasi materiaaleissa tulee aina olla merkintä 

©VOIMAKEHÄ®.  

 

Tavaramerkkilain 42 § mukaan 

Tavaramerkin haltija voi antaa toiselle luvan käyttää tavaramerkkiä eli myöntää 

käyttölisenssin. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin sellaista 

lisenssinhaltijaa vastaan, joka rikkoo lisenssisopimuksen määräyksiä seuraavissa asioissa: 

1) sopimuksen kesto; 

2) rekisteröinnin suojaama muoto, jollaisena merkkiä saa käyttää; 

3) lisenssin kattamien tavaroiden tai palvelujen laajuus; 

4) tavaramerkin käyttöalue; tai 



5) lisenssinhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatu. 

 

Tavaramerkkejä ovat myös VOIMAKEHÄ®-konseptit Kehity vahvuuksilla™ ja 

Voimakehäprofilointi™, joiden käytölle on erikseen määritelty ehdot. 

 

Lisenssivalmentaja on velvollinen ottamaan selvää ja varmistamaan tarvittaessa 

asianmukaisen käytön ehdot lisenssinmyöntäjältä.  

Salasanan ja/tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa 

tästä välittömästi rekisterinpitäjälle.  Luvattomasta käytöstä tai käyttöyrityksestä on 

ilmoitettava välittömästi rekisterinpitäjälle. 

 

Lisenssivalmentajan vastuu  

Alustalla valmentajan (EXT-MENTOR) roolissa toimivaa VOIMAKEHÄ®-lisenssinhaltija vastaa 

valmennettaviensa tietosuojan ja luottamuksellisuuden säilymisestä. Valmentaja vastaa siitä, 

että parvissa/keskusteluissa, joita hän luo, kopioi tai linkittää tai joihin hän lisää, kutsuu tai 

ohjaa valmennettaviaan liittymään, näkyvyysasetukset ovat oikein (VAIN KUTSUTUILLE). 

Ottaessaan palvelun käyttöönsä valmentaja sitoutuu palvelun käyttöohjeistuksen 

noudattamiseen. Valmentaja vastaa myös palvelun käytön ohjeistamisesta omille 

valmennettavilleen. Vahvuuttamo ei vastaa vahingosta tai tietosuojaloukkauksista, jotka 

johtuvat valmentajan virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta toiminnasta tai 

huolimattomuudesta. 

 

Käyttösopimuksen hyväksyminen 

Jotta voit käyttää VOIMAKEHÄ®-Skillhive-palvelua, on sinun hyväksyttävä käyttösopimus ja 

käyttöehdot. 

 

 

 


