Käyttölupa ja vastuut
Tämä lisenssi koskee Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) CitobsDB kansalaishavaintojärjestelmän
Open311 –rajapintapalvelun (https://rajapinnat.ymparisto.fi/api/kansalaishavainnot/1.0/) käyttöä.
CitobsDB järjestelmän paikkatietojen rajapintapalveluiden sisällöt vastaavat tässä määritellyn avoimen
kansalaishavaintotiedon sisältöjä. Niiden käyttölupa vastaa muiden SYKE avointen aineistojen
käyttölupaa.

Avoimen kansalaishavaintotiedon käyttölupa
Avoimia kansalaishavaintotietoja voidaan hakea Open311 rajapinnasta ilman CitonsDB-järjestelmän
API-avaintunnusta: SYKE CitobsDB järjestelmän avoimia kansalaishavaintotietoja ovat
kansalaishavainnot, joita voidaan hakea Open311 rajapinnasta ilmoituspalvelukohtaisen
palvelutunnuskoodin avulla Open311 GET Service Requests –palvelupyynnöllä
(http://wiki.open311.org/GeoReport_v2/#get-service-requests ) asettamalla ’status’ –parametrin arvoksi
’open’.
Kansalaishavaintopalvelun avoimena julkaistun kansalaishavaintoaineiston käyttölupa on Creative
Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

(cc_lisenssi_kuva)
Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen, että datan
lähde mainitaan: Lisenssin tyyppi, lisenssinantajan nimi (SYKE), aineiston lähteenä toimivan
kansalaishavaintojärjestelmän nimi ja linkki sen verkkosivulle (CitobsDB kansalaishavainnot.fi <
https://www.kansalaishavainnot.fi >) ja aineiston nimenä käytettävä ilmoituspalvelun palvelutunnuskoodi
(Open311 –rajapintapalvelumäärittelyn mukainen service code kyseiselle ilmoituspalvelulle).
Palvelutunnuskoodin lisäksi voidaan käyttää käytetyn kielen mukaista palvelun nimeä, mutta
ilmoituspalvelun palvelutunnuskoodi on aina ilmoitettava.
Suositellun merkitsemistavan esimerkki (palvelutunnuskoodi, lisenssinantaja,
kansalaishavaintojärjestelmä):
algaebloom_service_code_201808151546171 / CC4.0-BY SYKE, CitobsDB kansalaishavainnot.fi
Esimerkki sanalliset täsmennykset sisältävästä vaihtoehdosta:
Sinilevätilanne (algaebloom_service_code_201808151546171) kansalaishavaintoilmoitukset Lähde:
CC4.0-BY SYKE, kansalaishavaintojärjestelmä CitobsDB kansalaishavainnot.fi
Ilmoituspalvelukohtaisen lähdemerkinnän tuottamiseen tarvittavat tiedot käytettävissä olevilla
kansalaishavaintoaineiston kielillä on kuvattu CitobsDB Open311 rajapintapalvelussa, kunkin
ilmoituspalveluaineiston Open311 standardin mukaisessa (http://wiki.open311.org/GeoReport_v2/#getservice-list ) palvelun kuvauksessa koneluettavassa muodossa (SYKE/CitobsDB>ServiceList) sekä
verkkosivuilla tarkasteltaviksi:
1. Citobs Open311 widget –luointisivulla
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kansalaishavainnot/SYKEn_kansalaishavainnot/Upota_kysely
2. Palvelusivustolla kansalaishavainnot.fi kyseisten ilmoituspalveluiden sivuille asennettujen
kyselylomakkeiden yhteydessä
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Suljetun kansalaishavaintotiedon käyttölupa
Suljettuja kansalaishavaintotietoja voidaan hakea Open311 rajapinnasta vain CitobsDB -järjestelmän
API-avaintunnuksen avulla: SYKE CitobsDB järjestelmän suljettuja kansalaishavaintotietoja ovat
kansalaishavainnot, joita voidaan hakea Open311 rajapinnasta ilmoituspalvelukohtaisen
palvelutunnuskoodin avulla Open311 GET Service Requests –palvelupyynnöllä
(http://wiki.open311.org/GeoReport_v2/#get-service-requests ) asettamalla ’status’ –parametrin arvoksi
’closed’. Tämä palvelupyyntö vaatii myös
 SYKE Open311 laajennusten käyttöönottoa asettamalla ’ extension’ –parametrin arvoksi ’true’
 Voimassaolevaa ja kyseisten suljettujen tietojen palauttamiseen oikeuttavaa API-avaintunnusta
joka otetaan käyttöön asettamalla ’api_key’ –parametrin arvoksi kyseisen API-avaintunnuksen
CitobsDB järjestelmässä aktiiviseen tilaan määritelty API-avain.
Kukin API-avain palauttaa suljetuista tiedoista vain ne, joihin se on oikeutettu. API-avaintunnus ei
oikeuta tietoon onko kyseiseen ilmoituspalveluun tallennettu myös muita suljettuja tietoja joihin kyseisellä
API-avaintunnuksella ei ole oikeutta.
API-avaintunnuksella on mahdollista hakea edellä kuvatulla tavalla ilmoituspalvelusta yhtäaikaisesti sekä
avoimet että suljetut tiedot asettamalla ’status’ –parametrin arvoksi ’open,closed’. Tällöin palautuvissa
kansalaishavaintotiedoissa avoimet kansalaishavaintotiedot on merkitty kentän "status" arvolla "valid", ja
suljetut kansalaishavaintotiedot kentän "status" arvolla "not valid": Tämä kenttä siis ilmoitaa kelpaako
kyseinen yksittäisen kansalaishavaintotiedon ilmoitus avoimena tietona käytettäväksi, vai onko siihen
sovellettava tässä määriteltyä suljetun kansalaishavaintotiedon käyttölupaa.
Kansalaishavaintopalvelun suljetun kansalaishavaintotiedon käyttölupa kytkeytyy API-avaintunnukseen
ja sen haltijan SYKE:n kanssa tekemään sopimukseen kansalaishavaintojärjestelmän käyttöoikeudesta
joukkoistamispalveluita varten. API-avaintunnuksen käyttöoikeuden päättyessä päättyvät myös oikeudet
suljetun kansalaishavaintotiedon käyttöön sekä Open311 rajapinnan kautta että tietoaineistoihin joita
API-avaintunnuksen haltija on tunnuksella itselleen hakenut.
Suljetun kansalaishavaintotiedon käyttäjän on huomioitava, että suljetuksi merkitään paitsi salassa
pidettävää tietosisältöä sisältävät kansalaishavaintoilmoitukset, myös ja erityisesti ne ilmoitukset joiden
tietosisällön tulkitaan tai vahvasti epäillään olevan virheellistä, asiatonta tai harhaanjohtavaa. Tällaisten
kansalaishavaintojen status CitobsDB järjestelmässä voi uuden tiedon tai tulkinnan valossa muuttua,
jonka jälkeen niitä on käsiteltävä avoimena tai suljettuna uuden statuksensa mukaan.
API-avaintunnuksen haltijalla on käyttöoikeus API-avaintunnuksen avulla palautettavissa oleviin
suljettuihin kansalaishavaintotietoihin ja oikeus hyödyntää niitä joukkoistamisjärjestelmiensä teknisessä
toteutuksessa tarjotessaan palveluitaan kansalaishavaintopalvelun käyttöoikeussopimuksissa mainituilla
tavoilla. API-avaintunnuksen haltijalla ei kuitenkaan ole oikeutta ilmaista suljettujen kansalaishavaintojen
tietosisältöä palveluidensa käyttäjälle laajemmin kuin on välttämätöntä kansalaishavaintotietojen
laadunvarmistuksen sekä joukkoistamisjärjestelmiensä toimintaan liittyvien ilmoitusten ja tiedonkäsittelyn
tietoturvalliseksi järjestämiseksi. Mikäli on olemassa vaara että harhaanjohtavaa tai salaissapidettävää
tietoa voi paljastua API-avaintunnuksen tarjoamien joukkoistamispalveluiden kautta, on suljetun APIavaintunnuksen haltijan sovittava tämän tiedon käsittelystä SYKE kansalaishavaintopalvelun kanssa.
API-avaintunnuksen haltijalla ei ole oikeutta julkaista tai välittää kolmansille osapuolille suljettuja
kansalaishavaintotietoja tallennettaviksi tai käytettäviksi. Poikkeuksista on joko tehtävä erillinen sopimus
kansalaishavaintopalvelua tarjoavan SYKE:n kanssa tai niistä on erikseen sovittava API-avaimenhaltijan
kansalaishavaintopalveluiden käyttöoikeussopimuksessa.
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Vastuuehdot
SYKE pyrkii tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa keskeytyksettä. Käyttäjä käyttää palvelua ja sen
sisältämiä tietoja omalla vastuullaan eikä SYKE vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista,
jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän aineiston virheistä, puutteista, aineiston
käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, toimintakatkoksista, aineiston sisällön
muuttamisesta tai järjestelmän ylläpidon lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei toimi tai että se ei sovi
tiettyyn tarkoitukseen.
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