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Palvelun ylläpitäjä ja omistaja on Markkinointipalvelu Viestituli. 

Viestituli hallinnoi sivua parkanonpalvelut.fi ja vastaa sen toiminnasta ja ulkoasusta. Viestituli pidättää 
oikeuden sivuston ulkoasun ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen tarvittaessa. 

Sivustolle myydään mainostilaa yrityksille, jotka myyvät tuotteita ja palveluita kuluttajille Parkanossa. 
Yrityksellä tulee olla toimipaikka Parkanossa tai sen pääasiallisena markkina-alueena tulee olla Parkano 
ja lähialueet.  

Viestituli sijoittaa yrityksen sopivammaksi katsomaansa kategoriaan sivustolla. Mikäli yrityksen tuotteet ja 
palvelut ovat soveltuvia useampaan eri kategoriaan, ylläpitäjän harkinnan mukaan ja palvelun tilaajan niin 
halutessa, se voidaan sijoittaa useampaan kategoriaan. Lisämaksu näkyvyydestä useammalla sivulla on 50 
% sopimuksen voimassa olevasta hinnasta/kategoria. 

Sivustolle tulevien tietojen oikeellisuudesta vastaa palvelun tilaaja, tiedot on tarkistettava julkaisun jälkeen 
ja mahdollisista korjauksista ja muutoksista on ilmoitettava heti ylläpidolle. Yritysten yhteystietojen, logon 
tai muiden tietojen muuttuessa kesken sopimuskauden, tiedot muutetaan veloituksesta palveluun, tietojen 
ajantasaisuudesta vastaa palvelun tilaaja. 

Sopimus palvelun käytöstä on toistaiseksi voimassa oleva. Sopimuskausi alkaa, kun yrityksen tiedot on 
julkaistu sivustolla. Sopimus on voimassa yhden vuoden aloituspäivästä. Jos palvelun tilaaja ei halua jatkaa 
sopimusta, on sopimus irtisanottava kirjallisesti sähköpostilla viimeistään 14 vuorokautta ennen 
sopimuskauden päättymistä. Jos sopimusta ei irtisanota, palvelu jatkuu ja laskutetaan voimassa olevan 
hinnaston mukaisesti. 

Mikäli yritys lopettaa toimintansa kesken sopimuskauden, yrityksen tiedot poistetaan palvelusta. 
Käyttämättä jäänyttä aikaa sopimusajasta ei hyvitetä. 

Markkinointipalvelu Viestitulella on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä yritys tai muu toimija 
palveluhakemistoon tai poistaa yritys tai muu toimija sieltä harkintansa mukaan, jos esimerkiksi yrityksen 
kotisivuilla tai somekanavissa, joihin johtaa linkki palvelusta, on sopimatonta sisältöä, kuten väkivaltaa, 
rasismia tai niiden ihannointia.  

Sopimuksessa mainittu hinta on voimassa koko sopimuskauden, Viestitulella on oikeus muuttaa 
hinnoittelua uudelle sopimuskaudelle. Hintamuutoksista on ilmoitettava palvelun tilaajalle viimeistään 14 
vuorokautta ennen uuden sopimuskauden alkamista.  

Markkinointipalvelu Viestituli vastaa sivuston tietoturvallisuudesta. Viestituli ei luovuta yritysten tietoja 
kolmansille osapuolille, mutta ei ole vastuussa, mikäli kolmas osapuoli käyttää sivuston julkisia tietoja 
hyväkseen omiin tarkoituksiinsa keräämällä tietoja sivustolta. 

Tilaamalla palvelun yritys tai muu toimija hyväksyy sivuston evästekäytännöt ja tietosuojaselosteen, jotka 
löytyvät sivustolta.  


