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YLEISET KÄYTTÖEHDOT 
 

JOHDANTO 
 

A)  Nämä ehdot ovat Patentti- ja rekisterihallituksen (”PRH”), 00091 PRH, Suomi, yleiset 
käyttöehdot, jotka koskevat kenen tahansa tekemiä LEI-tunnusten ja LE-RD-tietojen hakuja ja 
latauksia tältä verkkosivustolta (“Yleiset käyttöehdot”). 

(B) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka 
Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä FSB (Financial Stability Board) on perustanut 
Baseliin, Sveitsiin, Sveitsin lainsäädännön mukaisesti. 

(C) GLEIF ja sen kanssa yhteistyössä toimivat paikalliset operatiiviset yksiköt (”LOU-yksiköt”, 
Local Operating Units) ylläpitävät maailmanlaajuisten yksilöllisten kansainvälisten 
yhteisötunnusten (”LEI-tunnukset”, Legal Entity Identifiers) järjestelmää sekä LEI-
tietovarantoja, jotka sisältävät tiettyjä lisätietoja järjestelmään kuuluvista oikeushenkilöistä 
(”LE-RD-tiedot”, Legal Entity Reference Data). 

(D)  Käyttäjät pääsevät LOUn LEI-tietovarantoon (LOU’s LEI Repository) www.ytj.fi-verkkosivuston 
kautta. Tietoja on mahdollista saada käyttöönsä ladattavina tiedostoina, verkkorajapintojen 
tai ohjelmointirajapintojen (API) kautta tai muilla teknisillä keinoilla PRH:n harkinnan 
mukaan. Kaikenlainen LEI-datan ja LE-RD-tietojen käyttö www.ytj.fi-sivuston kautta kuuluu 
alla esitettyjen Yleisten käyttöehtojen piiriin. 

 

1.MÄÄRITELMÄT 
 

"Palvelu"  tarkoittaa PRH:n näiden Yleisten käyttöehtojen mukaista 
palvelua, jota kuvaillaan tarkemmin alla ja joka on saatavilla 
tällä verkkosivustolla www.ytj.fi. 

"LOUn LEI-tietovaranto" (LOU’s LEI Repository) tarkoittaa PRH:n ylläpitämää tietokantaa 
ja/tai Common Data File (CDF) -muodossa olevaa tiedostoa, 
joka sisältää ainakin kaikki ne LEI-tunnukset ja LE-RD-tiedot, 
joita PRH hallinnoi. 

"GLEIFin Tavaramerkki ja Logo" tarkoittaa GLEIFin tavaramerkkiä ja logoa, siten kuin ne on 
esitetty osoitteessa http://www.gleif.org. 

"GLEIS"  tarkoittaa maailmanlaajuista LEI-järjestelmää (Global Legal 
Entity Identifier System), jota GLEIF ja LOU-yksiköt ylläpitävät . 

"LEI-tunnukset"  tarkoittavat yhtä tai useaa kansainvälistä yhteisötunnusta 
(Legal Entity Identifier), joita GLEIF ja LOU-yksiköt myöntävät. 

"LEI-viitetiedot" ja  

"LE-RD-tiedot"  tarkoittavat LEI-tietovarannossa saatavilla olevia tietoja 
yksittäisestä LEI-tunnuksesta. LE-RD-tietoihin tällä hetkellä 
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sisältyvät tietoluokat on lueteltu osoitteessa 
https://www.gleif.org/en/about-lei/common-data-file-format. 

"LOU" tai "LOU-yksiköt" tarkoittavat paikallisia operatiivisia yksiköitä (Local Operating 
Units), jotka ovat solmineet Master Agreement -sopimuksen 
GLEIFin kanssa ja jotka GLEIF on valtuuttanut hyväksymään 
oikeushenkilöiden LEI-hakemuksia ja myöntämään LEI-
tunnuksia. Luettelo valtuutetuista LOU-yksiköistä on saatavilla 
osoitteessa https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-
lei-find-lei-issuing-organizations  

"Me", "meitä", "meidän" tai vastaavat ilmaisut viittaavat PRH:hon. 

"Käyttäjä", "sinä", "sinun" tai vastaavat ilmaisut viittaavat keneen tahansa tämän Palvelun 
käyttäjään. 

 

2. PALVELU 
 

2.1  Palvelun avulla käyttäjät voivat hakea ja/tai ladata LOUn LEI-tietovarannosta (LOU’s LEI 
Repository) ja/tai Common Data File -muodossa olevasta tiedostosta yksittäisiä LEI-tunnuksia 
ja/tai niihin liittyviä LE-RD-tietoja, ja/tai kaikki LEI-tunnukset tai osan niistä ja/tai niihin 
liittyvät LE-RD-tiedot. 

2.2  Palvelu on saatavilla www.ytj.fi-sivustolla maksutta ja ilman mitään teknisiä esteitä. 

2.3  Palvelun kautta saatavat tiedot toimitetaan CC0-lisenssin mukaisesti, katso 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/. 

2.4  Pidätämme oikeuden muokata Palvelua tai mitä tahansa sen Käyttöehtoa tai poistaa ne 
väliaikaisesti käytöstä suojellaksemme GLEISiä ja sen taustalla olevia perusperiaatteita, jotka 
on lueteltu GLEISin hallintaperiaatteissa, erityisesti siinä tapauksessa, että palvelua käytetään 
tavalla, joka sotii vastaan tai uhkaa heikentää näitä perusperiaatteita tai sitä yleishyötyä, 
jonka takia LEI-tunnuksia ja LE-RD tietoja pidetään saatavilla. 

2.5  Ne tekniset vaatimukset, jotka sinun on otettava huomioon voidaksesi käyttää Palvelua, on 
kuvattu osoitteessa www.ytj.fi. 

 

3. PALVELUTASO 
 

Teemme kohtuuden rajoissa kaiken voitavamme, jotta www.ytj.fi-sivusto ja Palvelu toimivat ja ovat 
käytettävissä ilman katkoksia tai vikoja. Niiden toiminta voi kuitenkin keskeytyä huoltotöiden, päivitysten 
tai järjestelmä- tai verkkohäiriöiden takia. Ilmoitamme huoltoikkunoista hyvissä ajoin – mikäli mahdollista – 
osoitteessa www.ytj.fi. 
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4.KÄYTTÖEHDOT 
 

4.1 Käyttäessäsi Palveluamme hyväksyt seuraavat ehdot: 

(a) Myönnät, ettei sinulla ole etkä myöhemmin saa mitään immateriaalioikeuksia tai muita 
omistusoikeuksia niihin LEI-tunnuksiin tai LE-RD tietoihin, jotka ovat saatavilla Palvelussa, 
etkä vaadi sellaisia oikeuksia nyt tai myöhemmin. 

    (b) Suostut siihen, että pääset käyttämään LEI-tunnuksia ja/tai LE-RD-tietoja www.ytj.fi-
sivustolla ainoastaan tämän Palvelun avulla etkä yritä hankkia pääsyä LEI-tietovarantoomme 
tai mihinkään muuhun tiedostoomme tai tietokantaamme muutoin kuin käyttämällä 
Palvelua siinä muodossa, kuin me tarjoamme sen, ja erityisesti ettet yritä kiertää teknisiä 
rajoituksia tai saastuttaa LEI-tietovarantoa minkäänlaisella haittaohjelmalla. 

(c) Jos haluat käyttää GLEIFin rekisteröityä Tavaramerkkiä ja Logoa, ota yhteyttä GLEIFiin, 
jonka osoite on ilmoitettu sivustolla http(s)://www.gleif.org. 

4.2 Suostut siihen, ettet yritä millään tavalla luoda vaikutelmaa, että GLEIF tai PRH pitää saatavilla tai tukee 
tai auktorisoi tai myöntää tietoja ja/tai palveluita tai on muuten kytköksissä niihin, lukuun ottamatta 
alkuperäisiä LEI-tunnuksia ja LE-RD-tietoja, jotka olet ladannut tämän Palvelun kautta. 

4.3 Lisäksi suostut pidättäytymään kaikista sellaisista toimista tai lausunnoista, jotka saattavat erehdyttää 
suuren yleisön ja/tai asiakkaasi luulemaan, että tuotteesi tai palvelusi ovat GLEIFin tai jonkin LOU-yksikön 
tuotteita tai palveluita, vaikkakin LEI-tunnukset ja LE-RD-tiedot voivat olla osa tuotettasi tai palveluasi, tai 
että olet osa GLEIFiä ja/tai GLEISiä ja/tai jotakin LOU-yksikköä tai että sinulla on erityinen suhde niihin. 

4.4 Suostut siihen, että GLEIF ja PRH voivat ryhtyä mihin tahansa asianmukaisiin toimenpiteisiin, joita ovat 
muun muassa mutta eivät yksinomaan oikeudenkäynnit ja turvaamistoimet, jos et noudata näitä Yleisiä 
käyttöehtoja, ja että olet sovellettavan lain salliessa velvollinen maksamaan 90 000 euroa sopimussakkoa 
jokaisesta yksittäisestä rikkomuksesta. 

4.5 Selvyyden vuoksi todettakoon, että PRH:lla on oikeus päivittää tai muuttaa näitä Yleisiä käyttöehtoja 
oman harkintansa mukaan. Mikä tahansa näiden Yleisten käyttöehtojen päivitys tai muutos julkaistaan 
osoitteessa www.prh.fi hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa. Sinun katsotaan hyväksyneen päivitetyt tai 
muutetut Yleiset käyttöehdot 30 päivän kuluessa kyseisestä julkaisupäivästä, mikäli et ilmoita PRH:lle toisin. 

 

5. VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUNRAJOITUS 
 

5.1 Palvelun kautta saatavat LEI-tunnukset ja LE-RD-tiedot toimitetaan ”sellaisina kuin ne ovat ”ja 
”saatavuuden mukaan”. Emme anna minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria lupauksia tai takuita niihin 
liittyen. Suostut nimenomaisesti siihen, että käytät tietoja täysin omalla vastuullasi. 

5.2 Sanoudumme irti niin laajasti, kuin sovellettava laki sallii, kaikista LEI-tunnuksia ja LE-RD-tietoja 
koskevista nimenomaisista tai epäsuorista takuista ja vastuusta, mukaan lukien mutta ei yksinomaan 
epäsuorat takuut myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Emme ole vastuussa 
minkäänlaisista vahingoista (mukaan lukien mutta ei yksinomaan välittömät, välilliset ja sivullis-, rangaistus- 
tai seurannaisluontoiset vahingot), jotka ovat seurausta palvelun tai LEI-tunnusten ja LE-RD-tietojen 
käytöstä. 
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5.3 Hyväksyt erityisesti ja rajoituksetta, että LEI-tunnuksia myönnetään ja LE-RD-tietoja kerätään 
kolmannen osapuolen jättämien hakemusten ja tietojen perusteella. Emme voi antaa emmekä anna 
lupauksia tai takuita siitä, että nämä tiedot ovat täsmällisiä, oikein ja ajan tasalla tai että jokin tietty LEI-
tunnus on ainoa jollekin tietylle oikeushenkilölle myönnetty LEI-tunnus. 

5.4 Sanoudumme erityisesti ja rajoituksetta irti kaikesta vastuusta, joka koskee vahinkoja, jotka aiheutuvat 
tämän palvelun tai www.prh.fi sivuston toiminnan katkoksista tai vioista. Lisäksi sanoudumme irti kaikesta 
vastuusta, joka koskee sellaisia toimintahäiriöitä, sisäänpääsyvaikeuksia tai huonoja palveluidemme tai 
verkkosivustomme käyttöolosuhteita, jotka aiheutuvat vääränlaisesta laitteistosta, verkkopalveluiden 
tarjoajiin liittyvistä häiriöistä, internetverkon ruuhkautumisesta tai mistä tahansa muusta syystä. Emme 
myöskään takaa, että ne palvelut, tiedot ja sisällöt, jotka sisältyvät palveluihimme tai verkkosivustoihimme 
www.prh.fi ja www.ytj.fi tai ovat muuten niiden kautta saatavilla, eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia 
osia. 

5.5 Kohdan 4 (Käyttöehdot) mukaisia varaumia sovelletaan. 

 

6. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUDENKÄYTTÖALUE 
 

6.1 Näihin Yleisiin käyttöehtoihin ja Palvelun käyttöön sovelletaan joka suhteessa Suomen lakia, ja niitä 
tulee selittää ja tulkita sen mukaan lukuun ottamatta Suomen lainvalintasääntöjä. 

6.2 Osapuolet ovat Helsingissä, Suomessa, sijaitsevien laillisten tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan 
alaisia kaikissa erimielisyyksissä, jotka syntyvät näistä Yleisistä käyttöehdoista tai niiden yhteydessä. 
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