
Tiitus Students -opas oppilaitokselle 

www.tiitus.fi �

Mikä on Tiitus Students? 
Tiitus Students on opiskelijoiden ura- ja rekrytointijärjestelmä. Opiskelijat tekevät osaajaprofiilit 
ja työnantajat tekevät yritysprofiilit Tiitukseen, mutta kirjautuvat ja käyttävät palvelua 
oppilaitokselle räätälöidyn Tiitus Students -käyttöympäristön kautta.

Mitä osia palvelussa on?  
Yrityksen rekrytointijärjestelmä 
Paikka, jossa yritykset julkaisevat työpaikkoja ja hallinnoivat hakemuksia. 

Kirjautumisnäkymä 
Näkymä, josta oppilaitoksen käyttäjät ja yritykset kirjautuvat sisään. 

Työpaikkatori 
Julkinen listaus, johon työpaikat ja työnantajat listautuvat. Opiskelijat voivat hakea töitä tämän 
sivuston kautta. Työpaikkatori on Tiitus Students -palvelun ulkoinen sydän. 

Oppilaitoksen hallinta 
Oppilaitoksen hallinta on Tiitus Students -palvelun sisäinen sydän. Oppilaitoksen hallinnassa voi 
muokata oppilaitoksen tietoja, nähdä työnantajien ilmoittamia työpaikkoja ja selata palveluun 
rekisteröityneitä opiskelijoita.

Palvelun käyttöönotto 
Tiitus toimittaa oppilaitokselle yhden pääkäyttäjätunnuksen. Pääkäyttäjä voi lisätä palveluun 
muita henkilökunnan jäseniä. Pääkäyttäjiä voi halutessa olla useampi. Pääkäyttäjä voi hyväksyä 
yritysten kutsuja tai kutsua yrityksiä liittymään oppilaitoksen Tiitus Students palveluun. 
Pääkäyttäjä voi nähdä ja hakea myös opiskelijoiden profiileita palvelusta, mikäli opiskelija on 
antanut tähän luvan. 



Näin palvelu toimii 
Oppilaitoksen hallinta on Tiitus Students -käyttäjien käyttöympäristö. 
 
 

    

    

   

Aloitusnäkymässä on Tiitus Students -palvelun seinä, josta näet ajankohtaiset 
ilmoitukset sekä teknisen tuen tiedot.

Oppilaitos-valikosta löydät oppilaitoksen tiedot.

Perustiedot Perustiedoissa voit muokata oppilaitoksesi perustietoja. Palvelun käyttöönotto 
alkaa perustietojen tarkastamisella. Perustiedoissa näkee yhteyshenkilön 
yhteystiedot. Yhteyshenkilön sähköposti toimiii palvelun 
kirjautumistunnuksena. Olemme syöttäneet palveluun oppilaitoksen 
perustiedot ja pääset muokkaamaan niitä tarpeiden mukaan. Ulkoasu-osiossa 
voit brändätä oppilaitoksen ja työpaikkatorin otsakekuvalla ja logolla. Tietoja voi 
muokata myöhemmin. Kerro myös lyhyt esittely oppilaitoksesta.

Kumppani-
yritykset

Työnantaja voi päästä oppilaitoksen kumppaniyritykseksi oppilaitoksen 
kutsusta tai rekisteröitymällä suoraan palveluun ja pyytämällä lupaa 
kumppaniverkostoon pääsemisestä. Vaikka oppilaitos luo tai kutsuu yrityksiä 
palveluun ei hän voi poistaa yrityksen tietoja. Oppilaitos voi kuitenkin päättää 
yhteistyön poistamalla yritykseltä oikeudet toimialueeseen.

Kuvakirjasto Kuvakirjastossa on tallessa oppilaitoksen kuvat.

Analytiikka Analytiikassa näet Students-palvelun tarjoaman analyytikan opiskelijoiden 
työnhausta.

Ryhmät Voit luoda ryhmiä, jotka opiskelijat voivat nähdä ja joihin he voivat liittyä. Anna 
ryhmälle nimi ja lisää se. Voit luoda esimerkiksi vuosikurssi- tai 
opiskelualakohtaisia ryhmiä. Huomioi, että ryhmiä ei voi poistaa.

Käyttäjät Oppilaitoksen hallinnan käyttäjät ovat listattuna näkymässä. Voit kutsua muita 
käyttäjiä palveluun “Lisää käyttäjä”-valinnasta. Näkymässä voit myös poistaa 
oikeuksia käyttäjiltä.

Työpaikkatorille työpaikat ja työnantajat listautuvat. Siellä voit tarkastella 

ilmoituksia.

Työpaikat osiossa kumppaniyritysten ilmoittamat työpaikat näkyvät listattuna.

Opiskelijat-osiossa voit tarkastella oppilaitoksesi rekisteröityneitä opiskelijoita.
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Miten opiskelijat käyttävät palvelua? 
Opiskelijat voivat tehdä itselleen Tiitus-profiilin ja kirjautua sillä oppilaitoksen käyttöympäristöön. 
Opiskelijat voivat käyttää palvelua verkossa tai mobiilisovelluksen kautta. 

Jos opiskelija käyttää mobiilisovellusta, hän lataa sovelluskaupasta ilmaisen Tiitus-sovelluksen. 
Sovelluksen lataamisen jälkeen hän valitsee käyttöalueeksi oppilaitoksen käyttöympäristön. 
Oppilaitos voi halutessaan tehdä palvelusta täysin avoimen tai suojata sen oppilaitoskoodilla. 
Avoimessa palvelussa ketä tahansa voi nähdä palveluun lisätyt työpaikkailmoitukset. Suojatussa 
käyttöympäristössä työpaikat voi nähdä opiskelijana vasta oppilaitokselta saatavan 
oppilaitoskoodin lisäämisen jälkeen.  
  
Opiskelija voi käyttää palvelua myös verkossa, joka toimii oppilaitoksen valitsemassa www-
osoitteessa. Tiitus Students -palvelu on brändätty oppilaitoksen graafisen ulkoasun mukaisesti. 
Palveluun kirjaudutaan Tiitus-profiililla. Tiitus-profiilia voi käyttää sekä sovelluksessa että verkossa.

Miten yritykset rekisteröityvät palveluun?   
Työnantaja voi päästä ilmoittamaan työ- ja harjoittelupaikkoja oppilaitoksen Tiitus Students 
-palveluun oppilaitoksen kutsusta tai rekisteröitymällä suoraan palveluun. 

Yritys voidaan kutsua palveluun oppilaitoksen käyttäjän toimesta. Käyttäjä lähettää yritykselle 
linkin, jonka avulla hän saa pääsyn kyseiseen toimialueeseen. Oppilaitos voi esitäyttää yrityksen 
tietoja järjestelmään ennen kutsun lähettämistä tai kutsua yrityksen luomaan yritysprofiilin 
järjestelmään. Jos yritys rekisteröityy Tiitukseen ilman oppilaitoksen kutsua, yrityksen täytyy pyytää 
lupaa liittyä oppilaitoksen kumppaniyritykseksi. Oppilaitoksen hyväksynnän jälkeen yritys voi 
julkaista työpaikkoja ilmaiseksi toimialueen käyttäjille eli opiskelijoille. 

Vaikka oppilaitos luo tai kutsuu yrityksiä palveluun, ei se voi poistaa yrityksen tietoja. Oppilaitos voi 
kuitenkin päättää yhteistyön poistamalla yritykseltä kumppaniyritysoikeudet.

Palvelun tuki 
Tiitus Group Oy on palvelun tekninen ylläpitäjä ja vastaa asiakkaiden teknisiin yhteydenottoihin. 
Tiitus Group vastaa esimerkiksi tilanteissa, jossa käyttäjä on unohtanut salasanan tai haluaa 
poistaa profiilin. Tiituksen asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tiitus.fi/tiitus-
support  
     
Jokaisella oppilaitoksella tulee olla oma yhteyshenkilö, joka vastaa asiakkaiden ei-teknisiin 
kysymyksiin. Yhteydenotot liittyvät monesti oppilaitosyhteistyöhön. 
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