
Sopimusehdot ilmoitustilasta  

  
1. Sopimusehtojen soveltaminen.  

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan 

Kandidaattikustannus Oy:n (jäljempänä ”Myyjä” tai 

”osapuoli”) tuottaman ilmoitustilan sekä mahdollisten 

lisäpalveluiden (jäljempänä ”Palvelu”) tarjoamiseen ja 

myymiseen asiakasyritykselle tai yhteisölle (jäljempänä 

”Asiakas” tai ”osapuoli”) sekä Asiakkaan ilmoitusten 

esittämiseen ja julkaisemiseen Palvelun verkkosivuilla ja 

muissa rekrytointikanavissa.  

2. Sopimuksen sisältö ja syntyminen  

Sopimus ilmoitustilasta (jäljempänä ”Sopimus”) syntyy 

Asiakkaan ja Myyjän välille sen sisältöisenä ja laajuisena 

kuin Asiakkaan ja Myyjän välillä on tilausta tehtäessä 

kirjallisesti sovittu. Sopimus tulee voimaan Asiakkaan 

hyväksyessä sopimusehdot.  

3. Sopimuksen voimassaolo  

Sopimus on määräaikainen ja voimassa Asiakkaan 

ostaman Palvelun mukaisesti kuitenkin enintään 12 

kuukautta kerrallaan. Sopimuksen irtisanomisaika on 

yksi kuukausi. Irtisanomistapauksessa Myyjä ei ole 

velvollinen hyvittämään Asiakkaalle jo laskutettua 

summaa.  

4. Salassapitovelvollisuus  

Asiakas on velvollinen pitämään salassa kaikki Myyjän 

liike- ja ammattisalaisuudet sekä muut luottamukselliset 

tiedot, jotka Asiakas on sopimuksen myötä tai muuten 

saanut tietoonsa. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sen 

jälkeen, kun sopimuksen ja näiden yleisten ehtojen 

mukaiset muut velvoitteet on täytetty. Asiakas sitoutuu 

pitämään luottamuksellisina kaikki Myyjältä saamansa 

Ilmoitustilaan liittyvät aineistot ja tiedot, eikä Asiakas 

saa luovuttaa tai siirtää saamiaan tietoja kolmansille 

Osapuolille ilman Myyjän kirjallista lupaa. 

Salassapitovelvollisuus koskee sopimuksen molempia 

osapuolia. Salassapitovelvollisuuden rikkonut osapuoli 

on velvollinen korvaamaan sopimussakkona 500,00€.  

5. Ilmoitustilan tuottaminen ja tarjoaminen  

Myyjällä on oikeus tuottaa tarjoamansa Palvelu parhaaksi 

katsomallaan tavalla sekä tehdä Palvelun toteutukseen, 

käyttöön ja sisältöön vaikuttavia muutoksia. Myyjällä  ei 

ole velvollisuutta päivittää Palvelun verkkosivujen tietoja 

tai muuta aineistoa. Myyjä ei takaa, että Palvelu on 

käytössä keskeytyksettä, mutta pyrkii mahdollisuuksiensa 

mukaan lieventämään mahdollisten 

tietoliikennehäiriöiden seurauksia. Myyjä ei kuitenkaan 

vastaa siitä riippumattomista tietoliikennehäiriöistä tai 

muista katkoksista eikä näiden seurauksista. Myyjä 

päivittää Asiakkaan ilmoitukset Palveluun viiden 

arkipäivän kuluessa, ellei toisin sovita. Asiakas voi 

halutessaan ostaa lisäpalveluita kesken sopimuskauden, 

mutta näistä on sovittava erikseen osapuolten välillä. 

Myyjällä on oikeus tarjota lisäpalveluita Asiakkaalle 

markkinointitarkoituksessa ilmaiseksi myös ilman 

erillistä Asiakkaan lupaa. Asiakkaan tilaamat lisäpalvelut 

laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston 

mukaan, ellei erikseen toisin ole sovittu.  

6. Osapuolten väliset velvoitteet ja vastuut  

Asiakas vastaa ilmoitusten sisällöstä. Lähettämällä 

aineistoa sähköpostitse tai sivuston välityksellä Asiakas 

hyväksyy ja vahvistaa sen, että Asiakkaalla on oikeus 

lähettää aineisto, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen 

vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että 

ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset 

varotoimet poistaakseen aineiston mahdollisesti 

sisältämät haitalliset ominaisuudet. Myyjä ei muuta 

ilmoitusten sisältöä ilman asiakkaan suostumusta. 

Myyjällä on kuitenkin oikeus poistaa Asiakkaan luomaa 

sisältöä osittain tai kokonaan, jos se on osittain tai 

kokonaan lain vastaista tai jos sen voidaan katsoa muulla 

tavoin voivan aiheuttaa vahinkoa Myyjälle.  Myyjä on 

vastuussa ilmoitusten julkaisemisesta ja niiden 

näkymisestä. Ilmoitus pidetään näkyvillä verkkosivuilla 

ilmoituksen julkaisupäivästä ostetun Palvelun mukaisesti, 

ellei toisin ole sovittu. Myyjä ei ole vastuussa ilmoitusten 

tuloksellisuudesta. Osapuolet vastaavat siitä, etteivät ole 

tehneet muuta sopimusta, joka estäisi tai vaikeuttasi 

tämän sopimuksen noudattamista.  

7. Maksut ja laskutus  

Palvelussa ilmoittaminen on ilmaista. Mikäli 

mahdollisesta lisänäkyvyydestä on sovittu, Myyjä 

laskuttaa Asiakkaalta Palvelusta kulloinkin voimassa 

olevan hinnan. Laskut tulee maksaa viimeistään laskuun 

merkittynä eräpäivänä. Myyjällä on oikeus periä 

viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja 

käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassa olevan 

korkolain mukaista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä 

lukien. Mahdolliset huomautukset laskun 

oikeellisuudesta on tehtävä kirjallisesti viimeistään 

eräpäivänä.  



 

8. Hintojen muutokset  

Myyjä pidättää oikeuden hintojen muutokseen. Myyjä 

ilmoittaa hintojen muutoksesta verkkosivuillaan. 

Lainsäädännöstä tai viranomaisten määräyksistä 

aiheutuvat hinnankorotukset astuvat voimaan korotusten 

voimaantulosta alkaen.  

9. Oikeus Palvelun keskeyttämiseen  

Myyjällä on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen ja 

Asiakkaan materiaalin julkaiseminen, milloin tahansa 

ilman ennakkoilmoitusta, mikäli Asiakas ei ole maksanut 

sopimuksen mukaisia maksuja kirjallisesta 

huomautuksesta huolimatta. Myyjä ilmoittaa Asiakkaalle 

Palvelun keskeytyksestä viiden arkipäivän kuluessa.  

10. Oikeudet  

Sopimuksen osapuolilla on oikeus mainita toistensa 

nimiä tai tavaramerkkejä markkinointitarkoituksessa sekä 

työnsä tai toimintansa esittelyssä.  

Osapuolet vastaavat siitä, etteivät käytä toistensa nimiä, 

tavaramerkkejä tai yritystunnuksia liiketoimintaa 

vahingoittavasti, loukkaavasti tai muuten vastoin yleisesti 

hyväksyttyjä periaatteita. Tällä sopimuksella ei siirry 

immateriaalioikeuksia Myyjältä Asiakkaalle tai 

toisinpäin. Osapuolilla on oikeus solmia vastaavia 

sopimuksia myös muiden osapuolien kanssa.  

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen  

Sopimukseen noudatetaan Suomen lakia. Mahdollisista 
erimielisyyksistä neuvotellaan ensisijaisesti osapuolten 

välillä. Jos tämä ei johda ratkaisuun, ratkaistaan 

erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä 

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyssääntöjen 

mukaisesti.  

12. Sopimusehtojen voimassaolo  

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 1.4.2016 ja ovat 

voimassa toistaiseksi. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa 

näitä ehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan ehtojen muutoksesta 

kohtuullisessa ajassa ennen uusien sopimusehtojen 

voimaantuloa Klinikalle.fi -verkkosivuilla tai 

Klinikalle.fi -asiakastiedotteella.  

Lisätietoja:  

Asiakaspalvelu: jutta@klinikalle.fi  

Palvelu on osa Kandidaattikustannus Oy:ta  

 


