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Oikotie Työpaikat, tyylipohja-palvelukuvaus  
 

1 KUVAUS PALVELUSTA 
 
Tyylipohja (Palvelu) sisältää oikeuden julkaista työ-
paikkailmoituksia tyopaikat.oikotie.fi -verkkopalve-
lussa käyttäen yrityksen omaa ilmoituspohjaa. Tyyli-
pohjan avulla on mahdollista muokata seuraavia il-
moituksen osia: yläosa, logo, tekstien tyylit, ilmoituk-
sen tekstit sekä yritysesittely. 
 
Yritykselle ja konsernille voidaan liittää useita tyyli-
pohjia, jotka ovat kaikkien samaan konsernihierarki-
aan kuuluvien käyttäjien käytössä. 
 
Jos tyylipohjia on käytössä useampia, tyylipohjaa voi 
vaihtaa julkaisun aikana aivan kuten muitakin työpaik-
kailmoituksen tietoja. 
 

2 AINEISTON JULKAISUAIKA 
 
Asiakas toimittaa tyylipohjaa varten tarvittavat tiedot 
asiakaspalveluun ja Oikotie rakentaa näiden perus-
teella asiakkaan tyylipohjan. Tyylipohjan valmistuk-
sesta asiakkaalle veloitetaan hinnaston mukaisesti. 
 
3 LASKUTUS 

 
Palvelumaksu laskutetaan yhdessä erässä sopimus-
suhteen alettua. Lisäksi mahdollisesta tyylipohjan val-
mistuksesta asiakkaalle laskutetaan hinnaston mukai-
sesti. 
 

4 KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Asiakkaan toimitettua tyylipohjaa varten tarvittavat tie-
dot, Oikotie pyrkii aktivoimaan tuotteen asiakkaan 
käyttöön mahdollisimman pian. 
 

5 KÄYTTÖ 
 

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

5.2 Käyttöympäristö 
 
Palvelun käyttö edellyttää Asiakkaalta tietokonetta, 
siihen asennettua www-selainta ja internetyhteyttä. 
Asiakas vastaa kaikista näihin liittyvistä hankinnoista, 
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 istuntokoh-
taisten evästeiden (cookie) käytön sallimista. Oikotiellä 
on oikeus muuttaa tuettuja käyttöympäristöjä. 
 

5.3 Muutokset 
 
Kaikista Asiakkaan haluamista muutoksista sovitaan 
tapauskohtaisesti erikseen. Oikotiellä on oikeus kiel-
täytyä Asiakkaan haluamista muutoksista. 
 
Käyttöönoton jälkeen kaikista muutoksista Asiakkaan 
käytössä oleviin palveluihin peritään voimassa olevan 
hinnaston mukainen maksu. Jos muutostöitä ei ole eri-
telty hinnastossa, veloitetaan siitä käytetyn työajan pe-
rusteella. 
 

6 OIKOTIEN VASTUU 
 
Oikotie pyrkii tuottamaan Palvelun mahdollisimman 
korkeatasoisesti, mutta ei miltään osin takaa Palvelun 
toimintavarmuutta. 
 
Oikotie vastaa ainoastaan tuottamuksellaan aiheutu-
neista välittömistä vahingoista. Oikotie ei vastaa Asiak-
kaalle mahdollisesti aiheutuvista välillistä tai epäsuo-
rista vahingoista. 
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