
ProMS Mobile -palvelun käyttöehdot 

 

1. PALVELUN KÄYTTÄMINEN 
 

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot jatkamalla ProMS Mobile –palvelun (myöhemmin Palvelu) käyttöä. 

2. PALVELUN YLEISKUVAUS 
 
Oy Arbonaut Ltd. (myöhemmin Tarjoaja) tuottaa Käyttäjälle Palvelun, millä voi tarkastella metsävaratietoa, 
mm. Suomen Metsäkeskuksen tuottamaa Metsään.fi –sivuston avointa metsävaratietoa, sekä muuta 
paikkatietoa mobiililaitteessa. Palvelu on ladattavissa Android –käyttöjärjestelmän mobiililaitteille Google 
Play Kaupan kautta. Palvelun lataaminen sekä käyttäminen on maksutonta, mutta Palvelussa tarjotaan 
myös maksullista sisältöä kuukausitilauksen muodossa. 

 
Tarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää lisensoijia ja alihankkijoita. 
Tarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun tuottamisessa käyttämiänsä työmenetelmiä, laitteita, 
tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia tai muita Palvelun tai Palveluun kuuluvien järjestelmien osia ja vaihtaa 
käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.  
 
Palvelu ei sisällä tietoliikenteen datayhteyksiä, liittymiä tai kapasiteettia, eikä muita laitteita, muita 
ohjelmistoja tai turva- ja suojausjärjestelmiä, jotka Käyttäjän on hankittava erikseen omalla 
kustannuksellaan. Käyttäjä on vastuussa näistä Palvelun käyttämisen edellytyksistä, mukaan lukien 
konfiguraatiot ja asetukset, ja niiden vaikutuksesta Palveluun.  

 
3. PALVELUUN REKISTERÖITYMINEN JA KÄYTTÖOIKEUS 
 
Käyttäjällä on käyttöoikeus Palveluun näiden käyttöehtojen ja sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja 
ohjeiden mukaisesti. Käyttöoikeus ei ole yksinoikeudella eikä se ole siirrettävissä. 
 
Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä 
koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään 
noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Käyttäjän on käytettävä Palvelua siten, 
ettei käytöstä aiheudu häiriötä Palvelulle tai muille Käyttäjille.  

Palvelun lataaminen sekä maksullisen sisällön ostaminen vaatii, että Käyttäjällä on käytössään Google-tili. 
Tarjoaja ei vastaa mahdollisista Tarjoajaan liittymättömistä ongelmista 3. osapuolten maksujärjestelmissä. 
 
Tarjoaja käsittelee Palvelun Käyttäjien tietoja rekisteriselosteen, henkilötietolain ja muun sovellettavan 
lainsäädännön mukaisesti sekä huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. 
Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa Palveluun kerätyt käyttäjätiedot ovat osa Tarjoajan 
asiakasrekisteriä. Käyttäjätietoja käytetään vain asiakasrekisterin rekisteriselosteessa määriteltyihin 
käyttötarkoituksiin. Rekisteriseloste on saatavilla Tarjoajalta. Tietoja käyttäjistä ei luovuteta ulkopuolisille.  
 
Palvelun web-käyttöliittymän yhteydessä käytetään evästeitä.  
 
Tarjoaja tallentaa Palvelun käytöstä teknisiä lokitietoja, joiden avulla Tarjoaja voi tehdä 
kehittämistoimenpiteitä, käytön seurantaa sekä tilastointia Palvelun ja sen käyttökokemuksen 
parantamiseksi. Yksittäistä Käyttäjää ei voida tunnistaa teknisistä lokitiedoista.  
 



Tarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän liikenne Palveluun, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja tai 
aiheuttaa Palveluun tai sen tietoliikenteeseen muunlaista haittaa tai aiheuttaa Tarjoajalle haittaa tai rikkoo 
toiminnallaan sovellettavaa lainsäädäntöä. 
 
Kaikkeen Palvelussa olevaan sisältöön sovelletaan edelleen näitä käyttöehtoja, vaikka Palvelu ei olisi enää 
toiminnassa. 

4. PALVELUMAKSUT JA MAKSUEHDOT 
 
Palvelun lataaminen sekä käyttäminen on maksutonta, mutta Palvelussa tarjotaan myös maksullista sisältöä 
kuukausitilauksen muodossa. 

Käyttäjä sitoutuu ilmoitettuihin käyttömaksuihin sekä Google Play Kaupan osto- ja maksuehtoihin ennen 
maksullisen sisällön käyttöoikeutta.  
 
Kulloinkin voimassa olevat hinnat näkyvät ostohetkellä Google Play Kaupassa. Käyttäjä maksaa sisällöstä tai 
toiminnasta tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston tai sopimuksen mukaisen hinnan. Hinnat on 
ilmoitettu euroina. Tarjoaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.   

Maksullisen sisällön käyttöoikeus jatkuu tilauksen peruuttamiseen asti. Tilaus veloitetaan Käyttäjältä 
automaattisesti kunkin laskutusjakson alussa (korkeintaan 24 tuntia ennen kunkin laskutusjakson alkua). 

Tarjoaja voi myydä käyttöoikeuden Palveluun myös muilla tavoin. Käyttömaksuista, maksuehdoista, 
toimituksesta sekä peruutuksesta sovitaan tällöin erikseen tilauksen yhteydessä. 
 
Käyttäjän käyttäessä Palvelua erilaisilla laitteilla, voi Käyttäjälle aiheutua kustannuksia (esimerkiksi 
datansiirtomaksuja), joista Käyttäjä on itse vastuussa. 

5. TOIMITUS 

Palvelun toimitus tapahtuu Google Play Kaupan kautta. Sisältökuvaus tarjotusta maksullisesta sisällöstä 
näytetään Google Play Kaupassa ennen ostoa. Käyttäjä hyväksyy ostetun sisällön toimituksen maksun 
yhteydessä ja hänelle toimitetaan Google-tiliin yhdistettyyn sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistus.  
 
Tarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisällä näytettävää Käyttäjän ostamaa sisältöä myös 
ostotapahtuman jälkeen.  

Tarjoaja ei vastaa mahdollisista Tarjoajaan liittymättömistä ongelmista Google Play Kaupan tilausten 
toimitusliikenteessä. 

6. PERUUTUSOIKEUS 
 
Palvelun peruuttamiseen sovelletaan Google Play Kaupan ohjeita tilauksen peruuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai muuttamisesta.  

Käyttäjä voi peruuttaa maksullisen sisällön tilauksen milloin tahansa ennen kulloisenkin laskutuskauden 
päättymistä Google Play Kaupan kautta. Peruutus koskee seuraavaa laskutuskautta ja astuu voimaan 
seuraavana tilauskuukautena. 

7. PALVELUN SISÄLTÄMÄT TIEDOT 
 
Palvelussa oleva tieto perustuu Suomen Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelun avoimiin aineistoihin, muihin 
julkisesti saatavilla oleviin tietolähteisiin, joita koskeva tarkennus on näiden käyttöehtojen lopussa sekä 
Tarjoajan tuottamiin omiin aineistoihin. 
 
Tarjoajalla on oikeus muuttaa ilman eri ilmoitusta Palvelun toimintaperiaatetta sekä kaikkea Palvelussa 



tarjottavaa sisältöä, kuten saatavilla olevia karttatasoja tai työkaluja. 
 
 

8. PALVELUUN SISÄLTYVIEN TIETOJEN LUOTETTAVUUS 
 
Käyttäjän tulee ennen Palvelusta saatavien tietojen käyttämistä päätöksenteon ja toimenpiteiden 
perusteena varmistua lisäksi muilla tavoin tietojen paikkansapitävyydestä ja soveltuvuudesta aiottuun 
käyttötarkoitukseen. 
 
Tarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelussa oleva tietosisältö olisi niin tarkkaa ja ajantasaista kuin 
mahdollista. Tarjoaja ei kuitenkaan voi vastata siitä, jos Palvelussa oleva tieto on muuttunut aineistojen 
keräämisen jälkeen. Tarjoaja ei tarjoa Palvelun tietosisällölle tarkkuustakuuta. 
 
Tarjoaja ei ole vastuussa erilaisten Palvelussa esitettyjen arvioiden paikkansapitävyydestä eikä myöskään 
kolmansien osapuolten tarjoaman karttatiedon tai muun tiedon oikeellisuudesta. 

9. TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT JA NIIDEN TOIMIVUUS 
 
Käyttäjällä tulee olla Palvelun käytön edellyttämät laitteet, tietotekniset ohjelmat ja yhteydet käytössään.  
 
Palvelun saatavuudessa voi esiintyä järjestelmäteknisistä syistä käyttö- ja huoltokatkoja tai muita 
keskeytyksiä. Tarjoajalla on muun ohella oikeus mitata ja muokata tietoliikennettä välttääkseen 
verkkoyhteyden ylikuormittumisen, mikä saattaa vaikuttaa tarjottavan Palvelun laatuun. Tarjoaja saa tehdä 
Palvelun käyttöön vaikuttavia muutoksia. 
 
Käyttäjä vastaa kaikilta osin laitteidensa ja ohjelmistojensa tietoturvasta, suojaamisesta ja päivittämisestä. 
Käyttäjä on vastuussa, mikäli hänen laitteensa tai ohjelmistonsa aiheuttavat Palvelulle haittaa. 
 
Tarjoaja ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai 
muista Tarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista Palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai 
niistä aiheutuvista vahingoista. 
 
Tarjoajalla on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien 
häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi viestien välittämisen ja vastaanottamisen 
estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä. Tarjoaja mitoittaa 
toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole 
perustetta. Tarjoaja tiedottaa tietoturvauhista, keinoista suojautua niitä vastaan, toimenpiteistä ja niiden 
vaikutuksista verkkosivuillaan tai muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla. 

10. IMMATERIAALIOIKEUDET 
 
Kaikki oikeudet palvelusovellukseen sekä Palvelussa olevaan Tarjoajan tuottamaan tietoon kuuluvat 
Palvelun Tarjoajalle. 
 
Palvelua tai Palvelusta saatua tietosisältöä ei saa käyttää osana muuta liiketoimintaa tai tarjottavia 
palveluja. Palvelun ja sen sisällön käyttö on kuitenkin sallittu konsultointitoiminnassa. 
 
Palvelu on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää 
tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä 
ei ole ilman Tarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, 
saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia taikka muodostaa 
Palvelusta tai sen osasta toista teosta, tietokantaa tai palvelua. Käyttäjällä ei ole myöskään oikeutta 



luvattomasti kopioida Palvelun toimintaideaa tai -periaatetta. 
 
Jos Palvelu sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia palveluja, ohjelmistoja tai 
ohjelmistokomponentteja, Käyttäjä sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden käyttöehtojen lisäksi 
kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja. Avoimeen lähdekoodiin (open 
source) sovelletaan ensisijaisesti kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, ja valmisohjelmistoihin sovelletaan 
ensisijaisesti kyseisen valmisohjelmiston ehtoja, ellei kirjallisesti toisin sovita. Tällaisten lisenssien ehdot 
toimitetaan kyseisten komponenttien mukana, ne ovat saatavilla Tarjoajalta tai osoitteen 
www.opensource.org kautta. 

11. PALVELUN LIITTYVÄT VASTUUT JA VASTUUNRAJOITUS 
 
Palvelun käyttö tapahtuu Käyttäjän vastuulla. Tarjoaja ei ole vastuussa Palvelun kautta saadusta kolmannen 
osapuolen tuottamasta informaatiosta, materiaalista, tuotteista tai muista palveluista. 
 
Tarjoaja ei takaa, että:  
 
a) Palvelu täyttää Käyttäjän vaatimukset; 
b) Palvelu on keskeytyksetön, oikea-aikainen, virheetön tai haittaohjelmista vapaa; ja 
c) Palvelu ei loukkaa kenenkään oikeuksia. 
 
Tarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, 
että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. 
 
Tarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät 
millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on 
saatavilla. Tarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, 
teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjille tai kolmansille aiheuttamista 
vahingoista. 
 
Tarjoaja ei vastaa Palveluun liittyvien maksulaitosten palveluiden sisällöstä, toimivuudesta tai tietoturvasta. 
 
Tarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita 
maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. 
 
Palvelun ja sen sisältämän tiedon käyttö on kielletty toiminnassa, joka rikkoo sovellettavia lakeja ja 
säädöksiä. 
 
Käyttäjä vastaa Palvelun tai sen osien luvattomasta käyttämisestä, kopioinnista, jäljentämisestä tai 
jakamisesta ja vastaa Tarjoajalle tästä mahdollisesti aiheutuvista kuluista, kustannuksista ja vahingoista. 

12. PALVELUN KÄYTTÄMÄT TARJOAJAN ULKOPUOLISET TIETOLÄHTEET 
 
Palvelu sisältää sellaisenaan tai käyttää Tarjoajan muokkaamana seuraavia ulkopuolisia aineistoja: 
 
- Suomen Metsäkeskuksen avoimet aineistot, Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen 
- Maanmittauslaitos / Maastotietokanta, ladattu 02/2015-,  Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen 
- Liikennevirasto / Digiroad, ladattu 01/2017-, Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen  
- Maanmittauslaitos / Kiinteistörekisterikartta, ladattu 01/2017-,  Creative Commons Nimeä 4.0 
Kansainvälinen 
- Luonnonvarakeskus Luke / MVMI-tulokset, ©Luonnonvarakeskus, 2015 (http://kartta.metla.fi/MVMI-
Lisenssi.pdf) 



- Maanmittauslaitos / Laserkeilausaineistot 2008-2019, ladattu 01/2016-, Creative Commons Nimeä 4.0 
Kansainvälinen 
 
Arbonaut kiittää avoimien aineistojen tarjoajia arvokkaasta työstä Suomen metsäbiotalouden ja 
työllisyyden hyväksi! 

13. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU 
 
Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia (poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset). 
Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin 
neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät onnistu sopimaan riitaisuutta neuvottelemalla, riitaisuudet ratkaistaan 
Tarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. 

14. EHTOJEN VOIMASSAOLO 
 
Nämä käyttöehdot ovat voimassa 1.3.2019 alkaen toistaiseksi. 

 


