
 

CIRCULA® KIERTOTALOUS- JA YRITTÄJYYSPELIN KÄYTTÖEHDOT OPETUS-JA 
TUTKIMUSKÄYTTÖÖN SEKÄ MUUHUN YLEISHYÖDYLLISEEN KÄYTTÖÖN 

 

 

CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin ovat kehittäneet seuraavat tahot Sitran 
rahoittamassa hankkeessa: 

1) Suomen ympäristöopisto SYKLI, osoite: Malminkauppatie 8 B, 00700 Helsinki, y-
tunnus: 0681365 (”Sykli”);  

2) Savon koulutuskuntayhtymä, osoite: PL, 70101 Kuopio, y-tunnus: 1852679-9 
(”Savo”);  

3) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, osoite PL 77700, 02070 Espoon 
Kaupunki, y-tunnus: 0502454-6 (”Omnia”); ja  

4) Nuori Yrittäjyys ry, Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki, y-tunnus: 1813465-6 (”NY”). 

”Käyttäjä” on henkilö tai henkilön edustama organisaatio, joka lataa CIRCULA® 
kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalia osoitteesta [www]. 

”Julkaisija” on Sykli.  

 

1. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 

1.1. Ladatessaan CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalia Käyttäjä hyväksyy 
nämä käyttöehdot ja käyttöehtojen hyväksyminen muodostaa sitovan sopimuksen Käyttäjän 
ja Julkaisijan välille (”Sopimus”). Nämä käyttöehdot ja Sopimus ovat voimassa toistaiseksi.  

1.2. Hyväksymällä nämä käyttöehdot, Käyttäjä sitoutuu käyttämään CIRCULA® 
kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalia näiden käyttöehtojen ja materiaalin mukana 
mahdollisesti toimitettavien ohjeiden mukaisella tavalla.  

1.3. Mikäli et Käyttäjänä ymmärrä näitä käyttöehtoja tai hyväksy niitä, älä vahvista 
käyttöehtoja ja lataa CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalia. 

1.4. Julkaisija vakuuttaa, että sillä on oikeus saattaa saataville CIRCULA® kiertotalous- ja 
yrittäjyyspelin materiaalia näiden käyttöehtojen mukaisesti ja oikeus edustaa Omniaa, 
Savoa ja NY:tä näiden jaellessaan materiaalia näiden käyttöehtojen mukaisesti.  

 

2. KÄYTTÖEHDOT 

2.1. ”Käyttötarkoitus”: CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalit ovat 
ladattavissa vastikkeetta ja ilman ajallista rajoitusta käytettäväksi opetus- ja tutkimuskäyttöä 
ja muuta vastaavaa yleishyödyllistä käyttöä varten ja ne on tarkoitettu käytettäväksi vain 
Käyttäjän omassa toiminnassa ja oman organisaation sisällä näiden käyttöehtojen ja 
Sopimuksen mukaisella tavalla ja laajuudessa. Yleishyödylliseksi käytöksi katsotaan 
sellainen vastikkeeton toiminta, jota tehdään esimerkiksi oppilaitoksissa, järjestöissä, 



yhdistyksissä ja julkisella sektorilla ja jonka tavoitteena on kiertotalouden ja yrittäjyyden 
perusoppien ja -ideoiden opettaminen ja tutkimus.  

2.2. Käyttötarkoituksen vastainen CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalien 
käyttäminen ja levittäminen kolmansille osapuolille ja muussa kuin omassa toiminnassa 
toteutettavien CIRCULA® työpajojen ohjaaminen sekä työpajojen ohjaajien kouluttaminen 
on kiellettyä. CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalien käyttäminen 
kaupallisessa tarkoituksessa on mahdollista vain erillisin ehdoin.  

2.3. Ladattavissa olevat CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalit on tarkoitettu 
ainoastaan tulostettaviksi. Mikäli haluat saada painetun materiaalin, ota yhteyttä 
Julkaisijaan.  

2.4. Mikäli haluat saada ohjausta tai koulutusta CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin 
työpajan järjestämisessä, ota yhteyttä Julkaisijaan.  

2.5. Mikäli jaat sosiaalisessa mediassa tai muissa viestintäkanavissa tietoa siitä, että olet 
käyttänyt CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspeliä, ilmaise viestinnässäsi seuraavat asiat: 
(i) CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin ovat kehittäneet yhteistyössä Suomen 
ympäristöopisto SYKLI, Savon koulutusyhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 
Omnia ja Nuori Yrittäjyys ry ja (ii) mikäli soveltuvaa käytä viestinnässä merkintää #circula. 

 

3. AINEETTOMAT OIKEUDET 

3.1. Kaikki tekijänoikeudet ja kaikki muut aineettomat oikeudet CIRCULA® kiertotalous- ja 
yrittäjyyspeliin, sen ulkoasuun ja siihen liittyviin erilaisiin ladattaviin materiaaleihin 
(”Aineisto”) kuuluvat Syklille, Omnialle, Savolle ja NY:lle tai heidän kumppaneilleen.  

3.2. Käyttäjä saa hyväksymällä nämä käyttöehdot oikeuden käyttää tekijänoikeudella ja 
muilla aineettomilla oikeuksilla suojattua Aineistoa ainoastaan omassa toiminnassaan ja 
näiden käyttöehtojen mukaisessa laajuudessa opetus- ja tutkimuskäytössä tai muussa 
vastaavassa yleishyödyllisessä tarkoituksessa. Kaikenlainen CIRCULA® kiertotalous- ja 
yrittäjyyspeliä koskevan Aineiston jäljittely, irrottaminen kokonaisuudesta, muokkaaminen, 
muuntelu ja edelleen levittäminen ei ole sallittua.  

3.3. CIRCULA® on rekisteröity tavaramerkki, jonka haltija on Julkaisija. Nämä käyttöehdot 
eivät muodosta minkäänlaista lisenssiä tai muuta käyttölupaa tavaramerkkiin.  

 

4. HENKILÖTIEDOT 

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (”GDPR”) ja 
Julkaisijan tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla osoitteessa [www]. 

 

5. MUUT EHDOT 

5.1. Nämä käyttöehdot ja Sopimus eivät ole siirrettävissä.  



5.2. Julkaisijalla ja sen kumppaneilla on oikeus aika ajoin päivittää, muokata ja muuttaa 
ladattavissa olevaa CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalia ja Julkaisija voi 
tiedottaa näistä muutoksista Käyttäjää.  

 

6. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

6.1. Julkaisijalla ja sen kumppaneilla on milloin tahansa oikeus lakata tarjoamasta 
CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalia. Nämä käyttöehdot ja Sopimus 
pysyvät kuitenkin voimassa myös tällaisessa tapauksessa.  

6.2. Mikäli Käyttäjä menettelee näiden käyttöehtojen ja Sopimuksen vastaisesti, Julkaisijalla 
on oikeus irtisanoa nämä käyttöehdot ja Sopimus Käyttäjän ja Julkaisijan välillä ja vaatia 
Käyttäjää todisteellisesti tuhoamaan tai palauttamaan Julkaisijalle kaikki Käyttäjän hallussa 
olevat CIRCULA® kiertotalous- ja yrittäjyyspelin materiaalit Käyttäjän kustannuksella. 

 

7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDAN RATKAISU 

7.1. Näihin käyttöehtoihin ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen 
lainvalintaa koskevat säädökset.  

7.2. Julkaisija ja Käyttäjä pyrkivät aina ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset näistä 
käyttöehdoista ja Sopimuksesta syntyvät riitaisuudet neuvottelemalla. Viimekädessä 
riitaisuudet ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli vastaajalla ei ole 
kotipaikkaa Suomessa, riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.  

 

 


