
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palvelun tarkoitus 

Nettiliitu-palvelu (jäljempänä "Palvelu") on Tullin omistama julkinen ja maksuton 
selainpohjainen palvelu, jonka avulla Tullin asiakkaat voivat toimittaa sähköisten 
ilmoitusten liiteasiakirjoja Tulliin.   

Palvelun kautta ei voi toimittaa tietoja, joiden oletetaan aloittavan jonkin asian kä-
sittelyn. Palveluun ladattujen liitteiden tulee aina liittyä tullille sähköisesti annet-
tuun ilmoitukseen. Nettiliidun asiakasohjeessa ohjeistetaan tarkemmin, missä tilan-
teissa Nettiliidun käyttäminen on mahdollista. 

Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan Katso- tai Vetuma-tunnistautunutta käyttäjää, joka 
on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja joka käyttää Tullin Nettiliitu-palvelua.  

 
Näiden käyttöehtojen ohella Palvelun käyttöön sovelletaan lakia sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) siihen myöhemmin tehdyin muutoksin 
sekä Tullin päätöksiä sähköisestä ilmoittamisesta ja menettelyistä. 

 

Käyttöehdot 
 

Näillä käyttöehdoilla säännellään Palvelun käyttäjien tehtäviä, oikeuksia ja velvol-
lisuuksia. Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja. 

 
 

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu  

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua lakien, asetusten, viranomaismääräysten 
sekä hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä voidaan saattaa vastuuseen Palvelun lain-
vastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta. Palvelun toteutus ja 
käyttö perustuu Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

Palvelun käyttäjä on velvollinen noudattamaan niitä ehtoja, joita Palvelun sähköis-
ten tunnisteiden luovuttaja, esimerkiksi pankki tai Verohallinto, on tunnisteiden 
käytölle asettanut. Tulli ei vastaa tunnisteiden huolimattomasta käytöstä tai säily-
tyksestä johtuvista virheistä tai väärinkäytöksistä. 

Käyttäjä vastaa Palveluun lähettämiensä tietojen oikeellisuudesta sekä viestien 
eheydestä ja luotettavuudesta. 

Palveluun ei saa lähettää sinne kuulumattomia viestejä eikä sellaisia viestejä, jotka 
voivat tarpeettomasti kuormittaa Palvelua tai vaarantaa sen tietoturvallisuuden. 

Käyttäjä ei saa antaa Palvelun kautta harhaanjohtavia tietoja Tullille. 
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Käyttäjä vastaa omien tietojensa sekä käyttämiensä järjestelmien ja yhteyksien tieto-
turvallisuudesta. 

Tulli voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjän käyttöoikeudet, mikäli käyt-
täjä rikkoo näitä käyttöehtoja. 

Käyttäjän tulee arkistoida Palvelun kautta toimittansa liitteet Tullin antaman mää-
räyksen (Tullin tiedotteet, THT, dnro 182/010/11) mukaisesti.  

 

Tullin velvollisuudet ja vastuu 
 
Palvelun kautta toimitettu liiteasiakirja katsotaan vastaanotetuksi Tullissa, kun liite 
saa Palvelussa tilan ”Liite toimitettu tulliin”. 
 
Tulli vastaa Palvelun tietoturvallisuudesta ja tuotannossa käytettävistä järjestelmis-
tä. 
 
Nettiliitu-sovellus tallentaa rekisteriin yksityishenkilöstä Vetuma-palvelun kautta 
saatavan henkilötunnuksen ja yrityskäyttäjästä Katso-palvelun kautta saatavan 
OID-tunnuksen. Tietoja käytetään käyttäjän tallentaman liiteasiakirjan ja liitteen tie-
tojen sekä käyttäjän yhdistämiseen. Nettiliitu-palvelun henkilörekisteristä on laa-
dittu henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteriseloste: http://www.tulli.fi/ 
> Sähköinen asiointi > Rekisteriselosteet 

 
Kaikki kerätyt tiedot säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tulli 
pyrkii tarvittavin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämäl-
lä estämään ja minimoimaan uhat, jotka koskevat luvatonta pääsyä tietoihin sekä 
tietojen väärinkäyttöä tai mahdollista epätarkkuutta. 
 
Tulli varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun ulkoasua, sisältöä, 
saatavuutta ja palveluita tai lakkauttaa Palvelun. 
 
Tulli ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen tai järjestelmähäiriöiden aiheuttamista 
tietojen katoamisista tai viivästymisistä eikä korvaa asiakkaalle Palvelun keskey-
tyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja. 
 
Tulli ei vastaa Palvelun kautta käytettävien muiden osapuolten ylläpitämien palve-
luiden, kuten tunnistuspalveluiden tai verkkopankkipalveluiden, sisällöstä tai toi-
mivuudesta.  
 
Tulli säilyttää liiteasiakirjoja vain asiankäsittelyn ajan (Itsearkistoinnista on annettu 
määräys: Tullin tiedotteet,  THT, dnro 182/010/11). 
 
Tulli käsittelee Palveluun ladatuista liiteasiakirjoista vain asiankäsittelyn päättämi-
sen kannalta tarvittavat liitteet.  

  

http://www.tulli.fi/
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Käyttökatkot 
 

Tullilla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpitei-
den ajaksi. Tulli pyrkii tiedottamaan Palvelun häiriöistä, katkoista tai lakkauttami-
sesta hyvissä ajoin etukäteen aina kun se on mahdollista, jotta Palvelun käyttäjälle 
aiheutuvat vahingot olisivat mahdollisimman pieniä. 

 

Ylivoimaiset esteet 
 

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viran-
omaisen määräys tai muu käyttäjistä riippumaton ylivoimainen este vapauttaa Tul-
lin noudattamasta näitä käyttöehtoja, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytyk-
set pystytään palauttamaan. 

 

Käyttöehtojen muuttaminen 
 

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (dokumentin otsikossa) ja ovat 
voimassa toistaiseksi. Tullilla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot 
tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana. 

 

Muut ehdot 
 

Tulli ei vastaa verkkosivuilleen linkitetyistä kolmannen osapuolen materiaaleista 
tai kolmannen osapuolen muutoin julkaisemista materiaaleista. 

 

 


