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1 Johdanto 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään työskentelyäni omassa yrityksessäni. Rapor-

toinnissa seuraan kehittymistäni työntekijänä ja analysoin kohtaamiani ongelmia. 

Työnseuranta on tehty aikana 11.12.2017 – 16.2.2018. Lopullinen pohdinta sijoit-

tuu puolen vuoden päähän itse päiväkirjasta. Asetin päiväkirjaa varten työn ta-

voitteet ja arvioin niiden toteutumista kahdesti viikossa. Analysoin kahden viikon 

välein työssäni tapahtunutta kehittymistä ja arvioin omaa osaamistani. Lopuksi 

arvioin henkilökohtaisten taitojeni kehittymistä koko tarkastelujakson aikana. Lop-

pupohdinta sijoittuu puolen vuoden päähän itse päiväkirjan kirjoittamisesta an-

taen näin ollen myös laajemman vertailuajan kehittymiselle. Tarkastelujaksona 

käytän koko vertailuaikaa ja se alkaa päiväkirjan kirjoittamisesta (12/2017) ja lop-

puu pohdintapäivään (07/2018). Opinnäytetyön runkona on seurata ja analysoida 

omaa henkilökohtaista kehittymistäni työntekijänä.  

 

 

2 Opinnäytetyön lähtökohdat ja tietoperusta 

Työskentelen perustamassani yrityksessä, Melondiassa, jonka tavoitteena on to-

teuttaa moderneja digipalveluita verkkoympäristössä. Yrityksen pääpaino on ke-

hittää asiakkaille nykyaikaisia verkkosivuja, jotka tuottavat asiakkaalle konkreet-

tista hyötyä ja tulosta. Konkreettisella tuloksella tarkoitetaan sellaista hyötyä, joka 

tuo asiakkaalle rahallisesti tai jollain muulla mittarilla määritettyä hyötyä. 

 

Verkkopalveluiden lisäksi Melondia toteuttaa myös muita pienempiä palveluita, 

joiden osuutta on tarkoitus kasvattaa tulevaisuudessa. Näitä yksittäisiä pienem-

piä palveluita ovat graafinen suunnittelu (sisältää logot, mainokset yms.), in-

fonäyttö-ratkaisut (grafiikat, asennukset, ylläpito), verkkopalveluiden ylläpito 

(WEB-hotellit, verkkotunnukset) ja verkkomarkkinointi.  
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2.1 Lähtötilanteen analyysi 

Toimin tällä hetkellä yritykseni ainoana työntekijänä. Perustin yrityksen opiskelu-

jen ohelle vuonna 2012, ja olen tehnyt sivutoimisesti yritykseni kautta töitä käy-

tännössä koko opiskelu-urani ajan. Nyt viimeisen vuoden (2018) aikana olen kes-

kittynyt tekemään yritykseni kautta huomattavasti enemmän töitä, sillä opiskelut 

alkavat olemaan loppusuoralla. Tein myös opiskelujen harjoitteluosuuden 

vuonna 2017 alussa omalle yritykselleni. Tulevaisuudessa tavoitteena on työllis-

tää itseni kokonaisuudessaan yritykseni kautta. Mahdollisesti joskus kaukaisessa 

tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus kasvattaa myös siihen pisteeseen, että se 

pystyy tarjoamaan hyvän työskentely-ympäristön omille työntekijöille. Tämänhet-

kisenä tavoitteena on kuitenkin löytää yrityksen oma paikka ja rakentaa omat raa-

mit, joiden sisällä toimia. 

 

Vastaan yksinyrittäjänä monesta eri osa-alueesta. Näihin kuuluvat muun muassa 

yrityksen talouden hallinta, yrityksen markkinoiminen ja henkilökohtainen työhy-

vinvointi. Pitkällä tähtäimellä näiden osa-alueiden tasapainottaminen ja ylläpito 

ovat yksinyrittäjän tärkeimmät osa-alueet onnistuneen ja pitkäikäisen yrityksen 

hallintaan. Yksinyrittäjä ei pysty vastaamaan kaikesta kuitenkaan yksin. Esimer-

kiksi kirjanpito kannattaa ulkoistaa ammattilaiselle, jolloin pystyy henkilökohtai-

sesti keskittymään olennaiseen tekemiseen. Ulkoistin oman yritykseni kirjanpidon 

jo yrityksen alkuvaiheessa. 

 

Työpäiväni koostuvat vaihtelevista työtehtävistä. Päivittäinen pääpaino koostuu 

yleisimmin suunnittelusta ja teknillisistä toteutuksista. Normaaleihin päivittäisiin 

työtehtäviini kuuluvat seuraavat: 

- asiakaskontaktointi, konsultointi ja sopimukset 

- verkkopalveluiden (verkkosivut ja verkkokaupat) suunnittelu, toteutus ja 

testaus. Front end- ja back end -työskentely Wordpress-ympäristössä 

- teknilliset toteutukset, kuten integroinnit erilaisiin järjestelmiin 

- graafinen suunnittelu: verkkosivujen leiskaus, painomateriaalin suunnit-

telu ja toteutus 
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Keskimäärin käytän työpäivästäni 60 – 80% itse tekniseen toteutukseen ja lopun 

ajasta asiakkaiden kontaktointiin. Tämän lisäksi teen yritysten laskutuksen aina 

kuun vaihteessa ja toimitan tarvittavat materiaalit kirjanpitäjälle. Laskutusta en ole 

nähnyt järkeväksi ulkoistaa, sillä tiedän itse parhaiten projektien laskutettavat työ-

tunnit. Laskutus vie kokonaisuudessaan tällä hetkellä pari tuntia kuukaudessa. 
 

 

 

2.2 Tämänhetkiset asiakassuhteet 

Yritykseni asiakaspohja on tällä hetkellä ympäri Suomea, pääpaino kotikaupun-

gissa Joensuussa. Osa asiakkaistani on pidempiaikaisia, joilta tulee toimeksian-

toja tasaisella tahdilla. Muutamalle asiakkaalle teen myös pidempiaikaista kehi-

tystyötä, joka sisältää vaihtelevia ja jatkuvia toimeksiantoja. Asiakaspohjani 

sisältää tällä hetkellä parikymmentä eri kokoluokan asiakasta.  

Melondia on tavoittanut asiakkaansa käytännössä kahdella eri tavalla: asiakas-

suositusten kautta ja omien verkkosivujen avulla. Optimoin yritykseni verkkosi-

vuja tavoittamaan asiakkaita kunnolla vasta keväällä 2017 ja vuoden 2018 alussa 

aloin huomaamaan yhteydenottoja myös suoraan verkkosivuilta. Verkkosivujen 

optimointi auttaa asiakkaita löytämään palveluni hakukoneista, kuten Googlesta.  

Toinen hyväksi osoittautunut tapa on pitää asiakassuhteet hyvinä, jolloin asiak-

kaat suosittelevat palvelujani mielellään eteenpäin. Tällä tavalla yritykseni on 

saanut todella monia eri toimeksiantoja ja yritykseni tunnettavuus on lähtenyt 

huomattavaan kasvuun. Asiakaspohjaa ei pidä rakentaa kuitenkaan pelkästään 

suosittelujen varaan vaan käyttää hyödyksi kaikkia eri markkinointiväyliä.  

Tähän mennessä yritykseni ei ole vielä käyttänyt työtunteja omaan markkinoin-

tiin, sillä asiakkaita on riittänyt ilman erillistä markkinointia. Markkinointi vaatii yri-

tyksen raamien kunnollista perustamista ja työvoiman lisäämistä. Markkinointiin 

Melondialla ei ole kuitenkaan vielä tarvetta. 
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3 Itsensä kehittäminen 

Työntekijän työympäristö kehittyy jatkuvasti ja jokaisen meistä tulee ottaa vas-

tuuta omasta kehittymisestään. Itsensä kehittämisestä ja jopa johtamisesta on 

tullut osa jokaisen henkilökohtaisia työelämäntaitoja. Jatkuvalla itsensä kehittä-

misellä takaa itselleen yleisesti paremmat menestymismahdollisuudet tulevaisuu-

dessa. Mutta kuinka pystymme kehittämään itseämme? 

Henkilökohtaisten taitojen kehittäminen vaatii jatkuvaa oppimista eli uusiutu-

mista. Uusiutuminen on itsensä johtamisen ydinasioita. Sydänmaanlakka (Sy-

dänmaanlakka 2006, 33-35.) kuvailee kirjassaan uudistumista kolmella eri osa-

alueella: hyvä itsetuntemus, riittävä itseluottamus ja omat reflektointitaidot. Näi-

den kolmen osa-alueen avulla meistä jokainen voi kehittää ja uudistaa omia tai-

tojaan. Sydänmaanlakka korostaa, ettei itsensä johtaminen ole kiinni tiedosta 

vaan tekemisestä. Kaikki tarvittava tieto on meidän jokaisen helposti saatavilla. 

Yksilön tulee kääriä hihat ja ryhtyä oikeasti hommiin. Oma kehittyminen ei ta-

pahdu päivässä, vaan itsensä kanssa tulee työskennellä pitkäjänteisesti ja kärsi-

vällisesti. Sydänmaanlakka painottaa itsensä johtamisen olevan oman tietoisuu-

den laaja-alaista, syvällistä ja käytännöllistä tekemistä. (Sydänmaanlakka 2006, 

271-273.) 

Itsensä johtamiseen ja kehittämiseen tarvitaan osaamista. Osaaminen ei muo-

dostu ainoastaan tiedosta ja taidosta, vaan lopputulokseen vaikuttavat oma 

asenne, omat kokemukset ja kontaktit. Osaamista kehitetään siirtämällä ole-

massa oleva tietotaito käytännön tekemiseen. Käytännön tekemisen tuloksena 

kehittyy uutta henkilökohtaista osaamista. (Sydänmaanlakka 2006, 86-87.) Sy-

vällinen osaaminen ei siirry omaan tietopohjaan ennen kuin oman oppimisen on 

reflektoinut, eli arvioinut. Oppimista ei saa hyväksyä itsestäänselvyytenä, vaan 

meidän tulee kysyä oppimisen seurauksena: Mitä opin tästä? Vastauksen avulla 

pystyy täydentämään omaa tietopohjaansa ja suunnittelemaan, miten toimii vas-

taavanlaisessa tilanteessa seuraavalla kerralla. Syväreflektoinnin avulla yksilö 

pystyy kehittymään laajemmin. (Sydänmaanlakka 2006, 81-83.)  

Toinen saman tyylinen näkökulma itsensä kehittämiseen saadaan Ruohotien 

(Ruohotie 1996, 77.) kirjallisuudesta. Ruohotie luonnehtii henkilökohtaisen kas-

vun ja itsenä johtamisen tärkeimmäksi tekijäksi itsereflektion. Yksilö arvioi omaa 
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kykyään nähdä mitä hän ymmärtää ja mitä ei. (Ruohotie 1996, 77.) Reflektoimalla 

eli itsearvioimalla nähdään, kuinka yksilö pystyy säätelemään omaa sisäistä toi-

mintaansa. Yksilö vertaa uutta tapahtumaa aina aiemmin oppimaansa tietopoh-

jaan. Ymmärtämällä asian oma tieto voidaan perustella ja siirtää olemassa ole-

vaan tietopohjaan. (Ruohotie 1996, 79-80.) Tällainen näkökulma kasvattaa 

henkilökohtaisia taitoja ja yrittää auttaa yksilöä tiedostamaan millainen tietotaito 

hänellä on olemassa ja mitä hänen tulisi kehittää jatkossa. 

 

4 Päiväkirja 

 

4.1 Seurantaviikko 1 

 

Maanantaista tiistaihin 11.12.2017 – 12.12.2017 

Tavoitteet 

Teen asiakkaalle S pidempiaikaista kehitystyötä liittyen heidän verkkojärjestel-

määnsä. Tällä viikolla tavoitteena on käydä läpi kaikki järjestelmän eri osiot ja 

tehdä korjauksia (ja kirjoittaa mahdollisesti huomiot muistiin) niihin kohtiin, jotka 

vaativat lisäkehitystä edellisen kehittäjän jäljiltä. Mikäli jotkin huomiot ovat suu-

rempia, niin laitan nuo muistiin ja käymme niitä läpi seuraavalla viikolla kehitys-

palaverissa. 

Toiselle asiakkaalle M olisi tarkoituksena tehdä kokonaan uudet verkkosivut. 

Olen tehnyt tuota varten jo graafisen suunnitelman, jonka katsoimme asiakkaan 

kanssa läpi aiemmin. Tämä projekti on aika peruslaatuinen ja sen ei tulisikaan 

tuottaa sen enempää ongelmia. Tavoitteena olisi saada tehtyä verkkosivut koko-

naan tällä viikolla, jotta seuraavalla viikolla pääsisi nuo jo julkaisemaan. 

Lisäksi edessä on varmasti myös useita pienempiä ”juoksevia” työtehtäviä, jotka 

koitan hoitaa pikimmiten niiden ilmettyä. Oman yrityksen sisäinen kehitys jää tällä 

viikolla oletettavasti suhteellisen pieneksi, sillä laaditut projektit vievät suhteelli-

sen paljon aikaa. Aiemmin pienenä ongelmana on ollut tuntikirjaus kaikkien työ-

tuntien osalta, sillä monesti tilanne on mennyt siihen, että olen kirjannut kaikki 
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erikseen laskutettavat tunnit ylös, mutta muut projektitöiden tunnit ja yrityksen 

sisäisen kehityksen tunnit ovat jääneet kirjaamatta. Tavoitteena onkin, että on-

nistuisin kirjaamaan kaikki käyttämäni työtunnit ylös Redbooth -projektinhallinta-

järjestelmään. Olen tehnyt kyseiseen projektinhallintajärjestelmään projektiosiot 

kaikille asiakkailleni sekä myös omalle yritykselleni. Kirjaamalla kaikki käytettävät 

tunnit ylös, pystyn hallinnoimaan paremmin käyttämääni aikaa sekä arvioimaan 

asiakkaille paremmin tuntikustannuksia. 

 

Arviointi 

Alkuviikosta olen kartoittanut asiakkaan S verkkojärjestelmää ja korjaillut muuta-

mia pieniä bugeja. Kartoitettavaa on ollut paljon, mutta olen käynyt jokaisen eril-

lisen sivun läpi ja tehnyt jokaisesta sivusta listan, joka osoittaa mitä korjata tai 

muuttaa. Muutettavat huomiot ovat esimerkiksi blogin skaalautuvuus eri laitteilla, 

osioiden tyylittelyä ja kuvien animaatiobugeja. Otin alkuun kaikki huomiot ylös ja 

teen kaikki korjaukset tämän viikon aikana, jolloin seuraavalla viikolla pääsemme 

ottamaan nuo korjaukset käyttöön tuotantoon. 

Kerkesin aloittamaan asiakkaan M verkkosivuja, pistin käytännössä jo kaikki 

verkkosivun elementit paikalleen. Verkkosivujen rakennus onnistuu suhteellisen 

nopeasti Melondian rakentamalla Wordpress-teemalla, jolla pystyy rakentamaan 

verkkosivuja suoraan käyttäen verkkoselainta. Toki hieman monimutkaisemmat 

elementit ja mahdolliset tyylit joudun tekemään vielä erikseen ohjelmoimalla, 

mutta perussivujen osalta pääsee hyvin alkuun jo tällä teemalla. 

Tein myös muutamia pienempiä tehtäviä ja mm. asiakasta I konsultoin käyttä-

mään Mailchimp-sähköpostipalvelua. Mailchimpin avulla pystyy lähettämään laa-

joja uutiskirjeitä suurille määrille. Oma tuntikirjaus on pitänyt alkuviikosta hyvin ja 

olenkin merkannut kaikki tekemäni tunnit ylös Redbooth -järjestelmään. 
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Keskiviikosta perjantaihin 13.12.2017 – 15.12.2017 

Tavoitteet 

Loppuviikosta tavoitteenani on saada tehtyä asiakkaan S järjestelmään kartoite-

tut muutokset, joita on yhteensä noin 15 kpl. Käymme kuitenkin nuo muutokset 

läpi ensin projektin teknisen vastaavan kanssa. Kartoitettavista muutoksista osa 

on pienempiä ja osa hieman suurempia.  

Tämän lisäksi loppuviikon aikana tulisi rakentaa asiakkaalle I seuraavan viikon 

ohjelma. Tämä, jo aiemmin rakentamani järjestelmä sisältää sadoittain eri käyt-

täjiä, jotka ovat ostaneet käyttöönsä tietynlaisen kuukausipaketin. Kuukausipa-

ketti avaa käyttäjälle joka viikko uusia materiaaleja, jotka minun tulee vielä näin 

alkuun rakentaa. Järjestelmä on tietynlaisessa kokeiluvaiheessa tällä hetkellä ja 

se teettääkin joka viikko vielä toistaiseksi manuaalista työtä. Rakennan tällä vii-

kolla järjestelmään ensi viikon sisällön, joka sisältää mm. PDF- ja videomateriaa-

lia. Teen siis asiakkaalle käytännössä teknistä konffailua Wordpress-ympäris-

töön. Tavoitteena on myös rakentaa asiakkaan M verkkosivut loppuun ja ottaa 

sivujen tiimoilta yhteyttä asiakkaaseen. 

 

Arviointi 

Asiakkaan S järjestelmä eteni loppuviikon aikana loistavasti. Katsoimme palave-

rissa läpi kaikki tekemäni huomiot ja teinkin nuo muutokset melkein kokonaan 

valmiiksi. Blogissa oleva sivupalkki on tarkoitus saada pysymään rullatessakin 

paikoillaan, mutta heti sivun pohjalla ollessa tuon tulisi pysähtyä. Sain tuon osion 

toimimaan oikeastaan kokonaan, mutta sivupalkissa esiintyy tällä hetkellä kum-

mallinen hyppybugi. Jotta saamme nuo kaikki muut muutokset heti alkuviikosta 

tuotantoon, niin jätämmekin tuon korjauksen toistaiseksi jäihin. Bugi ilmaantui 

perjantaiaamupäivänä. Käytin loppupäivän oikeastaan kokonaan uusien muutos-

ten testaukseen erikokosilla selaimilla. Mielestäni oli viisas huomio jättää uuden 

ominaisuuden kehitys myöhemmäksi, jotta pääsemme ottamaan 15 muuta kor-

jausta suoraan tuotantoon. 
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On todella tärkeää, että yrityksen verkkojärjestelmä antaa hyvän vaikutelman sen 

käyttäjille eikä sisällä minkäänlaisia bugeja, vaikka sivua käytettäisiin millä lait-

teella tai selaimella. Tämän takia teinkin laajamittaiset testaukset eri selaimilla 

(Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer) ja eri laitteilla (Ipad, 

Iphone ja Android). Testauksia pystyy tekemään myös selaimen kehitystyöka-

luilla. Testauksien aikana esiintyi vielä muutama yksittäinen bugi, jotka on tarkoi-

tus korjata ennen ensi viikkoa. Tähän tarkoitukseen on olemassa myös erilaisia 

testausjärjestelmiä, mutta en ole nähnyt vielä tarpeelliseksi ostaa kyseisiin järjes-

telmiin lisenssiä. 

Rakensin asiakkaan I viikon kuntoon ja sen kanssa ei esiintynyt minkäänlaisia 

ongelmia. Olen tehnyt näitä samantyylisiä viikkoja tätä ennen jo kaksi ja nyt tä-

män teko on muodostunut aika rutiinimaiseksi. Jäljellä on vielä lähes kymmenen 

viikkoa, jotka rakennan aina yleensä loppuviikosta. Eli näiden rakentaminen tulee 

olemaan mukana käytännössä koko päiväkirjan kirjoittamisen ajan. 

Asiakkaan M verkkosivut ovat lähes valmiit, tein myös alustavat selaintestaukset 

verkkosivuille. Lopulliset tekstiosuudet eivät ole kuitenkaan vielä täysin valmiita 

ja ne käytetään erillisellä tekstin tarkastajalla. Olin yhteydessä asiakkaaseen, 

mutta hänellä oli kiireitä ja katsomme verkkosivuja tarkemmin ensi viikolla tai jou-

lulomien jälkeen. Vaikuttaisikin siltä, ettei tämä verkkosivuprojekti olekaan niin 

kiireinen kuin alkuun sain ymmärtää. 

 

4.2 Seurantaviikko 2 

 

Maanantaista tiistaihin 18.12.2017 – 19.12.2017 

Tavoitteet 

Alkuviikon tavoitteena on korjata viime viikon testauksessa ilmenneet bugit ja tä-

män jälkeen ottaa muutokset käyttöön tuotantoon. Tämän lisäksi aloitan luulta-

vasti alustavasti uuden palvelimen testauksia, joka otetaan käyttöön tammikuun 

aikana. Asiakkaalle I tulee myyntiin myös kokonaan uusi paketti, joka tulee lan-

seerata järjestelmään käyttöön nyt alkuviikosta ja mahdollisesti aloittaa markki-

nointi myöhemmin. 
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Arviointi 

Kaikki asiakkaan S bugit on korjattu ja uudet muutokset on otettu käyttöön tuo-

tantoon. Uusien muokkauksien käyttöönotto onnistui todella hienosti ja nyt suun-

tana onkin jo seuraavat kehitystoimenpiteet. Asiakas oli todella tyytyväinen teke-

miini korjauksiin. Muokkausten julkaisu tuotantoon ei aiheuttanut ongelmia, sillä 

testaukset oli tehty tuota ennen jo omassa testausympäristössä. Asiakkaan I uusi 

paketti on myös otettu käyttöön ja sen markkinointi aloitetaan mahdollisimman 

pian. 

 

Keskiviikosta torstaihin 20.12.2017 – 21.12.2017 

Tavoitteet 

Loppuviikon aikana tulee tehdä asiakkaan S järjestelmään optimointia sekä ra-

kentaa asiakkaalle I seuraava viikko valmiiksi. Asiakkaan S blogiosion hyppybugi 

on tarkoituksena käydä myös läpi, mikäli aikaa jää muiden töiden jälkeen. Joulu 

myös lähestyy ja perjantai tuleekin olemaan ansaittu vapaapäivä. Joulua varten 

asiakkaalle C on tehtävä pieni graafinen mainos eri sosiaalisia medioita varten. 

 

Arviointi 

Viikko jäi joulun tullessa hieman ehkä lyhyemmäksi mitä ajattelin, mutta sain ai-

kaan sitäkin tärkeämpiä asioita. Asiakkaan C markkinointikampanja oli suhteelli-

sen simppeli tehdä, tein graafisen mainoksen eri sosiaalisia medioita varten ja 

ajastin niiden julkaisut.  

Toiminta yrityksessäni on voitu laskea tähän mennessä oikeastaan ”freelancer” 

työksi, sillä olen tarjonnut asiakkaille verkkoratkaisuja ainoastaan opiskelujeni 

ohella. Nyt kuitenkin olen kartoittanut tarjoamieni palveluiden tarvetta, kehittänyt 

myytäviä paketteja ja kehittynyt itsekin mielestäni ”freelancer tasolta” ammattita-

solle. Mietin, kehitin ja kirjoitin konkreettisesti paperille tällä viikolla yritykseni toi-

mintasuunnitelman, vision ja tavoitteet pidemmälle ajanjaksolle. Vuoden alusta 
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lähtien tulen tarjoamaan asiakkailleni myös verkkomarkkinointia ja pystynkin tar-

joamaan asiantuntevia digiratkaisuja kokonaisuudessaan verkkosivuista markki-

nointiin. 

 

4.3 Ongelmanratkaisukyvyt? – Kahden viikon analyysi 

Viimeisen kahden viikon aikana olen kehittynyt henkilökohtaisten taitojeni osalta 

huomattavasti. Tähän mennessä työntekoni on keskittynyt pääsääntöisesti verk-

kopalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä erilaisten graafisten materiaa-

lien suunnitteluun. Verkkomarkkinointi liittyy vahvasti onnistuneiden verkkopalve-

luiden toteutukseen ja näin ollen olen opiskellut yhä tiiviimmin 

verkkomarkkinointia / analytiikkaa. Monesti verkkosivujen teko tekniseltä tasolta 

on suhteellisen simppeliä, mutta kun verkkosivuista halutaan tehdä asiakkaan 

palvelua tukeva markkinointikoneisto, täytyy huomioon ottaa myös muut osa-alu-

eet. Pääsen toteuttamaan tulevaisuudessa yhdessä projektissa oletettavasti pie-

niä markkinointikokeiluja, konversion seurantaa sekä mahdollisesti myös uutis-

kirjepohjaa.  

Viikolla vastaan tuli kummallinen animaatiobugi, joka jäi vielä selvittämättä. Hie-

man itseä jäi vielä harmittamaan, etten löytänyt tuolle vielä suoraan ratkaisua. 

Kyseinen osio on toki hieman haastava, kun osio on kokonaan edellisen kehittä-

jän jäljiltä. On toisinaan haastava tutustua toisen tekemään koodiin ja lähteä ke-

hittämään tuon päälle lisäominaisuuksia. Tässä tapauksessa edellinen kehittäjä 

ei ollut taidoiltaan kovin ammattitaitoinen, joka hankaloittaa tilannetta hieman li-

sää. Bugit itsessään ovat toisinaan todella stressaavia ja niitä täytyy lähteä sel-

vittämään järjestelmällisesti. 

Ashby (1999, 95 - 97) on mallintanut teoksessaan (Kuva 1) hyvin yleisesti käy-

tössä olevaa seitsemän vaiheen sykliä. Tällaista sykliä on käytetty vuosikausia 

ongelmien ratkaisemiseen.  
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Ashbyn kuvan vaiheet: 

1. Vaihe 1: Ensimmäisessä vaiheessa ongelmaa tulee käsitellä hyödyntäen 

aiemmin kohtaamia ongelmatilanteita. Edellisten ongelmatilanteiden 

avulla ongelmasta voi syntyä heti valmis ratkaisumalli. 

2. Vaihe 2: Toisessa vaiheessa suunnittele alustava suunnitelma, kuinka on-

gelma voidaan ratkaista. 

3. Vaihe 3: Kerää ongelmasta tietoa, kysy apua muilta asiantuntijoilta. 

4. Vaihe 4: Analysoi keräämäsi tiedot ja vaihtoehtoiset ratkaisut. 

5. Vaihe 5: Kehitä valmiimpi ratkaisutapa, hyödyntäen keräämiäsi tietoja. 

6. Vaihe 6: Toteuta kehitetty ratkaisutapa. 

7. Vaihe 7: Arvioi ratkaisutapa. 

Tätä sykliä voidaan joutua käymään läpi yhä uudelleen ja uudelleen useitakin 

kertoja, etenkin jos ongelma on vaativa ja ongelmasta saadaan uutta tietoa aina 

eri syklin vaiheissa. (Ashby 1999, 95 - 96) Tämä ongelmanratkaisumalli on hyö-

dyllinen ja olen hyödyntänyt kuviota ilman että sitä on sen tarkemmin huomioinut-

kaan. Pienissä ongelmissa ratkaisu saattaa syntyä todella nopeasti, silti käytän-

nössä kaikki käyttävät tämän tyylistä mallia ongelman ratkaisuun.  

Kuva 1. Ongelmanratkaisuun käytettävä sykli (Ashby 1999, 96). 
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Koko syklin ajan käynnissä on pohdintaprosessi, jossa mietitään: kuinka jokainen 

vaihe voidaan ratkaista järkevimmin? Ongelmanratkaisukyky paranee, kun on-

gelmia kohtaa ja ratkaisee yhä enemmän. Tällöin vaiheet 3, 4 ja 5 voi jäädä käy-

tännössä kokonaan välistä ja voidaankin hypätä suoraan toteuttamaan itse rat-

kaisutapaa. 

Olen kehittynyt ratkaisemaan Front end -ongelmia monissa tilanteissa jo siihen 

vaiheeseen, että pystyn hyppäämään suoraan vaiheiden 3, 4 ja 5 yli, sillä olen 

todennut jo aiemmin järkevimmän ratkaisutavan. Verkkokehittäjän ongelmat ovat 

kuitenkin monesti todella muuttuvia ja monissa tilanteissa ongelma saattaa olla 

täysin samanlainen kuin olenkin jo aiemmin kohdannut, mutta jokin pieni muuttuja 

saattaa aiheuttaa sen, että ongelma pitää käydä läpi kokonaan seitsemän vai-

heen syklissä. 

 
 
4.4 Seurantaviikko 3 

 

Keskiviikosta perjantaihin 27.12.2017 – 29.12.2017 (Joululomaviikko) 

Tavoitteet 

Viikon tavoitteena on laskuttaa kaikki loppuvuoden työt sekä kehittää asiakkaan 

S järjestelmää yhä eteenpäin. Blogiosuuden bugi on pyörinyt mukana nyt jo parin 

viikon aikana, joten se olisi hyvä saada vihdoinkin käyttöön. Tämän lisäksi tie-

dossa on jo muutamia yksittäisiä bugeja / jatkokehitteitä joita voisi mahdollisesti 

jo aloittaa. Rutiinin mukaan asiakkaan I seuraava viikkokin tulee rakentaa jossain 

vaiheessa.  

 

Arviointi 

Vaikka viikko olikin vain kolmipäiväinen, sain vietyä asiakkaiden projekteja hui-

masti eteenpäin. Tarkoitukseni on tehdä asiakkailleni yhä enemmän myös sosi-

aalisen median markkinointia ja tällä viikolla pääsinkin toteuttamaan markkinoin-

tikampanjan Facebookiin asiakkaalle I. Kyseisen kampanjan tavoitteena on 
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kasvattaa asiakkaan uutiskirjeen kokoa, jonka avulla asiakas pystyy myymään 

tuotettaan. Uutiskirjeet ovat todella tehokas tapa markkinoida tuotteita verkossa.  

Tähän liittyen laitoin myös asiakkaan I konversion seurannan käyttöön. Tämä 

meinaa sitä, että näemme verkkosivujen Google Analytics -tilastotiedoista asiak-

kaiden tekemät konversiot. Näitä konversioita ovat: uutiskirjeelle liittyminen, tuot-

teen lisäys ostoskoriin (kirjautuneet ja kirjautumattomat käyttäjät erikseen), tuot-

teet tilaus. Konversioiden avulla pystymme myös uudelleenmarkkinoimaan 

konversion tehneille henkilöille tuotteita uudelleen. Tilastotiedoista näemme 

myös tarkemmin mitä kautta sivujen käyttävät ovat tulleet sivuille. 

Kehityin tällä viikolla huomattavasti some-markkinoinnissa ja konversio seuran-

nan hyödyntämisessä, sillä pääsin testaamaan oppejani käytännössä. Tällä vii-

kolla opiskelin myös tuohon liittyen muutamana iltana verkkokurssia. some-mark-

kinoinnin myyminen yhdelle asiakkaalle tällä viikolla oli hieman haastavaa, sillä 

en ole tuon osalta harjaantunut. Tai oikeastaan hankaluuden aiheutti se, etten 

ole kokenut some-markkinoinnista vielä muuta kuin oman yritykseni pienet mark-

kinointikokeilut, yhden asiakkaan yksittäisiä some markkinointeja sekä perusteita 

verkkokurssilla. Verkkosivujen myymisprosessissa olen huomannut sen, että 

myymään oppii myymällä ja koodaamaan koodaamalla, joten tästä se lähtee. 

 

4.5 Seurantaviikko 4 

 

Tiistaista perjantaihin 02.01.2018 – 03.01.2018 

Tavoitteet 

Alkuviikon tavoitteena on käsitellä ”loman” jälkeisiä asioita. ”Loman” jälkeisiä, sillä 

itsellä ei varsinaista lomaa ollutkaan, mutta moni asiakas oli joulun ja uudenvuo-

den ajan kokonaan lomalla. Tavoitteena on ottaa yhteyttä kahteen asiakkaaseen, 

joiden projektit etenevät nyt tammikuun aikana. Asiakkaalle S on tarkoitus tehdä 

eteenpäin juoksevia asioita, joihin liittyy mm. muutaman kuvan editointia. Asiak-

kaalle I on tarkoitus lähteä rakentamaan kunnollista myyntiprosessia ja some-

markkinointia. Tällä viikolla on myös useita eri kokouksia, joihin valmistuminen 

vie oman aikansa. 
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Arviointi 

Keskiviikko ja torstai menivät lähes kokonaan kokousten parissa. Kävimme asi-

akkaan C kanssa läpi tulevaisuuden markkinointisuunnitelmaa ja oikeastaan ko-

konaista brändäystä, jota tullaan kehittämään huomattavasti nyt alkuvuodesta. 

Yritykseni tulee toteuttamaan myös some-markkinointia jaksotetummin, joka tar-

koittaa viikoittaista ideointia. Pidimme kokouksen myös asiakkaan S järjestelmä-

vastaavan kanssa. Kävimme läpi tekemääni kehitystyötä sekä suunnittelimme 

palvelimen siirron, jonka toteutan ensi viikon aikana. Tuttuun tapaan rakensin 

myös asiakkaan I seuraavan viikon ohjelman sisällön. Olen toteuttanut myös 

some-markkinointia asiakkaalle I tällä viikolla. 

Kehityin tämän viikon aikana paljon some-markkinoinnin suhteen, sillä pääsin ko-

keilemaan käytännössä some-postauksien tavoittavuutta. Analysoin edellisellä 

viikolla toteuttamamme some-kampanjan, joka saavutti hienosti tavoitteensa. 

 

4.6 Ajankäytön suunnittelu – Kahden viikon analyysi 

Viimeisimmät kaksi viikkoa on ollut uusien toimeksiantojen osalta hieman hiljai-

sempaa, sillä joulun ja uudenvuoden aikaan oli useita pyhäpäiviä ja moni asiakas 

vietti lomaa. Itse en pitänyt varsinaisten pyhäpäivien lisäksi sen kummempaa lo-

maa tänä jouluna. Kehitin hiljaisempina päivinä asiakkaiden jo olemassa olevia 

kehitysympäristöjä eteenpäin sekä mietin oman yritykseni tarjoamia palveluita 

yhä eteenpäin. Vaikka olenkin perustanut yritykseni jo vuonna 2012, on tämä 

vasta ensimmäinen vuosi, kun teen tätä kokopäivätyönä. Näiltä osin yrityksen 
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ajankäyttö astuu suurempaan rooliin. Mitä tehdä sellaisena aikana kun ei ole ak-

tiivisia toimeksiantoja? Kuinka varautua tulevaan? 

 

 

Ajankäyttö on tasapainotettava järkevästi yrityksen sisällä. Projektinhallintaa ku-

vataan monesti kuvan mukaisella kolmiolla (Kuva 2). Yksi osa tässä kolmiossa 

on ajankäyttö ja sen hallinta. Pystyn heijastamaan tämän kolmion periaatteen 

käytännössä omaan työhöni ja miettimään sitä kautta järkevää ajan käyttöä. Joka 

viikko työni tulee tasapainotella kaikkien kolmen eri osa-alueen välillä (Jenkins, 

2018): 

- Laatu – Tekemäni työn tulee olla aina laadukasta. Se kuvastaa käytän-

nössä yritystäni ja tuo lisää asiakkaita. Huonolaatuisesta työstä kärsii 

kaikki: asiakas, minä itse ja yritykseni. Työnlaatu on käytännössä kaikkein 

tärkein näistä kolmesta eri osa-alueesta. 

- Hinta – Asiakkaan näkökulmasta hinta on seuraava tekijä. Sen tulee olla 

työhön nähden kilpailukykyinen ja vastata työn laatua. Jotkut asiakkaat 

etenevät pelkän hinnan perusteella ja voisinkin sanoa ettei se ole aina jär-

kevin vaihtoehto. Edullisimman hinnan valitsemalla pääsee edullisesti 

eteenpäin, mutta monesti tällöin yritys tinkii jostakin muusta osa-alueesta. 

Yritykseni ei siis kilpaile hinnalla muita yrityksiä vastaan, tuotan aina laa-

dukasta työtä sitä vastaavaan markkinahintaan. 

- Ajankäyttö – Kaikki nämä kulminoituvat ajankäyttöön ja sen sopivaan 

suhteuttamiseen muihin osa-alueisiin. Koska toimin yrityksessäni yksin, 

minulla ei ole ketään kelle minun tulee vastata ajankäytöstä. Tämä on toi-

sinaan positiivinen ja toisinaan negatiivinen seikka. Positiivinen niin, että 

Kuva 2. Kolmio, jolla kuvataan yleisesti projektin suunnittelua (Helm 2018). 
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voin käyttää aina tarvittavan määrän aikaa tietyn toimeksiannon loppuvii-

meistelyihin, toki huomioiden toimeksiantajan vaatimusten mukaisesti. 

Toinen se, että jos osaan tehdä jonkin asian todella nopeasti ja laaduk-

kaasti, niin voin määrittää sille sen mukaisen hinnan. Työni on myös to-

della vapaata ja voin tehdä ja käyttää aikaani omien muiden henkilökoh-

taisten menojen mukaan. Negatiivisuus tulee vastaan siinä, että 

kohdatessa isomman ongelma, ajankäyttö kasvaa ja on oltava tarkkana 

ettei laatu kärsi. Yksin toimiessa on myös oltava tarkkana, jotta käyttää 

aikaa oikeiden asioiden tekemiseen – on turhaa esim. opetella itse teke-

mään kirjanpitoa, kun sen pystyy ostamaan edulliseen hintaan palveluna 

muualta. Toisinaan olen huomannut sen, että haluaisin tehdä kaiken itse, 

jos se vain on mahdollista. Näen tämän vaarallisena seikkana, sillä se ei 

mahdollista yrityksen laajentamista tulevaisuudessa.  

 

4.7 Seurantaviikko 5 

 

Maanantaista tiistaihin 08.01.2018 – 09.01.2018 

Tavoitteet 

Tällä viikolla tavoitteena on jatkaa nykyisten asiakkaiden projekteja sekä lähteä 

alustavasti kehittämään muokattua versiota Melondian omasta Wordpress tee-

masta. Seuraava versio tulee olemaan kustomoitavampi sekä käytettävyydeltään 

kevyempi asiakkaiden tarpeita varten. Nyt vuoden aikana olen kokenut ja nähnyt 

sen verran paljon eri sivuja, että pystyn rakentamaan muokatun teeman todella 

paljon paremmalle pohjalle. Kyseistä teemaa on tarkoitus testata alkuun omilla 

sivuilla ja tämän jälkeen mahdollisissa asiakasprojekteissa.  

Asiakkaan I kanssa on ollut puhetta myös toiminnallisuudesta, joka lisää verkko-

sivuilla tehdyn oston, demo -paketin tilauksen ja rekisteröitymisen yhteydessä 

asiakkaan suoraan uutiskirjeelle. Tällaisen toiminnallisuuden toteuttamiseen on 

olemassa todella monia eri lisäosia, mutta oletettavasti toteutan tämän Mailchim-

pin oman api:n kautta, jolloin se toimii luotettavammin. 
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Arviointi 

Maanantai oli tehokas päivä, sillä tein asiakkaalle I somepäivitykset koko alkuvii-

kolle valmiiksi Hootsuite -työkalulla. Kyseinen työkalu auttaa ajastamaan some-

päivityksiä, vaikka kuukaudeksi kerralla eteenpäin. Ajastat valmiit kuvat, video ja 

tekstit suoraan Hootsuiteen ja järjestelmä varmistaa, että nuo päivitykset julkais-

taan haluttuun aikaan. Tiistaina oli iltapäivällä koulua, mutta aamupäivän aikana 

sain tehtyä uuden toiminnallisuuden asiakkaan I järjestelmään. Ohjelmoin toimin-

nallisuuden PHP:llä suoraan teemaan, jolloin pystyn hyödyntämään sitä jatkossa 

myös Melondian omasta teemasta. Mailchimpin api vaati hieman googlailua, 

mutta loppuen lopuksi toiminnallisuuden teko oli suhteellisen helppo koko-

naisuus. Alustavasti toteutin myös Melondian teeman pohjaa rakentamalla tee-

maan kunnollisen hierarkian. Nyt teemasta löytyy valmiit osiot erilaisille sivutyy-

peille (sivupalkilla ja ilman, kokoleveä sekä blogipohja) ja sivun yläpalkki toimii 

järkevästi kaikilla erilaisilla laitteilla. Teeman pohjan teossa ei esiintynyt sen kum-

mempia ongelmia, sillä olen Wordpress teemojen kanssa päässyt kokemaan pal-

jon erilaisia ratkaisuja. 

 

Keskiviikosta perjantaihin 10.1.2018 – 12.1.2018 

Tavoitteet 

Loppuviikon tavoitteena on käydä lyhyehkössä kokouksessa potentiaalisen uu-

den asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi siirrän torstaina asiakkaan S järjestelmän 

uudelle tuotantopalvelimelle. Järjestelmän siirto, testaus ja varmistus tulee vie-

mään oletettavasti torstai aamupäivän. Myös loppuviikon some-postaukset ja 

ensi viikon rakennus kuuluvat viikoittaiseen toimenkuvaan asiakkaalle I. 

 

Arviointi 

Kokous uuden asiakkaan E kanssa vaikutti todella lupaavalta ja ensi viikon ai-

kana minun tuleekin käydä heidän järjestelmäänsä yhä enemmän läpi, jotta voin 

tehdä heille kattavan tarjouspyynnön. Kyseinen asiakas tulisi olemaan yrityksel-

leni suuri ja todella hyvä kansainvälinen referenssiasiakas. 
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Asiakkaan S järjestelmän siirrossa ilmaantui odottamattomia ongelmia, jonka joh-

dosta järjestelmä jouduttiin hätätoimenpiteenä pitämäänkin vielä nykyisellä pal-

velimella. Lähdin tekemään siirtoa aamusta normaalisti ja itse siirto onnistui on-

gelmitta. Tämän jälkeen kuitenkin ilmaantui ongelmia SSL sertifikaatin kanssa, 

jota emme osanneet odottaa kehitysvastaavan kanssa. Selvittelin ongelmaa itse, 

sekä ongelmaa lähti selvittämään myös palvelimia tarjoava yritys. Muutaman tun-

nin selvittelyn jälkeen ilmaantui, että SSL sertifikaatteja myöntävällä Let’s Encrypt 

-taholla oli turvallisuusongelmia, joiden vuoksi sertifikaatteja ei pystytty myöntä-

mään juurikaan tuona ajankohtana. Sertifikaattia hakeva skripti antoi kyllä virheil-

moituksen, muttei tuo virheviesti liittynyt millään tavalla kyseiseen ongelmaan. 

Tämän päätteeksi ehdotinkin, että pidämme palvelut vielä toistaiseksi vanhalla 

palvelimella ja teemme loppusiirron alkuviikosta, jolloin sertifikaatinkin pitäisi toi-

mia. 

 

4.8 Seurantaviikko 6 

 

Maanantaista tiistaihin 15.01.2018 – 16.01.2018 

Tavoitteet 

Alkuviikon tavoitteena on valmistella potentiaaliselle uudelle asiakkaalle tarjous-

pyyntöä englannin kielellä. Tämän lisäksi nyt maanantaina on myös toinen tärkeä 

palaveri, joka voi tuoda mahdollisesti tulevaisuudessa mukanaan todella ison 

projektin. Näiden kokousten lisäksi olisi tehtävä mm. asiakkaan S järjestelmän 

siirto loppuun sekä toteuttaa asiakkaalle T yksi mainosmateriaali. 

 

Arviointi 

Aloitin viikon siirtämällä asiakkaan S järjestelmän, jonka loppuun vienti jäi viime 

viikolla vielä kesken. Sertifikaatin luonti onnistui nyt moitteitta ja pystyinkin siirtä-

mään viikonlopun aikana tulleet muutokset uudelle palvelimelle. Otin palvelimen 

käyttöön ja tein vielä tarvittavat testaukset. Vanha palvelin on nyt myös heivattu 

pois käytöstä ja tuhosin sieltä kaikki yrityksen tiedot. Tein muutamia testauksia 
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palvelimien latausnopeuksien kanssa ja uusi palvelin vaikuttaa hitusen nopeam-

malta. Siirtoa ei kuitenkaan tehty sen takia, että vanha olisi ollut jollain tavalla 

hidas, vaan sen takia että tämä uusi palvelin toimii skaalautuvassa ympäristössä. 

Asiakkaalla on tarkoitus kasvaa tulevaisuudessa huomattavasti ja tässä vai-

heessa palvelimen pitää pystyä reagoimaan suurempaan kävijämäärään. Palve-

limen käyttöönotto onnistui lopulta todella hyvin ja ilman sen kummempia ongel-

mia. Dokumentoin tekemäni siirron asiakkaan pyynnöstä ja tein muutamia 

testauksia palvelimien välillä.  

Aloitin tekemään myös mahdolliselle uudelle asiakkaalle tarjouspyyntöä, mutta 

se jäi vielä hieman kesken, sillä en saanut asiakkaalta vielä muutamaan kysy-

mykseen vastausta. Tarjouspyynnön tekeminen englanniksi luo hieman lisää 

haasteita. Tähän mennessä olen tehnyt kaikki tarjouspyynnöt käytännössä koko-

naisuudessaan suomen kielellä. Tarkoitus on saada tuo tarjouspyyntö tehtyä lop-

puun mahdollisimman nopeasti tällä viikolla. Tämän lisäksi kävin ison kilpailutuk-

sen alla olevassa palaverissa, joka vaikutti todella kiinnostavalta. Tuota varten on 

tehtävä todella laajat kartoitukset ja jätettävä yleiseen kilpailutukseen oma tar-

jouspyyntö. Tämä tuo minulle ja yritykselleni uusia kokemuksia ja onkin todella 

kiinnostavaa, että pääsen mahdollisesti mukaan tällaisiin todella isoihin kehitys-

töihin. 

 

Keskiviikosta perjantaihin 17.1.2018 – 19.1.2018 

Tavoitteet 

Loppuviikolla olen kahtena päivänä puolet päivästä koulussa, joten loppupäivät 

tulisi tehdä töitä todella tehokkaasti. Uuden potentiaalisen asiakkaan E tarjous-

pyyntö tulisi saada valmiiksi ja se pitäisi toimittaa eteenpäin. Tämän lisäksi 

edessä on normaalit rutiinit (asiakkaan I viikko) sekä asiakkaan S kehitystyötä. 

Arviointi 

Opiskelut veivät todella suuren osuuden keskiviikosta ja torstaista. Sain torstaina 

lähetettyä asiakkaan E tarjouspyynnön eteenpäin, josta sainkin perjantaina jo 

kuulla hieman lisätietoa. Asia etenee lisää ensi viikon alussa. Torstaina iltapäi-

västä asiakkaan S järjestelmäsiirroksen huomattiin aiheuttavan ylläpitopuolella 
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virheen, joka esti uusien kuvien latauksen profiilikuville. Selvittelin tuota ongel-

maa useamman tunnin ajan ja käytin hyväksi ”seitsemän vaiheen sykliä”. Ensin 

oletin ongelman johtuvan tiedostojen kirjoitusoikeudesta, mutta kirjoitusoikeuk-

sien lisääminen ei korjannut ongelmaa. Lähdin selvittelemään erillisen lisäosan 

vaatimuksia ja mahdollisia virheitä Googlesta. Googlailu tuottikin tulosta, sillä löy-

sin stackoverflow -foorumeilta täysin vastaavan ongelmatilanteen. 

Kyseisessä tapauksessa ongelma oli korjattu asentamalla palvelimelle PHP:hen 

laajennus nimeltä: gd image processing. Tarkistin tilanteen nykyiseltä palveli-

melta ja huomio osoittautui oikeaksi, sillä kyseinen laajennus puuttui. Testasin 

laajennusta testausympäristössämme ja totesin sen korjaavan ongelma. Tämän 

jälkeen asensin kyseisen laajennuksen tuotantoon ja ongelmat oli korjattu. Nor-

maalisti Wordpress asennukset eivät vaadi kyseistä PHP laajennusta, mutta tä-

män asiakkaan järjestelmässä on käytössä erillinen lisäosa, joka hallinnoi profii-

leja. Tämä lisäosa vaati kyseisen laajennuksen. En ollut tästä tietoinen, sillä 

edellistä palvelinta ei oltu dokumentoitu ja edellinen palvelin oli toisen kehittäjän 

jäljiltä. Tein palvelimen siirrossa sivuille laajan testauksen, muttei testaukset va-

litettavasti olleet kattaneet tätä harvoin käytettävää profiilikuvan latausta. 

 

 

4.9 Palaverit – Kahden viikon analyysi 

Viimeisimmät kaksi viikkoa ovat sisältäneet paljon erilaisia palavereita sekä tar-

jouspyyntöjen suunnittelua. Olen huomannut, että palaverit vievät päivistä aina 

suuren osan, sillä lähes aina palaveriin tulee valmistautua jollain tavalla. En ole 

tähän mennessä elämääni kerennyt käymään vielä sadoissa eri palavereissa, jo-

ten siltäkin osalta olen huomannut, että jännitän vielä toisinaan palavereita. Huo-

maan kehittyväni palavereissa joka ikisellä kerralla ja saavani niistä itselleni aina 

todella paljon kokemusta. Palaverit ovat suuressa roolissa yrityksen menesty-

mistä, etenkin kun edustan aina itse yritystäni. Jos esimerkiksi sanoisin jotain 

hölmöä, niin se liitettäisiin heti yritykseeni ja sen imagoon. Vaikka olenkin vielä 

nuori ja hieman kokematon joissain pienissä asioissa, niin palava intoni opetella 

kaikkea uutta vaikuttaa useasti positiivisesti asiakkaiden suhtautumiseen. 
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Asiakkaan S järjestelmän siirto annettiin käytännössä kokonaan vastuulleni ja 

opin tuon siirron aikana todella paljon. Huomasin, että on tärkeää suunnitella 

siirto etukäteen, jotta mahdollisilta käyttökatkoja tulee vähän tai ei ollenkaan. 

Suunnittelin siirron etukäteen ja se onnistuikin aika lailla suunnittelun mukaan, 

sillä ainoastaan (minusta riippumattomasta syystä) lopullista käyttöönottoa jou-

duttiin siirtämään yhden viikonlopun yli. Käyttöönottoa pystyttiin lykkäämään ai-

noastaan, koska siirto oli suunniteltu hyvin. Jos siirto olisi jätetty viimeiseen tip-

paan, niin vanhaa palvelinta ei olisi ollut käytettävissä viikonlopun yli. 

Kommunikointi asiakkaan järjestelmävastaavan kanssa oli myös vastuullani, sillä 

järjestelmävastaava hoiti muita töitään siirron aikana. Huomaan että vastuulleni 

annetaan asiakkaan S wordpress järjestelmän osalta yhä enemmän ja enem-

män, sillä tässäkin siirrossa hoidin käytännössä kaiken itse ja vastasin siirron val-

mistumisesta järjestelmävastaavalle.  

Useimmiten palaverit, joissa olen mukana seuraavat jonkin toisen vetämää agen-

daa. Olen itse ollut muutamassa eri palaverissa vetovastuussa. Yleisessä kilpai-

lutuksessa oleva projekti tulee olemaan haastava, sillä käytän tarjouksen valmis-

telemiseen paljon aikaa. Tämän lisäksi vastuullani tulee olemaan laaja 4-5 

henkilön palaveri, jossa edustan yksin koko yritystäni ja tarjoamaani palvelua.  

Tätä varten olen koittanut kehittyä kaikissa palavereissa aina parhaani mukaan. 

Palaverien pitämistä varten winthrop:in (Winthrop University, 2018) yliopisto on 

koonnut seuraavan listan vaikuttavaa palaveria varten: 

a. Aloita kokous ajoissa 

b. Noudata sääntöjä ja ohjeita 

c. Seuraa asialistaa 

d. Seuraa ajankulua 

e. Varmista kaikkien osallistuminen 

f. Kirjaa asiat ylös 

g. Jaa työt suoraan projektien mukaan 

h. Tiivistä päätetyt asiat ja toimenpiteet 

Kyseiset vinkit ovat tärkeitä, jotta palaverit ovat tehokkaita. Jotkin vinkeistä, ku-

ten: seuraa asialistaa ja seuraa ajankulua voivat olla pienissä ja lyhyissä palave-

reissa hyödyttömiä. Monesti saatetaan käydä läpi ainoastaan yhtä asiaa. Toki 
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tällaiset pienemmät palaverit eivät useimmiten seuraa mitään varsinaista asialis-

taa ja niissä käydään vain jokin asia nopeasti läpi. Tähän mennessä käytännössä 

kaikki palaverit, joihin on osallistunut enemmän kuin 2-3 henkilöä, on käynyt yllä-

olevan listan sisällön läpi.  

Aika vaikuttaa menevän palavereissa aina todella nopeasti. Ajankulkua tulee 

seurata palavereissa suht. tarkasti, jotta sovitut asiat ehtii käymään läpi sovitussa 

ajassa. (Project Management Hacks, 2015) Asiat kannattaa todella kirjata aina 

myös johonkin ylös ja mahdollisesti merkata suoraan asiaa koskeva ajankohta, 

koska muuten asiat tuppaavat aina unohtumaan ja näin ollen jäämään jopa ilman 

tekoa. Monesti käsiteltäviä asioita ja mielipiteitä on niin paljon, ettei kaikkia voi 

vain muistaa. Itse kirjaan asiat suoraan käyttämääni Redbooth -järjestelmään tai 

jollekin muistilistalle, josta palaverin jälkeen laitan ne ylös tarkemmin.  

 

4.10 Seurantaviikko 7 

 

Maanantaista tiistaihin 22.01.2018 – 23.01.2018 

Tavoitteet 

Nyt maanantaina ja tiistaina tarkoitukseni on kehittää asiakkaan I some-markki-

nointia ja asiakkaan S wordpress järjestelmää. Tämän lisäksi kerkeän mahdolli-

sesti jatkamaan yleisessä kilpailutuksessa olevaa tarjouspyyntöä. Uuden poten-

tiaalisen asiakkaan E palaveri on oletettavasti myös nyt alkuviikolla. 

 

Arviointi 

Mietimme asiakkaan S kanssa järjestelmän jatkokehitystä. Seuraavaksi lähden 

kehittämään hakusivulle erilaisia tuotefilttereitä. Näiden filttereiden, jotka näkyvät 

myös asiakaspuolelle, tekeminen tulee olemaan kokonaisuudessaan hieman 

isompi prosessi. Kyseiset muutokset edellyttävät pieniä muutoksia taustahallin-

taan. Aloitin hieman filttereiden tekoa tutustumalla taustahallintaan sekä teke-

mällä alustavan pohjan, josta kategorioita pystyy myös lähteä testaamaan. 
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Suunnittelin asiakkaan I tuotetta varten somekampanjaa ja Facebook -markki-

noinnissa käytettäviä videoita. Suunnittelu vaikuttaa olennaisesti työnkulkuun ja 

nopeuttaa jo itsessään prosessia. Tein hyvän suunnitelman, jota lähden toteutta-

maan ensiviikkojen aikana. 

 

Keskiviikosta perjantaihin 24.1.2018 – 26.1.2018 

Tavoitteet 

Keskiviikon ja torstain olen työ- / koulutusmatkalla Helsingissä. Tapaan keskiviik-

kona mahdollisen asiakkaan, jonka kanssa katsomme läpi heidän verkkosivuja, 

logoa ja oikeastaan koko brändi-ilmettä. Junamatkalla kehitän asiakkaan S jär-

jestelmää eteenpäin sekä vastailen muutamiin sähköposteihin. Torstain olen ko-

konaisuudessaan Googlen järjestämässä Google AdWords -sertifiointi koulutuk-

sessa. Google AdWords on googlen tarjoama hakusanapalvelu, jossa pystyy 

mainostamaan yrityksiä tietyillä avainsanoilla. Haluan ottaa Googlen AdWords 

mainonnan myös vahvasti mukaan tarjoamiini some markkinointeihini. Olen teh-

nyt omalle yritykselleni jo tähän mennessä pientä AdWords -markkinointia, mut-

ten ole vielä suorittanut sertifikaattia. Koulutuksessa käymällä ja sertifikaatin suo-

rittamalla pystyn vakuuttelemaan asiakkaille ammattitaitoani. 

 

Arviointi 

Tapasimme keskiviikkona uuden asiakkaan N kanssa, jonka kanssa pääsimme 

hyvään sopimukseen. Toteutan heille logon, verkkosivut ja ylipäätään brändi-il-

meen graafisen ulkoasun. Tässä projektissa toteutan logon yhteistyökumppanil-

lani, sillä itselläni on töitä niin paljon, etten millään selviäisi tästä kaikesta yksin. 

Logoissa on hyvä käyttää muutenkin erillistä graafista suunnittelijaa, sillä oma 

koulutukseni ei kata millään tavalla graafista suunnittelua. Toki pystyisin toteutta-

maan logon kyseiseen projektiin itsekin, kun olen tehnyt niitä tähän mennessä 

paljon, mutta aikataulun takia toteutus tapahtuu yhteistyökumppanilla. Logon li-

säksi tässä projektissa on myös verkkosivut ja brändi-ilme, jotka ovat kokonai-

suudessaan vastuullani. 
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Kävin myös huikeassa Googlen järjestämässä Google AdWords -koulutuksessa 

torstaina. Koulutus kesti koko päivän ja kehitti omaa taitoani hakusanamainon-

nassa huimasti. Nyt pystyn tarjoamaan yrityksille peruslaatuista hakusana -mai-

nontaakin. Suoritin lopuksi myös sertifikaatin onnistuneesti läpi. Tällä viikolla 

olenkin kehittynyt todella paljon ja todella monella eri toimialalla. Tämä viikko on 

vaatinut myös huimasti paineensietokykyä, sillä projektit ”paahtavat” niskaan, tu-

lossa on paljon uusia projekteja ja olin työmatkalla kaksi päivää viikosta. Toki tein 

junamatkoilla paljon jo olemassa olevia projekteja eteenpäin. 

 

4.11 Seurantaviikko 8 

 

Maanantaista tiistaihin 29.01.2018 – 30.01.2018 

Tavoitteet 

Tällä viikolla on viimein lähetettävä yleisen kilpailutuksen kautta kulkeva tarjous. 

Tarkoitukseni on siis saada jo aloittamani tarjous valmiiksi mahdollisimman no-

peasti. Asiakkaalle S tulisi tehdä järjestelmään tuotteiden suodatusta sekä kehit-

tää erillistä alasivua, joka helpottaa myyntityötä. Viime viikolla kävin Google Ad-

Words -koulutuksessa ja alkuviikosta tarkoitukseni on tehdä asiakkaalle I pientä 

Google AdWords -markkinointipohjaa. 

 

Arviointi 

Loin asiakkaalle I hyvän pohjan AdWords kampanjoita varten. Käytin hyödyksi 

kaikkia oppejani viimeviikon koulutuksesta ja sanoisinkin että onnistuin luomaan 

sellaisen AdWords -rakenteen, jota pystyy tarvittaessa jatkokehittämään vielä li-

sää asiakkaan tarpeita varten. Selvitin alkuun tarvittavat avainsanat ja vertailin 

kilpailijoiden käyttämiä mainoksia. Google AdWordsissa on tärkeää tehdä hyvä 

pohja, jonka jatkokehitys on tulevaisuudessa mahdollisimman ketterää. Asiak-

kaan antamien tietojen pohjalta tein mainosryhmät ja mainostekstit niin että kam-

panjat pyörivät tehokkaasti Googlen AdWords -alustalla. Käymme näitä teke-

miäni AdWords kampanjoita läpi asiakkaani kanssa loppuviikosta. Tavoitteena 
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on toteuttaa myös jossain vaiheessa kuukausittaiset tai jopa viikoittaiset tilanne-

katsaukset, joissa katsomme asiakkaan kanssa yhdessä läpi edellisen ajanjak-

son toteutuneita tapahtumia. 

Kehitin asiakkaan S tuote suodatusta eteenpäin ja sain sen hyvälle pohjalle. Sa-

noisin sen olevan julkaisukunnossa jo tämän viikon loppupuolella. Tein eteenpäin 

myös yleisessä kilpailutuksessa olevaa tarjousta ja sain tehtyä sitäkin jo todella 

hyvälle pohjalle. Kyseinen tarjous on todella laaja ja se sisältää mm. alustavaa 

konseptointia, järjestelmäideointia sekä referenssejä. 

 

Keskiviikosta perjantaihin 31.1.2018 – 2.2.2018 

Tavoitteet 

Loppuviikon tavoitteena on saada valmiiksi asiakkaan S tuotteiden suodatus ja 

ottaa se käyttöön tuotantoon. Osion lopullinen käyttöönotto vaatii vielä lopuksi 

laajan testauksen, jotta kaikki tuotteet suodattuvat varmasti oikein. Myytäviä tuot-

teita on lähes 100 ja moni tuotteista on myös useammassa eri filtterikategoriassa. 

Tämän lisäksi teen asiakkaan C kanssa yhdessä Powerpoint esitelmän perjan-

taita varten, jonka käymme esittelemässä Jyväskylässä. Perjantaina on myös 

yleisen kilpailutuksen alaisena olevan tarjouspyynnön viimeinen jättöpäivä. 

 

Arviointi 

Loppuviikko meni nopeasti ja pääsin aika hyvin tavoitteisiin. Toteutin ja testasin 

asiakkaan S tuotteiden suodatus kokonaisuudessaan. Kävimme tuotteiden suo-

datusta asiakkaan kanssa läpi ja otin osion käyttöön tuotantoon. Asiakas on erit-

täin tyytyväinen kyseiseen toiminnallisuuteen. Teimme asiakkaan C kanssa Po-

werPoint -esitelmän, joka kertoo graafisessa muodossa yrityksen C strategian, 

markkinoinnin ja liiketoimintasuunnitelman. Kävimme Jyväskylässä yhdessä esit-

telemässä kyseistä yritystä ja kerroimme laajentumissuunnitelmistamme. Kysei-

nen palaveri meni hyvin ja vakuutimme yhdessä esityksen kuuntelijat.  

Sain valmiiksi myös ison tarjouspyynnön, josta tuli yllättävän laaja. En ennen ole 

tehnyt yli 10 sivun tarjouspyyntöjä ja tähän kyseiseen tarjouspyyntöön määrittelin 
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todella paljon erilaisia järjestelmän toiminnallisuuksia. Kyseiseen tarjouspyyntöön 

piti jättää myös erikseen raportti yrityksen referensseistä. Omasta mielestäni tar-

jouspyynnöstä tuli tarpeeksi kattava ja sen teko oli todella opettavainen prosessi. 

Kyseisessä kilpailutuksessa on mukana muita oikeasti isoja yrityksiä Joensuun 

alueelta ja olenkin hieman skeptinen yritykseni mahdollisuuksista. Olen panos-

tanu projektiin kylläkin todella paljon ja referenssini ovat suhteellisen vahvat. Yri-

tykseni on kuitenkin muihin verrattuna vielä todella pieni ja ei välttämättä ole riit-

tävä kyseiseen kilpailutukseen. Olenkin miettinyt kyseistä kilpailutusta oikeastaan 

alusta lähtien pelkästään kokemuksena. Olen saanut kyseisestä kilpailutuksesta 

jo nyt todella paljon irti ja se antaa minulle hyvä kuvan mitä oikeasti isompi projekti 

vaatii. Kyseiseen kilpailutukseen liittyy lähiviikkoina palaveri, jossa käymme läpi 

tarjouksen sisältöä ja referenssejä. 

 

4.12 Etätyö – Uhka vai mahdollisuus? – Kahden viikon analyysi 

Viimeiset kaksi viikkoa ovat olleet aika hektisiä ja työntäyteisiä. Olen kehittynyt 

itsenäisenä tekijänä paljon mm. ollessani reissussa Helsingissä. Junamatkoilla 

hoidin asiakkaiden työtehtäviä normaalisti – sillä nykyään etänä pystyy hoita-

maan käytännössä samat asiat kuin olisi omalla toimipisteellä. Etätyötä varten on 

myös hyviä työvälineitä, jotka mahdollistavat työnteon, vaikka meluisammassakin 

ympäristössä. Itselläni on käytössä vastamelukuulokkeet, joiden avulla tein esim. 

viime junamatkalla täysin normaalisti töitä. Työvälineet tekevät liikkumisesta 

helppoa ja motivoivat oikeastaan itseäni tekemään työtä myös enemmän. 

Etätyöstä on tullut monella alalla osa arkipäivää. Olen hoitanut jo pidemmän ai-

kaa yhden asiakkaan kanssa kaiken yhteydenoton etänä. Emme ole tavanneet 

kasvotusten koskaan ja siltikin yhteistyömme pelittää mainiosti.  

Etätyössä on omat vaaransa. Se vaatii työntekijältä vahvaa itsekuria. 

(Beauchamp, 2015) Etätöitä tehdessä eteen tulee todella paljon erilaisia häiriö-

tekijöitä ja näistä on päästävä ylitse tehdäkseen vaaditun laista tulosta. Itse pys-

tyn yleisimmin keskittymään todella hyvin etätöihin ja niiden teko tuntuu käyvän 

omaan luonteeseeni. Etätöissä ei yleisemmin saa myöskään tarvittavaa tukea 

yhtä nopeasti. Työntekijälle voi herätä mahdollisia kysymyksiä työhön liittyen ja 

näihin ei välttämättä saa vastauksia samalla tavalla, kuin tekisi töitä esimerkiksi 
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toimipisteellä. Työntekijän tulee olla itse todella aktiivinen ja etsiä tietoa läh-

teidensä kautta. Mikäli työntekijältä ei löydy vielä laajaa kokemusta tekemistään 

töistä, on vaarana, että hän jää ongelmiensa kanssa yksin. Tiivistä yhteistyötä 

vaativat työt ovat etätyölle hieman hankalampia tapauksia. Tällaisissa tilanteissa 

täytyy yrittää jaksottaa työtehtävät pienempiin osiin niin, että kyselee tarvittavia 

lisäkysymyksiä aina lyhyen jakson välein.  

Lisävaaratekijänä etätyössä on myös tietoturva. (Beauchamp P, 2015) Etenkin 

silloin kun etätyötä tekee matkustaessa. Ympäristö muuttuu nopeasti ja välttä-

mättä sitä ei pysty seuraamaan sen tarkemmin. Joku voi mahdollisesti olla kiin-

nostunut tekemisistäsi ja tarkkailla ja kuunnella tekemääsi töitä. Etänä töitä teh-

dessä pitääkin siis olla hieman varuillaan ja katsoa aina tarkemmin ympärilleen. 

Tätä varten esim. läppäreihin on toki nykyään olemassa myös näytön kalvoja, 

jotka estävät näytön näkemisen sivustapäin. 

Monissa yrityksissä etätyö koetaan nykyään hyvänä mahdollisuutena. Se antaa 

työntekijälle mahdollisuuden tehdä töitä väljemmin omien aikataulujen mukaan. 

Työntekijän ei tarvitse myöskään olla paikan päällä toimistolla. Monissa työpaik-

kailmoituksissa etätyö lasketaan nykyään myös jo yhdeksi työn ominaisuudeksi. 

Ja onhan se hyvä, sillä voit työntekijänä määrittää omat aikataulut työnteon ym-

pärille paljon vapaammin. Itsekin hyödynnän etätyöskentelyä paljon, sillä se an-

taa työlle paljon enemmän vapautta ja voin tehdä työt omaan tahtiin, kunhan ne 

tulee hoidettua. 

 

 

4.13 Seurantaviikko 9 

 

Maanantaista tiistaihin 5.2.2018 – 6.2.2018 

Tavoitteet 

Tässä lähiviikkoina olemme viestitelleet uuden asiakkaan N kanssa sopimuk-

sesta ja tämän viikon tavoitteena on saada sopimus tehtyä. Yritykseni suunnitte-

lee heille logon, verkkosivut ja some- sivujen pohjat. Tällä viikolla aloitan myös 

asiakkaalle S ”samankaltaiset tuotteet” osion kehittämistä. Kyseisessä osiossa 
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on tarkoituksena näyttää tuotesivulla samankaltaisia tuotteita verkkosivujen käyt-

täjälle. Asiakkaalta C tuli viikonlopun aikana myös yksi toimeksianto mainoksen 

suunnittelusta, jonka teen tässä heti alkuviikosta.  

 

Arviointi 

Toteutin ”samankaltaiset tuotteet” osion logiikan lähestulkoon kokonaisuudes-

saan kuntoon. Samankaltaiset tuotteet haetaan edellisellä viikolla toteutettujen 

tuotefilttereiden mukaan. Mikäli jollain tuotteella ei ole olemassa filttereitä, niin 

toteutin myös logiikkaan, joka hakee tuotteita avainsanojen perusteella. Osion 

tekniikkapuoli on valmis, loppuviikosta toteutan osiolle vielä brändi-ilmeen mukai-

sen ulkonäön. Asiakkaan C:n graafisen mainoksen toteutin heti alkuviikosta. Ky-

seinen mainos käytti yrityksen brändi-ilmettä ja olenkin toteuttanut samantyylisiä 

mainoksia myös ennenkin. Tällä kertaa erikoisuutena tuli kuitenkin lisäksi myös 

englanninkielinen toteutus, jonka tekstiosiot suunnittelimme yhdessä asiakkaan 

kanssa. Asiakas oli tyytyväinen mainokseen ja lähetinkin sen painoon. Alkuviikko 

meni todella nopeasti, sillä tiistaina oli myös muutama oppitunti koulussa. 

 

Keskiviikosta perjantaihin 7.2.2018 – 9.2.2018 

Tavoitteet 

Loppuviikon tavoitteena olisi saada tehtyä ”samankaltaiset tuotteet” osion ulko-

asu ja mahdollisesti ottaa osio käyttöön myös jo tuotantoon. Tämän lisäksi tarkoi-

tuksena on saada integroitua Google Tag Manager -aiemmalla viikolla toteutta-

maani filtteriosioon. Google Tag Managerin avulla pystymme analysoimaan 

kuinka moni järjestelmän käyttäjistä käyttää mitäkin filtteriä. Analysoinnilla nä-

emme parhaiten toimivat filtterit ja voimme jatkokehittää niitä tulevaisuudessa. 

Torstaina ja perjantaina on myös muutama tunti koulua, joten loppuviikko voi 

jäädä mahdollisesti hieman vajaaksi. 

 

Arviointi 
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Sain lähes kaiken kuntoon ”samankaltaiset tuotteet” osiossa. Jätimme osion jul-

kaisun kuitenkin vielä projektipäällikön kanssa ensiviikon alkupuolelle, jotta ker-

keämme käymään ja varmistamaan oikean toiminnallisuuden asiakkaan kanssa. 

Aloitin Google Tag Managerin integroinnin, mutta tutustuminen kyseiseen sovel-

lukseen vei vielä sen verran aikaa, etten saanut mitään konkreettista valmiiksi. 

Kyseinen ohjelma on todella mielenkiintoinen, sillä sen avulla pystyy seuraamaan 

lähes kaikkea mitä käyttäjä tekee järjestelmässä. Näet esimerkiksi mitä nappeja 

käyttäjä on painanut ja miten pitkälle hän on rullannut sivulla ennekuin on esim. 

poistunut kokonaan. On jännää miettiä, ettei verkkosivujen käyttäjä tule koskaan 

ajatelleeksi, miten paljon eri ohjelmilla pystytään seuraamaan todella tarkkaakin 

käyttäytymistä verkkosivuilla. Tällaista analysointia hyödyntäen pystyy hiomaan 

verkkosivuja aivan uudelle tasolle ja selvittämään mitkä tavat ovat verkkosivuilla 

tehokkaimpia asiakkaan kiinni saamiseen. Verkkosivujen kehitys menee yhä 

enemmän tarkempaan viilaukseen ja oletettavasti tulevaisuudessa tulen teke-

mään yhä enemmän tarkempia analysointeja ja verkkosivujen viilauksia, kuin 

pelkkiä verkkosivuja. 

 

4.14 Seurantaviikko 10 

 

Maanantaista tiistaihin 12.2.2018 – 13.2.2018 

Tavoitteet 

Alkuviikosta tavoitteena on ottaa käyttöön osio ”samankaltaiset tuotteet” ja tutkia 

hieman lisää Google Tag Manageria. Asiakkaalta E tuli myös yhteydenotto vii-

konlopun aikana, sillä heidän sivuiltaan oli hajonnut yhteydenottolomake. Selvitin 

tilannetta alustavasti jo viikonloppuna ja selvisi että asiakas oli itse säätänyt si-

vuilla jotakin. Heti maanantai aamusta on tarkoitus selvittää, korjata ja ottaa yh-

teyttä asiakkaaseen tarkemmin lomakkeen tiimoilta. 

 

Arviointi 
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Selvisi että asiakas oli itse muokannut sivuja ja vahingossa valinnut vääriä ase-

tuksia. Korjasin virheet ja testasin yhteydenottolomakkeen toimivuuden. Kat-

soimme asiakkaan S kanssa läpi ”samankaltaiset tuotteet” osion ja otin sen käyt-

töön tuotantoon. Osio vaikuttaa hyvin toimivalta ja asiakaskin oli siihen 

tyytyväinen. Tutkin tiistaina paljon Google Tag Manageria ja tein sillä raportin 

alusta loppuun, jolla pystyy seuraamaan filttereiden käyttöä. Raportin tekeminen 

aiheutti hieman haasteita, sillä ohjelma oli minulle sinällään uusi – tai ainakaan 

en ennen ollut tehnyt sillä kustomoituja raportteja. Raportista näkee nyt kuinka 

aktiivisia verkkosivujen käyttäjät ovat käyttämään eri filttereitä. Tuon avulla pys-

tymme myös selvittämään asiakkaan kanssa mitkä filttereistä ovat suosituimpia 

ja tarvittaessa tulevaisuudessa esimerkiksi lisäämään sen mukaan vastaavanlai-

sia filttereitä. Lisäsin saman toiminnallisuuden myös ”samankaltaiset tuotteet” 

osioon, jolloin näemme tulevaisuudessa, kuinka sitä osiota käytetään. 

 

Keskiviikosta perjantaihin 14.2.2018 – 16.2.2018 

Tavoitteet 

Tarkoitus olisi aloittaa asiakkaan N verkkosivujen graafisen suunnittelun toteutus 

sekä suunnitella yksi lahjakortti asiakkaalle C. Asiakkaan S sivuilta löytyi myös 

uusi IOS linkkibugi, jota olisi tarkoitus myös selvittää. 

 

Arviointi 

Aloitin asiakkaan N verkkosivujen graafisen suunnitelman toteutuksen ja pääsin 

sen osilta hyvälle mallille. Oletettavasti ensi viikolla olen sen osalta yhteydessä 

jo asiakkaaseen. Toteutin asiakkaalle C heidän brändi-ilmeen mukaisen lahjakor-

tin ja lähetin sen painoon. IOS linkkibugi osoittautui alkuun hankalaksi, sillä sen 

korjaaminen ei onnistunut oletetulla tavalla. Kyseessä oli ongelma, kun käyttäjä 

klikkaa IOS laitteella tuotelinkkiä – niin hän joutui klikkaamaan linkkiä kahdesti 

ennen kuin linkki avautui. Tällainen ongelma on tullut vastaan tähän mennessä 

jo monestikin, mutta tässä tapauksessa normaali korjaustapa ei tehonnut. Selvisi 

että itse linkissä on animaatio, joka käynnistyy IOS laitteella ensimmäisellä klik-
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kauksella. Päädyin lopulta poistamaan vain yksinkertaisesti animaation IOS lait-

teilta, koska animaatiota ei kerkeä näkemään kuitenkaan ennekuin seuraava sivu 

on jo latautumassa. 

 

4.15 Useamman työtehtävän teko yhtä aikaa? – Kahden viikon analyysi 

Viimeisen kahden viikon aikana olen päässyt tekemään hieman vaativimpia ja 

isompia kokonaisuuksia. Kokonaisuuksia, jotka ovat liittyneet laajempaan ympä-

ristöön ja joissa on pitänyt ottaa huomioon laajemmin näiden tekemisten tuomaa 

arvoa. Mielestäni olen oppinut reagoimaan ongelmiin nopeammin ja ennaltaeh-

käisemään mahdollisten ongelmien syntyä. Laajempien projektikokonaisuuksien 

teko on alkanut vaikuttamaan järkevämmältä työkuvalta, sillä työtehtävistä ei tar-

vitse pomppia jatkuvasti toiseen. Tähän mennessä olen monesti saattanut tehdä 

esimerkiksi tunnin verkkosivujen koodia, välissä puoli tuntia graafista mainosta, 

tämän jälkeen tunnin taas verkkosivujen koodia, jonka jälkeen johonkin kokouk-

seen ja tämän jälkeen puoli tuntia analytiikkaa ja sen jälkeen taas jotakin toista 

työnantoa. Tällainen hommasta toiseen hyppiminen tuntuu monesti tehokkaalta, 

mutta nyt näin jälkikäteen mietittynä tällaiset pienet häiriötekijät rikkovat monesti 

työnteon rytmin. Koitankin tulevaisuudessa keskittyä aina pidemmän aikaan tiet-

tyyn projektiin ja vaihtaa vasta asian valmistuttua toiseen projektiin. Monissa ta-

pauksissa tämä on kutienkin haastavaa, jos jostain asiakkaalta tulee esim. puhe-

linsoitto ja tämä vaatii pikaisia toimenpiteitä. 

Multitasking on termi, jolla kuvataan monesti kuvailemaani työntekoa. Sillä voi 

olla negatiivisia vaikutuksia työntekoon. Vaikutukset riippuvat täysin työtehtä-

vistä. Joissain helpoissa työtehtävissä, esimerkiksi ajamalla päivityksiä järjestel-

mään ja samaan aikaan etsien tietoa toiseen ongelmaan moniajo toimii todella 

hyvin. Moniajon etuudet tulevat esille silloin, kun se ei keskeytä ja vie huomiota 

tärkeistä työtehtävistä. Esimerkiksi jonkin sovelluksen ohjelmoiminen vaatii kai-

ken keskittymisen ja samaan aikaan kukaan ei pysty olemaan vaikkapa puheli-

messa. (Cherry K, 2018) 
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5 Pohdinta 

Tarkastelujakson aikana olen päässyt mukaan todella erilaisiin projekteihin. Näi-

den kautta olen kehittynyt monella eri osa-alueella ja olen oppinut työskentele-

mään haastavissakin tilanteissa. Suurimmaksi uudeksi kokonaisuudeksi muiden 

työalojen rinnalle on tullut verkkomarkkinoinnin strateginen opiskelu. Olen pääs-

syt mukaan moneen eri verkkomarkkinointiprojektiin ja näiden lisänä käyttämään 

taitojani Google Adwords -avainsana mainonnassa. Kaiken kaikkiaan toimenku-

vani on muuttunut laajempaan toteutukseen, jossa tulee huomioida mahdollisim-

man laajasti kaikki eri osa-alueet. Verkkopalvelut, verkkomarkkinointi ja yrityksen 

grafiikka kytkeytyvät kaikki toisiinsa ja jokaisen osa-alueen omat tarpeet tulee ot-

taa huomioon. Tällaisella laajempialaisella ja älykkäällä tekemisellä olen tuonut 

konkreettista hyötyä monelle yritykselle.  

Olen kehittynyt itseni johtamisessa tarkastelujakson aikana. Päiväkirjasta tulee 

esille, ettei itsellä ollut vielä kovin laajaa itsetuntemusta omista työtaidoista. Tar-

tuin käytännössä kaikkiin toimeksiantoihin ja tarvittaessa laajensin aina omaa tie-

totaitoani opiskelemalla lisää. Itsereflektoimalla työtapaani huomaan, että olen 

kasvattanut omaa tietotaitoani todella laajasti. Kehitin itseäni käytännössä mo-

neen eri suuntaan. Omalta osaltaan tällainen tekeminen on antanut omaan tieto-

pankkiini todella laaja-alaista näkemystä ja tämän pohjalta osaan sanoa jatkon 

kannalta konkreettisesti, mitä osaan ja mitä haluan tehdä. Jatkossa mietin tar-

kemmin, millaisia toimeksiantoja haluan toteuttaa. Päiväkirjan aikana olen kehit-

tynyt huomattavasti seuraavilla eri osa-alueilla: 

- suunniteltu työnteko ja itsetuntemus 

- tietotaidon ja osaamisen kehittyminen 

- vuorovaikutustaitojen kehittyminen. 

Tekemästäni työstä on tullut huomattavasti suunnitellumpaa, päämäärätietoi-

sempaa ja mielekkäämpää. Olen mielestäni päässyt työskentelytaidoissani sel-

laiseen vaiheeseen, että pystyn miettimään laaja-alaisemmin mitä teen milläkin 

tavalla. En tee samanlaista itseään toistavaa työtä päivästä toiseen vaan mietin 

aina tarkemmin: kuinka tämä työtehtävä kannattaa toteuttaa ja löytyykö tämän 

toteuttamiseen parempia toteuttamisvaihtoehtoja. Jokaisessa työtehtävässä mie-

tin myös laajemmin mihin kaikkeen tämä projekti vaikuttaa ja mitä sillä halutaan 
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saavuttaa. Itsenikin kannalta on turhaa tehdä työtehtäviä, jotka eivät ole mielek-

käitä ja jotka eivät tuo asiakkaalle oikeasti mitään hyötyä. Työtehtäväni ovat 

muuttuneet tarkastelujakson aikana hieman enemmän konsultointiin, vaikkakin 

ne sisältävät edelleen paljon asiakkaiden antamia ja määräämiä teknisiä toimek-

siantoja. Vuosien varrella tietotaitoni kasvaa ja sen mukana osaan toimia jokai-

sessa tilanteessakin myös järkevimmin. 

Päiväkirjan kirjoittaminen auttoi pitämään kirjaa suunnitelluista työtehtävistä ja se 

on toiminut työskentelyssäni hyvänä pohdintavälineenä. En ole hypännyt työteh-

täviin aina niin spontaanisti niiden ilmaannuttua ja olen suunnitellut monesti seu-

raavaa työviikkoa jo edellisellä viikolla. Työsuunnittelu ja hallinta on tärkeä osa 

onnistuneessa ja hyvin toimivassa työympäristössä. Työnhallinnan tärkeimmät 

roolit ovat seuraavat: selkeä työrooli, työn mielekkyys, työn itsenäisyys, osaami-

sen käyttö ja kehittyminen sekä osallistumismahdollisuudet. (Sydänmaanlakka, 

2006, 36) Olen oppinut omasta tekemisestäni paljon jokaisella eri toimialalla, 

vaikkakin kaikissa on edelleen kehittämisen varaa. Aion pitää myös samantyy-

listä tarkempaa työsuunnittelua jatkossa mukana omassa työskentelyssäni, sillä 

se auttaa hahmottamaan, mitä on tekeillä.  

Yksinyrittäjän työnkuva vaatii selkeää itsensä johtamista ja olen onnistunut löytä-

mään oman työni tärkeimmät roolit: 

- pystyn tekemään töitä itsenäisesti ja ottamaan vastuun minulle annetuista 

työtehtävistä. 

- pääsen toteuttamaan laajaa osaamistani itselleni mielekkäissä työtehtä-

vissä. 

- kehitän itseäni jatkuvasti uusilla toimintatavoilla ja pyrin kehittymään myös 

itsenäisenä johtajana. 

- osallistun laajasti moniin erilaisiin työtehtäviin. 

- en ole löytänyt toiminnalleni kuitenkaan vielä selkeää työroolia. 

Päiväkirjamainen työskentely on tukenut yritykseni kehittymistä ja se on laittanut 

itseni miettimään, kuinka toimin omassa yrityksessäni ja mitä tavoittelen jatkossa. 

Päiväkirjan kirjoittamisen aikaan yritykseni toimenkuvana on ollut tehdä lähes 

kaikkea liittyen verkkopalveluihin ja olen opetellut uudet asiat aina uusien toimek-

siantojen mukaisesti. Tarkastelujakso on avannut itselleni todella paljon yrityksen 
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toimintatapaa ja jatkossa tavoitteena on löytää tarkemmat suuntaviivat, joiden 

avulla pystyn syventymään enemmän johonkin tiettyyn toteutustapaan. Tarkem-

pien suuntaviivojen löytymisen jälkeen pystyn kasvattamaan myös toimintaani 

laajemmin. Jossain vaiheessa pystyn siirtämään oman toiminnan mahdollisesti 

yksilöllisestä tekemisestä muiden itsenäiseen johtamiseen. 

Tulevaisuudessa tavoitteenani on kehittää henkilökohtaisia taitojani lisää, sillä 

tällä alalla tipahtaa kyydistä ellei harjoita jatkuvaa oppimista. Tavoitteenani on 

myös löytää ja syventää tekemistäni jollekin osa-alueelle. Tätä en osaa määrittää 

vielä tällä hetkellä sen tarkemmin, mutta se tulee liittymään verkkopalveluihin ja 

konsultointiin. Tarkastelujakson aikana olen päässyt tekemään todella laaja-alai-

sesti erityyppisiä toimeksiantoja, joista haluan syventää tekemistäni tiettyjen on-

gelmien ratkaisemiseen. Tavoitteena on kehittyä myös itsensä johtamisessa ja 

käyttää oppimiani reflektointitaitoja omaan osaamiseeni. 
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Lyhenteet ja termit 

Front end ja back end Molemmat termit liittyvät verkkopalveluiden toteutukseen. Front 
end tarkoittaa enemmän näkyvän puolen ohjelmoimista ja graafi-
sen ilmeen toteutusta, kun taas back endillä tarkoitetaan yleisim-
min taustahallinnan konfigurointia ja asentamista. 

Wordpress Avoimeen lähdekoodiin perustuva sisällönhallintajärjestelmä ver-
kossa.  

Verkkosivujen leiskaus Verkkosivuista luodaan graafinen suunnitelma, jonka pohjalta teh-
dään verkkosivujen tekninen toteutus.  

API Lyhenne tulee sanoista application programming interface, jolla 
tarkoitetaan sovelluksen omaa rajapintaa. Rajapinnan kautta so-
vellukseen voidaan tehdä sovelluksen sisäisiä toimintoja. 
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