Luonnonvarakeskuksen sähköisen asioinnin, Tassu -palvelun (tassu.luke.fi/) käyttöehdot (versio 1.0,
09.02.2017)
Kirjautuessaan Luonnonvarakeskuksen (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ylläpitämään Tassu -palveluun
(jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä kuvattuja palvelun käyttöehtoja.
Palvelun kuvaus
Palvelun käyttötarkoituksena on suurpetohavaintojen kirjaaminen tietojärjestelmään ja ajantasaisen
suurpetohavaintotiedon tuottaminen riistahallinnon ja tutkimuksen tarpeisiin.
Havaintomateriaali koostuu kaikista suurpetolajeista (ahma, ilves, karhu, susi) tehdyistä havainnoista,
joiden aiheuttaja on tunnistettu. Havaintotyyppejä voivat olla esim. jäljet, syönnökset, vahinkotapahtumat,
näköhavainnot tai riistakamerakuvat. Havainnot kirjataan mahdollisimman tarkkana paikkatietona ja
ajantasaisesti.
Palvelussa käyttäjä voi kirjata suurpetohavaintoja ja selata käyttöoikeuksiensa puitteissa muiden tekemiä
havaintoja. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä.
Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet
Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen. Käyttöoikeudet suurpetoyhdyshenkilöille myöntää Suomen
riistakeskuksen aluetoimisto alueensa riistanhoitoyhdistyksen esityksestä. Suurpetoyhdyshenkilöt
kirjautuvat järjestelmään Suomen riistakeskuksen Oma riista -tunnistautumista hyödyntäen.
Viranomaistahojen (esim. Metsähallitus, Poliisi, Rajavartiolaitos), Paliskuntien ja tutkimuksen
käyttöoikeudet myöntää Luonnonvarakeskus.
Rekisteröitymisen yhteydessä henkilö määrittelee käyttäjätunnuksekseen henkilökohtaisen
sähköpostiosoitteensa. Lisäksi henkilö valitsee Palveluun riittävän vahvan salasanan. Käyttäjä vastaa itse
siitä, että salasana on riittävän vahva ja että se pysyy vain hänen omassa tiedossaan.
Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Käyttäjä
sitoutuu kirjaamaan havainnot tarkasti ja ajantasaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttöoikeuksiensa puitteissa
selata koko Palvelun tietokantaa. Käyttäjä ei saa luovuttaa alkuperäistä havaintotietoa kolmannelle
osapuolelle. Käyttäjä saa käyttää palvelua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa
muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osaa ilman Palveluntarjoajan lupaa.
Palvelu on maksuton. Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön kustannuksista.
Oikeudet Palveluun tallennettuun havaintotietoon
Havaintojen kirjaamisen yhteydessä käyttäjä luovuttaa havaintotietojen omistusoikeuden
Palveluntarjoajalle sitoumuksetta. Palvelun oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palvelu kaikkine osineen
on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.
Palveluntarjoaja noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisten aineistojen julkisuudesta ja mitä on
määritelty Palveluntarjoajan aineistopolitiikassa (https://www.luke.fi/palvelut/luken-aineistopolitiikka/).
Palveluun tallennettuja havaintotietoja on oikeus hyödyntää riistahallinnossa, Palveluntarjoajan
tutkimuksessa ja laissa määriteltyjen viranomaistehtävien hoitamisessa. Palveluun talletetut
havaintotiedot ovat saatavilla avoimessa www.riistahavainnot.fi –palvelussa, jossa havaintotiedot esitetään
korkeintaan 5x5 km:n tarkkuudella. Riistahavaintotietoja ei luovuteta edellä mainittua tarkemmin

avoimesti saataville ennen kanta-arvion valmistumista. Tiedot ovat ensi sijassa tarjolla Riistahavainnot.fipalvelun kautta, muussa tapauksessa karkeistettuja havaintotietoja voidaan luovuttaa erillisestä pyynnöstä
tietojen irrottamisesta syntyvää maksua vastaan. Sijainniltaan tarkkoja riistahavaintotietoja luovutetaan
vain tutkimuskäyttöön tutkimusorganisaatioille, riistahallinnolle ja laissa määriteltyjen viranomaistehtävien
hoitamiseksi.
Käyttäjiä koskevia tietoja ei luovuteta kolmannelle taholle. Henkilötietoja käsitellään rekisteriselosteen
mukaisesti https://www.luke.fi/rekisteriselosteet/.
Palveluntuottajan oikeudet ja vastuut
Palveluntarjoajalla on yksinoikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen
tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita
Palvelun osia. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista
muutoksista sekä katkoksista käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan
tavalla. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on toteutettu.
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu
toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta
johtuneista toimintahäiriöistä. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa
tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, Palvelun liiallisen kuormituksen tai muun
välttämättömän syyn vuoksi.
Palveluntarjoaja ei ole vastuussa käyttäjän Palveluun tallentamasta aineistosta tai sen sisällöstä.
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näitä käyttöehtoja rikkova käyttäjä ja hänen tallentamansa
havaintotiedot Palvelusta. Mahdollisissa tulkintaerimielisyyksissä lopullisen päätöksen poistosta tekee aina
Palveluntarjoaja.
Vahingonkorvausvelvollisuus
Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja
tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai
katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Jos Palvelu lopetetaan, Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen käyttäjälle hänen mahdollisesti
menettämästään materiaalista Palvelussa.
Sovellettava laki
Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Luonnonvarakeskuksen antamia ohjeita ja
määräyksiä sekä Suomen lakia.
Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen
Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi.
Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus muuttaa käyttöehtoja ja sääntöjä päivittämällä ne. Uudet
käyttöehdot tulevat voimaan niiden Palvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Palvelun käytön päättäminen
Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa Palvelun käyttämisen. Käyttäjä irtisanoo Palvelun
käytön pyytämällä kirjallisesti/sähköpostitse Palveluntarjoajaa poistamaan tietonsa. Irtisanoutuminen
inaktivoi käyttäjän tunnuksen, mutta tallennettu havaintotieto jää palveluun.
Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain.
Palveluntarjoaja ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan
tavalla.

