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TAPIO Maastotaulukot -mobiilisovelluksen yleiset ehdot 

Yleistä 
Nämä ehdot koskevat mobiilisovelluksena 
tarjottavaa Tapio Palvelut Oy:n (jäljempänä 
Tapion) TAPIO Maastotaulukoita. Sovellus on 
tarjolla selaimella käytettäväksi osoitteessa: 
www.maastotaulukot.fi sekä mobiililaiteso-
velluksena Google Play kaupassa. Sovelluk-
sen käyttöön vaaditaan lisenssikoodi, jonka 
voi ostaa Tapion verkkokaupasta. Näitä eh-
toja sovelletaan kaikkiin lisenssikoodin osta-
neisiin ja palveluun rekisteröityneisiin (jäl-
jempänä Asiakas), jotka ovat aktivoineet mo-
biilisovelluksen käyttöönsä verkkokaupasta 
ostetulla koodilla.  Tapio toimittaa maksun 
saatuaan palvelun tilanneelle Asiakkaalle li-
senssikoodin, jolla palveluun rekisteröitynyt 
käyttäjä voi vuoden ajan käyttää sovellusta.  

Palvelun sisältö ja oikeudet 
Asiakas saa rajoitetun käyttöoikeuden TAPIO 
Maastotaulukot -palveluun ja sovellukseen, 
joka sisältää Tapion IPR-oikeuden alaista ai-
neistoa mm. metsänhoito- ja metsätalousai-
heisia tietoja, taulukoita sekä laskureita. Si-
sältö perustuu pääosin Metsänhoidon suosi-
tuksiin. Asiakas ei saa luovuttaa lisenssikoo-
dia tai tunnuksiaan kolmannelle osapuolelle, 
koodi on henkilökohtainen. Tapiolla on oi-
keus seurata kirjautumislokia ja mahdollisen 
väärinkäytön huomattuaan poistaa Asiak-
kaan käyttöoikeus ilman ennakkovaroitusta.  

Asiakas saa käyttää ohjelmistoa vain sisäisiin 
tarkoituksiinsa, johon ohjelmisto on alun pe-
rin asennettu tai jota varten se on muulla ta-
voin lisensoitu. Asiakas ei saa käyttää ohjel-
mistoa mihinkään muuhun tarkoitukseen, 
esim. 

(i) sallia emoyhtiön, tytäryhtiöiden, yhteis-
työyritysten tai kolmansien osapuolten käyt-
tävän ohjelmistoa; 

(ii) antaa vuokralle, myydä edelleen, liisata, 
antaa osittaiskäyttöön tai lainata ohjelmistoa 
yhdellekään ulkopuoliselle henkilölle; 

(iii) alilisensoida, luovuttaa tai siirtää ohjel-
mistoa tai tätä ohjelmistolisenssiä yhdelle-
kään henkilölle; 

(iv) jäljentää tai jakaa ohjelmistoa tai julki-
sesti esitellä ohjelmistoa mainitsematta Li-
senssinantajaa ja hänen oikeuksiaan ohjel-
mistossa; 

(v) saattaa ohjelmistoa yhdenkään henkilön 
saataville millään tavoin, mukaan lukien sen 
julkaiseminen verkkosivulla tai muussa jake-
lumekanismissa Inter-netissä; 

(vi) koota käänteisesti, purkaa, takaisin mal-
lintaa, konekielistää käänteisesti, kääntää 
konekielestä tai muulla tavoin kääntää ohjel-
mistoa tai laatia ohjelmistoon perustuvia 
johdannaisteoksia; 

(vii) muuttaa tai muokata ohjelmistoa ilman 
Tapion nimenomaista lupaa, mukaan lukien 
minkä tahansa ohjelmistoon sisällytetyn tai 
liitetyn tekijänoikeusilmoituksen muuntami-
nen, poistaminen tai salaaminen; 

(viii) käyttää ohjelmistoa millään tavalla, joka 
halventaa Tapiota tai loukkaa Tapion aineet-
tomia oikeuksia; tai 

(ix) käyttää ohjelmistoa tavalla, joka rikkoo 
mitä tahansa kansallista, valtiollista tai pai-
kallista lakia, säännöstä tai määräystä,  

Asiakas suostuu siihen, että vain Tapiolla on 
oikeus muuttaa, ylläpitää, parantaa tai muu-
ten muuttaa ohjelmistoa. Asiakas on lisäksi 
tietoinen siitä, että kun lisenssinantaja on 
muuttanut ohjelmistoa, Asiakas saa käyttää 

http://www.maastotaulukot.fi/
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vain uusinta muutettua versiota. Asiakas on 
tutustunut, tai hänelle on tarjottu mahdolli-
suutta tutustua, palvelun sisältöön ja sen 
laajuuteen ennen tilauksen tekemistä. Sovel-
luksen demoversio on ladattavissa Google 
Play kaupasta maksutta rajoitetuin sisällöin. 

Tapio pyrkii ylläpitämään TAPIO Maastotau-
lukoita ajantasaisena. 

Vastuurajaus 
Tapio ei anna sovelluksen käyttäjälle takuuta 
tietojen ajantasaisuudesta, laskureiden ja 
taulukoiden arvioiden virheettömyydestä tai 
käyttökelpoisuudesta tiettyyn nimenomai-
seen tarkoitukseen. Tapio ei vastaa suh-
teessa Asiakkaaseen tai käyttäjään kulusta, 
menetyksestä tai vahingosta, joka mahdolli-
sesti aiheutuu sovelluksen tai sen sisältämi-
nen tietojen käyttämisestä. Vastuurajaus 
koskee sekä suoria, että epäsuoria vahinkoja. 

Tekninen käytettävyys 
Maastotaulukot sijaitsee Tapion tai Tapion 
lukuun ylläpidetyssä verkkopalvelussa, josta 
sitä voidaan käyttää internetyhteydellä ylei-
simmillä selaimilla asiakkaan käyttäjätunnuk-
silla. Sovellus voi olla myös ladattavissa mo-
biiliapplikaationa Android-käyttöjärjestel-
mälle Google Play kaupasta. Tapio huolehtii 
sovelluksen teknisestä käytettävyydestä. Ta-
pio voi käyttää sovelluksen ylläpidossa ulko-
puolista verkkopalvelutoimittajaa. 

Tapiolla on oikeus keskeyttää verkkopalvelu 
huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten. Tapio 
ei takaa, että verkkopalvelu on käytettävissä 
keskeytyksettä eikä vastaa katkosten aiheut-
tamista vahingoista. Sovelluksen versiopäivi-
tyksistä voi seurata uudelleenasennustarve. 
Tapiolla on oikeus keskeyttää palvelun tar-
joaminen tai rajoittaa asiakkaan käyttöä, jos 
Tapio havaitsee väärinkäytöksiä. 

 

Käyttöoikeuden voimassaolo 
TAPIO Maastotaulukoiden käyttöoikeus on 
voimassa vuoden siitä hetkestä, kun sovellus 
otetaan käyttöön eli aktivoidaan verkkokau-
pasta ostetulla koodilla. Käyttöoikeuden voi 
uusia Tapion verkkokaupan kautta. 

Laskutus ja oikeus hinnan muutokseen 
Tapio perii maksun sovelluksen käytöstä 
vuosittain etukäteen myymällä lisenssikoo-
deja verkkokaupassaan. Lisenssikoodit ovat 
aktivoinnista alkaen vuoden voimassa. Vuo-
sihinta ilmoitetaan Asiakkaalle ostohetkellä. 

Referenssioikeus 
Tapiolla on oikeus käyttää Asiakkaan nimeä 
ja logoa palvelun referenssinä, ellei muusta 
sovita. Yksityishenkilöitä ei käytetä referens-
seinä. 

Käytöntuki 
TAPIO Maastotaulukot-sovelluksella on tuki-
sähköposti osoitteessa: 
maastotaulukot@tapio.fi johon Asiakas voi 
olla yhteydessä palvelun käyttöön liittyvissä 
asioissa. 

Tietosuoja ja asiakkaan tiedot 
Tapio rekisteröi tiedot, jotka Asiakas ilmoit-
taa itsestään palvelun tilauksen yhteydessä. 
Tapio voi rekisteröidä myös muita tietoja asi-
akkaasta tietosuojalain ja Euroopan parla-
mentin tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Asi-
akkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat 
rekisteriin tallennetut tiedot. Jos tiedoissa on 
virheitä tai asiakas haluaa poistaa tietonsa 
rekisteristä, hän voi esittää Tapiolle asian 
korjaamista koskevan pyynnön. 

Palvelun käyttämiseksi luotettavan henkilö-
tiedon yhdistäminen sovelluksen lisenssiin 
on välttämätöntä ja Asiakkaan käyttäessä oi-
keuttaan tulla unohdetuksi, palvelu keskey-
tetään eikä Asiakkaalla ole tämän perusteella 
oikeutta vaatia korvauksia. 

mailto:maastotaulukot@tapio.fi
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Tapio toimii palvelun rekisterinpitäjänä ja 
vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-ase-
tuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti 
kuukauden kuluessa). 

Henkilötietoja tallennetaan vain välttämätön 
ajanjakso ja rekisterien tietosisältö kohdistuu 
vain ko. tarkoituksessa tarvittaviin yksilöitä-
viin tietokenttiin. Tietoja tallennetaan asia-
kassuhteen ylläpitämiseksi ja palveluiden 
markkinoimiseksi vain asiakassuhteen keston 
ajan tai markkinoinnin toteuttamiseksi enin-
tään kahden (2) vuoden ajan, minkä jälkeen 
henkilötietoja voidaan säilyttää ja käyttää 
vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista Ta-
pion, Asiakkaan tai palveluntarjoajan oikeuk-
sien tai velvollisuuksien (mm. laskutuksen, 
perinnän, oikeustoimien) hoitamiseksi ja tur-
vaamiseksi. 

Riskiperustaisen vaikutusarvioinnin yhteen-
veto: Tapio ei tallenna tai kerää tietoja rekis-
teröidyn työsuorituksen, taloudellisen tilan-
teen, terveyden, henkilökohtaisten mielty-
mysten tai kiinnostuksen kohteiden, luotet-
tavuuden tai käyttäytymisen perusteella. Re-
kisteröidyistä ei kerätä arkaluonteisia tai 
luonteeltaan hyvin henkilökohtaisia tietoja 
(esimerkiksi tiedot henkilöiden poliittisista 
mielipiteistä, potilastiedoista sekä rikostuo-
mioihin ja rikkomuksiin liittyviä tietoja). Re-
kisteröityjen määrä ja tietosisällöt rajautuvat 
vain Asiakkaiden ja sidosryhmien tietoihin 
vain tarvittavilta osiltaan. Tietoja ei käsitellä 
laajamittaisesti ja luovutukset rekisteristä ta-
pahtuvat tunnistetusti ja sopimusperustai-
sesti tai perustuen voimassa olevaan lainsää-
däntöön. Rekisterit muodostavat yhdessä ja 
erikseen alhaisen riskitason. Tapio on mää-
rittänyt käsittelyyn ja suojaamiseen liittyvät 
periaatteet. Tapio vastaa kaikessa toiminnas-
saan tietosuojaperiaatteiden käytännön to-
teutumisesta ja tietosisältöjen 

suojaamisesta. Lisäksi Tapio huomioi alihan-
kintasopimuksissaan tietojen käsittelyyn liit-
tyvät vaatimukset. 

Force Majoure 
Kummankaan osapuolen ei katsota rikko-
neen tai muulla tavoin viivästyttäneen tai lai-
minlyöneen tämän sopimuksen mukaisia toi-
miaan, jos kyseinen viivästys tai laiminlyönti 
johtuu mistä tahansa syystä, joka ei ole koh-
tuullisesti arvioiden osapuolen määräysval-
lassa, mukaan lukien luonnonmullistukset, 
yleisen vihollisen toimet, luonnonvoimat, 
maanjäristykset, tulvat, tulipalot, epidemiat, 
kapinat, kuljetuksessa tai viestinnässä tapah-
tuneet viivästymiset, ottaen kuitenkin huo-
mioon, että varojen riittämättömyyttä ei kat-
sota osapuolen määräysvaltaan kohtuulli-
sesti arvioiden kuulumattomaksi syyksi. Osa-
puolet ilmoittavat viipymättä toisilleen ja 
neuvottelevat mistä tahansa edellä kuva-
tusta syystä, joka heidän arvionsa mukaan 
voi tai voisi viivästyttää tämän sopimuksen 
ehtojen noudattamista. 

Muutokset 
Tapio voi muuttaa tätä sopimusta ja muutok-
set sitovat Asiakasta tämän hyväksyttyä eh-
dot klikkaamalla hyväksymispainiketta tai 
käyttäessä ohjelmistoa. Mitkään Asiakkaan 
lähettämät ostotilaukset tai muut tilausasia-
kirjat eivät muuta tai muokkaa tätä sopi-
musta ja niiden tarkoituksena on vain Asiak-
kaan tilaamien lisenssien tai tuotteiden mää-
rän kirjaaminen. Jos jonkin asiakirjan ja tä-
män sopimuksen välillä on ristiriitaa, tämän 
sopimuksen ehtoja noudatetaan ensisijai-
sina. 

Sovellettava laki 
Palvelun käyttöön ja ehtoihin sovelletaan 
Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan 
Helsingin käräjäoikeudessa.

 


