Aarresaari
Nettisivusto, jonka kautta on helppo ilmoittaa avoimista harjoittelupaikoista ja
opinnäytetyöpaikoista
◦ https://www.aarresaari.net/index.php?1

Ilmoituksen voi halutessaan kohdistaa tietyn yliopiston opiskelijoille, voi valita muutamia
yliopistoja tai kaikki yliopistot
◦ Ilmoituksen voi kohdistaa myös tietyille koulutuslinjoille
◦ Opiskelijat etsivät ilmoitukset oman yliopistonsa rekrytointijärjestelmistä

Helppokäyttöinen
Ohjeet ilmoituksen laatimiseen:
◦ https://www.aarresaari.net/tyonantajalle/ohjeita_ilmoittajille

Mukana olevat yliopistot
Aalto-yliopisto
Hanken School of Economics
Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Oulun yliopisto
Taideyliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto

Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Ja yliopistoissa olevat koulutusalat
• Kasvatustieteet ja
opettajankoulutus
• Yhteiskunta- ja
hallintotieteet
• Sosiaali- ja
käyttätymistieteet
• Media-, viestintä- ja
informaatioala
• Kauppa- ja taloustieteet
• Oikeustiede
• Kielet ja kääntäminen
• Muu humanistinen ala
• Taideala
• Matematiikka ja tilastotiede
• Muut luonnontieteet

• Ympäristö- ja biotieteet
• Maa-, metsä- ja
elintarviketieteet
• Tietojenkäsittely ja
tietoliikenne
• Rakentaminen ja
arkkitehtuuri
• Muut tekniset tieteet
• Terveys ja liikuntatieteet
• Farmasia
• Lääketiede ja
hammaslääketiede
• Eläinlääketiede
• Ei koulutussidonnainen

https://www.aarresaari.net/tyonantajalle/ohjeita_ilmoittajille -sivun alaosasta löytyy laatikko, jossa on lueteltu mitä alaa voi
opiskella missäkin yliopistossa

Ilmoituksen laatiminen

Mene sivulle aarresaari.net

Valitse etusivulta Ilmoita yliopistoihin –osion alta:
Harjoittelupaikasta tai opinnätetyöpaikasta
◦ Huom! Työpaikoille, harjoittelupaikoille ja
opinnäytetyöpaikoille on kaikille oma lomakkeensa!

Sivulle avautuu lomake, johon voit täyttää työpaikan
tiedot
◦ Työpaikan tiedot tulevat näkyviin niiden yliopistojen
rekrytointisivuille, jotka on valinnut ilmoitusta
tehdessä
◦ Voit valita myös kaikki yliopistot

◦ Oikeasta yläkulmasta (punainen soikio) voit esikatsella
lomaketta missä vaiheessa tahansa

Jos ilmoitukseen tulee virhe
Jos jo jättämääsi ilmoitukseen jää virhe tai haluat muutoin muuttaa sitä, käy korjaamassa
ilmoitustasi sähköpostitse saamasi linkin kautta. Linkki on voimassa kolme kuukautta viimeisen
hakupäivän jälkeen.
Muita ohjeita ilmoituksen laatimiseen:
◦ https://www.aarresaari.net/tyonantajalle/ohjeita_ilmoittajille

Linkkejä ja vinkkejä
Linkkejä yliopistojen rekrytointisivustoille: https://www.aarresaari.net/yhteystiedot
◦ Sivua alas selaamalla näet eri yliopistojen avoimia rekrysivujen linkkejä, joille oma ilmoituksennekin päätyy
◦ Voit myös ottaa mallia omaan ilmoitukseesi näiltä yliopistojen rekrysivuilta
◦ Yliopistojen rekrytointitoimistoihin voi olla yhteydessä, jos ilmenee kysyttävää esim. harjoitteluiden
aikatauluista tai harjoittelukäytännöistä (vaihtelevat hiukan eri yliopistoilla)

Yrityksille vinkkejä molemmille antoisan harjoittelun toteuttamiseksi
◦ https://www.aarresaari.net/ty%F6nantajalle/ilmoita_harjoittelupaikasta/antoisa_harjoittelu

Käytännön ABC –osiosta (ylhäällä keskellä) löytyy hyviä vinkkejä yrityksille mm.
Opinnäytetyöntekijöiden palkkaamisesta, vakuutuksista ja rekrytoinnista
◦ http://www.korkeakouluosaajat.fi/
◦ Lisäksi sivuilta löytyy mm. muiden yrityksien kokemuksia harjoittelijoista ja opinnäytetöiden tekijöistä

Muita apuja
Jos kaipaat vielä apua ilmoituksen täyttöön, ota yhteyttä
◦ 100 Maisteria –hanke
◦ Projektikoordinaattori Katja Marttunen: katja.marttunen@tuni.fi, 050 3182227
◦ Katja Perttu: katja.perttu@helsinki.fi
◦ Leena Lehtola: leena.lehtola@uva.fi

