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Sisällysluettelo

Yritysvastaaviston terveiset
Mikä ihmeen IT-Huuma?

Korona tuli ja vei mukanaan myös tämän vuoden
IT-Hekuman (Fukseille: IT-Hekuma on TiTen
vuosittain järjestämä IT-alan rekrytointimessu,
johon osallistuu n. 40 yritystä). Se ei kuitenkaan
tarkoita, että TiTeläisten tarvitsisi jäädä ilman
töitä. Koronasta huolimatta töitä on paljon
tarjolla IT-alan opiskelijoille!

Yritystiimin voimin kasattiin tietoa TiTen
yhteistyö- ja rekrytointikumppaneiden avoimista
ja aukeavista työpaikoista ja kerättiin ne tähän
lehteen eli IT-Huumaan. Monilla näistä
yrityksistä on avoinna harjoittelupaikkoja ja
kesätöitä, vakituisten työsuhteiden lisäksi. Eli
ihan huikeita mahdollisuuksia tarttua
työelämään jo opiskeluiden ohessa. Onnea
työnhakuun!
TL;DR: Hakekaa töihin!

Terveisin,
Juho, Heta ja Atte / TiTen yritystiimi

PS.

Osallistu samalla lahjakorttien
arvontaan vastaamalla kyselyyn killan
ja yritysten yhteistyöstä. Vastaaminen
kestää noin 10 minuuttia.
Pääset vastaamaan tästä
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https://www.youtube.com/watch?v=eY52Zsg-KVI
https://forms.gle/e33ppNSap26pxCFi6
https://forms.gle/e33ppNSap26pxCFi6


Ohjelmistokehitys.cinisa.fi/rekry

https://ohjelmistokehitys.cinia.fi/rekry


KAIPAATKO
KOODAUS-
KAVEREITA?

Opi uutta Bootcampilla! Bitwise

Bootcamp on ohjelmistoalan opis-

kelĳoille tarkoitettu elämykselli-

nen kesätyöjakso: töitä ja elämyk-

siä sopivassa suhteessa.

Meillä pääset työskentelemään

ja oppimaan oikeissa asiakaspro-

jekteissa kokeneiden konkareiden

seurassa. Kesän aikana järjeste-

tään myös mentorointia sekä mo-

nipuolisia koulutuksia, jotka sy-

ventävät osaamistasi.

Virallinen Bootcamp-jakso kes-

tää kesäkuusta elokuun loppuun,

jonka jälkeen olisi nastaa, jos jäisit

tekemään töitä ihan oikeana bitwi-

serina.

Halutessasi voit aloittaa työt jo

keväällä opintojen ohessa.

Lähetä CV, opintorekisteriote
ja saatesanat otsikolla
Bootcamp2021 osoitteeseen:
rekry@bitwise.fi

bitwiseoy bitwisefinland
Virallisemmat

läpät
Meidän arkea

TUU MUKAAN

BOOTCAMPILLE

www.bitwise.fi

https://www.bitwise.fi


Vincit rekry t
ässä näin

https://vincit.fi/rekry


Visma rekrylinkki

Go places
make an impact at Visma

We offer job opportunities in
software development, AI, design,
UX,marketing, finance, sales and
HR.We also have award-winning
trainee programs for students and
graduates. Our team of over 4,000
developers focuses on innovating
and creating software that helps
organisations run better while
building a more sustainable
future.

www.visma.fi/ura

https://www.visma.fi/ura


https://wakeone.co


https://tammerforce.com/en/


Valmet onmaailmanjohtava
teknologian, automaation ja
palveluidentoimittaja ja
kehittäjä sellu-, paperi- ja
energiateollisuudelle.Meillä
työskenteleeasiantuntĳoita
mm. automaatiotekniikan,
ohjelmistotekniikan ja HW-
suunnittelun koulutustaustoilla.
Työtehtäviä ja urapolkuja löytyy
niin tuotekehityksestäkuin
asiakasprojekteistakin.

Kesätyöpaikkojemme hakuaikaalkaa4.1.2021, lue lisäätäältä: www.valmet.com/kesatyot.
Kesätyöhakujasuunnitellessasivoit lukea TeemuTuominiemen kuvauksen tyypillisestä
työpäivästäValmetin automaatiojärjestelmien tuotekehityksen tiimissä.

Teemu Tuominiemi, Software DesignEngineer:Työpäiväni Valmetilla

Kutenmerkittävällä osalla päivätyöläisistä,
itsellänikin arkipäivän käynnistäjänä toimii
herätyskello. Kunsenoin seitsemän aikaan
aloittaa korvia raastavan soittonsa, olen oppinut
hiljentämään sen erittäin nopeasti vielä
kahdeksikymmeneksiminuutiksi. Joskus näinä
hetkinä muistelen lämmölläaikoja, jolloin
pystyin hyvälläomallatunnolla priorisoimaan
riittävät yöunet muutaman luennon
kustannuksella. Onneksi työajan joustavuus
kuitenkin nykyisinkin mahdollistaa
heräämistaistelunviivyttämisen.

Hiemanhäpeillen minun onmyönnettävä, että
ajan edelleen pääasiassa autolla7 kilometrin
matkan töihin, vaikkaolen jo useamman vuoden
toistuvasti kertonut työkavereillenisiirtyväni
hyvinvointipyöräilĳäksi. Vielä jonain päivänäse
tapahtuu. Toimisto jossatyöskentelen sĳaitsee
melko lähellä TampereenMessu-ja
Urheilukeskusta TampereenRantaperkiössä.

Hienoiksi toimistotiloiksi muutettu entinen
instrumenttitehdas toimii nykyisintyöpaikkana
reilulle tuhannelle Valmetlaiselle jasen
alihankĳalle. Itse työskentelen DNAStreetiksi

nimetyn käytävän päässä sĳaitsevassamodulissa
65, johon onkeskitetty merkittävä osaValmet
DNA-automaatiojärjestelmäntuotekehityksen
henkilöstöstä. Kuulunitsekin tähän joukkoon.

Valmet DNAon vainyksimonista Valmetin
automaatiotuotteista, mutta siitä olen löytänyt
itselleni omaankoulutustaustaan sopivanja
mielenkiintoisen työtehtävän. Olen valmistunut
Tampereenteknillisestä yliopistosta
automaatiotekniikan laitokselta. Opinnoissani
keskityin automaation ohjelmistotekniikkaan.
Valmetille löysin tieni kesätöidenkautta. Minulla
kävihyvätuuri, sillä juuri sinävuonna
tuotekehityksessä oli auki kesätyöpaikka, jossa
tarvittiin sellaista osaamista, jota olin sattunut
saamaan aiemmissaharjoitteluissani.
Diplomityön ja valmistumisenjälkeensiirryin
nykyiseenkahdeksan ohjelmistosuunnittelĳan
tiimiini. Vastuullammeon
automaatiojärjestelmän alimman tason
sovellusalustankehitys ja ylläpito. Sen
tarjoamien rajapintojen avulla hoidetaan
esimerkiksi järjestelmän eri sovellustenvälinen
tiedonsiirto.

Työpaikallesaavuttuani kiiruhdan päivittäiseen
aamupalaveriin. Palaverissa kokoonnumme
seisomaan korkean pöydän ympärille, ja kukin
vuorollaan kertoo edellisen päivän töistään ja
tulevan työpäivän suunnitelmistaan.Päivittäinen
aamupalaverion osaketterää
ohjelmistokehitysprosessia, jota
tuotekehitysprojekteissamme nykyisin
käytetään. Automaation ohjelmistoprojektit
toimivat pääosin kuten mitkä tahansa muutkin
ohjelmistoprojektit, mutta niissäon myös
erityispiirteitä, jotka tekevät asioistasekä
mielenkiintoisia että haastavia.Ennen kaikkea
sovellusten tulee olla luotettavia, tietoturvallisia
ja vakaita.Nesaattavat pyöriä tehtailla vuosia
keskeytyksettä.Tuotteiden elinkaari on myös
merkittävästi normaaleja kuluttajatuotteita
pidempi.

Kutenkaikkiohjelmointia opiskelleet tietävät, on
virheettömän koodin tekeminen käytännössä
erittäin vaikeaa.Olenkinollut tyytyväinen, että
laatuavarmistamaan meillä onotettu käyttöön
kaikki nykyaikaiset ohjelmistotuotannon
prosessit. Jokaista lähdekoodeihin tehtävää
lisäystätai muutosta vastenpyritään
rakentamaan automaattitestit, joita
koneistomme sitten ajaaautomaattisesti aina
kun puskemme niitä
versionhallintajärjestelmään. Opiskeluaikoinaen
olisi uskonut, että jonain päivänä käytän lähes
yhtä paljon aikaa testien kuin itse
tuotantokoodinkin kirjoittamiseen. Toimivuuden
lisäksi tärkeää onmyösylläpidettävyys, asiamitä
ei juurikaanopiskeluaikoina miettinyt, kunviittä
minuuttia ennenpuoltayötä yritti saada
harjoituksenpalautettua. Nykyisinsiloitteluun ja
ehyeen kokonaisuuteen tuleekin pyrittyä
luontaisesti, sillämuut tiimiläiset katselmoivat
kaikkimuutokset ennen kuin niitä julkaistaan.
Julkaisunjälkeen automatiikka hoitaa vielä
muutosten integroimisenniistä riippuviin
komponentteihin. Tällätavoin koko laaja
ohjelmistopino saadaan pidettyä jatkuvasti
toimivana kokonaisuutena. Näiden
automaattisten testien ja jatkuvanintegraation
lisäksi sovellustatestataanmyös

järjestelmätestaajien avulla. Heidänsuustaan
kuulee viimeisiätotuuksia.

Aamupäivänpalaverien ja normaalin
työskentelyn jälkeen on aikamennäsyömään.
Sarankulman toimipisteessämeillä on ainakin
omastamielestäni erittäin hyvä ruokala. Oma
ruokasuosikkinion talon tulipalosoppa, josta
löytyy senverran potkua, että se saa otsan
kostumaan ja nenän vuotamaan. Lounaan
syötyämmekierrämme useinulkokautta
rakennuksenympäri keräten siten hieman
raikasta ilmaa. Nopeiden kahvien jälkeen
siirrymme jälleen palaverienja muun työnteon
arkiseen rytmiin. Itse pääsen parhaiten työnteon
imuunmusiikkiakuuntelemalla, joten usein
minut löytääkin kuulokkeet päästä
työpisteeltäni. Enkuitenkaan pane pahakseni,
vaikkatyönteko usein keskeytyykin koputukseen
olkapäälle.Työkaverit saattavat tarvita toisia
silmäpareja,opastusta tai pelkästäänkuuntelĳaa
oman tehtävänsä kanssa. Avoin työilmapiiri on
kaikkienetu.

Kahdenaikoihin useimmat modulistamme
siirtyvät kahvitauolle. Tästäon muotoutunut
firman sisäinenverkostoitumishetki. Sitäkautta
olen saanuthyviä uusiakollegaystäviä ja oppinut
hyvin paljonmuiden talossatyöskentelevien
moninaisistatyötehtävistä.

Iltapäivän kahvitauon jälkeen onjäljellä vielä
iltapäivän viimeinen rutistus. Jos aamuihmisille
tehokasta työaikaaon se, kun muut eivät ole
vieläpaikalle ilmaantuneet niin itselle vastaavasti
toimivat iltapäivänviimeiset tunnit. Tällöin
työskentely on useimmiten keskeytyksetöntä ja
hyvään tilaan päästessämyös tehokasta. Kun
verensokeri lopulta laskeetarpeeksi alastai flow
katoaa, on aikalähteä kotiin ja vapaa-ajan
harrastustenpariin. Työt saavat odottaa
seuraavaanpäivään.

https://www.valmet.com/kesatyot
https://www.valmet.com/kesatyo
https://www.valmet.com/kesatyot


Cybercom.com

https://cybercom.com


Gofore.com/kesatyo

https://gofore.com/kesatyo2021
https://gofore.com/kesatyo2021


https://patriagroup.com/fi/toissa-patriassa/avoimet-tyopaikat
https://www.patriagroup.com
https://patriagroup.com/fi/palvelut/jarjestelmat-ja-jarjestelmaintegraatiot


Insta.fi/ura

Santeri aloi� meillä harjoi�elijana ja toimii tällä
hetkellä monipuolisissa kyberturvallisuuden
tehtävissä asiantun�jana. Santerille työn merki-
tyksellisyydellä ja työn sisällöllä on iso merkitys.
Näihin hän on myös itse voinut hyvin vaiku�aa.

Lue lisää Santerin ja Miian ajatuksista Instasta ja
tutustu meihin muihinkin instalaisiin:

i n s t a . f i / u r a

INSTAAN ON LUPA LUOTTAA!
Insta Group Oy on tamperelainen perheyritys, joka rakentaa ja ylläpitää
turvallista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa 13 paikkakunnalla. Meillä
Installa työskentelee yli 1000 asiantun�jaa teollisuusautomaa�on, teol-
lisen digitalisaa�on, kyberturvan ja puolustusteknologian parissa.

Työllistämme vuosi�ain useita harjoittelijoita monipuolisiin IT-alan
tehtäviin aina data-analy�ikasta ohjelmoin�in ja �etoturvaan. Moni jat-
kaa töitä opintojensa ohella, työllistyy meille ja kehi�yy monipuolisissa
tehtävissä lopulta vaikkapa johtoon tai senioritason asiantun�jaksi.

Haluamme myös tukea opiskelijoiden valmistumista ja urakehitystä,
joten opinnäytetöitä meillä on tehty jo lähes 200 vuosien saatossa.
Meillä opintojen ja työnteon yhdistäminen onnistuu joustavas�!

Olisitko sinä sopiva vahvistus instalaisten kasvavaan joukkoon? Har-
joi�elijahakumme star�aavat jo marraskuussa. Lue lisää harjoi�elusta
urasivuiltamme, laita vaikka suoraan hakemusta tulemaan tai vies�ä
rekrytoin�mme Emmalle: emma.kurki@insta.fi

Jutellaan lisää siitä, millaisia tehtäviä meillä voisi olla juuri sinulle!

Miia Onkalolla on pitkän linjan kokemus
ohjelmistokehityksestä ja tällä hetkellä hän
toimii teknologiajohtajanamme. Miialle
ovat tärkeää Installa on, e�ä suomalaisessa
perheyrityksessä meillä jokainen on ihminen,
jolla on arvo ihmisenä. Hän haluaa jatkuvas�
haastaa itseään oppimaan uu�a ja siihen Insta
tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet.

https://www.insta.fi/ura


Accenture.com/careers
Accenture Suomi @AccentureFI Accenture Finland@accenturefi

ACCENTURE'S YEAR-ROUND INTERNSHIPS AREHERE!

Are you looking for your nextmove?We've got you!We're hiring for wide range of
internship positionsincluding technology, consulting, strategy and security.

Our internship program is an opportunity to practice and develop your skills. What's more, an
internship with Accenture offers you a great possibility to continue as a part-time or full-time
employee. The typical timing is from 1 to 4 months, depending on your availability and projects.

WHY JOIN ACCENTURE?

• A friendly, diverse and dynamic team that welcomes your unique background, ideas and skills

• Support for your continuous learning, from basic skills to the latest industry-specific
knowledge

• Designated coaches for mentoring and support during the internship

• Extensive programs to boost overall wellbeing and life/work balance

• Opportunities to make a difference such as through corporate citizenship initiatives,
volunteering and Inclusion and Diversity networks

HOWDO I APPLY?
Browse Accenture Finland's career page or go directly to open internshippositions:
Strategy and Consulting, Technology, Creative and Design, and Security.

WHENDO I APPLY?
Apply at any time, taking note of the final application dates for each starting group. Just let us
know your schedule and when you'd like to start in your cover letter.

Spring 2021
Apply latest by November 15th for starting in February 2021. Interviews will be scheduled in
December.

Summer 2021
Apply latest by January 24th for starting with the May/June group. Interviews will be scheduled
in February.

Fall 2021
Apply latest by May 30th for starting with the September/October group. Interviews will be
scheduled in June.

https://accenture.com/fi-en/careers


Ura.leanware.fi

https://ura.leanware.fi


https://www.wapice.com/jobs


https://www.etteplanmore.com/meille-toihin


Mfiles rekrylinkki tässä näin joo

https://www.m-files.com/en/careers


https://careers.profitsoftware.com
https://profitsoftware.com/

