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Työpaikkailmoitusten etsiminen internetistä on hyvin yleistä nykyään, mutta kysei-
nen prosessi ei ole kehittynyt vuosien varrella muiden palvelujen tapaan. Tämän ta-
kia tehokkaan ja omiin taitoihin kohdistetun haun tekeminen on hyvin vaikeaa. 
 
Tässä työssä toteutetaan verkkopalvelu, jonka avulla käyttäjä voi tutkia useasta läh-
teestä haettuja IT-alan työpaikkailmoituksia ja etsiä niistä omille taidoilleen parhai-
ten sopivia. Palvelun taustalla toimiva järjestelmä hakee ilmoitukset ja analysoi ne 
tarvittavan datan saamiseksi. Samalla ilmoituksista luodaan tilastoja, joita käyttäjät 
voivat tutkia. Kerätyistä tiedoista saadaan myös selville millaisia yhteyksiä eri am-
mattien ja termien välillä on.  
 
Palvelun avulla on helppoa tehdä hakuja painottaen omia osaamisalueita. Haun tu-
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mukana tulostetaan listaus ilmoituksessa olleista ammattitermeistä ja jokaisen haun 
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Kohdistetut haut ovat mahdollisia, koska palvelu kerää tietoja ilmoituksista löytyvis-
tä termeistä luokitellen niitä.  
 
Tilastoista käyttäjällä on mahdollisuus seurata työpaikkailmoitusmäärien muutoksia 
viikoittain niin mol:n kuin monsterin järjestelmissä. Pelkkien ilmoitusmäärien lisäksi 
tilastoista voi seurata yksittäisten ammattitermien esiintymistä, sekä tietyn ammat-
tialan ilmoitusten määriä.  
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Searching the job advertisements from the Internet is very common nowadays, but 
the process hasn’t evolved over the years like other services. For this reason it’s very 
difficult to make efficient and skill targeted searches.  
 
In this work a network service is created, which users can use to explore IT job ad-
vertisements from several sources and find the advertisements which suits them best. 
In the background there's a service which fetches and analysis the advertisements to 
get the needed data. At the same time the service creates statistics from the data, 
which users can explore. We can also find out the connections between certain jobs 
and terms from the data. 
 
It's easy to do searches weighting own abilities. The search results are printed from 
best suitable to the worst  and with every advertisement  the list of profession terms 
founded from the advertisement is also printed. At the end of the results is also 
printed a list of all profession terms founded with search. Focused searches are pos-
sible because the service collects the terms founded from the advertisements and 
classifies them.  
 
From the statistics user can follow the changes of job advertisements in mol's and 
monster's services. Users can also follow the appearance of certain profession terms 
and the number of advertisements from certain job. 
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1 JOHDANTO 

 

Tietyn ammattialan työpaikkojen etsiminen useasta lähteestä on hidasta ja vaivallois-

ta varsinkin, jos halutaan etsiä paikkoja, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin omia 

taitoja. Usealle henkilölle tämä on kuitenkin lähes viikoittaista rutiininomaista toi-

mintaa, joka vaatii paljon aikaa ja vaivaa. 

 

Jotta työnhakijoiden työpaikkojen etsimiseen kuluvaa aikaa voitaisiin pienentää ja 

jotta käytetty aika voitaisiin kohdistaa paremmin, hakijoille on tarjottava palveluja, 

jotka helpottavat heidän taakkaansa. Tähän tarkoitukseen tässä työssä luotava www-

pohjainen (World Wide Web) verkkopalvelu on tarkoitettu. 

 

1.1 Tausta 

 

Työn tarkoituksena on luoda verkkopalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat etsiä työ-

paikkoja painottaen omia osaamis- ja vahvuusalueitaan. Hakuehtojen pohjalta löyty-

neiden työpaikkojen lisäksi käyttäjällä on mahdollisuus nähdä mitä muita taitoja ky-

seisissä työpaikoissa on vaadittu hänen listaamiensa taitojen lisäksi.  

 

Tässä työssä luodaan sovellus, joka keventää työnhakijoiden urakkaa. Palvelun tar-

koituksena on kerätä ilmoituksia useasta lähteestä ja luoda käyttäjälle mahdollisim-

man yksinkertaisen ja nopean tavan etsiä haluamiaan ilmoituksia laajasta aineistosta. 

Tavallisen työnhakijan lisäksi palvelua voivat käyttää opiskelijat, jotka haluavat tie-

tää, millaisia tietoja ja taitoja heidän kannattaisi opiskella jatkoa ajatellen. Palvelun 

tarkoituksena on myös tallentaa tilastoja avoimista työpaikoista, joten käyttäjät voi-

vat myös seurata IT-alan (Information technology) eri ammattien työllisyystilanteen 

kehitystä. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajoitukset 

 

Työssä selvitetään mahdollisia liitoksia IT-alan eri osaamisalueiden välillä, jolloin 

taitojen suhteet eri ammatteihin tulevat hyvin selville. Näistä tiedoista on hyötyä niin 

työtä etsiville kuin opintojaan suunnitteleville henkilöille. Palvelusta on myös tarkoi-

tus luoda mahdollisimman yksinkertainen käyttää ja ylläpitää. Tähän tavoitteeseen 

pyritään luomalla mahdollisimman selkeä järjestelmä, joka pystyy hakemaan tiedot 
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ajastettuna toimintona ja sen jälkeen analysoimaan ne määritettävän termistön avulla. 

Erityisesti tiedon analysointi vaatii hieman älykkäämpää lähestymistä, jotta ohjelma 

pystyisi luokittelemaan järjestelmälle tuntemattomat sanat aiemmin kerätyn datan 

perusteella. Tavoitteena on myös luoda järjestelmä, joka olisi mahdollisimman yk-

sinkertainen laajentaa käsittämään myös muitakin kuin tässä työssä esille tulevia si-

vustoja. Palvelun on myös tarkoitus pitää yllä tilastoja vapaista työpaikoista, jotta 

käyttäjät voivat seurata työmahdollisuuksien kehittymistä. 

 

Koska työstä on mahdollista saada hyvinkin laaja ja monimutkainen kokonaisuus, 

työn sisältöä on rajattava: 

1. Työssä käytetään ainoastaan IT-alan työpaikkailmoituksia. Mikäli mukaan 

olisi otettu muutkin alat, tietojen analysoinnista ja termien luokittelusta olisi 

tullut huomattavasti monimutkaisempaa. 

2. Järjestelmään toteutetaan tässä vaiheessa rajapinta ainoastaan mol.fi ja mons-

teri.fi palveluihin. Kyseiset palvelut ovat valittu niiden suuren ilmoitusmää-

rän ja tunnettuuden takia. Useammalta sivustolta hakeminen olisi laajentanut 

työmäärää suhteettomasti. 

3. Käyttäjä voi hyödyntää hauissaan vain palvelun ennestään tuntemia termejä 

ja ammattikategorioita. 

Työ pyritään tekemään näiden rajoitusten mukaisesti, jotta kokonaisuus pysyisi mah-

dollisimman selkeänä ja suoraviivaisena.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työ voidaan jakaa pääpiirteittäin kahteen osaan: teoriaan ja itse työn toteutukseen. 

Toisessa luvussa keskitytään työn pohjalla olevaan teoriaan, siihen mitä käytetyt me-

netelmät pitävät sisällään ja miten niitä voidaan hyödyntää. Kolmas luku keskittyy 

varsinaisen palvelun toteutukseen. Toteutuksen osat käydään läpi pienempinä koko-

naisuuksina, joissa keskitytään kyseisien osien toteutukseen ja merkitykseen lopulli-

sen työn kannalta. Neljäs ja viides luku käsittelevät työn tuloksia ja ajatuksia palve-

lun kehittämisen kannalta. Työn lopussa tarkastellaan vielä johtopäätöksiä työn ede-

tessä tulleiden kommenttien ja huomioiden pohjalta. 
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2 TYÖN MENETELMÄT 

 

Työn toteutuksessa hyödynnetään useita menetelmiä ja tutkimustuloksia, joiden teo-

rioita ja käyttötapoja tässä luvussa käsitellään. Tutkimustulosten yhteydessä kerro-

taan myös miten kyseisiin tuloksiin on päädytty ja mitä varten tutkimus on tehty. Lu-

vun kappaleiden teoriaosuuksia vastaavat käytännönosuudet löytyvät seuraavasta 

luvusta, eli kappaleessa 2.1 esitetään teoriaa aiheesta, johon liittyvää työn osuutta 

käsitellään luvussa 3.1. 

 

Seuraavissa kappaleissa esitellyt aihealueet ovat hyvin laajoja, joten niitä ei tämän 

työ ohessa pystytä käsittelemään kovin perusteellisesti.  Kappaleiden tarkoitus onkin 

antaa menetelmistä sen verran laaja kuva, jotta sen pohjalta työssä käytettyjä ratkai-

suja ja vastaan tulleita ongelmia voidaan käsitellä.  

 

2.1 Tiedon louhinta 

 

Tiedon louhinnalla on tärkeä osa tämän päivän yritystoimintaa. Suuri osa kaupan-

käynnistä on siirtynyt internetiin ja muutenkin sen käyttö yleistyy vuosi vuodelta. 

Samalla tämän kaltainen yleistyminen on tuonut yrityksille mahdollisuuden kerätä 

tietoja entistä suuremmista asiakasmääristä helpommin ja nopeammin. Myöskin muu 

tekninen kehitys on kasvattanut tiedon louhinnan merkitystä. 

 

Tiedon louhinnan juuret johtavat 90-luvulle koneoppimiseen ja statistiikkaan. Sen 

tarkoituksena on Laurisen [1] mukaan tuoda kerätystä datasta esiin erilaisia yhteyksiä 

ja kuvioita, jotka ovat mahdollisesti olleet ennestään tuntemattomia. Tiedon louhinta, 

data mining, käsittää Chenin [2] mukaan tiedon hakemisen lisäksi myös sen ana-

lysoinnin ja luokittelun, joita käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

 

Kehittynyt teknologia on kasvattanut suuresti tallennettavan tiedon määrää ja tästä 

johtuen tiedon louhinta on Leen [3] mukaan hyvin yleistä muun muassa ostotietojen 

keräyksessä ja analysoinnissa, joista saatujen tietojen pohjalta voidaan luoda asiakas-

segmenttejä. Tiedon louhinta asettaa myös erinäisiä haasteita ja vaatimuksia, joista 

Chen [2] mainitsee algoritmien skaalautuvuuden, yksityisyyden ja tiedon suojan sekä 

erilaisten tietotyyppien hallinnan. Lee [3] lisää vielä, että saatujen tulosten tulisi olla 

hyödyllisiä ja ymmärrettäviä sekä tarkkoja.  
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Lisääntyvän tietomäärän mukana kasvaa myös tiedon löytämisen kompleksisuus. 

Laurisen [1] mukaan kerätystä datasta eroteltavan tiedon kompleksisuus on suoraan 

verrannollinen kyseisen tiedon löytämiseen vaaditun louhintaprosessin kompleksi-

suuteen.  Tiedon kompleksisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa mitatta-

vien muuttujien määrä, datan määrä,  datan luotettavuus ja riippuvuuksien tyypit. 

Näin ollen pienestä datamäärästä, joka on lähtöisin luotettavasta lähteestä ja josta 

etsittävät riippuvuudet ovat yksinkertaisia voidaan etsiä uutta informaatiota pienellä 

kompleksisuudella. 

 

Sekä Chen [2] että Laurinen [1] kirjoittavat louhintaprosessin vaiheista, joiden avulla 

kerätystä datasta saadaan toivottu lopputulos. Laurinen esittää prosessista viitteelli-

sen kuvan, jonka mukaan kerätty data prosessoidaan, prosessoidusta datasta etsitään 

yhteyksiä ja kuvioita ja sen jälkeen data luokitellaan tai mallinnetaan. Luokittelun 

jälkeen datasta on löydetty toivotut asiat ja louhintaprosessi on valmis. Chen esittää 

hieman laajemmin vaiheita ja prosesseja joiden avulla käsittelemättömästä datasta 

löydetään tietoja.  

 

Kerätystä datasta voidaan etsiä elementtien välisiä yhteyksiä käyttämällä iteratiivisia 

algoritmeja kuten Chen [2] esittämät DHP (Direct Hashing and Pruning) tai Apriori. 

Löydetyistä yhteyksistä voidaan sitten laskea suhdelukuja joiden perusteella voidaan 

tutkia mitkä löydytyistä yhteyksistä ovat hyödyllisiä. Kerättyä dataa voidaan myös 

yleistää, jotta suuresta määrästä matalan käsitetason yhteyksistä saataisiin muodos-

tettua pienempi yhteyksien määrä korkealla käsitetasolla. Tämän kaltaiseen yleistyk-

seen käytetään yleensä kahta lähestymistapaa: tietokuutiota ja attribuuttikeskeistä 

induktiota. Lopulta käsitelty data luokitellaan luodun luokittelumallin mukaisesti.  

 

Louhintatekniikat voidaan Chen [2] mukaan jakaa kolmeen pääluokkaan sen mukaan 

mitä tietokantaa tai tekniikkaa käytetään tai millaista tietoa etsitään. Yleisimpiä tek-

niikoita taas Leen [3] mukaan ovat relaatiotietokantoihin tai tekoälyyn (AI) liittyvät, 

päätöspuihin pohjautuvat sekä Darwinin evoluutioteorian innoittamat geneettiset al-

goritmit.  
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2.2 Tiedon analysointi 

 

Laurisen [1] mukaan tiedon analysoinnin ja louhinnan tavoite on hyvin pitkälle sama, 

eli löytää uutta tietoa tarjolla olevasta datasta. Tämän työn osalta se tarkoittaa uusien 

termien sekä termien välisten suhteiden löytämistä ja termien ja ilmoitusten luokitte-

lua. Termien välisten suhteiden löytämiseksi voidaan hyödyntää Attardin [4] mainit-

semaa naapurustoa.   

 

Naapurusto käsittää halutun termin lähistöllä olevat termit, esimerkiksi kolme edel-

tävää ja seuraavaa termiä. Samankaltaiset tai samaan luokkaan kuuluvat termit ovat 

usein lähellä toisiaan ilmoituksissa, joten tutkimalla naapurustoja ilmoituksista voi-

daan löytää uutta informaatiota, jota voidaan hyödyntää myöhemmin datan luokitte-

lussa. Esimerkiksi liitteen 2 ilmoituksessa löytyy termi Robotlegs, jonka vasemman-

puoleisia naapureita ovat termit MVC (Model-View-Controller) , IoC (Inversion of 

Control), Parsley. Oikeanpuoleisia naapureita taas ovat Mate, Cairngorm ja Pu-

reMVC (Open Source Model-View-Controller). Robotlegs on arkkitehtuuri, kuten 

ovat myös MVC ja Cairngorm.  PureMVC, Parsley sekä Mate ovat arkkitehtuureita 

ja IoC on tapa, jolla voidaan kuvata arkkitehtuurien näkökohtia. Kaikki kuuluvat oh-

jelmointiin ja useat myös samoihin kategorioihin. Palvelu voi esimerkiksi yrittää sel-

vittää tuntemattoman termin luokkaa. Yhdessä ilmoituksessa termin naapurustoon 

kuuluu termejä kahdesta eri luokasta. Seuraavassa ilmoituksessa tutkittavan termin 

naapurustoon kuuluu termejä voin toisesta aiemman ilmoituksen luokasta, jolloin 

järjestelmä voi olettaa termin kuuluvan kyseiseen luokkaan.  

 

Naapuruston lisäksi termien välisten yhteyksien löytämiseksi voidaan laskea näiden 

välisiä etäisyyksiä, kuten Chen [2] kirjoittaa. Mitä lähempänä termit ovat toisiaan, 

sitä todennäköisemmin niiden välillä on jonkinlainen riippuvuussuhde. Näiden suh-

teiden löytäminen vaatii suuren datamäärän läpikäyntiä, mutta se onkin Leen [3] mu-

kaan osa tiedon louhintaa.   

 

2.3 Datan luokittelu 

 

Luokiteltu data helpottaa Laguksen [5] mukaan halutun tiedon löytämistä suuresta 

tietomäärästä. Näin ollen onkin ilmeistä, että kyseiseen tarkoitukseen löytyy useita 

eri menetelmiä ja algoritmeja kuten itseorganisoituva kartta SOM (Self-organizing 

map) [5] tai siihen pohjautuva WEBSOM [5] sekä Rahmanin [6] mainitsemat puura-
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kenteet ja sumeat menetelmät, joista Lehtinen [7] kertoo. Tässä vaiheessa ei kuiten-

kaan ole tarvetta käsitellä SOM:ia tai siihen pohjautuvia menetelmiä tämän enempää. 

 

Kokonaisten tekstien luokitteluun voidaan käyttää sisältöön pohjautuvia menetelmiä, 

kuten Attardi [4] kirjoittaa. Tällöin tekstin luokka määräytyy siinä esiintyvien termi-

en mukaan, jotka voidaan Lehtisen [7] mukaan painottaa eriarvoisiksi. Menetelmä 

tarvitsee kuitenkin jonkin tavan, jolla yhtenevät tekstit tunnistetaan samaan luokkaan 

kuuluviksi. Tässä tilanteessa voidaan hyödyntää Wangin [8] esittämää sumeaa pää-

töspuuta tai laskea tekstien välisiä assosiaatioita Chenin [2] esityksen mukaan. 

 

Lopullinen tavoite jokaisella menetelmällä on kuitenkin sama, vaikka valittu mene-

telmä riippuu tehtävän asettamista vaatimuksista. Luokittelun avulla halutaan löytää 

yhteneviä kokonaisuuksia joita on helpompi käsitellä ja joiden avulla voidaan löytää 

haluttua dataa. Luokittelun lopputulos voikin olla Rahmanin [6] kuvassa 1 esittele-

män hierarkkisen rakenteen kaltainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luokittelussa voidaan myös hyödyntää Agorian [9] tutkimustuloksia joista voidaan 

nähdä millaisia taitoja mihinkin IT-alan ammattiin kuuluu. Tuloksista käy myös ilmi, 

että taidot voidaan jakaa kahteen ryhmään: soft-skills ja hard-skills. Agorian tutki-

mus suoritetaan Belgiassa vuosittain, jotta saataisiin selville muuttuvatko eri ammat-

tien taitovaatimukset vuosien varrella. Tutkimuksessa käytetään 12 IT-alan ammatti-

kategoriaa, joille on määritelty millaisia hard- ja soft-skillejä kyseisessä ammatissa 

tarvitaan. Näitä ammattikategorioita hyödynnetään myös tässä työssä ilmoitusten 

Kuva 1. Esimerkki puurakenteesta 
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luokittelussa. Agorian ammattikategoiden lisäksi työssä hyödynnetään Tietoalojen 

liiton [10] listausta Suomen IT-alan ammateista, joskaan niistä ei löydy yhtä tarkkoja 

taitolistauksia kuin Agorialta. 

 

Collinin [11] tutkimuksessa järjestettiin kysely Waikaton yliopiston opiskelijoille, 

jonka avulla selvitettiin millaisia taitoja työnantajat opiskelijoiden mielestä arvosta-

vat. Tutkimuksessa kerrotaan myös millaisia taitoja soft- ja hard-skilleihin kuuluu. 

Soft-skillit käsittävät persoonallisia ominaisuuksia kuten oma-aloitteisuus ja ahke-

ruus, kun taas hard-skillit ovat henkilön omaamia teknisiä taitoja kuten ohjelmointi ja 

verkkojen ylläpito. Tutkimuksen mukaan työnantajat arvostavat opiskelijoiden mie-

lestä enemmän soft-skillejä, vaikkakin työnantajan kantilta niiden kehittäminen ja 

kehityksen mittaaminen on lähes mahdotonta. Tässä työssä hyödynnetään tutkimuk-

sessa määriteltyjä soft-skillejä sekä siinä esitettyjä määrittelyjä hard- ja soft-

skilleistä.  

 

Luokittelussa voidaan hyödyntää myös MySQL:n [12] fulltext-etsintää, jonka avulla 

voidaan tutkia kuinka hyvin uusi data vastaa ennestään olevia määrityksiä tietyn luo-

kan suhteen tai kuinka samankaltainen se on verrattuna johonkin aiemmin luokitel-

tuun dataan. Etsintä voidaan suorittaa kieleen pohjautuen jolloin tutkitaan kuinka 

usein termi esiintyy rivillä tai tekstissä ja  miten lähellä termit ovat toisiaan. Vertai-

lun tuloksena saadaan suhdeluku siitä kuinka hyvin kukin verrattavista tiedoista vas-

taa etsittävää dataa. Vertailu voidaan suorittaa yksittäisten termien lisäksi myös ko-

konaisille lauseille, jolloin tulos kertoo mikä tunnetuista datoista pitää sisällään par-

haiten vastaavan osion etsittävästä lauseesta.  

 

Yksittäisten termien tapauksessa etsintä voidaan suorittaa myös BOOLEAN-

muodossa, jolloin jokainen etsittävistä termeistä antaa tulokseksi joko 1, mikäli termi 

löytyy, tai 0, mikäli termi ei esiinny etsittävässä kohteessa. Usean termin kanssa tu-

loksen suhdeluku koostuu jokaisen termin tuloksena antaman arvon summasta.  

BOOLEAN-muodossa voidaan termeille antaa myös painoja, jolloin löydetyn termin 

arvo onkin 5 tai -5; esim. hakutermien painottaminen arvolla 5 "SELECT *, 

MATCH (data) AGAINST ('$k' IN BOOLEAN MODE)*5". Painotettuja arvoja voi-

daan hyödyntää termien vertailussa, mikäli hard-skillit katsotaan soft-skillejä tärke-

ämmiksi lopputuloksen kannalta, mutta painoista on enemmän hyötyä tiedon etsimi-

sessä kuin luokittelussa.  
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3 PALVELUN TOTEUTUS 

 

Työssä toteutetun palvelun toteutus voidaan jakaa neljään vaiheeseen: ilmoitusten 

hakemiseen, termien etsimiseen, luokitteluun ja käyttäjän palveluihin. Jokaisessa vai-

heessa on käytetty PHP:tä (PHP: Hypertext Preprocessor) ja MySQL:ää sekä muita 

tekniikoita, joita kyseisessä vaiheessa on tarvittu. Palvelu on tehty mahdollisimman 

käyttäjäystävälliseksi hyödyntäen Nielsenin [13, 14] ohjeistusta käyttöliittymien 

suunnittelusta ja jQuery-kirjaston [15] palveluja toiminnallisuuden toteuttamiseksi.  

 

Erityisesti Nielsenin kymmenen käytettävyysheuristiikkaa [13] ovat hyviä lähtökoh-

tia käyttöliittymän suunnittelussa, vaikka ohjeet ovatkin vuodelta 1994.  Niiden mu-

kaan käyttöliittymän pitäisi muun muassa tarjota käyttäjälleen riittävästi informaatio-

ta siitä mitä tapahtuu, olla selkeä ja  estää mahdollisten virheiden syntyminen.  Kun 

työssä yhdistettiin Nielsenin opit ja javascriptin jQuery-kirjasto, jolla voi helposti 

luoda monipuolisia käyttöliittymiä, saatiin aikaiseksi selkeä ja monipuolinen järjes-

telmä, jota käyttäjän on helppo ja selkeä käyttää. 

 

Toteutuksessa on hyödynnetty myös avoimen lähdekoodin PHP-luokkia, joiden avul-

la työmäärää on pystytty pienentämään ja työssä tarvittavia toimintoja on saatu toteu-

tettua nopeasti. Luokkien avulla luodaan ja ylläpidetään järjestelmässä olevaa puura-

kennetta, johon ilmoituksista löydytyt termit lisätään. Puun lisäksi luokkia hyödyn-

netään ilmoitusten hakemiseen ja analysointiin. Arkkitehtuurin osalta toteutus voi-

daan jakaa kahteen osaan joista molemmat voidaan jaotella useampaan kerrokseen. 

Toinen puoli pitää huolto ilmoitusten noutamisesta mol:n ja monsterin palveluista, 

sekä niiden analysoinnista. Osa pitää sisällään myös ylläpidon sivun, jonka kautta 

ylläpitäjä voi luokitella termejä ja ilmoituksia. Arkkitehtuurin toinen puoli huolehtii 

käyttäjille tarjottavista palveluista. Puoli tarjoaa käyttäjälle palvelun käyttämiseen 

tarkoitetun käyttöliittymän, sekä huolehtii hakujen ja niiden tulosten tarjoamisesta 

käyttäjälle. Kyseinen osa vastaa myös tilastoinnin tarjoamisesta käyttäjän nähtäväksi.  

 

Ilmoitusten hakemisesta vastaava puoli koostuu kuvan 2 mukaisista kolmesta kerrok-

sesta, joista ylin vastaa ilmoitusten hakemisesta mol.fi ja monster.fi sivuilta. Seuraa-

va kerros huolehtii kerättyjen ilmoitusten sisällön noutamisesta ja alin kerros käsitte-

lee kerätyn datan ja tallentaa tiedot tietokantaan. Käyttäjälle näkyvä osa käsittää vain 

kaksi kerrosta. Ensimmäiseen kuuluu käyttöliittymä eli käytännössä kaikki, mitä 
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käyttäjä näkee. Toinen kerros huolehtii tarvittavasta liikenteestä tietokannan kanssa. 

Eri osat käsitellään tarkemmin seuraavissa kappaleissa ja arkkitehtuuriin voi tutustua 

tarkemmin liitteen 1 avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1 Ilmoitusten hakeminen 

 

Palvelu hakee halutulta sivulta kaikki työpaikkailmoitukset, jotka löytyvät hakusa-

nalla IT, ja ilmoitusten osoitteet tallennetaan listaan. Tämän jälkeen jokainen osoite 

käydään läpi ja kyseinen ilmoitus haetaan käsiteltäväksi. Jokaisesta ilmoituksesta 

etsitään jo luokiteltuja ammattitermejä sekä uusia sanoja. Näiden lisäksi tietokantaan 

tallennetaan kustakin ilmoituksesta lähde, osoite, ilmoittaja ja ilmoituksen tunniste-

koodi. Jotta ilmoitusta ei lisättäisi useaan otteeseen tietokantaan, sen tunnistekoodia 

verrataan tietokannassa jo olevien samasta lähteestä haettujen ilmoitusten koodeihin. 

Tämän jälkeen ilmoitusta verrataan toisesta lähteestä haettuihin. Eri lähteiden väli-

sessä vertailussa ei voida käyttää tunnistekoodeja vaan vertailu täytyy tyypillisesti 

suorittaa ilmoituksen jättäjän ja sisällön mukaan. Vaikka ilmoitusten sisällöt useim-

miten vaihtelevat eri lähteiden välillä, niistä on kuitenkin mahdollista löytää osio, 

joka säilyy aina samana. Tämä osio pitää yleensä sisällään varsinaisen ilmoituksen, 

eli millaiseen työhön etsitään tekijää ja millaisia taitoja hakijalta vaaditaan. Kyseistä 

ilmoituksenosaaa voidaan verrata tietokannassa jo oleviin ilmoituksiin MySQL:n 

fulltext-etsinnällä [12]. Fulltext-etsintä on tapa, jonka avulla sql-kyselyllä (Structured 

Query Language) voidaan tutkia miten hyvin annettu lause vastaa tietokannassa ole-

Kuva 2. Järjestelmän rakenne 
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via tietoja, tai mistä ilmoituksista etsityt sanat löytyvät. Etsinnässä voidaan myös 

painottaa tiettyjä termejä tai tietystä taulusta löytyviä tietoja toisia enemmän.  Etsin-

nän avulla voidaan siis tutkia osion vastaavuutta tietokannassa olevien ilmoitusten 

sisältöön. Mikäli tietokannasta löytyy ilmoitus, jossa on etsittyä osiota vastaavaa 

tekstiä, ei ilmoitusta tallenneta tietokantaan. 

 

Linkkien ja muiden tarvittavien tietojen kaivaminen HTML-koodista (HyperText 

Markup Language) ei valitettavasti ole aivan suoraviivaista. Tämä ongelma selvisi 

kuitenkin Chenin [16] HTML-parserilla, jonka avulla haluttujen tietojen etsiminen 

koodin seasta on mahdollista. Kyseistä parseria käytetään useaan otteeseen ilmoitus-

ten käsittelyn yhteydessä. Sen lisäksi työssä hyödynnetään valmiita PHP-funktioita 

esimerkiksi tunnistekoodien erottamiseen www-osoitteesta. 

 

Palvelimelle on asetettu ajoitettu tehtävä, joka suorittaa ilmoitusten hausta vastaavat 

kooditiedostot kerran viikossa. Toisen vastuulla on hakea ilmoitukset monsterin ja 

toisen mol:n sivuilta. Kummankin koodin idea on sama, mutta niiden toteutus eroaa 

hiukan johtuen sivustojen välisten erojen vuoksi.  

 

3.2 Ammattitermien etsiminen 

 

Ammattitermien löytämiseksi ilmoituksen dataa verrataan tietokannassa jo määritet-

tyihin termeihin, joiden avulla voidaan tarkistaa, mitkä tietokantaan tallennetuista 

termeistä löytyvät kyseistä ilmoituksesta. Löydetyt termit lisätään listaan ja tallenne-

taan tietokantaan osana ilmoituksen dataa. Samantyylistä toteutusta käytetään myös 

uusien termien etsimiseen. Uudet termit löytyvät ilmoituksista, kun kaikki tunnetut 

on poistettu. Tunnettujen termien poistamista varten ilmoituksen sisältöä verrataan 

ammattitermien lisäksi myös tietokantaan tallennettuihin turhiin termeihin, jolloin 

päästään eroon kaikista jo tunnetuista termeistä. 

 

Suomenkielen taivutusmuodoista johtuen termien vertailu ei ole aivan suoraviivaista. 

Tämän takia työssä hyödynnetään Pirisen [17] toteuttamaa palvelua, jonka avulla 

termeille voidaan tehdä morfologinen analyysi nykysuomen sanalistaan perustuen ja 

saada palveluun syötettyjen termien perusmuodot selville. Morfologista analyysia ei 

voida liittää suoraan palveluun sen toteutustavasta johtuen, mutta sitä voidaan hyö-

dyntää erillisenä palveluna. Analyysin avulla ilmoituksista voidaan löytää tunnettu-

jen sanojen lisäksi myös niiden aiemmin löytämättömät taivutusmuodot. Näin ollen 
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sanan jokaista eri taivutusmuotoa ei tarvitse tallentaa erikseen tietokantaan. Löytämi-

sen jälkeen tapahtuva luokittelu on kerrottu täsmällisemmin seuraavassa kappaleessa.  

 

3.3 Uusien termien ja ilmoitusten luokittelu 

 

Uusien termien löytämiseksi järjestelmän täytyy tehdä tiettyjä toimenpiteitä, joita on 

helpointa selvittää esimerkin avulla. Seuraavassa esitetään esimerkkinä uusien ilmoi-

tusten läpikäymä prosessi askel askeleelta hyödyntäen liitteessä 2 olevaa malli-

ilmoitusta.  Prosessin lopputuloksena ilmoituksesta on löydetty uudet termit sekä 

luokiteltu uudet termit ja itse ilmoitus. 

 

Prosessin alussa ilmoitus on koskematon, eli se on siinä muodossa kuin haettaessa 

järjestelmään. Tämän jälkeen ilmoituksesta etsitään ne termit, jotka ovat jo järjestel-

män tuntemia ja luokiteltu turhiksi.  Termien löytämiseksi ilmoituksen sanoista 

muodostetaan myös niiden perusmuodot hyödyntäen morfologista analyysiä ja niitä 

verrataan tietokannassa oleviin termeihin. Vertailun tuloksena ilmoituksesta löyde-

tään ja poistetaan tunnetut turhat termit kuvan 3 mukaisesti, jossa kyseiset termit on 

ympyröity.  

 

 

 

 

 

 

 

Tämän jälkeen ilmoituksesta etsitään niitä termejä, jotka on luokiteltu kuuluviksi jo-

ko hard- tai soft-skilleihin. Termien löytämiseksi hyödynnetään samoja menetelmiä 

kuin turhien termein osalla, mutta poistamisen lisäksi kyseisien termien luokista las-

ketaan prosenttiosuudet. Luokkien prosenttiosuudet auttavat ylläpitoa luokittelemaan 

jäljelle jääviä uusia termejä ja niiden avulla ylläpito voi myös päätellä onko järjes-

telmä onnistunut luokittelemaan ilmoituksen oikein. Kuvassa 4 näkyy kuinka järjes-

telmä on tunnistanut ilmoituksesta tunnettuja termejä.  Kuvan tekstistä on poistettu jo 

aikaisemmin löydetty turhat termit ja nyt löydetyt termit on ympyröity. Jäljelle jää-

neet sanat ovat niitä,  jotka ylläpidon täytyy luokitella sillä tätä ominaisuutta ei ole 

vielä tässä vaiheessa mahdollista automatisoida.   

 

OOP-osaamisen. Puhut ja kirjoitat sujuvaa englantia etkä koe ongelmalliseksi myös-
kään ruotsin tai saksan kieltä. Mikäli luulet sopivasi joukkoomme, pistä meille hake-
mus CV:llä ja palkkatoiveella varustettuna. Mistä on hyvät flexaajat muun muassa 
tehty: ActionScript 3, MXML, MVC, IoC, Parsley, RobotLegs, Mate, Cairngorm, Pu-
reMVC, AMF, Rest, SOAP, FLV, Flash Media Server, Wowza, RED5, JavaScript 

Kuva 3. Ilmoituksesta löydetty turhat termit 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

Ylläpidolle tarjotaan listaus jäljelle jääneistä termeistä, jotka täytyy luokitella käsin. 

Luokittelussa ylläpidolla on apunaan löydetyistä termeistä luotu jakauma, sekä jokai-

selle jäljelle jääneistä termeistä luotava naapurusto. Naapurusto pitää sisällään 3 lä-

hintä sanaa kyseisen termin molemmin puolin. Naapurustoon lasketaan mukaan 

myös järjestelmän tuntemat termit, jotka on poistettu listauksesta, sillä ilman niitä 

naapurusto ei antaisi kunnollista kuvaa. Naapuritermien luokista lasketaan prosentti-

jakaumat kuten ilmoituksen kaikista tunnetuista termeistä ylläpitäjän päätöstä helpot-

tamaan. 

 

Ilmoituksen luokittelemiseksi järjestelmä vertaa ilmoituksesta löytyviä termiluokkia 

tietokannasta löytyvien ammattikategorioiden sisältämiin luokkiin, jotka on määritel-

ty hyödyntäen Agorian [9] tutkimustuloksia.  Vertailu suoritetaan MySQL:n [12] ky-

selyä, jonka avulla voidaan verrata ilmoituksen termiluokkien ja ammattikategorioi-

den luokkien yhteneväisyyksiä ja etsiä ilmoitukselle parhaiten sopiva ammattikatego-

ria. Kategoria löytämiseksi voidaan myös hyödyntää Tietoalojen liiton [10] listaamia 

IT-alan tehtävänimikkeitä. Ilmoituksesta voidaan etsiä nimikkeistöön kuuluvia ter-

mejä ja luokitella ilmoitus suoraan löytyvän nimikkeen perusteella.  

 

3.4 Käyttäjän palvelut 

 

Palvelu tarjoaa käyttäjille kahdenlaisia palveluita. Toisen tarkoituksena on tarjota 

käyttäjälle tilastoja, joista käyttäjä voi katsoa, millaisia työpaikkoja on ollut milloin-

kin vapaana ja kuinka monta. Toinen palvelu taas tarjoaa käyttäjälle mahdollisuudet 

hakea ilmoituksia omien vahvuuksiensa mukaan tai tarkastaa minkälaisia osaamis-

vaatimuksia esimerkiksi ohjelmoijilta on vaadittu. 

 

Joka viikko, kun uudet ilmoitukset haetaan, ne tallennetaan myös arkistoon, jotta tie-

dot kyseisen viikon ilmoituksista jäisivät talteen. Käyttäjälle tarjotaan näin mahdolli-

suus tutustua kerättyihin tilastoihin. Käyttäjä voi katsoa graafista, montako paikkaa 

OOP-osaamisen. kirjoitat sujuvaa englantia ongelmalliseksi myöskään ruotsin saksan 
kieltä. Mikäli luulet sopivasi joukkoomme, pistä meille hakemus CV:llä palkkatoi-
veella varustettuna. Mistä hyvät flexaajat muun muassa tehty: ActionScript 3, MXML, 
MVC, IoC, Parsley, RobotLegs, Mate, Cairngorm, PureMVC, AMF, Rest, SOAP, 
FLV, Flash Media Server, Wowza, RED5, JavaScript 

Kuva 4. Ilmoituksesta löydetyt ammatti- ja taitotermit 
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on yleisesti IT-alalla ollut sillä viikolla vapaana tai hän voi tehdä tarkemman haun 

selvittääkseen jonkin tietyn osaamisalueen tilanteen.  

 

Käyttäjän kannalta palvelun päätarkoitus on tarjota mahdollisuus hakea työpaikkail-

moituksia omilla vahvuuksilla. Käyttäjä voi hakea ilmoituksia ammattikunnittain, 

painottamalla ammattikunnan osaamisalueita tai tekemällä haun pelkästään painotet-

tujen osaamisalueiden pohjalta. Haun tulokset näytetään käyttäjälle parhaiten hakuun 

sopivasta huonoimmin sopivaan. Jokaisesta haun löytämästä ilmoituksesta löytyy 

linkki alkuperäiseen ilmoitukseen, lyhyt kuvaus sekä osaamisvaatimukset. Haun yh-

teydessä tulostetaan myös listaus kaikista niistä taidoista, jotka ovat tulleet esille il-

moituksissa. 

 

3.5  Toteutuksen ongelmat 

 

Palvelun toteutuksessa ilmeni muutamia ongelmia, joista onneksi suurin osa saatiin 

ratkaistua. Valitettavasti vakavimpaan ongelmaan ei ainakaan tähän mennessä ole 

löytynyt tehokasta ratkaisua. Kyseinen ongelma pienentää huomattavasti palvelun 

käytettävyyttä ja voi pahimmillaan johtaa usean tietolähteen poissulkemiseen palve-

lun ulkopuolelle.  

 

Työpaikkailmoitusten noutamiseksi palvelun on päästävä käsiksi HTML- tai RSS-

muotoiseen (Really Simple Syndication) sivuun, joka pitää sisällään linkit haettaviin 

ilmoituksiin. Tätä tapaa ei kuitenkaan voida soveltaa Monster.fi – sivuston kanssa. 

Monster käyttää javascriptiä ilmoitustensa näyttämiseen, eli käyttäjälle näkyvä lista-

us luodaan vasta siinä vaiheessa kun sivu on haettu käyttäjän koneelle. Palvelu ei 

kuitenkaan voi noutaa ja suorittaa sivuston javascript-koodia, joten se pääsee käsiksi 

vain 25 työpaikkailmoitukseen Monsterin sivuilla. Nämä ilmoitukset eivät välttämät-

tä ole edes IT-alan ilmoituksia, vaan voivan sisältää myös muiden alojen ilmoituksia. 

Vastaava listaamistapa on Monster.fi – sivuston lisäksi käytössä ainakin Oikotie.fi:n 

työpaikkapalveluissa.  

 

Tällä hetkellä kyseinen ongelma kierretään hakemalla työpaikkailmoitusten linkit 

sisältävä koodi käsin Monster.fi – sivulta ja tallentamalla se erilliseen tiedostoon, 

josta ilmoitusten noutamiseen tarkoitettu koodi sitten etsii linkit. Vaikkakin tämä 

menetelmä on toimiva ja johtaa haluttuihin lopputuloksiin, niin se ei toteutuksena ole 

toivotun kaltainen. Lisäksi se johtaa hyvin suureen työmäärään, mikäli palveluun li-
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sätään muitakin sivustoja, jotka käyttävät samankaltaista koodia kuin Monster.fi. 

Työmäärää voidaan tietenkin pienentää hakemalla ilmoituksen vain kerran kuussa 

tämänhetkisen kerran viikossa tahdin sijaan. Tällöin ei käyttäjälle kuitenkaan voitaisi 

tarjota tietoja sen hetkisistä työpaikoista, vaan olisi hyvin todennäköistä, että suurin 

osa ilmoituksista olisi vanhentuneita.  

 

Monsterin sivustorakenteen lisäksi ongelmia aiheuttaa MySQL:n omat rajoitukset. 

Työssä hyödynnettävän fulltext-etsinnän termien minimipituus on oletuksena rajoi-

tettua neljään merkkiin. Sanojen minimipituutta on mahdollista pienentää ja tämän 

työn ohessa se on ehkä mahdollista saada 3 merkkiin palvelua ylläpitävän tahon puo-

lelta.  Sitä pienempään tarkkuuteen ei kuitenkaan ole mahdollista päästä, sillä se ra-

sittaisi palvelinta liian paljon. Näin ollen järjestelmä voi hyödyntää etsinnässään ai-

van kaikkia termejä. 
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4 TYÖN TULOKSET 

 

Työn tuloksena toteutettiin verkkopalvelu työpaikkailmoitusten hakemiseen omia 

vahvuuksia painottaen. Palvelu hakee ilmoitukset mol.fi ja monster.fi sivuilta tallen-

taen niistä löytyneet ammatti- ja taitotermit sekä ilmoitukseen johtavan linkin järjes-

telmän tietokantaan. Mollilta tallennetaan myös itse ilmoitus järjestelmään. Käyttäjä 

voi sitten etsiä sopivia ilmoituksia tietokantaan tallennetuista tai tarkastella tilastoja, 

jotka kertovat kuinka monta IT-alan tai tiettyyn ammattitermiin liittyvää työpaik-

kailmoitusta milläkin viikolla on ollut. Tämän lisäksi ylläpito vai huolehtia, että jär-

jestelmä kategorioi haetut ilmoitukset oikein ja muuttaa virheellisiä tai puutteellisia 

luokitteluja. 

 

Palvelun käyttäminen ei vaadi rekisteröitymistä tai mitään tunnuksia, joten sitä voi-

vat käyttää kaikki. Järjestelmän ainoa suojattu alue on ylläpidon sivusto, jolla pyri-

tään varmistamaan, että ylläpitoa vaativat toimet toteutetaan luotettavasti. Järjestelmä 

on edelleen kehityksen alainen ja tämä teksti antaa  tarkemman kuvan palvelun toteu-

tukseen liittyvistä menetelmistä ja päätöksistä sekä kertoo myös teoriasta työn taus-

talla.  

 

4.1 Käyttäjän palvelut 

 
Käyttäjälle palvelu avautuu kuvan 5 näköisellä liittymällä, jossa käyttäjällä on heti 

mahdollisuus asettaa haluamansa hakuparametrit työpaikkailmoitusten etsimiseksi. 

Käyttäjä voi valita haluamansa osaamisalueet ja painottaa niitä omien taitojensa mu-

kaan parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Painotus tapahtuu antamalla jokaiselle etsit-

tävälle termille arvo -5 ja 5 väliltä käyttäjän antamien painoarvojen mukaan.  

 

Hakua varten palvelusta löytyvät termit tulostetaan kategorioidussa järjestyksessä ja 

jokaisen kategorian alle kuuluvat termit näytetään vielä aakkosjärjestyksessä. Näin 

on saavutettu mahdollisimman looginen liittymä, joka on selkeä vaikka näytettävien 

termien määrä kasvaisi.  
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Kun käyttäjä hyväksyy haun, järjestelmä tulostaa näytölle kuvan 6 mukaisen listauk-

sen hakuun parhaiten sopivista ilmoituksista. Ilmoitukset tulostetaan paremmuusjär-

jestyksessä, eli parhaiten soveltuva haku tulostetaan ensimmäiseksi. Haun tuloksista 

tulostetaan linkki alkuperäiseen ilmoitukseen, mahdollinen lyhyt kuvaus ilmoitukses-

ta sekä ilmoitukseen kuuluvat ammattitermit. Palvelu tulostaa lisäksi listauksen kai-

kista ammattitermeistä, jotka löytyvät ilmoituksista. Käyttäjä saa siis näkyviinsä lis-

tauksen niistä taidoista, joita arvostetaan hakuun kuuluvissa ilmoituksissa ja voi näi-

den listausten perusteella suunnitella tulevaa koulutustaan tai vaikka omaa hakemus-

taan johonkin listauksen ilmoituksista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 6. Käyttäjän tekemän haun tulosten listaaminen 

Kuva 5. Hakuun käytettävien termien valinta ja painottaminen 
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Käyttäjä voi myös halutessaan tutkia järjestelmän keräämiä tilastoja työpaikkatilan-

teen kehittymisestä, joissa näkyy kuinka monta vapaata työpaikkaa on ollut ilmoitet-

tuna kyseisellä viikolla. Tilastot tulostetaan graafina, josta voi seurata ilmoitusten 

määriä viikoittain. Käyttäjä voi myös tutkia monster.fi ja mol.fi sivustojen ilmoitus-

ten määriä erillisinä tilastoina tai seurata tietyn ammattialan ilmoitusten määrien ke-

hittymistä. Tilastot esitetään käytättäjälle kuvan 7 mukaisessa näkymässä, josta käyt-

täjä voi valita haluamansa tilaston näytettäväksi. Graafista on myös mahdollista näh-

dä jokaisen päivän tarkemmat tilastot ilmoitusmääristä viemällä hiiri tilaston päälle 

halutun päivän kohdalla. 

 

 

 

Tilastoinnin tarkoituksen on tarjota käyttäjälle mahdollisimman tarkka kuva työpaik-

kailmoitusmäärien kehittymisestä ajan kuluessa. Tarkennetut tilastot mahdollistavat 

myös valikoivampien tietojen tarkkailun, kuten .net-osaamista vaatien ilmoitusten 

määrän seuraamisen. Tilastojen kautta on myös mahdollista seurata mikä tyyppisiä 

työpaikkoja ilmoitetaan mol:n ja monsterin sivuille, sekä millaisista ilmoitusmääristä 

on viikoittain kyse. Käyttäjän ei tarvitse enää etsiä ilmoitusmääriä tietyiltä sivuilta, 

vaan hän voi tarkastella haluamiaan tilastoja palvelun käyttöliittymästä hakiessaan 

haluamiaan työpaikkailmoituksia. 

 

 

 

 

Kuva 7. Tilasto haetuista ilmoitusmääristä 
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4.2 Ylläpidon sivu 

 
Tavallisille käyttäjille näkyvien käyttöliittymien lisäksi palvelu pitää sisällään erilli-

sen liittymän ylläpidolle. Ylläpidon näkymästä voidaan selailla tietokannasta löyty-

viä työpaikkailmoituksia ja säätää käsin niistä löytyvien termien luokkia. Liittymän 

kautta ylläpidon on myös mahdollista seurata miten hyvin järjestelmä on onnistunut 

tunnistamaan ilmoituksista tunnettuja termejä ja miten se on käsitellyt sille ennestään 

tuntemattomia. 

 

Oletuksena ylläpidolle tarjotaan vain näkymää termeistä, joita ei ole onnistuttu luo-

kittelemaan. Ylläpitäjällä on kuitenkin mahdollisuus päästä näkemään muutakin da-

taa tarpeidensa mukaan. Järjestelmä voi näyttää alkuperäisen ilmoituksen, listata va-

littujen termien mahdollisen naapuruston luokkineen ja tarjota ehdotuksensa termien 

luokiksi, antaa ehdotuksen ilmoituksen luokasta sekä tarjota täydellisen tulosteen il-

moituksesta. Täydellinen tuloste pitää sisällään kaikki ilmoitukseen kuuluvat termit, 

luokkineen ja naapurustoineen, myös ne jotka järjestelmä on onnistunut luokittele-

maan automaattisesti. Ylläpidon käyttöliittymä näkyy kuvassa 8, josta sen yksinker-

taisuus tulee hyvin ilmi. Ylläpito ei tarvitse monimutkaisia valikkoja ja useita valin-

tamahdollisuuksia selvitäkseen toimistaan, sillä sen tarkoitus on vain avustaa järjes-

telmän automaatiota epäselvissä ja täysin uusissa tilanteissa, joita ei ole voitu määri-

tellä palveluun ennalta. Tällöin ylläpidon täytyy käsin määritellä löydettyjen sanojen 

luokat, jotta palvelu kykenee tunnistamaan ilmoitusten luokat.  

 

Ajan kuluessa järjestelmään saadaan tallennettua entistä suuremmat määrät termejä, 

jolloin palvelu pystyy toimimaan entistä itsenäisemmin ja tekemään omia johtopää-

töksiä termien luokitteluun liittyen jo olemassa olevan tietomäärän pohjalta. Näin 

ollen myös ylläpidon käsin tekemä työmäärä pienenee. Järjestelmää voidaankin 

eräällä tapaa verrata opetettavaan neuroverkkoon, jossa halutun tuloksen saavuttami-

nen vaatii järjestelmän opettamista ja tarvittavien parametrien säätämistä. Kun järjes-

telmään on tallennettu riittävä määrä dataa, se pystyy toimimaan hyvinkin autonomi-

sesti, kunhan vastaan ei tule suuresti tavallisesta poikkeavaa tilannetta. 
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Palvelusta on hyötyä niin työtä etsiville henkilöille kuin myös opiskelijoille, jotka 

haluavat selvittää millaisia taitoja heidän tavoittelemallaan alalla arvostetaan. Jokai-

sen hakutuloksen mukana tulostetaan myös listaus kyseisessä ilmoituksessa maini-

tuista taidoista, sekä haun loppuun lisätään vielä listaus kaikista niistä taidoista, joita 

haun tuloksissa on mainittu. Nämä tulokset auttavat työnhakijoita ja opiskelijoita ke-

hittämään taitojaan toivottuun suuntaan ja kohdistamaan cv:nsä (Curriculum Vitae) 

paremmin kyseiseen ilmoitukseen.  

 

Järjestelmä on toteutettiin siten, että sen tarjoama palvelu voidaan laajentaa katta-

maan laajempi kohdeyleisö eikä se ole sidottu IT-alan ilmoituksiin kuin työn kohdis-

tamiseksi tehtyjen määritysten ja laajuuden takia. Toteutuksen kannalta rajoitukset 

olivat kuitenkin välttämättömiä, sillä muuten toteutetun palvelun laajuus olisi huo-

mattavasti suurempi.  

 

4.3 Termien tallennus 

 

Ilmoituksista löydetyt ammatti- ja taitotermit tallennetaan tietokannassa olevaan puu-

rakenteeseen.  Rakenne jakautuu heti alussa hard- ja soft-skilleihin, eli ammtti- ja 

taitotermeihin. Ammattitermien alta löytyy teknisiin taitoihin ja osaamisiin liittyviä 

kategorioita, kuten ohjelmointi, serverit ja verkot. Näiden alta löytyy kyseiseen kate-

Kuva 8. Ylläpidon sivu ilmoitusten käsittelyyn 
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goriaan liittyviä termejä tai tarkentavia kategorioita, kuten web-kielet ja arkkitehtuu-

rit. Taito-kategorian alle kuuluvat kielitaitoon sekä koulutukseen liittyvät termit. 

Sinne lisätään myös sellaisia termejä, jotka kuvaavat henkilön persoonallisia ominai-

suuksia, kuten ahkeruus ja itsenäisyys. 

 

Termeistä luotava puurakenne mahdollistaa termien tarkemman luokittelun ja tätä 

kautta myös ilmoituksen kategorioinnin. Puurakenne on myös helposti muokattavissa 

ja laajennettavissa mikäli sen rakennetta on tarvetta muokata. Turhiksi merkittyjä 

termejä puurakenteeseen ei lisätä, sillä niillä ei ole mitään merkitystä, kun ilmoituk-

sia luokitellaan. Tarkemman kuvan järjestelmään kuuluvasta puurakenteesta saa ku-

van 9 avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 9. Termien puurakenne 
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5 TOTEUTETUN PALVELUN KEHITTÄMINEN 

 

Työn tuloksena syntynyt palvelu on idealtaan hyvä sekä käytännöllinen ja sen kehi-

tysmahdollisuudet ovat myös varsin laajat työssä olleiden rajoituksien takia. Jatkossa 

eniten ongelmia tuottaakin toteutusjärjestyksen päättäminen, eli mikä osio toteute-

taan ensin. 

 

Seuraavassa käydään läpi joitain osia, jotka ovat toteuttamisen tai parantamisen ar-

voisia. Samalla kerrotaan myös lyhyesti millaisia ongelmia kukin toteutus saattaisi 

aiheuttaa ja miten mahdolliset ongelmat voitaisiin ratkaista. 

 

5.1 Rajapinnat 

 

Järjestelmää voi käyttää vain tietyltä palvelimelta ja sivulta, jolle palvelu on toteutet-

tu. Tämän sivun kautta käyttäjä pääsee käsiksi tarjottaviin palveluihin. Tämän rajoi-

tuksen poistaminen helpottaisi palvelun laajamittaista käyttöä ja toisi myös uusia 

mahdollisuuksia palvelun kehittämiseen. Rajoituksen poistaminen onnistuisi parhai-

ten tekemällä rajapinnat, joiden kautta ulkopuoliset palvelut voisivat hakea tästä pal-

velusta tietoja ja mahdollisesti myös tuoda uusia. Ulkopuolisille palveluille avointen 

rajapintojen tekeminen ei kuitenkaan ole erityisen helppoa ja siinä tulee ottaa tarkasti 

huomioon mahdolliset tietoturvaongelmat. Rajapintojen toteutuksessa pitäisi ottaa 

huomioon myös mahdolliset juridiset ongelmat, eli onko oikeuksia käyttää monsterin 

tai mol:n sivuilta löytyvää tietoa saati jakaa sitä muille.  

 

Ongelmista ja mahdollisista vaaroista huolimatta rajapintojen toteuttaminen olisi ää-

rimmäisen järkevää palvelun kehittämisen kannalta. Muut järjestelmät voisivat lisätä 

sivuilleen mahdollisuuden hakea tämän palvelun tarjoamia tietoja, tai ihmiset voisi-

vat lisätä omille sivuilleen tulosteen, joka pitäisi sisällään kyseisen henkilön asetta-

mien hakuparametrien mukaiset työpaikkailmoitukset. Tietoa voitaisiin liikuttaa 

myös toiseen suuntaan, jolloin joku taho voisi tehdä oman järjestelmänsä esimerkiksi 

rakennusalan ilmoitusten noutamiseen ja käsittelyyn. Rajapinnan kautta kyseiset tie-

don voitaisiin tuoda tähän palveluun ja ne olisivat siten myös tämän järjestelmän 

käyttäjien saatavilla.  
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5.2 Useammat lähteet ja alat 

 

Tällä hetkellä palvelu hakee ilmoituksia vain kahdesta lähteestä. Vaikka kyseiset läh-

teet antavat melkoisen laajan katsauksen Suomen IT-alan työpaikkailmoituksiin, niin 

silti useampi lähde toisi laajuutta palveluun. Uusien lähteiden lisääminen olisi myös 

suhteellisen vaivatonta, sillä ilmoitusten analysointi ja luokittelu toimii jokaiselle il-

moitukselle samalla tavalla. Lähteille tarvitsisi tehdä vain omat rajapinnat, jotka huo-

lehtisivat ilmoitusten noutamisesta palveluun. Ongelmia voisi koitua ilmoitusten 

keskinäisestä vertailusta, jolla pyritään estämään saman ilmoituksen tallentaminen 

tietokantaan useaan otteeseen. Mikäli ilmoituksen rakenne poikkeaa huomattavasti 

Mol:n tai Monsterin ilmoituksista on vertailun tekeminen hyvin vaikeaa. Vertailujen 

tekeminen ei tässäkään tilanteessa olisi mahdotonta, mutta se voisi johtaa jo olemas-

sa olevien vertailuoperaatioiden muokkaamiseen tai uudelleenkirjoittamiseen.  

 

Samalla voidaan myös harkita muidenkin kuin IT-alan ilmoitusten hakemista palve-

luun. Tällä hetkellä palvelu jättää huomiotta suuren osa työpaikkailmoituksista sillä 

koska ne eivät ole IT-alan ilmoituksia. Mikäli tämä puute korjattaisiin, niin järjes-

telmä pystyisi tarjoamaan palveluitaan huomattavasti suuremmalle käyttäjäjoukolle. 

Uusien alojen lisääminen palveluun vaatisi kuitenkin uuden termistön ja ammattika-

tegorioiden määrittelyä, eli hyvin suurta työmäärää. Laajennus voitaisiin kuitenkin 

toteuttaa pienissä osissa, jolloin esimerkiksi puolen vuoden välein palveluun lisättäi-

siin uusi ala termistöineen ja kategorioineen. Toinen vaihtoehto palvelun laajentami-

seksi olisi, että joku ulkopuolinen taho tarjoaisi tarvittavat tiedot uuden ammattialan 

lisäämiseksi palveluun 

 

5.3 Luokittelu 

 

Tämän hetkinen menetelmä termien ja ilmoitusten luokitteluun johtaa toivottuun tu-

lokseen, mutta se vaatii toimiakseen ylläpidon huomiota. Se ei siis kykene täysin au-

tomatisoituun luokitteluun, joka kuitenkin olisi pitkän päälle tavoiteltavaa. Luokitte-

lumenetelmän kehittäminen on ensisijaisen tärkeää, mikäli palvelua halutaan laajen-

taa nykyisestä laajuudestaan. Muutoin ylläpito joutuu keskittämään suuren osan ajas-

taan pelkästään ilmoitusten läpikäyntiin ja luokitteluun.  

 

Luokittelujärjestelmä kykenee ilmoituksen sisällön perusteella arvioimaan mihin 

luokkaan termi kuuluu ja lähes täydellisellä varmuudella kertomaan mihin luokkaa 
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ilmoitus kuuluu. Nämäkin tulokset tulevat vielä paranemaan, kun palvelun sanasto 

laajenee. Siltikään lopputulos ei ole täysin varma ja tuloksen parantamiseksi järjes-

telmää on kehitettävä. Vaihtoehtoina on mennä Laguksen [5] kertoman hyvin pitkäl-

le automatisoidun järjestelmän WEBSOM:n suuntaan, tai hyödyntää useampaa me-

netelmää lopputuloksen saavuttamiseen. WEBSOM kykenisi löytämään ilmoituksien 

sisällöistä yhteyksiä ja täten luokittelemaan ne ilman ylläpidon apua. Sen avulla voi-

taisiin myös selvittää mitkä termit esiintyvät samoissa yhteyksissä ja täten havaitse-

maan niiden väliset yhteydet ja luokat. Suurin ongelma WEBSOM:n tai minkä ta-

hansa muun SOM-pohjaisen järjestelmän kanssa on sen käyttöönotto, joten ainakin 

tällä hetkellä kyseinen vaihtoehto on jätettävä pois laskuista.  

 

Vaihtoehtoisesti samaan lopputulokseen voidaan päästä yhdistelemällä useita eri me-

netelmiä yhdeksi kokonaisuudeksi. Voimme hyödyntää Chenin [2] oppeja termien 

etäisyyksien laskemiseen, Attardin [4] neuvoja termien naapuruston suhteen, Pirisen 

[17] järjestelmää morfologiseen analyysiin, Wangin [8] opastusta päätöspuiden suh-

teen ja Gilfillanin [18] neuvoja MySQL:n fulltext-etsinnän järjestämiseen. Näitä yh-

distelemällä voidaan luoda järjestelmä, joka on hyvin paljon nykyisen kaltainen, 

mutta pystyy saavuttamaan nykyistä paremman tarkkuuden luokittelun suhteen. 

 

5.4 Morfologinen analyysi 

 
Tällä hetkellä järjestelmä pystyy etsimään sanoista niiden perusmuodot hyödyntäen 

Pirisen [17] tekemää palvelua, mutta Pirisen toteutuksen avulla olisi myös mahdollis-

ta etsiä termeistä niiden kaikki taivutusmuodot, joka ei työssä toteutetulta palveluta 

vielä onnistu. Jatkossa järjestelmää olisikin kehitettävä siihen suuntaan, että se osaisi 

hyödyntää täydellisesti morfologista analyysia ja täten pystyisi tuottamaan entistä 

tarkemmat analyysit kerätystä datasta ja pienentämään ylläpidon työmäärää termien 

luokittelussa. Toteutettu palvelu taivuttaa useat yhdyssanat ja pidemmät termit hie-

man väärin, joten kaikkien taivutusmuotojen hakeminen kerralla vähentäisi väärän 

tunnistuksen riskiä ja helpottaisi ylläpitäjän työtä tilanteissa, joissa sanalle pitäisi 

tehdä analyysi käsin syystä tai toiseta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tuloksena syntyi verkkopohjainen palvelu työpaikkailmoitusten hakemiseen ja 

ilmoitusmäärien seuraamiseen IT-alalla. Järjestelmä koostuu kolmesta osasta, joiden 

yhteistoiminnan tulos lopullinen palvelu on. Palvelun kehittämiseksi voidaan jokaista 

osiota muokata erikseen muista riippumatta, tai koko järjestelmään voidaan tehdä 

muutoksia samanaikaisesti. Tämä helpottaa palvelun jatkokehittämistä huomattavasti 

ja mahdollistaa jopa kehityksen hajauttamisen usean eri henkilön vastuulle.  

 

Palvelun toiminnan kannalta yksi sen tärkeimpiä osioita on ilmoitusten hakeminen 

mol:n ja monsterin sivuilta. Tämä osio on yksi järjestelmän automaattisista osista, 

joiden tarkoitus on toimia ilman käyttäjän puuttumista asioihin ja se saavuttikin lähes 

halutun autonomisen tavoitteensa. Osion täydellisen suoriutumisen esteenä oli kui-

tenkin monsterin sivujen rakenne, joka ei mahdollista ilmoitusten automaattista ha-

kua. Tämän rajoitteen poistamiseksi tehdään jatkossa töitä, jotta päästäisiin tilantee-

seen, jossa ilmoituksen onnistuttaisiin hakemaan täysin automaattisesti. 

 

Ilmoitusten noutamisen yhteydessä yksi järjestelmän osista suorittaa haetulle datalle 

analyysin sekä pyrkii luokittelemaan löydettyjä tietoja mahdollisuuksien mukaan. 

Asetettujen vaatimusten pohjalta voidaan todeta, että tämä järjestelmän osa tekee 

tehtävänsä onnistuneesti. Se kykenee löytämään ilmoituksista ennestään tuntematto-

mat termit ja tunnistamaan niille mahdollisen luokan. Lisäksi osio pystyy luokittele-

maan ilmoituksen tunnettujen ammattitermien osalta ja ennen kaikkea löytämään 

tunnetut termit. Osa pystyisi vielä parempaan ja tarkempaan lopputulokseen, mikäli 

morfologista analysaattoria pystyttäisiin hyödyntämään täydellisesti, eli se voitaisiin 

integroida osaksi järjestelmää jolloin sitä voitaisiin käyttää suoraan hyödyksi ilmoi-

tuksia analysoidessa. Työn lopputuloksen kannalta morfologinen analyysi ei kuiten-

kaan ole täysin välttämätön, joten sitä voidaan pitää kehityskohteena, jonka toteutta-

minen toisi mahtavan lisän järjestelmän toimivuuteen. 

 

Mahdollisimman hyvän käytettävyyden saavuttamiseksi tarvitaan selkeä ja helppo-

käyttöinen käyttöliittymä, joka tarjoaa kuitenkin riittävästi informaatiota käyttäjän 

tiedonjanon sammuttamiseksi. Tätä ajattelutapaa soveltaen toteutettiin myös tämän 

työn tuloksena syntyneen järjestelmän käyttäjien käyttöliittymä. Palveluun toteutettu 

käyttöliittymä on hyvin yksinkertainen, mutta samalla se kuitenkin tarjoaa käyttäjälle 
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kaiken tarvittavan toiminnallisuuden työpaikkailmoitusten hakemiseen sekä järjes-

telmän tarjoamien tilastojen tarkasteluun. Käyttöliittymän osana toimiva käyttäjä 

haut toteuttava osio toimii myös lähes toivotulla tavalla. Osio hakee ilmoituksen 

käyttäjän antamien tietojen mukaan ja tulostaa hakutuloksen paremmuusjärjestyk-

seen hakua parhaiten vastaavasta huonoiten vastaavaan. Jokaiseen tulokseen tulee 

myös linkki alkuperäiseen työpaikkailmoitukseen sekä listaus kyseisessä ilmoituk-

sessa esiintyneistä ammatti- / taitotermeistä. Valitettavasti hakutuloksiin tulee ajoit-

tain myös ilmoituksia, joiden vastaavuus käyttäjän toiveisiin on hyvin lähellä nollaa, 

mutta tämäkin ongelma on korjattavissa hakufunktiota muokkaamalla.  

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että järjestelmä toimii hyvin lähellä työhön asetet-

tua tasoa. Ne osiot, jotka eivät aivan täytä asetettuja vaatimuksia ovat kuitenkin hy-

vin lähellä niitä ja kyseisten osioiden parantaminen onkin yksi ensimmäisenä toteu-

tettavista asioista palvelun parantamiseksi. On myös huomioitava, että vaikka ilmoi-

tusten hakeminen ei toimikaan toivotulla automaation tasolla, se ei kuitenkaan tee 

siitä toimimatonta osiota. Kyseisen osion heikko toimivuus johtuu hyvin suurelta 

osalta monsterin sivujen toteutuksesta, joka ei mahdollista palvelun kaipaamien tieto-

jen noutamista automatisoidusti.  
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LIITE 1. Palvelun rakenne 
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LIITE 2. Työpaikkailmoitus 

 
Flex kehittäjää Utsjoelle 

 

Oletko omanarvon tunteva ohjelmoijaguru, jolle actionscript 3 on tutumpaa kuin 

suomen kieli ja actionscript 2 kirosana. Pystytkö työskentelemään itsesi kaltaisten 

persoonien joukossa ja kehittämään heidän kanssaan maailmaa mullistavia sovelluk-

sia. Nautit skaalautuvien verkkosovellusten luomisesta ja omaat tietenkin vahvan 

OOP-osaamisen. Puhut ja kirjoitat sujuvaa englantia etkä koe ongelmalliseksi myös-

kään ruotsin tai saksan kieltä. Mikäli luulet sopivasi joukkoomme, pistä meille ha-

kemus CV:llä ja palkkatoiveella varustettuna. . Mistä on hyvät flexaajat muun muas-

sa tehty: ActionScript 3, MXML, MVC, IoC, Parsley, RobotLegs, Mate, Cairngorm, 

PureMVC, AMF, Rest, SOAP, FLV, Flash Media Server, Wowza, RED5, JavaSc-

ript, HTTP, TCP, RIA. Käsittelemme kaikki hakemukset luottamuksellisina.  
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