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Lääkehoitokoulutuslisenssisopimuksen yleiset toimitus- ja 
käyttöehdot 
Liite 1: Aineiston yksilöinti ja määritykset 

YLEISTÄ 

Tässä Liitteessä määritellään Yrityksen ja Koulutuksen järjestäjän välistä Sopimusta koskeva Aineisto. Luentojen 

sisällön on lähtökohtaisesti noudatettava yleisesti hyväksyttäviä, tieteellisiltä materiaaleilta edellytettäviä 

vaatimuksia koskien luentojen sisällön tieteellistä tarkkuutta, puolueettomuutta, kriittisyyttä ja lähteitä sekä muita 

tieteellisen tekstin vaatimuksia. Yritys ei kuitenkaan takaa Aineistossa esitettyjen tietojen ajantasaisuutta eikä 

sisällön oikeellisuutta. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Yritys ei vastaa mistään välittömästä tai 

välillisestä vahingosta, joka Aineiston käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Aineiston sisällön käyttämisestä ja 

soveltamisesta. 

 

Aineiston sisältämät tiedot ja neuvot on tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan (ns. “as is”) eikä Yritys anna niistä 

nimenomaisia, epäsuoria tai pakottavia tai muita takuita niiden kaupallisesta soveltuvuudesta tai soveltumisesta 

Koulutuksen järjestäjän tarkoitukseen. Yritys ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu 

Aineistossa annetusta asiantuntijan neuvosta. 

 

Koulutuksen järjestäjä on tarkastanut ja hyväksynyt Aineiston. Osa Aineistosta on saatavilla videona, luennon 

käsikirjoituksen tekstinä sekä äänitteenä.  

 

TEKNISET VAATIMUKSET 

Aineiston käyttäminen vaatii verkkoyhteyden. Videoiden kuvanlaatu on oletuksena 1080p (HD) tarkkuuksinen, mutta 

sen voi vaihtaa katsellessa 720p (HD) tai 360p -tarkkuuteen. 

 

PC/MAC 

Verkko-oppimisympäristössä olevien videoiden katseluun ja ääniraidan kuunteluun vaaditaan laajakaistayhteys 

(vähintään 1 Mbps) tai kiinteä yhteys. Palvelua voidaan käyttää minkä tahansa operaattorin liittymällä Suomessa ja 

ulkomailla. Selaimeksi suositellaan Google Chromea, mutta myös Safari, Microsoft Edge ja Mozilla Firefox ovat 

tuettuja. Käytettäväksi suositellaan uusinta mahdollista selaimen versiota. Videoiden katsominen edellyttää HTML5 

tekniikoita/H264 videoformaattia tukevaa selainta ja että käytössä on Javascript ja evästeet (cookies). Suurimmassa 

osassa kotitietokoneita tämä on automaattisesti kunnossa eikä edellytä toimenpiteitä. 

 

Mobiili 

Skhole on yhteensopiva yleisimpien iOS & Android -älypuhelinten kanssa. 
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SISÄLTÖ 

Verkko-opetusmateriaali sisältää Yrityksen tuottaman lääkehoitoa koskevan verkko-opetusaineiston ja se perustuu 

Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen ohjaukseen 14/2015 (Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman 

tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa).  

 

Aineisto käsittää myös verkko-oppimisympäristössä olevan lääkelaskentatenttityökalun, suoritusotteet, 

käyttöoikeuksien hallintapaneelin sekä muut palvelun käytön kannalta olennaiset tietokoneohjelmasovellukset ja 

tietokannat. Lääkelaskentatentti koostuu laskutehtävistä sekä monivalintakysymyksistä. Hyväksytty suoritus 

edellyttää, että laskutehtävistä 100% on oikein ja että monivalintatehtävistä 80% on oikein vastattu.  

 

Lisäksi Koulutuksen järjestäjä saa käyttöönsä kaiken lisenssin voimassaolon aikana Yrityksen tuottaman julkisen (ei 

mittatilaustyönä tehtyä ns. on-demand) lääkelaskentaan liittyvän verkko-opetusmateriaalin. Osa kursseista voi olla 

saatavilla myös englannin ja ruotsin kielellä.  

 


