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sekä jatkokehitysehdotuksen esittäminen. 
 
Tähän opinnäytetyöhön tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, 
eli laadullinen tutkimusmenetelmä, koska tutkimus teetettiin pienellä ja ennalta määritetyllä 
otantajoukolla. Tekstiaineistoa on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Analyysissä käytettiin 
kuitenkin sisällönanalyysin lisäksi sisällön erittelyä. 
 
Kyselylomakkeella tehdyn tutkimuksen tulokset osoittavat, että Työnantajille–sivuston kehit-
tämiselle on tarvetta. Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien huomioiden mukaan Laurean 
internetsivuilla jo olevia ominaisuuksia tulisi myös muuttaa toimivammiksi. Laurean internet-
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paikasta tai opinnäytetyöstä nykyistä helpommin. Tätä tilannetta parantamaan yhteydenotto-
lomakkeella olisi tarvetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat internetsivusto, kehittäminen, harjoittelu, työnantajat



 

Laurea University of Applied Sciences   Abstract 
Laurea Leppävaara 
Bachelor’s Degree Programme in Business Information Technology 
 
 
 
 
Nikulainen, Jukka-Pekka 
 
Internship web page for employers: a case study of Laurea University of Applied Sciences 
 
Year  2013    Pages  34                       
 
The purpose of this thesis is to develop the webpage for employers for Laurea University of 
Applied Sciences and make it more extensive in terms of content and structure. This enables 
the webpage to serve the employers better, which would also benefit the UAS (University of 
Applied Sciences) as well as the students. The project originated from the suggestion of Lau-
rea’s internship workgroup. The client for this project is the head of communication of Lau-
rea’s network and development services. To outline the thesis it focuses on developing solely 
the content of the webpage for employers, hence the development of e.g. the appearance of 
the page was omitted. The key factors of this thesis were developing the actual webpage, 
increasing the coverage, adding a contact form and presenting further development sugges-
tions. 
  
The research method that was chosen for this thesis was the qualitative method, due to the 
target group of the survey being small and predetermined. The data have been analyzed with 
a content analysis. In addition to the content analysis, a specification of the content was also 
used in the analysis. 
  
The results of the study conducted by questionnaire indicated that there is a need for the 
development of the webpage for employers. The persons who participated in the study also 
noted that the current features of the webpage should be changed towards better functional-
ity. The employer should be able to announce a possible internship or other job description 
more easily through Laurea’s webpages.  Adding a contact form to the page would facilitate 
the current situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords   web page development, internship, employers



 

Sisällys 

 

1 Johdanto ............................................................................................. 6 
2 Työnantajille-internetsivujen kehittäminen .................................................. 6 

2.1 Nykytilanne .................................................................................. 6 
2.2 Kehitysehdotus............................................................................ 10 

2.2.1 Hyötyä yritykselle ................................................................ 10 
2.2.2 Menestystarinoita ................................................................ 11 
2.2.3 Miten rekrytoida opiskelija ..................................................... 11 

3 Näkyvyys ........................................................................................... 11 
3.1 Esimerkkejä hakutuloksista ............................................................. 12 
3.2 Näkyvyyden parantaminen.............................................................. 12 

4 Yhteydenottolomake ............................................................................ 13 
5 Yhteydenottolomakkeen käytettävyys ....................................................... 14 
6 Portaali ............................................................................................ 15 
7 Tutkimusmenetelmän valinta ja tutkimuksen toteuttaminen ............................ 16 

7.1 Tutkimuksen toteuttaminen ............................................................ 17 
7.1.1 Harjoittelupaikkojen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen ............... 17 
7.1.2 Vaihtoehtoiset yhteydenottokanavat ......................................... 18 
7.1.3 Työnantajan huomioon otettavat asiat ....................................... 20 
7.1.4 Eri koulutusohjelmien vaatimukset harjoittelulle .......................... 21 
7.1.5 Koulutusohjelmien esittely työnantajille .................................... 22 
7.1.6 Yhteydenottolomake ............................................................. 24 
7.1.7 Jatkokehitysehdotus portaalista ............................................... 25 

7.2 Johtopäätökset ........................................................................... 26 
8 Lopuksi ............................................................................................. 27 
Lähteet .................................................................................................... 28 
Kuvat ....................................................................................................... 30 
Liitteet ..................................................................................................... 31 
 

 

 

 



 

1 Johdanto

 

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu pakollisia harjoittelujaksoja. Harjoittelujen tarkoituk-

sena on valmistaa opiskelijoita työelämään. Työnantajille on etua hyvistä harjoittelijoista, 

joista kasvaa tulevaisuuden osaajia. Jotta työnantajat löytäisivät hyviä harjoittelijoita ja 

opiskelijat löytäisivät heitä kiinnostavia harjoittelupaikkoja, on tärkeää kehittää yhteydenot-

totapoja näiden kahden tahon välille. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Laurea-ammattikorkeakoulun Työnantajille-

internetsivuja entistä tarkoituksen mukaisempaan suuntaan. Tavoitteena oli kehittää inter-

netsivuista kattavammat sisällöllisesti ja rakenteellisesti. Näin sivut palvelisivat työnantajia 

paremmin, josta hyötyisivät myös itse ammattikorkeakoulu, sekä opiskelijat. 

 

Hanke sai alkunsa Laurean Harjoitteluagentti – työryhmän ehdotuksesta. Opinnäytetyön tilaa-

jana toimi viestinnänjohtaja Laurean verkosto- ja kehittämispalveluista. Työn rajaamiseksi 

keskityttiin kehittämään ainoastaan Työnantajille-internetsivujen sisältöä, jonka vuoksi esi-

merkiksi ulkoasun kehittäminen jätettiin kokonaan pois. Keskeisiksi osiksi opinnäytetyössä tuli 

itse internetsivun kehittäminen, näkyvyyden parantaminen, yhteydenottolomakkeen lisäämi-

nen sekä jatkokehitysehdotuksen esittäminen. 

 

Itse tutkimuksellinen osuus toteutettiin e-kyselylomakkeella ja se jaettiin Lauren työntekijöil-

le, kuten harjoittelu- ja kehitysvastaaville. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista 

tutkimusta ja tutkimusmetodina sisällönanalyysiä. Tutkimuksen analysoinnissa käytettiin myös 

apuna sisällön erittelyä. 

 

2 Työnantajille-internetsivujen kehittäminen 

 

Työnantajalle suunnattu internetsivusto toimii yhdyskäytävänä Laurea-ammattikorkeakoulun 

ja työnantajien välillä. Työnantaja saa internetsivujen kautta tarvitsemansa tiedot Laureassa 

olevista koulutusohjelmista, harjoitteluista ja muista tavoista miten hyödyntää opiskelijoiden 

taitoja. Internetsivuston kehittämisessä on käytetty vertailun kohteena muiden ammattikor-

keakoulujen vastaavia sivustoja. Näistä internetsivuista on pyritty ottamaan esille esimerkke-

jä miten Laurean työnantajille suunnattuja sivuja tulisi kehittää. 

 

2.1 Nykytilanne 

 

Työnantajille on ensiarvoisen tärkeää, että heille suunnattu sisältö on helposti löydettävissä 

ja selkeästi ilmaistu. Tällä hetkellä tämä ei toteudu eli työnantajille suunnattu sivusto löytyy 

turhan monen askeleen takaa. Jotta työnantaja löytäisi hänelle suunnatut tiedot Laurean in-
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ternetsivuilta, tulisi hänen mennä etusivulla olevasta yläpalkista "Tietoa Laureasta" kohtaan 

ja sen kautta avautuvaan "Työnantajille" osioon. Työnantajille-sivustosta löytyy aluksi tietoa 

harjoitteluista yleisesti ja kaksi alasivua "Hyötyä yrityksellesi" ja "Miten rekrytoida opiskelijoi-

ta". 

 

"Työnantajille" sivulla selvitetään yleisellä tasolla mitä harjoittelu tarkoittaa, kuitenkaan sy-

ventymättä eri koulutusaloihin. Koulutusalat mainitaan sivun oikealla puolella olevassa osios-

sa, mutta ei kuitenkaan eroavista vaatimuksista koskien harjoittelun pituutta tai toimenkuvia 

mitkä kunkin alan opiskelijalle sopii. (Laurea 2012a.) 

 

 
Kuva 1 Työnantajille 

 

 

 



 8   

"Hyötyä yrityksellesi" sivulla työnantajalle kerrotaan lyhyesti ja ytimekkäästi mitä hyötyä yri-

tykselle on ottaa harjoittelijoita muun muassa muutamalla bulletin kohdalla. Sivulla kuitenkin 

kerrotaan turhankin kattavasti kansainvälisten opiskelijoiden tuomasta hyödystä yritykselle 

suhteutettuna heidän määrään. (Laurea 2012b.) 

 

 
Kuva 2 Hyötyä yrityksellesi 

 

 

"Miten rekrytoida opiskelijoita" sivulla työnantajalle kerrotaan erilaisia vaihtoehtoja opiskeli-

joiden rekrytointiin. Työnantaja voi rekrytoida opiskelijan hankkeeseen, jolloin opiskelija 

työskentelee Laurean kehittämisympäristön tiloissa työnantajan toimeksiannon mukaisesti. 

Toinen vaihtoehto on, että opiskelija rekrytoidaan suorittamaan harjoittelu suoraan yrityk-

seen, jolloin hän saa aktiivisesti tukea ja ohjausta ammattitaidon kehittämiseen. Sivun kautta 
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voi lähettää sähköpostilla ilmoituksen vapaasta harjoittelupaikasta suoraan Laurean viestin-

tään. Lisäksi sivulla mainitaan mahdollisuudesta tulla esittelemään omaa yritystä. (Laurea 

2012c.) 

 

 

 
Kuva 3 Miten rekrytoida opiskelijoita 
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2.2 Kehitysehdotus 

 

Sisällöllisesti Laurean internetsivujen työnantajille suunnattuja sivuja tulisi viedä työnantajil-

le kattavampaan suuntaan, jotta he saisivat mahdollisimman suuren hyödyn sivustosta. Tämä 

poistaisi myös työnantajilta tarpeen etsiä tarvitsemaansa lisätietoa toisesta lähteestä, kuten 

yhteyden ottamisen Laurean henkilöstöön pienimmissäkin asioissa. 

 

Työnantajille sivustolle johtavan linkin tulee löytyä jo suoraan Laurean internetsivujen etusi-

vulta, jotta työnantaja löytää hänelle osoitetun sivuston. Ehdotuksena on, että Työnantajille 

linkki löytyy jatkossa päävalikkopalkista Kampukset linkin vierestä. Tällä tavoin työnantajan 

ei tarvitse etsiä hänelle suunnattuja sivuja kauaa. 

 

Sisältöä tehtäessä kannattaa muistaa, että lukija voi valita sen mitä haluaa lukea. Useimmat 

ihmiset haluavat saada tiedon nopeasti ja helposti juuri siitä mistä he ovat kiinnostuneet. 

Tämän takia Laurean internetsivuille tulee tehdä kattavan sisällön omaavan tekstin lisäksi 

tiivistelmät kiireisille lukijoille. (Metsämäki 2000, 23.) 

 

2.2.1 Hyötyä yritykselle 

 

Työnantajalla ei kovinkaan usein ole aikaa liiaksi käytettävissä tiedon etsimiseen. On siis tär-

keää, että yrityksen saama hyöty harjoittelijan rekrytoimisesta tulee selkeästi esille. Tämän 

saavuttaminen on helpointa jos Hyötyä yrityksellesi- sivu jaettaisiin osiin. 

 

Ensiksi Hyötyä yrityksellesi- otsikon alla kerrottaisiin tiivistetysti tärkeimmät tiedot harjoitte-

lun eduista yritykselle, josta kiireinenkin lukija saisi alustavan kuvan harjoittelun tuomista 

hyödyistä. Kun työnantaja tai yrityksen edustaja haluaa saada tietää lisää hyödyistä yrityksel-

le, tulee tätä varten olla alavalikko otsikoineen, joihin laajemmat tiedot näistä hyödyistä on 

jaoteltu. Hyötyä yritykselle- sivun jälkeen tulisi neljä alasivua, joista ensimmäisenä olisi Yri-

tyksen tunnettavuus, toisena Toimeksiannot, kolmantena Kansainvälisyys ja neljäntenä Tule-

vaisuuden osaajat. 

 

Yrityksen tunnettavuus, eli ensimmäinen alavalikossa oleva otsikko kertoo siitä, miten opiske-

lijoiden keskuudessa hyvän työnantajan maine voi levitä ja tällä tavoin tuoda tulevaisuudessa 

osaajia yritykseen. 

 

Yrityksellä ei ole kovinkaan usein resursseja tehdä tutkimuksellista ja aikaa vaativaa työtä mui-

den työtehtävien takia. Tämän takia toinen otsikko, Toimeksiannot, kertoo miten työnantaja voi 

teettää opiskelijalla tutkimusta vaativia tehtäviä. 

 



 11  

Kansainvälisyys, eli kolmas otsikko tuo esille mitä hyötyjä kansainvälisten opiskelijoiden rek-

rytoimisesta on yritykselle. Selviä hyötyjä on kansainvälisten opiskelijoiden kielitaidon hyö-

dyntäminen esimerkiksi tehtävissä joissa ollaan yhteyksissä ulkomailla oleviin tahoihin. 

 

Tulevaisuuden osaaja - osuus sisältää faktoja miten työnantaja saa harjoittelijasta hyvin kou-

lutetun työntekijän. 

 

2.2.2 Menestystarinoita 

 

Työnantajia varmasti kiinnostaa vielä opiskeluvaiheessa olevien lisäksi tietää miten Laureasta 

jo valmistuneet opiskelijat ovat työllistyneet osaamisensa ansiosta. Tämän vuoksi työnantajil-

le suunnatuille sivuille on hyvä lisätä kertomuksia, joissa jo valmistuneet opiskelijat kertovat 

kuinka he työllistyivät lopulta yritykseen jossa he suorittivat harjoittelunsa. Kertomukset voi-

vat olla esimerkiksi haastatteluja joissa opiskelijat kertovat omista kokemuksistaan. 

Opiskelijoiden kertomusten lisäksi sivuille voi lisätä myös työnantajien haastatteluja tai ker-

tomuksia. Näissä työnantajat kertoisivat kokemuksia siitä miten he löysivät Laurean kautta 

opiskelijan harjoittelijaksi ja kuinka myöhemmin valmistuttuaan opiskelijasta tuli työntekijä 

yritykseen. 

 

2.2.3 Miten rekrytoida opiskelija 

 

Miten rekrytoida opiskelija-sivulle tulee lisätä yhteystietolista, tai yhteystietolistaan johtava 

linkki, jonka avulla työnantajat löytävät kunkin koulutusohjelman harjoitteluista vastaavan 

henkilön yhteystiedot. Näin työnantajat löytävät varmasti henkilön jolta kysyä neuvoa, jos 

hänelle on herännyt kysymyksiä rekrytoinnin saralta. Yhteystietojen tulisi löytyä sivun jom-

maltakummalta laidalta, niin että ne ovat helposti löydettävissä. 

 

3 Näkyvyys 

 

Toimivastakaan palvelusta ei ole hyötyä jos kohderyhmä ei sitä löydä. Näkyvyys on tärkeässä 

roolissa Laurean internetsivujen kehittämisessä ottaen huomioon, että kehityksen kohteena 

oleva palvelu on suunnattu täysin Laurean ulkopuolisille tahoille. Laurean internetsivujen nä-

kyvyyteen tulee siis nähdä vaivaa, jotta työnantajat löytävät sivut. Näkyvyyttä voi parantaa 

tutkimalla miten Laurean internetsivut tulevat esille esimerkiksi hakukoneella tehdyllä haulla, 

kuten Googlessa. 
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3.1 Esimerkkejä hakutuloksista 

 

Esimerkiksi haulla "ammattikorkeakoulu harjoittelija" löytyy ensimmäisinä hakutuloksina Met-

ropolian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun internetsivut. Ensimmäinen Laureaan viittaava 

tällä haulla tehty haku löytyy vasta neljänneltä sivulta ja tämäkin johdattaa hakijan PDF-

julkaisuun "Harjoittelu asiantuntijaksi kehittymisen edistäjänä ammattikorkeakoulussa - Ke-

hittämispohjaisen oppimisen toimintamalli (LbD) harjoittelussa." 

 

Haulla "ammattikorkeakoulu opiskelija harjoittelijaksi" haun ensimmäisinä tuloksina näkyvät 

korkeakouluosaajat.fi ja Metropolia ammattikorkeakoulun internetsivut. Laurea-

ammattikorkeakouluun liittyvää sivua ei löydy kymmenen ensimmäisen hakutulossivun joukos-

ta. 

 

Jos haun tekijä haluaa eritellä vielä tarkemmin esimerkiksi mistä kohdekaupungista hän etsii 

harjoittelijoita, kuten hakusanoilla "Ammattikorkeakoulu opiskelija harjoittelija Espoo". Tällä 

haulla Laurea löytyy toiselta hakutulossivulta ja tämäkin tulos johtaa tiedon etsijän Laurea- 

Fakta PDF julkaisuun. 

 

"Ammattikorkeakoulu työnantajille" tuottaa hakutuloksen jolla löytyy ensimmäinen hakutulos, 

joka johtaa suoraan Laurean internetsivuille on Tietoa Laureasta ja tämäkin vasta kolmannel-

ta hakutulos sivulta.  

 

3.2 Näkyvyyden parantaminen 

 

Jotta työnantajat löytäisivät Laurean internetsivut suuremmalla todennäköisyydellä, olisi hy-

vä, että Laurean työnantajille suunnatut sivut optimoitaisiin hakukoneita varten. (Tietokone 

4,2009 Jani Järvinen) Tällä tavoin kun työnantaja etsii ammattikorkeakoulu opiskelijaa har-

joittelijaksi, tulee Laurean sivut optimoida niin, että tämä hakutulos tuo heille osoitetut sivut 

esille. 

 

Hakukoneoptimointi on usein vain pienten muokkausten tekemistä tiettyihin verkkosivuston 

osiin. Muutoksia katsottaessa yksitellen, ne saattavat vaikuttaa vähäisiltä parannuksilta. Kui-

tenkin yhdistettynä muiden optimointien kanssa vaikuttavat ne verkkosivuston käyttökoke-

mukseen ja sijoitukseen orgaanisissa hakutuloksissa. (Google, 2011.) 

 

Kerta hakukoneiden indeksoijien toiminta perustuu internetsivujen html-koodin analysointiin, 

tulee ensimmäiseksi ottaa huomioon tekstisisällön suunnittelu. Hakusanat, joilla tiedonhakijat 

etsivät hakukoneella, tulisi löytyä internetsivuilla olevasta tekstistä. (Järvinen, 2009.) 
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Koska hakukoneet etsivät hakutuloksia internetsivujen html-koodin perusteella, tulee sivulla 

esiintyvät otsikot laittaa koodilla Heading-elementteinä sen sijaan, että ne vain lihavoitaisiin 

erottumaan muusta tekstistä. Tärkeää on myös, että internetsivun rakenne ja sisältö noudat-

tavat ennalta määrättyjä standardeja. (Järvinen, 2009.) 

 

Hakukoneoptimoinnissa pitää kuitenkin muistaa, että optimointi ei saa vaikuttaa merkittävästi 

sivuston käytettävyyteen. Verkkosivun pääkuluttajat ovat käyttäjät, eivät hakukoneet. Sen 

takia optimointipäätökset tuleekin tehdä ensisijaisesti sen mukaan, mikä on parasta sivuston 

vierailijoille. (Google, 2011.) 

 

4 Yhteydenottolomake 

 

Tähän mennessä työnantajat ovat ottaneet yhteyttä harjoittelupaikoista internetsivujen kaut-

ta Laurea-ammattikorkeakouluun lähettämällä sähköpostia Laurean viestintään. Ilmoitukset 

ovat usein olleet sähköposteissa liitetiedostona, esimerkiksi PDF muodossa. Tästä johtuen 

Laurea viestinnän työntekijät ovat joutuneet kirjoittamaan ilmoitukset uudelleen. Tämä on 

lisännyt viestinnän työntekijöiden työmäärää, sillä ilmoitusten kirjaaminen ei kuulu heidän 

varsinaiseen toimenkuvaan. 

 

Ratkaisuksi tälle Laurea-ammattikorkeakoulun internetsivuille voisi lisätä yhteydenottolomak-

keen (liite 1.) johon työnantajat täyttäisivät tiedot tarjoamastaan paikasta. Yhteydenottolo-

makkeen täyttämisen ja lähettämisen jälkeen ilmoitus siirtyisi internetsivujen omaan tieto-

kantaan. Tämän jälkeen viestinnän työntekijät löytäisivät ilmoituksen ja hyväksyttyään sisäl-

lön lisäisivät he sen internetsivuille. Vaihtoehtoisesti lomakkeesta menisi ilmoitus haetun kou-

lutusalan lehtorille joka välittäisi tiedon opiskelijoille. Yhteydenottolomakkeen myötä vies-

tinnän henkilökunnan työmäärä helpottuisi ja koko prosessi nopeutuisi. 

 

Sähköisen yhteydenottolomakkeen tulee palvella työnantajaa huolettomasti joten sen käytet-

tävyyteen täytyy kiinnittää huomiota. Lomakkeessa tulee olla selkeät kohdat, joista näkee 

mitä tietoa mihinkin kenttään pitää täyttää ja tarpeeksi yksinkertainen rakenne. Näin mah-

dollisuus virheiden tekemiseen olisi poistettu. Lomake koostuu kentistä joihin työnantaja 

täyttää yrityksen yhteystiedot, mitä yhteydenotto koskee, mistä toimipisteestä ja miltä linjal-

ta opiskelijaa tai opiskelijoita haetaan. (Sinkkonen 2009, 18.) 

 

Yhteydenottolomakkeella olisi mahdollista tarjota harjoittelupaikan lisäksi myös aihetta opin-

näytetyölle, sekä projektiluontoista työskentely mahdollisuutta. Muita vaihtoehtoja olisi il-

moitus työpaikasta esimerkiksi valmistuville opiskelijoille, kesätyön tarjoaminen, työskentely 

tapahtumassa tai muu vaihtoehtoinen paikka, jonka työnantaja kirjaa annettuun kenttään. 
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Useat eri tahot ovat käyttäneet vastaavia yhteydenottolomakkeita omilla sivuillaan muun mu-

assa harjoittelupaikkojen tarjoamiseen. Ammattikorkeakouluista esimerkiksi Hämeen ammat-

tikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu ovat lisänneet omille sivuilleen lomak-

keen jonka avulla työnantajat voivat ottaa yhteyttä ammattikorkeakouluun. 

 

Ehdotuksena olisi myös, että yhteydenottolomake välittyisi automaattisesti täyttämisen jäl-

keen Laurean intra LIVEen ilmoituksen muodossa, jolloin opiskelijat näkisivät tarjolla olevia 

harjoittelupaikkoja suoraan kirjautuessaan intraan. Tällä tavoin opiskelijoiden tiedon saami-

nen harjoittelupaikoista nopeutuu ja palvelee myös työnantajaa. Yhteydenottolomakkeen siir-

tyminen automaattisesti vähentäisi myös Laurean työntekijöiden työmäärää. Ongelmaksi vain 

voi tulla, että millä tavoin yhteydenottolomakkeen oikeellisuutta voidaan valvoa. Yhtenä 

vaihtoehtona onkin, että työnantaja selvittää ennen yhteydenottolomakkeen täyttämistä Lau-

rean henkilökunnalta, kuten harjoitteluvastaavalta, tarvitsemansa tiedot ja tarjoamansa pai-

kan soveltuvuuden. 

 

Nykyisellä internetsivujen ja intran teknisen toteutuksen takia sivustokokoelmien välille ei 

saada tiedonsiirtoa tässä vaiheessa, joten yhteydenottolomakkeen suora siirto ei vielä onnis-

tu. Automaattisen siirron mahdollistaminen vaatii työtä järjestelmäntoimittajalta sekä sisäis-

ten prosessien muuttamista. Kuitenkin jatkossa, kun Laurean sisäiset järjestelmät kehittyvät, 

voi tämäkin olla yksi vaihtoehtoinen tapa julkaisemiselle. Asian selvittämisen apuna on ollut 

Laurean henkilökuntaa viestinnästä sekä hankeasiantuntija. 

 

Opinnäytetyön liitteeksi (liite 1.) on tehty esimerkki mahdollisesta yhteydenottolomakkeesta. 

Tämän esimerkin teossa on käytetty Axure RP Pro 6.5-ohjelmaa. Axure on kehitetty rautalan-

kamallinnusta ja ohjelmien kehitystä varten. Ohjelmalla on mahdollista tehdä suoraan loppu-

tuotteen näköisiä mallinnuksia valmiiden käyttöliittymäelementtien avulla. Itse yhteydenotto-

lomakkeen toteuttamiseen on otettu mallia HAMK:in ja Osumia.fi sivuilla olevista lomakkeis-

ta. 

 

5 Yhteydenottolomakkeen käytettävyys 

 

Käytettävyys on merkittävä asia palvelua suunniteltaessa, kuten Laurean Työnantajille-

internetsivujen yhteyteen kehitettävän yhteydenottolomakkeen teossa. Mikäli yhteydenotto-

lomake on huonosti suunniteltu ja toteutettu, ei se palvele työnantajia esimerkiksi harjoitte-

lupaikkojen välittämisessä oikein. 

 

Kuutin (2003, 11.) mukaan käytettävyyteen kuuluu opittavuus, muistettavuus, tehokkuus, mi-

nimaalinen virhealttius ja miellyttävyys. Kun yhteydenottolomakkeen käyttö on helppoa ja 

tiedon lisääminen vaivatonta, on sen käyttö miellyttävää. Työnantajan kokiessa yhteydenotto-
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lomakkeen täytön helpoksi jo ensimmäisellä kerralla, on todennäköistä, että hän palaa käyt-

tämään tätä Laurean kehittämää palvelua myös jatkossa.  

 

Käytettävyyttä myös lisää se jos yhteydenottolomakkeen toiminta ei ole ominaisuuksiltansa 

täysin muista poikkeava, vaan sisältää osaksi myös elementtejä jotka muistuttavat jo olemas-

sa olevia. Näin uusikaan käyttäjä ei ole aivan hukassa käyttäessään yhteydenottolomaketta 

ensimmäistä kertaa. Tätä jo ennestään tuttuun kokemukseen pohjautuvaa suunnittelu tapaa 

voidaan kutsua intuitiiviseksi. Onnistunein lopputulos olisi kehittää jo keksitystä ominaisuu-

desta hieman paranneltu ja toimivampi versio, kuitenkaan loukkaamatta alkuperäisen palve-

lun suunnittelijoita. (Kuutti 2003, 11.) 

 

Tutkimalla etukäteen, mitä käyttäjät odottavat kyselylomakkeelta, edesauttaa kyselylomak-

keen kehityksen onnistumista. Tähän sopivia apukeinoja on monia, esimerkiksi suunnitteluvai-

heessa voi laatia kyselyn jonka vastauksia analysoimalla saa kuvan siitä mitä kyselylomakkeel-

ta odotetaan. Tätä käyttäjien näkökulman huomioon ottavaa suunnittelutapaa kutsutaan 

käyttäjäkeskeiseksi suunnitteluksi. Käyttäjäkeskeistä suunnittelua hyväksi käyttäen palvelun 

kehittäjät varmistavat, että lopputuloksesta tulee helppokäyttöinen, tehokas ja käyttäjät 

ovat tyytyväisiä siihen. Käyttäjäkeskeisten suunnittelumenetelmien hyötynä on, että palvelun 

kehittäjä saa konkreettista dataa siitä, mitä käyttäjät palvelulta haluavat. Näin kehitystyön-

tekijät eivät joudu perustamaan suunnittelutyötä arvailujen varaan. (Kuutti 2003, 140–141.) 

 

6 Portaali 

 

Yhteydenottolomakkeen lisäksi internetsivustolle voi kehittää erillisen portaalin joka helpot-

taa entisestään harjoittelupaikkojen tarjoamista opiskelijoille. Portaali mahdollistaa ilmoitus-

ten välittymisen automaattisesti ilman erillisiä välikäsiä. Portaali onkin jatkokehitysehdotus 

ja sitä kehittäminen voisi olla opinnäytetyön aiheena. 

 

Samelan (2002, 230.) mukaan portaalilla itsessään tarkoitetaan sivustoa tai internetpalvelua, 

joka jäsentää sivustojensisältöä. Portaali keskittyy tiettyyn aiheeseen, kuten tässä tapaukses-

sa ammattikorkeakoulu opiskelijoiden harjoittelupaikkojen välittämiseen. 

 

Portaalissa työnantaja ja opiskelija rekisteröityvät sen käyttäjiksi minkä ansiosta molemmat 

osapuolet löytävät toisensa helpommin. Opiskelija täyttää rekisteröityessään tietonsa portaa-

liin. Näistä tiedoista ilmenee missä toimipisteessä, millä linjalla ja monetta vuotta hän opis-

kelee, sekä mitä paikkaa hän on hakemassa. 

 

Kun työnantaja on lähettänyt yhteydenottolomakkeella ilmoituksen tarjolla olevasta paikasta, 

tieto kulkee siitä portaalin kautta tietoja vastaavan opiskelijan käyttäjätilille. Toinen vaihto-
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ehtoinen tapa on, että tieto kulkisi portaalin kautta opiskelijan sähköpostiin. Ilmoituksen saa-

tuaan, opiskelija ottaa yhteyttä työnantajaan portaalin kautta mahdollisella hakemuksella. 

 

Portaali voi olla joko Laurea-ammattikorkeakoulun omaan käyttöön tai vaihtoehtoisesti kehi-

tetty yhteistyössä muiden ammattikorkeakoulujen, esimerkiksi FUASiin (Federation of Univer-

sities of Applied Sciences) kuuluvien ammattikorkeakoulujen kanssa. 

 

Opiskelijoiden harjoitteluun rekrytoimiseen osoitettuja portaaleja on käytössä usealla kor-

keakoululla ja näistä valtaosa on useamman kuin yhden ammattikorkeakoulun tai yliopiston 

yhteisessä käytössä.  Yksi tämän kaltainen portaali on muun muassa Jyväskylän ammattikor-

keakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisessä käytössä 

oleva Osumia.fi palvelu. Turun yliopistolla ja Åbo Akademilla käytössä on Turun Akateemiset 

rekrytointipalvelut. Helsingin yliopisto ylläpitää RekryForum palvelua. 

 

7 Tutkimusmenetelmän valinta ja tutkimuksen toteuttaminen 

 

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, kvantitatiiviseen ja kvalitatiivi-

seen. Näistä kvantitatiivista tutkimusta voidaan kutsua myös tilastolliseksi tutkimukseksi. Se 

soveltuukin tutkimukseen, jonka tutkimusaineisto on laaja. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

on yleistä, että aineisto halutaan saada tilastolliseen muotoon, jolloin sen analysoiminen ja 

havainnointi on helpompaa. Kvantitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin mikä, missä, paljon-

ko ja kuinka usein. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 140; Heikkilä 2008, 16-17.) Kvalitatii-

visessa eli laadullisessa tutkimuksessa aineiston otanta on yleensä määrällisesti suppeampi, 

mutta se pyritään analysoimaan perusteellisesti. Lisäksi tutkimukseen mukaan otettavat hen-

kilöt rajataan yleensä pieneen määrään ja harkitusti valiten. Kvalitatiivinen tutkimus vastaa 

kysymyksiin miksi, miten ja millainen. (Heikkilä 2008, 16-17.) 

 

Tähän opinnäytetyöhön tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, 

koska tutkimus teetettiin pienellä ja ennalta määritetyllä otantajoukolla. Tekstiaineistoa on 

analysoitu sisällönanalyysin avulla. Analyysissä käytettiin kuitenkin sisällönanalyysin lisäksi 

sisällön erittelyä. Sisällön erittely tarkoittaa aineiston kvantifioimista ja ryhmittelyä erilaisiin 

luokkiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–106). Tällä tavoin aineistosta on siis mahdollista nähdä 

mitkä asiat nousevat kaikista voimakkaimmin esille. Samalla saa myös selville mitkä asiat ei-

vät korostu ja millaisia eroja vastausten väliltä löytyy. Sisällönanalyysi taas auttaa kerto-

maan, mikä merkitys sisällön erittelyn avulla saadulla tiedolla on. (Metsämuuronen 2006, 

125.) 
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7.1 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Itse tutkimus toteutettiin kyselylomakkeen muodossa, jonka kysymyksillä pyriittiin selvittä-

mään vastaajien mielipiteitä. Kysymykset oli laadittu edesauttamaan internetsivuston kehit-

tämistä. Analyysivaiheessa vastaukset eriteltiin ensiksi niin, että ne hyödynsivät tutkimuksen 

päämäärää mahdollisimman paljon. Näistä jäljelle jääneistä vastauksista pyrittiin löytämään 

toistuvia teemoja ja huomioita. 

 

7.1.1 Harjoittelupaikkojen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen 

 

Ensimmäinen kysymys käsittelee sitä miten harjoittelupaikkojen kysyntä ja tarjonta kohtaisi-

vat paremmin. Vastaajilta tuli erilaisia ehdotuksia missä harjoittelupaikkoja voisi olla näkyvil-

lä. Ehdotusten joukossa olivat muun muassa: jobstep, Laurea LIVE, yhteydenottolomake Lau-

ren internet-sivuilla ja portaali opiskelijoille ja työnantajille. 

 

Yksi vastaaja antoi konkreettisen kehitysehdotuksen. Hän kirjoittaa, että Laurean kotisivuilla 

voisi haku-toiminnolla hakusanalla "harjoittelu" tai "työharjoittelu" löytyä tiedot eri koulutus-

ohjelmista ja niiden toimipistekohtaisista harjoittelun vastuuhenkilöistä yhteystietoineen. 

Sivuilla on jo nyt olemassa hakutoiminto, mutta se ei tuota ehdotetun kaltaista tulosta. Lisäk-

si hän ehdottaa, että etusivulla voisi olla Harjoittelu-niminen linkki, jonka kautta löytäisi tie-

dot eri koulutusohjelmista sekä niiden toimipistekohtaisista harjoittelun vastuuhenkilöistä, 

yhteystietoineen. Ehdotus ei koske suoraan Työnantajille-sivua, mutta olisi hyvä lisäys sivus-

tolle. Tällä hetkellä harjoitteluja koskeva tieto saattaa joidenkin mielestä olla liian monen 

klikkauksen takana. 

 

Moni vastasi kysymykseen sekä harjoittelupaikkaa hakevien opiskelijoiden että työnantajan 

näkökulmasta. Yksi vastaaja toi esille, että harjoittelupaikkailmoitus voi olla työnantajalle 

myös keino saada näkyvyyttä omalle yritykselleen: ”Tärkeää voisi olla myös yrityksille näky-

vyys, ts. ilmoittelun saama huomioarvo. Tällöin ilmoitus harjoittelupaikasta näkyisi Laurean 

yleisillä sivuilla ja/tai Livessä oikeana työ-/harjoittelupaikkailmoituksena.” 

 

Yhdessä vastauksessa ammattikorkeakoulun roolia harjoittelussa kuvataan seuraavasti: ”amk 

voi siis verkostona mahdollistaa opiskelijan työelämäyhteyksien hyödyntämisen, kuitenkin 

opiskelija suorittaa lopulliset harjoitteluvalinnat itsenäisesti työelämän kanssa.” Vastauksesta 

saa sen käsityksen, että lopullinen yhteydenpito tulisi käydä näiden kahden tahon välillä. Kes-

keiseksi kysymykseksi nouseekin millainen ammattikorkeakoulun roolin halutaan olevan har-

joittelupaikkojen välittämisessä työnantajilta opiskelijoille. Tämä vaikuttaa myös Työnantajil-

le-sivuston sisältöön ja käytettävyyteen. 
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”Olisi hienoa, jos Laurean sivulla olisi paikka, jonne työnantajat voisivat jättää ilmoituksiaan 

esim. osoittaen ne alakohtaisesti opiskelijoille. Opiskelijat voisivat täältä suoraan poimia il-

moituksia ja hakea paikkoja. Lehtoreiden ei tarvitsisi toimia työnvälittäjinä.” Edellisessä lai-

nauksessa vastaaja tuo esille myönteisenä mahdollisuuden, että lehtoreiden ei tarvitsisi välit-

tää harjoittelupaikkoja työnantajilta opiskelijoille. Tämä voisi olla positiivinen asia myös 

opiskelijan kannalta, joka voi valita mihin haluaa hakea nähtyään eri harjoittelupaikkailmoi-

tuksia. Kun opiskelija ei saisi lehtorilta harjoittelupaikkaa suoraan, vaan voisi hakea kiinnos-

tavaan paikkaan eri ilmoituksia selailtuaan, saattaisi opiskelija helpommin saada häntä erityi-

sesti kiinnostavan harjoittelupaikan. Vastauksessa nousee esille mahdollisuus jaotella harjoit-

telupaikkoja alakohtaisesti. Tämä tulisi huomioida jo yhteydenottolomakkeella. Työnantaja 

voisi lomakkeella valita minkä koulutusalan piiriin hänen tarjoamansa harjoittelupaikka kuu-

luu. Lomakkeella voisi olla mahdollisuus halutessaan valita useampia koulutusaloja, sillä har-

joittelupaikat voivat vaatia moniosaamista. 

 

Toinen vastaaja toteaa: ”Tarvittaessa tulisi voida rajata yritysten ilmoittelu harjoittelupai-

koista myös vain Liveen ja vain tietyn koulutusalan tai ohjelman opiskelijoiden käyttöön.” 

Sama vastaaja jatkaa: ”Mahdollisuus rajata harjoittelupaikan tarjoajalle halutessaan ilmoi-

tuksen näkyvyyttä, jos työnantaja haluaa rajoittaa ilmoituksen kohdealueen vain tietyn koulu-

tusalan opiskelijoille ja rajata siten esim. mahdollisten yhteydenottojen määrää opiskelijoi-

den taholta.” Tällä hetkellä suoraa linkitystä Liveen ei ole mahdollista toteuttaa, mutta olisi 

hyvä selvittää olisiko esitys toteutettavissa myöhemmin. Käsittelen asiaa tarkemmin yhtey-

denottolomaketta käsittelevässä kappaleessa (kts. s. 13). 

 

7.1.2 Vaihtoehtoiset yhteydenottokanavat 

 

Kyselylomakkeen toisen kysymyksen avulla oli tarkoitus selvittää millä tavoin työnantajat voi-

sivat ottaa paremmin yhteyttä ammattikorkeakouluun ja sitä kautta itse opiskelijoille. Ehdo-

tuksia tähän tuli laajalti eivätkä selvästi kaikki olleet valmiita vaihtamaan jo hyväksi todettu-

ja tapoja uusiin. 

 

Yksi vastaajista kirjoittaa, että esimerkiksi foorumi, jolle yritykset voivat itsenäisesti käydä 

lisäämässä paikkatarjouksiaan on ongelmallinen, sillä kaikki paikat eivät sovellu harjoitteluksi 

ja useimmiten harjoittelupaikan tarjoaja haluaa lisätietoa harjoittelusta eikä jaksa lukea pit-

kiä ohjeita vaan kuulee perustiedot mieluiten suullisesti, kuten puhelimen välityksellä. Tämä 

näkökulma kuitenkin on aika yksilöllinen eikä siis päde kaikkiin harjoittelupaikan tarjoajiin. 

Varmasti osa tietoa hakevista haluaa saada tarvitsemansa informaation suoraan internetsivuil-

ta kattavasti. Ehdotuksena onkin, kuten internetsivujen kehitysehdotus kohdassa käsittelen 

tarkemmin (kts. s. 10), että harjoittelupaikkoihin koskevista asioista on aluksi tiivistelmät 

kiireisille ja näiden lisäksi laajemmin asiaa käsittelevät osuudet. Vastaaja jatkaa vielä, että 
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suullinen haastattelu toimisi todennäköisesti paremmin tässä asiassa, tietoa tulisi runsaammin 

ja kokemukset pääsisivät paremmin esiin. Esitetyn ehdotuksen mukaan yhteydenottolomak-

keella olisi helpompi ilmoittaa tarjolla olevasta harjoittelupaikasta, mutta suullista haastatte-

lua ei suinkaan tarvitsisi jättää kokonaan pois, vaan se voisi olla vielä täydentävänä informaa-

tion lähteenä koskien harjoittelupaikkaa. Tällä kannalla on myös eräs vastaajista: "Lomake 

hyvä ja se suoraan ao. alan harjoitteluohjaajien sähköpostiin." 

 

Toinen vastaajista kertoo: "Toimin harjoittelukoordinaattorina sosiaalialan koulutusohjelmas-

sa, ja parhaiten tieto paikoista tavoittaa opiskelijat minun kauttani, ainakin nykyisessä sys-

teemissä. Minä laitan tiedon erikseen tarjotuista paikoista Optimaan." Vastaaja siis on samoil-

la kannoilla kuin ensimmäinenkin vastaaja, että harjoitteluja koordinoivien lehtorien asema 

harjoittelupaikkojen välityksessä on hyvinkin suuri nykytilanteen takia ja sen tulisi pysyä sel-

laisena. 

 

Yksi vastaajista toteaa, että yhteydenottolomake varmasti voi toimia, kun sen paikka ja lo-

makkeen edelleenkäsittely on hyvin suunniteltu ja vastuutettu. Onkin selvää, että uudistuksia 

tehdessä, kuten yhteydenottolomakkeen lisäämisessä Laurean internetsivuille, pitää suunni-

tella kaikki vaiheet tarkoin ja varmistaa, että toimintojen varmuus on taattu. Kun uudistus on 

hyvin suunniteltu ja tuottaa lupaavia tuloksia, voivat vastaajista valtaosan mielipiteet vielä 

muuttua koskien harjoittelupaikkojen välitystä. 

 

Eräs vastaajista sanoo seuraavaa: "Oma sähköpostiosoite, jolla voi jo alustavasti tiedustella 

asiaa ja sitten varsinainen tilauslomake."  Vastaus tuo esille, ettei harjoittelupaikan tarjoaja 

ottaisi yhteyttä suoraan ammattikorkeakouluun yhteydenottolomakkeella. Sen sijaan olisi 

kannattavaa ensin tiedustella onko kyseisellä harjoittelupaikalle tarvetta tai sopiiko tämä har-

joittelupaikka kyseisen koulutusalan tarkoituksiin. Vasta kun harjoittelupaikan soveltuvuus on 

varmistettu voi työnantaja välittää ilmoituksen tarjolla olevasta harjoittelupaikasta ammatti-

korkeakoulun opiskelijoille. Vastaaja jatkaa seuraavasti: "Tilaus on kuitenkin oltava jonkun 

hallinnassa, niin, että asiakkaalle ilmoitetaan, jos harjoittelijaa ei löydy sovitussa ajassa." 

Tämä takaisi sen, ettei harjoittelupaikan tarjoaja joutuisi kyselemään itse sen perään onko 

kyseiselle paikalle löytynyt ketään sopivaa tai halukasta opiskelijaa. Tässä tulee esille taas se 

kysymys, että halutaanko ammattikorkeakoulun osallistuvan harjoittelupaikkojen välittämi-

seen. Tällainen työnantajalle ilmoittaminen, vie tietysti työaikaa. 

 

Yksi vastaajista totea: "Opiskelijoille Laurean yleiset internetsivut ja vaihtoehtoisesti myös 

Live, jolloin kirjautumisen sivuille tulisi olla automaattisempi. Työnantajille Laurean yleiset 

internetsivut."  Vastaus tuo esille, että Laurean omien järjestelmien välillä liikkumisesta tulisi 

tehdä sujuvampaa, jotta opiskelija saisi tarvitsemansa informaation harjoittelupaikkaa koski-

en vaivattomammin. Tämä onnistuisi niin, että käyttäjän tarvitsisi kirjautua vain Laurea LI-
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VEen eikä aina uudestaan, kun hän haluaa käyttää toista Laurean järjestelmistä. Työnantajal-

le tulisi Laurean yleisille internetsivuille tehdä toimiva yhteydenottomenetelmä, kuten mai-

nittu yhteydenottolomake. 

 

7.1.3 Työnantajan huomioon otettavat asiat 

 

Kolmannessa kysymyksessä oli tarkoituksena selvittää miten työnantajien tulee huomioida 

kunkin koulutusohjelman harjoittelu, ja kysymys oli osoitettu pääosin Laurean harjoitteluvas-

taaville. Vastauksista tuli esille miten koulutusohjelmat eroavat toisistaan ja mitä eri vaati-

muksia niillä on harjoitteluita varten. 

 

Varsinkin harjoittelijan saaman opastuksen merkitystä pidettiin tärkeänä. "Opiskelijalla tulee 

olla mahdollisuus toimia opiskelijan roolissa ja saada ohjausta. Pääsääntöisesti tämä toteu-

tuukin." Vastaus tuo esille sen, että kyseessä ei ole varsinaisesti työ, vaan työssä oppiminen ja 

tämän vuoksi opiskelijan on saatava tarvitsemaansa ohjausta ja opastusta harjoittelun aikana. 

 

"Kullakin koulutusohjelmalla on omat kriteerinsä harjoittelun sisällölle. Oman alan ammatilli-

sen osaamisen on kasvettava jne. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa riippuu opiskelijan HOP-

Sista. Jos opiskelee markkinointia harjoittelun tulee liittyä markkinointiin, jos opiskelee ra-

hoitusta, tämän alan osaamisen on kasvettava ainakin 2. vaiheen harjoittelussa. 1. harjoitte-

luun käy toimistotyö."  Edellisessä lainauksessa vastaaja tuo esille miten eri koulutusaloilla on 

omat kriteerinsä koskien harjoitteluita ja kuinka opiskelijan tulisi kasvattaa omaa ammatillis-

ta osaamistansa harjoittelun aikana. Harjoittelun tulee myös vastata opiskelijan koulutusalaa, 

jotta opiskelija saa mahdollisimman suuren hyödyn harjoittelusta. 

 

Kysely toi esille, että työnantajien tulee myös saada tarvitsemansa tieto eri koulutusalojen 

harjoitteluvaatimuksista, siksi harjoitteluopintojaksojen tavoitteiden, sekä mahdollisten tar-

kentavien ohjeistusten on hyvä näkyä työnantajille. "Opetussuunnitelmien harjoittelu-

opintojaksoilla on määritelty harjoittelun tavoitteet. Työnantajan tulee olla tietoinen harjoit-

telun vaatimuksista." 

 

"Huomioitavaa on lähinnä siinä, että harjoitteluiden tavoitteet opiskelijalle vaihtuvat opinto-

jen edetessä ja työnantajan tulee tiedostaa, että opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskeli-

jalla enää voi tarjota samanlaista harjoittelua kuin alkuvaiheen opiskelijalle." Kuten edellä 

esitetty vastaus osoittaa tulee työnantajan ottaa huomioon, että opiskelijan osaaminen kehit-

tyy opiskelujen aikana. Tämän takia harjoittelun työkuvan tulee vastata opiskelijan koulutuk-

sen osoittamaa vaatimustasoa. 
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Pari kyselyyn vastannutta toi esille miten erityisesti terveysalalla työnantajat nostavat vaati-

mukset liian korkealle rekrytoidessaan harjoittelijoita. "Tiettyjen erityisalojen (mielenterve-

ystyö, akuutti hoitotyö ja perhehoitotyö) paikoista on pulaa. Työnantajat ottavat mieluiten 

harjoittelemaan syventävän vaiheen opiskelijoita, koska he ovat lyhyellä tähtäimellä potenti-

aalisia työntekijöitä ko organisaatioihin. Perustason paikkoja tarvitaan lisää." Työnantajien 

tulee siis lieventää asettamiaan vaatimuksia harjoittelupaikkojen suhteen ja ottaa myös ko-

kemattomia opiskelijoita harjoitteluun. Laurean internetsivuilla tuleekin olla hyvin selvitetty-

nä, minkälaisia vaatimuksia esimerkiksi terveydenalan opiskelijoilla on harjoitteluja kohtaan. 

 

Kaikilla aloilla koulutusohjelman asettamat vaatimukset harjoittelupaikan suhteen eivät ole 

niin tarkoin määriteltyjä kuin toisilla. Esimerkiksi eräs vastaajista tuo esille, että kauneuden-

hoitoalan koulutusohjelmassa opiskelija itse määrää omat tavoitteensa harjoittelun suhteen. 

Opiskelija on myös itse vastuussa siitä, että hänen asettamansa tavoitteet täyttyvät harjoitte-

lupaikassa. "Vaatimukset eivät siis ole niin tarkkoja kuin monilla muilla aloilla. Ala on laaja, 

ja emme halua sitoa opiskelijoita liikaa. Toki ohjaajat auttavat tavoitteiden määrittelyssä 

tarvittaessa ja kommentoivat tavoitteita". 

 

7.1.4 Eri koulutusohjelmien vaatimukset harjoittelulle 

 

Kyselylomakkeen neljännellä kysymyksellä oli tarkoitus selvittää erityisesti sitä mitä vaati-

muksia eri koulutusohjelmilla on harjoittelupaikan suhteen. Vastauksissa tulee esille miten 

vaatimuksien taso eroaa eri koulutusohjelmien välillä. Osalla koulutusohjelmista vaatimusten 

taso on määritelty tarkoin kriteerein. Yleisimmät vaatimukset kuitenkin koskevat harjoittelun 

pituutta ja sen sisältöä. 

 

"Harjoittelun pitää tuottaa opiskelijan koulutusohjelman tavoitteiden mukaista osaamista: 1) 

asiantuntijatehtävien suorittamisen osaamisen- (suoritustaso työssä), 2) asiantuntijatehtävien 

ongelmanratkaisuosaamisen (työn ja sen kontekstin yhteyden hallinta), 3) ammattimaisen 

työtoiminnan osaajana (muuttuvien ongelmien/haasteiden ja kontekstien suhtei-

den/yhteyksien muutosten hallinta ja kehittäminen)." Edellä mainittu vastaus tähdentää, että 

opiskelijan tulee löytää harjoittelupaikka, jossa hän kasvaa asiantuntijan tasolle omaa koulu-

tusalaansa vastaavissa tehtävissä. Opiskelijan tulee siis hallita asiantuntijatehtäviä vastaava 

osaaminen ja onnistua itsenäisesti ongelmaratkontaa vaativissa tilanteissa, sekä hallita toi-

menkuvansa vaatima työntaso tilanteessa kuin tilanteessa. 

 

Eräs vastaajista kertoo, että harjoittelun on tuettava ammatillisen osaamisen kehittymistä ja 

vahvistettava opiskelijan työllistyvyyttä. "Harjoittelun on toisaalta osoitettava, että opiskelun 

aikana hankitulla osaamisella on käyttöä työelämässä ja toisaalta harjoittelun aikana tulisi 

saada näkyväksi se, mihin suuntaa opintoja tulisi painottaa, jotta oma työllistyvyys lisääntyisi 
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ja työelämään sijoittumiselle tulisi mahdollisimman hyvät edellytykset." Opiskelijan on siis 

hyvä löytää harjoittelupaikka, josta on konkreettista hyötyä tulevaisuudessa kun hän valmis-

tuttuaan alkaa etsiä työpaikkaa. 

 

Vaatimustaso harjoittelun suhteen määräytyy myös sen mukaan onko kyseessä opiskelijan suo-

rittama ensimmäinen vai toinen harjoittelujakso.  Yksi vastaajista kertookin seuraavaa turval-

lisuusalaa koskien: "Ensisijaisesti turvallisuusalan tehtäviä tai omaan muuhun tehtävään liitty-

viä turvallisuusalan kehittämistehtäviä. 1. harjoittelussa varsin matalat yleisiä kompetensseja 

reflektoiva tavoitetaso. 2. harjoittelussa tulee olla itsenäinen kehittämistehtävä ja alan suun-

nittelu/vastuutehtäviä." Ensimmäisen harjoittelujakson vaatimuksia ei siis ole määritelty niin 

tarkoin kuin toisessa harjoittelujaksossa. Opiskelija voi siis hakeutua ensimmäiseen harjoitte-

luun vapaammin ja suppeammalla tietotasolla. Tämän harjoittelujakson jälkeen opiskelija 

voikin saada selville miten hänen kannattaisi valita kursseja saavuttaakseen halutun osaami-

sen tason. Toisella harjoittelujaksolla vaatimustaso on korkeampi ja opiskelijan taidoilta odo-

tetaan enemmän. Tällä kertaa opiskelijan tulee hallita oppimiaan taitoja työelämässä ja so-

veltaa niitä eri tilanteissa. 

 

Harjoittelun tärkeys tulee erityisesti esille terveydenalan koulutusohjelmassa. Eräs vastaaja 

kertookin terveydenalan harjoittelusta seuraavaa: "Koulut maksavat harjoittelupalkkiota or-

ganisaatioille ja siksi vaaditaan, että opiskelija saa oman vaiheensa mukaista ohjausta. Opis-

kelijan pitäisi saada kouluaikana harjoitella ohjattuna lähes kaikkia sairaanhoitajan työtehtä-

viä. Opiskelijan pitää saada harjoittelustaan jatkuvasti rakentavaa palautetta. Harjoittelupai-

kan ohjaaja on tärkeä henkilö opiskelijan oppimisen kannalta." Koska ammattikorkeakoulut 

maksavat harjoittelun edestä palkkiota, ovat odotukset harjoittelijan saamalle opastukselle 

paljon suuremmat kuin muissa koulutusalojen harjoitteluissa. Alan laajuuden takia harjoitte-

luita on useita, eikä vain kahta kuten suurimmassa osassa koulutusohjelmia. Jotta terveyden-

alan opiskelija kehittyisi harjoittelun aikana mahdollisimman paljon, tulee hänen saada pa-

lautetta osaamisestaan. 

 

Työnantajien on hyvä saada tietää faktoina etukäteen mitä opiskelijat odottavat harjoittelul-

ta. Laurean internetsivuille kannattaisikin lisätä esimerkiksi eri koulutusalojen opiskelijoiden 

kertomuksia. Näissä he kertovat omasta koulutusalastaan ja mitä he odottavat harjoittelupai-

kaltaan. 

 

7.1.5 Koulutusohjelmien esittely työnantajille 

 

Viidennellä kyselylomakkeen kysymyksellä tarkoituksena oli selvittää mitä työnantajien tulee 

vähintään tietää jokaisen koulutusalasta. Vastauksista tulee esille, että tärkeimmät tiedot 
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mitkä koskevat oikeastaan kaikkia koulutusaloja ovat; opetussisältö pääpiirteittäin ja harjoit-

telujaksojen pituus. 

 

Useamman vastaajan mukaan on hyvä kertoa työnantajille, että opiskelijoille voi harjoittelun 

lisäksi tarjota myös muunlaisia tehtäviä, esimerkiksi työskenteleminen projektissa tai tutki-

muksellinen työ opinnäytetyön muodossa. Eräs vastaajista kertookin, että opintojen etenemi-

nen ja harjoittelun ajallinen sijoittuminen on asioita joista varsinkin pitää kertoa. Lisäksi 

työnantajille tulee kertoa Laurean pedagogisesta toimintamallista, sekä esimerkkejä projek-

teista ja kehittämistöistä. 

 

Kyselyn vastaukset antavatkin ymmärtää, että koulutusalan sisällöstä on vaikea antaa kovin-

kaan tyhjentävää vastausta, koska sisältö on niin laaja. Erään vastaajan mukaan siinä vaihees-

sa kun sopiva harjoittelija ja työnantaja kohtaavat, pystyy opiskelijakin kertomaan koulutus-

ohjelmastaan ja esittelemään sitä enemmän omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta. 

 

Kuten edellisten kysymysten vastauksista selviää, on terveysalan monipuolisuuden takia vai-

kea kertoa työnantajille kattavaa kuvausta koulutusalan sisällöstä. Eräs kyselyyn vastanneista 

kertoo seuraavaa: "Sairaanhoitajakoulutuksen Opsit poikkeavat samankin organisaation sisällä, 

joten on vaikeaa kertoa mitään yleistä. Jotakin siinä pitäisi olla sairaanhoitajakoulutuksesta 

yleensä ja harjoitteluista erikseen." Vastauksesta saakin kuvan, että terveydenalan koulutus-

ohjelmasta olisi hyvä kertoa pääpiirteittäin ja keskittyen vain kaikkein oleellisimpaan tietoon. 

Vastaaja kuitenkin jatkaa seuraavasti: "Valtakunnallinen opetussuunnitelmatyö yhtenäistänee 

koulutusta. Toisaalta hoitoalan työpaikoissa tiedetäänkin jo jonkin verran sairaanhoitajakou-

lutuksesta ja harjoitteluista." Työnantajilla siis on jo entuudestaan tietty kuva tämän koulu-

tusalan sisällöstä ja sen asettamista vaatimuksista harjoitteluja varten. "Ohjauksen merkityk-

sestä, opiskelijan tavoitteista, harjoittelun arvioinnista ja erilaisista harjoitteluista pitäisi olla 

tietoa myös mahdollisilla infosivuilla. Myös siitä, mitä opiskelija voi missäkin vaiheessa tehdä, 

pitäisi infota työnantajia yleisesti." Laurean internetsivuille tulisikin lisätä edellä esitetyn vas-

tauksen mukaiset tiedot, jotta Työnantajille sivuston merkitys tiedon lähteenä saavuttaa ha-

lutun tason. 

 

Yksi vastaajista osasi kuitenkin kertoa tähdentävästi ne tiedot, jotka työnantajan tulee vähin-

tään tietää koulutusaloista. Hänen mukaansa koulutusohjelmasta tulee kertoa koulutusala ja 

tutkintonimike. Koulutusohjelman painoalat, eli mitkä ovat ne osa-alueet, joihin koulutusoh-

jelman opiskelija voi opinnoissaan profiloitua. Lisäksi mitkä opinnot ovat koulutusohjelman 

opiskelijoille yhteisiä ja mitkä taas valinnaisia erikoistumisaloja. Näillä tiedoilla työnantajan 

on helpompi antaa opiskelijalle koulutusalaa vastaavia tehtäviä, jonka ansiosta harjoittelusta 

tulee hyödyllisempi molempien osapuolten näkökulmasta. 
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7.1.6 Yhteydenottolomake 

 

Tällä kuudennella kysymyslomakkeen sisältämällä kysymyksellä oli tarkoituksena selvittää 

vastaajilta, onko Laurealla tarvetta yhteydenottolomakkeen kaltaiselle lisäykselle Laurean 

internetsivuilla. Vastausten perusteella tarvetta kyselylomakkeelle on, sillä se helpottaisi 

työnantajien yhteydenottamista Laureaan esimerkiksi harjoittelupaikkaa tarjottaessa. Kysy-

myksen oheen oli liitettynä Hämeen ammattikorkeakoulun käytössä oleva yhteydenottoloma-

ke, joka toimi esimerkkinä Laurean internetsivuille suunnitellusta yhteydenottolomakkeesta. 

 

Erään vastaajan mukaan yhteydenottolomakkeelle olisi tarvetta, mutta ongelmaksi voi tulla, 

etteivät osaamisalueet tai koulutusohjelmat ole aina yksiselitteisiä. "Toisen koulutusohjelman 

opiskelija voi olla hyvinkin sopiva "väärän" toimialan yritykseen. Työnantaja ei välttämättä 

kykene asiaa oikein määrittämään ja saattaa valita osaamisalueekseen oman toimialansa. 

Tekniikan toimialaan liittyvälle yritykselle voi sopiva harjoittelija löytyä hyvinkin monen kou-

lutusohjelman opiskelijoista."  Vastauksesta tulee ilmi, ettei opiskelijan koulutusohjelma vält-

tämättä määrittele tarkoin sitä, mikä harjoittelupaikka hänelle sopii parhaiten. Yhteydenot-

tolomakkeella valittava koulutusohjelma saattaakin karsia harjoittelupaikkaan sopivia opiske-

lijoita liiaksi. Vastaaja jatkaa vielä seuraavasti: "Tämä poistuisi, jos työnantaja voisi yhdellä 

sähköpostilla etukäteen selvittää asiaa (vastaus valmistellaan yhdessä ja näin lopullisessa ti-

lauksessa asia on oikein)." Edellisestä vastauksesta tulee siis ilmi, että työnantajan tulisi ensin 

konsultoida ammattikorkeakoulun edustajan kanssa siitä minkä koulutusohjelman opiskelija 

soveltuisi harjoittelijaksi parhaiten. 

 

Yhden vastaajan ehdotuksena on, että yhteydenottolomakkeella työnantajan olisi mahdollista 

lähettää oman yrityksensä työpaikka- tai harjoitteluilmoitus tallentamalla se liitetiedostona. 

Tällä tavoin hän voisi hyödyntää jo olemassa olevaa ilmoitusta. Tähän mennessä työnantajat 

ovat lähettäneet vastaavia ilmoituksia suoraan Laurean viestintään työnantajille suunnattujen 

sivujen sisältämän sähköpostilinkin kautta. 

 

Eräs vastaajista kertoo seuraavaa: "Hoitoalan työnantajat olisivat varmastikin kiinnostuneita 

ainakin tuosta rekrytointiosiosta ja mahdollisesti opinnäytetöistä oman organisaationsa kehit-

tämistyön osana. Varsinaista harjoittelupaikkojen välitystä palvelee Jobstep-järjestelmä, jota 

voi käyttää myös työntekijöiden rekrytoinnissa." Vastaus antaa siis ymmärtää, että vaikka ter-

veydenalan koulutusohjelman harjoittelut välittyvät tällä hetkellä jo toisen palvelun kautta, 

voisi yhteydenottolomake toimia täydentävänä ratkaisuna esimerkiksi opinnäytetyön toteutta-

jan etsimisessä. 
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7.1.7 Jatkokehitysehdotus portaalista 

 

Kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä esiteltiin ajatus, että Laurean käyttöön voisi tehdä 

erillisen portaalin, jolla työnantajat ja opiskelijat kohtaisivat helpommin. Esimerkkinä portaa-

lista kysymyksen oheen oli liitetty linkki muun muassa Turun yliopiston käytössä olevaan pal-

veluun. Portaalista lisää enemmän sitä käsittelevässä osiossa (kts. s. 15).  Suurin osa vastaa-

jista näkikin portaalin olevan tarpeellinen lisäys. 

 

"Olennaista on, että tämä palvelu kantaisi vastuuta opiskelijan työllistyvyyttä parantavista 

toimenpiteistä. Harjoittelut ovat osa sitä. Painotus ei saa olla työllistymisessä (rekry), joka on 

vain yksi osa koko prosessia (sen viimeinen vaihe). Työllistymiseen vaikuttaviin asioihin on 

kiinnitettävä huomioita koko opintojen ajan. Uudessa koulutusvastuuseen pohjautuvassa ope-

tussuunnitelmassa puhutaan uraohjauksesta, joka alkaa opintojen alkaessa ja päättyy valmis-

tumiseen." Edellä esitetyn vastauksen mukaan portaalille olisi käyttöä, kunhan se toimisi pää-

osin harjoittelupaikkojen välityksessä, eikä niinkään opiskelijoiden rekrytoinnissa varsinaisiin 

töihin. Portaalin käyttö voisi siis valmentaa opiskelijoita työnhaussa, siten että portaali olisi 

tehty samankaltaisesti kuin olemassa olevat rekrytointipalvelut. 

 

Osa vastaajista oli kuitenkin kriittisiä portaalia kohtaan muun muassa jo olemassa olevien pal-

velujen vuoksi. Esimerkiksi lähinnä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden käytössä oleva Jobs-

tep toimii jo vastaavana palveluna. Lisäksi Laurean lanseeraamaan intranet LIVEen on mah-

dollista lisätä ilmoituksia harjoittelu- ja työpaikoista, jonka ansiosta portaalille ei välttämättä 

olisi käyttöä. Osaksi kriittisyys voi johtua myös siitä, että LIVE on ollut Laurean käytössä vielä 

niin lyhyen ajan, että uuden palvelun perustaminen voi olla liian aikaista. 

 

Eräs kyselyyn vastanneista ehdotti, että portaali voisi toimia FUAS (Federation of Universities 

of Applied Sciences) - tasolla. Portaali ei siis olisi vain Laurean käyttöön tarkoitettu, vaan 

useamman ammattikorkeakoulun kehittämä ja yhteisessä käytössä. Portaali toimisikin hyvänä 

jatkokehityshankkeena esimerkiksi opinnäytetyön muodossa Laurean opiskelijoille. 
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7.2 Johtopäätökset 

 

Kyselylomakkeella tehdyn tutkimuksen tulokset osoittavat, että Työnantajille–sivuston kehit-

tämiselle on tarvetta. Tutkimukseen osallistuneiden vastaajien huomioiden mukaan Laurean 

internetsivuilla jo olevia ominaisuuksia tulisi myös muuttaa toimivammiksi. Tässä johtopää-

tökset osiossa käydään läpi tärkeimmät esille nousseet asiat ja ajatukset. 

 

Usean vastaajan mukaan harjoittelupaikkojen välityksessä vastuu tulisi olla enemmän harjoit-

telijalla ja työnantajalla. Tällä tavoin ammattikorkeakoulun rooli työnvälittäjänä pienenisi. 

Harjoitteluista vastaavien lehtoreiden rooli säilyisi kuitenkin lähes ennallaan tukea ja neuvoa 

antavana osapuolena. 

 

Laurean sivujen kautta työnantajan tulisi pystyä ilmoittamaan esimerkiksi mahdollisesta har-

joittelupaikasta tai opinnäytetyöstä paikasta nykyistä helpommin. Tätä tilannetta paranta-

maan yhteydenottolomakkeella olisi kysyntää. Ennen kuin yhteydenottolomake otettaisiin 

käyttöön, tulisi se kuitenkin suunnitella tarkoin ja selvittää miten sen välittäminen täyttämi-

sen jälkeen toteutettaisiin parhaiten. Työnantajan kannattaisi myös tiedustella Laurean hen-

kilökunnalta minkä koulutusalan opiskelijoille heidän tarjoamansa harjoittelupaikka sopisi 

parhaiten ennen yhteydenottolomakkeen täyttämistä. 

 

Itse harjoittelua koskien opiskelijan tulisi säilyttää harjoittelijan rooli, johon kuuluu oppimi-

nen ja riittävän ohjauksen saaminen. Harjoittelupaikka ei siis saisi toimia normaalina työpaik-

kana, sillä sen asemana on vasta kasvattaa opiskelijaa työelämää varten. Vastuun määrä riip-

puisi siitä onko opiskelija suorittamassa esimerkiksi ensimmäistä vai toista harjoittelua. Työn-

antajan tulisi lisäksi tietää tarkoin harjoittelua koskevista vaatimuksista, kuten ohjaamisen ja 

palautteen annon merkityksestä. Lisäksi työantajien tulisi olla joustavimpia rekrytoidessaan 

harjoittelijoita, niin etteivät he suosisi vain esimerkiksi viimeisen vuoden opiskelijoita joiden 

osaaminen on kattavampaa. 

 

Harjoittelun vaatimukset eroavat suuresti riippuen koulutusohjelmasta. Terveydenalan koulu-

tusohjelmassa harjoittelujaksojen rooli on paljon merkittävämmässä asemassa, kuin esimer-

kiksi kauneudenhoidon koulutusohjelmassa, jonka vuoksi harjoittelua koskevat vaatimukset on 

määritelty huomattavasti tarkemmin. Harjoittelun tulisi myös osoittaa, että opiskelun aikana 

saaduilla taidoilla on käyttöä työelämässä, jonka ansiosta työelämään sijoittumiselle olisi 

mahdollisimman hyvät edellytykset opintojen jälkeen. 

 

Laurean sivuilla tulisi myös kertoa muista mahdollisista toimeksiannoista, joita työnantajat 

voivat tarjota opiskelijoille harjoittelun lisäksi. Näitä toimeksiantoja olisi esimerkiksi tutki-

muksellisen työn toteuttaminen opinnäytetyön muodossa, sekä erilaisissa projekteissa työs-
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kenteleminen. Tällä olisi varmasti kysyntää myös terveydenalan koulutusohjelmassa, jolla 

harjoitteluiden välittämisessä toimii toinen palvelu. 

 

Jatkokehitysehdotuksena esitellylle portaalille riitti myös mielenkiintoa, sillä se vähentäisi 

merkittävästi turhia välikäsiä harjoittelupaikkojen välittämisessä. Portaali toimisi myös hyvä-

nä opastuksena tulevaan työnhakuun. Sen sijaan, että portaali toimisi vain Laurean käytössä, 

voisi se olla esimerkiksi FUAS:in yhteisessä käytössä. 

 

8 Lopuksi 

 

Opinnäytetyön lopputuloksena Laurea-ammattikorkeakoulun työnantajille suunnattuja sivuja 

tulisi kehittää siihen suuntaan, että ne palvelisivat työnantajia nykyistä paremmin. Tämän 

toteuttamiseksi sivuja tulisi kehittää sisällöllisesti kattavimmiksi sekä niin että tarjolla oleva 

tieto löytyisi vaivattomammin. Kun internetsivusto palvelee työnantajia paremmin, hyötyy 

siitä sekä ammattikorkeakoulu että opiskelijat. 

 

Harjoittelupaikkojen sekä muiden toimeksiantojen välittämiseksi yhteydenottolomakkeella on 

varmasti kysyntää, sillä se helpottaisi prosesseja huomattavasti. Tämä myös vähentäisi Laure-

an henkilökunnan työtaakkaa, joka taas vapauttaisi heidän resurssejaan muihin tehtäviin. Yh-

teydenottolomakkeen tarkentavien valintojen avulla työnantaja voisi myös löytää varmemmin 

harjoittelijaksi parhaiten soveltuvan opiskelijan. 

 

Työnantajille-sivun tulisi myös näkyä entistä paremmin, jonka vuoksi sivuille johtava linkki 

olisi hyvä lisätä näkymään suoraan Laurean sivuilla olevaan valikkoon. Näkyvyyttä olisi myös 

hyvä lisätä laittamalla etusivulle mainosmainen banneri, jonka avulla työnantajat löytäisivät 

heille osoitetun tiedon varmemmin. Sivujen löytyminen myös hakukoneilla tulisi olla nykyistä 

todennäköisempää, esimerkiksi optimoimalla Laurea-ammattikorkeakoulun Työnantajille-sivut 

hakukoneita varten. 
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Liite 2:  Kyselylomake 

Tähän mennessä työnantajat ovat ottaneet yhteyttä harjoittelupaikoista Laurea-
ammattikorkeakouluun lähettämällä sähköpostia Laurean viestintään. 

Millä tavoin harjoittelupaikkojen kysyntä ja tarjonta kohtaisivat helpommin?

 
Mikä kanava olisi parempi yhteydenotoille?

 

Tarkoituksena on ottaa huomioon miten harjoittelupaikkojen vaatimukset vaihtelevat eri 
koulutusohjelmien välillä. 

Kuinka työnantajan tulisi huomioida teidän vastuulla olevien koulutusohjelmien työharjoitte-

lu? 

 
Entä millaisia vaatimuksia koulutusohjelmalla on harjoittelupaikan suhteen?

 

Itse koulutusohjelmista kerrotaan tällä hetkellä melko suppeasti työnantajille tarkoitetul-
la sivulla. 

Mitä tietoa luotsaamastasi koulutusohjelmasta tulisi kertoa vähintään?

 
 

Yhtenä ehdotuksena olisi liittää Laurea-ammattikorkeakoulun työelämäyhteyksiin tarkoi-
tetuille sivuille yhteydenottolomake jolla työnantajat voisivat ottaa yhteyttä tarjolla ole-
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vasta harjoittelupaikasta tai esimerkiksi opinnäytetyöstä. Oheisessa linkissä on Hämeen 
ammattikorkea-koulun yhteydenottoloma-
ke: http://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin482557&SID
=e1106ed5-dce7-455e-9334-53f9688735ac&dy=1417056001 

Olisiko Laurealla tarvetta samankaltaiseen ratkaisuun?

 

Yhteydenottolomakkeen lisäksi sivustolle voisi kehittää erillisen portaalin joka helpottaisi 
entisestään työnantajia tarjoamaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Portaali mahdollis-
taisi ilmoitusten välittymisen automaattisesti ilman erillisiä välikäsiä. 

Portaali voisi olla muutaman ammattikorkeakoulun yhteisessä käytössä. 

Portaalissa työnantaja ja opiskelija rekisteröityisivät sen käyttäjiksi minkä puolesta kum-
matkin osapuolet löytäisivät toisensa helpommin. Opiskelija täyttäisi rekisteröityessään 
tietonsa portaaliin joista tulisi ilmi missä toimipisteessä hän opiskelee, millä linjalla ja 
monetta vuotta, sekä mitä paikkaa hän on hakemassa. 

Kun työnantaja on lähettänyt yhteydenottolomakkeella ilmoituksen tarjolla olevasta pai-
kasta opiskelija löytäisi tämän portaalista. 

Vaihtoehtoisesti tieto voisi kulkea suoraan portaalin kautta tietoja vastaavan opiskelijan 
sähköpostiin. Ilmoituksen saatuaan opiskelija ottaisi yhteyttä työnantajaan portaalin kaut-
ta mahdollisella hakemuksella. 

Esimerkkinä samankaltaisesta palvelusta toimii Helsingin yliopiston RekryFo-
rum https://rekryforum.helsinki.fi/ ja Turun yliopiston Rekry Tur-
ku http://rekryturku.fi/test/index.php?lang=fi 

Näkisitkö portaalin olevan tarpeellinen?

 


