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LEI-PALVELUSOPIMUS 
 

1. YLEISTÄ 
 

Tätä LEI-palvelusopimusta (’’Sopimus’’) sovelletaan LEI-Palveluihin (kuten alla on määritelty), joita Patentti- 
ja rekisterihallitus (’’PRH’’) tarjoaa oikeushenkilölle (’’Oikeushenkilö’’), jolle on myönnetty oikeus käyttää 
kansainvälistä yhteisötunnusta (’’LEI-tunnus’’, Legal Entity Identifier) LEI-hakemuslomakkeeseen 
(’’Hakemuslomake’’) perustuen. Tällä Sopimuksella Oikeushenkilö sitoutuu noudattamaan tämän 
Sopimuksen ehtoja, joiden nojalla PRH voi myöntää, jatkaa voimassaoloa, uusia ja siirtää LEI-tunnuksen 
jollekin tai joltakin Oikeushenkilöltä (yhdessä ’’LEI-Palvelut’’). PRH:n ja Oikeushenkilön välinen sopimus 
koostuu kokonaisuudessaan i) Hakemuslomakkeesta, ii) tästä Sopimuksesta, iii) Yleisistä Käyttöehdoista 
koskien LEI-tunnusten ja LE-RD-tietojen hakemista ja lataamista osoitteesta www.ytj.fi (’’Yleiset 
Käyttöehdot’’) ja iv) tämän Sopimuksen kohdassa 6 (Tietosuojaselosteet) esitetyistä PRH:n 
tietosuojaselosteista (“Tietosuojaselosteet”). Sopimusta tulkittaessa asiakirjojen etusijajärjestys on sama 
kuin edellä esitetty, ellei toisin ole sovittu. 

PRH:sta ja Oikeushenkilöstä käytetään jäljempänä myös erikseen nimitystä ’’Osapuoli’’ ja yhdessä 
’’Osapuolet’’. Kaikilla muilla tässä Sopimuksessa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin on määritelty 
Yleisissä Käyttöehdoissa. 

 

2. LEI-TUNNUKSEN MYÖNTÄMINEN, UUSIMINEN JA SIIRTÄMINEN 
 

LEI-tunnuksen myöntäminen ja uusiminen 
Oikeushenkilöllä on oikeus hakea ainoastaan yhtä (1) LEI-tunnusta, ja toisen LEI-tunnuksen hakeminen 
PRH:lta tai joltakin toiselta paikalliselta operatiiviselta yksiköltä (”LOU”, ”LOU-yksikkö”, Local Operating 
Unit) on kiellettyä. Oikeushenkilö vakuuttaa täyttämällä ja toimittamalla Hakemuslomakkeen PRH:lle, että 
se ei ole aikaisemmin tai samanaikaisesti hakenut LEI-tunnusta PRH:lta tai miltään muulta LOU-yksiköltä. 

LEI-tunnuksen myöntäminen sekä sen vuosittainen voimassaolon jatkaminen ja uusiminen ovat riippuvaisia 
Global Legal Entity Identifier Foundationin (”GLEIF”) asettamista vaatimuksista, joita Oikeushenkilön tulee 
kokonaisuudessaan noudattaa, siten kuten ne on kulloinkin julkaistu osoitteessa www.prh.fi. 

LEI-tunnuksen siirtäminen 
Oikeushenkilöllä on oikeus pyytää LEI-tunnuksensa siirtämistä toiselle sen nimenomaisesti määrittelemälle 
LOU-yksikölle ja/tai sallia toisen LOU-yksikön vaatia sanottua siirtoa sen puolesta. Tällainen siirto ja/tai 
salliminen voidaan tehdä ainoastaan Oikeushenkilön asianmukaisesti valtuuttaman edustajan toimesta, 
eikä tällainen siirto missään muodossa saa aiheuttaa mitään kustannuksia PRH:lle. Lisäksi GLEIF varaa 
oikeuden vaatia LEI-tunnuksen siirtoa toiselle LOU-yksikölle PRH:n ja GLEIFin 15.9.2017 solmiman Master 
Agreement -sopimuksen ehtojen mukaisesti (“Master Agreement”). 

Oikeushenkilöllä ei ole oikeutta luovuttaa tai muutoin siirtää tätä Sopimusta kokonaisuudessaan tai 
osittain, joten mikäli LEI-tunnus siirretään toiselle LOU-yksikölle yllä esitetysti, tämä Sopimus päättyy 
kohdan 8 (Sopimuksen päättäminen) mukaisesti, ja Oikeushenkilö ja siirron vastaanottava LOU-yksikkö 
tekevät tätä Sopimusta vastaavan sopimuksen siirron vastaanottavan LOU-yksikön asettamien ehtojen 
mukaisesti. 

http://www.ytj.fi/
http://www.prh.fi/
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3. LEI-MAKSUT JA MAKSUEHDOT 
 

LEI-tunnukseen liittyvät maksut 
Oikeushenkilön tulee maksaa PRH:lle vuosittainen LEI-tunnukseen liittyvä maksu osoitteessa 
https://www.prh.fi/fi/lei-tunnus.html saatavilla olevien LEI-tunnuksiin sovellettavan hinnaston ja ohjeiden 
mukaisesti. Vuotuinen maksu sisältää LEI-tunnuksen myöntämisen, voimassaolon jatkamisen ja uusimisen. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että PRH:lla on oikeus muuttaa LEI-tunnuksiin liittyvää hinnastoa vuosittain 
oman harkintansa mukaan. Hinnastoa koskevat muutokset ja päivitykset julkaistaan edellä mainitulla 
verkkosivulla 30 päivää ennen uuden hinnaston voimaantuloa. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli tämä Sopimus irtisanotaan tai puretaan kohdan 8 (Sopimuksen 
päättäminen) mukaisesti, mitään Oikeushenkilön PRH:lle suorittamia tästä Sopimuksesta johtuvia maksuja 
ei palauteta tai hyvitetä Oikeushenkilölle. 

Maksuehdot 
Kaikki tästä Sopimuksesta johtuvat LEI-tunnukseen liittyvät maksut tulee suorittaa erillistä PRH:n 
Oikeushenkilölle osoittamaa laskua vastaan. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Vuosittaiset 
LEI-tunnuksiin liittyvät maksut tulee maksaa 21 päivän kuluessa PRH:n toimittaman laskun 
vastaanottamisesta. Myöhästyneille maksuille kertyy viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4 
§:n mukaisesti. 

LEI-tunnukseen siirtämiseen liittyvät maksut 
Mikäli LEI-tunnus siirretään toiselle LOU-yksikölle kohdan 2 (LEI-tunnuksen siirtäminen) mukaisesti, 
Oikeushenkilön velvollisuus maksaa PRH:lle vuosimaksua lakkaa samanaikaisesti Sopimuksen päättymisen 
kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että mitään Oikeushenkilön PRH:lle maksamia tästä tilanteesta johtuvia 
maksuja ei palauteta tai hyvitetä Oikeushenkilölle. 

 

4. YHTEYDENPITO, TOIMITETUN TIEDON LAATU JA LE-RD-TIETOJEN TARKISTAMINEN 
 

Yhteydenpidon kieli 
PRH:n ja Oikeushenkilön missä tahansa yhteydenpidossaan (kirjallinen, sähköinen, pikaviesti, puhelu, 
keskustelut) ensisijaisesti käyttämä kieli on suomi tai ruotsi, ellei toisin sovita. 

Toimitetun tiedon laatu 
Oikeushenkilö vakuuttaa, että kaikki sen PRH:lle joko LEI-hakemusmenettelyn aikana tai LEI-tunnuksen 
myöntämisen jälkeen toimittamat tiedot, jotka sisältyvät muun muassa Hakemuslomakkeeseen, pyyntöihin, 
päivityksiin tai muutoksiin niihin kuitenkaan rajoittumatta, ovat a) kaikin osin oikeita, täydellisiä ja aitoja ja 
b) annetut Oikeushenkilön asianmukaisesti valtuuttamien edustajien toimesta ja edellytettäessä 
asianmukaisesti päivättyinä ja allekirjoitettuina. Selvyyden vuoksi todetaan, että rekisteriviranomaisena 
PRH tarkistaa jokaisen Oikeushenkilön puolesta allekirjoittavan henkilön valtuutuksen pätevyyden. 

LEI-tunnuksen myöntämisen jälkeen Oikeushenkilön pitää vastata PRH:n yhteydenottoihin, jotka koskevat 
mahdollisia ilmoituksia virheellisistä tiedoista tai muita asioita, jotka saattavat edellyttää vahvistusta tai 
päivitystä. 

https://www.prh.fi/fi/lei-tunnus.html
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LE-RD-tietojen tarkistaminen 
Oikeushenkilöllä on velvollisuus tarkistaa LE-RD-tiedot vähintään kerran vuodessa ja varmentaa niiden 
oikeellisuus PRH:lle. Oikeushenkilöllä on lisäksi velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä PRH:lle jokainen päivitys, 
muutos tai korjaus koskien mitä tahansa seikkaa, jolla on tai voi olla vaikutusta LEI-tunnukseen ja/tai LE-RD-
tietoihin. Oikeushenkilön laiminlyönti suorittaa tällainen tarkastus voi johtaa siihen, että PRH lakkauttaa 
myönnetyn LEI-tunnuksen. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että myös PRH:lla voi olla pakottavan lain tai sisäisten LOU-tarkastusten myötä 
velvollisuus muuttaa LE-RD-tietoja. 

 

5. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN SIIRTO 
 

LEI-tunnukseen liittyvät immateriaalioikeudet 
Mikäli LEI-tunnuksesta syntyy, se sisältää tai siihen liittyy minkä tahansa tyyppisiä, laajuisia tai luontoisia 
immateriaalioikeuksia (“IPR”), Oikeushenkilö tiedostaa ja hyväksyy, että kaikki sanotut rekisteröidyt ja 
rekisteröimättömät IPR:t ovat GLEIFin omistuksessa riippumatta siitä, olivatko ne olemassa tämän 
Sopimuksen allekirjoitushetkellä vai syntyivätkö ne myöhemmin. Näin ollen Oikeushenkilö sitoutuu 
kokonaisuudessaan ja peruuttamattomasti siirtämään tai, jos se ei ole mahdollista, myöntämään PRH:lle 
käyttöoikeuden kaikkiin sanottuihin IPR:iin, jotka PRH siirtää edelleen GLEIFille. Tällainen siirto ei saa 
aiheuttaa mitään kustannuksia PRH:lle tai GLEIFille. 

LE-RD-tietoihin liittyvät immateriaalioikeudet 
Mikäli mistään LE-RD-tietojen osasta syntyy, se sisältää tai siihen liittyy tekijänoikeuksia tai muita IPR:iä tai 
minkä tahansa tyyppisiä, laajuisia tai luontoisia suojaoikeuksia, Oikeushenkilö tiedostaa ja hyväksyy, että 
kaikki sanotut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät oikeudet ovat GLEIFin omistuksessa riippumatta siitä, 
olivatko ne olemassa tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä vai syntyivätkö ne myöhemmin, lukuun 
ottamatta Oikeushenkilön asianmukaisesti rekisteröityyn toiminimeen liittyviä suojaoikeuksia. Näin ollen 
Oikeushenkilö sitoutuu kokonaisuudessaan ja peruuttamattomasti siirtämään tai, jos se ei ole mahdollista, 
myöntämään PRH:lle käyttöoikeuden kaikkiin sanottuihin oikeuksiin, jotka PRH siirtää edelleen GLEIFille. 
Tällainen siirto ei saa aiheuttaa mitään kustannuksia PRH:lle tai GLEIFille. 

 

6. TIETOSUOJASELOSTEET 
 

Tähän Sopimukseen sovelletaan PRH:n Tietosuojaselosteita, jotka ovat saatavilla osoitteissa 
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/tietosuoja/henkilotietojen_kasittely.html ja 
https://www.ytj.fi/index/rekisteriselosteet.html. Selvyyden vuoksi todetaan, että PRH:lla on oikeus 
muuttaa tai päivittää Tietosuojaselosteitaan oman harkintansa mukaan. 

 

7. SITOVUUS JA VOIMASSAOLO 
 

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun PRH on käsitellyt ja hyväksynyt Oikeushenkilön LEI-hakemuksen ja 
myöntänyt LEI-tunnuksen Oikeushenkilölle. Ellei Sopimusta irtisanota tai pureta kohdan 8 (Sopimuksen 

https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/tietosuoja/henkilotietojen_kasittely.html
https://www.ytj.fi/index/rekisteriselosteet.html
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päättäminen) mukaan, Sopimus on voimassa niin kauan kuin Oikeushenkilö tai PRH:n asianmukainen 
valtuutus toimia LOU-yksikkönä on olemassa, ensimmäisenä päättyvän mukaan. 

 

8. SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Irtisanominen 
Kumpi tahansa Osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen 30 päivän kuluttua kirjallisen ilmoituksen 
antamisesta toiselle Osapuolelle seuraavissa tilanteissa: 

(i) Oikeushenkilö siirtää LEI-tunnuksensa GLEIFille tai jollekin toiselle LOU-yksikölle kuin PRH:lle; 

(ii) Oikeushenkilö luopuu asemastaan LEI-tunnuksellisena Oikeushenkilönä; tai 

(iii) Oikeushenkilön LEI-tunnus evätään tunnuksen uudelleenarvioinnin yhteydessä, koska Oikeushenkilö ei 
ole noudattanut GLEIFin asettamia vaatimuksia. 

Purkaminen 
Kumpi tahansa Osapuoli voi purkaa tämän Sopimuksen välittömin vaikutuksin antamalla asiasta kirjallisen 
ilmoituksen, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo Sopimusta ja a) ei korjaa rikkomustaan 30 päivän 
kuluessa rikkomuksen tapahtumista väittävän Osapuolen antamasta ilmoituksesta, jossa on täsmennetty 
rikkomus ja vaadittu sen oikaisemista; tai b) se ei ole millään tavalla korjattavissa. 

PRH:lla on lisäksi oikeus purkaa tämä Sopimus välittömin vaikutuksin ilman purkamisesta johtuvaa 
minkäänlaista vahingonkorvaus- tai vastaavaa velvollisuutta Oikeushenkilöä kohtaan, jos a) Oikeushenkilö 
keskeyttää tai uhkaa keskeyttää liiketoimintansa tai sen olennaisen osan harjoittamisen; b) Oikeushenkilö 
joutuu konkurssiin tai kärsii mistä tahansa vastaavasta tapahtumasta johtuen velkaantumisestaan jollakin 
lainkäyttöalueella; c) Oikeushenkilö laiminlyö velvoitteensa tarkistaa ja varmentaa LE-RD:n sisältämät tiedot 
kohdan 4 mukaisesti (LE-RD-tietojen tarkistaminen); d) Master Agreement -sopimus on päättynyt; tai e) 
PRH:lla on velvollisuus päättää Sopimus sovellettavan lain noudattamiseksi. 

 

9. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU 
 

Sovellettava laki 
Tähän Sopimukseen kaikissa suhteissa sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lain mukaan, pois lukien 
Suomen lainvalintasäännöt. 

Riidanratkaisu 
Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan kaikki tästä Sopimuksesta tai sen rikkomisesta, päättämisestä tai 
voimassaolosta nousevat tai siihen liittyvät riidat Helsingissä, Suomessa, sijaitsevien tuomioistuinten 
toimivallan mukaan. 
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