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Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin RAE-reitti- ja aikataulueditorin tunnusten 
käyttöehdot 

Yleistä  

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämä RAE- reitti- ja aikataulueditori on tarkoitettu 
Tracomin pääasiassa pienille organisaatioille liikennetietojen digitointia varten. RAE-työkalusta 
löytyy lisää tietoa Traficomin sivuilta, www.traficom.fi/fi/RAE . 

1§ Käytön kohde ja osapuolet 

RAE-työkalun käyttö edellyttää tunnushakemuksen täyttämistä. Jokaiselle käyttäjälle tulee hakea 
henkilökohtaiset tunnukset.  

Kirjautumalla sisään RAE-työkaluun ensimmäisen kerran, käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. 

Tällöin Traficom luovuttaa maksuttomasti käyttäjälle oikeuden kirjautua RAE-työkaluun ja oikeuden 

käyttää palvelua omassa liiketoiminnassaan. Vastaavasti, kun käyttäjä on julkaissut tietojaan RAE-

työkalussa, hän antaa oikeudet Traficomille julkaista niitä CC BY 4.0 -lisenssillä. 

Jokainen käyttäjä on henkilökohtaisessa vastuussa tunnuksistaan, ja siitä, että hän on tietoinen 
käyttöön liittyvistä ohjeista, ehdoista ja vaatimuksista.  

Traficom pidättää oikeuden rajoittaa käyttäjän oikeuksia palvelussa. 

2§ Kirjautuminen RAE-työkaluun 

Palveluun kirjautumista varten käyttäjä saa rekisteröinnin yhteydessä henkilökohtaisen 
käyttäjätunnuksen ja salasanan RAE-työkaluun turvasähköpostissa. Tunnusten hakemista varten 
käyttäjällä on oltava henkilötunnus, henkilökohtainen sähköpostiosoite sekä henkilökohtainen 
matkapuhelinnumero. Kirjautuminen RAE-työkaluun tapahtuu osoitteessa: https://rae.trafi.fi/reitit.  

3§ 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. 

4§ Vastuut RAE-työkalun käytöstä 

RAE-työkalun käyttäjä vastaa itse palvelujen käyttämisestä aiheutuvista puhelinmaksuista ja 
muista tietoliikennekustannuksista sekä laitteidensa ja ohjelmistojensa toiminnasta. 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. 
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Traficom ilmoittaa RAE-työkalun mahdollisista käyttökatkoksista Traficomin internetsivustolla, 
www.traficom.fi/fi/RAE . 

Traficomilla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen käyttäjälle, mikäli käytetyt laitteet, 
ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden.  

5§ Palvelujen toimintojen muuttaminen 

Traficomilla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä yleisiä käyttöehtoja, mikäli 
muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muuten hyväksyttävästä syystä. 

6§ Käyttöoikeuksien voimassaolo 

Kaikki käyttöoikeudet RAE-työkaluun ovat voimassa toistaiseksi. Tunnukset lukkiutuvat kuitenkin 
automaattisesti, mikäli niitä ei käytetä 60 päivään. Mikäli tunnus on lukkiutunut, tulee käyttäjän olla 
yhteydessä helpdeskiin (nap@traficom.fi).   

7§ 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 RAE-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. 

8§ Tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste on ladattavissa Traficomin tietosuojasivuilta . 

9§ Voimassaolo 

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. 
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