
   
  
  

 
 
 

 
 
KÄYTTÖEHDOT YLEN API-RAJAPINTAAN LIITTYMISELLE  4.5.2015 
 
1. Yleistä 
Yle avaa sisältöjen ja palveluiden API-rajapinnan (API-rajapinta) sovellusten kehittäjille 
(Käyttäjä). Käyttäjä voi integroida muita järjestelmiä toimimaan yhdessä Ylen API-
rajapinnan kanssa tai kehittää uusia sovelluksia rajapinnan päälle.  
 
Nämä käyttöehdot määrittelevät käytännöt, vastuut, velvollisuudet ja oikeudet Ylen API-
rajapintaan liittymiselle ja sen käytölle. 
 
API-rajapintaan liittyjä hyväksyy nämä ehdot lähettäessään pyynnön vastaanottaa Ylen 
API-avaimen (API-avain) rajapintaan pääsyä varten. 
 
Yle ei peri maksua API-rajapintaan liittymisestä. 
 
2. API-rajapintaan liittymisen käytännöt 
Käyttäjä voi liittyä Ylen API-rajapintaan tilaamalla Ylen API-rajapinnan ylläpidon (Yle 
Ylläpito) itsepalveluportaalissa liittymiseen tarvittavan API-avaimen Käyttäjän sähköpostiin. 
 
Yle Ylläpito lähettää API-avaimen toimivaan sähköpostiosoitteeseen automaattisesti. 
 
Käyttäjän tulee testata API-avaimen toimivuus viikon sisällä siitä, kun Yle Ylläpito on 
lähettänyt sen Käyttäjälle. Yle Ylläpito seuraa säännöllisesti API-avainten käyttöä ja 
poistaa automaattisesti käyttämättömien avainten pääsyoikeuden rajapintaan.  
 
3. Yle Aineisto 
Käyttäjä voi API-rajapinnan kautta tarjota kuluttajille katsottavaksi tai kuunneltavaksi Ylen 
määrittelemää internet-aineistoa (Yle Aineistot). Yle Aineistojen julkaisuissa on kunkin 
julkaisupalvelun yhteydessä ilmoitettu ko. palvelun ja siinä olevien Yle Aineistojen 
käyttöehdot. Tällaisia palveluja ovat mm. Yle Elävä arkisto ja Yle Areena. Näiden 
käyttöoikeudet löytyvät oheisista linkeistä: Elävä arkisto käyttöehdot, Yle Areena 
käyttöehdot.  
 
Käyttäjä vastaa siitä, että hän selvittää sen Ylen internet-julkaisun ja siinä olevien Ylen 
määrittelemien internet-ainestojen (Yle Aineistot) käyttöehdot, joihin Käyttäjän API-avain 
kohdistuu. 
 
Yle Aineistojen valikoimaa ja käyttöä määrittävät Ylellä olevat välitysoikeudet ja Ylen ja 
tekijöiden sekä tekijänoikeusjärjestöjen väliset sopimukset. 

Käyttäjällä ei ole lupaa siirtää Yle Aineistoja muille sivustoille tai palvelimille eikä Käyttäjällä 
ole lupaa tallentaa Yle Aineistoja tai mahdollistaa niiden tallentamista, poikkeuksena 
kuitenkin Ylen internetpalveluissa ladattavana olevat ohjelmat (esim. podcastit). Streaming-
teknologialla tarjolla olevien Yle Aineistojen suojauksien kiertäminen ei ole sallittua.  

Yle Aineistojen tulee olla kuluttajien vapaasti käytettävissä ilman erillistä korvausta. Yle 
Aineistoja ei voi liittää maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin eikä välittömästi niiden 
yhteyteen saa lisätä mainos- tai markkinointimateriaalia.  

Yle Aineistoihin ei saa tehdä muutoksia eikä niistä saa poistaa tai niihin lisätä osuuksia. 
Käyttäjän tulee kunnioittaa Ylen Aineistojen tekijöiden moraalisia oikeuksia ja noudattaa 
Ylen brändilisenssin ehtoja.  
 



   
  
  

 
 
 

Käyttäjä sitoutuu raportoimaan Yle Aineiston katselusta ja kuuntelusta Ylelle kulloinkin 
käytössä olevaa mittaustapaa noudattaen. Jokaisen kulutustapahtuman yhteydessä on 
raportoitava (esimerkiksi katselemisen aloittaminen) dokumentoiduilla kutsuilla. Yle voi 
edellyttää muutoksia Käyttäjän mittaustoteutukseen. 
 
Yle tulee aina mainita Yle Aineiston lähteenä. Lähdemaininnassa Yleä ja Ylen Aineistoa ei 
saa käyttää Käyttäjää tai muuta toimintaa markkinoivalla tavalla. 
 
4. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet 
Käyttäjä vastaa siitä, että hän ei omalla toiminnallaan vaaranna tai aiheuta haittaa Ylen 
API-rajapinnalle tai Yle Aineistoille. Väärinkäyttötilanteissa Ylellä on oikeus välittömästi 
sulkea API-avaimen pääsy API-rajapintaan. Käyttäjän tulee Ylen niin vaatiessa välittömästi 
poistaa tai lopettaa Ylen yksilöimän aineiston käyttö. 
 
Käyttäjä vastaa kaikesta omasta toiminnastaan, mm. omien laitteiden, ohjelmistojen ja 
yhteyksien hankinnasta ja toimivuudesta.  
 
5. Ylen vastuut ja velvollisuudet 
Yle vastaa mahdollisista kolmansien osapuolien ehtojen mukaiseen käyttöön liittyvistä 
vaatimuksista. 
 
Yle ei missään olosuhteissa vastaa Käyttäjän kohdan 3. ja 4. laiminlyönneistä aiheutuvista 
vaatimuksista. 
 
6. Vastuunrajoitukset 
Yle luovuttaa API-rajapinnan käytettäväksi siinä muodossa kuin se on. Yle ei vastaa API-
rajapinnassa mahdollisesti olevista virheistä, tai siihen tulevista muutoksista. Vastuun 
rajoitus koskee kaikkia mahdollisia virhemuotoja. 
 
Yle ei vastaa API-rajapinnan toimivuudessa ilmenevistä katkoksista tai häiriöistä. Yle voi 
halutessaan muokata API-rajapintaa ilmoittamatta siitä erikseen Käyttäjälle. Yle voi myös 
halutessaan sulkea pääsyn API-rajapintaan tilapäisesti tai pysyvästi. 
 
Yle ei vastaa Käyttäjälle API-rajapinnan käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. 
 
Käyttäjän tulee ilmoittaa Ylelle välittömästi havaitsemistaan Ylen API-rajapinnan häiriöistä 
tai virheistä. 
 
7. Muut ehdot 
Ylen ja Käyttäjän välille ei synny työ-, yhteistyö- tai liikesopimusta.  
 
8. Soveltamisalan rajoitus 
Näitä käyttöehtoja ei sovelleta maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin. Yle Aineistoja ei voi 
liittää maksullisiin palveluihin tai sovelluksiin ilman etukäteen solmittua erillistä sopimusta. 
 
9. Sovellettava laki 
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 
 
Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistava käyttöliittymä ja sen sisältö on kohdemaan lakien ja 
asetusten mukainen.  
 
10. Muutokset ehtoihin 
Ylellä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.  
 
  



   
  
  

 
 
 

11. Yhteystiedot 
 
http://developer.yle.fi ja Ylen API palvelupäällikkö Aleksi.Rossi@yle.fi 
 
 
YLEN BRÄNDIELEMENTTIEN KÄYTTÖOIKEUS 
 
Yle-brändielementeillä tarkoitetaan Ylelle kuuluvia tuotenimiä, tavaramerkkejä, 
palvelumerkkejä, logoja ja verkkotunnuksia. Yle antaa luvan käyttää Yle-brändielementtejä 
ainoastaan palvelussa, joka täyttää Ylen käyttöehdot API-rajanpintaan liittymiselle.   
 
Rajoitukset Yle-brändielementtien käyttöön  
• Yle-brändielementtejä ei saa soveltaa palvelussa tavalla, joka kertoo suhteesta tai 

yhteydestä kaupallisuuteen, poliittisuuteen tai uskonnollisuuteen.  
• Yle-brändielementtejä ei saa käyttää siten, että syntyy mielikuva siitä, että Yle olisi 

vastuussa kyseisen palvelun toimituksellisesta sisällöstä tai mielipiteistä.  
• Yle-brändielementtejä ei saa käyttää palvelun suurimpana logona tai palvelun 

näkyvimpänä tai tärkeimpänä elementtinä.  
• Yle-brändielementtejä ei saa käyttää tavalla, joka halventaa Yleä tai Ylen palveluita.  
• Yle-brändielementtejä ei saa käyttää palvelussa, joka rikkoo lakia tai asetuksia, tai on 

Ylen arvojen tai toimintaperiaatteiden vastainen. (Lisätietoja:  
http://yle.fi/yleisradio/ylen-arvot ja http://yle.fi/yleisradio/toimintaperiaatteet). 

• Yle-brändielementtejä ei saa muokata (venyttää, kääntää, vaihtaa väriä, lisätä tai 
poistaa elementtejä tai osia). 

Muita ehtoja 
• Yle-brändielementtejä tulee soveltaa palvelussa Ylen ohjeistuksen mukaisesti 

http://yle.fi/yleisradio/logot. 
• Ylellä on oikeus muuttaa Ylen brändiohjeistoa milloin tahansa. Yle voi myös peruuttaa 

Yle-brändielementtien käyttöluvan Ylen niin halutessa ilman erillisiä perusteluja. 
• Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei rekisteröi tuotenimiä, tavaramerkkejä, 

palvelumerkkejä tai logoja, jotka erehdyttävästi muistuttavat samankaltaisuudellaan 
Yle-brändielementtejä. 


