1 Yleistä palvelun käytöstä
1.1 Korkeakouluun.com -verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöön sovelletaan näitä
Käyttöehtoja. Jos Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä on kuitenkin tehty erillinen
palvelusopimus, tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntuottajan tekemän erillisen tarjouksen,
joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen
palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ensisijaisesti. Nämä Käyttöehdot täydentävät
tällöin erikseen sovittua.
1.2 Palvelun käyttötarkoituksena on helpottaa opiskelupaikkaa etsivien yksityishenkilöiden
tiedonhakua. Palvelussa Käyttäjä voi hakea tietoa opiskelupaikoista ja lisäksi määrittää
Palvelun laskurilla mihin hakukohteisiin hän olisi päässyt edellisen kevään yhteishaussa.
1.3 Käyttäjä hyväksyy sopimuksen ehdot jatkamalla sivuston käyttämistä.
1.4 Jere Niemi, Joonas Räikkönen ja Miikka Kirsilä ovat luoneet Palvelun parhaan
osaamisensa ja tietämyksensä mukaan, mutteivat vastaa Palvelussa esitettävien
tietojen oikeellisuudesta.
1.5 Palveluun syötettyjä ylioppilastodistuksia Palveluntarjoaja ei jaa kolmansille
osapuolille.
1.6 Palvelun Google Forms -muotoiseen kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja
siihen syötetyt tiedot ovat anonyymejä, eikä niitä pystytä kohdistamaan tiettyihin
henkilöihin. Käyttäjän tälle sivustolle syöttämiä tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille, vaan
sitä käytetään ainoastaan Palvelun parantamiseen
1.7 Käyttäjä ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelu lakkaa toimimasta,
ylikuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu ilmeistä haittaa
Palveluntuottajalle. Käyttäjä ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti toisen Käyttäjän
Palvelun käyttöön.
1.8 Palvelun yleisesti käyttämä laskuri, verkkosivu ja verkkosivun ulkoasu on
tekijänoikeuksin suojaamaa. Kaikki oikeudet omistaa Palveluntuottaja.
1.9 Palvelun käyttö osana liiketoimintaa on kiellettyä, ellei siitä ole erikseen sovittu
Palveluntarjoajan kanssa kirjallisin sopimuksin.
1.10 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden
hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista
kustannuksista.
1.11 Palvelun sisältö on lähtökohtaisesti suomeksi. Palveluntuottaja saattaa tarjota
mahdollisuutta myös muunkielisen materiaalin käyttämiseen.
1.12 Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen
ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa.
1.13 Palveluntarjoaja hyödyntää Google Analyticsiä osana Palvelua ja sen kehittämistä.
Käyttämällä Palvelua ja hyväksymällä Palvelun Käyttöehdot Käyttäjä hyväksyy myös

Google Analyticsin käyttöehdot. Google Analyticsin käyttöehdot ja tietosuojaseloste ovat
luettavissa sivuilla https://policies.google.com/terms ja
www.google.com/policies/privacy/partners/.

2 Palvelun tietosuoja
2.1 Palveluntuottaja säilyttää Käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina ja anonyymeinä
kattavilla tietoturvatoimenpiteillä ja salassapitosopimuksilla. Pääsy ainekseen on
ainoastaan Palveluntuottajalla.
2.2 Ajantasaisin tietosuojaseloste on Käyttäjän luettavissa tästä dokumentista. Jos
lausekkeen sisältöä muutetaan, se ilmoitetaan näkyvällä tavalla Käyttäjälle tämän
käyttäessä Palvelua seuraavan kerran.
2.3 Palvelu käyttää toiminnassaan Googlen palveluita. Google Analyticsin
tietosuojaseloste ovat luettavissa kohdassa 1.12. Google Formsin palveluehdot ja
tietosuojaseloste löytyvät ”Anna palautetta” -sivulta.

3 Palvelun sisältö ja ylläpito
3.1 Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntuottajalla
on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon,
asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn
vuoksi ilman vahingonkorvausvastuuta.
3.2 Palveluntuottaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan
Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista katkoksista Käyttäjälle etukäteen
Palvelun välityksellä.

4 Käyttöehtojen voimassaolo sekä muutokset
palvelussa
4.1 Käyttöehdot velvoittavat Palveluntarjoajaa ja Käyttäjää siitä hetkestä alkaen, kun
Palveluntuottaja myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.
4.2 Palvelun käyttöohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa
Palveluntarjoajan päättäminä ajankohtina. Uusien käyttöehtojen voimaantulo ilmoitetaan
Käyttäjälle kohdan 2.2 mukaisesti
4.3 Palveluntuottajalla on oikeus perua tai evätä Palvelun käyttöoikeus ja asiakkuus
sellaiselta Käyttäjältä, joka ei ole noudattanut näitä Käyttöehtoja.
4.4 Käyttöehdot lakkaavat velvoittamasta Käyttäjää ja Palveluntuottajaa Käyttäjän
käyttöoikeusjakson loppuessa lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia, jotka ovat syntyneet
ennen kyseistä ajankohtaa.
4.5 Palveluntuottaja ja Käyttäjä vapautuvat Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi
ajaksi ja siinä laajuudessa kuin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu

ylivoimaisesta esteestä. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen
keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, laajamittainen työselkkaus, tulipalo,
poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen
Käyttäjästä tai Palveluntuottajasta riippumaton syy.
4.6 Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa
lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden
kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Palvelun käyttöön.

5 Muita ehtoja
5.1 Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki niitä koskevat kiistat, erimielisyydet ja
vaateet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisissä neuvotteluissa. Jos
osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat
ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
5.2 Kuluttajakäyttäjällä on tietyin edellytyksin oikeus saattaa Palvelussa ulkopuolisen
elinkeinonharjoittajan kanssa tehtyä sopimusta koskeva riita
kuluttajariitalautakunnan (https://www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Ennen asian
viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä
kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).
5.3 Palveluntuottajalla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntää näissä
Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että
uudeksi Palveluntuottajaksi tulee jokin toinen taho kuin Jere Niemi, Joonas Räikkönen ja
Miikka Kirsilä. Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi tilanteessa, jossa Palvelu tai sen
osa siirretään kaupalla toiselle elinkeinonharjoittajalle.

