
 

 

 
   

 

 

 

 

 

Palvelun tarkoitus 
 

Passitusilmoituspalvelu (jäljempänä "Palvelu") on Tullin omistama julkinen ja maksuton/maksullinen Internet 

-palvelu (esim. asiakkaan ja Tullin välisten ilmoitusten toimittamiseen). Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan sekä 

tunnistautumatonta että tunnistautunutta käyttäjää, joka on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja joka käyttää 

Tullin Passitusilmoituspalvelua. Näiden käyttöehtojen ohella Palvelun käyttöön sovelletaan lakia sähköi-

sestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) siihen myöhemmin tehdyin muutoksin sekä Tullin pää-

töksiä sähköisestä ilmoittamisesta ja menettelyistä. 

 

Käyttöehdot 

 
Näillä käyttöehdoilla säännellään Palvelun käyttäjien tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Passitusilmoitus-

palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja. 

 

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu  
 
Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua lakien, asetusten, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan mukai-

sesti. Käyttäjä voidaan saattaa vastuuseen Palvelun lainvastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikko-

misesta. Palvelun toteutus ja käyttö perustuvat Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön. Palvelun käyttäjä 

on velvollinen noudattamaan niitä ehtoja, joita Palvelun sähköisten tunnisteiden luovuttaja, esim. pankki tai 

Verohallinto, on tunnisteiden käytölle asettanut. Tulli ei vastaa tunnisteiden huolimattomasta käytöstä tai 

säilytyksestä johtuvista virheistä tai väärinkäytöksistä. Käyttäjä vastaa Palveluun lähettämiensä tietojen oi-

keellisuudesta sekä viestien eheydestä ja luotettavuudesta. Palveluun ei saa lähettää sinne kuulumattomia 

viestejä eikä sellaisia viestejä, jotka voivat tarpeettomasti kuormittaa Palvelua tai vaarantaa sen tietoturval-

lisuuden. 

 

Käyttäjä ei saa antaa Palvelun kautta harhaanjohtavia tietoja Tullille. 

 

Käyttäjä vastaa omien tietojensa sekä käyttämiensä järjestelmien ja yhteyksien tietoturvallisuudesta. Tulli 

voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjän käyttöoikeudet, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja. 

 

Tullin velvollisuudet ja vastuu  
 

Palvelun kautta toimitettu passitusilmoitus katsotaan vastaanotetuksi Tullissa, kun sille muodostuu wp-

viite. Tulli vastaa Palvelun tietoturvallisuudesta ja tuotannossa käytettävistä järjestelmistä. 

 

Tulli kerää Palvelun kautta annetut passituksesta vastaavan tiedot rekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään 

hyväksi viranomaispyynnöissä. Passitusilmoituspalvelun henkilörekisteristä on laadittu henkilötietolaissa 

(523/1999) tarkoitettu rekisteriseloste. 

 

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/rekisteriselosteet/index.jsp 

 

Tulli kerää Palvelun käytöstä tietoja henkilötunnus ja osoite. Tietoja hyödynnetään viranomaisyhteistyössä 

sekä järjestelmien kehittämisessä. 
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Kaikki kerätyt tiedot säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tulli pyrkii tarvittavin hallin-
nollisin ja teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä 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 Palve-

lun. Tulli ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen tai järjestelmähäiriöiden aiheuttamista tietojen katoamisista 

tai viivästymisistä eikä korvaa asiakkaalle  

 

Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja. 

 

Tulli ei vastaa Palvelun kautta käytettävien muiden osapuolten ylläpitämien palveluiden, kuten tunnistus-

palveluiden tai verkko pankkipalveluiden, sisällöstä tai toimivuudesta. 

 

Käyttökatkot 
 

Tullilla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi. Tulli pyrkii tie-

dottamaan Palvelun häiriöistä, katkoista tai lakkauttamisesta hyvissä ajoin etukäteen aina kun se on mah-

dollista, jotta Palvelun käyttäjälle aiheutuvat vahingot olisivat mahdollisimman pieniä. 

 

Ylivoimaiset esteet 
 

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu 
käyttäjistä riippumaton ylivoimainen este vapauttaa Tullin noudattamasta näitä käyttöehtoja, kunnes vel-

voitteiden täyttämisen edellytykset 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. 

 

Sovellettavat lait 

Internet-asiointipalveluiden käytössä sovelletaan Suomen lakia ja EU:n tullilainsäädäntöä (unionin tullikoo-
deksi ja sen täytäntöönpano- ja delegoitu asetus). 

European Anti-Fraud Office (OLAF) 
Privacy statement (OLAF DPO 212) 
 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/data-protection/processing-operations/prior_checking_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/212_iet_en.pdf

