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Opinnäytetyö kertoo uuden digitaalisen palvelun suunnittelusta rekrytointiin palvelumuotoilun 
keinoin. Nykyään lähes kaikilla yrityksillä on digitaalista toimintaa, tai toiminta voi perustua sille 
täysin. Digitaaliset ratkaisut nopeuttavat usein toimintaa ja ovat kustannustehokkaita. Rekrytointi 
on yritykselle usein aikaa vievää ja haastavaa, siksi digitaalisten ratkaisuiden kautta tätä 
prosessia olisi mahdollista helpottaa. Case yrityksenä tässä opinnäytetyössä toimii oululainen 
SESP Oy, joka toimittaa järjestyksenvalvontaa erilaisiin tapahtumiin pääasiassa Oulun alueella. 
Yrityksellä on vakituista, lähes joka viikonloppu toistuvaa toimintaa Kempeleessä Zemppi-hallilla 
ja Oulussa Areenalla.  
 
Työn tavoitteena on suunnitella uudenlainen digitaalinen palvelu, johon halukkaat työntekijät 
voivat kirjata omat tietonsa. Tämän jälkeen työnantaja voi tarjota palvelun kautta töitä 
työntekijöille. Lisäksi palvelun kautta voi viestiä erilaisia asioita työvuoroon liittyen, ja työnantaja 
tarkoitus on koota potentiaalisten työntekijöiden tiedot samaan paikkaan, nopeuttaa 
rekrytointiprosessia ja helpottaa viestintää. 
 
Opinnäytetyön tietoperusta pohjautuu rekrytoinnin nykyisiin käytettävissä oleviin menetelmiin ja 
rekrytoinnin haasteisiin, digitaalisen palvelun suunnitteluprosessiin ja vaatimuksiin sekä 
palvelumuotoilun menetelmiin. Aineistoina hyödynnettiin monipuolisesti eri aihepiireistä löytyvää 
kirjallisuutta sekä muita ammattijulkaisuja. Tutkimusmenetelmät valittiin palvelumuotoilun 
menetelmien joukosta, ja tärkein tiedonkeruu työntekijänäkökulmasta tehtiin työpajan muodossa.  
 
Tuloksina saatiin aikaan listaus järjestelmän toiminnallisista vaatimuksista, joita palvelun 
mahdollinen toteuttaja pystyisi hyödyntämään työssään. Tulokset ovat suoraan sisältöä 
digitaaliselle rekrytointipalvelulle, mitä asioita sen pitäisi sisältää toimiakseen hyvin sekä 
työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Työ on hyödynnettävissä, mikäli siinä suunniteltu 
digitaalinen palvelu rekrytointiin päätettäisiin käytännössä tehdä.  
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The thesis describes the design of a new digital service for recruitment in the form of service 
design. Nowadays, almost all companies have digital activity, or the activity can be fully based on 
it. Digital solutions often speed up operations and are cost-effective. Recruitment is often time-
consuming and challenging for the company, so digital solutions can facilitate this process. Case 
company in this thesis is SESP Oy from Oulu, which provides security for various events mainly 
in the Oulu region. The company has regular, almost every weekend recurring activities at 
Zemppi-halli located in Kempele and Areena in Oulu. 
 
The aim of the thesis is to design a new kind of digital service, where the willing workers can 
record their own data. After that, the employer can provide the employees through the service. In 
addition, the service can communicate various things in connection with a shift, and the employer 
can recommend the employee who has been identified after the shift. The purpose of the digital 
service is to gather the information of potential employees at the same location, speed up the 
recruitment process and facilitate communication 
 
The knowledge base of the thesis is based on the existing methods of recruitment and 
recruitment challenges, the digital service planning process and requirements, and the methods 
of service design. The material was used in a wide range of literature from various topics and 
other professional publications. The research methods were selected among the methods of 
service design, and the most important data collection from a worker's point of view was made in 
the form of a workshop. 
 
The results can be utilized as a list of the functional requirements of the system that the potential 
implementer of the service could use in their work. The results are the direct content of the digital 
recruiting service, and what it should include in order to function well from both the employer and 
employee perspective. This work can be exploited if the digital service recruitment planned for it 
is to be decided in practice. 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Recruitment, Job Search, Digital, Operating System, Service Design 
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1 JOHDANTO 

Laadukasta rekrytointia voidaan pitää menestyksekkään liiketoiminnan kivijalkana varsinkin 

palvelualoilla. Ihmiset tuottavat palvelun, ja toimivat samalla kasvoina yritykselle. Yrityksille 

uusien työntekijöiden etsiminen on haastavaa ja paljon resursseja vievää toimintaa. Usein se 

tapahtuu liian nopealla aikataululla, tarve huomataan vasta, kun entinen työntekijä ilmoittaa 

lähtevänsä pois tai yrityksen liiketoiminta kasvaa esimerkiksi uuden palvelun lanseerauksen 

myötä. Myös toimiala voi olla hyvin hektinen. Palvelualalla tilaus toimeksiantajalta saattaa tulla 

edellisenä päivänä, ja ihmisten pitäisi olla töissä täydessä toimintavalmiudessa seuraavana. 

Tässä vaiheessa henkilö, joka muiden töidensä ohella etsii sopivaa työntekijää, yrittää pikaisesti 

etsiä vapailta markkinoilta tehtävään sopivan henkilön esimerkiksi internetilmoituksen perusteella. 

Tämän jälkeen hän haastattelee potentiaalisen työntekijän, ehkä soittaa suosittelijalle ja palkkaa 

henkilön. Varmuutta työntekijän taitotasosta ei ole, asenteesta puhumattakaan. Rekrytoija toimii 

henkilön kertoman tiedon varassa.  

 

Työntekijöille puolestaan töiden etsiminen on haastavaa, sillä hakijoita on usein kymmeniä, ja 

CV:llä ja hakemukseen kirjoitetulla muutamalla lauseella pitäisi pyrkiä erottumaan joukosta. Mikäli 

työkokemusta tai muuta pätevyyttä ei ole, on taitojen todistaminen ja työnantajan vakuuttaminen 

erityisen hankalaa. Työntekijän on myös hankala saada palautetta töiden hakutaidoistaan, vaikka 

kerran toisensa jälkeen jäisikin ilman haluamaansa paikkaa.   

 

Tässä opinnäytetyössä suunniteltavan digitaalisen palvelun tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa 

rekrytointiprosessia sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Palvelu tarjoaa 

mahdollisuuden ilmoittautuneille hakea suoraan tehtävään, olipa kyseessä sitten lyhyt projekti tai 

vain yksittäinen työvuoro. Työnantajat pystyvät palvelussa antamaan suosituksia helposti hyväksi 

havaitsemilleen työntekijöille, ja näin hyvä työntekijä saa mahdollisuuden entistä useampiin 

työtarjouksiin. Työnantaja puolestaan saa luotettavammin ja nopeammin hyvän työntekijän 

haluamaansa projektiin, sillä hän voi valita työntekijän myös hänen saamiensa suositusten 

perusteella. Palvelun tavoitteena on, että vaikka työsuhteet tai tehtävät joihin henkilöitä palkataan 

ovat lyhyitä, sama henkilö kiinnostuisi työantajasta niin, että ottaisi jatkossakin vastaan tältä 

lyhyitä työtarjouksia. 
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Palveluiden digitaalisuus ottaa sijaa jokaisella toimialalla, ja myös rekrytointi on siirtynyt viime 

vuosina entistä enemmän internetiin. Rekrytointikin on tavallaan markkinointia, ja olisi tärkeä olla 

näkyvillä siellä missä ihmiset ovat. Digitaalisella palvelulla on mahdollista tavoittaa potentiaaliset 

työntekijät lähes reaaliaikaisesti, ja tietoa pystyy päivittämään nopeasti. Esimerkiksi jos 

työntekijöitä ei meinaa löytyä, voi työnantaja päivittää työtarjouksen tietoja. Samoin voi toimia kun 

työtehtävä on jo täytetty, työpaikkailmoituksen saa välittömästi pois, eikä työnhakijoiden aikaa 

mene hukkaan. Tästäkin näkökulmasta digitaalinen rekrytointipalvelu palvelee erinomaisesti 

molempia osapuolia.      

 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään tietojärjestelmän elinkaaren ensimmäisiin vaiheisiin, 

esitutkimukseen ja kehitystyön rajaamiseen ja järjestelmän vaatimusmäärittelyyn työnantajan ja 

työntekijän näkökulmasta. Tulen määrittelemään hankitun käyttäjätiedon pohjalta rekrytoinnin 

digitaalisen palvelun käytön tavoitteet, sovelluksen käyttövaatimukset sekä muut käyttäjientarpeet 

jotka ovat olennaisia sovelluksen käytettävyyden kannalta. Loppukäyttäjän tarpeita tullaan 

kartoittamaan palvelumuotoilun menetelmin, samoin käyttäjätiedon hankinta sovelluksen 

vaatimusmäärittelyä varten tehdään palvelumuotoilun menetelmin. Tavoitteena on kerätä 

mahdollisimman tarkkaa käyttäjätietoa potentiaalisten asiakkaiden, eli yritysten edustajien ja 

työnhakijoiden näkökulmasta sovelluksen tietokannan luomista ja ohjelmointia varten. Listaus 

käyttövaatimuksista ja järjestelmäanalyysi toimivat tulevaisuudessa sovelluksen tekijälle 

manuaalina siitä, mitä tekniseltä toteutukselta vaaditaan.     

 

1.1 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

Tässä opinnäytetyössä suunnitellaan palvelumuotoilun keinoin digitaalinen palvelu, jonka 

tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa yritysten rekrytointiprosessia, sekä tarjota työntekijöille 

mahdollisuus ottaa vastaan työtarjouksia. Digitaalisen palvelun tarkoituksena on madaltaa 

erityisesti pienien yrityksien kynnystä palkata ulkopuolista työvoimaa, sillä työntekijöitä ei tarvitse 

sitoa pitkiin työsuhteisiin, vaan rekrytoinnin voi tehdä mahdollisimman helposti lyhyeenkin 

tarpeeseen. Samoin palvelun tarkoitus on helpottaa esimerkiksi uudelle paikkakunnalle 

muuttavien opiskelijoiden mahdollisuutta löytää töitä.  
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Yrityksissä on usein piilotyöpaikkoja, joihin ei ole ehditty etsiä työntekijää. Tilanne voi olla myös 

se, että työnantaja ei ole varma millainen työntekijä halutaan tai uuden henkilön etsiminen on liian 

resursseja vievää. Työpaikka voitaisiin täyttää, mikäli siihen löytyisi sopiva tekijä helposti, tai 

sopiva tekijä ymmärtäisi hakea siihen oma-aloitteisesti. Tämän digitaalisen palvelun tarkoituksena 

on tulevaisuudessa helpottaa myös piilotyöpaikkojen täyttämistä, sillä se madaltaa työnantajan 

kynnystä tarjota esimerkiksi vain yksittäistä työvuoroa ennestään yritykselle tuntemattomalle 

työnhakijalle. (Uranus Oy 2015)  

 

Piilotyöpaikat ovat haaste myös työnhakijan kannalta. Piilotyöpaikat eivät ole esillä virallisissa 

ilmoituskanavissa, joten niihin hakeutuminen vaatii hakijalta aktiivisuutta ja kykyä hyödyntää 

sosiaalisia verkostoja (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2015, 178). Arviolta jopa 70–80% kaikista 

työpaikoista on piilotyöpaikkoja, eivätkä koskaan tule julkiseen hakuun. Työnantajat täyttävät 

paikkoja vakinaistamalla harjoittelijoita, etsimällä sopivan tekijän suoraan niin sanotun 

puskaradion tai sosiaalisen median välityksellä, palkkaavat töihin tuttavan ja niin edelleen. Paras 

työntekijä voi jäädä aina valitsematta, kun työnantaja valitsee rekrytointiin helpoimman ja 

nopeimman ratkaisun. Yritykset hyödyntävät myös erilaisia CV-tietokantoja, jotka helpottavat 

osaltaan hakijan tilannetta. Silloin on kuitenkin mahdollista tulla huomioiduksi. (Korpi, Laine & 

Soljasalo 2012, 172–173) 

 

Ennen opinnäytetyöprosessini aloittamista suoraan lyhyeen rekrytointitarpeeseen vastaavia 

digitaalisia palveluita ei ollut vielä markkinoilla. Tällä hetkellä niitä löytyy Suomesta yksi, vuoden 

2016 keväällä lanseerattu Treamer (Laakso 2015). Plagioinnin välttämiseksi jätän Treameriin 

tutustumisen myöhemmälle, sillä tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda uutta palvelua 

palvelumuotoilun keinoin, ei kopioida tai kehittää vanhoja, jo olemassa olevia sovelluksia. Erilaisia 

rekrytointiin tai työpaikkojen ilmoittamiseen liittyviä internetsivuja ja niiden pohjalta tehtyjä 

digitaalisia palveluita löytyy myös markkinoilta useita. Niitä tuottavat muun muassa TE-palvelut 

nimellä työpaikkahaku, sekä Oikotie ja Monster omilla sivuillaan. Kokonaisuudessaan voidaan 

todeta, että vaikka Suomi on pieni maa, on rekrytointivälineitä paljon, ja ala hyvin kilpailtua. 

 

Tietojärjestelmien kehittäminen alkaa siitä, kun toimeksiantaja huomaa tarpeen uudelle 

järjestelmälle tai tarpeen kehittää tai päivittää vanhaa uudistunutta tekniikkaa paremmin 

hyödyntäväksi. Tietojärjestelmän kehittämisen vaiheet voidaan kuvata elinkaarena, jossa on 

tunnistettavissa erilaisia vaiheita. Vaikka tietojärjestelmän kehitystyö on järjestelmällistä ja 

kehitysvaiheet seuraavat elinkaaressa toisiaan peräkkäin, osittain ne ovat myös päällekkäin. 
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Edellistä kehitysvaihetta ei välttämättä ehditä viedä loppuun ennen uutta jo aloitetaan. 

Tietojärjestelmän kehitystyö alkaa esitutkimuksella, jota seuraa vaatimusmäärittely ja 

tietojärjestelmän analyysivaihe. Näiden jälkeen seuraavat vaiheet ovat teknisen toteutuksen 

suunnittelu, toteuttaminen ja testaaminen. (Pohjonen 2002, 26) 
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2 REKRYTOINTI 

2.1 Rekrytointi – yrityksen tärkein investointi 

Rekrytoinnin tavoitteena on löytää sopivin henkilö avoinna olevaan työtehtävään. Osa 

työvoimantarpeista pystytään ennakoimaan muun toiminnan suunnittelun yhteydessä. Tällaisia 

tilanteita ovat esimerkiksi työntekijän eläkkeelle jääminen, tiedossa oleva kilpailutilanteen muutos 

tai uuden liiketoiminnan aloittaminen. Osa työvoimatarpeista puolestaan tulee vastaan yllättäen, 

esimerkiksi työntekijän irtisanoutumisen tai perhevapaan vuoksi. Molemmissa tilanteissa 

kuitenkin ennakkosuunnittelusta on hyötyä, ja suunnitelma on hyvä olla myös sen varalle, mikäli 

yllättäviä rekrytointitarpeita tulee. Tällöin päästään toteuttamaan suunnitelmaa, eikä tule tehtyä 

niin helposti hätiköityjä päätöksiä. (Kauhanen 2003, 66)  

 

Uuden henkilön valitseminen on yrityksen toiminnan kannalta merkittävä investointi. Sama 

henkilö voi olla yrityksen palveluksessa vuosikymmeniä. Vaikka kyse olisi vain lyhyestä 

määräaikaisesti työsuhteesta, on silti tärkeää huolehtia laadukkaasta rekrytoinnista ja 

viestinnästä sen eri vaiheissa. Rekrytointi on silloin järkevää, kun pyritään täyttämään oikeasti 

tarpeita, eikä vain hankita niin sanotusti käsiparia tekemään jotakin tiettyä työtä. Rekrytoinnin 

tulisi olla osa yrityksen strategiaa, sillä henkilövalinnoilla vaikutetaan yrityksen tulevaisuuteen. 

Erityisesti pienissä yrityksissä ja työyhteisöissä jo yhden ihmisen valinta voi vaikuttaa suuresti 

yrityksen kilpailukykyyn tai kannattavuuteen. Nykyään työelämä on sosiaalista, ja työyhteisötaidot 

korostuvat entistä enemmän. Siksi on myös tärkeää miettiä, millainen persoona osaksi 

työyhteisöä halutaan rekrytoida. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2015, 165)  

 

Rekrytointi on prosessi, joka vaatii ennen aloitusta suunnitelman, budjetin, sekä vastuuhenkilöt, 

jotka vastaavat projektin kulusta. Tärkeää tässä vaiheessa olisi pysähtyä rauhassa 

tarkastelemaan, mihin rooliin ja minkälaista työntekijää haetaan. Kun entinen työntekijä lähtee 

pois, on yrityksellä vapaus valita, kuka seuraajaksi valitaan, ja esimerkiksi muuttaa 

organisaatiota. Entisten työntekijöiden halukkuus vaihtaa työtehtävää kannattaa kartoittaa, sillä 

paras osaaja avoimeksi tulleeseen tehtävään saattaa löytyä myös yrityksen sisältä. Samalla 

rekrytointi saattaa helpottua, sillä osaan työtehtävistä on helpompaa löytää pätevä tekijä suoraan 
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yrityksen ulkopuolelta, osaan taas vaaditaan jo kokemusta yrityksessä työskentelystä. 

(Markkanen 2002, 12–18)  

 

Rekrytointiprosessi voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: suunnitteluun, toteutukseen, 

päätöksentekoon ja seurantavaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa tilanne kartoitetaan, määritetään 

tehtävänkuva ja valintakriteerit, sekä valitaan kanavat, joista uutta henkilöä lähdetään hakemaan. 

Toteutusvaihe alkaa ilmoituksen julkaisulla valitussa mediassa, tiedusteluihin vastaamisella, 

hakemusten käsittelyllä, haastatteluilla ja mahdollisilla henkilöarvioinneilla. 

Päätöksentekovaiheessa valitaan tehtävään sopivin henkilö. Hyvän rekrytointi- ja viestintätavan 

mukaista on, että kaikille paikkaa hakeneille tiedotetaan rekrytoinnin päättymisestä, sekä 

julkaistaan nimitys halutuissa foorumeissa, esimerkiksi kerrotaan uuden henkilön valinnasta 

työyhteisölle. Päätöksentekovaiheeseen kuuluu myös työsopimuksen tekeminen valitun henkilön 

kanssa. Seurantavaiheessa päästään tarkastelemaan ja arvioimaan, oliko rekrytointi onnistunut. 

Uutta henkilöä perehdytetään, ja tarvittaessa pystytään vielä toteamaan, että rekrytointi ei 

onnistunut ja tekemään koeaikapurku. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2015, 166–167) 

 

Sisäisellä valinnalla ja ulkoisella valinnalla on molemmilla sekä hyvät että huonot puolensa. 

Yrityksen sisältä valittavaa henkilöä on helpompi arvioida, hänen työtapansa, motivaationsa ja 

persoonansa ovat jo yritykselle entisestään tunnettuja. Yrityksen sisältä valittu työntekijä voi 

motivoitua kun hän pääsee urallaan eteenpäin, tai vaihtamaan mieluisampaan tehtävään. 

Valintaprosessi on yleensä toteutettavissa nopeammin, ja valittu henkilö tietää jo yrityksen 

toimintatavat ja työntekokulttuurin. Toisaalta taas haittana on se, että ideat eivät uusiudu, ja ei 

valittujen henkilöiden motivaatio voi laskea ja sisältä valitun paikka täytyy myös täyttää, jolloin 

rekrytointiprosessi jatkuu. Yrityksen ulkoa työntekijää valittaessa taas positiivisia asioita ovat 

uudet ideat, tehtävään voidaan saada jo valmis hyvin koulutettu osaaja ja kilpailijalta 

rekrytoitaessa, voidaan saada organisaatioon myös arvokasta tietoa yrityksen kilpailijan 

toiminnasta. Ulkoa rekrytoitavalla taas on yleensä edessään pidempi perehdytysjakso, ja henkilöä 

ei tunneta entuudestaan. Esimerkiksi motivaatio tai työntekotavat voivat tulla yllätyksenä, sekä 

positiivisena että negatiivisena. Yrityksen ulkoa rekrytoivalle työpaikanvaihto vaatii myös 

sopeutumista, hänen pitäisi päästä nopeasti sisään uuden työpaikan kulttuuriin, eikä lukkiutua 

vanhaan ”meillä tehtiin aina näin” – mentaliteettiin. (Kauhanen 2003, 65)  
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2.2 Rekrytointi-ilmoitukset erilaisissa ilmoituskanavissa 

Vaikka työpaikkailmoituksen tärkein tehtävä on tavoittaa mahdolliset työnhakijat, on sillä myös 

sekundääritehtävä yritysmielikuvan luojana. Ilmoituksia selaavat paitsi potentiaaliset työnhakijat, 

myös yrityksen muiden sidosryhmien edustajat, kuten alihankkijat, asiakkaat ja kilpailijoiden 

edustajat. Ilmoituksella on mahdollista kohottaa yritysmielikuvaa muun muassa kuvaamalla 

lyhyesti yrityksen tahtotilaa, kuvaamalla värikkäästi millaisia ihmisiä palvelukseen haetaan ja niin 

edelleen. Ilmoitus antaa kuvaa yrityksestä työnantajana, mutta viestii samalla myös yrityksen 

tulevaisuuden suunnitelmista. Esimerkiksi jos siivousyritys rekrytoi yllättäen vartijoita, voi 

ilmoituksesta vetää monenlaisia johtopäätöksiä, kuten sen että yritys aikoo mahdollisesti 

laajentaa toimintaansa uudelle toimialalle. (Markkanen 2005, 103–104) 

 

Sosiaalisella medialla on nykyään suuri rooli yritysmielikuvan rakentajana, ja työnantajamielikuva 

on osa tätä. Sosiaalisessa mediassa työnantajakuvaan vaikuttavaa sisältöä tuottavat 

tarkoituksella tai tahtomattaan useat yrityksen sidosryhmät, asiakkaat, työntekijät, johto ja 

yhteistyökumppanit. Asiakkaat kertovat asiointikokemuksistaan, työntekijät vähintään merkitsevät 

Facebookissa työpaikakseen kyseisen yrityksen. Hyvän ulkoisen työnantajamielikuvan 

lähtökohtana on hyvä sisäinen työnantajamielikuva. Mikäli yrityksen sisällä on ongelmia, 

heijastuvat nämä helposti työntekijän sävyyn kuinka hän työnantajastaan kirjoittaa, vaikka hän ei 

suoraan työnantajaa mollaisikaan. Positiivinen työilmapiiri ja sisäinen työnantajamielikuva taas 

puolestaan saa työntekijät ja muut sidosryhmät kertomaan positiivisista kokemuksistaan. Tämä 

voi saada aikaan positiivisuuden kierteen, joka on omiaan kehittämään ulkoista 

työnantajamielikuvaa. Sosiaalisesta mediasta saadaan paras hyöty irti silloin, kun yritys käyttää 

erilaisia kanavia monipuolisesti, ja jakaa materiaalia säännöllisesti. Potentiaaliset työnhakijat 

odottavat tuolloin, milloin paikkoja tulee auki, tai lähestyvät mahdollisesti itse yritystä. Tämä avaa 

yritykselle mahdollisuuden saada listoilleen alan parhaat osaajat, mikä puolestaan mahdollistaa 

menestyksekkään liiketoiminnan. (Korpi, Laine, Soljasalo 2012, 66–77)    

 

Kun työntekijöitä rekrytoidaan yrityksen ulkopuolelta, tyypillisiä rekrytointikanavia ovat lehti-

ilmoittelu tai ilmoitus internetin työpaikkailmoitussivustolla. Tavoitteena ilmoituksella on tavoittaa 

mahdolliset työnhakijat. Kohderyhmää olisi hyvä miettiä kanavaa valittaessa, osa työnhakijoista 

etsii työpaikkaa edelleen sanomalehdistä, kun taas nuoret eivät välttämättä lue paikallisia lehtiä 

ollenkaan, vaan keskittyvät etsimään töitä internetistä. Sanomalehden haittana on myös korkea 
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kustannus, ilmoitus täytyy uusia, internetissä se taas pysyy voimassa pitkään. (Koivisto 2004, 90–

91)  

 

Internetilmoituksiin on lähes rajattomat mahdollisuudet, ja internetilmoituksen saa esille 

huomattavasti nopeammin kuin lehti-ilmoituksen. Internetissä yritykselle varmin ja edullisin 

kanava on hyödyntää omia internetsivujaan. Ilmoituksen ja hakulinkin tulisi olla helposti 

löydettävissä yrityksen sivuilta. Muita kanavia ovat erilaiset työpaikkailmoitussivut, sosiaalisen 

median bannerit, verkkokaupat ja niin edelleen. Mikäli yrityksellä on kohderyhmä hyvin tiedossa, 

voi työpaikkailmoituksen kohdentaa juuri sille sivustolle, jolla kohderyhmä liikkuu ja säästää siten 

kustannuksissa. Tämä myös varmentaa sitä, että juuri potentiaalisimmat hakijat huomaavat 

ilmoituksen, ja hakevat työtehtävää. (Markkanen 2005, 107–110)  

 

Yrityksen sisältä rekrytoidessa yritys käyttää yleensä omia sisäisiä kanaviaan ilmoittaakseen 

avoimesta työpaikasta. Yrityksen sisäiset viestintäkanavat voidaan jakaa kahteen ryhmään, 

monipuolisiin ja yksipuolisiin viestintäkanaviin. Monipuolisissa kanavissa viestintä tapahtuu 

yleensä vuorovaikutuksessa kahden tai useamman ihmisen välillä, ja viestiä pystytään 

tarkentamaan esimerkiksi lisäkysymysten jälkeen. Yksipuolisissa kanavissa puolestaan viesti 

ilmaistaan esimerkiksi kirjoitettuna tekstinä, jolloin viestiä tulkitaan jokainen omalla tavallaan. 

Monipuolisia kanavia ovat muun muassa kasvokkain viestintä, puhelin ja ryhmäviestintä, 

esimerkiksi palaveri. Yksipuolisia kanavia ovat puolestaan sähköposti, ilmoitustaulu ja kaikista 

yksipuolisempana muodollinen tiedote. Yrityksen sisällä uudesta työpaikasta ilmoittamiseen 

käytetään usein esimerkiksi ilmoitustaulua tai yrityksen intranettiä. Kuitenkin uuden työpaikan 

avautuminen saattaa aiheuttaa työntekijöissä epävarmuutta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta, 

joten monipuolisemman kanavan valinta voisi olla järkevämpää. Tällöin viestin vastaanottajat 

voisivat esittää kysymyksiä, kuten mitä uusi tehtävä pitää sisältään tai muuttuuko joku asia 

organisaatiossa. Oikealla viestintäkanavan valinnalla voidaan varmistaa osaltaan nykyisen 

henkilökunnan työtyytyväisyyttä. (Puro 2004, 47–49)   

 

Nykyään sosiaalinen media on voimakkaassa roolissa myös rekrytoinnissa. Ihmiset viettävät 

paljon aikaa sosiaalisen median parissa, ja työpaikkailmoitukset myös tulevat sitä kautta hyvin 

huomatuksi. Tämä toki on alasidonnaista, mutta osalla toimialoista perinteinen lehti- ja 

internetilmoittelu saattaa poistua kokonaan tulevaisuudessa. Internetissä tai sosiaalisessa 

mediassa ilmoituksen julkaiseminen on hyvin edullista, joskus jopa ilmaista. Usein samaa sisältöä 
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pystyy pienellä muokkauksella muuttamaan sopivaksi useampiin kanaviin, ja sen on näkyvissä 

muutaman klikkauksen jälkeen. (Korpi, Laine & Soljasalo 2012, 14–16, 44) 

 

Sosiaalisen median kautta rekrytointi on tehokasta. Yhdellä latauksella tavoittaa helposti suuren 

määrän potentiaalisia hakijoita, ja työpaikkailmoitukset pystytään kohdentamaan helposti halutulle 

kohderyhmälle esimerkiksi yhteisöpalvelu Facebookissa tai hakukone Googlessa. Kohdentamista 

voi tehdä iän, asuinpaikan tai esimerkiksi alueen perusteella. Alue voi olla rajattu esimerkiksi 

lähelle alan oppilaitoksia. Lisäksi ilmoituksen julkaiseminen sosiaalisessa mediassa on helposti 

seurattavaa. Esimerkiksi Facebookista saadaan suoraa dataa, kuinka moni henkilö on nähnyt 

ilmoituksen tai klikannut sen auki. Tätä mahdollisuutta ei ole esimerkiksi perinteisessä lehti-

ilmoittelussa. Mikäli ilmoitus ei ala tuottamaan tulosta, yritys voi muuttaa rekrytointitaktiikkaa 

esimerkiksi lisäämällä näkyvyyttä, uusimalla ilmoituksen tai vaihtamalla rekrytointikanavaa. 

Sosiaalisessa mediassa työpaikkailmoituksista on myös helpompi tehdä puhuttelevimpia, 

esimerkiksi esittämällä ilmoitus videon muodossa. Video kertoo helposti enemmän kuin tuhat 

sanaa esimerkiksi työn sisällöstä kuin tiukka asiateksti. Video tekee yrityksestä myös helpommin 

lähestyttävän varsinkin, jos sille saadaan esiintymään omia työntekijöitä. (Korpi, Laine & Soljasalo 

2012, 17–19, 91) 

 

CV-tietokannasta työnantaja voi hakea tarpeeseen sopivia hakijoita julkaisematta ensin 

ilmoitusta. CV-tietokannasta hakeminen on nopea keino, sillä yrityksen ei tarvitse odottaa, että 

potentiaaliset hakijat lähettävät hakemuksen, vaan valintaprosessi voidaan aloittaa heti. 

Tietokantaan voi perustaa myös esimerkiksi hakuvahteja, jotka ilmoittavat heti, mikäli yritykselle 

sopiva henkilö jättää hakemuksen tietokantaan. Palvelu on yritykselle maksullinen, mutta 

nopeuttaa olennaisesti rekrytointiprosessia. Suomessa tosin populaatio on melko pieni, joten 

mahdollisesti siitä syystä tämä ei ole erityisen suosittu hakukanava. Monster.fi on tällä hetkellä 

suosituin ja kattavin internetin suorahakupalvelu. (Monster.fi 2016) 

 

Suomessa on tällä hetkellä yksi suoraan rekrytointiin tarkoitettu mobiilisovellus. Sen tarkoitus on 

löytää alueella oleville nuorille töitä. Halukkaat työntekijät voivat tehdä sovellukseen profiilin, 

jossa kerrotaan perustietojen lisäksi työkokemuksesta ja osaamisesta. Työnantajana voi toimia 

joko yritys tai yksityishenkilö, ja työtehtävät voivat olla esimerkiksi ikkunanpesua. Sovellus hoitaa 

työnantajan puolesta muun muassa palkanmaksun sivukuluineen, yritys maksaa suorituksen 

luottokortilla. Työtehtävän suorittamisen jälkeen työnantaja voi arvioida työntekijää 

numeroasteikolla 1-5, tai kirjoittaa kirjallisen arvostelun. Nämä arvostelut tulevat näkyviin 
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työntekijän profiiliin, ja mahdollisesti helpottavat valituksi työntekijäksi tulemista tulevaisuudessa. 

(Treamer 2015) 

 

Suorahakua (eng. headhunting) käytetään erityisesti yritysjohdon palkkaamisessa. Siinä sopimus 

sidotaan asiakasyrityksen ja suorahakuina rekrytointeja suorittavan yrityksen välille. Suorahaussa 

paikka ei ole avoimessa haussa, vaan suorahakuyritys etsii tehtävään sopivimman henkilön 

etsimällä sen erilaisia menetelmiä käyttäen, esimerkiksi hyödyntämällä omia kontaktejaan ja 

tuntemustaan yrityksen kilpailijoista. Suorahaun positiivisin puoli on sen hienovaraisuus, 

hakijoiden tai haastattelussa käyneiden nimet eivät tule julkiseen tietoon, mikä usein voi rajata 

hakijamääriä. Samoin yrityksen avoin paikka ei tule julkiseen hakuun, jolloin esimerkiksi kilpailijat 

eivät saa tietoa yrityksen laajentumissuunnitelmista. (Soikkanen, Sormunen & Stelander 2015; 

11,34,44) 

 

Muita rekrytointikanavia ovat esimerkiksi oppilaitosten ura- ja rekrytointipalvelut, oppilaitosten 

ilmoitustaulut, rekrytointimessut sekä työ- ja elinkeinoministeriönpalvelut. Oppilaitokset toimivat 

hyvin etenkin silloin, kun hakijalta halutaankin tuoretta otetta työhön. Mikäli palkataan vielä 

opintojaan suorittava henkilö, voi hänellä mahdollisesti teettää esimerkiksi opinnäytetyönä jonkin 

yritystä hyödyttävän tutkimuksen, ja samalla opiskelija pääsee tutustumaan syvemmin yritykseen. 

Rekrytointimessuilla puolestaan yrityksen edustajat pääsevät muutenkin kertomaan yrityksensä 

toiminnasta ja verkostoitumaan, paitsi mahdollisten hakijoiden myös muiden sidosryhmien 

edustajien kanssa. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2015, 168) 

 

Työvoimanvuokrausta käytetään pääasiassa täyttämään lyhyitä työvoimatarpeita, kuten 

ruuhkahuippuja ja sesonkeja. Työvoimavuokraus toimii näihin tarkoituksiin hyvin, sillä yrityksen ei 

tarvitse itse käyttää aikaa rekrytointiin, perehdyttämiseen eikä palkanmaksun. Vuokrattu 

työntekijä on myös siinä mielessä riskitön, että työntekijä on työsuhteessa vuokrausfirmaan, ja 

asiakasyrityksen ei tarvitse maksaa esimerkiksi työntekijän sairastumisesta aiheutuvia kuluja. 

Asiakasyritys on direktio-oikeudessa työntekijään, mutta usein haasteena vuokratussa 

työvoimassa on työntekijöiden sitoutumattomuus ja heikko osaamistaso. Mikäli työtä on tarjolla 

vain lyhyissä pätkissä, harva pystyy kehittymään samalle tasolle kuin yrityksen oma työntekijä, 

joka tekee työtä säännöllisesti. Henkilöstövuokraus toimiikin hyvin tilapäiseen työvoiman 

tarpeeseen täydentämään omaa henkilöstöä. Lisäksi se on yritykselle pidemmän päälle kallista, 

sillä henkilöstövuokrausfirma ottaa tietenkin maksun välistä, kun taas omalle henkilökunnalle 

pakolliset kulut koostuvat vain palkkakustannuksista. (Vaahtio 2005, 126–127)     
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Digitaaliset ja sosiaaliset ratkaisut tulevat varmasti nousemaan entistä merkittävämpään rooliin 

tulevaisuudessa myös yrityksen rekrytoidessa uusia työntekijöitä. Sosiaalisessa mediassa 

käyttäjät voivat helposti jakaa kokemuksiaan yrityksistä, ja tieto leviää nopeasti. Yrityksillä on 

tässä valtava potentiaali hyödynnettävänään, olipa kyse sitten palvelun tai tuotteen myymisestä 

tai uusien työntekijöiden hankkimisesta. Sosiaalisessa mediassa kuluttajat voivat kommentoida 

saamaansa palvelua, ja yritykset voivat myös sitä kautta kerätä ilmaiseksi tietoa kehittääkseen 

toimintaansa. Kuluttaja voi kokea mieleiseksi vaikuttamisenmahdollisuuden, esimerkiksi 

pääsemällä arvostelemaan yrityksen toimintaa numeraalisesti tähtiarvioin tai kirjallisesti. Nämä 

voivat kuulostaa pieniltä asioilta, mutta voivat olla merkittäviä yksittäiselle kuluttajalle, kun hän 

valitsee yritystä josta hän ostaa tavaransa tai johon hakee töihin. Myös esimerkiksi 

blogiyhteistyössä on paljon potentiaalia, jota yritykset hyödyntävät vielä niukasti. Ihmiset lukevat 

blogeja, iltalehdet tekevät niistä poimintoja ja bloggarit pääsevät suoraan vaikuttamaan kuluttajien 

mielipiteisiin. Yritys voisi esimerkiksi maksaa suositulle bloggarille siitä, että hän julkaisisi 

rekrytointi-ilmoituksen oman bloginsa yhteydessä. Tämä olisi kohdennettua rekrytointi-ilmoittelua 

parhaillaan, sillä bloggareiden lukijakunta on varmasti hyvin selvillä. (Ruokonen 2016, 137–139)  

 

2.3 Haastattelu ja valinta 

Haastattelun tarkoituksena on varmistua henkilön sopivuudesta tehtävään, työyhteisöön ja 

yritykseen. Haastattelut toteutetaan yleensä joko yksilöhaastatteluna, ryhmähaastatteluna tai 

videohaastatteluna. Videohaastattelu säästää rekrytoijan aikaa, sillä sen katsominen ei ole aikaan 

eikä paikkaan sidottua. Ryhmähaastattelussa taas yksilön sosiaaliset taidot tulevat paremmin 

esille, kuin vain keskustelussa haastattelijoiden ja haastateltavan välillä. Työhaastattelut voidaan 

karkeasti jakaa vapaamuotoiseen ja jäsenneltyyn tyyliin. Vapaamuotoinen tyyli perustuu avoimiin 

kysymyksiin, joissa haastateltava pääsee kertomaan esimerkiksi unelmiensa työtehtävistä, ja 

haastattelu etenee aihepiiriin lisäkysymyksiä tehden. Jäsennelty haastattelu taas etenee aiemmin 

laaditun kysymysluettelon mukaan, jossa kysytään kysymys johon hakija vastaa. Molemmissa 

haastattelutekniikoissa on hyvät ja huonot puolensa, ja tyyliä valittaessa kannattaa miettiä jälleen, 

mitä haetaan. Jos haetaan luovan työn tekijää, pääsee avoimessa haastattelussa persoona 

paremmin esille, jos taas haetaan suorittavan tason tekijää tai tarkasti osaajaa esimerkiksi 

palkanlaskentaan, voi jäsennelty haastattelutekniikka olla parempi. Jäsennellyn haastattelun 
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perusteella hakijoita päästään helpommin vertaamaan keskenään, mikä helpottaa 

valintaprosessia. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2015, 173) 

 

Haastatteluiden, ja mahdollisten valintatestien jälkeen suoritetaan henkilövalinta. Valituille 

luonnollisesti ilmoitetaan pikaisesti, ja sovitaan milloin työt aloitetaan ja niin edelleen. Ei valituille 

– henkilöille viestiminen on vähintään yhtä tärkeää, sillä heidän joukossaan voi olla myös 

tulevaisuuden potentiaalisia työntekijöitä. Osa heistä on jo kerran haastateltu, joten 

tulevaisuudessa heidän rekrytointinsa voi käydä nopeastikin. Lisäksi he viestivät prosessista 

eteenpäin, mikäli rekrytointiprosessi viedään huolellisesti loppuun saakka, antaa se hyvän kuvan 

yrityksestä, vaikka hakija ei tulisikaan valituksi. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola 2015, 173) 

2.4 Rekrytoinnin haasteet 

Rekrytoinnin mobiilipalvelussa haastattelun mahdollisuutta ei ole, vaan työnantaja valitsee 

henkilön työntekijän luoman profiilin ja aikaisempien työnantajasuositusten perusteella. Tämä 

poistaa rekrytointiprosessista useita aikaa vieviä työvaiheita, sillä henkilöitä ei tarvitse pyytää 

haastatteluun, varata aikaa haastatteluille, eikä ilmoittaa ei valituille. Toisaalta taas yritys ei voi 

olla varma, millaisen työntekijän saa, joten tällainen rekrytointi sisältää myös riskin. Esimerkiksi 

henkilö itse voi ajatella olevansa sopiva johonkin työhön, mutta ei välttämättä huomaa kaikkia 

työn vaatimia erityispiirteitä, kuten että gluteiiniallerginen ei sovi töihin konditorialiikkeeseen. 

Mikäli henkilö ei olisikaan mieluinen tai soveltuva työhön, joutuu työnantaja sovelluksen 

kuvauksen perusteella silti maksamaan palkan, sillä työsopimus syntyy siinä hetkessä, kun 

työnantaja hyväksyy työntekijän pyynnön tulla valituksi sovelluksen kautta. Ajansäästö aiemmissa 

prosesseissa voi siis koitua kustannukseksi rekrytoinnin myöhemmissä vaiheissa. (Treamer 

2015)    

 

Suurin haaste rekrytoinnissa on yleensä kiire. Ilmoitus entisen työntekijän pois lähtemisestä tulee 

usein yllättäen. Irtisanomisaikaa on yleensä pari viikkoa, ja uusi työntekijä pitäisi löytää tilalle 

äkkiä, usein jo tuon parin viikon kuluessa. Kiirettä voi hallita suunnittelemalla rekrytointia 

etukäteen. Usein rekrytointistrategia sisältyykin yrityksen henkilöstöstrategiaan hienoina 

strategisina lauseina, mutta käytännön toteutusta ja henkilöstösuunnitelmaa ei mietitä etukäteen. 

Kiirettä voi hallita suunnittelemalla etukäteen esimerkiksi ilmoituskanavat, pitämällä listaa 

työpaikkaa jo kysyneistä potentiaalisista hakijoista ja niin edelleen. Yrityksen oven takana ei ole 
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huippu osaajien jonoa odottamassa sopivan paikan avautumista, vaan suhteita potentiaalisiin 

työnhakijoihin olisi järkevä pitää yllä myös silloin kun paikkoja ei ole vielä auki. Kiire on todellinen 

ongelma, sillä silloin tulee tehtyä helposti hätiköityjä päätöksiä ja jopa todellisia virheitä. Virheet 

rekrytoinnissa voivat aiheuttaa jälleen uuden kiireisen rekrytoinnin, ja epäonnistumisten kallis 

kierre on valmis. (Vaahtio 2007, 15–17) 

 

Henkilöstöasiantuntijan tehtäviin kuuluu usein myös rekrytointiprosessin koordinoiminen. 

Onnistuneen rekrytointiprosessin taustalla on suunnitelmallisuus, kaikki vaiheet ilmoituksen 

tekemisestä valituille ilmoittamiseen ovat ennalta mietittyjä. Henkilöstöasiantuntija voi toteuttaa 

suunnitelmaa melko pitkälle: laatia ilmoitukset, kutsua henkilöt haastatteluun, varata ajat 

arviointeihin ja niin edelleen. Lopullinen päätöksen uuden henkilön rekrytoinnista tekee kuitenkin 

aina esimies. (Österberg 2015, 91–92)  

 

Todellisuudessa kuitenkin, useimmissa yrityksissä koko rekrytointiprosessi on operatiivisesta 

johtamisesta vastaavien esimiesten tehtävä, ja esimies hoitaa prosessin muiden töidensä ohella. 

Tästä syystä rekrytointi tehdään usein hieman epätarkasti, kiireellisesti ja paineen alla, jotta uusi 

henkilö saataisiin valittua mahdollisimman nopeasti ja päästäisiin takaisin työyhteisön normaaliin 

työrytmiin. Tämä on huono asia sekä potentiaalisten hakijoiden että yrityksen mielikuvan 

kannalta. Esimerkiksi haastatella kannattaisi kerralla isompi joukko hakijoita, sillä heidän 

joukossaan voi olla tulevaisuuden potentiaalisia työntekijöitä. Tulevaisuudessa joku heistä 

saattaisi tulla valituksi suoraan yritykseen, jolloin säästettäisiin aikaa myöhemmin. Usein kuitenkin 

haastatellaan vain hakemuksien perusteella parhaimmalta vaikuttavat ajanpuutteen vuoksi.  

(Österberg 2015, 92–94) 

 

Rekrytointiin haasteita aiheuttavat myös erilaiset työnhakijatyypit. Kaikki eivät ole sosiaalisia ja 

lähesty rohkeasti mielenkiintoista työnantajaa. Silti he voivat olla juuri niitä huippuammattilaisia, 

joita yritys tarvitsee. Työnhakijatyypit voidaan jakaa nelikenttään, jossa arvoina ovat hakijan 

osaaminen ja itseluottamus. Helppo rekrytoinnin kohde ovat osaajat, jotka omaavat myös 

korkean itseluottamuksen. He ovat sitä mitä yritys hakee, ja osaavat myös markkinoida itseään 

niin, että tulevat valituksi. Rekrytoijan kannalta vaarallisimpana voisi pitää henkilöä, jolla ei ole 

osaamista, mutta hän omaa kyllä hyvät puhelahjat. Tällöin mitataan rekrytoijan ammattitaitoa, 

pystytäänkö tunnistamaan todellinen potentiaali. Onnistuakseen rekrytoinnissa, yrityksen on hyvä 

ottaa huomioon että työnhakijatyyppejä on erilaisia, ja suosia siksi mahdollisuuksien mukaan 

useampaa kuin yhtä tyyliä rekrytoida. (Korpi, Laine & Soljasalo 2012, 166–167)   
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Työntekijänäkökulmasta rekrytoinnin suurimpana haasteena nähdään huono viestintä yrityksen 

suunnalta. Hakijoita ei informoida, missä vaiheessa rekrytointiprosessi on menossa, eikä anneta 

palautetta miksi henkilö ei tullut valituksi. Haasteiksi nähdään myös haku- ja valintaprosessin 

monimutkaisuus ja hitaus. Negatiivinen kokemus valintaprosessista on haitallinen yrityksen 

työnantajamielikuvalle, sillä usein huonoista kokemuksista kerrotaan eteenpäin. Jatkossa 

työnantajan rekrytointi voi vaikeutua entisestään, kun potentiaaliset hakijatkaan eivät hae töihin 

yritykseen, tai kassavirta voi pienentyä, mikäli hakija kavereineen alkaa välttää yrityksen 

palveluita tai tuotteita. Nuoret toivovat, että yritykset olisivat aktiivisia siellä missä hekin, eli 

internetin työnhakupalstoilla, Linkedin:ssä ja Monster:issa sekä Facebookissa. Lehtimainonta ei 

nuoria tavoita. Tyytyväisiä nuoret ovat, mikäli viestintä yrityksen puolelta sujuu hyvin, ja 

haastattelu tuntuu henkilökohtaiselta. Nuoret toivovat myös, että työtä voisi käydä kokeilemassa 

yrityksessä, sillä se pienentäisi virheellisen valinnan mahdollisuutta puolin ja toisin. (Sandell 

2016) 

 

Vaikka Suomen työllisyystilanne on pitkään jatkunut heikkona, on yrityksillä silti hankaluuksia 

löytää sopivaa työvoimaa. Puhutaan kohtaanto-ongelmasta, kun työvoiman tarve ja hakijoiden 

koulutus tai kokemus eivät kohtaa. Kohtaanto-ongelman tuottamat rekrytoinnin haasteet 

vaihtelevat toimialasta riippuen, mutta niitä ilmenee ainakin rakennus-, palvelu-, teollisuus-, ja 

kaupantoimialoilla. Kohtaanto-ongelma työllistää yrityksiä, sillä avoimeen paikkaan ei välttämättä 

hae yhtään sopivaa hakijaa, ja rekrytointiprosessia joudutaan pitkittämään. (Hallamaa 2016) 

 

Digitaalisuus valtaa alaa myös rekrytointimarkkinoilla. Voittajia digitaalisuuden kilpailussa ovat ne, 

jotka uskaltavat ja ymmärtävät ottaa palvelut käyttöön ensimmäisenä. Suomi on pieni maa 

kaukana kaikesta, ja siksi ei kovin kiinnostava ulkomaalaisten yritysten näkökulmasta. Usein 

uusia palveluita keksitään esimerkiksi USA:ssa, ja menee kauan, ennen kuin ne rantautuvat 

meidän markkinoille. Tästä syystä meillä on hyvin aikaa kopioida parhaat ideat, ja hyvä 

mahdollisuus ennustaa tulevia trendejä toimialasta riippumatta. Toimialasta riippumatta 

markkinoilla vallitsee lähes aina ennen pitkää tilanne, jossa yksi yritys on markkinajohtaja, sillä on 

pari lähes yhtä suurta seuraajaa ja loppu markkinoista on hajautunut hyvin pienien yritysten 

jaettavaksi. Näin on käynyt myös digitaalisessa rekrytointibisneksessä, jossa internetin 

työpaikkailmoittelu on keskittynyt Monsteri:lle ja Oikotie:lle, kun taas muut toimijat kuten Uratie ja 

Uranus ovat jo huomattavan paljon tuntemattomampia. (Ruokonen 2016, 71–72, 79–80) 

 



  

20 

Lähes kaikki yritykset haluaisivat varmasti olla markkinajohtajia, ja uutta palvelua lanseeratessa 

seuraavia asioita olisi hyvä ottaa huomioon. Markkinajohtajan palvelu on todennäköisesti 

onnistunut tuottamaan positiivisen kuvan itsestään jo ennen kuin sitä on käytetty, ja kuva on 

säilynyt positiivisena myös käytön jälkeen. Käyttäjälle on jäänyt palvelun käyttämisestä hyvä 

mieli, jota hän kertoo myös eteenpäin omassa sosiaalisessa verkostossaan. Tämä saa aikaan 

laumakäyttäytymistä, palvelu alkaa markkinoida itse itseään sosiaalisissa verkostoissa, kun 

palvelun käyttäjät suosittelevat sitä aina lähipiirilleen. Käyttö kasvaa eksponentiaalisesti. Käyttäjä 

on myös kokenut palvelun itselleen hyödylliseksi, palvelu on lunastanut odotukset ja jopa pystynyt 

ylittämään ne. Nykyiset käyttäjät ovat tyytyväisiä ja sitoutuvat jatkossakin käyttämään palvelua. 

Pelkkä palvelun mielikuva ei siis kanna pitkälle, vaan kuluttajan täytyy oikeasti kokea hyötyvänsä 

sen käyttämisestä omassa arjessaan. (Ruokonen 2016, 72) 

 

Tässä opinnäytetyössä pyritään ratkomaan toimeksiantajayrityksen SESP Oy:n rekrytoinnin 

haasteita. Usein toimeksiantajalle tapahtumat tulevat tietoon nopealla aikataululla. Tällöin nopeus 

ja helppous nousevat ensisijaisen tärkeään rooliin. Henkilökunnan täytyy myös olla 

ammattitaitoista, mielellään kokenutta ja omistaa vähintään työssä tarvittavat varusteet ja 

voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti. Yrityksellä on vakituinen henkilökunta, joka käy 

tekemässä töitä useassa tapahtumassa vuodessa. Näiden tavoittaminen tapahtuu esimerkiksi 

puhelinsoiton tai tekstiviestin avulla. Lisäksi tarve on satunnaisesti suuremmalle määrälle 

työntekijöitä, jolloin täytyy soittaa myös muita kontakteja läpi, jotta tarvittava määrä henkilökuntaa 

saadaan kasaan. 
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3 DIGITAALISEN PALVELUN SUUNNITTELUN PROSESSI  

Digitalisaatio on viime vuosien aikana kehittynyt ja kasvattanut merkitystään yritysten 

liiketoiminnassa valtavalla vauhdilla. Fyysinen ja digitaalinen liiketoiminta kulkevat käsi kädessä, 

enää ei ole itsestään selvyys että yritys laajentaa toimintaansa fyysisestä digitaalisuuden puolelle, 

vaan voi olla että yritys on olemassa ainoastaan täysin digitaalisesti. Voi myös olla, että 

menestyksekkään digitaalisen liiketoiminnan seurauksena yritys päättää laajentaa toimintaansa 

myös fyysisen palvelun puolelle. Tästä esimerkkinä elektroniikkaliike Verkkokauppa.com, joka 

toimi aluksi vain verkkokauppana, mutta perusti myöhemmin myös kivijalkamyymälöitä. 

Digitaalisuus voi olla myös täydentävää palvelua, joka mahdollistaa asiakkaiden palvelun jopa 

globaalisti. Digitaalisuuden ja fyysisen palvelun yhdistelmiä on lähes rajattomasti, mitä vain yritys 

uskaltaa hyödyntää. (Ruokonen 2016, 53) 

3.1 Digitaalinen rekrytointipalvelu 

Yrityksillä on usein käytössään useita erilaisia tietojärjestelmiä, joissa käsitellään erilaisiin 

tarkoituksiin käytettävää informaatiota. Informaatio on usein datan muodossa, mutta se voi olla 

myös kokonaisia dokumentteja, esimerkiksi tarjouksia tai pöytäkirjoja. Erilaisia tietojärjestelmiä 

ovat esimerkiksi osto- ja myyntireskontra sekä asiakkuuksienhallintaan tarkoitetut 

tietojärjestelmät. Rekrytointiin käytettävä sovellus on yksi henkilöstö hallinnon (lyh. HR) 

tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmät voivat toimia yksittäisinä järjestelminä, tai sitten niissä 

liikkuvaa dataa voidaan yhdistää liikkumaan järjestelmästä toiseen. Esimerkiksi tieto työvuorosta, 

jonka työntekijä on käynyt tekemässä voi liikkua suoraan palkanmaksun järjestelmään, joka 

vähentää työtä palkanlaskijalla. Ongelmana järjestelmäintegraatioissa on usein se, että eri 

osastot, esimerkiksi myynti- ja osto-osasto tekevät integraatioita vain omasta näkökulmastaan, 

eikä kukaan yrityksessä vastaa kokonaisuudesta tai hallitse sitä. Tällöin integraatiot jäävät 

pinnallisiksi, ja niistä ei saada kaikkea mahdollista tehokkuutta ja hyötyä irti. Tieto voi myös 

vääristyä, sillä laskentatapa voi olla hieman eri, riippuen siitä kuka ammattilainen yrityksessä 

tietoa käsittelee. Kaikki syöttävät kuitenkin tietoa järjestelmiin omasta näkökulmastaan. (Linden 

2015, 44–47) 
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Tietojärjestelmä voidaan jakaa kolmeen eri osioon, sen mukaan kuinka ne näyttäytyvät käyttäjälle 

ja missä tieto sijaitsee. Ensimmäinen taso näkyy käyttäjälle, esimerkiksi sovelluksena tai 

internetin verkkosivuna. Toinen taso on esimerkiksi käyttöjärjestelmä, joka välittää tai siirtää 

tiedon käyttäjän tekemien valintojen perusteella tietokantaan. Alin taso on itse tietokanta, jossa 

tieto sijaitsee. Tietokannassa sijaitsee siis tieto, joka liikkuu taas takaisin käyttäjälle, kun käyttäjä 

sitä hakee, tai käyttäjä voi itse tallentaa sinne lisää tietoa. (Bressan & Catania 2005, 6-7)  

3.2 Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi 

Tietojärjestelmän kehittämisenprosessi lähtee liikkeelle siitä, että joko tietojärjestelmänkehittäjä 

tai jokin muu taho huomaa tarpeen kehittämiselle. Suunnittelun tuotoksen tarkoitus on vastata 

tarvetta, eli ratkaista ongelma. Toisaalta taas tietojärjestelmä ei saisi aiheuttaa hankaluuksia 

muualla. Esimerkiksi uuden järjestelmän pitää usein olla sellainen, että se pystyy keskustelemaan 

yrityksen muiden tietojärjestelmien kanssa, eikä tiedon siirtyminen aiheuta ylimääräistä vaivaa tai 

kuluja. Kehittäjän täytyy ottaa huomioon suunnitteluprosessissa useita erilaisia asioita melko 

laaja-alaisesti. Esimerkiksi on selvitettävä, onko kyseiselle tuotteelle jo olemassa patentti, onko 

sellaisen käyttö laillista, ja täyttääkö se tarvittavat säädökset ja vaatimukset ja niin edelleen. 

Innovointiprosessissa luovuus on keskeisessä roolissa, sillä kehittäjän täytyy kyetä 

yhdistelemään erilaisia asioita, jotta niistä saadaan aikaan toimiva kokonaisuus. (Hietikko 2015, 

18) 

 

Tuotekehitykseen on useita erilaisia prosessimalleja, joissa työvaiheita on nimetty eri tavoin. 

Usein käytetään mallia, jossa suunnittelu lähtee tarpeen tunnistamisesta ja ongelman 

määrittelystä. Synteesivaihe on suunnittelun luovinta työtä, jossa ideoidaan ongelmaan sopivia 

ratkaisuja. Analyysivaiheessa ideoita työstetään insinöörimäisesti, ja tutkitaan jo käytännössä, 

mitkä ideoista voisivat olla toteuttamiskelpoisia. Optimointivaiheessa suunnitellaan tarkempia 

yksityiskohtia, ja tuote valmistetaan loppuun asti. Testausvaiheessa tuotteesta täytyy olla 

valmiina prototyyppi, jotta sitä päästään testaamaan oikeassa ympäristössään. Optimointi- ja 

testausvaiheessa tuotteen kustannukset alkavat olla selvillä. Testausvaiheen jälkeen tuotteen 

tuotanto voidaan käynnistää, ja arviointi vaiheessa päästään tarkastelemaan, päästiinkö 

suunnittelussa haluttuun lopputulokseen, eli vastaako tuote tunnistettua tarvetta, ja onko se 

ratkaisu tunnistettuun ongelmaan. (Hietikko 2015, 46–47) 
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Innovaatiotoiminnassa on paljon erilaisia haasteita, jotka rajoittavat tietojärjestelmänkehittäjän 

vapautta. Yleensä prosessi on rajoitettu ajallisesti, kehittäjä haluaisi ehkä tutkia asiaa 

syvällisemmin, mutta valmista on yleensä oltava tarkassa aikataulussa ja kaikkea tarvittavaa 

informaatiota ei välttämättä ehditä etsiä. Taloudelliset seikat rajoittavat sekä 

suunnitteluvaiheessa, että tuotannossa. Tietojärjestelmän tuottaminen ja ylläpito pitää olla 

kannattavaa. Teknologia kehittyy todella nopeasti, joten kilpailija voi ehtiä suunnitella 

samanlaisen tuotteen ennen kuin kehittäjä saa oman tuotteensa valmiiksi, tällöin kuukausien tai 

vuosien työ voi valua hukkaan. Kompromissit ovat myös osa suunnittelutyön arkea. Olisi hienoa 

lisätä erilaisia ominaisuuksia, mutta esimerkiksi taloudellisesti ne voivat tulla liian kalliiksi, ja 

optimaalisesta suunnitelmasta joudutaan tinkimään. Yksi tietojärjestelmä saattaa sisältää satoja 

erilaisia yksityiskohtia, joita kehittäjä joutuu pohtimaan ja tekemään valintoja. Yksityiskohtien 

valintaan menee paljon aikaa, mutta toisaalta yksikin virheellinen toiminto saattaa olla kohtalokas 

valmiin tuotteen toimivuuden kannalta. (Hietikko 2015, 19)  

 

Aikaisemmin puhuttiin tuotekehitysprosessista, mutta nykyään käytetään mieluummin esimerkiksi 

nimitystä innovaatiotoiminta. Innovaatiotoiminta ei ole niin kaavamaista kuin puhdas 

suunnittelutyö, ja tavoitteena on, että jo tuotteen kehityksen varhaisessa vaiheessa toimintaan 

otetaan mukaan yrityksestä useampia tekijöitä, kuin pelkästään tuotteen suunnittelijoita. 

Innovaatiotoiminta ei ole niin kaavamaista kuin puhdas suunnitteluprosessi, mutta toki siinä on 

tunnistettavissa erilaisia vaiheita. Nykyään suunnittelussa on käytössä spiraalimalli, jossa eri 

vaiheita kierrätetään spiraalimaisesti kohti lopputulosta. Myöhemmästä vaiheesta saatetaan 

palata takaisin aiempaan vaiheeseen, eikä yhden vaiheen tarvitse olla kokonaan valmis, kun jo 

aloitetaan seuraavaa. Aikaisemmin käytössä oli vesiputousmalli, jossa selkeästi 

suunnittelunprosessit seurasivat toisiaan. Vesiputousmalli on hieman jäykempi, ja ehkä myös 

ajankäytöltään hitaampi malli. Spiraalimalli taas mahdollistaa sen, että esimerkiksi suunnittelun 

eri vaiheissa työskentelevät asiantuntijat voivat työskennellä samanaikaisesti, jolloin lopputulos 

saadaan aikaiseksi nopeammin. (Hietikko 2015, 45) 

 

Tietojärjestelmän suunnitteluprosessi on usein projekti, joka on syytä jakaa osiin, jotta se olisi 

järkevästi hallittavissa. Riittävän tarkalla tasolla tehty projektin osittaminen johtaa yleensä 

paremmin oikeaan ja haluttuun lopputulokseen. Projekti voidaan jakaa alatehtäviin. Yksi 

alatehtävä on aina selkeä kokonaisuus, josta on tiedossa mahdollisimman tarkasti sen vaatimat 

resurssit, kustannukset ja ajankäyttö. Tehtävät täytyy ensin tunnistaa, samoin kuin niiden väliset 

yhteydet. Tämän jälkeen projekti päästään aikatauluttamaan, ja laskemaan sen aiheuttamat 
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kokonaiskustannukset. Kustannuksia ja aikataulun pitämistä on syytä seurata projektin edetessä, 

ja tarvittaessa päivittää suunnitelmaa. (Mäntyneva 2016, 59–63) 

3.2.1 Tietojärjestelmän vaatimusten määrittely 

Sovelluksen taustalla on aina tietokanta, joka sisältää itse tietojärjestelmässä ja loppukäyttäjän 

käyttöliitymässä näkyvän tiedon. Mikäli suunnitteluprosessi lähtee suunnittelijasta, eikä asiakkaan 

tarpeesta tietokannan ja sovelluksen suunnittelu voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. 

Ensimmäinen vaihe on tietokannan rakenteen suunnittelu, johon sisältyy muun muassa taulujen 

ja kenttien määrittely sekä niiden yhteyksien luominen. Toisessa vaiheessa suunniteltu rakenne 

toteutetaan erilaisia ohjelmia käyttäen ja datan yhteydet varmistetaan. Kolmannessa vaiheessa 

sovellus kehitetään käyttäjiä varten. Prosessin kolmas vaihe voidaan jakaa erilaisiin 

prosessinosiin, joissa selvitetään loppukäyttäjän informaatiovaatimuksia ja käytännön 

ominaisuuksia, kuten miltä sovelluksen kuuluu näyttää. Tämä prosessi on ikään kuin käänteinen 

järjestys sille prosessille, mitä käytetään silloin kun loppukäyttäjä tietokannalle tai sovellukselle on 

jo tiedossa.  (Hernandez 2000, xxx-xxxi) 

 

Tietokannan luomista ja sovelluksen ohjelmointia varten ohjelmoija tarvitsee tehtäväselostuksen, 

jossa kuvataan mikä sovelluksen tarkoitus on, miksi se tarvitaan ja kenen käyttöön se tulee. 

Yleensä tehtäväselostuksen antaa esimerkiksi yrityksen johto, tai käyttäjä jonka käyttöön sovellus 

tulee. Hyvässä tehtäväselostuksessa sovelluksen tavoitetta ei kuvata liian monimutkaisesti eikä 

yksityiskohtaisesti, vaan tarkoitus on että lista ohjelmoijalle on mahdollisimman yksinkertainen. 

Ensimmäisen tehtäväselostuksen jälkeen ohjelmoija voi aloittaa datan suunnittelutyön. 

Tarkentavia haastatteluita pidetään tarvittaessa suunnittelun eri vaiheissa, jotta sovelluksen 

tietokannasta saadaan käyttäjän tarpeiden mukainen. Käyttäjien haastatteluilla kartoitetaan 

millaisia tietoja he tarvitsevat päivittäisen työnsä yhteydessä, sekä miten he tietoa käyttävät. 

(Hernandez 2000, 72–83, 116) 

 

Sovelluksen toimivuuden kannalta tärkeät vaatimukset voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: 

toiminnallisiin vaatimuksiin, hallittavuuden vaatimuksiin ja käytettävyyden vaatimuksiin. 

Toiminnalliset vaatimukset kuvaavat, mitä sovellus tekee. Toiminnalliset vaatimukset muun 

muassa määrittelevät, miten taustalla oleva data näyttäytyy käyttäjälle, ja mitä dataa käyttäjälle 

näytetään. Hallittavuuden vaatimukset kuvaavat sovelluksen teknisiä ominaisuuksia, kuten 
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turvallisuuden tasoa, kuinka helposti sovelluksen voi asentaa, kuinka helposti sitä voi muokata 

tulevaisuudessa, kuinka paljon muistitilaa se tarvitsee toimiakseen ja niin edelleen. 

Käytettävyyden vaatimukset kuvaavat miten sovelluksen pitäisi toimia kun loppukäyttäjä käyttää 

sitä. (Itil 2007, 167–168)  

 

Järjestelmän loppukäyttäjien näkökulmasta puolestaan sovelluksen vaatimukset voidaan jakaa 

kahteen eri ryhmään: toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Toiminnalliset vaatimukset 

määrittelevät, mitä sovelluksella voidaan tehdä käytännössä. Digitaalisen palvelun tapauksessa 

esimerkiksi käyttäjä voisi haluta, että sovellukseen voi luoda tilin, jotta kaikkia käyttäjätietoja ei 

tarvitse kirjoittaa joka kerta. Ei-toiminnallisiin vaatimuksiin kuuluvat muun muassa järjestelmän 

käyttäjien asettamat reunaehdot, kuten kapasiteetti ja nopeus, kuinka monta käyttäjää 

järjestelmän tulee pystyä käsittelemään samaan aikaan, jotta se toimii moitteettomasti. Ei-

toiminnallisiin vaatimuksiin kuuluvat myös käyttäjien toivomat rajoitteet, kuten sama käyttäjä voi 

olla kirjautuneena järjestelmään sisälle vain viisitoista minuuttia, jonka jälkeen hänet kirjataan 

automaattisesti ulos järjestelmästä. (Pohjonen 2002, 28) 

 

Tietojärjestelmän vaatimukset kerätään dokumenttiin, joka toimii teknisen toteutuksen 

suunnittelijalle manuaalina. Vaatimuksien kerääminen on usein haastavaa työtä, ja lopullisen 

vaatimusmäärittelyn täytyisi olla helposti tulkittavissa ja työstettävissä. Ensimmäinen haaste on 

löytää käyttäjistä, ja tarvittaessa muista sidosryhmistä sopivimmat henkilöt kertomaan 

sovelluksen vaatimuksista. Menetelmiä on useita, mutta lopputuloksena vaatimusten tulisi olla 

määriteltynä riittävän tarkasti. Ympäripyöreät kuvaukset kuten ”sovelluksen halutaan helpottavan 

asiakkaan varauksen tekemistä” eivät juuri auta sovelluksen tekijää. Tällöin sovelluksen 

teknisestä toteutuksesta ei välttämättä tule käyttäjien tarpeita vastaava, uusi suunnittelutyö ja 

virheiden korjaaminen maksaa työtunteja ja rahaa, sekä tietojärjestelmän käyttöön saaminen 

viivästyy. Vaatimusten määrittelyssä täytyy siis mennä mieluummin liian tarkasti yksityiskohtiin 

kuin olla liian suurpiirteinen. Muita haasteita on määriteltyjen vaatimusten tarkoituksen ja 

merkityksen ymmärtäminen. Tekninen suunnittelija ei esimerkiksi ymmärrä suunnittelemansa 

tietojärjestelmän toimialaa. Käyttäjä saattaa tarkoittaa vaatimuksellaan aivan eri asiaa, kun taas 

suunnittelijaa asian ymmärtää omasta perspektiivistään. Tarkentavaa keskustelua on käytävä 

riittävästi, jotta vaatimuksin todellinen tarkoitus tulee ilmi.  (Pohjonen 2002, 29) 

 

Toiminnallisia vaatimuksia kuvataan usein esimerkiksi käyttäjätarinoiden muodossa. Käyttäjien 

matkaa tietojärjestelmän parissa kuvataan sanallisesti, tai siitä voidaan tehdä esimerkiksi video. 
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Ei-toiminnalliset vaatimukset jäävät usein vähemmälle huomiolle, sillä niihin asiaan paneutunut 

henkilö ei välttämättä osaa kiinnittää huomiota ennen kuin joku asia ei toimi. Tässä kohtaa 

suunnittelijan tulisi itse olla aktiivinen, ja muistaa kysyä myös ei-toiminnallisista vaatimuksista ja 

pyytää niihin linjaukset. Jälkikäteen toteutettuna ei-toiminnallisten vaatimusten toteuttaminenkin 

vaatii paljon töitä, ja voi viivästyttää tietojärjestelmän käyttöönottoa. Ei-toiminnalliset vaatimukset 

kuvaavat, kuinka tietojärjestelmä vastaa sille annettuihin pyyntöihin, ne ovat tärkeitä järjestelmän 

toiminnan luotettavuuden ja käyttömukavuuden kannalta. Saatavuus kertoo, kuinka monta päivää 

esimerkiksi vuodessa tietojärjestelmän tulee olla käytössä. Sen mukaan linjataan, milloin 

järjestelmän mahdolliset huoltotoimet voidaan toteuttaa, ja millä aikataululla. Skaalautuvuus 

tarkoittaa, kuinka monen yhtä aikaisen käyttäjän kuormittamana järjestelmä toimii vielä 

moitteettomasti. Siirrettävyys puolestaan määrittää, kuinka monelle erilaiselle alustalle eli 

käyttöjärjestelmälle tai älypuhelinsovellukseen tietojärjestelmä tulisi olla muunnettavissa. Tämä 

tieto on hyvä olla ohjelmoijalla tiedossa ennen suunnittelua, jotta mahdollinen jatko-ohjelmointi 

uusille alustoille olisi sujuvampaa. (Leppänen 2013) 

 

Sovellusta aletaan harvoin suunnittelemaan ilman, että loppukäyttäjä ei olisi tiedossa. 

Loppukäyttäjä olisi hyvä pitää mukana suunnittelutyössä koko prosessin ajan, jotta sovelluksesta 

tulee mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeita vastaava. Usein käyttäjäntarpeiden ja sovelluksen 

vaatimusten kartoittamiseen käytetään liian vähän aikaa, ja lopputulos ei vastaa odotettua. Välillä 

asiakas ei välttämättä itsekään tiedä, millaisia vaatimuksia tai toimintoja hän sovellukselta haluaa, 

jolloin suunnittelijalla on tärkeä tehtävä yrittää löytää niin sanotusti piilevät tarpeet ja keksiä 

sovelluksen käyttöön parhaan toiminnot ja mahdollisuudet. Perinteisiä ja suosituimpia 

menetelmiä, joilla tietoa käyttäjän tarpeista hankitaan, ovat erilaiset haastattelut ja työpajat. Hyvä 

runko haastattelulle ja työpajalle on etsiä vastauksia kysymyksiin, miksi sovellus on olemassa, 

mikä se on, kuka sitä käyttää, milloin sovellusta käytetään, missä sovellusta käytetään ja kuinka 

sitä käytetään. Työpaja on siinä mielessä parempi ratkaisu suunnittelijan kannalta, että silloin 

tietoa saadaan useammasta eri lähteestä, kun taas haastattelun paras puoli on, että yhden 

haastateltavan kanssa on helpompaa tehdä jatkokysymyksiä ja päästä siten syvemmälle 

käyttäjän todellisiin tarpeisiin. (Itil 2007, 168–171) 

 

Muita käyttäjän tarpeiden kartoittamisen menetelmiä ovat esimerkiksi käyttäjän havainnointi 

normaalin työskentelyn yhteydessä, skenaarioanalyysit ja prototyypin testauttaminen asiakkailla. 

Työskentelyn havainnointi on tärkeää, jotta suunnittelu saa kuvan siitä, millaiseen ympäristöön 

sovellus tulee, ja millaisia vaikeuksia esimerkiksi edellisen sovelluksen hyödyntämisessä on ollut. 
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Skenaarioanalyyseissä hahmotetaan erilaisia tulevaisuuden näkymiä ja tehdään suunnitelmia ja 

valintoja niiden pohjalta. Tavoitteena skenaarioanalyysissä ei ole, että vaihtoehtoja olisi vain yksi, 

vaan tarkoitus onkin että mahdollisia tulevaisuuden näkyviä arvioidaan mahdollisimman laajasta 

perspektiivistä. Menetelmänä skenaarioanalyysi ohjautuu hyvin vahvasti tulevaisuuteen, eikä 

historiaa tarkastella juurikaan. Prototyyppien esittely havainnollistaa hyvin käyttäjälle, mitä ollaan 

tekemässä. Se voi auttaa käyttäjää hahmottamaan, mitä oikeasti on valmistumassa, ja tuotteen 

testaaminen käyttäjillä antaa mahdollisuuden suunnittelijalle kerätä palautetta sovelluksen 

viimeistelyä varten. Palautteen kerääminen voi myös tuottaa lisää vaatimuksia, joita sovelluksen 

tulee täyttää. Prototyyppien testaaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voi vähentää 

turhaa työtä, kun suunnittelija saa heti palautetta käyttäjiltä, onko suunnittelutyö menossa oikeaan 

suuntaan. Skenaariomenetelmän ja prototyypin testaamisen välillä on suuri yhteys, sillä yleensä 

prototyyppejä rakennetaan juuri valitun skenaarion pohjalta. (Itil 2007, 170–171) 

 

Lopullisessa dokumentissa tulisi olla määritettynä selkeä kuvaus kehittämishankkeen 

toimeksiannosta, sekä yleiskuvaus organisaatiosta jonka käyttöön tietojärjestelmä tulee. 

Kuvataan siis nykytila, joka organisaatiossa tällä hetkellä on. Tämän jälkeen määritellään 

tavoitteet kehityshankkeelle, jokaisen toiminnallisen ja ei-toiminnallisen vaatimuksen kuvaus sekä 

rajoitteiden kuvaus. Vaatimukset on syytä numeroida tai muuten listata selkeästi, jotta niihin 

voidaan tarvittaessa palata myöhemmin. Vaatimukset täytyy myös priorisoida, eli määritellä mikä 

vaatimus on erityisen tärkeä ja mitkä eivät ole niin olennaisia tietojärjestelmän käytön tai 

kehityshankkeen onnistumisen kannalta. Suunnittelija voi joutua priorisoimaan vaatimuksia 

käytännön suunnittelun kannalta, tai ulkopuolisista tekijöistä johtuen. Esimerkiksi tarkasta 

vaatimusmäärittelystä huolimatta, voi ilmetä käytännön ristiriitaisuuksia teknisen toteutuksen 

edetessä. Toisaalta taas projektin aikataulu voi ilmetä ongelmaksi, tai kustannukset nousevat liian 

korkeiksi. Myös jatkokehittämisen kannalta prisorisoinnista on hyötyä, sillä uusiin versioihin voi 

ottaa taas mukaan aiemmasta versiosta pois jätettyjä vaatimuksia. (Pohjanen 2002, 30–31)  

 

3.2.2 Järjestelmäanalyysi ja tietojärjestelmän tekninen suunnittelu 

Vaatimusten määrittelyn jälkeen seuraava vaihe tietojärjestelmän suunnittelussa on 

järjestelmäanalyysin tekeminen. Järjestelmäanalyysissä kuvataan selkeästi se, mitä järjestelmän 

tulee konkreettisesti tehdä, millaista tietoa se tuottaa ja niin edelleen. Järjestelmäanalyysiin 
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analysoidaan vaatimusmäärittelyn vaatimukset, joista sitten johdetaan toiminnalliset määritelmät 

eri sidosryhmien näkökulmasta. Jokainen toiminto kuvataan yksityiskohtaisesti. 

Järjestelmäanalyysissä kuvataan järjestelmän toimintaympäristö ja luettelo järjestelmän 

käyttäjistä. Lisäksi toiminnallisia ja ei-toiminnallisia rajauksia tarkennetaan, ja mahdollisesti 

lisätään. Rajauksiin kuuluu tässä vaiheessa muun muassa se, missä käyttöliittymissä 

tietojärjestelmän tulee toimia. Käyttöliittymiä ovat esimerkiksi erilaiset mobiilisovellukset ja 

internetsivustot (Muranen & Harmainen 2017). Tietojärjestelmän ympäristön kuvaukseen kuuluu 

myös kuvaus muista organisaatiossa olemassa olevista järjestelmistä, jotka liittyvät 

kehityskohteena olevaan järjestelmään, eli kuvataan rajapinnat. Olennaista uuden 

tietojärjestelmän kehitystyön kannalta on esimerkiksi tieto, kuuluuko järjestelmän olla yhteydessä 

myös johonkin toiseen järjestelmään esimerkiksi tuottamalla dataa toisen järjestelmän käyttöön. 

Myös järjestelmän itsensä käyttämä ja tuottama tieto kuvataan järjestelmäanalyysissä. (Pohjanen 

2002, 31–32)  

 

Vaatimusten määrittelyn ja järjestelmäanalyysin jälkeen tietojärjestelmän suunnittelija pääsee 

suunnittelemaan teknistä toteutusta. Teknisen toteutuksen suunnittelutyössä muutetaan 

asiakkaan toiveet insinöörikielelle, eli kuvataan kuinka järjestelmä teknisesti toimii. Tähän kuuluu 

muun muassa tietojärjestelmän arkkitehtuurin, eli rakenteen suunnittelu. Rakenne koostuu 

itsenäisistä moduuleista, jotka ovat kosketuksissa toisiinsa. Arkkitehtuurin suunnittelu on tärkeä 

vaihe, sillä se määrittää myös, kuinka helposti vaurioituva tai vauriotilanteessa korjattava 

järjestelmä on. Mitä vähemmän kytkentöjä moduuleiden välillä on, sitä yksinkertaisempi on 

järjestelmä ja sitä helpompi sitä on korjata. Teknisen toteutuksen jälkeen järjestelmä toteutetaan, 

eli ohjelmoidaan aiemmin tehtyjen suunnitelmien pohjalta, ja sen jälkeen sitä testataan. 

Ensimmäiset testit liittyvät käytännön toiminnan testaamiseen, jotta varmistutaan siitä, että 

järjestelmä ylipäätään toimii. (Pohjonen 2002, 32–36) 

 

 

Teknisen toteutuksen testaamisen jälkeen tietojärjestelmää päästään testaamaan myös 

käytännössä eri sidosryhmillä, ja heiltä saadun palautteen perusteella järjestelmää kehitetään 

edelleen. Järjestelmän lopullinen testaaminen on aina tehtävä todellisessa ympäristössä ja 

todellisilla käyttäjillä, sillä esimerkiksi kapasiteettia ei päästä testaamaan ennen kuin oikeissa 

olosuhteissa, jossa riittävän monta käyttäjää käyttää järjestelmää samanaikaisesti. Tietyt virheet 

voidaan kyllä eliminoida testaamalla koeympäristössä, mutta parhaiten ne huomataan aidossa 

käyttöympäristössä. Oikeassa käyttöympäristössä testaamalla päästään myös toteamaan 
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toimeksiantajan kanssa, päästiinkö kehityshankkeessa tavoitteeseen, ja täyttikö järjestelmä 

vaatimusmäärittelyssä asetetut tavoitteet. (Pohjonen 2002, 32–36) 

3.2.3 Haasteet sovelluksen käyttämisessä 

Sovellusten tietoturvaan liittyvät haasteet liittyvät usein hyvin inhimillisiin tekijöihin, käyttäjien 

mukavuudenhaluun, laiskuuteen ja ymmärtämättömyyteen. Käyttäjillä on usein sama salasana 

useaan eri sovellukseen, salasanoja säilytetään huolimattomasti, ne ovat liian helposti 

arvattavissa eikä niitä juuri vaihdeta. Sovellusta on myös saatettu käyttää joskus, ja käytön 

loputtua ei muisteta poistaa tiliä tai pyytää tuhoamaan käyttäjätunnuksia. Salasanoja usein myös 

tallennetaan koneen muistiin, jolloin niitä ei tarvitse edes kirjoittaa jokaisen kirjautumiskerran 

yhteydessä. Nämä ovat oikein unelmakohteita tietoturvahakkeriojille, jotka voivat hyödyntää 

tietoja joko yksittäistä käyttäjää tai palvelua tarjoavaa yritystä vastaan. Ihmiset myös antavat 

tietojaan vahingossa suoraan luotettavan oloisille tahoille esimerkiksi sähköpostin tai 

puhelinsoiton perusteella. (Salo 2013, 110)  

 

Yleisiä tietoturvallisuuteen liittyviä haasteita ovat muun muassa vakoilu, erilaiset kiristys- ja 

haittaohjelmat, tietojen kalastelu, palvelunestohyökkäykset ja verkkosivustojen kaappaukset. 

Kaikkien keinojen tavoitteena on joko haitata yrityksen tai yksittäisen henkilön toimintaa, ottaa 

näkyvyyttä omalle toiminnalle tai hankkia taloudellista hyötyä. Yritystä voidaan yrittää esimerkiksi 

kiristää maksamaan haittaohjelmalla saaduista liiketoiminnan kannalta tärkeistä tiedoista, tai jokin 

taho voi alkaa käyttämään yrityksen verkkosivuja omana mainospaikkanaan asentamalla 

verkkosivuille omia ponnahdusikkunoita. Tietoturvallisuutta hallitessa tärkeimpiä asioita on 

sivustojen siittävien palomuurien varmistaminen, käyttöjärjestelmien ja tietoturvaohjelmien 

riittävän tiheä päivittäminen ja käyttäjien perehdyttäminen.  (Andreasson, Koivisto, Ylipartanen 

2014, 25–34) 

 

Datan säilyttämiseen liittyy yrityksillä usein vaatimuksia, mitä dataa säilötään ja missä. Tiedon 

tulisi olla varmassa tallessa, niin että siihen pääsee käsiksi vain tarvittavat henkilöt. Toisaalta 

tiedon pitäisi olla riittävän helposti saatavilla, silloin kun sitä tarvitaan. Yksi tapa häiritä yrityksen 

tai asiakkaiden toimintaa voi olla myös tiedon lukitseminen. Erityisesti henkilötietojen 

säilyttämisessä täytyy olla huolellinen, sillä niillä rikollinen voi saada hankittua hyötyä itselleen 

esimerkiksi luomalla valeidentiteetin. Toisaalta taas yrityksillä harvemmin on sellaisia tietoja 
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hallussaan, joista kukaan hirveästi hyötyisi. Siksi tavallinen yritys ei ole tietojen 

kaappausmielessä kovin kiinnostava kohde hakkeriojille. Uutisointi onnistuneiden 

tiedonkaappausten ympärillä on hyvin näkyvää, joten todellisuudessa yritystoimintaan liittyy 

huomattavasti yleisempiä riskejä kuin se, että joku kaappaisi yritykselle tärkeitä tietoja. (Salo 

2013, 107–108)  

 

Digitaalisuuden haasteena yritykselle on se, että digitaalisessa toiminnassa on oltava mukana 

joko 110 %, tai sitten jättäydyttävä sivuun kokonaan. Digitaaliset palvelut vaativat jatkuvaa 

päivittämistä, tieto uusiutuu koko ajan ja kilpailua on vähintäänkin riittävästi. Tästä syystä yritys ei 

voi pyörittää digitaalista palvelua vasemmalla kädellä, sillä kokonaisuus on se, mitä asiakkaat 

arvottavat. Digitaalisen kehityksen haittana on myös se, että osa ihmisistä ei osaa tai halua 

hyödyntää digitaalisia palveluita, joten keskittymällä ainoastaan digitaalisiin palveluihin yritys 

rajaa osan asiakkaista tietoisesti pois palveluidensa ulkopuolelle. Digitaalisuudessa on sekä 

hyvät, että huonot puolensa niin kuin missä tahansa muussakin liiketoiminnassa. Toisaalta siihen 

liittyy paljon epävarmuutta, epäonnistuneita yrityksiä on melko paljon onnistuneisiin yrityksiin 

verrattuna. Sitten taas puolestaan, mikäli idea onnistuu hyvin, globaalikin kehitys ja myynnin 

kasvu voi olla hurjan nopeaa. Kehitys aiempiin vuosiin verrattuna tulee nopeutumaan, olipa sitten 

kyse fyysisestä tai digitaalisesta palvelusta. Siitä näkökulmasta tärkeintä ei ehkä ole se, onko 

yritys digitalisoitumisessa aallon harjalla, vaan pystyykö se kokonaisuutena kehittämään itseään 

jatkuvasti asiakkaiden toivomaan suuntaan. (Ruokonen 2016; 217, 221, 224) 

3.3 Palvelumuotoilun menetelmien soveltaminen digitaalisen palvelun suunnitteluun 

Palveluiden osuus kaikesta liiketoiminnasta on viime vuosina kasvanut paljon. Harva tuote on 

nykyään enää tuote, vaan tuotteeseen sisältyy yleensä aina jotain palvelua. Palvelu voi olla 

esimerkiksi tuotteen jakelu, pakkaaminen asiakasystävälliseen muotoon, tai mahdollisuus 

palautukseen. Koska palvelujen osuus kasvaa koko ajan, tarvitaan myös uusia menetelmiä 

kehittää niitä. Palvelumuotoilussa loppukäyttäjä otetaan mukaan suunnittelemaan palvelua, sekä 

kertomaan kokemuksistaan ja toiveistaan palveluun liittyen. Näin palvelusta saadaan 

mahdollisimman käyttäjän tarpeita vastaava. (Miettinen 2011, 21) 

 

Palvelumuotoilu kiinnostaa yrityksiä, sillä sen tuomin menetelmin päästään helposti 

konkretisoimaan aineettomia palveluita. Esineissä muotoilua on käytetty periaatteessa aina. 
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Muotoilu erottaa esineen toisista esineistä, ja palvelumuotoilun tarkoitus on saada palveluun 

sellaisia elementtejä, joilla se saadaan erottumaan kilpailijoiden palvelusta. Muotoilu sanana voi 

kuulostaa luovalta, mutta palvelumuotoilu on hyvin käytännönläheistä, ja tavoitteena 

palvelumuotoilunprojekteissa usein onkin tuottaa mahdollisimman helppokäyttöisiä palveluita. 

Palvelumuotoilulla ei haeta pelkästään yksittäisten asioiden viimeistelyä, vaan palvelua on 

tarkoitus kehittää kaikilla yrityksen tasoilla: prosesseissa, strategiassa ja liiketoimintamalleissa. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 71-72)   

 

Palvelumuotoilua on hieman hankala määritellä, mitä se oikeastaan on. Palvelumuotoilu koostuu 

erilaisista yksittäisistä käyttäjätiedon ja suunnittelun menetelmistä, eikä sille ole virallista 

yhtenäistä kieltä. Tavoitetila palvelumuotoilulla kuitenkin on yhtenäinen, sen tarkoitus on luoda 

asiakaslähtöistä palvelua. Yhtenäinen piirre on myös suunnittelun yhteisöllisyys, palvelumuotoilua 

voi toki tehdä suunnittelija yksinkin erilaisin menetelmin, mutta keskeisenä ajatuksena on ottaa 

sekä palveluntuottajat että käyttäjät mukaan suunnitteluprojektiin. Palvelumuotoilussa voidaan 

innovoida uusia palveluita, tai kehittää entisiä. Tavoitekin palvelumuotoilulla on aina sama: löytää 

ominaisuudet joita asiakkaat arvostavat, ja luoda kilpailuetua. Palvelumuotoilusta hyötyvät 

insinöörit, suunnittelijat ja liikkeenjohto, sekä tietenkin asiakkaat. Asiakkaille palveluista tulee 

käytännöllisempiä ja esimerkiksi helpommin lähestyttäviä. Palvelumuotoilussa keskeisessä 

roolissa on empatia asiakasta kohtaan. Suunnitteluvaiheessa insinöörit pyritään asettamaan 

asiakkaan asemaan, kuin he olisivat itse käyttämässä palvelua. Miltä sinusta tuntuisi, jos 

soittaisin asiakaspalveluun jo valmiiksi hermostuneena, ja asiakaspalvelija kyselisi kysymyksiä, 

joita et ymmärrä? Ei varmasti mukavalta. Tämän tyyppisiä ongelmia palvelumuotoilulla pyritään 

ratkomaan. Lisäämällä empatiaa suunnitteluun, saadaan parempi ymmärrys hankaluuksista, joita 

asiakas voi kohdata ja pyritään poistamaan niitä. Palvelumuotoilu luo todellista sosiaalista ja 

taloudellista etua yrityksille, sillä palvelumuotoilun keinoin heidän palvelunsa saadaan 

kohtaamaan paremmin asiakkaan tarpeet.  (Stickdorn & Schneider 2011, 29–34, 37)   

 

Palvelumuotoilun tarkoitus on tehdä palvelusta jäsennellympää ja helpommin hallittavissa oleva 

kokonaisuus, jolloin sen perusteellinen suunnittelu helpottuu. Palvelumuotoilun perusajatuksiin 

kuuluu, että palvelu koostuu asiakkaan ja yrityksen välisistä kontaktipisteistä, palvelupolusta ja 

konkreettisesta palvelusta (Stickdorn & Schneider 2011, 35). Kontaktipisteillä tarkoitetaan kaikkia 

niitä hetkiä, jolloin asiakas ja yritys ovat kontaktissa toisiinsa. Tilanne voi olla virtuaalinen, 

esimerkiksi internetissä tapahtuva ajanvaraus tai asiakaspalvelijan kohtaaminen myymälässä. 

Palvelupolku puolestaan on se ajanjakso, jonka asiakas käy matkalla ensimmäisestä kontaktista 
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yritykseen viimeiseen palveluun liittyvään hetkeen. Palvelupolku voi alkaa esimerkiksi ystävän 

suositellessa palvelua, ja päättyä kun asiakas vastaa jälkikäteen sähköpostiin tulevaan 

palautekyselyyn. Palvelumuotoilussa selvitetään, mitä linkkejä yrityksen ja asiakkaan välillä on, ja 

millainen asiakkaan koko palvelunpolku on. Palvelua ei nähdä vain yksittäisenä tapahtumana, 

kuten kampaamokäyntinä, vaan palvelumuotoilussa tarkkaillaan ja pyritään kehittämään koko 

prosessia, joka alkaa siitä kun asiakas huomaa hiustenleikkuun tarpeen ja päättyy siihen kun hän 

suunnittelee jo uutta ajanvarausta parin kuukauden päästä. Palvelumuotoilussa pyritään 

tunnistamaan myös asiakkaan hiljaisia tarpeita, joita he eivät välttämättä itse vielä tunnista. 

Tällainen voisi kampaamokäynnin yhteydessä olla esimerkiksi mahdollisuus lakata itse kynnet 

samalla, kun odottaa hiusvärin vaikutusta. (Soininen 2011, 12) 

  

Palvelun lopputulos kuvataan palvelupaketissa, jonka tulisi tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Koska 

kuitenkin palvelu on vuorovaikutuksellista asiakkaan kanssa, ei pelkästään tämä kuvaus riitä. 

Puhutaan laajennetusta palvelutarjoomasta, jossa tarkastellaan muun muassa sitä, kuinka 

vuorovaikutus asiakkaan ja asiakaspalvelijan välillä sujuu palvelun eri vaiheissa. Ydinpalvelun 

lisäksi palveluun kuuluvat liitännäispalveluina avustavat palvelut ja tukipalvelut, jotka tukevat 

ydinpalvelua. Tukipalvelut tuovat käytettävyyteen lisää mukavuutta, avustavat palvelut taas ovat 

välttämättömiä itse ydinpalvelun käyttämiseksi. Liitännäispalveluilla yritys erottuu kilpailijoistaan, 

sillä yleensä ydinpalvelu on kaikilla melko samanlainen. Esimerkiksi kaupassa käydessä 

oletamme saavamme haluavamme tuotteet, mutta se ettei tarvitse jonottaa ollenkaan on 

liitännäispalvelu, joka tuottaa asiakkaalle todellista lisäarvoa. (Koivisto 2011, 43–45)  

 

Perusajatuksena palvelumuotoilussa on pyrkiä tekemään palvelusta mahdollisimman hyvää 

etukäteen, eikä miettiä jälkikäteen mikä meni pieleen. Perinteisesti palveluita aletaan kehittämään 

sitten, kun palvelu ei enää myy, siitä tule negatiivisia asiakaspalautteita, se ei tuota ja niin 

edelleen. Palvelumuotoilussa puolestaan pyritään ennakoimaan sudenkuopat, eikä korjaamaan 

virheitä jälkikäteen. Asiakkaat ja työntekijät otetaan aidosti mukaan kehittämistyöhön, niin että 

myös yrityksen johto, markkinointitiimi ja suunnitteluinsinöörit ymmärtävät, mitä asiakas oikeasti 

haluaa ja arvostaa. (Soininen 2011, 12)  

 

Kehittämistyön menetelmänä palvelumuotoilu on melko uusi. Palvelumuotoilussa palvelun 

prosessi nähdään aikajanana, joka koostuu asiakkaan ja yrityksen kontaktipisteistä. Kontaktipiste 

voi olla joko suora asiakaskontakti esimerkiksi myymälässä, tai virtuaalinen kontaktipiste 

esimerkiksi mainos internetissä. Palvelumuotoilussa pyritään kokonaisvaltaisesti kehittämään 
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joko koko prosessia tai jotain sen osaa. Kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki 

asiakkaan tunteet ja havainnot otetaan kehittämisessä huomioon. Erilaiset aistihavainnot, kuten 

mitä asiakas haistaa, näkee ja tuntee fyysisesti, huomioidaan. Puhutaan empaattisesta 

lähestymisestä. Palvelumuotoilussa on tarkoitus tuottaa uutta tietoa, mutta myös tehdä tutkimus 

niin, että se on tarvittaessa toistettavissa. Tämä luo palvelumuotoilulle tieteellistä perustaa. 

(Mäkinen 2014, 18) 

 

Empatian taustalla on sosiaaliset tunteet, jotka vaikuttavat käyttäytymiseemme. Ihmisellä on 

luontainen tarve kuulua joukkoon ja tulla hyväksytyksi. Sosiaalisia tunteita ovat arvostus, 

varmuus, vaikuttaminen, yhteenkuuluvuus ja reiluus. Nämä ovat samalla asioita, joita asiakkaat 

arvottavat hyvässä palvelussa. Kukapa ei haluaisi tuntea, että asiakaspalvelija arvostaa häntä, 

pystyä vaikuttamaan, erimerkiksi valitsemaan itse lisäpalvelut ja olla varma siitä, että saa rahalle 

joka kerta yhtä hyvää vastinetta. Sosiaaliset tunteet, kuten muutkin tunteet ovat usein piilossa. 

Palvelumuotoilu onkin oiva keino kaivaa niitä esille, samalla kun hankitaan syvää 

asiakasymmärrystä. Harvoin kukaan myöntää esimerkiksi valitsevansa tietyn kuntosalin, koska 

haluaa kuulua tiettyyn joukkoon. Usein perustelemme valintoja järjellä, kuten rahalla tai 

ajansäästöllä, harva myöntää valinnan perustuvan puhtaasti tunteille. (Rantanen 2016, 106) 

 

Parhaimmillaan palvelumuotoilussa eri alojen asiantuntijat muotoilevat uutta tuotetta ja palvelua 

yhdessä. Ihmiset oppivat toisiltaan prosessin edetessä, ja jo suunnitteluvaiheessa 

mahdollisimman moni eri näkökulma palveluun ja tuotteeseen tulee otettua huomioon. Samalla 

myös tuotteen markkinointia ja myyntiä mietitään jo muotoiluvaiheessa, eikä vasta sitten kun 

tuote on valmis. Myös julkinen sektori hyötyy palvelumuotoilusta. Palvelumuotoilun keinoin 

voidaan miettiä esimerkiksi keinoja, kuinka palvelut saadaan jatkossa turvattua myös harvaan 

asutuilla alueilla, sekä kuinka ne saadaan tuotettua mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Leinosen kirjassa Case Suupirssi on tästä hieno esimerkki. Monialainen työryhmä keräsi 

käyttäjätietoa siitä, miten suunhoidon saatavuus saataisiin tulevaisuudessa turvattua. Ajatuksista, 

asiakkaan ongelmien ja unelmien kartoituksesta syntyi ajatus Suupirssistä, joka on liikkuva 

suunhoidon yksikkö. Terveydenhuollon ja tekniikan opiskelijat muotoilivat tuotteen ja palvelun 

yhdessä julkisen sektorin ja muutaman yksityisen toimijan kanssa. Tämä toimii esimerkkinä siitä, 

kuinka käytännönläheistä palvelumuotoilu on, sekä siitä, kuinka se pyrkii ratkomaan ihmisten 

arkisia ongelmia. (Leinonen 2014, 135) 
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Palvelumuotoilussa tärkeä vaihe on käyttäjätiedon kerääminen. Tiedon kerääminen voi 

yksinkertaisimmillaan olla sitä, että palvelun käyttäjälle lähetetään kysely, tai esimerkiksi palvelun 

käyttäjä kutsutaan mukaan työryhmään, jossa innovoidaan koko palveluprosessia tai jotain 

palvelun osaa, esimerkiksi elokuvalipunvaraustoimintoa mobiilisovelluksen kautta. Käyttäjän 

tarpeet ja toiveet ovat palvelumuotoilussa koko suunnitteluprosessin perusta. Näin varmistetaan 

palvelun toimivuus, ja se että palvelu aidosti tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Samalla tämä metodi 

luo myös kilpailuetua niihin yritykseen nähden, jotka suunnittelevat palvelunsa vain omasta 

näkökulmastaan. Silloin käyttäjän kannalta olennaisia asioita voi helposti jäädä huomaamatta. 

(Miettinen 2011, 22–23) 

 

Palvelumuotoilussa tietoa pyritään hankkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti yrityksen eri 

sidosryhmiltä. Sidosryhmiä ovat esimerkiksi asiakkaat, osakkeen omistajat, asiakaspalvelijat, 

tietojärjestelmäasiantuntijat ja niin edelleen. Yhteissuunnittelun tavoite on kerätä ideoita erilaisista 

perspektiiveistä, ja koota niistä parhaimmat testattavaksi. Yhteissuunnittelussa voidaan 

hyödyntää erilaisia menetelmiä ideoiden keräämiseksi.  (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014; 72, 

 

3.3.1 Käyttäjätiedon kerääminen 

Menestyäkseen yrityksen täytyy ymmärtää asiakasta, ja olla askeleen edellä kilpailijoitaan. Kun 

palvelua kehitetään palvelumuotoilun keinoin, on tärkeää saada mukaan kehitystoimintaan ne 

asiakkaat tai asiakasryhmät, jotka osaavat ajatella mitä ominaisuuksia palvelulta tarvitaan 

tulevaisuudessa. Asiakasryhmä on tärkeää rajata oikein, ja miettiä, ketkä ovat yritykselle 

tuottavimpia asiakasryhmiä tulevaisuudessa. Nykytilaan pääseminen ei riitä, jos halutaan oikeasti 

tuottaa lisäarvoa, ja erottua palvelun ominaisuuksilla kilpailijoista. (Paavola & Uusikylä, 8) 

 

Kehittämiseen mukaan valittujen asiakkaiden kanssa on syytä käydä vuoropuhelua koko palvelun 

kehittämisen prosessin ajan. Kehittämisprosessi voi kestää kuukausia tai jopa vuosia, ja samalla 

kilpailijat tekevät omaa kehitystyötään. Vuoropuhelulla asiakkaan kanssa voidaan varmistaa, että 

kehityssuunta säilyy oikeana, eikä yritys hukkaa resurssejaan sellaisten ominaisuuksien 

kehittämiseen, joista ei ole asiakkaalle todellista lisäarvoa. Palvelun kehittäjän on hyvä miettiä 

etukäteen ratkaisuja, mutta näitä ei kannata kertoa kehitystyössä mukana oleville asiakkaille, jotta 

he eivät ala rajaamaan ajatuksiaan ja esille tuomiaan ideoita yritystä miellyttääkseen. Yritys 
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valitsee sitten itse, mitä ideaa lähtee viemään eteenpäin. Ennen kehittämistä yrityksen on järkevä 

punnita erilaisia kehittämislinjoja myös taloudellisesta näkökulmasta: mistä ominaisuudesta 

asiakas on valmis maksamaan. Tästä myös voidaan käydä vuoropuhelua asiakkaan kanssa, jos 

lisäarvoa ei ole saatavissa eikä yritykseen lisää kassavirtaa, kannattanee kehityslinja hylätä ja 

vaihtaa johonkin toiseen. (Ruokonen 2016, 108–109)  

 

Asiakkaalle tärkeää palvelun valinnassa on toiminnallisuuden lisäksi palvelun tuottama kokemus. 

Kokemus on asiakkaan tulkintaa, tunteita ja arvoa jonka asiakas kokee saavansa käyttäessään 

palvelua. Erilaistamalla toimintaansa kilpailijoihin verrattuna ja luomalla asiakkaalle onnistuneen 

palvelukokemuksen, yritys luo itselleen kilpailuetua. Kokemus voidaan jakaa kolmeen elementtiin, 

ydinkokemukseen, laajennettuun kokemukseen ja odotukset ylittävään kokemukseen. Hyvä ydin 

kokemus ei aina riitä, jotta asiakassuhde jatkuisi. Palvelun tulisi ylittää asiakkaan odotukset, 

silloin se sitouttaa parhaiten käyttämään palvelua myös jatkossa. Odotukset ylittävän 

kokemuksen elementtejä ovat muun muassa yksilöllisyys, selkeys, tunteisiin vetoaminen, 

yllättävyys ja arvokkuuden tunne ennen kauppaa sekä sen jälkeen. (Löytänä & Kortesuo 2011, 

19; 60) 

 

Tässä tutkimuksessa kyseessä on laadullinen tapaustutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa 

pyritään tapahtumaa kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja realistisesti. 

Laadullisessa tutkimuksessa tulkinnanvaraa jää myös tulkitsijalle, sillä lopputulosta voi lukea eri 

tavoin, riippuen muun muassa henkilön taustoista. Tapaustutkimuksessa kohde on 

yksityiskohtainen, tarkkaan tiedossa oleva esimerkiksi ihminen, asia tai luonnonilmiö. Tässä 

tapauksessa tutkitaan yhden tietyn digitaalisen palvelun kehittymistä. Laadullinen tutkimus 

puolestaan antaa riittävän väljät suuntaviivat sen kehittämiselle, sekä mahdollisuuden tehdä 

valintoja myös tutkijalle sulkea pois heikommalta tuntuvia vaihtoehtoja. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara; 134–135,160-165)   

 

Aineistonkeruumenetelmän mahdollisuuksia laadullisessa tutkimuksessa on useita. Aineisto voi 

olla esimerkiksi tekstiä, jota tutkija analysoi, tai hiiriä, joiden toimintaa tutkija seuraa ja raportoi. 

Tutkimussuunnitelma usein elää tutkimuksen mukana, ja kertyvä aineisto ikään kuin ohjaa sitä, 

miten sitä työstetään tai analysoidaan. Varsinaisessa kenttätyössä tutkittavien osallistuvuus on 

enemmän sääntö kuin poikkeus laadullisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi haastattelu voi edetä 

sen mukaan, mitä haastateltava vastaa edelliseen kysymykseen. Tutkimuksen kohteen otannan 
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on syytä olla tarpeeksi pieni tai tarkka, jotta tutkija voi syventyä tutkimuksen kohteeseen riittävän 

syvällisesti. (Eskola & Suoranta 1998, 15–18) 

 

Palvelumuotoilussa tiedonkeruun lähde vaihtelee, riippuen siitä minkälaista palvelua kehitetään. 

Tietoa tarvitaan yleensä aina asiakkailta, mutta lisäksi sitä tarvitaan usein työntekijöiltä, yrityksen 

omistajalta ja niin edelleen. Keskeisiä ajatuksia palvelumuotoilussa on ihmisläheisyys ja empatia. 

Nämä eivät välity kylmien kyselykaavakkeiden välityksellä, siksi esimerkiksi erilaiset työpajat, 

joissa muun muassa asiakkaat, palvelunsuunnittelijat ja työntekijät kokoontuvat yhteen ovat 

suosittuja aineistonkeruumenetelmiä. Työpajoissa käytetään erilaisia mielikuvaharjoitteita, joilla 

pyritään saamaan selville asiakkaiden haluja ja unelmia mahdollisimman onnistuneesta 

palvelusta. Erilaisten käyttäjäprofiilien luonti on palvelumuotoilulle tyypillistä. Kaikkia asiakkaita ei 

nähdä samanlaisena harmaana massana, vaan heille kullekin pyritään räätälöimään heidän 

tarpeistaan vastaava palvelukokonaisuus. Profiileja luodaan esimerkiksi kentällä tehtyjen 

havaintojen perusteella tai hyödyntämällä jo asiakkaista saatua dataa, jota voi tuottaa esimerkiksi 

yrityksen oma asiakastietojärjestelmä. (Soininen 2011, 12–13) 

 

Rekrytoinnin digitaalisen palvelun suunnitteluun palvelumuotoilu soveltuu hyvin, koska palvelun 

suunnittelussa keskiössä on asiakastiedon hankkiminen eri yhteistyökumppaneilta. 

Palvelumuotoilu tarjoaa tähän monenlaisia hyviä menetelmiä. Tässä opinnäytetyössä perinteisinä 

tiedonkeruun menetelminä hyödynnetään teemahaastattelua ja havainnointia. Palvelumuotoilun 

menetelmistä hyödynnetään palvelupolkua, palvelusafaria, ideapuuta ja jäsenneltyä aivoriiheä. 

Lopuksi tietojärjestelmän toiminnot kuvataan palvelumatriisin avulla.  

 

Teemahaastattelu on muodoltaan vapaampi kuin täysin avoin haastattelu. Haastattelijan tarkoitus 

on ohjata keskustelua ennalta valittuihin teemoihin, ja esittää sopivia kysymyksiä aiheeseen 

liittyen. Haastattelutyyli vaatii haastattelijalta huolellista perehtymistä haastateltavan tilanteeseen 

ja aiheeseen ennen haastattelua, jotta keskustelussa päästään riittävän syvälle. 

Teemahaastattelulla on mahdollista saada syvempää tietoa kuin esittämällä pelkästään ennalta 

mietittyjä kysymyksiä esimerkiksi lomakkeen avulla, sillä tarpeellisiin tietoihin päästään 

pureutumaan tarkemmin lisäkysymysten avulla. (Yhteiskuntatieteen tietoarkisto)  

 

Havainnointi on yksi mahdollisista menetelmistä laadullisessa tutkimuksessa. Havainnoimalla 

pyritään samaan kuva kohteen, esimerkiksi prosessin tai ihmisten toiminnasta. Havainnointi on 

helpompaa, mikäli on pystytty etukäteen määrittelemään, mitä haetaan. Havainnointia voi tehdä 
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joko teknisesti esimerkiksi videoimalla tai pitämällä tapahtumista ja niiden kulusta päiväkirjaa. 

Havainnoinnin tieto voi joskus olla luotettavampaa kuin esimerkiksi haastattelemalla saatu tieto, 

sillä se kertoo tarkalleen tutkijalleen miten asiat ilmiön arjessa tapahtuvat. Haastattelu taas ei ole 

normaali tilanne, vaan se sisältää aina jännitteitä, eikä haastateltava välttämättä osaa vastata 

aidosti asioihin, vaikka haluaisikin. Havainnoinnin muotoja on erilaisia, piilohavainnoinnissa ja 

suorassa havainnoinnissa tutkija ei pääse vaikuttamaan lopputulokseen. Osallistavassa ja 

osallistuvassa havainnoinnissa taas tutkija on itse fyysisesti läsnä ja mukana ilmiössä, ja 

varsinkin osallistavassa havainnoinnissa hän pääsee vaikuttamaan ilmiöön. Tämä voi vääristää 

tutkimustuloksia, sillä tilanne ei ole enää niin aito kuin normaali tilanne olisi. Esimerkiksi jos tutkija 

istuu hiljaa sivulla ja seuraa työryhmää, vaikuttaa se vähemmän ihmisten käyttäytymiseen kuin 

jos hän itse on mukana vetämässä palaveria. (Kananen 2013, 88–90) 

 

Palvelupolku auttaa jäsentämään asiakkaan ja yrityksen väliset kontaktipisteet loogiseen 

järjestykseen, jolloin ne ovat selkeästi tiedossa, ja niitä on helpompi lähteä kehittämään sujuviksi 

kokonaisuuksiksi. Palvelupolulla kuvataan kirjaimellisesti sitä polkua, jota asiakas kulkee 

yrityksen kanssa mahdollisemman selkeässä ja pelkistetyssä aikajärjestyksessä. (Stickdorn & 

Schneider 2011, 158–159) 

 

Palvelusafaria käytetään metodina usein työpajassa, johon osallistuu esimerkiksi 

asiakasyrityksen ja loppukäyttäjän edustajia. Palvelusafarin avulla selvitetään, mitkä osat 

palvelusta toimivat, mitkä taas eivät. Palvelun osat käydään kohta kohdalta läpi, ja lopputuloksia 

voidaan hyödyntää palvelun muokkaamisessa. Tarkoitus on, että palvelun heikot kohdat 

saataisiin esille, ja ne eivät päätyisi loppukäyttäjän harmiksi. (Stickdorn & Schneider 2011, 154) 

 

Jäsennellyssä aivoriihessä kehittämisideoita käydään läpi aihepiiri kerrallaan. Aihe voi olla 

esimerkiksi uuden yrityksen nimi, johon etsitään ideoita työpajaan osallistujilta. Tärkeää 

ideariihessä on mahdollisimman avoin ja luova ilmapiiri, jotta kaikki uskaltaisivat tuoda ideoitaan 

mahdollisimman paljon esille. Ideoita ei pidä sulkea pois ennakkoon, vaan ideoista kerätään 

parhaat hyödynnettäviksi tai jatkojalostettaviksi työpajan jälkeen. (Stickdorn & Schneider 2011, 

180).  

 

Palvelumatriisin avulla voidaan kuvata palvelun koostumusta, ja selkeyttää esimerkiksi sitä, mihin 

palvelun osiin kannattaa resursseja suunnata. Palvelumatriisin avulla voidaan kuvata, kuinka 

palvelu näyttäytyy palvelun eri osa-alueissa loppukäyttäjälle, millä viestintäkeinolla missäkin 
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vaiheessa viestitään ja mitä tietoa tallentuu tietojärjestelmään toimintojen eri vaiheessa. Matriisin 

avulla voidaan tarkastella, mikä viestintäkeino on kohde ryhmän kannalta tärkeä, eli minkä keinon 

kehittämiseen yrityksen kannatta suunnata resursseja. Jos esimerkiksi kohdeasiakkaat ovat 

iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät käytä yrityksen web-sivuja, ei niiden kehittäminen ikäihmisten 

näkökulmasta ole järkevää. Sen sijaan yrityksen kannattaisi keskittyä kasvokkain ja puhelimitse 

tapahtuvan palvelun kehittämiseen. (Polaine, Reason & Lovlie 2013, 119–121) 

3.3.2 Uuden palvelun muotoilun prosessi 

Konkreettisen tuotteen suunnitteluprosessi alkaa usein siitä, että markkinoilla huomataan tarve 

jollekin tuotteelle, ja tuotetta aletaan suunnitella. Suunnitelma esimerkiksi uuden automallin 

kohdalla jatkuu suhteellisen suunnitelmallisesti, valitaan moottorin ja korin ominaisuudet, sisustus 

ja pintaväri. Autosta tehdään prototyyppi, jota testataan ja suunnitellaan sille sopiva lanseeraus ja 

markkinointi kampanja. Mikäli tuote tai lanseerauskampanja epäonnistuu, se voi aiheuttaa suurta 

haittaa yrityksen imagolle, eikä mainetta välttämättä saada korjattua. Yhdestä epäonnistuneesta 

tuotteesta voi alkaa kierre, jossa kaikki muutkin yrityksen tuotteet nähdään huonoina tai viallisina. 

Palvelumuotoilussa suunnitteluprosessi ei välttämättä ole aivan yhtä kronologinen. 

Suunnitteluvaiheet kyllä seuraavat toisiaan, mutta välillä taas saatetaan ottaa prosessissa askel 

takaisinpäin ja jatkaa suunnittelua aiemmassa vaiheessa. Tärkeintä palvelumuotoilussa on 

suunnitella itse prosessi, sillä menetelmiltään kaikki palvelumuotoilut projektit ovat toisistaan 

erilaisia. Lähtötilanteen kartoituksen jälkeen, palvelumuotoilija voi alkaa kokeilemaan erilaisia 

menetelmiä, ja edetä muotoiluprosessia eteenpäin. Toki tärkeää on kirjata myös aiemmin hylätyt 

vaihtoehdot ylös, ettei suunnittelua jatketa uudestaan niiden parissa.  (Stickdorn & Schneider 

2011, 124–127) 

 

Pelkistetysti prosessi voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: tutkimiseen, luomiseen, pohdiskeluun 

ja täytäntöönpanoon. Täytyy kuitenkin muistaa, että nämä ovat vain suuntaviivoja, 

palvelumuotoilunprosessi voi muuttaa hallitusti kulkuaan myös kesken projektin, ja palata vaikka 

lähtöpisteeseen. Tutkimisvaiheessa kartoitetaan ja rajataan itse ongelma. Tutkijalle olisi tärkeä 

saada selville ongelman ydin, esimerkiksi haastattelemalla toimeksiantajaa, observoimalla 

asiakastapahtumaa tai jollain muulla menetelmällä. Tutkimusongelman tarkka pohdinta on 

tärkeää prosessin muiden vaiheiden kannalta, sillä muuten voidaan vahingossa etsiä ratkaisua 

vääriin asioihin, ikään kuin hoitaa oiretta eikä syytä. Tutkimisvaiheessa määritellään myös 
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palvelun asiakkaat, nykyiset ja potentiaaliset tulevat. Määrittelyyn voidaan käyttää esimerkiksi 

etnografisia lähestymistapoja, ja luoda tätä kautta mallipersoonia, jotka käyttävät palvelua. 

Visualisointi on tärkeä osa jo tässä vaiheessa, jotta kaikille projektin myöhemmissä vaiheissa 

mukana oleville saadaan selväksi kuva esimerkiksi siitä keitä meidän asiakkaat ovat. (Stickdorn & 

Schneider 2011, 128–129) 

 

Luomisvaiheessa suunnitellaan itse palvelua. Palvelumuotoilulle tyypillisiä ovat esimerkiksi 

erilaiset työpajat, joihin pyritään saamaan paikalle kaikki, jotka ovat osallisia 

palveluntuottamisessa ja kuluttamisessa. Heitä ovat yrityksen omistajat, asiakkaat, työntekijät, 

työvuorosuunnittelijat ja niin edelleen. Osallistujien määrä ja titteli riippuvat paljon projektin 

luonteesta. Työpajoissa suosittuja suunnittelun menetelmiä ovat erilaiset ideariihityyppiset 

tehtävä. Tehtävissä visioita, unelmia ja erilaisia vaihtoehtoja siitä, mitä parhaan mahdollisen 

palvelun pitäisi sisältää kerätään mahdollisimman avoimesti yhteen. Myös niitä asioita käydään 

läpi, jolta palvelun ei ainakaan haluta näyttävän. Tarkoitus ei kuitenkaan ole välttää virheitä, vaan 

miettiä myös sitä, mikä kaikki voi mennä vikaan, tai mikä kaikki on vialla nykyisessä palvelussa. 

Tällöin virheitä voidaan välttää ja poistaa.  Tärkeää tässä vaiheessa on olla avoin, ja saada 

varsinkin asiakkaat mukaan kertomaan avoimesti tunteistaan yritystä ja palvelua kohtaan. 

Suunnitteluvaiheessa pureudutaan asiakkaan palvelupolun erivaiheisiin ja eri kontaktipisteisiin 

yrityksen kanssa, eli analysoidaan kaikkia hetkiä jolloin asiakas on kontaktissa yritykseen. 

Palvelumuotoilussa kaikki palvelun osat nähdään tärkeinä, sillä jokin niistä voi olla ratkaiseva 

asiakkaan ostopäätöksen kannalta. (Stickdorn & Schneider 2011, 130–131) 

 

Hypoteesittomuus on tärkeää yhteissuunnittelun valmistelussa. Tutkija on tietenkin etsinyt jo 

tietoa aiheesta, miettinyt lopputulosta etukäteen ja valmistautunut tilaisuuteen, mutta ennakko-

oletukset eivät saisi ohjailla muiden suunnittelussa mukana olevien vastauksia. Muuten 

suunnittelijoilta ei saada aitoja vastauksia, jotka voisivat olla parhaita tuotteen lopputuloksen 

kannalta. (Eskola jne. 1998, 19) 

 

Yhteissuunnittelun parhaita puolia ja voimavaroja on se, että erilaiset ihmiset pääsevät kertomaan 

ideoitaan saman pöydän ääreen. Suunnittelu palaverin vetäjän on hyvä ymmärtää ja hyväksyä, 

että ryhmässä on erilaisia ihmisiä, jotka käyttäytyvät eri tavalla paineen alla ja ryhmädynamiikan 

alla. Kun erilaisuuden tunnistaa ja sen hyväksyy, sitä pystytään hyödyntämään. Ajattelun ja 

toiminnan tasolla toimimme eri tavoin. Osa meistä on spontaaneja, osa taas syttyy hitaammin, 

mutta syttyessään toimii sitäkin sitoutuneemmin. Osa meistä taas on huomattavan paljon 
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ulospäin suuntautuneita, kun taas toiset ovat enemmän sisäänpäin kääntyneitä, varautuneita ja 

vaativat turvallisen ilmapiirin ennen kuin uskaltavat ilmaista mielipideteitään. Kaikkien ei tarvitse 

olla suulaita, mutta tärkeää olisi, että kaikkien ääni pääsee kuuluviin. Palaverin vetäjän on hyvä 

miettiä jo etukäteen keinoja, miten hiljaisemmatkin saadaan mukaan jakamaan ideoitaan. 

(Rantanen 2016, 101, 103–104) 

 

Pohdintavaiheessa palvelusta luodaan prototyyppi, jota pyritään testaamaan aidoissa tai 

aidonoloisissa olosuhteissa. Palvelu on haastavampi testattava kuin esine, sillä se on 

kokemuksena aina ainutkertainen, paikkaan ja aikaan sidottu ja tapahtuu yleensä ihmisten 

välisessä kanssakäymisessä. Jos palvelu liittyy esimerkiksi tiettyyn tapahtumaan, voi 

prototyyppinä käyttää näyttelemistä, joko ihmisillä tai leluilla. Prototyyppiä testattaessa päästään 

tarkistamaan, onko palvelu sitä mitä haetaan, vai täytyykö palvelumuotoilunprosessia vielä jatkaa. 

Testaamisen jälkeen päästään toimeenpano- tai lanseerausvaiheeseen. Tämä vaihe muistuttaa 

yrityksen normaalia muutosjohtamista vaativaa tilannetta. Yrityksen johdolla täytyy olla kirkas 

visio siitä, mitä nyt lähdetään johtamaan, ja miten muutosprosessi aiotaan viedä läpi 

organisaation. Palvelun lanseerauksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että henkilökunta 

kaikilla organisaatiotasoilla on sitoutunut uudistuneeseen tai uuteen konseptiin. Sitoutumista 

edesauttaa, mikäli työntekijät ovat olleet itse mukana palvelumuotoilunprosessissa, ja he näkevät 

sen hyödyt myös omalle työlleen.  (Stickdorn & Schneider 2011, 132–135) 

 

Yhteissuunnittelua varten on hyvä määritellä, kuka tuotteen potentiaalinen ostaja, eli asiakas on. 

Määrittelyyn voidaan käyttää osaa tarinallistamisen menetelmästä, jossa pyritään kuvamaan, 

kuka fiktiivinen asiakas on. Asiakkaista luodaan hahmoja, jotka ovat osa tarinaa. Hahmoissa 

kuvataan esimerkiksi asiakkaan fyysisiä, sosiaalisia ja psykologisia piirteitä, kuten minkä ikäinen 

hän on, missä hän asuu, mitä harrastaa ja millainen hän on luonteeltaan. Hahmoja kuvatessa on 

syytä keskittyä palvelun kannalta olennaisiin asioihin, sillä hahmoja voisi kuvata loputtomiin, niin 

kauan kuin vain suunnittelija keksii hahmon ympärille tarinaa. Piirteiden lisäksi voi olla olennaista 

kuvata myös esimerkiksi potentiaalisen asiakkaan käyttäytymistä, esimerkiksi mitä hän tekee 

vapaa-ajallaan. Hahmot toimivat yhteissuunnittelussa apuna, kun pohditaan potentiaalisten 

asiakkaiden toimintaa erilaisissa tilanteissa, ja pyritään tekemään palvelusta mahdollisimman 

houkuttelevaa. (Kalliomäki 2014, 82–84)  

 

Yhteissuunnittelussa avoimuus, positiivisuus ja vuorovaikutteisuus ovat tärkeitä elementtejä 

suunnittelutilaisuuden ilmapiirille, jotta eri osapuolet uskaltaisivat rohkeasti kertoa omia ideoitaan. 
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Ideointivaiheessa kaikkien tulisi toimia mahdollisimman vapautuneesti, jotta luovuus pääsisi 

valloilleen. Välillä yhteissuunnittelussa voi olla hankala päästä alkuun, jonka vuoksi ryhmän 

vetäjällä on suuri vastuu ryhmän innostamisesta ja kannustamisesta luovaan ideointiin. Toisaalta 

myös ryhmän koolla on merkitystä. Liian pienessä ryhmässä ideat voivat tuntua loppuvan kesken, 

liian suuressa taas hiljaisempien on helppo jättäytyä sivusta seuraajan rooliin. Ideointivaiheessa 

ei pitäisi poistaa erilaisia vaihtoehtoja, eli suorittaa arviointia, sillä arviointi usein poistaa 

luovuuden ja saa ihmiset pidättyvämmiksi. Ideoita on hyvä olla ennemmin liikaa kuin liian vähän, 

sillä suureen joukkoon ideoita osuu varmasti sekä hyviä että huonoja vaihtoehtoja. Osittain 

yhdessä ideoinnin tarkoituksena on vapauttaa ajatusten kulkua, ja parhaat ideat saattavat tulla 

mieleen vasta yhdessä ideoinnin jälkeen, esimerkiksi kun palataan takaisin normaalin työn 

ääreen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 158–162) 

 

Ideointimenetelmän valintaan vaikuttaa muun muassa se, mitä ollaan ideoimassa ja ketkä ovat 

ideoimassa. Palvelumuotoilussa valintaan vaikuttaa muun muassa se, ollaanko kehittämässä 

uutta palvelua, ja onko kyseessä digitaalinenpalvelu, vai asiakaspalvelijan kanssa kasvokkain 

tapahtuva palvelu, esimerkiksi ravintolakäynti. Menetelmiä on kymmenittäin, ja tärkeintä 

menetelmää valittaessa olisi pitää mielessä tavoite: saada ihmiset kertomaan ideoita 

mahdollisimman luovasti ja vapautuneesti. Esimerkkinä ideointimenetelmistä kuusihattua 

menetelmä, joka sopii jos halutaan ideoijan asettuvan toisen asemaan, ja vaihtavan ajattelun 

näkökulmaa. Bodystorming puolestaan sopii fyysisten tuotteiden tai palveluiden suunnitteluun, 

sillä siinä uusi tilanne esimerkiksi näytellään mahdollisimman luonnollisessa ympäristössään. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 160, 165, 170)   
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4 DIGITAALISEN PALVELUN SUUNNITTELU CASE SESP OY 

SESP Oy on vuodesta 2015 toiminut turvallisuusalalla toimiva oululainen yritys. Yritys välittää 

järjestyksenvalvojia töihin erilaisiin tapahtumiin. Säännöllisin toiminta keskittyy 

järjestyksenvalvonnan järjestämiseen Oulussa Areenalla ja Kempeleessä Zemppi-hallilla. Näissä 

tapahtumapaikoissa toimintaa on lähes viikoittain. Areenalla ja Zemppi-hallilla järjestetään muun 

muassa erilaisia konsertteja, teemamessuja ja yksityistilaisuuksia Lisäksi yritys tarjoaa 

järjestyksenvalvontaa erilaisiin tapahtumiin Oulussa ja Oulun ympäristössä.  

 

Yritys työllistää kolmen omistajan lisäksi järjestyksenvalvojia muutamista henkilöistä kymmeniin 

tapahtuman luonteesta riippuen. Yrityksen toiminta keskittyy viikonloppuihin, ja työsuhteen 

voidaan katsoa kestävän aina yhden tapahtuman ajan. Vakituisia, satunnaisesti tai lähes joka 

viikonloppu SESP Oy:llä töissä käyviä järjestyksenvalvojia on noin kaksikymmentä. Alalla 

kilpailutilanne on kova, pelkästään Oulussa järjestyksenvalvontaa harjoittavia yrityksiä on 

kymmeniä. Tavoitteena yrityksellä on tulevaisuudessa säilyttää sopimukset nykyisten 

pääyhteistyökumppaneiden Zemppi-hallin ja Areenan kanssa, sekä tarjota järjestyksenvalvontaa 

aktiivisesti muihin kertaluonteisiin tapahtumiin kuten konsertteihin.  

4.1 Tutkimusongelman alkukartoitus ja rajaus 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään palvelumuotoilun kahteen ensimmäiseen vaiheeseen: 

tutkimiseen ja luomiseen. Tutkimisvaiheessa tutkimusongelmaa rajataan, ja pyritään 

ymmärtämään millaiseen tarkoitukseen rekrytointisovellusta tarvitaan. Luomisvaiheessa kerätään 

työnantajalta ja työntekijöiltä tarvittavat tiedot ja järjestelmän toiminnalliset vaatimukset ja 

listataan ne. Tavoitteena on löytää mahdollisimman tarkat tiedot digitaalisen palvelun ohjelmoijaa 

varten. 

 

Ongelman rajaamiseksi ensimmäisenä menetelmänä käytettiin toimeksiantajan 

teemahaastattelua ja havainnointia. Teemahaastattelun avulla kartoitettiin yrityksen nykyisiä 

rekrytointitarpeita, -prosesseja, ja rekrytointiin kuluvaa aikaa sekä muita rekrytointiin ja uuden 

henkilön töihin ottamiseen liittyviä haasteita. Lisäksi käytiin läpi muita haasteita, joita liittyy 

yrityksen henkilöstöresurssien hallintaan, kuten perehdytykseen ja palkanmaksutietojen 
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keräämiseen ja säilyttämiseen. Rekrytointitarve on suhteellisen vakio, yleensä yksittäinen 

Areenalla tai Zemppi-hallilla järjestettävä tapahtuma työllistää kahdesta kymmeneen 

järjestyksenvalvojaa. Lisäksi yritykseltä ostetaan välillä järjestyksenvalvontaa muihin Oulussa 

järjestettäviin tapahtumiin. Suurimmillaan tarve on yhtä aikaa noin kolmellekymmenelle 

järjestyksenvalvojalle. Yrityksellä on vakiohenkilökuntaa, jotka käyvät tekemässä töitä lähes 

viikoittain. Lisäksi varsinkin suurempiin tapahtumiin tarvitaan satunnaisesti yrityksen 

palveluksessa töissä käyviä henkilöitä, tai kokonaan uusia järjestyksenvalvojia.  

 

Havainnointi tapahtui yhden yksittäisen Areenalla järjestetyn tapahtuman yhteydessä, johon 

ilmeni lisärekrytoinnin tarve nykyisen miehityksen lisäksi yhden vuorokauden varoitusajalla. 

Tapahtuman profiili muuttui alkuperäisestä, ja lisämiehitystä tarvittiin vähintään viisi henkilöä. 

Lisää työntekijöitä hankittiin tässä tapauksessa nykyisten, jo yrityksen palveluksessa aiemmin 

työskennelleiden henkilöiden joukosta. Heidät tavoitettiin tekstiviestien ja puhelinsoittojen avulla 

melko nopeasti. Aikaa kului noin yksi tunti. Henkilöt ohjeistettiin puhelimessa tulemaan oikeaan 

aikaan paikalle, lisäperehdytystä tai alkuinfoa ei tarvittu, sillä henkilöt olivat olleet jo aiemmin 

töissä samankaltaisessa tapahtumassa. 

 

Teemahaastattelun ja havainnoinnin perusteella tutkimusongelma muuttui hieman, sillä 

työntekijöitä näyttää nykytilanteessa olevan hyvin tarjolla jo yrityksen palveluksessa 

työskennelleiden joukossa. Mikäli toiminta laajenee, tai entisiä työntekijöitä lopettaa tilanne 

muuttuu. Toimeksiantajan mukaan ensimmäiseen yhteydenottoon ”tuletko töihin” ei yleensä juuri 

mene aikaa, vaan suurin ajanhukka tulee yleensä niin sanotun alkuperehdytyksen kertaamisesta 

yksitellen jokaiselle työntekijälle. Alkuperehdytyksellä tarkoitetaan muun muassa tietoja siitä, 

millainen tapahtuma on kyseessä, moneltako pitää olla paikalla, missä ja mitä varusteita pitää 

ottaa mukaan. Tutkimusongelman rajaamisen jälkeen päästiin muotoilemaan palvelupolkua ja 

tekemään palvelun vaatimusmäärittelyä.    

4.2 Sovelluksen vaatimusten määrittely työnantajan näkökulmasta 

Sovelluksen vaatimusten määrittelyssä hyödynnettiin palvelumuotoilun keinoista palvelupolkua. 

Palvelupolku rakennettiin kontaktipiste kerrallaan toimeksiantajaa haastattelemalla. Tutkija ja 

toimeksiantaja olivat valmistautuneet palvelupolun rakentamiseen pohtimalla ensimmäisessä 

teemahaastattelussa ja tapahtuman havainnoinnissa esille tulleita haasteita liittyen uuden 
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henkilön rekrytointiin. Toimeksiantaja oli lisäksi tehnyt taustatyötä selvittäen millaisia 

samantyylisiä sovelluksia eri tarkoituksiin on jo käytössä, ja löytänyt yhtäläisyyksiä Nimenhuuto 

nimiseen sivustoon. Nimenhuudossa halukkaat pallopelien pelaajat voivat rekisteröityä 

järjestelmään, ja ilmoittua sen kautta treeneihin tai peleihin. (Nimenhuuto 2017). 

 

Palvelupolkua määriteltiin ensimmäisenä työnantajan näkökulmasta käyttäen menetelmänä 

teemahaastattelua. Samalla kartoitettiin palvelun muita vaatimuksia, kuten työnantajan 

näkökulmasta olennaisimpia työntekijätietoja. Ensimmäisen teemahaastattelun perusteella 

rajattiin tutkimusongelmaa. Suurimpana haasteena uusien työntekijöiden rekrytoinnissa on aika. 

Toimeksiantajan mukaan aikaa ei mene niinkään uusien työntekijöiden etsimiseen, vaan 

vanhojen ohjeistamiseen uutta tapahtumaa varten. Työnantajalla aikaa menee myös siihen, että 

odotetaan vastauksia jo tavoitetuilta työntekijöiltä. Osa antaa vastauksen heti puhelimessa, osa 

puolestaan miettii pari päivää, haluaako tulla töihin vai ei. Pahimmissa tapauksissa voi syntyä 

myös ylibuukkaustilanne, jolloin työntekijämäärä on jo täynnä, mutta tulijoita olisi enemmän. 

Tulijoissa voi olla myös kokeneempia työntekijöitä, jotka olisivat sopineet tarjottuun työtehtävään 

paremmin kuin aiemmin valitut. Näiden tietojen pohjalta muotoutui muutama kontaktipiste.  

 

Kokonaan uusia työntekijöitä sen sijaan tarvitaan harvemmin, sillä yleensä tulijoita jo aiemmin 

yrityksen palveluksessa työskennelleissä on niin paljon, että heidän joukostaan on helppoa valita 

parhaimmat ja kokeneimmat. Havainnointi ja teemahaastattelu myös osoittivat, että työntekijöiden 

löytämiseen töihin nopeallakin aikataululla menee vain muutamia minuutteja. Sen sijaan 

lisäohjeistamiseen menee työntekijämäärästä riippuen aikaa muutamista minuuteista useisiin 

tunteihin. 

 

Toimeksiantajan teemahaastattelun ja havainnoinnin perusteella palvelun tärkeimmäksi hyötyä 

tuovaksi ominaisuudeksi havaittiin monipuolinen ja helppo viestintämahdollisuus työntekijöille. 

Yhdellä viestillä pystytään helposti jakamaan työvuoroon liittyvät perustiedot: paikka ja aika. 

Toimeksiantajan mukaan yleinen kysymys on myös, onko kyseessä sisä- vai ulkotyö. Sen vuoksi 

tämä myös päätettiin lisätä vuoron perustietojen listalle. 

 

Seuraava vaihe, jossa työnantaja säästää aikaa on työntekijöiden vastausten odottaminen. Kun 

vuoro on laitettu tarjolle palvelun kautta, työntekijöille määritellään vastausajaksi esimerkiksi yksi 

vuorokausi. Vuorokauden aikana työntekijä voi joko hyväksyä tai hylätä vuoron. Ne ketkä eivät 

ole hyväksyneet vuoroa, voidaan katsoa joko hylänneeksi vuoron, tai tarvittaessa heitä voidaan 
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lähestyä palvelun kautta uudella viestillä, mikäli riittävä työntekijä määrä ei ole vielä täynnä. 

Vuoron hyväksymiseen määritellyn aikaikkunan jälkeen työntekijä ei voi enää hyväksyä tarjottua 

vuoroa.  

 

Kun vuoron hyväksymiseen määritelty aikaikkuna on umpeutunut, työnantaja voi valita vuoron 

hyväksyneiden työntekijöiden joukosta tarjottuun vuoroon sopivimmat työntekijät. Mikäli vuoron 

hyväksyneitä on enemmän kuin tarve, työnantaja lähettää ”ei kiitos” -viestin niille, keitä ei tarvita 

vuoroon tällä kertaa. Ilmoitus voidaan lähettää joko automaattiviestinä, tai viestiin voidaan 

muotoilla tekstiä. Esimerkiksi: ”Kiitos mielenkiinnostasi kyseiseen vuoroon, mutta tällä kertaa 

valintamme ei kohdistunut sinuun”. Valituille työntekijöille työnantaja puolestaan lähettää 

hyväksymisviestin. Viesti voidaan lähettää joko automaattiviestinä, mikäli tarvetta 

lisäinformaatiolle ei ole. Viestiin voidaan myös muotoilla tarkemmat tiedot työvuorosta ja 

alkuperehdytys, joka tarvitaan ennen vuoron alkua. Tämä vaihe erityisesti säästää työnantajan 

aikaa, sillä normaalisti tämä vaihe hoidetaan jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisesti joko 

puhelimella, tekstiviestillä tai kasvotusten. Toimeksiantaja määritteli viestiin mahdollisesti 

seuraavaa:  

- Työvuoron tarkka sijainti, missä on oltava ja monelta 
- Miten paikalle pääsee: kimppakyytimahdollisuus, kulkuluvat, liikenteenohjaus, 

sisääntulotarkistus, pysäköinti 
- Ruokailumahdollisuus, eväiden ja muiden tavaroiden säilytyspaikka 
- Tapahtumassa tarvittavat viranomaisluvat ja varusteet 
- Tapahtuman aikataulu 
- Ohjeet palkanmaksutietojen toimittamiseen: verokortti, tilinumero, henkilötiedot 
- Palkanmaksupäivä 

 

Työvuoron jälkeen työnantajalla menee yleensä aikaa esimerkiksi puuttuvien 

palkanmaksutietojen ja palautteiden tai kehitysehdotusten käsittelyyn vuorossa olleiden 

työntekijöiden kanssa. Palvelun kautta työnantaja voi lähettää viestin kerralla kaikille vuorossa 

olleille työntekijöille. Samoin työntekijä voi lähettää viestin työnantajalle.  

 

Toimeksiantajan näkökulmasta tärkeä osa palvelussa on myös tieto siitä, ketkä ovat hyväksyneet 

vuoroja aiemmin. Palvelun kautta tiedot vuoron hyväksyneistä ja hylänneistä työntekijöistä 

tallentuvat järjestelmään. Näin työnantaja voi jatkossa kohdentaa työtarjouksia myös vain rajatulle 

joukolle, mikäli tapahtumassa on tarve esimerkiksi vain kokeneemmille työntekijöille. Myös 

palautteet jäävät talteen järjestelmään, jolloin ne voidaan avata esimerkiksi vuoden päästä, kun 

samaa tapahtumaa suunnitellaan uudelleen.    
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Järjestyksenvalvonta on hyvin keikkaluontoista, ja samat henkilöt työskentelevät usein 

useammalle työnantajalle. Työnantajan näkökulmasta varsinkin uusia työntekijöitä valittaessa 

olisi hyvä tietää henkilön taustoja. Tällä hetkellä asiat ovat muistin varassa, tai suosituksia 

uudesta työntekijästä hankitaan esimerkiksi soittamalla kilpailevalla yrityksen edustajalle, jolla 

uusi potentiaalinen työntekijä on ollut töissä. Palvelun kautta työnantaja voi antaa suosituksen 

vuorossa olleelle työntekijälle, jonka työntekijä joko hyväksyy tai hylkää. Mikäli työntekijä 

hyväksyy suosituksen, tulee suositus näkymään hänen perustietoihinsa. Tällöin uuden henkilön 

valitseminen vuoroon helpottuu, kun uusi työnantaja näkee myös jo entisten työnantajien 

suositukset. Suositusten näkyminen nopeuttaa työnantajan valintaa, ja poistaa muutaman 

työvaiheen henkilön taustojen selvittämisestä. 

 

 

KUVIO 1. Palvelupolku järjestelmän käyttäjien näkökulmasta 
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4.3 Palvelun vaatimusten määrittely työntekijän näkökulmasta  

Palvelupolun muotoilussa otettiin jo kantaa siihen, mitä ominaisuuksia palvelupolku tarjoaa 

työntekijälle. Palvelupolku määrittelee kontaktipisteet, joissa työntekijä on kontaktissa yritykseen 

palvelun kautta. Työntekijän näkökulmasta ensimmäinen vaihe on omien tietojen syöttäminen 

palveluun. Työnantajan näkökulmasta olennaisia tietoja ovat seuraavat:  

- Nimi 
- Puhelinnumero 
- Sähköposti 
- Henkilötunnus 
- Osoite 
- EA taidot (kurssivalikko) 
- Kielitaito (valinnat suomi, ruotsi, englanti, muu) 
- Voimankäytön lisäkoulutus 
- Järjestyksenvalvojakortinnumero 
- Palkkatoive (valinnat TES, muu) 

 

Työntekijän tietojen syöttämisen jälkeen seuraava vaihe on hyväksyä tai hylätä tarjottu työvuoro. 

Mikäli työntekijä hyväksyy työvuoron, hän jää odottamaan vielä työnantajan vahvistusta. 

Vahvistusviestissä on joko pelkkä vahvistus ”tervetuloa työvuoroon”, paikka ja kellonaika tai 

tarkemmat tiedot, jotka työnantaja on syöttänyt järjestelmään.  

 

Työvuoron jälkeen työntekijä voi saada viestin työnantajalta, jossa kiitetään työpanoksesta 

tietyssä työvuorossa, tai suosituksen, jonka työntekijä joko hylkää tai hyväksyy. Hyväksytyt 

suositukset tulevat näkymään työntekijälle itselleen ja työnantajalle. Työntekijä voi myös lähettää 

viestin työnantajalle palvelun kautta. Viestillä voi esimerkiksi antaa palautetta, kehitysehdotuksia 

tai kysyä tapahtumapaikalle unohtuneiden tavaroiden perään. 

4.4 Työpajan tulokset 

Työntekijöiden näkökulmasta tarkempia vaatimuksia digitaalista palvelua varten kerättiin työpajan 

avulla 24.2.2016. Työpajaan osallistui kuusitoista Oulun seudun ammattiopiston OSAO:n 

turvallisuusalanopiskelijaa, sekä toimeksiantajan edustajana Antti Vähäkangas, ja OSAO:n 

opettaja Janne Vesa. Turvallisuusalanopiskelijat valittiin työpajaan siksi, että heille työnhaku on 

tällä hetkellä ajankohtaista, ja heillä on jo jonkin verran kokemusta työelämästä. He ovat myös 

koulutuksensa puolesta potentiaalisia työntekijöitä järjestyksenvalvojan tehtäviin. Lisäksi 

toimeksiantaja työskentelee OSAO:lla opettajana, joten työpaja oli helppo järjestää. 
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Toimeksiantaja ja opettaja avustivat ryhmän ohjaamisessa, muun muassa selkeyttämällä tutkijan 

kysymyksiä nuorten helpommin ymmärtämälle kielelle. 

 

Työpaja aloitettiin tutkijan ja opinnäytetyön idean lyhyellä esittelyllä. Tämän jälkeen siirryttiin 

muiden työpajaan osallistuvien esittäytymiseen kuvakorttien avulla (Kuvio 2). Kuvakorteiksi 

valitsin erilaisia kortteja omista arkistoista. Jokaisen tuli kertoa itsestään nimi, mistä tulee sekä 

taustatietona onko hänellä aiempaa kokemusta lyhyistä työsuhteista esimerkiksi 

järjestyksenvalvojan töistä tai vapaaehtoisena jostain tapahtumasta. Lisäksi kukin kertoi, miksi 

valitsi jonkin tietyn kortin. Kuvakortit puhuttivat, helpottivat selkeästi esittäytymistä ja rentouttivat 

tunnelmaa. Kierroksen lopuksi pääsin toteamaan, että opiskelijat sopivat täydellisesti 

kohderyhmään, sillä lähes jokaisella oli jonkin verran kokemusta työskentelystä yksitäisessä 

tapahtumassa tai muussa lyhyessä työsuhteessa järjestyksenvalvojana.  

 

   

KUVIO 2. Esittäytyminen kuvakortein. 

 

Esittäytymisen jälkeen tutkija esitteli alustavasti suunnittelemansa palvelun kokonaisuutena 

työpajaan osallistuville (Kuvio 3). Työpajaa varten palvelu kuvattiin prosessina vuokaavion 

muodossa, sillä se kuvaa palvelun prosessia yksityiskohtaisemmin kuin palvelupolku. 

Kokonaisuus käytiin läpi Kuvion 3 avulla. Kokonaisuuden kuvaaminen sai jo aikaan vilkasta 

keskustelua, jälkeenpäin ajateltuna olisi ollut järkevämpää käydä kokonaisuus läpi viimeisenä, 

ettei kokonaisuuden ajattelu olisi päässyt vaikuttamaan yksittäisiin vastauksiin. Tämän jälkeen 

siirryttiin palvelusafarille, jossa työntekijän kontaktipisteet palveluun käytiin läpi kohta kohdalta. 

Palvelusafarissa hyödynnettiin myös vuokaavion muodossa olevaa palvelun prosessikuvausta. 
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KUVIO 3: Palveluprosessin kuvaus 

 

Palveluprosessin läpikäymisen jälkeen opiskelijat jaettiin työskentelemään pareittain. Esittelin 

aina yhden palvelun prosessin osan kerrallaan, josta oli tarkoitus kerätä opiskelijoiden ajatuksia 

(Kuviot 4-9). Palvelusafarin ensimmäisen vaiheen oli tarkoitus kartoittaa pelkästään käyttäjien 

tunteita ja yleisiä ajatuksia, mutta suurin osa ryhmästä alkoi välittömästi antaa kehitysajatuksia eri 

palveluprosessin osia koskien. Tämän vuoksi muutin toimeksiantoa palvelusafarin alussa, ja 

ohjeistin opiskelijat listaamaan pareittain 2-5 tunnetta, ajatusta tai kehitysehdotusta kutakin 

kontaktipistettä kohden. Lopullinen tutkimusmenetelmä oli oikeastaan yhdistelmä palvelusafari ja 

jäsenneltyä ideariiheä, sillä välikysymyksiä joutui esittämään melko paljon opiskelijoiden 

ohjaamiseksi, että heidän sai keskittymään oikeaan asiaan. Yksilötyöskentely olisi ollut ehkä 

parempi ratkaisu, silloin olisi saatu vielä enemmän kommentteja koskien eri palveluprosessin 

osia. Parina työskentely myös selkeästi rajoitti osan opiskelijoista kommentointia, koska kaikkea 

ei uskallettu sanoa ääneen. Kiersin pöydissä tekemässä lisäkysymyksiä, jotta keskustelua saatiin 

takaisin oikeille raiteille. Osa ymmärsikin idean paremmin, kun se välissä kerrattiin. 
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KUVIO 4. Työntekijä syöttää omat tietonsa palveluun. 

 

Palveluprosessin ensimmäisestä osasta, jossa työntekijä syöttää omat tietonsa palveluun 

opiskelijat listasivat seuraavia asioita:  

- Työhakemus 
- Verokortin tiedot 
- Hankala muistaa salasanat 
- CV 
- Mihin alueelle haluaa töihin 
- Miksi pitää antaa palkkatoive? 
- Kurssivalikko tarvitaan 
- Oma työkokemus 
- Kätevä palvelu 
- Hyvin ymmärrettävä 
- Helppokäyttöinen 
- Tallentuuko tiedot, jos täydentämistä jatkaa myöhemmin? 
- Valmiiksi hyvät kohdat mitä pitää täyttää 
- Pitää olla tarkka, että laittaa tiedot oikein 
- Kohtuus palkkatoiveessa 
- Kuva työntekijästä 
- Kätevä, koska työnantajan ei tarvitse erikseen kaivella tietoja 
- Mille aikavälille tarvitsee töitä? 
- Sivun luotettavuus? 

Opiskelijoiden vastaukset olivat hyvin konkreettisia. Palvelumuotoiluun kuuluu myös, että sen 

menetelmillä kartoitettaisiin tunteita. Tässä vaiheessa tunteita ei juuri herännyt. Opiskelijat 

kokivat, että samantyylisiä palveluluita he ovat jo käyttäneet, ja osasivat konkretisoida niiden 

puutteita kehittämisideoiksi. Tästä esimerkkinä kommentti: hankala muistaa salasanat.  
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KUVIO 5. Työnantaja laittaa työvuoron palveluun. Työntekijä hyväksyy tai hylkää vuoron. 

 

Seuraavassa palveluprosessin osassa työnantaja laittaa vuoron auki palveluun (Kuvio 5). 

Palveluun auki laitettavat tiedot, vuoron aika ja paikka jne. on kartoitettu aiemmin toimeksiantajan 

teemahaastattelulla. Vuorotarjouksen saamisen jälkeen, työntekijä joko hyväksyy tai hylkää 

työvuorotarjouksen. Opiskelijat listasivat seuraavia asioita:  

- Hyvä fiilis 
- Onko antaa lisätietoja? 
- Mahtava asia 
- Voimakäyttövälineet ja niiden tarve 
- Palkka / palkka puuttuu 
- Työvaatetus, mahdollinen pukukoodi työtehtävään 
- Työaika / työn kesto 
- Henkilökohtaiset vaatimukset, muut vaatimukset 
- Vartija vai järjestyksenvalvoja? 
- Onko itsellä aikaa mennä? 
- Työkokemus 
- Hyvä että olisi mahdollisuus tehdä töitä 
- Pystyykö hylkäämisen peruuttamaan, jos pystyykin ottamaan vuoron? 
- Jos ei saa haluamaansa vuoroa, tulee sellainen tunne, ettei ole tarpeeksi kokenut 
- Saako tarpeeksi tietoa? 
- Yleisötapahtumissa tapahtuman koko, esim. yleisön oletettu määrä 
- Työtehtävä: narikka, ovet yms. 
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KUVIO 6. Työnantaja hyväksyy vuoroon haluamansa työntekijät ja hylkää loput. 

 

Kun työvuoroon halukkaat työntekijät ovat hyväksyneet työvuoron, työnantaja hyväksyy vuoroon 

haluamansa työntekijät vuoroon (Kuvio 6). Opiskelijat listasivat ajatuksiaan ja tunteitaan liittyen molempiin 

viesteihin. 

Hyväksytty-viesti: 

- Jos pääsee töihin, tulee hyvä fiilis 
- Tunnetilat: iloinen 
- Tuleeko viestit sähköpostilla? 
- Jännittää, saako töitä 
- Hyvä fiilis kyllä viestistä 
- Kelpaa työhön 
- Olisi kiva tietää, miksi tuli valituksi 
- Kun saa hyväksytty-viestin, tuntee että on pätevä 

 
Hylätty-viesti: 

- Syy, miksi ei päässyt töihin? 
- Hyvä että tulee ilmoitus, vaikka ei saa töitä 
- Ei kiitos: harmittaa, miksi ei? 
- Ei kiitos viestiin parempi muotoilu 
- Väliin tippuminen? Jos ei hyväksy yhtä vuoroa, vuoroja ei tarjota enää 
- Ei kelpaa työhön 
- Harmittaa 
- Perustelut? 
- Huonompi työntekijä kuin muut? 
- Reilu tapa lähettää myös ei kiitos-viesti. Ei jää miettimään pääsi vai ei. 
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- Kun saa ei kiitos viestin, tuntuu että ei ole tarpeeksi kokemusta tai pätevä 
 
Palvelumuotoilun menetelmä toimi hyvin tämän informaation kartoittamisessa. Ensimmäisinä 

vastuksina esille nousivat tunteet, kuten harmittaa jos ei tule valituksi ja hyvä fiilis jos saa 

hyväksytty-viestin. Vastaajilla oli selkeästi itsellä kokemusta siitä, että aina ei kiitos-viestiä ei 

aiemmin ole tullut, mikä on aiheuttanut epätietoisuutta. Yleisenä kommenttina viestintää tuliko 

valituksi vuoroon vai ei pidettiin tärkeänä asiana. 

 

 

KUVIO 7. Tervetuloa töihin-infoviesti työntekijälle. 

 

Tämän jälkeen työnantaja voi lähettää keskitetysti infoviestin tehtävään valituille työntekijöille 

(Kuvio 7). Infoviestissä annetaan keskitetysti tarkempia tietoja työtehtävään liittyen, ja voidaan 

antaa esimerkiksi käytännön alkuperehdytys. Kuvioon 7 oli listattu asioita herättämään ajatuksia 

ja keskustelua toimeksiantajan teemahaastattelun pohjalta, sekä tutkijan omasta näkökulmasta.  

Opiskelijat listasivat hyödyllisiä tietoja, mitkä asiat mietityttävät ennen työvuoro ja joista olisi hyvä 

saada lisätietoa.  

- Vaatetus ja muut varusteet 
- Mahdolliset matkakorvaukset ja päivärahat 
- Reitti työpaikalle / tarkka osoite / ajo-ohjeet 
- Pukukoodi 
- Sopimuksen kirjoittaminen 
- Järjestyksenvalvoja- vai vartijakortti 
- Voimankäyttövälineet 
- Työaika 
- Palkka 
- Tarkat tiedot ja perehdytys työhön liittyvistä asioista 
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- Muut varusteet 
- Moneltako oltava paikalla 
- Mitä siellä tehdään? 
- Osaanko tarpeeksi? 
- Onko perehdytys riittävä? Perehdyttääkö joku paikan päällä? 
- Jännittää.. 
- Pelottaa.. 
- Taukotilat 
- Työkaverit 
- Milloin palkka maksetaan? 
- Paljonko palkka ja tunti määrä on? 
- Olisiko mahdollista kysyä työkavereilta kysymyksiä työstä tai paikkakunnasta? 

Opiskelijoiden vastaukset olivat jälleen hyvin konkreettisia, ja suoraan hyödynnettävissä 

myöhemmin työnantajalle. Jonkin verran tuli myös tunteita esille, joita työnantaja ei välttämättä 

huomaa, kuten uuteen työvuoroon tuleminen saattaa jännittää tai pelottaa.  

 

KUVIO 8. Työntekijän palaute ja kysymykset työnantajalle. 

 

Työvuoron jälkeen työntekijällä on mahdollisuus lähettää palautetta tai kysymyksiä työnantajalle 

palvelun kautta (Kuvio 8). Esimerkkitilanteina kerroin opiskelijoille, että kysymys voi koskea 

esimerkiksi työpaikalle unohtuneita varusteita, tai palaute olla kehitysehdotuksia liittyen 

vastaavaan tapahtumaan tulevaisuudessa. Opiskelijat listasivat seuraavia ajatuksia liittyen 

palautteen antamisen mahdollisuuteen: 

- Palautteen antamisen mahdollisuus on hyvä 
- Työnantajan on helppo parantaa toimintaa 
- On hyvä, jos pystyy kysymään työvuorosta lisätietoja 
- Palaute työvuorosta on hyvä, niin työntekijä tietää miten mennyt ja mitä parantaa 
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- Pääsee antamaan kehitysehdotuksia 
- Rehellisesti voi kertoa, miten työvuoro meni 
- Työilmapiirin kehittäminen 
- Työntekijöiden työturvallisuuden ja viihtyvyyden parantaminen 
- Mahdollisuus toimintamallien kehitykseen 
- Mahdollisuus työntekijöiden palautteeseen mm. turvallisuuspuutteista 
- Pystyykö palautetta antamaan molempiin suuntiin, työntekijältä esimiehelle ja 

takaisin? 
- Saanko lisää töitä? 
- Olinko tarpeeksi hyvä? 
- Voinko antaa itse palautetta? 
- Kehtaako kommentoida? 
- Meneekö palaute omalla nimellä? 
- Voisiko laittaa viestiä, joka näkyisi kaikilla työvuorossa olevilla? 

Yleisesti palautteen antamisen mahdollisuus nähtiin hyödyllisenä mahdollisuutena, jota 

työnantaja pystyisi hyödyntämään tulevaisuudessa toiminnan kehittämisessä. Opiskelijat tuntuivat 

kokevan tärkeäksi sen, että heidän mielipidettään kuunneltaisiin, jos jokin asia ei ole mennyt 

parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

KUVIO 9. Työnantajan suosittelu työntekijälle. 

 

Seuraavaksi siirryimme käsittelemään palvelun suosittelua osiota, jonka tarkoitus on helpottaa 

työntekijöitä saamaan vuoroja jatkossa, sekä työnantajaa valitsemaan työtehtävään sopiva tekijä 

(Kuvio 9). Työvuoron jälkeen työnantaja voi antaa suosittelun hyvin työnsä tehneelle työntekijälle. 

Työntekijä voi jättää suosittelun noteeraamatta, hylkää suosituksen jos ei halua ottaa suositusta 

vastaan joltain työnantajalta tai hyväksyy suosituksen. Hyväksymisen jälkeen suositus tulee 
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näkyviin työntekijän tietoihin, ja näkyy työnantajalle, mikä työntekijä hyväksyy työvuoron kuviossa 

5 esitellyllä tavalla.  

- Suositusten antaminen hyvä idea 
- Hyvä idea, että työntekijä saa itse päättää ottaako suosituksen vastaan vai ei 
- Onko mahdollisuus päästä uudelleen töihin? 
- Mikä fiilis jäi työnantajalla? 
- Pitää tehdä työt hyvin, niin saa varmasti työnantajalta suosituksen 
- Kun saa suosituksen, on helpompi päästä uudestaan töihin 
- Hyvä asia, ja auttaa uuden työpaikan saamisessa 
- Työntekijä ja työnantaja kumpikin hyötyvät 
- Hyvä ominaisuus, näppärä 
- Saako töitä jos toiset ovat olleet kauemmin töissä ja saaneet suositteluja? 
- Miksi hylkäisin suosittelun? 
- Parantaa tulevaisuuden työnsaanti mahdollisuuksia 
- Voi kuitenkin myös huonontaa joidenkin työnsaantimahdollisuuksia, vaikka olisikin 

hyvä työntekijä 
- Suositteluiden myötä uutena työntekijänä hankalampi saada töitä 
- Itsevarmuus kasvaa, kun saa suosituksia 

Suosittelun saamisen mahdollisuus nähtiin hyvänä, ja sen koettiin myös motivoivan 

työskentelemään hyvin, jotta suosittelun varmasti saa. Suosittelun saaminen herätti pelkästään 

positiivisia tunteita, suorastaan innostusta. Koska asia oli uusi, se herätti paljon lisäkysymyksiä, 

mutta ainakaan sen hyödyllisyyttä ei kyseenalaistettu. 

 

Ideapuun avulla kerättiin kommentteja työnhakua koskeviin kysymyksiin. Kysymyksien avulla 

kartoitettiin työnhakijoiden tausta-ajatuksia ja tunteita työnhakuun liittyen aiheesta löytyvän 

teorian tueksi. Kommentteja pystytään hyödyntämään, kun palvelua jatko työstetään 

toimeksiantajan kanssa. Ensimmäinen kysymys oli: mikä työn hakemisessa on vaikeaa? Useissa 

vastauksissa mainittiin, että haastavinta on oma laiskuus, että ylipäätään saa aikaiseksi hakea 

töitä. Toisena yleisenä kommenttina mainittiin kokemuksen puute. ”Jotta pääsee töihin, pitää olla 

kokemusta. Jotta saa kokemusta, pitäisi olla töitä.” Monenlaiset työnhakuvälineet koettiin 

haastavaksi, ensin pitää opetella käyttämään niitä, ennen kuin pääsee tekemään hakemuksen. 

Myös työelämäsuhteiden puute koettiin haastavaksi. 

 

Toinen kysymys oli: miksi haluat jollekin tietylle työnantajalle töihin? Lähes jokaisessa 

vastauksessa mainittiin työnantajan hyvä maine erilaisessa muodossa, sekä työnantajan olisi 

hyvä olla entuudestaan tunnettu. Perustelu tälle oli se, että usein nuorten ensimmäinen 

työnantaja on joku sukulainen tai entuudestaan tuntema henkilö, tai yritys jossa joku kaveri jo 
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työskentelee. Tärkeiksi asioiksi työnantajaa valittaessa mainittiin myös palkka, koulutusta 

vastaava työ, hyvä työskentely-ympäristö, hyvä työilmapiiri sekä mahdollisuus vaikutusvaltaiseen 

suosittelijaan. Työilmapiirin merkitys korostui vastauksissa myös, opiskelijat jotka osallistuivat 

työpajaan pitävät sitä selkeästi tärkeänä asiana. 

 

Vastausten perusteella kehitteillä oleva rekrytointipalvelu vastaisi hyvin työntekijöiden tarpeisiin. 

Yhdellä kerralla voisi hakea useampaa työpaikkaa, joten palvelu säästäisi aikaa ja vaivaa 

työnhakijoilta. Työnhakijat kokevat haasteeksi muun muassa kokemuksen ja kontaktien puutteen. 

Palvelu on siinä mielessä työnhakijan kannalta hyvä ratkaisu, että kaikki työnhakijat näkyvät 

työnantajalla samalla tavalla, eli periaatteessa kaikki työnhakijat ovat ikään kuin samalla viivalla. 

Suosittelutoiminto tosin helpottaa suositelluiden työnhakijoiden työvuorojen saantia 

tulevaisuudessa. Tämän opiskelijat kokivat reiluksi ja motivoivaksi ominaisuudeksi, sillä se saa 

tekemään työt hyvin. Palkinnoksi hyvin tehdystä työstä voi saada suosittelun, joka on 

konkreettinen palkinto, eikä sitä tarvitse odottaa kauan. Suosittelun ja kirjallisen palautteen 

saaminen antavat myös positiivisen kuvan työnantajasta.  

 

Työpajan lopuksi opiskelijat pohtivat vielä palautteen antamisen muotoa, sopivaa nimeä 

digitaaliselle palvelulle sekä suosittelun merkkiä, joka tulisi näkymään työntekijän tietoihin, mikäli 

työnantaja antaa hänelle suosituksen. Palautteeksi toivottiin, että sekä hyvä että rakentava 

palaute esitettäisiin fiksusti. Palautteessa toivottiin arviota henkilökohtaisesta suoriutumisesta, 

sekä tietoa siitä, miten esimerkiksi tapahtuma sujui yleisellä tasolla. Lisäksi toivottiin, että 

työnantaja jo tässä vaiheessa kertoisi, mikäli on mahdollisuus lisätöihin kyseisellä työnantajalla. 

Digitaalisen sovelluksen nimeksi ehdotettiin seuraavia: Työkkäri, Saatyö, Hardwork, Työ Agentti, 

Tyksy, Työkone, Getjob sekä Viestillä töihin. Suosittelun merkeiksi ehdotettiin: vihreä peukalo, 

peukalo, plus merkki, tähti, leijona, hymiö ja sydän.  

 

Lopuksi käytiin yleistä keskustelua palvelun rakenteesta, toimivuudesta ja työpajan kulusta. 

Opiskelijat pitivät palvelun rakennetta selkeänä ja yleisesti hyvin toimivana. Tähän ei löytynyt 

kehitysehdotuksia. Työpajaa opiskelijat pitivät mielenkiintoisena kokemuksena, ja kokivat että 

oppivat paljon työnhakemisesta. Työpajan asia oli myös ajankohtainen, sillä monella oli 

meneillään haku kesätöihin. Pari opiskelijaa kertoi myös, että varmasti liittyisivät palveluun, mikäli 
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sellainen olisi olemassa. Kokonaisuutena työpaja sujui opiskelijoiden, opettajien ja tutkijan 

mielestä hyvin, ja sillä saatiin esille paljon hyviä huomioita ohjelmoitavaan palveluun liittyen. 

Ihmisten tunteiden kartoittaminen palvelumuotoilun menetelmin tosin on haastavaa, tässäkin 

työpajassa keskustelu lähti helposti väärille urille, ja keskittyi enemmän järjestelmän teknisten 

osioiden parannusehdotuksiin. Kuitenkin myös empatiaa saatiin mukaan, sillä ainakin osasta 

vastauksista tuli esiin tuntemuksia, mitä palvelun osat herättävät opiskelijoissa.  

4.5 Palvelumatriisi 

Palvelumatriisi tehtiin työpajan jälkeen selkeyttämään palvelun rakennetta. Palvelumatriisista 

ilmenee, missä vaiheessa viestit ovat näkyvissä työnantajalle tai työntekijälle ja mitkä asiat 

tallentuvat palvelun taustajärjestelmään. Palvelumatriisissa kuvattiin myös, miten viesti näyttäytyy 

palvelussa, ja missä muodossa se voi olla. Palvelumatriisi helpottaa palvelun suunnittelijan työtä, 

selkeyttämällä eri toimintoja. Lisäksi sen avulla voidaan kohdentaa resursseja, ja tehdä valintoja 

mitä viestintäkanavia kannattaa suosia palvelunkohderyhmä huomioiden (Polaine, Reason & 

Lovlie 2013, 119–121). 

 

Kuviossa 10 esitellään digitaalisen rekrytointipalvelun palvelumatriisi tietojärjestelmän toiminnan 

näkökulmasta. Ensimmäisessä sarakkeesta ilmenee, miten tieto liikkuu palvelussa ylhäältä 

alaspäin. Käyttäjänä on joko työnantaja tai työntekijä. Tieto liikkuu palvelun avulla suoraan 

taustajärjestelmään, tiedon välittäjänä toimivat joko websivut, mobiilisovellus tai muu applikaatio. 

Palvelun käyttöä kuvataan tapahtumien aikajärjestyksessä vasemmalta oikealle. Jokainen 

käyttötilanne tallentaa tietoa taustajärjestelmään.   
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Kuvio 10. Palvelumatriisi 

 

Kaikki viestinnänvaiheet olisi mahdollista hoitaa digitaalisen palvelun avulla, hyödyntäen WEB-

sivuja, tarkoitukseen tehtyä mobiilisovellusta tai muuta applikaatiota. Kaikki viestinnän vaiheet on 

aiemmin hoidettu joko puhelimitse, tekstiviestillä tai kasvokkain, ja ne voidaan hoitaa siten myös 

tulevaisuudessa. Toimintoon ”työnantaja laittaa työvuoron auki palveluun” lisättiin 

tekstiviestiheräte, esimerkkinä siitä, että palvelu ei välttämättä itsestään täysin korvaa nykyisiä 

toimintamalleja. Vaikka vuoro olisi auki palvelussa, työntekijälle täytyy tulla jotenkin tieto siitä. 

Kuitenkin tämäkin toiminto on poissuljettavissa, niin että työntekijät opetetaan seuraamaan vain 

palvelun herätteitä. Suosittelu on aiemmin hoidettu vain kasvokkain, ja toki se voidaan tehdä 

tapahtuman yhteydessä jatkossakin. 

 

Yhtenä haasteena rekrytoinnissa todettiin olevan ajanpuute, joten viestintävälineen tulisi olla 

mahdollisimman helppo ja vähän aikaa vievä. Digitaalinen palvelu mahdollistaa ajansäästön ja 

potentiaalisten työntekijöiden, sekä vuoroon tulevien henkilöiden tietojen paremman hallinnan, 

sillä tiedot jäävät talteen suoraan palvelun taustajärjestelmään. Muistinvaraisuus rekrytoinnissa 

vähenee, ja sekä virherekrytointien määrä että hyvien työntekijöiden huomiotta jättäminen 

vähenee. Myös kohderyhmä on sellainen, että he osaavat ja pystyvät käyttämään joko WEB-

sivuja, mobiilisovellusta tai applikaatiota, ja heiltä oletettavasti löytyy soveltuva viestintäväline, 

kuten älypuhelin tähän tarkoitukseen. Siksi palvelumatriisista korostettiin nämä mahdolliset 

viestintävälineet vihreällä taustavärillä. Palvelunkäyttäjien, sekä työnantajan että työntekijän 

näkökulmasta olisi myös helpompaa, että käytössä olisi vain yksi viestintäkeino. Näin tieto olisi 
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aina samassa paikassa, sekä helposti saatavilla ja tarkasteltavissa myös jälkikäteen. Tämä 

vähentäisi myös rekrytoinnin henkilösidonnaisuus työnantajan näkökulmasta, sillä palvelua voisi 

käyttää useammat henkilöt, eivätkä tiedot olisi vain yhden henkilön puhelimessa tai 

sähköpostissa.  
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa esitetään toimeksiantajan teemahaastattelun ja työpajan myötä tehdyt tulokset. 

Tulokset toimivat samalla järjestelmäanalyysinä, jonka avulla digitaalinen palvelu voidaan 

ohjelmoida mahdollisimman hyvin toimeksiantajan ja käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Tulokset on 

jäsennelty samaan järjestykseen, kuin tieto liikkuisi palvelun käyttöliittymän ja tietokannan välillä.  

 

5.1 Työntekijä syöttää omat tietonsa palveluun 

Digitaalisen palvelun ensimmäinen vaihe on se, kun työnhakijat syöttävät tietonsa palveluun. 

Tietojen syöttövaiheen toivottiin olevan mahdollisimman helppokäyttöinen, ja sellainen, että 

tietojen syöttämistä voidaan jatkaa myöhemmin tai niitä voidaan täydentää. Näkymä koostuu 

valmiista kohdista, joita työnhakija täydentää.  

- Nimi 
- Puhelinnumero 
- Sähköposti 
- Henkilötunnus 
- Kotiosoite 
- Kielitaito (valinnat suomi, ruotsi, englanti, muu) 
- Järjestyksenvalvojakortinnumero 
- Voimankäytön lisäkoulutus 
- Ensiaputaidot (kurssivalikko) 
- Mihin alueelle haluaa töihin (valmiiksi määritellyt alueet, vyöhykkeet etäisyydellä 

Oulun keskustasta) 
- Oma työkokemus (vapaasti täydennettävä kohta) 
- Kuva työntekijästä 

 

5.2 Työnantaja laittaa vuoron auki palveluun 

Kun työnantaja laittaa vuoron auki palveluun, tavoitteena on, että työntekijä saa vuorosta riittävät 

tiedot. Tietojen perusteella työntekijän tulisi pystyä päättämään, haluaako hän tulla tekemään 

kyseisen työvuoron vai ei. Työnantajan työvuorosta antamat tiedot: 

- Päivä ja kellonaika 
- Tapahtuman nimi 
- Palkka (valikko: TES tai sopimuksen mukaan) 
- Henkilökohtaiset vaatimukset, muut vaatimukset 
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- Vartija vai järjestyksenvalvoja 
- Vaadittu työkokemus (valikko: ei kokemusta, 1-2 vuotta, yli 2 vuotta) 
- Työtehtävän lyhyt sanallinen kuvaus 

 
 

Tämän jälkeen työntekijä joko hyväksyy tai hylkää työvuon. Työvuoron auki olemiselle palveluun 

määritellään työvuoron syöttövaiheessa aikaikkuna, jonka aikana työntekijän on reagoitava 

viestiin joko hyväksymällä tai hylkäämällä työvuoro. Sopiva aikaikkuna on esimerkiksi yksi 

vuorokausi. Kaikki jotka eivät ole reagoineet työvuoroon joko hyväksymällä tai hylkäämällä 

vuoron, voidaan katsoa hylänneeksi työvuoron. Työntekijä ei voi enää itse perua hylkäämäänsä 

työvuoroa, eikä perua myöskään osallistumista työvuoroon palvelun kautta.  

 

Aikaikkunan mentyä umpeen työnantaja voi hyväksyä työvuoroon haluamansa määrän 

työntekijöitä, ja lähettää ei kiitos-viestin hylätyille. Ei kiitos-viesti muoto on tallennettu palveluun 

valmiiksi: ”tällä kertaa et tullut valituksi vuoroon, toivomme kuitenkin sinun ottavan työtarjouksia 

palvelun kautta vastaan myös tulevaisuudessa”. Tieto sekä hyväksytyistä, että hylätyistä 

työvuoroista tallentuu tietokantaan. Näin työnantaja voi tarkistaa, onko työntekijöitä riittävä määrä 

kyseiseen tapahtumaan. Mikäli joku työvuoroon hyväksytyistä työntekijöistä peruu vuoron 

myöhemmin, työnantaja voi lähettää viestin palvelun kautta niille hakijoille, jotka ovat ilmoittaneet 

halukkuutensa kyseiseen vuoroon, mutta tulivat hylätyksi. 

5.3 Tervetuloa töihin -infoviesti työvuoroon valituille työntekijöille 

Tervetuloa töihin-infoviestin on tarkoitus säästää työnantajan aikaa tapahtumaan ja työtehtäviin 

liittyvistä asioista viestittäessä. Viesti voi toimia myös alkuperehdytyksenä työtehtäviin. Viesti 

sisältää tarpeen mukaan seuraavat asiat:  

- Työpaikan tarkka osoite ja ajo-ohjeet 
- Pysäköinti, kulkuluvat 
- Tarkka työaika, moneltako oltava paikalla 
- Onko kyseessä sisä- vai ulkotyö 
- Pukukoodi, vaatetus, muut varusteet ja voimankäyttövälineet 
- Tarpeelliset luvat, järjestyksenvalvoja tai vartijakortti 
- Palkka, mahdolliset matkakorvaukset ja päivärahat 
- Verokortin ja tilinumeron toimitusohjeet 
- Palkanmaksupäivä 
- Tarkat tiedot ja perehdytys työhön liittyvistä asioista 
- Perehdyttäjän / töihin vastaanottajan nimi 
- Taukotilat, ruokailu mahdollisuudet 
- Lisätietoja antaa: nimi ja puhelinnumero 
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- Pelastussuunnitelman sijainti 
 

Lisäksi työnantaja voi antaa vapaamuotoisesti työn alkuperehdytykseen liittyviä ohjeita, 

esimerkiksi tiedon, ketä henkilöiden jo ennestään tuntemia työkavereita on myös tulossa 

työskentelemään työvuoroon. Vuoroon hyväksytyille työntekijöille avautuu myös mahdollisuus 

lähettää palvelun kautta lisäkysymyksiä suoraan työnantajalle.  

5.4 Viestintämahdollisuudet työvuoron jälkeen  

Työvuoron jälkeen työnantaja SESP Oy voi lähettää viestiä vuorossa olleille työntekijöille. Viesti 

voi olla esimerkiksi positiivinen palaute kaikille työntekijöille tai ilmoitus työpaikalle jääneistä 

tavaroista. Työntekijät voivat myös viestiä työnantajalle palvelun kautta, esimerkiksi antamalla 

palautetta työtehtävien organisoinnista tulevien tapahtumien kehittämistä varten.  

 

Työvuoron jälkeen työnantaja voi antaa suosittelun hyväksi havaitsemilleen työntekijöille. 

Suosittelun merkkinä toimii tähti, joka tulee näkymään työntekijän tietoihin tulevia työtarjouksia 

varten. Työntekijän täytyy vielä erikseen hyväksyä tai hylätä suosittelu. Tämän jälkeen hyväksytty 

suosittelu tallentuu työntekijän tietoihin, ja jatkossa myös muut työnantajat pystyvät tarvittaessa 

tarkistelemaan, kuka työnantaja on antanut suositteluja. 

 

Tutkimuksen perusteella pystyy toteamaan, että palvelun toimivuuden kannalta on tärkeää, että 

se on sekä työnantajan että työntekijän kannalta mahdollisimman helppokäyttöinen. 

Helppokäyttöisyys pienentää työntekijän kynnystä käydä täyttämässä tietonsa palveluun. Olisi 

tärkeää, että mahdollisimman usea potentiaalinen työntekijä laittaisi tietonsa palveluun, jotta 

työnantajalla olisi riittävästi vaihtoehtoja sopivista työntekijöistä. Palvelun olisi hyvä olla 

käytettävissä sekä tietokoneella, että älypuhelimella. Palveluntietojen täytyy olla myös riittävän 

hyvin suojattuja, sillä siinä näkyy sekä henkilöiden työhistoriaan että työvuorojen järjestelyihin 

liittyviä tietoja. Toimeksiantajan kanssa palvelun nimeksi valittiin Tyksy, sillä se on riittävän 

yksinkertainen ja suomenkielinen, eikä se ole vielä käytössä muualla.  
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6 POHDINTA 

Opinnäytetyössäni suunnittelin uutta digitaalista palvelua palvelumuotoilun keinoin. Aiheen 

valintaan päädyin, sillä olen havainnut, että työnantajat ja esimiehet palvelualoilla kokevat usein 

haasteena sopivien työntekijöiden löytämisen. Palvelualoilla työ täytyy tehdä tiettynä hetkenä, sitä 

ei voi varastoida, eikä tehdä jälkikäteen. Ala on hyvin ihmissidonnainen, sillä yleensä palvelun 

tuottaminen on ihmisistä kiinni. Digitaalisen näkökulman valitsin, sillä nykyään jokaiseen asiaan 

tuntuu löytyvän jonkinnäköinen sovellus, ja vastaavaa rekrytointiin soveltuvaa palvelua ei minulle 

ollut aiemmin tullut vastaan sillä hetkellä, kun sain idean tällaisesta digitaalisesta palvelusta. 

 

Rekrytointi on minulle entuudestaan tuttu aihepiiri, ja siitä lähteitä löytyy erittäin hyvin. Myös 

erilaisista rekrytoinnin websovelluksista oli paljon tietoa saatavilla. Sen sijaan digitaalisista 

palveluista tai tietojärjestelmistä minulla ei ole entuudestaan kokemusta, joten tutustumisen niihin 

sain aloittaa aivan alusta. Tietoperustan etsiminen oli haastavaa, sillä sanasto on minulle 

vierasta, ja digitaaliset palvelut uudistuvat nopeasti. Tarkkaa etsimääni tietoa oli haastava löytää 

painetussa ja luotettavassa muodossa, sen sijaan erilaisia internetlähteitä aihepiiristä löytyy 

paljon. Tieto kuitenkin niissä vaihteli paljon, joten pyrin käyttämään niitä työssäni melko vähän. 

Tietojen etsimiseen digitaalisista palveluista ja niiden toiminnasta meni melko paljon aikaa, ja 

haastavaa oli myös hahmottaa, mikä tieto on olennaista tämän opinnäytetyön kannalta.  

 

Käytännön osuuden suorittaminen sujui helposti. Palvelumuotoilun työpajaan sain sovittua 

kokonaisen luokan turvallisuusalan opiskelijoita, jotka ovat palvelun todellista kohderyhmää. 

Tämän vuoksi erilaisia hahmoja työpajaa varten ei tarvinnut tehdä, ja palvelumuotoilun elementti 

empatia, eli toisen asemaan asettuminen tuli esille luonnostaan. Kohderyhmä oli myös erittäin 

innostunutta, ja he kokivat työpajan mukavaksi vaihteluksi kouluarkeen. Lisäksi he kokivat 

saaneensa hyödyllistä infoa työnhakemisesta, kun pääsivät kuulemaan, mitä asioita työnantaja 

miettii rekrytoidessaan uusia työntekijöitä.  

 

Työpajankulun suunnittelin huolellisesti etukäteen, mutta silti yllätyksiä tuli. Opiskelijoiden 

ajatusten ohjaaminen oikeaan suuntaan on yllättävän vaikeaa, ja usein keskustelu meni aina 

askeleen edelle. Olen kuitenkin tyytyväinen työpajan tuloksiin, sillä opiskelijat tekivät hyviä 

huomioita liittyen palvelun sisältämiin ominaisuuksiin ja toimintoihin. Heidän näkökulmansa oli 

erittäin tärkeä, ja herätteli myös paikalla olleita toimeksiantajan edustajia miettimään, kuinka 
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rekrytointi olisi hyvä hoitaa, että työntekijä tulisi töihin uudelleen myös yhden yksittäisen 

työvuoron jälkeen. Myös toimeksiantaja koki työpajan hyödylliseksi, sillä se toi uutta näkökulmaa 

siihen, miten nuoret kokevat työn hakemisen ja uuteen työpaikkaan tulemisen. Uusi työpaikka voi 

jopa pelottaa, ja työnantajalla on suuri vastuu siitä, miten uusi työntekijä otetaan vastaan. 

 

Opinnäytetyöprosessini oli pitkä. Työn tekemisen aloitin toukokuussa 2016, ja valmiiksi työn sain 

joulukuussa 2017. Prosessia on pitkittänyt muun muassa omat työkiireeni. Jos alkaisin tekemään 

työtä uudelleen, tekisin sen huomattavasti lyhemmässä ajassa. Työn pitkittyessä asiat unohtuvat 

ja tekeminen jää pinnalliseksi, kun joka kerta joutuu aloittamaan alusta. Lopputulos kuitenkin oli 

sitä mitä suunnittelin. Uusi digitaalinen palvelu on suunniteltu, ja tämän työn pohjalta sen pystyisi 

toteuttamaan melko pitkälle. Mikäli digitaalinen palvelu toteutettaisiin, ratkaisisi se 

toimeksiantajani haasteen nopealla aikataululla esiin tulevien rekrytointitarpeiden suhteen, sekä 

mahdollistaisi työntekijöitä hakeutumaan töihin uusille työnantajille.  
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