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1 PALVELUN KUVAUS 
Oikotien osaajahaku (myöhemmin Palvelu) on palvelu, jonka avulla työnantaja tai rekrytointia 
säännöllisesti tekevä yritys (jäljempänä Asiakas) voi hakea valitsemillaan kriteereillä Oikotien 
osaajaprofiilin täyttäneitä työnhakijoita. Osaajaprofiileita on mahdollista hakea esimerkiksi koulutuksen, 
osaamisen ja työhistorian perusteella. Haku palauttaa listan osaajaprofiileista, jotka on asetettu 
työnantajille näkyviksi. Tuloslistassa näytetään, miten hyvin hakukriteerit ovat osuneet haun 
palauttamiin osaajaprofiileihin. Asiakas voi halutessaan olla yhteydessä sopivaksi katsomiinsa 
osaajaprofiileihin Palvelun kautta. Palvelu on tarkoitettu vain rekrytointitarkoitukseen ja nimenomaan 
työnhakijoiden etsimiseen.  
 
Asiakas ei saa luovuttaa mitään Palvelusta peräisin olevia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle, ellei 
tämä ole Asiakkaan rekrytointikumppani. Palvelun käytössä on noudatettava hyviä tapoja ja voimassa 
olevia lakeja, erityisesti yksityisyydensuoja- ja tietosuojalainsäädäntöä. Asiakkaan on suoritettava 
asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet Palvelusta saatujen tietojen suojaamiseksi 
katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, julkitulolta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta. 
Palvelun käyttötunnukset ovat työnantajakohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle taholle tai 
muutoin asiattomasti. 
 
Oikotie on osaajaprofiilien osalta rekisterinpitäjä, eikä Asiakas ei saa muodostaa Palvelun kautta 
saatavista henkilötiedoista omaa rekisteriä tai säilyttää palvelun kautta saamiaan henkilötietoja 
pidempään kuin käynnissä olevan rekrytoinnin osalta on aiheellista.  
 
HUOM! Palvelua tuetaan yleisesti käytössä olevilla moderneilla selaimilla, joiden osalta suositellaan 
käytettävän viimeisintä versiota. Vanhemmille selaimille, kuten Internet Explorer 8, ei taata toimivuutta. 
 
2 LASKUTUS 
Palvelun kustannus on kiinteä kuukausimaksu, joka laskutetaan etukäteen sovituissa erissä.  
 
3 KÄYTTÖÖNOTTO 
Asiakas on yhteydessä Oikotien myyjään tai asiakaspalveluun, joka aktivoi Palvelun asiakkaan puolesta. 
Kun Palvelu on aktivoitu, katsotaan se käyttöönotetuksi. 
 
4 KÄYTTÖ 
4.1 KÄYTTÖAIKA 
Palvelu on käytettävissä asiakkaan ostaman käyttöjakson jokaisena päivänä ympäri vuorokauden lukuun 
ottamatta kehitystöistä, virhetilanteista, ylläpitotöistä tai vastaavista tilanteista aiheutuvia tilapäisiä 
käyttökatkoja. 
 
 
 
 
 



4.2 KÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
Palvelun käyttö edellyttää tietokonetta, siihen asennettua www-selainta ja internetyhteyttä. Tuettuja 
selainversioita ovat mm. seuraavat Windows käyttöjärjestelmiin asennetut selaimet: 

- Microsoft Internet Explorer uusimmat versiot 
- Mozilla Firefox uusin versio 

Palvelun käyttö edellyttää Javascriptin ja istuntokohtaisten evästeiden (cookie) käytön sallimista. 
Oikotiellä on oikeus muuttaa tuettuja käyttöympäristöjä. 
 
4.3 KÄYTTÖTUKI 
Jos Palvelussa on teknisiä ongelmia tai asiakas tarvitsee tukea Palvelun käytössä, voi asiakas olla 
yhteydessä Oikotien asiakaspalveluun: oikotie.tyopaikat@sanoma.fi tai p. 010 808 850. Puhelun hinta 
8,80 snt/min. Oikotien Työpaikat-asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo 9.00-16.00.  
 
4.4 OIKOTIEN VASTUU 
Oikotie pyrkii tuottamaan Palvelun mahdollisimman korkeatasoisesti, mutta ei miltään osin takaa 
Palvelun toimintavarmuutta. Oikotie vastaa ainoastaan tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella 
aiheuttamistaan välittömistä vahingoista ja sen vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on asiakkaan 
suorittaman Palvelun käyttömaksun määrä. 
 
Oikotie ei vastaa osaajaprofiilien tietojen oikeellisuudesta. 
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