
 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin NAP-palvelun käyttöehdot  
 
Yleistä  
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (jäljempänä Traficom) ylläpitämä NAP-palvelu (jäljempänä 
”Palvelu”) on tarkoitettu liikkumispalvelujen olennaisten tietojen digitointiin ja julkaisemiseen sekä 
niihin liittyvien rajapintojen julkaisemiseen. Palvelussa voi myös selata ja hakea näitä tietoja kaikilta 

palveluntuottajilta. Palvelu toimii verkossa osoitteessa https://finap.fi.  
 
1 Käytön kohde, käyttöehtojen soveltaminen ja osapuolet  
Osa palvelun toiminnoista on käytettävissä ilman rekisteröitymistä ja kirjautumista. Tällaisia 
toimintoja ovat palveluntuottajien ja liikkumispalveluiden tietojen hakeminen ja selaaminen. 
Kirjautumatonta käyttäjää koskevat näiden käyttöehtojen kohdat 1-3. Palvelu pyytää käyttäjää 
hyväksymään ehdot ennen käyttöä. 
 
Osa palvelun toiminnoista edellyttää rekisteröitymistä ja henkilökohtaisen tunnuksen luomista. 
Tällaisia toimintoja ovat palveluntuottajan luominen ja tietojen muuttaminen sekä palvelutietojen 
syöttäminen, julkaiseminen ja muuttaminen. Rekisteröitymällä Palveluun käyttäjä hyväksyy nämä 
käyttöehdot kokonaisuudessaan. 
 
Traficom pidättää oikeuden rajoittaa käyttäjän oikeuksia palvelussa.  
 
2 Vastuut Palvelun käytöstä  
Jokainen käyttäjä on henkilökohtaisessa vastuussa siitä, että hän on tietoinen käyttöön liittyvistä 
ohjeista, ehdoista ja vaatimuksista.  
 
Palvelun käyttäjä vastaa palvelun käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekustannuksista sekä 
laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta. 
 
Traficom vastaa Palvelun teknisestä toiminnasta ja operoinnista sekä käyttäjätuesta. Itse Palvelun 
käyttö on maksutonta. 
 
3 Vastuunrajoitukset 
Traficom ei vastaa asiakkaan ja Traficomin välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden 
toiminnasta. Traficom ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden takia asiakkaalle 
aiheutuvista vahingoista. Traficom ei myöskään vastaa asiakkaalleen tai kolmannelle osapuolelle 
palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien 
tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.  
 
Palvelu voi sisältää palveluntuottajien julkaisemien tietojen pohjalta tuotettuja tietojen 
visualisointeja (esim. kartalla) tai toiseen tekniseen formaattiin muunnettuja tietoja (esim. GTFS-
formaatista NeTEx-formaattiin). Traficom tarjoaa nämä visualisoinnit ja muunnokset teknisinä 
aputoimintoina, mutta ei vastaa niiden tulosten oikeellisuudesta. Visualisointeja sekä 
formaattimuunnettuja tietoja hyödyntävät vastaavat itse siitä, että tarkistavat alkuperäisten tietojen 
ja visualisointien tai muunnosten tulosten vastaavan toisiaan. 
 
Liikkumispalveluiden tuottajat vastaavat palvelussa julkaistuista liikkumispalveluiden tiedoista, 
niiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Traficom ei vastaa palvelussa julkaistuista 
liikkumispalveluiden tiedoista, niiden oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta. 
 
 
4 Rekisteröityminen Palveluun 
Palveluun voivat rekisteröityä vain luonnolliset henkilöt. Rekisteröityessään Palveluun käyttäjä 
antaa sähköpostiosoitteen ja nimen sekä asettaa henkilökohtaisen salasanan. Käyttäjän on 

https://finap.fi/


esiinnyttävä omalla nimellään. Muiden kuin omien tietojensa käyttäminen rekisteröitymiseen on 
kielletty. 
 
5 Palveluntuottajan lisääminen 
Voidakseen luoda ja muokata palvelutietoja käyttäjän pitää luoda uusi palveluntuottaja tai liittyä 
jäseneksi johonkin olemassa olevaan palveluntuottajaan. 
 
Luotavan palveluntuottajan tulee edustaa liikkumispalveluja tarjoavaa yritystä tai muuta yhteisöä 
(jäljempänä Yritys), jolla on Y-tunnus. Käyttäjä saa luoda NAP-palvelussa vain sellaisen 
palveluntuottajan, jota vastaavan Yrityksen edustamiseen hänellä on laillinen oikeus, tai jota 
vastaavalta Yritykseltä hän on saanut valtuutuksen Yritystä vastaavan palveluntuottajan 
edustamiseen NAP-palvelussa. 
 
Luotavan palveluntuottajan nimen on oltava sama kuin yrityksen rekisteröity toiminimi tai 
aputoiminimi. 
 
On kiellettyä lisätä palveluun palveluntuottaja, jonka tiedot eivät vastaa todellista Yritystä, jota 
vastaava Yritys ei ole liikkumispalvelujen tarjoaja, tai jota käyttäjä ei ole valtuutettu edustamaan 
NAP-palvelussa. 
 
6 Palveluntuottajan jäseneksi liittyminen 
Käyttäjä voi pyytää liittymistä palveluntuottajan jäseneksi toiselta käyttäjältä, joka on jo 
palveluntuottajan jäsen. 
 
Kaikki palveluntuottajan jäsenet saavat palveluntuottajaan samat hallinnointioikeudet. 
Palveluntuottajan jäsen voi kutsua muita henkilöitä palveluntuottajan jäseniksi. Palveluntuottajan 
jäsen voi poistaa jäseniä palveluntuottajasta. 
 
Toisen käyttäjän palveluntuottajan jäseneksi lisäävä käyttäjä vastaa siitä, että lisättävällä 
käyttäjällä on laillinen oikeus edustaa palveluntuottajaa vastaavaa Yritystä tai tämä on saanut 
Yritykseltä valtuutuksen edustaa Yritystä NAP-palvelussa. 
 
Pyytäessään NAP-palvelun helpdeskiltä käyttäjätunnuksensa lisäämistä palveluntuottajan 
jäseneksi käyttäjä vastaa itse siitä, että hänellä on oikeus edustaa palveluntuottajaa vastaavaa 
Yritystä Palvelussa. Traficomilla on harkintansa mukaan oikeus vaatia käyttäjää todistamaan 
edustusoikeutensa tai kieltäytyä lisäämästä käyttäjää palveluntuottajan jäseneksi.  
 
7 Palveluntuottajan jäsenyyden päättäminen 
Jos käyttäjän valtuutus edustaa palveluntuottajaa vastaavaa Yritystä Palvelussa lakkaa, hänen 
tulee poistaa itsensä palveluntuottajan jäsenyydestä. 
 
Palveluntuottajaa vastaava Yritys vastaa siitä, että kaikki Palvelussa sitä vastaavaan 
palvelutuottajaan kuuluvat käyttäjät ovat valtuutettuja edustamaan Yritystä Palvelussa. Jos näin ei 
ole, Yrityksen tulee pyytää ei-valtuutetun käyttäjän poistamista joko ei-valtuutetulta käyttäjältä 
itseltään, joltain toiselta palveluntuottajan käyttäjältä, tai NAP-helpdeskiltä. NAP-helpdesk voi 
harkintansa mukaan poistaa ei-valtuutetuksi epäilemänsä käyttäjän palveluntuottajasta oma-
aloitteisesti. 
 
8 Liikkumispalvelun tietojen julkaiseminen 
Palveluntuottajaan kuuluva käyttäjä voi luoda palveluntuottajalle liikkumispalveluita ja julkaista niitä 
Palvelussa. Julkaistut tiedot lisensoidaan Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -
lisenssillä. Tämä koskee Palvelussa syötettyjä tietoja, mutta ei palveluntuottajan omia muualla 
julkaistuja tietoja, joihin viitataan Palveluun syötetyissä tiedoissa. Palveluntuottaja voi itse päättää 
kohdassa ”Palvelun ulkoiset koneluettavat rajapinnat” julkaistavien omien rajapintojensa lisenssin 
tai käyttöehdot ja ilmoittaa ne rajapinnan yhteydessä. 



 
Palveluntuottajaa vastaava Yritys vastaa nimissään julkaistujen palvelujen tietojen 
oikeellisuudesta. Traficomilla on oikeus tarkistaa tiedot ennen julkaisua ja harkintansa mukaan 
estää niiden julkaiseminen, jos tiedot ovat selvästi virheellisiä tai epäillessään väärinkäytöstä. 
Tarkistuksesta voi aiheutua julkaisemiseen viivettä. Traficomilla on myös oikeus poistaa Yrityksen 
julkaisema liikkumispalvelu tai palveluntuottaja Palvelusta tilanteissa, missä palveluntuottajan 
liikennelupa Palvelussa ilmoitetun liikkumispalvelun tarjoamiseen on päättynyt, Yrityksen toiminta 
on loppunut kokonaan esimerkiksi konkurssin vuoksi tai Yritys on myyty uudelle omistajalle. 
Traficomilla on lisäksi oikeus poistaa jo julkaistu liikkumispalvelu kokonaan tai osittain, mikäli 
palvelun tietosisältö on selkeästi virheellistä tai kyse on tietojen väärinkäytöstä. 
 
9 Vastuu käyttäjätunnuksesta ja salasanasta  
Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen asianmukaisesta käytöstä ja sitoutuu käyttämään sitä 
vain sovittua työtehtäviin liittyvää tarkoitusta varten. Käyttäjätunnuksen ja salasanan edelleen 
luovuttaminen ja levittäminen tai saattaminen kolmannen osapuolen tietoon on kielletty. 
Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Traficomille 
sähköpostitse osoitteeseen nap@traficom.fi, mikäli käyttäjätunnus ja/tai salasana on joutunut 
sivullisen haltuun. 

 
Traficom ei vastaa tunnuksen tai salasanan paljastumisen takia asiakkaalle mahdollisesti 
aiheutuvasta vahingosta.  
 
10 Palvelujen toimintojen muuttaminen  
Traficomilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä yleisiä käyttöehtoja, mikäli 
muutokset ovat tarpeen Palvelun kehittämiseksi tai muuten hyväksyttävästä syystä.  
 
11 Käyttöoikeuksien voimassaolo  
Kaikki käyttöoikeudet Palveluun ovat voimassa toistaiseksi.  
 
12 Käyttöoikeuksien purkaminen/irtisanominen  
Traficomilla on oikeus poistaa käyttöoikeudet, mikäli palvelun käyttö aiheuttaa vahinkoa tai 
vahingonvaaraa Traficomille. Lisäksi käyttöoikeudet voidaan Traficomin puolelta irtisanoa siinä 
tapauksessa, että Palvelu päätetään jostain syystä lopettaa.  
Käyttäjä voi irtisanoa käyttöoikeutensa osaltaan päättyväksi välittömästi ilmoittaessaan siitä 
Traficomille joko kirjeitse tai sähköpostilla. Irtisanomisilmoituksen yhteydessä käyttäjän on 
mainittava käyttäjätunnuksensa eli palveluun kirjattu sähköpostiosoitteensa. 
 
13 Tietosuojaseloste  

Tietosuojaseloste on ladattavissa Traficomin tietosuojasivuilta.  
 
14 Voimassaolo  

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Traficom pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin 

käyttöehtoihin. Muutoksista ilmoitetaan NAP-palvelun käyttöliittymässä. 
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