
Tässä pähkinänkuoressa tietoa erilaisten työ-, harjoittelu-, opinnäytetyö- ja projektityöpaikkojen 
ilmoittamisesta Turun ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja saat tarvittaessa allekirjoittaneelta, yhteystietoni 
ovat sivun lopussa. 
 
Ilmoitusten välittämiseksi Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille Teillä on käytettävissänne seuraavat 
vaihtoehdot: 
 
- AMK:n intranetin työnvälitys (nimeltään Messi; vain Turun AMK:n opiskelijat ja henkilökunta näkevät) 
- AMK:n ura- ja rekrytointipalveluiden Facebook-sivu (Avoin kaikille): 

https://www.facebook.com/TurunAmkRekry 
- Turun korkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen LinkedIn-ryhmä Uraristeys (n. 800 jäsentä joulukuussa 

2016). Olette myös itse tervetullut ryhmään ja osallistumaan siellä keskusteluihin. 
- Jos ilmoitus ei tunnu herättävän kiinnostusta, tai halutaan välttää sen avointa julkaisua, voimme myös 

lähettää viestin sopiville opettajille tiedoksi, jolloin opettajat osaavat kohdentaa sen haluamilleen 
opiskelijoille. Emme kuitenkaan lähetä ilmoituksia suoraan opiskelijoiden sähköposteihin. 

- Jos haluatte ilmoituksen perinteisille ilmoitustauluille, toivomme pdf-muotoista, A4-kokoista 
liitetiedostoa, mutta muutkin yleiset tiedostomuodot, kuten Word tai PowerPoint, käyvät. Kaikissa 
rakennuksissamme ei enää kuitenkaan ole perinteisiä työpaikkailmoitustauluja. A4:ää suuremmat 
ilmoitukset, kuten julisteet, toivotaan lähetettävän postitse allekirjoittaneelle. 

 
Kaikkiin sähköisiin ilmoituskanaviin soveltuu parhaiten sähköpostiin kirjoitettu teksti-ilmoitus. Intraamme, 
eli Messiin, voidaan liittää myös liitetiedosto. Logoa ei saa näkyville muuten kuin liitteessä. 
 
Kaikissa kanavissa tulee muistaa, että ilmoituksesta löytyisivät seuraavat tiedot: 
- Vähintään sähköpostiosoite, mutta mielellään myös muut yhteystiedot. 
- Linkki (Url) työpaikkailmoitukseen, hakutietokantaan tai ainakin kotisivulle. 
- Työpaikan fyysisen sijainnin tulisi käydä ilmi jostakin ainakin paikkakunnan tarkkuudella, esim. ”Turun 

tehtaalle” riittää. 
- Ohje, miten hakea paikkaa, ja keneltä saa lisätietoja. 
- Mihin em. kanaviin haluatte ilmoituksenne näkyville. 
- Viimeinen hakupäivä tai päivä, jona ilmoitus voidaan poistaa. Messi poistaa ilmoituksen 

automaattisesti. Jos muuta ei ilmoituksesta käy ilmi, ilmoitus poistetaan noin kahden viikon kuluttua. 
LinkedIn:in ryhmässä on pakotettuna 2 viikon voimassaolo keskusteluille, joiden aiheena on työpaikka 
tms, ja Facebook-sivulle ilmoitus jää pysyvästi, mutta rullautuu tietysti piiloon ajan myötä. 

- Lisäksi tietysti normaalit työnantajaa, tehtävää ja toivottavaa osaamista jne. kuvaavat tiedot. 
- Valmiin ilmoituksen lisääminen on maksutonta. 
 
Ilmoitukset voi lähettää osoitteeseen rekry@turkuamk.fi . 
 
Tarvittaessa autamme mielellämme myös ilmoituksen suunnittelussa ja oikean osaajan löytämisessä. 
Vastaan mielelläni kysymyksiinne ja kerron lisää palveluistamme, voitte myös tutustua niihin osoitteessa 
www.turkuamk.fi/rekry. 
 
Mikko Niskanen 
Turun ammattikorkeakoulu 
Rekrytointipalvelut 
Joukahaisenkatu 3, 20520 TURKU 
Puh.: +358 40 3550 802 
E-mail: mikko.niskanen@turkuamk.fi 
www.turkuamk.fi/rekry  

https://www.facebook.com/TurunAmkRekry
mailto:rekry@turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/rekry
mailto:mikko.niskanen@turkuamk.fi
http://www.turkuamk.fi/rekry

