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Erityispalvelut

Kuntien tilastollisten osa-alueiden ylläpitopalvelun käyttöehdot
1. Käyttöehtojen soveltaminen
Näitä käyttöehtoja sovelletaan Tilastokeskuksen kuntien tilastollisten osa-alueiden ylläpitopalvelun käytössä.
Ylläpitopalvelu sisältää kartta-aineiston katselupalvelun ja latauspalvelun.

2. Käyttöoikeus
Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Tilastokeskukselle. Tilastokeskus luovuttaa
kunnille oikeuden käyttää palvelua kunnan omien tilastollisten osa-alueiden tarkistamiseen ja päivittämiseen
liittyvään toimintaan. Kunta voi ladata palvelusta omat voimassaolevat osa-aluerajat ja siihen liittyvän luokituksen. Kunta voi myös katsella muiden kuntien osa-aluerajoja katselupalvelussa ja luokitusta taulukkonäkymänä,
mikäli ko. kunta ei ole sitä kieltänyt.
Tilastokeskus toimittaa kunnan ilmoittamalle yhteyshenkilölle (käyttäjälle) palvelun kirjautumistiedot.

3. Käyttäjää koskevat erityisehdot
Palvelu on tarkoitettu kunnan omaan käyttöön. Palvelussa julkaistun kunnan oman kartta-aineiston käyttöoikeudet kuuluvat kunnalle. Kunta voi halutessaan kieltää oman kartta-aineistonsa julkaisemisen palvelussa. Mikäli
kunta haluaa luovuttaa kartta-aineistonsa toisen kunnan tai muun organisaation käyttöön, tulee se tehdä erillään
tästä palvelusta.
Palvelussa esitettyjen kaikkien kuntien osa-alueluokitusten tunnuksien ja nimien oikeudet kuuluvat Tilastokeskukselle.
Kunnalla ja käyttäjällä ei ole oikeutta Tilastokeskuksen palvelun tai sen osien, tai muiden kuntien kartta- aineistojen ja luokitusten edelleen luovuttamiseen tai jälleenmyyntiin tai palvelun hyödyntämiseen tällaisessa toiminnassa.
Kunta vastaa palvelun edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta
sekä muista palvelun käytön aiheuttamista kustannuksista.
Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta
käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Kunnan tulee huolehtia siitä, että palvelun käyttäjät tuntevat aineiston käytön rajoitukset ja puuttua rikkomukseen heti sen havaittuaan sekä ilmoittaa
tapahtuneesta Tilastokeskukseen.
Kunnan viitatessa Tilastokeskuksen palveluun on lähteenä mainittava Tilastokeskus.

4. Tilastokeskusta koskevat erityisehdot
Tilastokeskus ylläpitää palvelua ja tuottaa palvelun sisällön. Tilastokeskus vastaa siitä, että palvelun tiedot ovat
kuntien toimittamien aineistojen mukaisia edellyttäen, että kunta on toimittanut alkuperäisaineiston Tilastokeskukseen ylläpidon aikataulun mukaisesti. Tilastokeskuksella on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on
välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi.
Tilastokeskus ei vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja -häiriöiden, teknisten vikojen sekä haitallisten ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista. Tilastokeskus ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista virheistä
tai myöhästymisistä tai välillisistä vahingoista.

