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Yhteentoimivuusalustan käyttölupahakemus 

1 Yleistä 

Tällä lomakkeella haet organisaation käyttöoikeutta Yhteentoimivuusalustan työkalu-
jen käyttöön.  

Organisaatio täyttää yhden käyttölupahakemuksen, jolla saa oikeuden kaikkiin Yh-
teentoimivuusalustan työkaluihin.  

Palvelun käyttöehdot löytyvät osoitteesta: https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yh-
teentoimivuusalusta/yhteentoimivuusalustan-kayttoehdot 

Pakolliset kentät on merkitty *-merkillä. 

 

2 Organisaation tiedot 

Yhteentoimivuusalustalle tuotettavan tietosisällön vastuuorganisaatio * 

 Tietosisällöllä on nimetty vastuuorganisaatio, joka huolehtii tietosisällön 
laadusta ja ajantasaisuudesta. 

 

Organisaation nimi suomeksi *       

Organisaation nimi ruotsiksi       

Organisaation nimi englanniksi       

Y-tunnus *         

 

3 Käyttötarkoitus 

Organisaatio tuottaa tietosisältöjä seuraaviin Yhteentoimivuusalustan työkaluihin:  

 Sanastot (sanastot.suomi.fi) 

 Koodistot (koodistot.suomi.fi) 

 Tietomallit (tietomallit.suomi.fi) 

 Avointen rajapintojen käyttö 

https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta/yhteentoimivuusalustan-kayttoehdot
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta/yhteentoimivuusalustan-kayttoehdot
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Kuvaus Yhteentoimivuusalustan käyttötarpeesta (tarvittaessa erillinen liite): 

(Kuvaa mm. alustalle tuotava tietosisältö/aineisto, tietosisällön tulevat käyttäjät ja aineiston nykytila.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Tietosisältöjen lisensointi 

Yhteentoimivuusalustalle tuotettavan tietosisällön lisensointi * 

 CC 1.0 tai CC By 4.0. 

 Tietosisältöjä ei ole lisensoitu. 

Huom. Mikäli Alustalle tuotavalla tietosisällöllä ei ole määritetty lisenssiä, Sisällöntuot-
tajaorganisaatio vastaa siitä, että kyseisen tietosisällön hyödyntäminen on rajoitukse-
tonta eli tieto on julkista ja avointa ja vapaasti hyödynnettävissä eli kyseisen tietosi-
sällön käyttöön ja hyödyntämiseen ei liity sellaisia muita rajoituksia tai kolmannen ta-
hon oikeuksia, jotka rajoittaisivat Hyödyntäjäorganisaation tai Loppukäyttäjän oikeutta 
hyödyntää ja käyttää Alustalla julkaistua tietosisältöä.  

5 Organisaation pääkäyttäjä 

Organisaation pääkäyttäjä ohjaa tietojen tuomista Yhteentoimivuusalustalle käytän-
nön tasolla ja huolehtii siitä, että organisaation ylläpitämät tietosisällöt löytyvät alus-
talta ajantasaisina. Pääkäyttäjä tuntee organisaation palvelut ja palveluprosessit vä-
hintään oman vastuualueensa osalta. Pääkäyttäjä saa Yhteentoimivuusalustan pää-
käyttäjän oikeuden Digi- ja väestötietovirastolta ja hallinnoi oman organisaationsa 
muita käyttäjiä, muun muassa hyväksymällä oman organisaationsa käyttäjien käyttö-
lupapyynnöt.  

Etunimi *         

Sukunimi *         

Sähköpostiosoite *        
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6 Organisaation hallinnollinen yhteyshenkilö 

Hallinnollinen yhteyshenkilö on organisaation vastuuhenkilö Yhteentoimivuusalustan 
hallinnollisissa asioissa. Digi- ja väestötietovirasto on yhteydessä hallinnolliseen yh-
teyshenkilöön esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

• Käyttölupahakemukseen liittyvät asiat ja tarpeelliset selvityspyynnöt 

• Käyttölupaan liittyvät asiat, käyttöluvan muutokset ja päättäminen 

• Käyttöehtoihin liittyvät asiat ja käyttöehtojen muutostilanteet sekä 

• Erilaiset selvityspyynnöt 

Etunimi *         

Sukunimi *         

Sähköpostiosoite *        

 
 

7 Organisaation antamat sitoumukset 

Hyväksynnän ja sitoumuksen organisaation puolesta antaa henkilö, jolla on oikeus 
organisaation puolesta sitoutua palvelun käytön ehtoihin. Henkilö, jolla on muutoin 
toimivalta esimerkiksi valtuuden perusteella, voi antaa hyväksynnän ja sitoumuksen 
organisaation puolesta.  

Vakuutamme yllä olevat tietojen suojaukseen liittyvät tiedot oikeiksi ja sitoudumme 
ilmoittamaan niihin tulevista muutoksista viipymättä Digi- ja väestötietovirastolle, mi-
käli organisaatiollemme myönnetään käyttöoikeus Yhteentoimivuusalustalle.  

Organisaatiomme hyväksyy Digi- ja väestötietoviraston Yhteentoimivuusalustan käyt-
töehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä (VRK/6725/2018). 

Lisäksi organisaatiomme sitoutuu noudattamaan Yhteentoimivuusalustan kulloinkin 
voimassaolevia ohjeita.  

 Annan sitoumuksen ja edustan organisaatiota valtuuden perusteella. 
Olen tutustunut ja hyväksyn Yhteentoimivuusalustan käyttöehdot.  

 

Paikka         

Aika         

Hyväksynnän ja sitoumuksen antajan nimi:  

Etunimi *         

Sukunimi *         

Sähköpostiosoite *        

https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta/yhteentoimivuusalustan-kayttoehdot
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta/yhteentoimivuusalustan-kayttoehdot
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta/yhteentoimivuusalustan-kayttoehdot
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Toimi/asema organisaatiossa *       

Valtuuden osoittavaa asiakirjaa tai muuta selvitystä ei edellytetä toimitettavan Digi- ja 
väestötietovirastolle hakemuksen toimittamisen yhteydessä, mutta valtuus on pystyt-
tävä osoittamaan jälkikäteen, mikäli Digi- ja väestötietovirasto pyytää selvitystä toimi-
vallasta. 
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Täytetty lomake voidaan toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: 

yhteentoimivuus [at ] dvv.fi 

 


