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Työeläkekortti-mobiilisovelluksen käyttöehdot 

1 Sovelluksen tarjoaja 

Työeläkekortti on Kevan (y-tunnus 0119343-0, jäljempänä ”Palveluntar-

joaja”) tarjoama mobiilisovellus, jolla voit saada eläkeläisalennuksiin oikeut-

tavan sähköisen työeläkekortin. Olet oikeutettu työeläkekorttiin, jos olet siir-

tynyt työstä pysyvästi eläkkeelle. Saat työeläkekortin, jos olet 

 Vanhuuseläkkeellä 

 varhennetulla vanhuuseläkkeellä  

 työkyvyttömyyseläkkeellä 

 työuraeläkkeellä (1.2.2018 alkaen). 

Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista Kevan palveluun, jossa oikeus 

työeläkekorttiin varmistetaan. 

2 Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen 

Käyttämällä sovellusta hyväksyt kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja 

sitoudut noudattamaan niitä sekä Sovelluksessa mahdollisesti erikseen annet-

tavia ohjeita. Palveluntarjoaja voi aika ajoin tehdä muutoksia käyttöehtoihin. 

Mikäli et hyväksy käyttöehtoja, sinun tulee lopettaa sovelluksen käyttö. 

3 Tietosuoja 

Kun asennat sovelluksen ja otat sen käyttöön, kirjaamme käyttöönotosta 

kontaktitiedon Kevan tietojärjestelmään. Kontaktitieto sisältää tiedot sovel-

luksen käyttäjästä sekä kontaktin tyypistä, kanavasta ja ajankohdasta. 

Eläkerekisterin rekisteriseloste 

Keva noudattaa kerättyjen henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä 

muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädök-

siä. 

4 Saatavuus ja sovelluksen käytöstä syntyvät kustannuk-
set 

Sovellus saattaa ajoittain olla poissa käytöstä, tai sen toimintaa voivat myös 

tilapäisesti haitata virheet, ylläpitotoimet sekä seikat, joihin emme voi vaikut-

taa. Sovelluksen tai sen kautta käytettävän sisällön tai palveluiden laadusta, 

https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ha-tiedostot/muut/rekisteriseloste-elakerekisteri.pdf


 Käyttöehdot  2 (3) 

  

   

 1.5.2017  

 

 

 

 

 

Postiosoite 00087 KEVA | puhelin 020 614 21 | www.keva.fi | Y-tunnus 0119343-0 

toimivuudesta, saatavuudesta tai suorituskyvystä Palveluntarjoaja ei myönnä 

mitään takuita. Pidätämme oikeuden muuttaa sovellusta tai poistaa sovelluk-

sen tai sen osia käytöstäsi sekä pääsysi sovellukseen, milloin tahansa ilman 

erillistä ilmoitusta. Sinä vastaat sovelluksen käyttöön mahdollisesti liittyvistä 

maksuista. 

5 Vastuu sovelluksen sisällöstä 

Tarjoamme sovelluksen ja sen sisällön sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne 

ovat". Palveluntarjoaja vastaa sovelluksen toimituksellisen ja muun Palvelun-

tarjoajan laatiman sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta 

sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Ku-

kin käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttä-

mään sovellusta käyttöehtojen mukaisella tavalla. 

6 Oikeudet sovellukseen ja sen sisältöön 

Sovelluksen ja sen sisältöjen ja ohjelmistojen kaikki immateriaalioikeudet 

kuuluvat Palveluntarjoajalle tai sen lisenssinantajille. Sovelluksen sisältö on 

tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien 

suojaama. Mikäli Palveluntarjoaja ei toisin määritä, saat asentaa sovelluksen 

vain henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, eikä sinulle siirry mitään 

muita sovellukseen tai sen sisältöön liittyviä oikeuksia. Sovellusta ei saa osit-

tainkaan kopioida, muokata, mukauttaa, jaella, julkaista, myydä, lisensioida 

tai siirtää muille henkilöille. Sovellusta on käytettävä sen sovelluskaupan 

käyttöehtojen mukaisesti, josta olet sovelluksen hankkinut. 

7 Tietoturva 

Sähköinen verkkoympäristö ei ole täysin tietoturvallinen. Käyttäjä vastaa 

omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyt-

täjä vastaa myös sovelluksen käyttämiseen tarvittavien laitteiden ja yhteyk-

sien hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, 

häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.  

8 Vahingonkorvausvelvollisuus 

Olet velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain 

vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot.  

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön 

mukaiseen vastuuseen. 
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9 Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pys-

tytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin kärä-

jäoikeudessa. 

10 Irtisanominen 

Jos jokin näiden käyttöehtojen ehdoista todetaan lainvastaiseksi tai pätemät-

tömäksi, ehtojen kaikki muut kohdat pysyvät edelleen voimassa. 

11 Yhteystiedot 

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä asiakastukeemme 

kevamobiili@keva.fi. Muihin eläkeasioihin liittyviin kysymyksiin saat vastauk-

sen Omat eläketietosi -palvelusta (www.keva.fi/elaketietosi) tai Kevan eläke-

neuvonnasta p. 020 614 2837 (arkisin klo 8-16).   

 

http://www.keva.fi/elaketietosi

