
TAITO-REKRYTOINTIPALVELUN TIETOTURVAKUVAUS 

 
Taito-rekrytointijärjestelmän (myöhemmin Palvelu) avulla Asiakas voi julkaista työpaikkailmoituksen ja 
hakemuslomakkeen, vastaanottaa työhakemuksia, hoitaa rekrytointiprosessiin liittyvää hakijaviestintää ja 
muita rekrytointiprosessiin liittyviä toimenpiteitä. 
 
Palvelun tuottaminen 

 
Oikotiellä on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla joko itse tai 
alihankkijan avulla sekä tehdä Palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Oikotie käyttää Palvelun 
tuottamiseen seuraavia alihankkijoita: Espeo Software SP. Z.O.O. 

 
Taito-rekrytointipalvelun tietoturva on puolueettoman tietoturvayrityksen auditoima ja palvelun turvatasoa 
testataan säännöllisesti mm. OWASP Top 10 -haavoittuvuuksia vastaan. 
 
Tekniset ratkaisut 

 
Taito-rekrytointipalvelua käytetään Amazon.com, lnc.:n lrlannin palvelukeskuksesta. Amazon.com, Inc on sertifioitu 
Privacy Shield-ohjelman mukaisesti. Oikotie sitoutuu olemaan vaihtamatta palvelukeskusaluetta EU:n tai ETA-alueen 
ulkopuolelle ilman Asiakkaan lupaa. 

 
Palvelun ja Asiakkaan selaimen välinen liikenne on salattu. Palvelu on suojattu yleisimpiä haavoittuvuuksia vastaan 
kuten SQL/XSS-injektiot ja Cross-site Request Forgery (CSRF) ja Clickjacking-hyökkäykset. Oikotie vastaa ja huolehtii 
tietoturvakomponenttien asianmukaisesta päivittämisestä sekä säännöllisten tietoturva-auditointien suorittamisesta 
sekä niissä havaittujen puutteiden käsittelystä ja korjaamisesta. Järjestelmien käytöstä on ylläpidettävä lokia. Oikotie 
sitoutuu ilmoittamaan Asiakkaalle, jos Asiakkaan tai sen hakijoiden tietoihin on kohdistunut tietoturvarikkomuksia. 
 
Käyttöoikeudet 

 
Asiakkaalle toimitetaan aina pääkäyttäjätunnukset omaan Palveluunsa. Asiakas on itse vastuussa siitä miten näitä 
pääkäyttäjätunnuksia käytetään, ja että tällä nimetyllä käyttäjällä on myös oikeudet käsitellä kaikkia Palvelussa 
olevia yrityksen ja hakijoiden tietoja. 

 
Oikotiellä on pääkäyttäjäoikeudet Asiakkaan Palveluun. Pääkäyttäjäoikeuksia hyödynnetään vain teknisten ongelmien 
selvittämiseen tai Asiakkaan erityisestä pyynnöstä selvittämään järjestelmän käytön ongelmia. Lisäksi käyttöoikeus 
palveluiden toteuttamiseksi on sellaisilla Oikotien käyttämillä alihankkijoilla, joiden kanssa toimittaja on sopimussuhteessa 
ja jotka osallistuvat palveluiden tuotantoon tai ylläpitoon. 

 
Palvelun käytössä on noudatettava hyviä tapoja ja voimassa olevia lakeja, erityisesti yksityisyydensuoja- ja 
tietosuojalainsäädäntöä kuten henkilötietolakia ja lakia yksityisyydensuojasta työelämässä. Asiakkaan on suoritettava 
asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet Palvelusta saatujen tietojen suojaamiseksi 
katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, julkitulolta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta. Pääsy asiakkaan 
järjestelmään voidaan erillisestä pyynnöstä rajata IP- osoitteen perusteella. 
 

 



Käyttäjän tunnistautuminen 

 
Jokaisella Palvelun käyttäjällä, esimerkiksi hakemuksia käsittelevillä esimiehillä, on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja 
salasana, joilla he kirjautuvat Palveluun. Käyttäjällä tarkoitetaan tässä yhteydessä rekrytointiin osallistuvaa Palvelun 
käyttäjää (ei työnhakijaa). Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle 
osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. 
Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Oikotien 
asiakaspalveluun. 

 
Salasanoja ei tallenneta missään yhteydessä selväkielisenä, joten toimittajan henkilökunta ei saa selville käyttäjän 
käyttämää salasanaa. Käyttäjän istunto vanhentuu automaattisesti, mikäli järjestelmää ei käytetä. 
 
Työhakemusten ja rekrytointien käsittely 

 
Kukin käyttäjä pääsee käsittelemään vain niitä työhakemuksia ja rekrytointeja, joihin hänellä on käyttöoikeuksien 
puitteissa oikeus: 
 

• Yrityksen pääkäyttäjä näkee kaikki Palveluun tallennetut tiedot   
• Muut käyttäjät näkevät vain ne rekrytoinnit ja hakemukset, joihin heille on annettu oikeudet  

 
Muut käyttöoikeudet 
 
Käyttöoikeuksia voidaan rajata käyttäjäkohtaisesti seuraavasti: 
 

• Hakemuksen lähettäminen järjestelmän ulkopuolelle  
• Julkaisujen luominen ja muokkaaminen  
• Rekrytointien lisäys ja muokkaaminen  
• Rekrytointiesitysten lisääminen ja muokkaaminen  
• Rekrytointien poistaminen  
• Hakijan muiden hakemusten näkeminen   
• Hakemusten selaaminen  
• Rekrytointien selaaminen  
• Rekrytointiesitysten selaaminen  
• Hakemusten käsittely ja muokkaus  

 
Kaikki edellä mainitut oikeudet voidaan rajoittaa vain erikseen määriteltyihin yksiköihin. 
 
Työnhakijan rekisteröityminen 
 
Tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa asiakasjärjestelmissä. 
 
Työnhakija voi rekisteröidyttyään käyttää seuraavia toimintoja: 
 

• Työnhakija näkee aiemmin jättämänsä hakemukset    
• Työnhakija voi tallentaa hakemuksensa luonnoksena   
• Työnhakija voi muokata voimassaolevaa avointa hakemustaan  

 

 
Lisätietoja  
AWS tietoturvakuvaus:  https://aws.amazon.com/security/ OWASP-
tietoturvayhteisö:  https://www.owasp.org/index.php/Main_Page 
Privacy Shield sertifikaatti:  
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4 
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