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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kokevatko toimeksiantaja yrityksen (LAURA 
Rekrytointi Oy) asiakkaat LAURA™-rekrytointijärjestelmän ulkoasun vanhanaikaiseksi ja tehdä 
tästä jatkotoimenpide ehdotus. Mikäli asiakkaat kokisivat järjestelmän vanhanaikaiseksi, olisi 
lisätavoitteena kehittää prototyyppi uudesta modernimmasta käyttöliittymästä. 

Tarve selvitykselle ja mahdollisille jatkotoimenpiteille ilmeni toimeksiantajan prospekteilta 
vastaanottamasta palautteesta.  

Työn tutkimusmenetelmiä, joilla tietoperusta kerättiin, olivat benchmarkkaus, sekä havain-
nointi. Palaute nykyisiltä asiakkailta kerättiin teemahaastatteluilla. Käytettävyyden arvioin-
nissa hyödynnettiin Nielsenin heuristikoita. 

Järjestelmän käyttöliittymän tämän hetkiset vahvuudet ovat selkeys ja helppokäyttöisyys, ei-
vätkä ne saisi heikentyä vaikka käyttöliittymää modernisoitaisiin. 

Haastattelujen pohjalta todettiin tarve kehittää järjestelmän käyttöliittymää visuaalisesti. 
Jatkotoimenpide ehdotusta varten luotiin interaktiivinen prototyyppi uudesta käyttöliitty-
mästä Axure RP 8 ohjelmalla. Uusi käyttöliittymä suunniteltiin ruudukkorakenteella.  
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The objective of this thesis was to find out if the clients of LAURA Rekrytointi Oy thought that 
the appearance of LAURA™ Recruitment Software’s user interface was old-fashioned and 
make a follow-up proposal. If the customers felt that the user interface of the software was 
old-fashioned, an extra objective would be to design a new user interface. 
 
A need for the investigation and for a possible follow-up procedure had emerged from feed-
back received from prospect clients. 
 
The research methods that were used to gather the knowledge-base were benchmarking and 
observation. Feedback from the current customers was collected through theme interviews.  
Nielsen's heuristics were utilized for assessing usability. 
 
The current strengths of the software’s interface are clarity and ease of use which should not 
be deteriorated if the user interface was to be modernized. 
 
Based on the interviews, there was a clear need to develop the software’s user interface vis-
ually. For a follow-up measure proposal, an interactive prototype was created for a new user 
interface with the Axure RP 8 web design software. New interface was designed with grid de-
sign framework. 
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1 Johdanto 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus on suunnitella uusi, modernimpi käyttöliittymä 

LAURA™ -rekrytointijärjestelmään työnantajapuolelle. Järjestelmässä on sekä työnantaja-, 

että työnhakijapuoli. Työnantajapuoli on tarkoitettu pelkästään yrityksen rekrytointia hoita-

ville henkilöille. Hakijapuoli on tarkoitettu hakijoille. Se sisältää muun muassa työpaikkalis-

tauksen, työpaikka ilmoituksen, sekä hakemuslomakkeen.  

Toimeksiantaja LAURA Rekrytointi Oy, jossa työskentelin opinnäytetyön teon aikana harjoitte-

lijana, sekä myöhemmin teknisenä asiakastukena ja nykyään ohjelmisto kehittäjänä, on ollut 

digitaalisen rekrytoinnin asiantuntija jo lähes 20 vuotta. Yritys on perustettu vuonna 1998 ja 

sen nimi oli perustettaessa Uranus konsultointi Oy. Nimi vaihtui 2.3.2017 alkaen LAURA Rekry-

tointi Oy:ksi.  

LAURA Rekrytointi Oy toimittaa LAURA™-rekrytointijärjestelmää, jonka kautta otettiin vuonna 

2017 vastaan yli 400 000 hakemusta ja palkattiin yli 20 000 henkilöä. Yritys on Suomen joh-

tava yksityisen puolen rekrytointijärjestelmätoimittaja. Asiakkaina on iso joukko Suomen par-

haita työnantajia ja kohderyhmänä ovat kaikki työikäiset suomalaiset. (LAURA Rekrytointi 

2017) 

LAURA™-palvelu on kattava rekrytoinninhallintaa edistävä järjestelmä, joka helpottaa rekry-

toinnin aikana muun muassa rekrytoinnin suunnittelua, työpaikkojen hallintaa, hakemuksien 

käsittelyä ja oikeiden henkilöidenvalintaa. LAURA™ -palvelu pyrkii tekemään rekrytointipro-

sessin suorittamisen yrityksille mahdollisimman helpoksi ja tehokkaaksi. Oikean työntekijän 

valinnan jälkeen järjestelmässä on mahdollista hallita erilaisia henkilöstöön liittyviä asioita 

kuten työsuhdetta, sijaisuuksia ja sisäisiä rekrytointeja. Lisäksi viestintä hakijoiden kanssa ja 

raportointi rekrytoinnista onnistuvat järjestelmän kautta helposti. (LAURA Rekrytointi 2017) 

Toimeksiantaja oli saanut asiakkailta ajan myötä kertyneestä palautteesta käsityksen, että 

järjestelmä koettiin asiakkaiden keskuudessa vanhanaikaiseksi. Viime aikoina tämä oli tullut 

etenkin ilmi hävityiltä prospektiasiakkailta saadusta palautteesta. Tavoitteena oli ensin var-

mistaa tämä oletus asiakashaastatteluilla, tarkentaa ongelmakohdat ja antaa niiden pohjalta 

kehitysehdotuksia, sekä jatkokehityssuunnitelma. 

Kehityssuunnitelmaa lähdetään luomaan asiakkailta ilmenevien tarpeiden ja toiveiden poh-

jalta. Toteutuksessa otetaan huomioon järjestelmän nykyiset toiminnot, eri käyttäjäryhmät, 

käyttäjäystävällisyys, visuaalisuus, sekä suunnitelman toteutettavuus. Suunnitelma painottuu 

visuaalisuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen, sekä etenkin järjestelmän käytön parantamiseen 

mobiililaitteissa. 
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Työ toteutetaan kolmessa osassa. Ensin asiakkaita käydään haastattelemassa, jotta työn to-

dellinen tarve saataisiin selkeämmäksi. Mikäli asiakas kokee tarpeen käyttöliittymän moderni-

soinnille, keskusteltaisiin samalla asioista, jotka asiakkaan mielestä tekisivät järjestelmästä 

ja etenkin sen käyttöliittymästä paremman.  

Tämän jälkeen kerätään tietoperustaa asiakkaiden esittämille toiveille. Mitä niiden toteutta-

minen tarkoittaisi ja vaatisi. Lopuksi, jos tarve käyttöliittymän modernisoinnille koetaan ajan-

kohtaiseksi, asiakkaiden toiveiden, sekä tietoperustan pohjalta suunnitellaan ensimmäinen 

versio uudesta käyttöliittymästä. Tästä kerätään palaute toimeksiantajalta ja tekniseltä tii-

miltä, joka käyttöliittymän tekisi, mikäli se päätettäisiin toteuttaa. 

Työn tuotoksena luotiin interaktiivinen prototyyppi järjestelmän uudesta käyttöliittymästä.  

Prototyypistä saadun palautteen pohjalta päätettäisiin jatkotoimenpiteistä, johon tämä opin-

näytetyö päättyy. Raportti käsittelee ensin työn tietopohjan ja lopuksi itse työn. Raportissa 

käydään läpi työ ja sen eri vaiheet kronologisessa aikajärjestyksessä.  

 

2 Tutkimusongelma 

Tarve työlle tuli esiin toimeksiantajalta, joka mainitsi joidenkin prospektiasiakkaiden hylän-

neen rekrytointijärjestelmän sen vanhanaikaisen ulkonäön vuoksi. Modernia yritysbrändiä ei 

haluttu yhdistää vanhan näköiseen rekrytointijärjestelmään. (Miettinen 2017) 

Toimeksiantajan olettamus on, että nykyisetkin asiakkaat kokivat järjestelmän vanhanai-

kaiseksi. Toistaiseksi varmaa tietoa on saatu vain hävityiltä potentiaalisilta asiakkailta. Nykyi-

siltäkin asiakkailta haluttiin kuulla varmistus tälle olettamukselle ennen jatkotoimenpiteistä 

päättämistä. 

Tälläkin hetkellä hakijapuoli on muokattavissa asiakaskohtaisesti vastaamaan asiakkaan omaa 

brändiä. Suurimmalla osalla asiakkaista hakijapuoli onkin muokattu vastaamaan modernimpaa 

yritysilmettä, mutta työnantajapuolta ei ole muokattu samalla tavalla. Työnantajapuolen ul-

konäköä on haluttu vakioida, jotta järjestelmän jatkokehittäminen olisi nopeampaa. Jokainen 

asiakaskohtainen muutos hidastaa järjestelmän yleiskehitystä. Samasta syystä työnantaja-

puolta ei brändätä asiakkaan brändi ilmeen näköiseksi. Toimeksiantaja kokee brändi ilmeen 

näkymisen muutoinkin relevantiksi vain työnhakijapuolella. (Miettinen 2017) 

Prospektiasiakkailla on yleensä ajantasaisin käsitys markkinoiden nykytilanteesta, koska he 

yleensä vertailevat useampaa rekrytointijärjestelmää, ennen ostopäätöksen tekoa. Toimeksi-

antajaa arvelutti, kokivatko nykyisetkin asiakkaat järjestelmän vanhanaikaiseksi. Järjestel-

män kehityksessä oli panostettu toimintoihin ulkonäön sijaan jo pidemmän aikaa. Priorisointia 
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olisi siis mahdollisesti tarvetta muuttaa, jos nykyisetkin asiakkaat kokisivat sille tarvetta. 

(Miettinen 2017) 

Sen sijaan, että järjestelmää olisi lähdetty vain suunnittelemaan visuaalisesta näkökulmasta 

opinnäytetyössä päätettiin haastatella nykyisiä asiakkaita ja kysyä heidän mielipidettään 

käyttöliittymästä. Tämän pohjalta tehtäisiin päätelmä käyttöliittymän modernisoinnin tar-

peesta. Työllä on siis tarkoitus antaa asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa uuteen käyttöliitty-

mään, tai mahdollisesti todeta sen olevan tarpeeksi hyvä nykyisellään. 

2.1 Tavoite 

Toimeksiantaja oli maininnut potentiaalisten prospektien hylänneen järjestelmän sen vanhan-

aikaisen ulkonäön takia. Toimeksiantajalla, sekä yrityksen sisälläkin on yleinen mielipide 

käyttöliittymän visuaalisesta ulkonäöstä vanhahtavana. Käyttöliittymässä on tällä hetkellä pa-

nostettu toimintoihin ja niiden käyttäjäystävällisyyteen. (Miettinen 2017) 

Työn tavoitteena on selvittää kokevatko nykyiset asiakkaat järjestelmän vanhanaikaiseksi ja 

tehdä jatkotoimenpide ehdotus. Mikäli asiakkaat kokevat järjestelmän vanhanaikaiseksi, on 

työn lisätavoitteena suunnitella rekrytointijärjestelmälle uusi käyttöliittymä työnantajapuo-

lelle asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Järjestelmän käyttöliittymän tämän hetkiset 

vahvuudet ovat selkeys ja helppokäyttöisyys, eivätkä ne saisi heikentyä vaikka käyttöliittymää 

modernisoitaisiin. 

Järjestelmän nykyinen tyylittely on painottunut enemmän helpon luettavuuden mahdollista-

miseen, yleisen ulkonäön sijaan. Responsiivisuus on rajoittunut toistaiseksi vain tablettilait-

teisiin asti, sillä tiettyjen näkymien tietomäärän mahduttaminen puhelimeen vaatisi suurem-

pia rakennemuutoksia käyttöliittymään. (Manninen 2017) 

2.2 Rajaukset 

Toimeksiantajan kanssa sovittiin, että muutos tehtäisiin vaiheittain. Uuden käyttöliittymän on 

tarkoitus painottua visuaalisuuteen, sekä asiakkailla yleisesti ilmeneviin toiveisiin. Suunnitel-

man tulisi antaa pohja mahdollisille radikaalimmille muutoksille vielä tulevaisuudessa. (Miet-

tinen 2017) 

Järjestelmästä jo löytyviin toimintoihin ei vielä suunnitelmassa kosketa, mutta koko järjestel-

mälle tulisi antaa yhtenäinen teema. Opinnäytetyö päättyy luodun suunnitelman ensimmäi-

seen versioon ja siitä tehtäviin jatkotoimenpide päätöksiin. Suunnitelmasta tehdään interak-

tiivinen, jotta järjestelmän käyttöä olisi helppo havainnollistaa. Suunnitelma tehdään Axure 

websuunnittelu ohjelmalla. 
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Järjestelmään kuuluu sekä työnantaja-, että työnhakijapuoli. Tämän työn tarkoituksena on 

keskittyä vain työnantajapuoleen, sillä se on kaikilla asiakkailla teemaltaan yhtenäinen. Työn-

hakijapuolen käyttöliittymää on monille asiakkaille muokattu heidän toiveidensa mukaiseksi, 

eikä sen kehittämiselle koettu siksi nyt tarvetta. (Miettinen 2017) 

Rajalliset resurssit estävät laajemman tutkimuksen suorittamisen. Sekä aika, että budjetti pa-

kottavat rajaamaan haastateltavien määrää. Jatkotoimenpide ehdotus halutaan vuoden lop-

puun mennessä. Haastatteluja lukuun ottamatta työ tehdään varsinaisen työajan ulkopuolella.  

2.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus itsessään on empiirinen. Siinä käytetään paljon havainnointia ja täydentävänä tutki-

musmenetelmänä benchmarkausta. Tietoperustaa kerätään aihepiiriin lukeutuvista artikke-

leista ja kirjallisuudesta, mutta tietoperusta jää kuitenkin priorisoinnissa asiakaspalautteen 

varjoon. Esimerkiksi Nielsenin heuristiikat antavat hyvän pohjan käyttäjäystävälliseen suun-

nitteluun, mutta jos asiakas toivoo jotain täysin heuristiikan vastaista, menee hänen mielipi-

teensä heuristiikan edelle. Yksi heuristisen arvioinnin ongelmista on se, ettei asiantuntija 

välttämättä ymmärrä käyttäjän tarvetta. (Nielsen 1995) 

Tutkimus suoritetaan kvalitatiivisesti eli laadullisesti. Tarkoituksena on saada selkeä kuva asi-

akkaiden tarpeista järjestelmään, sekä yleinen mielipide sen nykytilasta. Näin saadaan käsitys 

siitä, miten suuria muutoksia asiakas toivoo. 

 

3 Asiakkaiden haastattelut 

Tärkein tiedonlähde ovat asiakkaiden kanssa tehdyt haastattelut. Niiden tulokset ohjaavat 

vahvasti suunnitelmassa toteutettuja päätöksiä sekä sijoittelun, että eri elementtien priori-

soinnin suhteen. Asiakashaastattelujen jälkeen myös LAURA™ -rekrytointijärjestelmän kehitys-

tiimin henkilöstöä haastatellaan, jotta asiakashaastatteluissa ilmenneille ehdotuksille saatai-

siin vahvistettua konkretiaa.  

Alun perin tarkoituksena oli kerätä asiakkailta tietoa lomakekyselyn avulla, mutta opinnäyte-

työohjaajien, sekä toimeksiantajan kehotuksesta todettiin henkilöhaastattelujen antavan var-

memmin järjestelmää kehittävää palautetta. Oli pelko, että koko lomakekysely olisi mennyt 

hukkaan, jos asiakkaat eivät olisi osanneet vastata siinä esitettyihin kysymyksiin toivotulla ta-

valla. 

Rajallisen aikamäärän takia kaikkien yli 150 asiakkaan haastatteleminen oli mahdotonta. Aika-

määrä salli maksimissaan kymmenen asiakkaan haastattelemisen, joten tavoitteena oli aluksi 

haastatella vähintään viittä ja arvioida niiden pohjalta onko lisä haastatteluille tarvetta. Yri-
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tysten lisäksi vielä lopuksi haastateltiin vanhempaa ohjelmistokehittäjää LAURA Rekrytoin-

nista. Ideana oli varmistaa, olisivatko tutkijan ja asiakkaiden toiveet järjestelmän kehityksen 

suhteen toteutettavissa, sekä kuulla mielipiteitä järjestelmää paremmin tuntevalta henki-

löltä. 

Haastateltavaksi valikoitui yrityksiä, joiden pääkonttori sijaitsi pääkaupunkiseudulla, jotta 

haastattelu voitaisiin tarpeen tullen käydä suorittamassa paikan päällä. Toinen kriteeri asiak-

kaiden seulontaan oli asiakkaan osoittama kiinnostus järjestelmää kohtaan viime aikoina.  

Lopulta valikoitui kymmenen asiakasyritystä, joiden yhteyshenkilöille lähetettiin haastattelu-

pyyntö lokakuun lopulla. Viikon odottelun jälkeen kolme yritystä ja yhteensä neljä henkilöä 

kyseisistä yrityksistä oli suostunut haastatteluun. Kaksi yritystä kieltäytyi haastattelusta ja lo-

put eivät ikinä vastanneet. Koska haastateltavia henkilöitä oli nyt neljä, lähettiin haastattelu-

pyyntö vielä yhdelle potentiaaliselle asiakkaalle. Asiakas suostui haastateltavaksi ja näin saa-

vutettiin lähtökohtainen tavoite haastateltavien suhteen.  

LAURA™ -rekrytointijärjestelmässä käyttäjät jakautuvat yleisesti kolmeen eri käyttäjäryh-

mään. Esimies käyttäjäryhmän jäsenet ovat yleensä rekrytoivia esimiehiä. Heillä on oikeudet 

käsitellä heille määrättyjä rekrytointeja ja niihin tulleita hakemuksia. HR käyttäjäryhmän jä-

senillä on enemmän oikeuksia kuin esimies käyttäjäryhmän jäsenillä. Asiakasjärjestelmästä 

riippuen, heillä on yleensä oikeudet lukea kaikkia järjestelmästä löytyviä hakemuksia. Pää-

käyttäjillä on suurimmat oikeudet järjestelmän toimintoihin. He voivat esimerkiksi luoda jär-

jestelmään uusia käyttäjiä ja hallinnoida heidän ryhmiään. 

Yleensä esimiestason käyttäjät suorittavat järjestelmässä itse rekrytointeja, HR ja pääkäyttä-

jien hallinnoidessa rekrytointiprosesseja yleisellä tasolla. Myös HR ja Pääkäyttäjät voivat suo-

rittaa järjestelmässä rekrytointeja. Eri roolien työnkuva on asiakasyritys kohtainen. Kaikki 

haastateltavat olivat järjestelmiensä pääkäyttäjiä. 

Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina. Kysymykset painottuivat järjestelmän ulko-

asuun, sekä helppokäyttöisyyteen. Kaikki haastattelut suoritettiin saman rakenteen pohjalta, 

mutta itse haastattelut olivat enemmän keskustelun omaisia. Toimeksiantajan toiveena oli 

saada haastateltavilta mahdollisimman paljon palautetta, myös sellaista mikä olisi tämän pro-

jektin kannalta epäolennaista. Siksi haastattelut olivat enemmän kuin avoimia keskusteluja. 

Näin asiakkaat pääsivät kertomaan vapaammin päällimmäisiä mietteittään järjestelmästä, 

vastaten kuitenkin samalla samoihin projektin kannalta olennaisiin kysymyksiin, kuin kaikki 

muutkin haastateltavat. 

Haastattelut suoritettiin loka-marraskuussa 2017. Seuraavat kolme kappaletta käsittelevät 

teemahaastattelujen pääteemoja. 
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3.1 Visuaalinen ulkonäkö 

Projektia aloitettaessa yksi suurimmista hypoteeseista oli se, että monet asiakkaat pitivät jär-

jestelmää vanhanaikaisena sen ulkonäön vuoksi. Haastatteluissa tämä hypoteesi osoittautui 

oikeaksi. Haastateltavista kaikki totesivat järjestelmän olevan vanhan näköinen ja kaikki 

paitsi yksi totesivat sen olevan järjestelmän käyttöön vaikuttava tekijä.  

Yksi haastateltavista totesi päässeensä kokeilemaan järjestelmää aiemmassa työpaikassaan, 

mutta lyhyen testauksen jälkeen totesi järjestelmän ”huonoksi”. Hän kertoo ulkonäön vaikut-

taneen asiaan, sillä ”80-luvulta” näyttänyt järjestelmä antoi heti käyttäjälle sellaisen kuvan, 

ettei sillä pysty tekemään moderniin rekrytointiin vaadittavia toimintoja. Siirryttyään nykyi-

seen tehtäväänsä ja opeteltuaan käyttämään LAURA™-järjestelmää hän on muuttanut mielipi-

dettään, mutta mainitsi ulkonäön vaikuttaneen järjestelmän käyttöön negatiivisesti, varsinkin 

alussa. 

Haastateltavat toivoivat myös mahdollisuutta tuoda järjestelmässä enemmän omaa brändiään 

esille. Tällä hetkellä omaa brändiään on pystynyt tuomaan esille vain työnhakijoille näkyviin 

toimintoihin. Toiveena oli saada järjestelmä näyttämään enemmän yrityksen omalta järjestel-

mältä. Yksi haastateltava painotti, että kun ”järjestelmää voi jo toiminnoiltaan muokata yri-

tyskohtaiseksi niin miksei myös ulkonäöltään?” 

Ainoastaan yksi haastateltavista ei kokenut järjestelmän ulkoasua negatiivisena asiana. Hänen 

lisäkseen nimeltä mainitsemattoman yrityksen edustaja ei kokenut järjestelmän yrityskoh-

taista brändäystä tärkeänä vaan painotti selkeyden olevan tärkeämpää. 

Tällä hetkellä ainoa asiakasbrändiä työnantaja puolelle tuova toiminnallisuus on asiakkaan 

oma logo järjestelmän vasemmassa yläkulmassa. Monissa webpalveluissa ei ole asiakkaan tai 

käyttäjän yrityksen logoa näkyvissä ollenkaan, esimerkkinä vaikkapa Microsoft Outlook.  

Asiakkaan logon poistamista järjestelmästä kokonaan on harkittu, sillä asiakkaiden logot ovat 

usein eri kokoisia ja muotoisia mikä tekee niiden asettamisesta järjestelmään niin, että ne 

näyttäisivät aina hyvältä, raskasta. Lisäksi kun asiakkaan logo muuttuu, on logon muuttami-

nen myös työantaja puolella vain ylimääräinen vaihe. Epäiltiin tuoko yrityksen logo järjestel-

mään oikeasti lisäarvoa. 

3.2 Käyttöliittymän selkeys 

Vaikka käyttöliittymä saikin risuja ulkonäöstään, sai se kuitenkin positiivista palautetta sel-

keydestään. Järjestelmän eri toiminnot oli listattu selkeästi vasemman reunan valikkoon, 

jossa ne olivat koko ajan näkyvillä, toimitti käyttäjä mitä tahansa järjestelmän toimintoa. 

(Kuvio 1) Järjestelmä sai kiitosta siitä, ettei siihen ”hukkunut” vaan jokaisen toiminnon sai 
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suoritettua muutamalla klikkauksella, eikä seuraavaa toimintoa suorittaakseen joutunut alkaa 

”peruutella laisinkaan”. 

 

Kuvio 2: LAURA™-järjestelmän aktiiviset rekrytoinnit sivu (2017) 

Haastateltavien mielestä järjestelmä oli ”nopea oppia” ja yleinen näkemys kaikkien haasta-

teltavien keskuudessa oli, että järjestelmä oli selkeä, kun sitä oppi käyttämään. Alussa vai-

keutta aiheuttivat tietyt järjestelmän termit kuten koontilista ja tietyt näkymäkohtaiset toi-

minnot. Esimerkiksi aktiiviset rekrytoinnit sivun näytä painike näyttää kyseisen rekrytoinnin 

yleistilanteen. Jälkikäteen toiminnot oli helppo ymmärtää, eikä niiden uudelleen ni-

meämiseksi haastatteluissa noussut kehitysehdotuksia. Käyttöliittymän muokkaus käyttäjä-

kohtaisesti nousi myös esiin kaikissa haastatteluissa. Eräs haastateltavista mainitsi, että ”olisi 

hienoa, jos pystyisi tallentamaan omia suosikkinäkymiä joihin pääsisi sitten suoraan yhdellä 

klikkauksella ja jotka sitten selkeästi erottuisivat muista järjestelmän toiminnoista.” 

Järjestelmän termeistä on ollut puhetta LAURA kehityksen teknisen tiimin kesken. Korvaavaa 

sanaa esimerkiksi koontilistalle, ei oltu vielä keksitty. Sana itsessään kuulostaa oudolta, kun 

sen kuulee ensi kertaa, mutta kun sen toimintatarkoituksen ymmärtää, tuntuu itse sanakin 

loogiselta. Koontilista on siis näkymä järjestelmässä, jonne hakemuksia voi koota isommankin 

määrän ja josta hakemuksia voi helposti massana hallinnoida. (Manninen 2017) 

Järjestelmän käyttäjäkohtainen muokkaaminen olisi ehdottomasti toteutettavissa oleva toi-

minto. Suoralta kädeltä oli vaikea sanoa, miten iso työ olisi kyseessä, jos tätä lähdettäisiin to-

teuttamaan. Olisi myös syytä miettiä, jos yksinkertaisesti käyttöliittymää saisi parannettua ja 

yksinkertaistettua vielä entisestä niin, ettei suosikkisivuille olisi tarvetta. (Manninen 2017) 
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3.3 Mobiiliyhteensopivuuden tärkeys 

Haastateltavat olivat joko järjestelmän nykyisiä, tai entisiä pääkäyttäjiä. Heidän vastuullaan 

oli siis enemmän rekrytoinnin isommat piirteet. Yksittäisiä rekrytointeja käsitellään enemmän 

esimies käyttäjätasolla. Järjestelmään toivottiin mukautuksia mobiiliin. Ei niinkään pääkäyt-

täjiä varten vaan juurikin esimiehiä varten. Tarpeeksi mainittiin kyky katsoa nopeasti työ-

haastatteluun tulevan tiedot, sekä muiden yksinkertaisten toimintojen helpottaminen. 

Haastatteluissa ilmeni, että yhdessä yrityksessä aiemmin kaikilla esimiehillä ei ollut omaa työ-

konetta, joten järjestelmän käyttö tapahtui pääasiassa puhelimen avulla. Nykyään kaikilla 

käyttäjillä on omat työkoneet.  

Järjestelmää kehitettäessä huomioon tulisi siis myös ottaa mobiili käytettävyys. Vähintäänkin 

sillä tasolla, ettei järjestelmän kehittämistä mobiiliystävällisempään suuntaan tehtäisi aina-

kaan nykyistä vaikeammaksi uusia toimintoja luotaessa. Mobiilikehityksessä tulisi ottaa erityi-

sesti huomioon esimies käyttäjätason henkilöiden tarpeita silmällä pitäen. (Manninen 2017) 

 

4 Tietoperusta 

Haastattelujen perusteella voidaan siis todeta selkeä tarve kehittää järjestelmän käyttöliitty-

män ulkonäköä. Toimeksiantajan hypoteesi on osunut oikeaan, sillä vanhahtavan ulkonäön li-

säksi asiakkaat kommentoivat järjestelmän olevan selkeä ja helppokäyttöinen. Tämä ei saisi 

heikentyä järjestelmän ulkoasua kehitettäessä. 

On siis tärkeää erottaa UX ja UI suunnittelu. UX tarkoittaa käyttökokemusta (user experience) 

ja UI siis käyttöliittymää (user interface). Näiden kahden termin raja on kuitenkin häilyvä ja 

lomitusta tulee varmasti tapahtumaan. Hyvää käyttöliittymää ei voi suunnitella, jos ei ota 

huomioon käyttökokemusta. (Virtanen 2017) 

Suuren haasteen responsiivisessa suunnittelussa aiheuttaa sisällön määrä tietyissä näkymissä. 

Järjestelmän on tarkoitus pystyä käsittelemään isoakin massaa hakemuksia kerralla ja hake-

musten vertaileminen voi käydä hankalaksi, jos jokaisesta hakijasta halutaan nähdä yhdellä 

silmäyksellä paljon tietoa. (Manninen 2017) 

4.1 Järjestelmän uusi framework 

Ideaa järjestelmän modernisoinnille lähdettiin etsimään ensin benchmarkkaamalla, sekä ha-

vainnoimalla muita rekrytointijärjestelmiä. Näistä oli hyvin vaikeaa saada vertailukohdetta, 

sillä itse yritykset eivät tahdo näyttää järjestelmästään liikaa, juurikin vakoilun pelossa. Ame-

rikkalaisen Spark Hiren, verkkosivuilta sai kuitenkin hyvän käsityksen heidän rekrytointijärjes-
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telmänsä käyttöliittymästä. Havaittavissa oli samankaltaisuuksia kansainvälisten uutissivusto-

jen, esimerkiksi CNN:n ja BBC:n, kanssa. Kyseiset sivustot on rakennettu ruudukkorakenteella 

(grid design). Uutissivustot nähtiin hyvänä vertailukohtana, koska niihin mahdutetaan paljon 

sisältöä kompaktisti, mikä oli yksi haasteista modernimpaa käyttöliittymää suunnitellessa.  

Tähän pohjautuen uuden käyttöliittymän frameworkia päätettiin alkaa suunnitella ruudukko-

rakenteella. Sen nähtiin olevan hyvä ratkaisu mobiilisuunnitteluakin ajatellen. (Manninen 

2017) 

Ruudukkorakenteessa kaksiulotteinen näkymä jaetaan horisontaalisin ja vertikaalisin viivoin 

ruudukoihin. Näiden ruudukkojen koko määrittelee mille alueelle sisällön tulee mahtua ja mi-

ten sen tulee asettua näytölle. Ruudukot voivat olla samassakin näkymässä eri kokoisia. Esi-

merkiksi näkymän ylimmällä rivillä voi olla 3 ruutua ja sen alapuolella 4 ruutua. Tämä helpot-

taa suunnittelua silloin, kun sisältöä on niin paljon, että sen saaminen pieneen tilaan on vai-

keata. (Wassermann, 2016; Andrew 2017; W3 2017) 

Ruudun kokoa pienentäessä ruudukot mukautuvat ja asettuvat tarvittaessa allekkain. Jos si-

sältö on suunniteltu mahtumaan tarvittaessa mobiiliin ovat kaikki ruudut lopulta allekkain, 

jolloin sisältö pysyy yhä selkeänä ja helppolukuisena, mitä tahansa laitetta käytettäessä. 

(Wassermann 2016; W3 2017) 

Ruudukkorakenteen voi rakentaa suoraan järjestelmän tyylikoodiin, jolloin koodin ylläpitämi-

nen ja muokkaaminen järjestelmäkohtaiseksi on helppoa. Toinen vaihtoehto olisi visuaalisen 

käyttöliittymäkirjaston käyttäminen. Näistä ylivoimaisesti yleisin on Bootstrap. (Perna 2018) 

Bootstrapia käyttäessä järjestelmän näkymien muotoilu ruudukkorakenteeseen olisi nopeam-

paa. Riskinä olisi se, että järjestelmän rakenne olisi yrityksen ulkopuolelta tulevan koodin va-

rassa. Jos Bootstrapista haluttaisiin joskus siirtyä pois, olisi se huomattavasti hitaampaa ja 

hankalampaa, kuin jos koodi olisi LAURA ohjelmoijien itse koodaamaa. (Perna 2018) 

Mobiiliin suunnittelua varten oli tärkeää, että sisältöä ei olisi koskaan niin paljon, ettei se 

näyttäisi hyvältä myös puhelimessa. Selainpohjaista palvelua suunnitellessa puhelimen fyysi-

nen leveys ei ole tärkeä huomioitava asia. Sen sijaan näytön CSS leveys määrittää paljonko 

sisältöä puhelimessa avattuun selaimeen mahtuu. (Alsacreations 2018; Responsiivisuus info 

2016; LePage 2018) 

Nykypäivänä puhelimiin mahtuu jopa yli 400 pikselin verran sisältöä leveys suunnassa, mutta 

vanhemmissa puhelimissa leveyttä saattaa olla vain 320 pikseliä. Tämän pohjalta päätin tehdä 

jokaisesta ruudukosta minimissään 300 pikseliä leveän. (Kuvio 3) Näin sisältö mahtuisi var-

masti kaikille mobiililaitteille, sekä tableteille. (Taulukko 1; Alsacreations 2018) 
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Kuvio 4: Ruudukkorakenne havainnoituna järjestelmän prototyypissä (2017) 

Näytön kutistuessa puhelimen näytön kokoiseksi yläpalkki kutistuisi yhdeksi alasveto valikoksi, 

josta yläpalkin toiminnot löytyisivät. Tämä ei olisi muutos järjestelmän nykyiseen toimintata-

paan näytön kutistuessa. 

Kaikkien ruudukkojen ei tarvitsisi olla aina vain 300 pikselin levyisiä, mutta ne on suunniteltu 

niin, että ne voivat tarvittaessa kutistua myös 300 pikseliin. (Kuvio 5) Tietokoneen isompaa 

ruutua käytettäessä on turha yrittää sulloa sisältöä tarpeettoman pieneen tilaan, varsinkin jos 

vapaata tilaa on käytettävissä. (Nielsen 1993, 115 - 122.) 
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Kuvio 6: Ruudukkorakenne havainnoituna järjestelmän prototyypissä (2017) 

4.2 Värimaailma 

Haastatteluissa ilmeni, että yksi suurimmista syistä järjestelmän vanhanaikasennäköiselle ul-

konäölle olivat sen tylsän harmaat sävyt. Haastateltujen asiakkaiden toiveena oli muuttaa 

nämä sävyt ennemmin vastaan kunkin yrityksen omaa brändiväritystä. Vaikka tämä toisikin 

asiakkaalle vahvemman tunteen omasta järjestelmästä, koettiin jokaisen järjestelmän asia-

kaskohtainen brändäys työlääksi ja raskaaksi ylläpidettäväksi. (Manninen 2017)  

Värimaailmaa lähdettiin toteuttamaan toimeksiantaja yrityksen brändiohjeidenmukaisesti. 

Pääväriksi valikoitui sininen oranssin sijaan kahdesta tärkeästä syystä. 

1. Yrityksen toinen tuote on pääväriltään oranssi. Vaikka tuotteita haluttiinkin tuoda lä-

hemmäs toisiaan brändiohjeistuksen avulla, haluttiin tuotteet silti pitää selvästi 

erossa toisistaan. Eri tuotteet, sama palvelu oli yrityksen tavoitetila. 

2. Sininen on värinä rauhallisempi kuin oranssi ja näin mukavampi pidempiaikaista katso-

mista ajatellen. (Color meanings, viitattu 15.12.2017) 
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4.3 Heuristiikat vs. käyttäjän toiveet 

Heuristinen arviointi on hyvä metodi käyttöliittymän suurten ja pienten ongelmien löytämi-

seen. Nielsen arvioi heuristisen arvioinnin olevan erityisen hyvä käyttöliittymän suurten ongel-

mien löytämiseen, vaikka arvioinnissa usein löytyykin enemmän pieniä kuin suuria ongelmia. 

(Nielsen 1992, 373 - 380.) 

LAURA™-järjestelmässä on kuitenkin erittäin paljon toimintoja, sekä näin ollen näkymiä, joi-

den määrä vaihtelee asiakas ja käyttäjäkohtaisesti. Pelkkä heuristinen arviointi ei siis riitä, 

kun järjestelmän uutta ulkonäköä suunnitellaan. Testaajat eivät kykene löytämään mahdolli-

sia virheitä toiminnoista, joiden tarkka käyttötarkoitus on vain kokeneiden käyttäjien tie-

dossa. (Nielsen 1992, 373 – 380.) 

Samalla suunnitellessa käyttöliittymää asiakkaiden toiveet huomioiden, joutuu välillä mene-

mään heuristisia käytäntöjä vastaan. Esimerkiksi, kun järjestelmässä korvataan tylsän har-

maat värit piristävillä, mutta rauhallisilla sinisillä sävyillä, dialogista tulee heuristisesti vaike-

ammin luettavaa. Hyvä käyttöliittymä löytää tasapainon heuristiikkojen ja käyttäjän tarpei-

den välillä. (Nielsen 1995) 

 

5 Lopputuotos 

Interaktiivinen prototyyppi rakennettiin Axure RP 8 alustalle. Syy tähän oli historiani alustan 

kanssa. Olen käyttänyt kyseistä alustaa muissakin projekteissa ja sen käyttö oli tuttua. Tämän 

lisäksi tiesin ohjelman tarjoavan kaikki tarvitsemani työkalut interaktiivisen prototyypin teke-

miseen. 

Tarkoituksena ei ollut rakentaa koko järjestelmää uudestaan, vaan havainnoida muutamaa 

oleellisinta sivua. Tämän pohjalta ulkonäköä pystyttäisiin soveltamaan lopuillakin sivuilla. 

Tärkeimmät sivut vaihtelevat käyttäjän roolin mukaan, mutta muutama näkymä on tärkeä 

kaikille käyttäjille. Nämä näkymät olivat aloitussivu, uuden työpaikan luonti ja muokkaussivu, 

hakemusten etsimissivu, sekä aktiivisen rekrytointien seurantasivu. (Manninen 2017) 

Järjestelmän käyttöliittymä suunniteltiin Axuressa työpöydälle 1360 pikselin leveyteen, sillä 

se kattoi 86% käytössä olevien työpöytien leveyksistä. Näytön laajentuessa tai kaventuessa nä-

kymässä olevat ruudukot asettuvat automaattisesti allekkain riippuen paljonko näkymässä on 

leveyttä. (Website Dimensions 2018; Taulukko 2) 
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5.1 Yleinen ilme 

Käyttöliittymän on tärkeää vastata käyttäjän työtehtäviä. Asioiden määrä näkymässä tulisi 

olla mahdollisimman optimoitu, sillä kaikki uusi opittava voidaan ymmärtää väärin. Kaikkea 

tietoa ei siis ole viisasta mahduttaa kerralla näkyviin, vaan jakaa ne toimintoluokan mukaisiin 

osioihin. Tällöin ylimääräiset asiat eivät hidasta käyttäjää, eivätkä ne vähennä järjestelmän 

käyttöliittymän tehokkuutta. Kaikessa on kuitenkin järkevää säilyttää tasapaino. Jos sisältö on 

jaettu selkeisiin ja helposti ymmärrettäviin osioihin tietoa voi olla kerralla enemmänkin näky-

mässä. (Nielsen 1993, 115 - 122.) 

Esimies näkymän ja pääkäyttäjä näkymän tulee kummankin olla optimoitu, vaikka toiminnalli-

suuksien määrä vaihtelee. Uudet toiminnallisuudet on esitettävä selkeästi, etteivät ne ai-

heuta sekaannusta. (Nielsen 1993, 115 - 122.) Kaikkea ei myöskään tarvitse muuttaa kerralla, 

mutta käyttöliittymää kehittäessä ei tulisi ajatella vain nykyhetkeä vaan myös tulevaa. Ennen 

tällä on ajateltu lähinnä puhelin ensin kehitystä, jolloin tuote suunnitellaan ensin puhelimeen 

ja vasta sitten tietokoneelle ja tabletille. Tärkeintä on kuitenkin suunnitella ja kehittää tuo-

tetta ketterästi niin, että sitä voidaan tarvittaessa kehittää markkinoiden ohjaamaan suun-

taan. (Ali 2017) 

Ruudukkorakenteen ruudukot on tällä hetkellä suunniteltu kiinteästi konfiguroitaviksi osiksi 

jokaiseen näkymään. Tulevaisuutta ajatellen osiot ja ruudukot on suunniteltu myös siten, että 

niitä voisi siirrellä käyttäjäkohtaisesti. Tällöin haastatteluissakin noussut toive käyttäjäkohtai-

sille näkymille mahdollistettaisiin, vaikka sitä päätettäisiin olla toteuttamatta. 

Selkeyttämistä varten jaoin järjestelmän toimintoja otsikoiden alle. Koska prototyypissä ei 

ole tarkoitus esittää kaikkia näkymiä, ei siitä myöskään löydy kaikkia toimintoja. Esitettävät 

toiminnot sopivat kaikki rekrytointi otsikon alle. Lisäsin prototyyppiin vielä otsikon sijaiset 

pelkästään esimerkiksi, miten otsikointi auttaisi selkeyttämään järjestelmää. 

5.2 Aloitussivu 

Järjestelmän nykyinen aloitussivu on tällä hetkellä toteutettu heikosti. (Kuvio 7) Sen on ollut 

tarkoitus toimia yhtenä järjestelmän tärkeimmistä sivuista, josta käyttäjä voisi helposti hal-

linnoida itselleen järjestelmän käytön kannalta tärkeimpiä asioita. (Manninen 2017) 

Toistaiseksi näkymä on jäänyt järjestelmän muun kehityksen alle. Näkymään on saatu kevyttä 

tilastotietoa hakemusten määrästä viikko ja kuukausitasolla. Muutoin näkymä ei tarjoa käyt-

täjälle relevanttia tietoa, eikä monille käyttäjille järjestelmään tulleiden hakemusten määrä-

kään ole tärkeää tietoa. Haastattelujen pohjalta oli selvää, että käyttäjälle tärkeintä on tie-

tää, jos järjestelmässä on hakemuksia, joihin tämän täytyy reagoida. 
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Reagoiminen voi tarkoittaa hakijaviestintää tai hakemuksen kommentointia. Kommentointi 

voi tarkoittaa nimensä mukaisesti kommentointia tai hakemuksen statuksen tai luokittelun 

muuttamista. Näin hakemusten löytäminen isostakin massasta helpottuu ja hakijaviestintäkin 

selkeytyy. 

 

Kuvio 8: LAURA™-järjestelmän aloitussivu (2017) 

Tartuin kehitysehdotuksessani ideaan järjestelmän muokattavuudesta käyttäjäkohtaisesti. 

Tämä sotii hieman opinnäytetyön rajauksia vastaan, mutta keskusteltuani toiminnon toteutet-

tavuudesta vanhemman ohjelmistokehittäjän kanssa uskaltauduin implementoimaan idean 

prototyyppiini. Hänen mukaan idea olisi toteutettavissa ja hänkin piti käyttäjäkohtaisen 

muokkauksen ajatuksesta. 

Tämän avulla aloitussivusta tulisi käyttäjälle paljon tärkeämpi näkymä, koska tarvittaessa 

kaikki järjestelmän toiminnot löytyisivät sieltä. (Kuvio 9) Tämän lisäksi tässä näkymässä käyt-

täjä pääsisi valitsemaan ovat suosikkisivunsa, jotka tallentuisivat aina näkyvissä olevaan ylä-

palkkiin. 

Nielsenkin tukee tätä heuristiikkojen arvioinnissa. Järjestelmän kykyä tallentaa käyttäjän te-

kemiä valintoja tulisi hyödyntää aina kun mahdollista käytettävyyden helpottamiseksi. Tätä 

auttaa myös ohjeistuksen ja yleisen dialogin muuttaminen helpommin ymmärrettäväksi ja yh-

tenäiseksi. (Nielsen 1993, 129 – 132.) 
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Kuvio 10: LAURA™-järjestelmän prototyypin aloitussivu (2017) 

Yhteen näkymään ei ole kuitenkaan suotavaa tehdä kerralla näin suurta muutosta. Psykolo-

gian lisensiaatti ja teologian maisteri Pekka Järvinen kirjoittaa vuoden 2016 Talouselämän ar-

tikkelissaan ”Muutosvastarinta on rakennettu ihmismieleen” seuraavasti: ”Jos ihminen siirtyy 

hänelle tuttuun, kyseessä ei ole muutos. Muutos edellyttää astumista johonkin tuntematto-

maan. Ennen kokematon synnyttää meissä epävarmuuden siitä, miten pärjäämme uudessa ja 

oudossa. Vieras asia tai ihminen herättää herkästi pelkoja siitä, että menetämme jotakin it-

sellemme tärkeää. -- 

Pelkojen lisäksi muutosvastarinta kumpuaa siitä, että uudistuminen vaatii vaivannäköä ja 

opettelua. Muutos ei tapahdukaan vanhoilla rutiineilla, ajatuksilla tai asenteilla, vaan pitää 

opiskella, kehittää uusia käytäntöjä, taitoja tai suhtautumistapoja.” (Järvinen 2016) 

Tämän vuoksi jätin ruudun vasempaan reunaan nuolen, jonka avulla nykyisestäkin versiota 

tuttu vasen valikko tulee näkyviin. (Kuvio 11) Näin suurintakin muutosvastarintaa aiheuttava 

käyttäjä saa tunteen, ettei järjestelmä ole oikeasti muuttunut liikaa. 
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Kuvio 12: LAURA™-järjestelmän prototyypin aloitussivu avatulla valikolla (2017) 

Vasemman valikon avaaminen siirtäisi muita näkymän toimintoja oikealle. Valikko olisi auki 

koko ajan, myös näkymää vaihtaessa, jollei käyttäjä itse sitä piilottaisi. Vasemman valikon 

toimintoja pystyisi myös näyttämään enemmän tai vähemmän otsikkotasolla. Tämä olisi hyö-

dyllinen toiminto järjestelmän pääkäyttäjille, joilla saattaa olla käytössään useita kymmeniä 

toimintoja. 

5.3 Työpaikanluonti 

Työpaikanluonnissa haasteena oli näkymässä olevien tarpeellisen toimintojen suuri määrä. 

(Kuvio 13) Eri toiminnallisuuksien jakaminen selkeämpiin osiin toi näkymään ilmavuutta ja 

helpotti erottamaan toiminnot toisistaan. Vaikka näkymän kaikki toiminnot liittyvätkin uuden 

työpaikan luontiin, ovat esimerkiksi ilmoitustekstin tekeminen ja hakijoille lähtevän kiitos-

viestin luominen kaksi eri asiaa.  
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Kuvio 14: LAURA™-järjestelmän luo uusi työpaikka sivu (2017) 

Nykyisessä versiossa kaikki toiminnot tulevat yksitellen allekkain sivulla. Käyttäjän voi olla 

vaikeaa hahmottaa mitkä toiminnot liittyvät työpaikkailmoitukseen ja mitkä esimerkiksi työ-

paikkaan tulevien hakemusten lukemisoikeuksien jakamiseen. Lisäksi nykyisessä versiossa nä-

kymässä on paljon vertikaalista tilaa, jota ei hyödynnetä millään lailla.  
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Kuvio 15: LAURA™-järjestelmän prototyypin luo uusi työpaikka sivu (2017) 

Ruudukkorakenne helpotti näiden toimintojen jakamista selkeämpiin osiin. (Kuvio 16) Hori-

sontaalista tilaa oli mahdollista käyttää tehokkaammin käyttöliittymän selkeyttä uhraamatta. 

Näkymän tärkeimmät toiminnot osuvat länsimaalaisittain luettaessa ensimmäisenä silmään, 

mikä parantaa samalla näkymän luettavuutta. 

5.4 Hakemusten etsiminen 

Järjestelmän etsi hakemuksia sivu on usealla asiakkaalla todella pitkä, koska hakemuslomak-

keella kysytään paljon erilaisia kysymyksiä, joista suurinta osaa halutaan pystyä tarvittaessa 

käyttämään hakukriteerinä. (Kuvio 17) Selkeyden nimissä jokainen hakukriteeri on listattu nä-

kymässä allekkain osiokohtaisesti.  
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Kuvio 18: LAURA™-järjestelmän etsi hakemuksia sivu (2017) 

Haastatteluissa nousi esille, miten hae ja tyhjennä painikkeet toistuvat sivulla jokaisen osion 

lopussa. Ideana on ollut, ettei käyttäjän tarvitsisi rullata sivulla ylös tai alas suorittaakseen 

haun, vaan hän voisi hakukriteerit valittuaan suorittaa toiminnon ilman painikkeen etsimistä. 

Tämä on haastattelujen perusteella aiheuttanut vain hämmennystä käyttäjissä. ”Jos käyttäjä 

on valinnut hakukriteerejä kahdesta eri osiosta mitä hae painiketta hänen tulisi klikata?” kysyi 

nimeltä mainitsemattoman yrityksen edustaja. Todellisuudessa kaikki hae ja tyhjennä painik-

keet toimivat samalla tavalla. Ei siis ole väliä mitä hae painiketta painaa, lopputulos on sama.   

Horisontaalista tilaa ei ole tässäkään näkymässä hyödynnetty. Hakukriteereistä vain vajaa kol-

masosa näkyy ruudulla ilman alaspäin vierittämistä. Määrä vaihtelee asiakaskohtaisesti. 
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Kuvio 19: LAURA™-järjestelmän prototyypin etsi hakemuksia sivu (2017) 

Hakukriteerien jakaminen osioihin helpotti ruudukkorakenteen suunnittelua. Näkymään saa-

tiin kerralla paljon enemmän hakukriteerejä ilman selkeyden tai helppolukuisuuden heikkene-

mistä. (Kuvio 20) 

Näkymän laitimmainen ruudukko varattiin haku ja tyhjennä painikkeelle. Painikkeet pysyisivät 

kiinteästi paikallaan vaikka sivua vierittäisikin alas tai ylöspäin. Näin toiminnot olivat aina no-

peasti käytettävissä. Mobiilissa painikkeet sijoittuisivat puhelimen ruudun alalaitaan, jossa ne 

olisivat myös aina näkyvillä. 

5.5 Aktiiviset rekrytoinnit 

Aktiiviset rekrytoinnit sivun tarkoitus on tuoda käyttäjälle hänelle tärkeimpien rekrytointien 

yleistilanne. (Kuvio 121) Tällä hetkellä sivun sisältö esitetään taulukkomuodossa, ikään kuin 

Excelissä. Näin isoa määrää tietoa on helppo hallinnoida ja järjestää mielensä mukaan.  
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Kuvio 122: LAURA™-järjestelmän aktiiviset rekrytoinnit sivu (2017) 

Taulukot eivät kuitenkaan ole modernin näköisiä. Nykyaikaisemman näköiset järjestelmät, 

joissa esitetään henkilötietoja, esimerkiksi Spark Hire, keskittyvät enemmän yksittäisten hen-

kilöiden tai rekrytointien tietojen esittämiseen. Näin näkymässä on vähemmän tietoa ker-

ralla, mutta sitä on mukavampi selata käyttäjänä. (Nielsen 1993, 115 - 122.) 

Jo nykyisessä järjestelmässä hakukriteerit on piilotettu painikkeen taakse, jotta käyttäjä pää-

see nopeammin näkymän olennaisimpaan asiaan, työpaikkoihin. Tämä, sekä mahdollisuus 

päästä takaisin taulukkomuotoiseen näkymään oli tärkeää ottaa huomioon näkymää moderni-

soidessa. Muutoksen ei haluttu tuntuvan pakotetulta käyttäjälle. 
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Kuvio 23: LAURA™-järjestelmän prototyypin aktiiviset rekrytoinnit sivu (2017) 

Prototyypissä lajittelun ei ollut loogista tapahtua otsikkoa klikkaamalla, sillä esitystapa ei 

enää keskittynyt monen rekrytoinnin esittämiseen samanaikaisesti. Ruudukkorakenteen avulla 

yksittäisten rekrytointien sijoittaminen omalle ruudukolleen on selkeää ja helppolukuista, 

mutta silti informatiivista. (Kuvio 24) Rekrytointien lajittelun muuttamiselle oli siksi järke-

vämpää tehdä oma valikkonsa. Lajittelun pystyi suorittamaan samoilla kriteereillä kuin en-

nenkin.  

Prototyyppi tarjoaa myös mahdollisuuden vaihtaa näkymä takaisin taulukkonäkymään. Näin 

käyttäjän tunnetta pakotetulle muutokselle saadaan lievennettyä. Myös hakukriteerit ovat pii-

lossa kuten järjestelmässä nykyisellään ja ne ovat tuotavissa yhdellä klikkauksella esiin. 

 

6 Toimeksiantajan palaute ja jatkotoimenpiteet 

Interaktiivisen prototyypin valmistuttua se esitettiin jatkotoimenpide ehdotuksien kera järjes-

telmää työstävän teknisen tiimin viikkopalaverissa. Palaverissa olivat paikalla kaikki järjestel-

män kehittäjät, sekä tukihenkilöt. Lisäksi paikalla oli hajanaisesti yrityksen muita työnteki-

jöitä markkinoinnista, sekä myynnistä ja tärkeimpänä paikalla oli toimeksiantajan edustaja. 



 28 
 

 

Samalla esiteltiin myös haastatteluissa ilmenneitä asioita. Koska esitys oli vain osa palaveria, 

ei yhteisen palautteen keruulle jäänyt paljoa aikaa, mutta tärkein saatiin kuitenkin irti. 

6.1 Palaute  

Palaute oli sanalla kuvaten myönteistä. Etenkin prototyypissä havainnollistetut asiakkaiden 

toiveet keräsivät kiitosta. Tosin miten toiminnallisuuden kehitettäisiin ja millainen aikataulu 

niihin pitäisi varata herätti keskustelua teknisessä tiimissä. 

Uusi ulkoasu näytti jo tässä ensimmäisessä prototyypin versiossa modernimmalta, joten oike-

aan suuntaan oltiin menossa. 

Mobiilisuunnittelussa arveluttamaan jäi, miten tiettyjen näkymien valtava sisältö määrä saa-

taisiin kätevästi puhelimeen. Frameworkin koettiin helpottavan elementtien asettelun suun-

nittelua, mutta sisällön määrään sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta. Mietintään nousi, pitäi-

sikö joitakin toimintoja poistaa näkyvistä kokonaan järjestelmää käytettäessä puhelimella. 

Ruudukkorakenne sai alustavasti kannatusta tekniseltä tiimiltä. Olisi kuitenkin tarkkaan mie-

tittävä, mitä rakennetta lopulta päädyttäisiin käyttämään ja mikäli se olisi ruudukkorakenne, 

toteutettaisiinko se Bootsrapilla vai jollain muulla frameworkilla. Monet sivustot käyttävät 

Bootsrapia, jopa 3,6% koko internetistä. (Perna 2018) Jos Bootsrapiin päädyttäisiin, oltaisiin 

sen kanssa ”naimisissa” ainakin useampi vuosi ja siitä pois kehittäminen olisi taas ison työn 

takana, mikäli sille tulisi tarvetta. Koettiin siis, ettei tämän asian kanssa voi tehdä hätiköityjä 

päätöksiä, vaan eri vaihtoehdot ja niiden hyvät ja huonot puolet tulisi selvittää perin pohjin 

näin alkuun. 

Keskustelu alkoi rönsyillä opinnäytetyötä varten turhan tekniselle tasolle. Vapaa palautteen-

anto päätettiin keskeyttää ja puheenvuoro annettiin itse toimeksiantajalle. Palautteensa yh-

teydessä hän linjasi toivomiaan jatkotoimenpiteitä. (Miettinen 2017) 

6.2 Jatkotoimenpiteet 

Toimeksiantaja oli tyytyväinen ja toivoi suunnitelman jatkokehittämistä ja demoamista tule-

vaisuudessa asiakkaille. Myös ulkopuolisen konsultin mielipiteen pyytämistä harkitaan. (Mietti-

nen 2017) 

Työ vahvisti jo tässä vaiheessa toimeksiantajan hypoteesin nykyisten asiakkaiden suhtautumi-

sesta järjestelmän ulkoasuun. Asiakkaat kokivat järjestelmän vanhanaikaisen näköiseksi ja 

moni kertoi sen vaikuttavan järjestelmän käyttöön negatiivisesti.  

Toimeksiantaja otti tavoitteekseen saada järjestelmän ulkoasua modernisoitua jo vuoden 

2018 aikana. Tämä ei todennäköisesti tule tarkoittamaan tässä opinnäytetyössä esitettyjen 

toiminnallisuuksien kehittämistä, sillä toteutustavasta riippuen muutoksiin tulee menemään 
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huomattavasti aikaa. Järjestelmää pyritään modernisoimaan aluksi tyylimuutoksilla, esimer-

kiksi tuomalla LAURA Rekrytoinnin brändiväritystä järjestelmään nykyisen harmaan tilalle. 

(Miettinen 2017) 

LAURA™-järjestelmän käyttöliittymästä, jonka kehittämistä asiakkaat toivoivat haastattelujen 

perusteella, saatiin siis luotua prototyyppinä uusi, palautteen ja teoriapohjan perusteella to-

distetusti, moderni versio. Toimeksiantaja oli tyytyväinen prototyyppiin, sekä koki opinnäyte-

työn olleen yritykselle, sekä tuotteelle hyödyllinen. Toimeksiantaja esitti prototyypin poh-

jalta jatkotoimenpide ehdotuksen, joten kaiken tämän ynnätessä opinnäytetyön tavoitteen 

voidaan todeta täyttyneen. (Miettinen 2017) 
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Taulukko 1: Yleisimpien käytössä olevien puhelimien näyttöjen CSS leveyksiä (Alsacreations 

2018) 

Puhelin CSS leveys (px) 
Apple iPhone X 375 

Apple iPhone 6+, 6s+, 7+, 8+ 414 

Apple iPhone 7, iPhone 8 375 

Apple iPhone 6, 6s 375 

Apple iPhone 5 320 

Apple iPhone 4 320 

Apple iPhone 3 320 

Apple iPod Touch 320 

LG G5 360 

LG G4 360 

LG G3 360 

LG Optimus G 384 

Samsung Galaxy S8+ 360 

Samsung Galaxy S8 360 

Samsung Galaxy S7, S7 edge 360 

Samsung Galaxy S6 360 

Samsung Galaxy S5 360 

Samsung Galaxy S4 360 

Samsung Galaxy S4 mini 360 

Samsung Galaxy S3 360 

Samsung Galaxy S3 mini 320 

Samsung Galaxy S2 320 

Samsung Galaxy S 320 

Samsung Galaxy Nexus 360 

Samsung Galaxy Note 8 360 

Samsung Galaxy Note 4 360 

Samsung Galaxy Note 3 360 

Samsung Galaxy Note 2 360 

Samsung Galaxy Note 400 

LG Nexus 5 360 

LG Nexus 4 384 

Microsoft Lumia 1520 432 

Microsoft Lumia 1020 320 

Microsoft Lumia 925 320 

Microsoft Lumia 920 320 

Microsoft Lumia 900 320 

Microsoft Lumia 830 320 

Microsoft Lumia 620 320 
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Motorola Nexus 6 412 

HTC One 360 

HTC 8X 320 

HTC Evo 3D 360 

Sony Xperia Z3 360 

Sony Xperia Z 360 

Sony Xperia S 360 

Sony Xperia P 360 

Xiaomi Redmi Note 5 393 

Xiaomi Mi 4 360 

Xiaomi Mi 3 360 

Lenovo K900 360 

Pantech Vega n°6 360 

Blackberry Leap 390 

Blackberry Passport 504 

Blackberry Classic 390 

Blackberry Q10 346 

Blackberry Z30 360 

Blackberry Z10 384 

Blackberry Torch 9800 360 

ZTE Grand S 360 

ZTE Open (Firefox OS) 320 
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Taulukko 2: Näytön leveyksien käyttöaste maailmanlaajuisesti (Website Dimensions 2018) 

Näytön leveys 
Näytön pienin 
korkeus 

Käyttöaste globaalisti 

1024 px 768 px 3 % 

1280 px 800 px 11 % 

1360 px 768 px 2 % 

1366 px 768 px 35 % 

1440 px 900 px 6 % 

1600 px 900 px 6 % 

1680 px 1050 px 3 % 

1920 px 1080 px 20 % 

2560 px and up 1440 px 1 % 

 


