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1 KUVAUS PALVELUSTA 
 
Verkkoilmoitussopimus (Palvelu) sisältää oikeuden 
julkaista työpaikkailmoituksia tyopaikat.oikotie.fi -
verkkopalvelussa. 
 
Ilmoitus voi sisältää vain yhden tehtävänimikkeen.  
Ilmoitukseen voi lisätä korkeintaan kaksi (2) logoa.  
Ilmoituksen sisältöä voi muilta osin muokata koko jul-
kaisun ajan lukuun ottamatta otsikkoa. Ilmoituksesta 
voi tehdä myös linkityksen työnantajan omille kotisi-
vuille tai suoraan sähköiseen hakulomakkeeseen. 
 
Asiakkaan yksittäisestä ilmoituksesta maksettava 
hinta määräytyy sovitun hinnan mukaisesti. 
 

2 AINEISTON JULKAISUAIKA 
 
Ilmoituksen julkaisuaika on enintään kahdeksan (8) 
viikkoa julkaisupäivästä tai hakuajan päättymiseen 
asti. Julkaisuajan päätyttyä ilmoitus poistuu työnhaki-
joiden nähtäviltä automaattisesti. Sopimuksen päätyt-
tyä ilmoituksien julkaisuaika jatkuu kunnes ilmoituk-
sien julkaisusta on kulunut kahdeksan (8) viikkoa. 
 

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-järjes-
telmään automaattista aineistosiirtoa käyttäen. Kaikki 
ilmoitustiedot muokataan Asiakkaan järjestelmässä ja 
ne päivitetään Oikotie-järjestelmään sovittujen eräsiir-
toajojen yhteydessä. Ilmoitustietoja ei voi muokata Oi-
kotien yritysliittymässä. 
 

5 LASKUTUS 
 
Palvelun kustannukset koostuvat ilmoituskohtaisesta 
maksusta ja mahdollisesta tasauslaskusta. Ilmoitus-
kohtaiset maksut laskutetaan jälkikäteen kerran kuu-
kaudessa. Tasauslasku laskutetaan sopimuskauden 
päätyttyä. 
 

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. 
 
7.3 Käyttöympäristö 
 

Palvelun käyttö edellyttää Asiakkaalta tietokonetta, sii-
hen asennettua www-selainta ja internetyhteyttä. Asia-
kas vastaa kaikista näihin liittyvistä hankinnoista, asen-
nuksista, ylläpidosta ja koulutuksista sekä näistä ai-
heutuvista kustannuksista. 
 
Palvelu tukee uusimpia versioita seuraavista selai-
mista: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome ja Safari. 
 
 



2  
Oikotie Työpaikat, Verkkoilmoittelu-palvelukuvaus  

 
Palvelun käyttö edellyttää Javascriptin ja istunto- 
kohtaisten evästeiden (cookie) käytön sallimista. Oi-
kotiellä on oikeus muuttaa tuettuja käyttöympäris-
töjä. 

 
7.3 Muutokset 

 
Kaikista Asiakkaan haluamista muutoksista sovi- 
taan tapauskohtaisesti erikseen. Oikotiellä on oi-
keus kieltäytyä Asiakkaan haluamista muutoksista. 
Käyttöönoton jälkeen kaikista muutoksista Asiak-
kaan käytössä oleviin palveluihin peritään voimassa 
olevan hinnaston mukainen maksu. Jos muutos-
työtä ei ole eritelty hinnastossa, veloitetaan siitä käy-
tetyn työajan perusteella. 
 
8 KÄYTÖN PÄÄTTYMINEN 
 
Oikotien ja Asiakkaan välisen sopimuksen päätyt- 
tyä Asiakkaan käyttöoikeudet poistetaan 
välittömästi. Tämän jälkeen Oikotiellä on oikeus 
poistaa kaikki Asiakasta koskevat tiedot järjes-
telmästä. 
 
9 OIKOTIEN VASTUU 
 
Oikotie pyrkii tuottamaan Palvelun mahdollisimman 
korkeatasoisesti, mutta ei miltään osin takaa Palve-
lun toimintavarmuutta. Oikotie vastaa ainoastaan 
tuottamuksellaan aiheutuneista välittömistä vahin- 
goista. Oikotie ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti 
aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. 


