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1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa tietokantapohjainen nettikäyttöliittymä ja 

tietojärjestelmä, jonka nimeksi oli annettu ForeAmmatti. Se tulisi olemaan internet-

pohjainen, alueelliseen työmarkkinatietoon perustuva ja henkilökohtaisen osaamis-

kartoituksen mahdollistava tietojärjestelmä ELY-keskuksille, työvoimatoimistoille ja 

heidän asiakkailleen. Työvoimatoimiston (TE-toimiston) asiakas saa tietojärjestel-

mästä tietoa työssäkäyntialueensa parhaiten työllistävistä ammateista. Järjestelmä 

tuottaa myös tietoa ko. ammattien palkkatasosta ym. Sen jälkeen hän voi tämän tie-

don perusteella tehdä järjestelmässä osaamiskartoituksen ForeAmmatin tarjoamista 

työllistävistä ja häntä eniten kiinnostavien ammattien osaamisvaatimuksista. Tulok-

sena järjestelmä tuottaa tiedot, mihin ammattiin hän parhaiten soveltuisi ja toisaalta, 

mitkä hänellä ovat em. ammattien suurimmat osaamiskapeikot. 

 

Työn tilaajat ja yhteyshenkilöt olivat Taina Hanhinen Taitotoimisto Hanhinen Oy:stä 

sekä Samuli Leveälahti ja Jari Järvinen Foredata Oy:stä. Työhön oli käytettävissä 

erittäin laajaa ja monipuolista tilastotietoa ammattien työllistävyyteen liittyvistä sei-

koista sekä Excel-pohjainen laskentamalli ammattien työllistävyystietojen tuottami-

seksi. Tiedot ammateista ja työmarkkinatilanteista saatiin Foredata Oy:ltä ja tiedot 

ammattien osaamistarpeista Taitotoimisto Hanhinen Oy:ltä. 

 

Foredata Oy on koulutus- ja työmarkkinoiden tulevaisuutta analysoiva yritys. Heidän 

ratkaisujensa kautta tarjotaan kaikille työmarkkinoiden toimintaan vaikuttaville ja 

osallistuville tahoille yksittäisistä opiskelijoista suuriin yrityksiin ja valtionhallintoon 

tietoa tulevaisuuden työmarkkinatilanteesta. Heidän keskeisiä palveluitaan ovat alu-

eellisen työvoiman määrän ja laadun ennustepalvelut, kuluttamisen segmentointipal-

velut, klusteriennakointi sekä ennakointikoulutus. /1/ 

 

ForeAmmattia nimenä on käytetty aiemminkin, kun Foredata Oy on myynyt vastaa-

vanlaisia tietoja ELY-keskuksille infokorttien muodossa. Nämä olivat yksisivuisia 

PDF-dokumentteja, jotka kuitenkin tarjosivat tuoretta työmarkkina- ja osaamistarve-

tietoa ammateittain ja alueittain. Palvelu sisälsi tietoa mm. avoimien työpaikkojen 
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kilpailutilanteesta, mol.fi-sivuston työpaikkailmoitusten määristä ja ammattien 

osaamistarpeista. Palvelu oli kehitetty yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimistojen asian-

tuntijoiden kanssa niin, että se palveli sekä työ- ja koulutusmarkkinoiden asiantunti-

joiden että työnhakijoiden tietotarpeita. /2/ 

 

Tämän kaltaista palvelua oli siis tarkoitus lähteä laajentamaan ja monipuolistamaan 

sekä julkaista se nettiin, josta sitä on helppo kaikkien käyttää. Koko tietojärjestelmän 

toteutusprojekti jaettiin kahteen osaan. Ilkka Vataja toteutti järjestelmän vaatimat 

tietokannat ja minä käyttöliittymän ja bisneslogiikan. Tarkemman selityksen omasta 

osuudestani löydät seuraavasta luvusta ja tietokannoista voit lukea Ilkan opinnäyte-

työstä. 

2 TYÖKALUT JA -YMPÄRISTÖ 

2.1 JavaServer Faces 

JSF-tekniikka on lyhyesti sanottuna palvelinpuolen viitekehys Javalla tehdyille web-

sovelluksille. Se mahdollistaa UI-komponentit ja niiden tilan määrittelyn, tapahtu-

mankäsittelyt ja syötteiden vahvistamisen sekä sivujen navigoinnin määrittelyn että 

lokalisoinnin. Käytännössä siis HTML- ja Java-koodin voi kokonaan erottaa toisis-

taan. Web-sivujen teko XHTML-muotoon, mahdollistaa perinteisen HTML-koodin 

laajentamisen XML-tekniikalla, jolloin kaikkiin ulkopuolisiin resursseihin, kuten kie-

litiedostoihin ja Java-koodiin, voidaan viitata EL-kielen avulla. Tämä mahdollistaa 

hyvin selkeän ja yksinkertaisen koodin kirjoittamisen, kun kaikki oleelliset osat on 

erotettu toisistaan. EL-kieli muodostaakin hyvin suuren peruspilarin JSF-

viitekehyksen käytölle. /3/ 
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2.1.1 Sisältö ja ulkoasu 

Tässä vaiheessa sivusto tehtiin vain suomeksi, mutta kiinteät tekstit päätettiin kuiten-

kin tallentaa kielitiedostoon, jotta esimerkiksi englanti on suhteellisen helppo lisätä 

myöhemmin. Tämä ei oleellisesti lisännyt työtä tässä vaiheessa, joten mahdollista 

monikielistä käyttöliittymää ei haluttu sulkea pois laskuista, koska sen lisääminen 

jälkikäteen aiheuttaa liian paljon turhaa työtä. Nyt uusien kielien lisääminen onnistuu 

tarvittaessa kääntämällä tekstit uuteen kielitiedostoon ja lisäämällä muutama rivi Ja-

va-koodia tarvittavaa mekanismia varten, jos kieltä halutaan vaihtaa manuaalisesti 

eikä selaimen asetuksien mukaan. Käytännössä siis manuaalinen vaihto pitää kuiten-

kin toteuttaa, koska Suomessakin käytetään englanninkielisiä järjestelmiä, ja heille 

halutaan kuitenkin näyttää sivusto suomeksi. 

2.2 Apache Tomcat 

Java EE -sovelluspalvelimeksi valittiin Apachen ilmainen ja helppokäyttöinen Tom-

cat. Valintaan vaikutti myös se, että Tomcattia käytettiin koulun opintojaksoilla, jo-

ten se oli minulle ennestään tuttu. Glassfishin palvelimeen tutustuttiin myös, mutta 

ainakin kokeilluista versioista Tomcat oli huomattavasti vakaampi ja varmatoimi-

sempi. Tomcat on avoimen lähdekoodin sovelluspalvelin, ja vaikka siitä puuttuu joi-

tain ominaisuuksia, kuten resurssi-injektiot, se lisää Java-koodia vain muutamalla 

rivillä tiedostoa kohti. /4/ 

2.2.1 Java-koodin toteutus 

Työn aikana tein kaiken Java-koodin suoraan tekstieditorilla käsin. Mielestäni se on 

raskaita ohjelmistoja parempi ratkaisu. Itse tietää täsmälleen, mitä koodi sisältää ja 

miten se toimii. Aiemmin olen käyttänyt muutamaa erilaista ohjelmistoa, joilla pys-

tyy erilaisissa tilanteissa generoimaan valmistakin koodia, mutta mielestäni se oli 

kuitenkin huono tapa. Tässä tyylissä on tietysti hankaluutensa päästä alkuun, mutta 

ensimmäisen parin sadan rivin jälkeen aiempaa koodia voi ruveta hyödyntämään uu-

sissa tilanteissa. Tässäkin tapauksessa, kun sovellus on hyvin tietokantariippuvainen, 

eri metodit sisältävät paljon samankaltaista koodia tietokantoihin liittyen. Käyn työs-
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sä läpi suurimmat ongelmakohdat itselleni, joiden ratkaisemiseen meni jonkinnäköis-

tä keskiarvoa enemmän aikaa, ja joihin koulun opintojaksoilla opittu tietotaito ei 

enää läheskään riittänyt, vaan asiaan piti perehtyä huomattavasti lisää. 

3 TYÖN ALOITUS 

3.1 Projektin aloitus 

Projekti lähti käyntiin 8. syyskuuta 2010, jolloin työtä tarjottiin yhteisprojektiksi mi-

nulle ja Ilkalle. Vaikka pohjatiedot olivat hieman vajavaisia, työ vaikutti kuitenkin 

varsin kiinnostavalta ja molemmat suostuivat mukaan. Alkuun pidettiin muutama 

palaveri, jossa kartoitettiin tarpeita ja työn tavoitteita. Ensimmäiset aineistot saatiin 

lokakuun puolivälin jälkeen ja demoversion sisältö oli alustavasti lyöty lukkoon 12. 

marraskuuta 2010, jonka jälkeen päästiin aloittamaan varsinaiset työt. 

3.2 Demoversio 

Demoversion tavoitteeksi oli asetettu muutama yksinkertainen sivu, jotka saataisiin 

valmiiksi joulukuun, tai viimeistään tammikuun aikana. Aloitussivuna toimi yksin-

kertainen kuvan 1 mukainen kirjautumissivu, johon ei kuitenkaan vielä tehty mitään 

toimintalogiikkaa, vaan se toimi ainoastaan sisäänpääsykanavana sivustolle. 

 

Kuva 1. Demoversion kirjautumissivu. 



11 

 

Seuraavaksi sivuksi tehtiin kuvan 2 mukainen valintasivu, josta ammatin valinnan 

jälkeen oli mahdollisuus tutustua kyseisen ammatin tietoihin ja haluttaessa vaihtaa 

ammattia, kunnes on päätynyt yhteen ammattiin, josta haluaa tehdä osaamiskartoi-

tuksen. 

 

 

Kuva 2. Demoversion ammatinvalintalaatikko. 

 

Demoversio toteutettiin vain kolmella ammatilla, joita olivat myyjät, siivoojat sekä 

rakennusinsinöörit ja -teknikot. Ammatinvalintalaatikon alle oli tarkoitus toteuttaa 

kuvan 3 mukainen aiemmin käytössä olleiden ForeAmmatti-infokorttien mukainen 

tietosivu. 

 

 

 

Kuva 3. Demoversioon tulevan infosivun mallipohja. 
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Tässä vaiheessa kohdattiin parikin ongelmaa ammattilistauksen saamisessa pudotus-

valikkoon, koska tietokantaa haluttiin käyttää apuna heti alusta alkaen, vaikka se oli-

kin tarpeetonta kolmella ammatilla. Halusimme kuitenkin välttyä lisätöiltä myö-

hemmin, kun ammatteja lisättiin järjestelmään. Aluksi valikko pysyi aina vaan tyhjä-

nä eikä virheitä esiintynyt, vaikka määrityksien piti olla hyvin helppoja. Java-pavun 

määritys web-sovellukseen sekä tietokantayhteyksien yhteysaltaan käyttöönotto ei 

pitänyt vaatia kuin taulukoiden 1 ja 2 esittämät koodit. 

 

Taulukko 1. ManagedBean-menetelmä Java-pavussa. 

 

 

Taulukko 2. Yhteysaltaan käyttöönotto resurssi-injektiolla. 

 

 

Kuten jo aiemmin tuli todettua, vika oli tosiaankin resurssi-injektiossa, joka ei ollut-

kaan tuettuna Tomcatissa. Sattumalta tulin kokeilleeksi myös tapaa, jolla yhteys ava-

taan aina uudestaan tarvittaessa. Tämähän on tietysti hidasta, eikä sovellu käytettä-

väksi, mutta päästiin sentään seuraavan ongelman jäljille virheilmoituksesta, ettei 

merkkijonon esittäminen kyseisessä SelectOneMenu-objektissa onnistu suoraan, 

vaan listan täyttävä SelectItems-elementti vaatii datan SelectItem-olioina ja listana, 

esimerkiksi ArrayList-luokkana. Yhteysaltaan käyttöönotto onnistuu tarvittavien tie-

tojen määrittämisen jälkeen taulukossa 3 kuvatulla tavalla ja SelectOneMenun vaa-

timat tyyppimuunnokset esimerkiksi taulukosta 4 näkyvään tapaan. Tämän jälkeen 

ammatinvalintalaatikko toimii oikein kuvan 4 mukaisesti. Pohdinnassa oli toimiva 



13 

 

infosivun toteutustapa, ja ensimmäiseksi päätettiin kokeilla tekstielementtien asetta-

mista kuvien päälle, joista saataisiin tarvittavat kehykset ja muut ulkoasun elementit. 

 

Taulukko 3. Toimivan yhteysaltaan käyttöönotto Tomcatin yhteydessä. 

 

 

Taulukko 4. SelectOneMenun vaatimat tyyppimuunnokset. 

 

 

 

Kuva 4. Toimiva ammatinvalintalaatikko. 

 

3.3 Osaamiskartoitus 

Kaikista ammateista saatiin 40 tärkeintä kvalifikaatiota Taitotoimisto Hanhinen 

Oy:ltä, jotka listattiin kolmannelle sivulle kuvan 5 mukaisesti. Käyttäjällä oli mah-

dollisuus arvioida oma osaamistasonsa kvalifikaatiokohtaisesti. 



14 

 

 

Kuva 5. Ote myyjien kvalifikaatiolistauksesta. 

 

Tulosten tallentaminen aiheutti paljon mietiskelyä, miten ne kannattaisi sivulta kerätä 

ja miten tallentaa tietokantaan. Aluksi kokeiltiin erilaisia vaihtoehtoja tallentaa yh-

delle riville koko yksi vastauskerta, mutta se hylättiin melko pian vaikeana toteuttaa 

ja epäselvänä tulkita. Yhdelle riville päädyttiin tallentamaan vain yksi vastaus. Suun-

nitelmissa oli tallentaa jokainen vastaus yksitellen tietokantaan, joka olisi kuitenkin 

vaatinut suhteellisen paljon työtä. Ensinnäkin vastauksen ensimmäiseen kertaan ja 

myöhemmin muuttamiseen tarvittaisiin erilainen SQL-lause. Vastauksen tallentami-

nen edellyttäisi myös sivun lähettämistä aina uudelleen ja uudelleen, ja sivun pomp-

paamisen alkuun voisi estää vain JavaScriptillä. Sitä ei kuitenkaan haluttu käyttää, 

koska nykyään selaimiin on tarjolla jo useita lisäosia, joilla JavaScriptin voi estää, ja 

näin ollen sivut eivät toimisi oikein. Kaikki 40 riviä päädyttiin lopulta tallentamaan 

kerralla, kun sivun alalaidassa olevaa nappia painaa tulossivulle pääsemiseksi. 

3.4 Ulkoasun ongelmat 

Infosivua kasatessa törmättiin taas uusiin ongelmiin. Erilaiset selaimet tulkitsevat 

molempia välistysmäärityksiä (margin ja padding) hieman eri tavoilla, varsinkin In-

ternet Explorer yhdessä korkeus- ja leveysmääritysten kanssa teki eniten muutoksia 

ulkoasuun. Vaikka ammatin tehtäväkuvauksen ja osaamisprofiilin lukeminen suoraan 

tiedostosta ei ollutkaan liian hidasta, se siirrettiin toistaiseksi sivuun ja kaikki ele-

menttikokonaisuudet toteutettiin valmiina kuvina. Tämä korjasi melkein kaikki ulko-
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asun ongelmat, jolloin sivu näytti hyvältä, tosin sen päivittäminen tulevaisuudessa 

olisi ollut hankalaa, koska kuukausittain päivittyvästä datasta olisi tarvinnut koostaa 

aina uusia kuvia. /5/ 

 

Tulossivu oli alun perin ajateltu vain yhden A4:n kokoiseksi tiiviiksi analyysiksi 

osaamiskartoituksen tuloksista, mutta siinä haluttiin kuitenkin esittää vielä samoja 

ammatin perustietoja kuin aiemmalla infosivulla. Tämä johti yhden sivun vaatimuk-

sesta tinkimiseen ja lopulta tulossivulle otettiinkin infosivulta kaikki muu sisältö lu-

kuun ottamatta työpaikkailmoituksien osuutta. Kuvassa 6 näkyvässä tulossivussa si-

sältö on muutettu kokonaan kuviksi, mutta varsinaiset osaamiskartoituksen tulokset 

siitä vielä puuttuvat. 

 

  

Kuva 6. Tulossivu ilman osaamiskartoituksen analyysiä. 
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3.5 Tulosten analysointi 

Tulossivulle lisättiin analysointia helpottamaan JFreeChart-kirjasto. Kyseinen kirjas-

to on Javalle suunniteltu ilmainen lisäosa erilaisten kuvioiden piirtämiseen. Kvalifi-

kaatiot jakautuvat yhdeksään pääkategoriaan, joista kaikkia ei kuitenkaan yleensä 

tarvita samassa ammatissa. Tuloksista laskettiin keskiarvot pääkategorioittain ja ne 

piirrettiin ns. spider-kuvioon. Lisäksi jokaisesta tuloksesta laskettiin osaamiskapeik-

ko, eli käyttäjän antamasta vastauksesta vähennettiin ennalta määrätty merkitystaso. 

Erotuksen ollessa positiivinen, käyttäjä osaa asian tavallista paremmin ja erotuksen 

ollessa negatiivinen, tällä osa-alueella olisi kehittämisen varaa. Esimerkit kuvioista 

löytyvät kuvasta 7. /6/ 

 

 

Kuva 7. Ote tulosten analysoinnista. 
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Tammikuun puolenvälin jälkeen ei enää suuria muutoksia tehty, koska demoversio 

alkoi olla valmis. Tulossivulla spider-kuvion luettavuutta parannettiin lisäämällä 

tekstikenttään tuloksista laskettujen keskiarvojen erotukset kuten kuvassa 8, joista 

näki koko pääkategoriakohtaisesti saman asian kuin palkkikuvioista. Palkkeja tehtiin 

myös kahdet, positiiviset ja negatiiviset osaamiskapeikot eroteltiin omiin kaavioihin-

sa, ja molemmissa näytettiin enintään kymmenen kvalifikaatiota. Kolmanneksi tulos-

tettiin lista niistä ”nollakuilun” osaamisista, jotka eivät näkyneet ollenkaan kuvassa 

7. Tämän listan kvalifikaatioissa osaamistaso on juuri osaamistarpeen suuruinen. 

 

 

Kuva 8. Analysointiin tehdyt muutokset. 
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3.6 Valmis demoversio 

Lopulliseen demoversioon lisättiin vielä selitykset, mitä positiivinen tai negatiivinen 

osaamiskapeikko käytännössä tarkoittaa, palkkien maksimimäärät pudotettiin seitse-

mään ja näiden kuvien korkeus määräytyi datan määrän mukaan eli itse palkkien kor-

keus pysyi aina samana. Tämä ilmenee lähinnä silloin, jos vastaa kovin moneen ”ei 

osaa sanoa”, jolloin sitä ei oteta lainkaan huomioon. Tulossivun loppuun listattiin 

vielä kaikki kvalifikaatiot osaamiskapeikkoineen pääkategorioihin ryhmiteltynä. 

Näin raportti saatiin mahtumaan kolmelle A4:lle. 

4 DEMOSTA MYYNTIVERSIOKSI 

4.1 Palvelimen hankinta 

Osaamiskartoitus siirrettiin nyt sivuun odottelemaan myöhempää käyttöä, kun seu-

raavaksi ruvettiin tekemään varsinaista monisivuista nettikäyttöliittymää, josta tuli 

varsinainen ELY-keskuksille myytävä versio. Osaamiskartoitus oli tarkoitus liittää 

tähän versioon myöhemmin, samoin kirjautuminen ja tunnistautuminen otettiin nyt 

pois, koska julkinen sivusto tulisi olemaan kaikkien saatavilla. Ennen tätä piti kui-

tenkin hankkia palvelin, jonne sivusto voitaisiin sijoittaa. 

 

Palvelin päädyttiin vuokraamaan Planeetta Internet Oy:ltä, koska heidän tarjontansa 

oli varsin monipuolista ja hyvin kustomoitavissa sekä Foredata Oy:n aiempi web-

hotelli oli myös vuokrattu samasta yrityksestä. Vuokraamisen todettiin olevan aina-

kin tässä vaiheessa helpompaa ja nopeampaa omiin laitteistoihin verrattuna, koska 

niiden asentamiseen kuluva työaika olisi ollut pois sivuston kehityksestä. Planeetan 

palvelimet vuokrataan ns. pilvipalvelusta eli tarvittavat komponentit voi itse valita ja 

virtualisoinnin mahdollistamana niitä voi helposti myös jatkossa lisätä, jos tarvetta 

ilmenee. Palvelu sisältää myös heti käyttövalmiit kahdennetut runkoverkkoyhteydet, 

konfiguroidut tietoturvapalvelut sekä varmennetun sähkönsyötön. /7, 8/ 
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Palvelimeen valittiin CentOS 5.5 -käyttöjärjestelmä, 2048 megatavua muistia, 20 gi-

gatavua kiintolevytilaa sekä varmuuskopiointipalvelu päivittäin. Toistaiseksi pie-

nimmät vaihtoehdot muista ominaisuuksista riittivät kuten yksi IP-osoite, kymmenen 

verkkotunnuksen nimipalvelut sekä 100 gigatavun liikennöintisuositus kuukaudessa. 

 

Palvelimelle oli valmiiksi esiasennettu Apachen HTTP-palvelin sekä MySQL-

tietokantapalvelin. Sivuston saamiseksi käyttökuntoon palvelimelle asennettiin Java 

sekä Tomcat-sovelluspalvelin, ne konfiguroitiin käyttökuntoon ja ForeAmmatti-

sovellus saatiin toimimaan ulkopuolisella palvelimella varsin vaivattomasti. 

4.2 Nettikäyttöliittymä 

Tarkoitus oli toteuttaa käyttöliittymä kaksiosaisena, toinen olisi kaikille avoin ja jul-

kinen puoli ja toinen olisi ELY-keskusten henkilökunnan käyttöön tuleva puoli, jo-

hon vaaditaan kirjautuminen ja painopisteet ovat julkisella puolella selkeässä ja yk-

sinkertaisessa grafiikassa ja ELY-puolella tarkassa numerodatassa. Ensimmäinen 

versio julkisen puolen käyttöliittymästä oli kuvan 9 mukainen. 

 

 

Kuva 9. Täysin uudistetun ulkoasun ensimmäinen versio. 
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Uusi ulkoasu päätettiin rakentaa div-tagien avulla ja sisällöksi päädyttiin valitsemaan 

keskitetty 990 pikseliä leveä lohko. Tällä hetkellä pienimpien näyttöjen leveys on 

1024 pikseliä, joten sivusto mahtuu myös niihin ilman horisontaalista vierityspalkkia. 

Kyseinen ulkoasu näyttää olevan käytössä monilla sivustoilla ja siksi onkin outoa, 

ettei div-ulkoasuja ole käyty ollenkaan läpi koulun opintojaksoilla. Totesin Sonja 

Valkeisen sivuston todella käyttökelpoiseksi, ja sen avulla pääsin hyvin alkuun tä-

män ulkoasun kanssa. Suurin osa CSS-määrityksistä oli kuitenkin jo valmiiksi tuttu-

ja, lähinnä tuo lohkoihin jakaminen oli uutta, jota en ollut aiemmin tarvinnut. /9/ 

4.3 Julkisen puolen sisältö 

4.3.1 Info-sivu 

Kun ulkoasu saatiin valmiiksi, alettiin hahmotella sivuille tulevaa sisältöä. Tässä vai-

heessa julkinen puoli sisälsi neljä sivua, joista ensimmäinen oli info-sivu. Siinä ker-

rotaan yleinen tehtäväkuvaus valitusta ammatista, tietoa palkan vaihteluvälistä, koh-

taantoennuste eli kysynnän ja tarjonnan keskinäinen suhde, kyseisen ammatin valin-

neiden merkittävimmät tutkintovalinnat sekä koulutustaustat ja avoimien työpaik-

kailmoitusten määrät viimeisen vuoden ajalta sekä suurimmat työvoimaa hakeneet 

työnantajat. Esimerkki sivun sisällöstä löytyy kuvasta 10. 
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Kuva 10. Info-sivun esimerkki. 

4.3.2 Työpaikkailmoitukset-sivu 

Työpaikkailmoitukset-sivulle tulostettiin sama pylväsdiagrammi kuin info-sivulla, 

mutta näiden lisäksi myös paljon tarkempia tietoja näistä viimeisen vuoden aikana 

ilmoitetuista avoimista työpaikoista. Työaika ja työn kesto listattiin valmista luoki-

tusta käyttäen prosentuaalisesti, josta selviää valitun ammatin ja alueen työpaikkojen 

jakautuminen esimerkiksi kokopäivätyöhön ja yli 12 kuukautta kestäviin. Ilmoitukset 

listattiin myös paikkakunnittain ja kaikkien ELY-keskusalueiden mukaan. Myö-

hemmin on tarkoitus vielä lisätä työnantajan mukaan listaus kuvan 11 mukaisesti, 

jonka esimerkkilistaukseen valittu alue ei vaikuta, siksi mm. Helsinki ja Oulu löyty-

vät samasta listasta. Työnantajatyypin mukaan listaus poistettiin myöhemmin ennen 

lopullista toteutusta. 
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Kuva 11. Työpaikkailmoitukset-sivun esimerkki. 

 

4.3.3 Työnhakukriteerit-sivu 

Työnhakukriteerit-sivulle oli tarkoitus laittaa myöhemmin ammatin valtakunnalliset 

osaamisprofiilitekstit sekä mahdollisesti muutama kappale jotain muuta tekstiä. Li-

säksi sivulle tulostettiin sama koulutusastegraafi ja tutkintolista kuin info-sivulle. 

Osaamistarpeet eli ammattien kvalifikaatiot tulisivat myöskin myöhemmin, kun tieto 

näistä saataisiin Taitotoimisto Hanhinen Oy:ltä. Pahasti keskeneräinen esimerkki si-

vusta näkyy kuvassa 12. 
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Kuva 12. Työnhakukriteerit-sivun esimerkki. 

 

4.3.4 Työmarkkinanäkymät-sivu 

Viimeiselle sivulle tuli sama aluekohtainen kohtaantoennuste info-sivulta sekä am-

matin yleinen kohtaantoennuste koko maasta sekä ammattikohtainen lista eri aluei-

den työmarkkinatilanteista. Esimerkki näkyy kuvassa 13. 
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Kuva 13. Työmarkkinanäkymät-sivun esimerkki. 

4.3.5 Etusivu 

Etusivuksi pyrittiin tekemään selkeä sisäänpääsykanava sivustolle, josta voi valita 

suoraan ELY-alueensa, tai asuinkunnan mukaan, ellei ELY-aluettaan tiedä. Ammatin 

valinta pudotuslaatikosta on myös mahdollista, jos tietää minkä ammatin tietoja ha-

luaa katsella. Sivulle tehtiin myös hakutoiminto, jos suorittamansa koulutusasteen ja 

-alan mukaan haluaa hakea niitä ammatteja, joihin näistä on työllistynyt eniten. Myös 

ammattien nimien tai niihin liittyvien hakusanojen avulla voi hakea, tai kaikkien 

edellä mainittujen yhdistelmällä. Ensimmäinen versio sivusta näkyy kuvassa 14. 
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Kuva 14. Etusivun esimerkki. 

4.4 Ammattien lisääminen 

Kevään 2011 aikana myyntiin tulevaan versioon valittiin 96 ammattia Työministeri-

ön ammattiluokituksesta, joka käsittää yhteensä 367 ammattia. Valitut ammatit kui-

tenkin kattavat noin 74,4 % kaikista työpaikkailmoituksista aikavälillä tammikuu 

2010 – helmikuu 2011 (163 794 / 220 193 ilmoitusta). Ammatteja kuitenkin yhdistet-

tiin muutamia, ja lopulta päädyttiin 65 ammattiin. Ennen yhdistämistä mukana olisi 

ollut kuusi ammattia, joissa oli alle kymmenen työpaikkailmoitusta aiemmin maini-

tun 14 kuukauden aikana. Yhdistämisen jälkeen pienimmässä on samalla aikavälillä 

77 ilmoitusta. Vastaavasti mukana on myös todella suuria ammatteja, esimerkiksi yli 

kymmenen tuhannen ilmoituksen ammatteja löytyy kolme, parhaimmassa yli 26 000 

ilmoitusta. Lista ForeAmmatin sisältämistä ammateista löytyy liitteestä 1. /10/ 
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4.5 Alkuvuoden ongelmakohdat 

Ulkoasun uudistamisen jälkeen helmi- ja maaliskuulta on jäänyt mieleen kaksi suu-

rempaa ongelmakohtaa. Ensimmäinen ja täysin ratkaistavissa oleva ongelma oli 

ELY-alueen valinnan ja kuntavalinnan yhteensovittaminen niin, että tiedot ovat aina 

oikein, eikä esimerkiksi Helsingin ja Pohjois-Savon valitseminen yhtä aikaa ole 

mahdollista. Tähän ei kuitenkaan tahtonut löytyä mitään esimerkkejä, miten homman 

saisi toimimaan. Pudotusvalikot eivät voi käyttää samaa Java-muuttujaa samalla si-

vulla, koska silloin vain ensimmäinen valikoista toimii. Vastaavasti jos käyttää eri 

muuttujia, ja pudotusvalikon kuuntelijassa säätää aina toista tarpeen mukaan, tiedot 

ovat kyllä Java-koodissa oikein, mutta pudotusvalikot eivät päivity. Tämä johtuu 

JSF:n elinkaaresta. Ratkaisu on kuitenkin kolmen tekijän summa. Tiedot voi asettaa 

kuuntelijoissa kuten edellä todettu, mutta valikoiden päivittäminen vaatii sekä bin-

ding-attribuutin käyttöä pudotusvalikoiden SelectOneMenu-elementeissä että osan 

elinkaaren ohittamisen asettamalla immediate-attribuutti arvoon true. Esimerkkikoo-

di selviää taulukosta 5. Samaan lopputulokseen pääsee tietysti muillakin tavoilla, eh-

kä jopa helpommin, kun ottaa käyttöön uusia kolmansien osapuolien laajennuskirjas-

toja tai käyttää JavaScriptiä, mutta niistä kumpaakaan ei nyt haluttu käyttää. /11/ 

 

Taulukko 5. Kahden SelectOneMenun yhteensovittaminen vakiokirjastoilla. 

 
 

Tässä tapauksessa haluttiin siis sopivien tarkistuksien jälkeen asettaa kuntavalintaan 

tyhjä (edellyttää, että valikossa on myös valittavana tyhjä arvo), mikäli valitaan 

ELY-alue, johon aiemmin valittu kunta ei kuulu. Vastaavasti ELY-valintaan haluttiin 

asettaa oikea ELY-alue, mihin valittu kunta kuuluu. 
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Toinen hieman vaikeammin korjattava asia oli jälleen selaimien erot CSS-

määritysten tulkinnoissa. Tiedossa oli jo ennestään, että div-ulkoasua ei voi rakentaa 

IE6:lla toimivaksi, koska välistysmääritykset eivät toimi yhdessä lohkoelementtien 

leveys- ja korkeusmääritysten kera. Lisäksi IE6 näytti joitakin virheitä sivuilla, joka 

teki niistä todella hitaita muihin selaimiin verrattuna. Koska IE6:n käyttö on kuiten-

kin maaliskuun 2011 tilanteen mukaan vain 11,6 % maailmassa ja vain 0,8 % Suo-

messa, se päätettiin sulkea kokonaan pois, jotta ei turhaan kuluteta työtunteja asian 

korjaamiseksi, kun kyseisen melkein kymmenvuotiaan selaimen aika oli jo muuten-

kin päättymässä. /12, 13/ 

 

Poissulkeminen onnistuu selainkohtaisella ehdollisella kommentilla, toiselta nimel-

tään ns. IE-kommentilla. En ollut aiemmin tutustunut IE-kommentteihin, enkä löytä-

nyt mielestäni parasta tapaa, jolla homman olisi voinut hoitaa. IE:n uusimmille versi-

oille ei voi määritellä mitään, koska se ei koske muita selaimia, eikä esimerkiksi Fa-

celettien remove-tagi toimi kommentin sisällä oikein. Tein kuitenkin uuden div-

lohkon kaiken muun ympärille IE:n versioille 1 – 6, joka piilottaa sisällön. Esimerk-

kikoodi näkyy taulukossa 6 ja lopputulos IE6:lla katseltuna kuvassa 15. /14/ 

 

Taulukko 6. IE-kommentti versioille 1 – 6. 

 

 

 

Kuva 15. ForeAmmattia yritetään katsella IE6:lla. 

 

Myöhemmin huhtikuun aikana saatiin sivustoa testattua myös IE7:lla, ja silläkin oli 

vielä joitain ongelmia. IE7-käyttäjille näytetään pieni tekstinpätkä asiasta. 
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4.6 Julkisen puolen muutokset 

Suuria muutoksia ei vähään aikaan tehty, paitsi joidenkin kuvien ulkoasua ja luetta-

vuutta parannettiin. Työnhakukriteerit-sivulla kokeiltiin kuitenkin palstojen uudel-

leen järjestämistä ja sivun oikeaan laitaan varattiin tila, johon voidaan myöhemmin 

koota linkkejä erilaisiin työvoimakoulutuksiin mainosrahoitteisesti, mikäli tarvetta 

tulee. Esimerkkisivu näkyy kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Työnhakukriteerit-sivulle on lisätty koulutusosa oikeaan laitaan. 
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5 ELY-KESKUSTEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 

5.1 Kirjautumissivu 

ELY-keskus-napin takaa avautuva käyttöliittymä tulee siis vain ELY-keskusten hen-

kilökunnan käyttöön, joten sen sisäänpääsy on suojattu kirjautumisella. Kirjautumi-

nen toteutettiin niin, että käyttäjätunnuksesta päätellään samalla ELY-alue, joka vali-

taan automaattisesti. Onnistunut kirjautuminen ohjaa käyttäjän ensimmäiselle ELY-

keskusten sivulle. Esimerkki sivusta näkyy kuvassa 17, josta puuttuu vielä kirjautu-

misnappi. Käyttäjätunnukset ja salasanat on tietysti tallennettu salattuna tietokantaan. 

Aluksi on tarkoitus antaa ELY-keskukselle vain yksi yhteinen käyttäjätunnus, mutta 

myöhemmin käyttäjäkohtaiset tunnukset voivat tulla myös ajankohtaisiksi. 

 

 

Kuva 17. ELY-keskusten keskeneräinen kirjautumissivu. 

5.2 Keskeneräiset sivut 

ELY-puolella sivuja oli tällä hetkellä kuusi, joista kahdessa ei kuitenkaan ollut vielä 

mitään sisältöä. Osaamistarpeet-sivulle tulisi varmastikin jotain tarkempia tietoja 

kvalifikaatioihin liittyen, mutta näiden toteutusajankohdasta ei vielä ollut tietoa. In-

fokortit-sivulla ei myöskään ollut vielä sisältöä. Tälle sivulle oli tarkoitus laittaa lin-

kit aiemmin tehtyihin ForeAmmatti-infokortteihin, joista kerroin tarkemmin johdan-

nossa, mikäli niitä kyseiselle ELY-alueelle on tuotettu. Jatkossa myös infokortit tule-

vat päivittymään kuukausittain. Nämä sivut ovat ELY-puolen kolmas ja kuudes sivu. 
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5.3 TOP-listat-sivu 

Ensimmäinen varsinainen sivu on TOP-listat, johon on tarkoitus koota erilaisia listo-

ja, missä ammateissa on mm. parhaimmat ja huonoimmat työmarkkinanäkymät, eni-

ten työpaikkailmoituksia, suurin kysyntä ja tarjonta sekä suurimmat kasvuammatit ja 

kasvutoimialat. Sivun esimerkki näkyy kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18. Esimerkki TOP-listat-sivusta. 

5.4 Työpaikkailmoitukset-sivu 

Toinen sivu on työpaikkailmoitukset, jonka sisältö on lähes identtinen julkisen puo-

len vastaavan sivun kanssa. Ammattia ei nyt oteta huomioon, vaan kaikki listaukset 

ja pylväsdiagrammi perustuvat kyseisen ELY-alueen kaikkien ammattien avoimiin 
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työpaikkatietoihin viimeisen 12 kuukauden ajalta. Esimerkkilistaukset näkyvät ku-

vassa 19. 

 

 

Kuva 19. Työpaikkailmoitukset-sivun esimerkki. 

5.5 Työmarkkinanäkymät-sivu 

Neljäs sivu on työmarkkinanäkymät, johon on tarkoitus listata kaikki Työministeriön 

ammattiluokituksen ammatit kuitenkin niin, että ForeAmmatin käyttämien ammatti-

en summaaminen otetaan huomioon. Asiasta on kerrottu tarkemmin alaluvussa 4.4. 

Lukumäärällisesti tämä tarkoittaa siis 367 – (96 – 65) = 336 ammattia. Kaikista on 

tarkoitus listata työlliset edellisenä vuonna, kasvukysyntä, poistuma, siirtymä, kysyn-

tä, tutkintotuotos, työttömät, muu tarjonta, tarjonta sekä työmarkkinanäkymät. Ky-

syntä on kasvukysynnän ja poistuman summa, josta on vähennetty siirtymä. Tarjonta 

taasen on tutkintotuotoksen, työttömien ja muun tarjonnan summa. Työmarkki-
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nanäkymä määräytyy luonnollisesti kysynnän ja tarjonnan keskinäisestä suhteesta. 

Kuva 20 kyseisestä sivusta kertoo asian ehkä selvemmin esimerkkidatan avulla. 

 

 

Kuva 20. Työmarkkinanäkymät-sivu varustettuna esimerkkidatalla. 

5.6 Ammattien näkymät -sivu 

Viides sivu on toistaiseksi nimeltään ammattien näkymät. Sivun nimi tosin saattaa 

vielä hyvinkin muuttua. Tällä sivulla on tarkoitus listata mm. samat tiedot kuin työ-

markkinanäkymät-sivulla, mutta vain yhdestä ammatista kerrallaan. Myös osaamis-

tarpeet ja tutkinnot listataan sekä aiemmilta sivuilta tuttu pylväsdiagrammi koulu-

tusasteista. Esimerkki sivusta näkyy kuvassa 21. 
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Kuva 21. Esimerkkikuva ammattien näkymät -sivusta. 

6 VIIMEISET MUUTOKSET 

6.1 Uusi etusivu 

Etusivuksi päätettiin vaihtaa yksinkertaisempi esittelysivu, jossa kerrotaan lyhyesti 

ForeAmmatin kohderyhmä, ja esitellään kaikki julkisen puolen sivut, jotta käyttäjä 

saa käsityksen siitä, miten dataa pitäisi tulkita. Tällä muutoksella saatiin myös varsi-

naisesta etusivusta mahdollisimman kevyt ladata. Esimerkki näkyy kuvassa 22. 
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Kuva 22. Uuden etusivun esimerkki. 

 

6.2 Haku-sivu 

Entinen etusivu muutettiin haku-sivuksi, johon esimerkiksi kuvassa 22 oikealla nä-

kyvä nappi johtaa. Muita suuria muutoksia ei enää tehty, paitsi hakutuloslista muutet-

tiin pelkäksi listaksi ja haetuimmat ammatit -listaa pidennettiin viiteen riviin. Sivun 

esimerkki näkyy kuvassa 23. 
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Kuva 23. Hakusivuksi muutetun entisen etusivun esimerkki. 

6.3 Info-sivu 

Info-sivulta poistettiin vielä toiston vähentämiseksi listaukset tutkinnoista ja työnan-

tajista ja lisättiin työmarkkinanäkymän ennuste myös lähivuosien aikana. Uuden-

maan ELY-keskusalueella ennuste ajoitetaan vuosiin 2012 – 2014. Ylös lisättiin 

myös linkki aiemmin saatavilla olleisiin pdf-muotoisiin infokortteihin. Muutokset 

näkyvät kuvasta 24. 
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Kuva 24. Uudistettu info-sivu. 

6.4 Työpaikkailmoitukset-sivu 

Työpaikkailmoitukset-sivulle listattiin suurimmat työnantajat myös niin, ettei vuok-

rapaikkoja lasketa mukaan. Sivun yläreuna näkyy kuvassa 25. 

 

 

Kuva 25. Työpaikkailmoitukset-sivun yläosa. 
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6.5 Työnhakukriteerit-sivu 

Työnhakukriteerit-sivulle lisättiin hieman tietoja datan merkityksestä ja muut vaati-

mukset -listaus poistettiin toistaiseksi. Esimerkki näkyy kuvassa 26. 

 

 

Kuva 26. Täydennetty työnhakukriteerit-sivu. 

6.6 Työmarkkinanäkymät-sivu 

Työmarkkinanäkymät-sivu uudistettiin lähes kokonaan. Kysyntätilanteesta muodos-

tettiin arvio vertaamalla kolmea edellistä kuukautta samaan ajanjaksoon vuotta ai-

emmin, ja tämän perusteella arvioidaan kuluvan kuukauden kysyntää. Alaosassa ar-

vioidaan kolmen seuraavan vuoden kysyntää ja tarjontaa, joiden erotus ratkaisee, 

miltä ammatin työmarkkinanäkymät näyttävät. Oikeaan laitaan lisättiin jälleen tieto-

ja, miten grafiikkaa tulisi tulkita oikein. Viimeiseksi lisättiin vielä lista urapoluista, 
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eli mihin ammatteihin valtaosa kyseisen ammatin edustajista on ammatinvaihdosti-

lanteessa siirtynyt. Esimerkki sivusta näkyy kuvassa 27. 

 

 

Kuva 27. Täysin uudistettu työmarkkinanäkymät-sivu. 

6.7 Yhteydenottosivu 

Asiakaspalvelun ja myynnin yhteystiedot koottiin vielä samaan paikkaan uudelle yh-

teydenottosivulle, joka näkyy kuvassa 28. 
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Kuva 28. Uusi yhteydenottosivu. 

6.8 Osaamistarpeet-sivu 

ELY-keskuspuolelta puuttuneelle kolmannelle sivulle listattiin 20 tärkeintä yleistä ja 

ammatillista osaamistarvetta kuvan 29 mukaisesti. 

 

 

Kuva 29. Osaamistarpeet-sivun esimerkki.  
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7 TYÖN LOPPUTULOS 

7.1 Toukokuun tilanne 

Tätä kirjoittaessa heti toukokuun alussa ForeAmmatti-tietojärjestelmä oli myyty kah-

teen ELY-keskukseen, Uudenmaan ja Lapin ELY-keskuksille. Viimeisimpien muu-

tosten jälkeen palvelimelle määriteltiin nimipalvelut, jonka jälkeen tietojärjestelmä 

löytyy osoitteesta www.foreammatti.fi ja Uudenmaan ELY-keskukselle luovutettiin 

käyttöoikeudet ensimmäisenä Suomessa. 

 

Tässä vaiheessa kaikista sivuista tallennetut kuvakaappaukset löytyvät liitteestä 2. 

Lapin osalta järjestelmän käyttöönoton pitäisi tapahtua kesäkuun alussa. 

7.2 Tulevaisuuden näkymät 

Osaamiskartoitus tullaan varmastikin integroimaan takaisin tietojärjestelmään, kun 

puuttuvat osat on saatu tehtyä. Toivottavasti myös lisää ELY-keskuksia innostuu jär-

jestelmästä, jolloin sitä voitaisiin edelleen kehittää, ja keksiä mahdollisesti jotain täy-

sin uuttakin. Tämänhetkisen tiedon mukaan kehitystyö jatkuu kuitenkin kesäkuun 

loppuun, jonka jälkeen jatkosta ei toistaiseksi ole tietoa. Kehityksen suunnastakaan ei 

vielä voi esittää arvioita. 

7.3 Johtopäätökset 

Työ oli kokonaisuudessaan varsin monipuolinen ja mielenkiintoinen. Ongelmiakin 

esiintyi sopivasti, eli niiden ratkaisu ei vaatinut kohtuuttomasti aikaa, mutta kuiten-

kin opin myös paljon uutta ja hyödyllistä tietoa. Vaikka työtä vielä riittää jatkossa-

kin, koko projekti oli kuitenkin mielestäni varsin onnistunut, koska jo kehitystyön 

aikana tietojärjestelmää saatiin myytyä, josta ei ollut mitään takuita työtä aloittaessa. 
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