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1 KUVAUS PALVELUSTA 
 
Krediittipaketti (Palvelu) sisältää oikeuden julkaista 
ostetun paketin mukaisen määrän työpaikkailmoituk-
sia tyopaikat.oikotie.fi -verkkopalvelussa tai käyttää 
krediittejä muihin Oikotie Työpaikkojen tuotteisiin, joi-
den maksamiseen voi käyttää krediittejä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi Oikotie Työpaikkojen avainpaikkali-
sänäkyvyydet, sosiaalisen median lisänäkyvyydet 
sekä osaajahaku-palvelu. 
 
Ilmoitus voi sisältää vain yhden tehtävänimikkeen.  
Ilmoitukseen voi lisätä korkeintaan kaksi (2) logoa.  
Ilmoitusta voi muokata koko julkaisun ajan lukuun ot-
tamatta otsikkoa. Ilmoituksesta voi tehdä myös linki-
tyksen työnantajan omille kotisivuille tai suoraan säh-
köiseen hakulomakkeeseen. 
 
Ostettua määrää ei hyvitetä takaisin. Krediittipaketit 
ovat voimassa 12 kuukautta ostohetkestä.  
 

2 AINEISTON JULKAISUAIKA 
 
Ilmoituksen julkaisuaika on enintään kahdeksan (8) 
viikkoa julkaisupäivästä tai hakuajan päättymiseen 
asti. Julkaisuajan päätyttyä ilmoitus poistuu työnhaki-
joiden nähtäviltä automaattisesti. Lisänäkyvyyksien ja 
muiden krediittikäytön piirissä olevien tuotteiden jul-
kaisu/käyttöajat määritellään oston yhteydessä. 
 

3 TILASTOINTI 
 
Palveluun kuuluvat seuraavat ilmoitustilastot: 
 

• ilmoituksen kävijä- ja käyntitilastot 
• yhteenlasketut ilmoitusvahtiosumat 

 
Tilastot on nähtävissä yritysliittymässä, johon asiakas 
saa käyttöoikeuden sopimussuhteen alussa. 
 
Asiakkaan pyytäessä muuta tilastointia, sen mahdolli-
suus selvitetään tapauskohtaisesti erikseen. Selvitys-
työstä ja mahdollisen tilastoinnin tuottamisesta pe-
ritään erillinen maksu toteutuneen työajanperusteella. 
 

4 AINEISTON TOIMITUS JA MUOKKAUS 
 
Asiakas tuottaa ilmoitustiedot Oikotielle erikseen sovi-
tusti jollain seuraavista tavoista: 
 
Yritysliittymän kautta: 
Asiakas itse syöttää ja ylläpitää ilmoituksia Oikotien 
yritysliittymän kautta Oikotie-järjestelmässä. Ilmoi- 
tustiedot ovat muokattavissa yritysliittymän kautta 
koko ilmoituksen julkaisuajan.  
 
 
 
 
 
 

Eräsiirto: 
Asiakas toimittaa ilmoitusaineiston Oikotie-järjestel-
mään automaattista aineistosiirtoa käyttäen. Kaikki il-
moitustiedot muokataan Asiakkaan järjestelmässä ja 
ne päivitetään Oikotie-järjestelmään sovittujen eräsiir-
toajojen yhteydessä. Ilmoitustietoja ei voi muokata Oi-
kotien yritysliittymässä. 
 

5 LASKUTUS 
 

Krediittipaketti laskutetaan oston yhteydessä joko las-
kulla tai verkkomaksulla. 
 

6 KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Asiakas täyttää käyttöönoton edellyttämät asiakastie-
tonsa Oikotien toimittamaan asiakastietolomakkee-
seen ja toimittaa sen sähköisesti Oikotie asiakaspalve-
luun oikotie.tyopaikat@sanoma.fi. 
 

Asiakkaan toimitettua täydelliset asiakastiedot Oiko-
tielle, Oikotie toimittaa Asiakkaalle käyttäjätunnukset ja 
salasanat palvelun käyttöä varten. Oikotien toimitettua 
käyttäjätunnukset ja salasanat Asiakkaalle katsotaan 
palvelu käyttöönotetuksi. Jos asiakas toimittaa aineis-
tonsa eräsiirrossa käyttöönotto edellyttää erillistä erä-
siirron hyväksymistä. 
 

7 KÄYTTÖ 
 

7.1 Käyttöoikeudet 
 

Oikotie toimittaa Asiakkaalle yhden käyttäjätunnuk- 
sen ja sitä vastaavan salasanan käyttäjää kohden. Yri-
tysliittymän käyttö edellyttää käyttäjän sisäänkirjau-
tumista näillä tunnuksilla. 
 

7.2 Käyttöaika 
 

Palvelu on käytettävissä vuoden jokaisena päivänä 
ympäri vuorokauden lukuun ottamatta kehitystöistä, 
virhetilanteista, ylläpitotöistä tai vastaavista tilanteista 
aiheutuvia tilapäisiä käyttökatkoja. 
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7.3 Käyttöympäristö 
 

Palvelun käyttö edellyttää Asiakkaalta tietokonetta, 
siihen asennettua www-selainta ja internetyhteyttä. 
Asiakas vastaa kaikista näihin liittyvistä hankinnois- 
ta, asennuksista, ylläpidosta ja koulutuksista sekä 
näistä aiheutuvista kustannuksista. 

 
Palvelu tukee uusimpia versioita seuraavista selai-
mista: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome ja Safari. 

 
Palvelun käyttö edellyttää Javascriptin ja istunto- 
kohtaisten evästeiden (cookie) käytön sallimista. 
Oikotiellä on oikeus muuttaa tuettuja käyttöympä- 
ristöjä. 

 
7.4 Muutokset 

 
Kaikista Asiakkaan haluamista muutoksista sovi- 
taan tapauskohtaisesti erikseen. Oikotiellä on oike- 
us kieltäytyä Asiakkaan haluamista muutoksista. 
Käyttöönoton jälkeen kaikista muutoksista Asiak- 
kaan käytössä oleviin palveluihin peritään voimas- 
sa olevan hinnaston mukainen maksu. Jos muutos- 
työtä ei ole eritelty hinnastossa, veloitetaan siitä käy-
tetyn työajan perusteella. 


