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Projektin tausta ja organisoituminen 

• Ura- ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkostoon kuuluu 12 yliopiston ura- ja 
rekrytointipalvelut/työelämäpalvelut – verkosto ylläpitää aarresaari.net 
verkkosivustoa ja siihen liittyvää Jobboard-työpaikkojen välityspalvelua. 

• Verkoston toiminnasta on yliopistojen välille solmittu sopimus ja toimintaa on 
ylläpidetty sopimukseen liittyvillä jäsenmaksuilla.  

• Verkoston yleiskokous päättää verkoston toiminnasta ja varoista 
– projektipäätös, budjetti, työnantajayhteistyöryhmän valtuutus 

• Työnantajayhteistyöryhmä ohjausryhmänä: 
pj (2012-2013) Muru Linjala (JY) 
pj (2014-) Annemari Kivelä (Aalto) 
Marika Tuupainen (UEF)  
Mia Simpanen (Tay) 
Annamaija Keturi (HY) 
Jaana Liimatainen (OY) 
Jan Kraufelin (ÅA) ja  
Erik Lund (Hanken) 

– vaatimusmäärittelyt, hankinnan valmistelut 

 

 

 

• Projektiryhmä: pj Mia Simpanen (Tay) 
Annemari Kivelä (Aalto) 
Jaana Liimatainen (OY) 
Marika Tuupainen (UEF) 
Jonipentti Järvinen (UEF) sekä  
Jyrki Sundström Verkkoasema Oy. 

– projektin työt järjestelmätoimittajan kanssa 

• Yliopistojen tietojärjestelmäasiantuntijat ovat 
toimineet projektin konsultatiivisena tukena 

http://www.aarresaari.net/


Projektin sisältö 
• Uudistetaan verkoston ilme ja nettisivujen sisällöt 
• Otetaan käyttöön uusi web-julkaisualusta 
• Tuotetaan välitysjärjestelmän pohjaksi uusi tietokantaratkaisu:  

– jonka kautta yliopisto voi vastaanottaa työpaikka-, harjoittelupaikka- 
ja opinnäytetarjouksia eri tavoin sähköpostitse, rajapinnan avulla tai  
järjestelmän tuottaman yliopistonäkymän ja rss-syötteen avulla. 

– ilmoitukset moderoidaan yliopistokohtaisesti ennen välitystä 
eteenpäin.  

• Jokainen yliopisto vastaa sille osoitettujen ilmoitusten 
moderoinnista omien kriteeriensä mukaisesti.  
– aarresaari.net-sivuistolla olevasta yhteisestä työpaikkailmoitus-

näkymästä työnhakijoiden suuntaan luovutaan ja ilmoitukset 
julkaistaan jatkossa yliopistojen omien palveluprosessien mukaisesti 
opiskelijoille ja alumneille yliopistojen omilla www- ja intra-sivuilla, 
omissa urapalveluiden tietojärjestelmissä tai esim. sähköpostilistoilla 

– samanlainen systeemi on jo käytössä harjoittelupaikkojen välityksessä 



Projektin teknisiä ratkaisuja 

• Nettisivut järjestelmätoimittajan Verkkoaseman 
julkaisujärjestelmän päälle (VJ5 > tulossa VJ6). 

• Välitysjärjestelmä toteutetaan nettisivujen rinnalle VJ6:sta 
alustana käyttäen. Tekniikkana PHP ja tietokantana MySQL. 

• Järjestelmän rajapinta (OAuth ja REST API) 
– rajapintakuvaus yliopistojen/muiden järjestelmätoimittajien 

käytössä 
– järjestelmän integraatiot ura- ja rekrytointipalveluilla käytössä 

oleviin järjestelmiin: Aarresaaresta > yliopiston järjestelmään  
– muut mahdolliset suunnat tulevaisuudessa esim. 

opiskelijatietojärjestelmät? 

• Järjestelmään tuodaan tietoja  
– työnantaja ilmoittaa paikasta ilmoituslomakkeella  
– yliopistoyksikkö tallentaa paikkatiedot hallintanäkymässä esim. 

jos työnantajan ilmoitus tulee sähköpostitse suoraan yliopistoon 



Projektin eteneminen 

• Nettisivualusta pystyssä – sisältöjä 
uudistetaan 

• Välitysjärjestelmää koodataan – ensimmäisiä 
demoja nähty 

• Yliopistoyksiköt kertovat jouluun mennessä 
alustavasti, miten aikovat paikkatietoa ottaa 
vastaan 

• Beta-testauksen suunnittelu alkukeväälle 

• Julkaisu ja käyttöönotto vko 20  

 



Onnistumiset ja haasteet 

+ Verkosto on rakentanut järjestelmää tarpeeseen – 
motivaatio tekemiseen 

+ Verkostolla omia varoja toteuttamiseen 

+ Sisällöllistä osaamista on löytynyt  

- Verkoston tarpeet ja palvelukonseptit vaihtelevat 
> verkosto päättävänä ja linjaavana toimijana 

- Hankintavaiheen tuki kiven alla 

- Projekti osana muuta työtä  

- Muut haasteet vielä edessä  


