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1. Yhteenveto

Asiakasymmärrys

Konseptit ja toimijoiden 

arvoverkko

luottamuksellinen



Yrittäjä tasapainoilee useamman riskin 

kanssa ensimmäistä työntekijää 

palkatessaan.

Taloudellisen tasapainon saavuttaminen ja 

ennustettavuus pienentää taloudellista 

riskiä. Tasapainon saavuttaminen otetaan 

usein omasta jaksamisesta ja/tai palkasta. 

Myös palkkatukia hyödynnetään, jos niitä 

on oikeutettu saamaan.

Verkostojen ja tuttujen suositteluihin 

luotetaan. Tällä pyritään minimoimaan 

”vääränlaisen” työntekijän palkkaamisen 

riskiä. Työntekijän pitää sopia niin yrityksen 

kulttuuriin henkilönä, kuin olla riittävät 

osaaminen tarvittavista aiheista.

Erilaisten palkkausmallien avulla pyrittiin 

myös vähentämään ensimmäisen 

työntekijän palkkaamisen riskiä.

Näkemykset 

asiakastutkimuksesta
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Yhteenveto asiakaslöydöksistä

POSITIIVISET 

TUNTEET

NEGATIIVISET 

TUNTEET

Yrittäjä tasapainoilee eri riskien kanssa

Onko löytämäni 

henkilö luotettava?

Miten talouteni pysyy 

tasapainossa?

Osaanko palkata 

oikeaa osaamista?

Tekijöitä on liikaa 

asiakkaisiin/tilauksiin nähden

On itse kokematon rekrytoija

ilman apua

Julkinen 

haku

Asiakkaita/tilauksia on riittävästi, 

tekijöitä vähän tai perehdykseen kuluu 

aikaa

Saa apua 

ammattirekrytoijalta

Verkostoista 

löytyy tekijä

Asiakkaita/tilauksia on riittävästi 

tekijöihin nähden

On itse kokenut

rekrytoija

Tuttu 

suosittelee

MATALA

RISKI

KORKEA

RISKI



Personoitu Palkkauksen 

digi-työnohjaaja

Digi-työnohjaajan ja kyselyn päätehtävät 

• Varmistaa saumaton kokemus asiakkaalle

• Varmistaa personoitu lähestymistapa

• Tueka ja muistaa asioiden eteenpäin 

viennistä

Tietoiskutoimijan päätehtävät: webinaarit, 

blogit, podcastit

• Jakaa tietoa ensimmäisen työntekijän

palkkaamiseen liittyen

• Koordinoiva taho vastaa sisällön tuottajien

(yritykset, järjestöt, ym.) löytymisestä ja

koordinoinnista

• Vastaa sisällön julkaisemisesta ja laadun

ylläpitämisestä (esim. ei pelkkiä

mainospuheita)

Muut toimijat

• Tuottavat itse sisällön



Valtiotaso

Kunnan yrityspalveluita 

tuottava organisaatio

Tietoiskut:

• webinaarit 

• blogit

• podcastit

Aineeton hyöty:

• rohkaisu

• motivaatio,

• tuki ensimmäisten 

askelteen ottamiselle 

työnantajalle

Tuotteet, Palvelut:

• informaatio

• kysely 

osaamisesta

• personoitu 

palkkauksen 

digityönohjaaja

Yksinyrittäj

ä

Päätehtävät (ydintoimijat):
• Jakaa tietoa ensimmäisen työntekijän 

palkkaamiseen liittyen

• Koordinoiva taho vastaa sisällön 

tuottajien (yritykset, järjestöt, ym.) 

löytymisestä ja koordinoinnista

• Vastaa sisällön julkaisemisesta ja 

laadun ylläpitämisestä (esim. ei pelkkiä 

mainospuheita)

Personoitu Palkkauksen 

digi-työnohjaaja



Yksinyrittäj

ä

Valtiotaso

Muut tehtävät (muut toimijat):

Erilaiset yrittäjät ja järjestöt 

tuottavat itse sisällön

Aineeton hyöty:

• Lisää kuntalaisille 

vetovoimaa, kun 

kunta tukee näitä 

aiheita

Aineeton hyöty:

• Kunnille brändiarvoa, 

poliitikkojen luotto kasvaa 

jos ollaan yrittäjä ja 

yritysmyönteisiä. 

Tunnettavuutta 

kunnallisille palvelun 

tuottajille.

Kunnan digituki

Kunnan 

työllistymis-

palvelun tuottaja

Personoitu Palkkauksen 

digi-työnohjaaja



Kunnan työllistymis-

palvelun tuottaja

Yksinyrittäj

ä

Valtiotaso

Kunnan digituki

DVV
Olemassa olevat 

Suomi.fi opas polut 

ym.

Aineeton hyöty:

• Mahdollistaa personoidun 

ohjauksen - lopullinen 

aineeton hyöty riippuu 

siitä mitä palveluja 

verkosto pystyy 

tarjoamaan

Muut tehtävät (mahdollistajat):

Erilaiset yrittäjät ja järjestöt 

tuottavat itse sisällön

Digikehittäjät

AuroraAI, 

Digifinland ym.

Personoitu Palkkauksen 

digi-työnohjaaja



Kunnan 

yrityspalveluita 

tuottava organisaatio

Yksinyrittäj

ä

TE-toimistot, 

kunnat, 

kehitysyhtiöt

YRITTÄJÄT

Paikalliset yrittäjät, 

henkilöstöpalvelut, 

digiasioissa auttavat VIRANOMAISET/ 

LAKISÄÄTEISET

Verottaja, työsuojeluviranomaiset, 

vakuutusyhtiöt ym.

Muut tehtävät (muut toimijat):

Erilaiset yrittäjät ja järjestöt 

tuottavat itse sisällön
Tuotteet, 

Palvelut:

• informaatio

Personoitu Palkkauksen 

digi-työnohjaaja



• Yrittäjä saa yhdestä paikasta kaiken tarvitsemansa tiedon

• Yrittäjä voi yhdellä kirjautumisella liikkua palvelusta 

toiseen

• Webinaareissa asioista kertovat alan ammattilaiset, joilla 

on asioista käytännön kokemusta

• Webinaarit mahdollistavat myös verkoston kasvattamisen, 

ainakin puhujan kanssa

• Yrittäjä saa yrityksensä arvoihin sopivilta kumppaneilta 

apua ja tukea

• Kartta ohjaa verkoston luomista monipuoliseksi ja 

kattavasti

Arvo yrittäjälle



Digituki työehtosopimuksen 

valintaan

Päätehtävät Työehtosopimuksen valinnan 

tukeen

• Tarjota palvelua, joka yhdistää yritykse juuri

hänelle sopivan työehtosopimuksen piiriin. 

• Koordinoiva taho eri työehtosopimuksen

asiantuntijatahoille

Muut toimijat

• Olla tietyn työehtosopimuslainsäädännön ja

ehtojen asiantuntija, antaa esimerkkejä jakaa

kokemuksia tms.

• Tuoda esille työehtosopimuksen

erityispiirteitä, ja sopimusmallipohjia

• Konsultoida työsopimusta tehtäessa ̈ 



Kunnan työllisyyspalvelut

Kunta voi olla 

"välittäjämiehenä

" ohjaamassa, ja 

osallistujana

Aineeton hyöty:

• Varmuus - tuleva 

työnantaja on varma, 

että työsopimus on 

vallitsevien 

työehtosopimusten 

mukainen

Tuotteet, Palvelut:

• Jo olemassa 

olevat 

Suomi.fi/yritykselle 

-sisällöt ja 

opaspolut 

(yhteensovitettavis

sa tavoitteisiin, 

kieliversiot 

löytyvät)

Yksinyrittäj

ä

Päätehtävät (ydintoimijat):
• Tarjota palvelua, joka yhdistää 

yritykselle juuri hänelle sopivan 

työehtosopimuksen piiriin.

• Koordinoiva taho eri 

työehtosopimuksen asiantuntijatahoille

Digituki työehtosopimusten 

valintaan

DVV
Olemassa 

olevat 

Suomi.fi opas 

polut ym.

VALTIO / AVI / 

TYÖSUOJELU-

VIRANOMAISET

Aineeton hyöty:

• Yksityinen yrittäjä saa 

vastinetta verorahoilleen, 

kokee saavansa 

palvelua kunnalta

Aineeton hyöty:

• luonteva kohtaaminen, tapa 

avata uusi kohtaaminen - kunta 

tietää miten yrittäjillä menee, 

helpottaa työllisyyspalvelujen / 

yhteistyön 

kehittämistä. kunnalle 

brändiarvoa



AY - LIIKKEET

Digitaalinen 

palvelupolku 

voisi pienentää 

kuilua eri 

osapuolten välillä

Digituki työehtosopimusten 

valintaan

TYÖNANTAJA

-JÄRJESTÖT VALTIO / AVI / 

TYÖSUOJELU-

VIRANOMAISET

Yksinyrittäj

ä

SUOMEN YRITTÄJÄT

Aineeton hyöty:

• Yleinen 

tunnettuus ja 

brändihyöty 

lisääntyy 

yrittäjien 

keskuudessa

Mietittävä: miten järjestöt, 

jotka jo nyt tarjoavat 

neuvontaa euroja vastaan 

osana ansaintalogiikkaa? 

Kokeilu: valtio ostaa 

palveluja näiltä

Aineeton hyöty:

• Yleinen tunnettuus ja 

brändihyöty lisääntyy 

yrittäjien keskuudessa

Muut tehtävät (muut toimijat):
• Olla tietyntyöehtosopimuslainsäädännön ja 

ehtojen asiantuntija, antaa esimerkkejä jakaa 

kokemuksia tms.

• Tuoda esille työehtosopimuksen 

erityispiirteitä, ja sopimusmallipohjia

• Konsultoida työsopimusta tehtäessä

Yksityiset työoikeuteen 

erikoistuneet laki-

asiantoimistot

Tuotteet, Palvelut:

• Informaatio



Palveluntarjoajat

Älykkäitä sopimuspohjia 

tuottavat palveluntarjoajat, 

metatiedot

Digituki työehtosopimusten 

valintaan

TYÖ-

TUOMIOISTUI

N

VALTIO / AVI / 

TYÖSUOJELU-

VIRANOMAISET

Yksinyrittäj

ä

Työehtosopimuksen 

yleissitovuuden 

vahvistamis-lautakunta

Muut tehtävät 

(mahdollistajat ja taustatoimijat):
• Olla 

tietyntyöehtosopimuslainsäädännön ja 

ehtojen asiantuntija, antaa esimerkkejä 

jakaa kokemuksia tms.

• Tuoda esille työehtosopimuksen 

erityispiirteitä, ja sopimusmallipohjia

• Konsultoida työsopimusta tehtäessä

Tuotteet, Palvelut:

• Informaatio



• Yrittäjä löytää helposti toimialalleen sopivan 

työehtosopimuksen

• Yrittäjän ei tarvitse itse ymmärtää kaikkia 

työehtosopimuksen vaihtoehtoja ja niiden sisältöjä

• Yhteistyö työntekijän kanssa käynnistyy sopien 

kattavasti ja toimialakohtaisesti asioista

Arvo yrittäjälle



Ennakoiva digituki työntekijän tuloon

Päätehtävät Ennakoinnin tuottamiseen

• Tarjota personoituja palveluvaihtoehtoja 

palkkaamisen ja perehdyttämisen tukemiseen 

liittyen

• Koordinoiva taho eri palveluntuottajien ja 

edun antajien välillä

Muut toimijat 

• Voivat tarjota täsmäapua palkkaamiseen tai 

perehdyttämiseen liittyen oman osaamisen 

puitteissa 



Kunnan 

työllistämispalvelut

Kunta on 

taloudellisesti 

riippuvainen 

pienyrittäjistä
Aineeton hyöty:

• luonteva 

kohtaaminen, tapa 

avata uusi 

kohtaaminen - kunta 

tietää miten yrittäjillä 

menee, helpottaa 

työllisyyspalvelujen / 

yhteistyön 

kehittämistä

Tuotteet, Palvelut:

• Informaatio

Yksinyrittäj

ä

Päätehtävät (ydintoimijat):
• Tarjota personoituja 

palveluvaihtoehtoja palkkaamisen ja 

perehdyttämisen tukemiseen liittyen

• Koordinoiva taho eri palveluntuottajien 

ja edun antajien välillä

Ennakoiva digituki 

työntekijän tuloon

DVV
Suomi.fi/yrityksille opaspolut, 

Aurora AI Elämäntilanteen 

opaspolut

Valtio

Aineeton hyöty:

• yksityinen yrittäjä saa 

vastinetta verorahoilleen, 

kokee saavansa 

palvelua kunnalta

Aineeton 

hyöty:

• kunnalle 

brändiarvoa



YRITYKSET

Rekrytointi, palkkaus Aineeton hyöty:

• työviihtyvyys ja 

vaihtuvuus vähenee -

kannattavuus yrityksessä 

paranee, kun perehdytys 

hoidetaan hyvin

Yksinyrittäj

ä

Muut tehtävät (muut toimijat):

Tarjota täsmä apua palkkaamiseen tai 

perehdyttämiseen liittyen oman 

osaamisen puitteissa

Ennakoiva digituki 

työntekijän tuloon

JÄRJESTÖT

AY ja työantajajärjestöt

Valtio

Tuotteet, Palvelut:

• Informaatio

Aineeton hyöty:

• Yleinen tunnettuus ja 

brändihyöty lisääntyy 

yrittäjien keskuudessa

YRITYKSET

Työnohjauksen 

ammattilaiset, 

perehdytyksen asiantuntijat

VIRANOMAISET/LAKISÄÄTEIS

ET

Työsuojeluviranoimaiset, 

vakuutusyhtiöt, työterveys ym.



TUKIVERKOSTOT

Yrityskummin, 

vertaistukiverkostot

Aineeton hyöty:

• Yleinen tunnettuus ja 

brändihyöty lisääntyy 

yrittäjien keskuudessa

Yksinyrittäj

ä

Muut tehtävät (mahdollistavat):

Tarjota täsmä apua palkkaamiseen tai 

perehdyttämiseen liittyen oman 

osaamisen puitteissa

Ennakoiva digituki 

työntekijän tuloon

Valtio

Ajatus :
• voisiko LV-hankkeessa kehitetty 

Tunnustelupalvelu -konsepti 

(Investoivan maaseutuyrittäjän 

tunnustelupalvelu) toimia 

jonkinlaisena alustavana 

yrittäjälle tarjottavana 

"pallottelualustana"?



• Yrittäjää autetaan ennakoimaan työntekijän tuloon  

• Yrittäjä löytää itselleen sopivat palvelut helposti ja saa apua arkeen

• Yrittäjä voi yhdellä kirjautumisella liikkua palvelusta toiseen

• Yrittäjä saa yhdestä paikasta kaiken tarvitsemansa tiedon

Arvo yrittäjälle



2. Tausta ja projektin 
eteneminen

luottamuksellinen



• Tämä työ on osa Digitalisaation edistämisen ohjelman YritysDigi-hanketta

• Hankkeessa on tavoitteena ollut tunnistaa elinkeinotoimintaa harjoittavien tahojen tarvitsemia julkisen hallinnon

palveluita, joita ei vielä ole tarjolla digitaalisina

• YritysDigi-hankkeen toimenpiteiden ja yleensä kehittämisen suunnittelu tulee perustua asiakastarpeeseen, 

joita tällä työllä selvitetään

• YritysDigin hankeryhmän jäsenistä koottu työryhmä on laatinut toteutussuunnitelman , jonka aiheena on 

Työnantajayrityksen elinkaari. Painopistealueena on tällä hetkellä ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, 

jatkossa mahdollisesti myös muita aiheita

• Muotoilutyössä tulee huomioida lainsäädäntö ja sen mahdolliset kehittämiskohteet sekä lopputuotoksien ja

esitettävien materiaalien saavutettavuus näkökulma.

• Työryhmä ehdottaa ratkaistavaksi palvelumuotoilun keinoin, miten voidaan sujuvana viranomaisyhteistyönä, 

asiakaslähtöisesti ja tietoa hyödyntäen tarjota viranomaispalveluja elinkeinotoimintaa harjoittaville. Tähdätään

yhden luukun palveluprosessin kehittymiseen. 

Tausta ja tarve





3. Projektin 
toteutus



Asiakastutkimuksen tulokset



Asiakastutkimuksen 

taustaa



Asiakastutkimuksen taus

taa

1. Kohderyhmä: Pien yritykset, jotka ovat 
palkanneet ensimmäisen työntekijän tai 
suunnittelevat palkkaamista lähiaikoina

2. Haastateltavia: 6 kpl

3. Haastattelujen kesto: 1 tunti

4. Haastattelujen toteutus: Teams sekä Miro-
sovellus

5. Käytetyt metodit: Ensimmäisen työntekijän 
tarinan kerronta ideakorttien avulla

6. Haastateltavilta pyydettiin lupa kerätyn 
tiedon käyttöön



Taustaa

Kerro vähän taustaa, kuka olet?  

Kerro vähän taustaa myös yrityksestäsi.  

- Mitä yrityksesi tekee? 

- Milloin ja miksi perustit yrityksen? 

- Minkä kokoinen se on? 

Yrityksen tarina

Miro-boardilla aikajana (harkitsee ensimmäisen työntekijän 

palkkaamista, haki ensimmäistä työntekijää, palkkaa ensimmäisen 

työntekijän, arki työnantajana) ja ideasanoja alla olevista aiheista.

Asiat

Kuvaile omin sanoin ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja siihen 

liittyneitä vaiheita.

- Mitä asioita silloin mietit tai mistä asioista otit selvää? Miksi? Mitä asioita 

silloin käsittelit tai mistä asioista otit selvää? Miksi? Mitä arkeen liittyi?

Haastattelurunko



Tekeminen

Kerro seuraavaksi millaisia toimia sinulla oli eri vaiheissa. Seuraavassa 

on tekemisen lappuja, joista voit ottaa inspiraatiota. Voimme myös 

lisätä lappuja.

- Mitä teit janalla kuvatuissa eri vaiheissa? Miksi? 

Palvelut

Kerro seuraavaksi mitä palveluita käytit janalla kuvatuissa eri 

vaiheissa. Seuraavassa on erilaisia palveluita lapuilla, joista voit ottaa 

inspiraatiota.

- Oliko vielä palveluja, joita käytit ja joita et jo aiemmin maininnut? Miten 

löysit palvelut?

- Miten palveluiden käyttäminen sujui?

- Mitä hyvää, mitä haasteita miksi?

Tunteet

Kerro vielä mitä Fiiliksiä eri vaiheisiin liittyi? Miksi niitä? Seuraavassa 

on tunne lappuja, joista voit ottaa inspiraatiota. Myös täällä on 

tarvittaessa tyhjiä lappuja, ja niitä saa tarvittaessa lisää.

- Mitä tunteita vaiheet herätti? Osaatko kertoa miksi?

Haastattelurunko



Asiakashypoteesit



1. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvät velvoitteiden, kuten vakuutuksien ja 
eläkemaksujen, kokonaisvaltainen ymmärtäminen on lähtökohtaisesti puutteellista. Tarvittavan 
tiedon löytäminen on vaikeaa, koska ei edes tiedä mitä pitäisi etsiä.

2. Valvonta ja lakisääteiset velvoitteet ovat haasteellinen lisä ymmärtää kaiken arjen kiireen keskellä. 
On tärkeää saada tietoa muutenkin kuin lakitekstien ja -pykälien muodossa.

3. Oikeanlaisen työntekijän etsiminen on helppoa, koska itse tietää minkälaista työntekijää, 
minkälaiseen työsuhteeseen ja mitä kautta häntä etsii. Palkkataso omalla alalla on myös selvillä.

4. Verkostosta on helppo löytää mallipohjia työsopimuksista. Niistä on helppo löytää ja tarvittaessa 
yhdistellä omaan käyttöön sopiva sopimuspohja.

Asiakashaastatteluiden hypoteesit



Löydökset



• Palkaaminen tuli usein ajankohtaiseksi, kun oma työmäärä kasvoi liian suureksi. Palkkaaminen ei 

välttämättä ollut pitkän tähtäimen suunnitelmissa; osalla oli alusta asti ollut tavoitteena kasvattaa 

yritystä, osa taas koki vähän pakoksi yrityksen kasvattamisen.

• Osa palkkasi sellaista osaamista, jota itsellä ei ollut, joskus jopa hieman riskillä.

• Yrittäjät kokivat, että epäonnistunut palkkaus revitään pienyrittäjän selkänahasta. Työntekijän 

työtehtävien laiminlyönti tai hidas suorittaminen, alkoholismin vaikutukset työsuorituksiin ym. 

vaikuttavat pienyrittäjän talouteen hyvin merkittävästi. Irtisanomismenettelyt ovat kankeita ja 

raskaita taloudellisesti jos niin pitkälle pitää mennä. 

• Joissain tapauksissa viranomaispäätösten hitaus on osa riskiä, kuukauden käsittelyajan käsittävä 

virkamiespäätös voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen selviämiseen taloudellisesti sekä työntekijän 

palkkaamiseen.

• Myös henkinen kuorma on niin suuri, ettei rekrytointia haluta tehdä heti uudelleen.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri 

riski



• Palkkaamisen suunnittelu ja palkattavan työnkuvan miettiminen sekä ymmärrys siitä mitä 

palkkaaminen vaatii perehtymistä ja lisää oikeaan osumisen mahdollisuutta.    

• Kokemuksen myötä ymmärrettiin myös palkan ja työntekijän osaamisen suhde ja vaikutus yrittäjän 

arkeen. Isompi palkka, parempi osaaminen = vähemmän perehdytystä vs. pienempi palkka, 

kokemattomampi työntekijä = enemmän perehdytystä ja tukea työn suorittamiseen.

“Oikeanlaisen” työntekijän löytäminen vähentää 

palkkaamisen riskiä



• "Oikeanlaisen" työntekijän löytäminen on todella tärkeää varsinkin ensimmäistä työntekijää 

palkatessa. Pitää sopia niin yrityksen kulttuuriin henkilönä, kuin olla riittävät osaaminen tarvittavista 

aiheista. 

• Yrittäjät kokivat, että parhaimman työntekijän löytää tuttujen ja verkostojen kautta sillä silloin voi 

kysellä myös fiiliksiä työntekijästä. 

• Työntekijää etsittiin Facebookin, Linked inin ja instagrammin kautta. 

• Julkisen puolen palveluista mainittiin Työmarkkinatori ja erilaiset projektit mm. Talent Hub.

Verkostojen ja suosittelijoiden kautta etsittiin 

useimmiten ensimmäistä työntekijää



• Taloudellisen balanssin saavuttaminen on esisijaisen tärkeää henkilöä palkattaessa. Tätä 

problematiikkaa yritykset lähestyvät itselleen sopivalla tavalla ja ratkaisuilla [esim. riskinsietokyky]. 

Joskus riskit realisoituivat ja yrittäjä itse ole jonkin aikaa ilman palkkaa tai lainaamaan jopa 

yritykselle. 

• Haastattelujen aikana nousi selkeästi ylös se kuinka tärkeää on olla näkymä ”tilauskannan” 

tulevaisuuteen, jotta voi ylläpitää työntekijöiden kustannuksia.

Riittävän taloudellisen tason saavuttaminen on 

tärkeää ensimmäistä työntekijää palkatessa 



• Haastateltaessa pienyrittäjiä moni koki työnanatajavelvoitteiden kalliuden ja TES-säädösten 

tuomien rajoitteiden kaventavan mahdollisuuttaan palkata työntekijä. Muutamat nostivat myös esiin 

lakipykälien, ammattiliittojen ja TES-säädösten vaikean ymmärrettävyyden ja niiden roolin kasvun 

hidasteena. Osa ratkaisi näitä ongelmia nyt tai tulevaisuudessa esim. odottamalla lakimuutoksia 

palkkaukseen tai ostamalla työsuorituksia freelancing sopimuksella

• Palkkausmalli oli useimmiten työtehtävän ja keston mukainen. Joskus toimenkuvat määriteltiin 

sopiviksi kokonaisuuksiksi ja niitä tarjottiin ammattitaitoisille freelancereille palkkaamisen sijasta. 

Tulevaisuudessa pari firmaa käyttää tätä luultavasti enemmän, koska se on vähemmän riskialtista.  

• Pienille yrittäjille työnantajakustannukset tuottivat myös suuren 

Palkkausmallina käytettiin yritykselle ja etsittyyn 

rooliin parhaiten sopivaa mallia



• Yrittäjä kokee usein prosessin alussa riemua ja innostusta uuden edessä. Myös uuden ihmisen 

palkkaamistapahtuma koettiin positiivisena.

• Tietojen hakemiseen, tulevaisuuden epävarmuuteen suhtauduttiin hämmentyneesti, epävarmasti ja 

joskus pelokkaastikin.

• Palkkaamisella ja työntekijän kanssa työskentelyyn liittyi monia positiivisia ja negatiivisia tunteita. 

Tunne skaala riippui paljolti siitä miten työsuhde oli hoitunut.

• Viranomaissäädökset ja erilaisiin tukiin ym. hakuihin liittyvät lomakkeet saivat aikaan jopa 

ahdistusta. Myös turhautuminen, epävarmuus ja pettymys sekä jopa surkuhupaisuus koettiin osana 

toimintaa lomakkeiden kanssa varsinkin ensikertaa täytettäessä. Turhautumista nosti mm. 

lomakkeiden epäkäyttäjä ystävällisyys, lomakkeiden toivottiin tuottavan tietoa tai pystyvän 

hakemaan tietoa taustalta.   

Tunneskaala vaihtelee koko ajan ja heijastelee 

riskin suuruutta



Näkemykset



Yrittäjä tasapainoilee useamman riskin 

kanssa ensimmäistä työntekijää 

palkatessaan.

Taloudellisen tasapainon saavuttaminen ja 

ennustettavuus pienentää taloudellista 

riskiä. Tasapainon saavuttaminen otetaan 

usein omasta jaksamisesta ja/tai palkasta. 

Myös palkkatukia hyödynnetään, jos niitä 

on oikeutettu saamaan.

Verkostojen ja tuttujen suositteluihin 

luotetaan. Tällä pyritään minimoimaan 

”vääränlaisen” työntekijän palkkaamisen 

riskiä. Työntekijän pitää sopia niin yrityksen 

kulttuuriin henkilönä, kuin olla riittävät 

osaaminen tarvittavista aiheista.

Erilaisten palkkausmallien avulla pyrittiin 

myös vähentämään ensimmäisen 

työntekijän palkkaamisen riskiä.

Näkemykset
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22

33

44



Yhteenveto asiakaslöydöksistä

POSITIIVISET 

TUNTEET

NEGATIIVISET 

TUNTEET

Yrittäjä tasapainoilee eri riskien kanssa

Onko löytämäni 

henkilö luotettava?

Miten talouteni pysyy 

tasapainossa?

Osaanko palkata 

oikeaa osaamista?

Tekijöitä on liikaa 

asiakkaisiin/tilauksiin nähden

On itse kokematon rekrytoija

ilman apua

Julkinen 

haku

Asiakkaita/tilauksia on riittävästi, 

tekijöitä vähän tai perehdykseen kuluu 

aikaa

Saa apua 

ammattirekrytoijalta

Verkostoista 

löytyy tekijä

Asiakkaita/tilauksia on riittävästi 

tekijöihin nähden

On itse kokenut

rekrytoija

Tuttu 

suosittelee

MATALA

RISKI

KORKEA

RISKI



Asiakashypoteesien 
vastaukset



1. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen 

liittyvät velvoitteiden, kuten vakuutuksien ja 

eläkemaksujen, kokonaisvaltainen 

ymmärtäminen on lähtökohtaisesti 

puutteellista. Tarvittavan tiedon löytäminen 

on vaikeaa, koska ei edes tiedä mitä pitäisi 

etsiä.

- EI. Suurimmalle osalle nämä olivat tuttuja joko 

entuudestaan tai tiesivät että niistä pitää 

huolehtia. Tarvittavat palvelut hankittiin, jonka 

jälkeen kirjanpitäjä piti niistä huolta.

2. Valvonta ja lakisääteiset velvoitteet ovat 

haasteellinen lisä ymmärtää kaiken arjen 

kiireen keskellä. On tärkeää saada tietoa 

muutenkin kuin lakitekstien ja -pykälien 

muodossa.

- OSITTAIN KYLLÄ. Vaikka aiheet olivat 

tiedossa, niin lakipykälien merkityksen aito 

ymmärtäminen puuttui.  

3. Oikeanlaisen työntekijän etsiminen on 

helppoa, koska itse tietää minkälaista 

työntekijää, minkälaiseen työsuhteeseen ja 

mitä kautta häntä etsii. Palkkataso omalla 

alalla on myös selvillä.

- EI. Osa oli epäonnistunut ensimmäisen 

työntekijän palkkaamisessa, ja syyksi sanoivat 

oman kokemattomuuden. Ne taas, jotka 

onnistuivat ensimmäisen työntekijän 

palkkaamisessa, kokivat sen olevan osittain 

myös hyvää onnea.

4. Verkostosta on helppo löytää mallipohjia 

työsopimuksista. Niistä on helppo löytää ja 

tarvittaessa yhdistellä omaan käyttöön 

sopiva sopimuspohja.

- OSITTAIN KYLLÄ. Itse työsopimuksen 

tekemisessä ei koettu olevan ongelmia. Jotkut 

käyttivät myös erilaisia palkkausmalleja, jolloin 

lakimies tarkisti sopimuspohjan. Osa taas 

löysi sopimuspohjat verkostoa 

Asiakashaastatteluiden hypoteesit



Suunnittelun ajurit ja 

ratkaistava ongelma



1. Autetaan yrittäjää taloudellisen tasapainon ylläpitämisessä ensimmäisen työntekijän 

palkkauksen ja perehdyttämisen aikana

2. Tuetaan yrittäjää rekrytointiin liittyvissä asioissa, jotta hän pystyy arjen keskellä löytämään 

tarpeeseensa aidosti sopivan ja luotettavan työntekijän

3. Mahdollistetaan erilaisia palkkausmalleja liittyen ensimmäisen työtekijän palkkaamiseen 

huomioiden myös tulevaisuuden yrittäjyyden monet muodot

Suunnittelun ajurit 



• Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen 

liittyy paljon erilaisia riskejä

• Yksinyrittäjänä toimiessa ei ole tahoa, jonka 

kanssa toimintaa ja työkuormaa voi jakaa 

ensimmäisen työntekijän palkkauksen ja 

perehdytyksen aikana

Ongelma Juurisyy

Ratkaistava ongelma ja sen juurisyy



Työpaja 1 

Ideointi



Käänteinen ideointi
Esimerkki menetelmästä

• Käännetään määritelty ongelma

• Ideoidaan ratkaisuja käännettyyn ongelmaan

• Käännetään nämä ideat takaisin alkuperäisen 

ongelman ratkaisuiksi

• Ryhmitellään ja kootaan ratkaisuideoiksi









Työpaja 2

Konseptointi



Disney Creative Strategy
Esimerkki menetelmästä

• Unelmoidaan, kaikki on mahdollista

• Tarkastellaan realistisesti toteutusvaihtoehtoja

• Ollaan kriittisiä, mikä kaikki voi menää pieleen



Tuotokset

• Tunnistetaan ja vastataan tiettyyn 

asiakkaan tarpeeseen

• Tuodaan asiakasarvoa 

asiointiin

• Eri kohderyhmillä voi olla eri 

tarpeita

Esimerkki

• Maksamisen palvelut, laskutus-

palvelut, yrityksen rahoituspalvelut

Hyödyt

• Pystytään tarkemmalla tasolla

tukemaan asiakkaan asiointia

Tuotokset

• Huolehditaan yksittäisten tehtävien 

sujuvuudesta ja käyttökokemuksesta

• Tuodaan asiakasarvoa tehtävään

• Kohderyhmän erityistarpeet huomioidaan 

yksittäisissä kohtaamisissa

Esimerkki

• E-lasku, suoraveloitus, korttimaksu, 

käteismaksu

Hyödyt

• Mahdollistetaan yksittäisten tehtävien 

tekeminen, kanavat huomioidaan

Katto-

konsepti

Katto-

konsepti

Palvelu-

konsepti

Palvelu-

konsepti

Asiakasarvon tuottamisen tasot

Tuotokset

• Ymmärretään ja vastataan 

asiakkaan laajempaan tarpeeseen

• Tuodaan asiakasarvoa arkeen

• Kohderyhmä kohtuullisen 

laaja

Esimerkki

• Yritysasiakkaiden arjen

taloudenhoito

Hyödyt

• Nähdään kokonaisuus asiakkaan

arjen kannalta, myös muut palvelut

Kohtaamis

-pisteet

Kohtaamis

-pisteet



Kattokonsepti – Ryhdy työnantajaksi -palvelu 

Omat 

tiedot

Työnantajan 

velvollisuudetOmien valmiuksien 

kartoitus

Webinaarit 

Arvoihin sopivien 

kumppanien etsintä

Rekrytointi

Työntekijään liittyvät 

hoidettavat asiat

Perehdytyksen 

tuki



Kotisiivousyrittäjä Maija 

Matikainen on päättänyt 

palkata uuden työntekijän, 

jotta voi ottaa vastaan 

kaiken tarjotun työn. 

Maija löytää Googlen 

kautta Ryhdy työnantajaksi 

-alustalta webinaarin 

liittyen ensimmäisen 

työntekijän palkkaamisen 

velvoitteisiin, ja kuuntelee 

sen mielenkiinnolla. Hän 

myös linkittäytyy alustan 

avulla puhujan kanssa.

Webinaarin kautta Maija 

ohjataan Ryhdy 

työnantajaksi -alustan 

etusivulle, jossa Maijalle 

esitellään kokonaiskuvaa 

kaikista asioista, joita 

Maijan on hyvä tietää 

palkkausta harkitessa.

Karttamainen 

lähestymistapa auttaa 

Maijaa hahmottamaan 

askel kerrallaan mitä 

hänen pitää tehdä. Osa 

asioista on tuttua, osa 

vieraampaa.

Digitaalisen kartan 

ensimmäisessä kohdassa 

Maija huomaa 

mahdollisuuden arvioida 

omasta osaamisen 

lähtökohdista mitä Maijan 

kannattaa ensisijaisesti 

käydä läpi. Maija päättää 

kirjautua sisään ja kokeilla 

palvelua.

Maijaa vastaa muutamiin 

kysymyksiin ja saa 

itselleen personoidun 

kartan, joissa painottuu 

Maijalle vieraammat asiat 

läpikäytäväksi.

Maija ryhtyy käymään 

saamaansa 

henkilökohtaista karttaa 

läpi. Hänelle on 

ensimmäiseksi merkitty 

karttaan rekrytointiin liittyvä 

kohtaamispiste.

Maija siirtyy tähän 

pisteeseen ja vastailee 

kysymyksiin liittyen 

tarpeeseen ja yrityksen 

arvoihin. Vastausten 

perusteella Maijalle 

suositellaan muutamaa 

vuokratyönantajana 

toimivaa yritystä.  

Maija pystyy siirtymään 

kirjautuneena valitsemansa 

työnantajayrityksen 

palveluun, jossa hän 

ilmaisee tarpeensa. 

Palvelu ottaa Maijan 

yhteydenoton nopeasti 

käsittelyyn ja käynnistää 

Maijan kanssa 

rekrytointiprosessin.

Seuraavaksi Maija voi palata 

omalle kartalleen ja siirtyä 

seuraavaan kartan 

pisteeseen, jossa on 

huomioitu vuoratyövoiman

hankkiminen

Tuetaan työnantajaksi ryhtymistä



• Yrittäjä saa yhdestä paikasta kaiken tarvitsemansa tiedon

• Yrittäjä voi yhdellä kirjautumisella liikkua palvelusta toiseen

• Webinaareissa asioista kertovat alan ammattilaiset, joilla on 

asioista käytännön kokemusta

• Webinaarit mahdollistavat myös verkoston kasvattamisen, 

ainakin puhujan kanssa

• Yrittäjä saa yrityksensä arvoihin sopivilta kumppaneilta apua 

ja tukea

• Kartta ohjaa verkoston luomista monipuoliseksi ja kattavasti

Arvo yrittäjälle



Ravintola-alan yrittäjä Anni 

tuskailee rekrytointi 

vaatimusten kanssa. 

Yritystoiminta on 

käynnistymässä, ja heti pitäisi 

saada työntekijöitä myös 

mukaan.

Anni on kartoitattaunut

palkkaamiseen liittyviä asioita 

Ryhdy työnantajaksi –

palvelussa. Nyt hän kirjautuu 

uudestaan palveluun ja jatkaa 

kartan rekrytointiosioon.

Anni löytää itselleen ja yrityksen 

arvoille sopivan kumppanin, ja 

siirtyy kirjautuneena Paras 

digiviestintä -palvelutarjoajan 

sivulle antaen samalla luvan 

hakea yritykseen liittyviä tietoja 

eri tietolähteistä.

Sivustolla palvelun kysymykset 

ohjaavat Annia tarkastelemaan 

rekrytointia usealta kulmalta mm. 

sanottamaan yrityksen 

arvopohjaisen tarpeen. Datan ja 

Annin vastausten perusteella 

sivusto brändää Annille 

alustavan ehdotuksen 

työpaikkailmoituksesta ja 

rekrytointikanavista.

Anni noudattaa saamiaan 

ohjeita ja päättää laittaa 

työpaikkailmoituksen 

Työmarkkinoiden 

täsmähaku –palveluun. 

Anni siirtyy kirjautuneena 

palveluun 

työpaikkailmoituksen kera. 

Anni päivittää vielä 

muutamia valinta-

asteikkoja, jotka auttavat 

palvelua optimoimaan vielä 

paremmin työntekijän 

täsmähakua. Tämän 

jälkeen hän julkaisee haun 

nappia painamalla.

Työmarkkinoiden 

täsmähaku -palvelu 

näyttää Annille noin 10 

potentiaalisen työntekijän 

profiileja. Anni tarkastelee 

niitä läpi ja valitsee viisi 

työnhakijaa 

haastatteluprosessiin. 

Työmarkkinoiden 

täsmähaku -palvelun 

avulla Anni haastattelee 

viisi ja pyytää niistä 

kolmelta työnhakijalta 

työnsuoritenäyttöjä. 

Työmarkkinoiden 

täsmähakupalvelun 

ravintola-alan verkoston 

asiantuntijat arvioivat 

Anni valitsee palkattavan 

työntekijän, ja sopii hänen 

kanssaan tapaamisen, jossa 

käydään läpi työsuhteeseen 

ja työsopimukseen liittyvät 

asiat.

Työmarkkinoiden 

täsmähaku –palvelun 

toimialaosaaja osallistuu 

tapaamiseen ja fasilitoi 

keskustelua pitäen huolen, 

että kaikki toimialaan liittyvät 

erityispiirteet tulee 

keskustelussa ja 

tarvittaessa sopimuksessa 

huomioitua.

Tuetaan matalariskistä rekrytointia



• Vahvistaa yrittäjän itseymmärrystä ja tulevaisuuden 

suunnittelua

• Yrittäjä kehittyy rekrytoijana ja työnantajana

• Yrittäjän rekryprosessiin käyttämä aika ja vaiva vähenee ja 

mahdollistaa tuottavan työn tekemisen

• Mahdollistaa parhaan ja soveltuvimman mahdollisen 

työntekijän palkkaamisen ja vahvistaa näin työntekijäpitoa

• Parantaa yrityksen työantajakuvaa

• Yhteistyö käynnistyy sopien kattavasti ja toimialakohtaisesti 

asioista

Arvo yrittäjälle



Markkinointialan osaaja Jarkko 

tekee työtä koneellaan. 

Hän on juuri palkannut 

yritykseensä lisätyövoimaa 

kasvaneen tilauskannan takia. 

Ryhdy työnantajaksipalvelu, 

johon hän on rekisteröitynyt, 

lähettää hänelle avunanto 

tarjouksen tai ehdottaa 

toimenpiteitä liittyen Jarkon 

uuteen tilanteeseen.

Palvelun datalähteistä keräämä 

"hiljainen" tieto ja tilannekuva 

sen pohjalta auttaa tarjoamaan 

Jarkolle oikeita palveluja oikeaan 

aikaan.

Jarkko tutustuu mobiili 

portaalissa palvelun 

ehdottamiin ideoihin ja 

toimenpide-ehdotuksiin, 

joita palvelu tunnistaa 

hänen liiketoimintansa 

”hiljaisesta tiedosta”

Portaalista löytyy myös 

Jarkon edelliset tiedot ja 

palvelut sekä verkostot ja 

erilaiset yrittäjyyden 

tietopankit

Jarkko huomaa 

palvelutarjonnan varsin 

osuvaksi ja kiinnostavaksi 

tilanteessaan. Jarkko 

valitsee ehdotusten 

perusteella itsellensä 

palvelupolun, jota edetä. 

Polku tarkentaa 

kysymyksillä Jarkon 

tarvetta 

perehdyttämistilanteen 

helpottamiseksi ja luo 

Jarkolle personoidun 

palvelutarjoaman 

palvelupolkuun.

Jarkko ryhtyy käymään 

saamaansa 

henkilökohtaista 

palvelutarjontaa läpi. 

Hän valitsee ne palvelut, 

joista haluaa lisätietoja. 

Jarkko valitsee kuvauksen 

perusteella palvelun, jossa 

palvelusetelin avulla voi 

saada liiketoiminnan 

perustehtäviin apua, jotta 

aikaa jäisi uuden osaajan 

perehdyttämiselle. 

Palvelusetelin haku 

onnistuu järjestelmässä 

osana siirtymistä 

Jarkko pystyy siirtymään 

kirjautuneena valitsemansa 

palveluun, johon hänen 

tietonsa ja jo aiemmin 

tekemänsä tarkennukset 

palvelutarpeesta sekä tieto 

palvelusetelistä siirtyvät. 

Palvelu ottaa Jarkkoon 

yhteyttä ja sopii 

jatkotoimenpiteistä.

Jarkko voi palata 

palveluehdotuksiin 

portaalissa ja jatkaa 

toisessa palvelussa 

tarvittaessa. 

Tuetaan työntekijä tuottavaksi



• Yrittäjä saa apua oikeaan aikaan

• Yrittäjä löytää itselleen sopivat palvelut helposti ja saa 

apua arkeen

• Yrittäjä voi yhdellä kirjautumisella liikkua palvelusta toiseen

• Portaaliin on koottu yrittäjän elinkaaren kannalta tärkeä 

tieto ja ekosysteemi sekä palvelut

• Yrittäjä saa yrityksensä arvoihin sopivilta kumppaneilta 

apua ja tukea

• Yrittäjä saa yhdestä paikasta kaiken tarvitsemansa tiedon

Arvo yrittäjälle



Asiakasvalidaation tulokset



• Hyvä kokonaiskuva aloitukseen, kartta on kuin 

check-list

• Personoidaan ”turhat” pois kysymällä käyttäjältä

• Yksinkertaistetaan, korostetaan olennaista

• Positiivinen ja kannustava ote

• Webinaarit täsmätietoiskuina

• Kokemuksien jakaminen eri tavalla: verkostot, 

tietoiskut, vertaistuki

• Huomioi eri tavat hahmottaa tietoa, esim. 

lukeminen on joillekin luontaisempaa kuin tietoiskut

• Verkostoissa toimiminen vs. ajankäyttö, miten 

saadaan ekosysteemi toimivaksi

Ole tietävä, osaava 

työnantaja



• Työehtosopimusten valintaa ja 

työehtosopimuksen mukaisiin sopimusten 

tekemisiin kaivataan suuresti apua. Tämä nousi 

kaikilla haastateltavilla

• Työnäytteet ja vertaisarviointi ei houkuttanut. 

Joku mainitsi kokemuksen ja normaalit 

referenssit riittäviksi

• Huomioitava, miten tämä erottuisi LinkedInistä

• Tuntuu, että sopisi paremmin isommille 

yrityksille

• Avun tarve työpaikkailmoituksen tekemiseen 

vaihtelee, mutta yleisesti ottaen oli pientä

• Vaatisi myös riittävän datan osaavista 

työntekijöistä, entä suhde jo olemassa oleviin 

palveluihin?

Brändää työntekijähakusi



• Perehtymiseen pitää varautua jo ennen 

palkkaukseen ryhtymistä

• Apua tarvitaan työntekijän perehdyttämiseen ja 

palkkaamiseen valmistauduttaessa

• Kaivattiin ”työnohjaajaa” johdattamaan ja 

muistuttamaan kaikki tarvittavat stepit liittyen 

palkkaamiseen ja perehdyttämiseen

• Palkkatuen (saamisen selkeyttämien ja) ymmärrys 

milloin sitä pitää hakea ennen palkkaukseen 

ryhtymistä

• Kolmen tyyppisiä apuja kaivattiin

- Palvelusetelillä apua juokseviin asioihin

- Kuunteleva korva huoliin, esim. Vertaistuki

- Arjen poikkeaviin tilanteisiin apua

• Onnistumisen kannalta on tärkeää löytää toimiva 

ekosysteemi ja taata palveluiden jatkuvuus

Tehokas 

perehdytysvaihe



• Kokonaiskuva ohjaa ja tukee palkkaamisessa

- Personoitu kokonaiskuva vaadittavista tehtävistä. 

Muistutus tekemättömistä tehtävistä

• Tietoiskuja jokaiseen kokonaiskuvan 

tehtäväkohtaan

- Webinaarit

- Tekstimuotoiset blogit tms.

• Työehtosopimuksen valintaan ja noudattamiseen 

tukea

• Perehdyttämiseen varautuminen jo palkkausta 

harkittaessa

- Tukivaihtoehdot ennakointiin, esim. muista varautua 

näihin kaikkiin asioihin – check-list tms.

- Tukivaihtoehdot arkeen, esim. palvelusetelit ja 

palkkatuki

• Palvelukokonaisuutta rakentaessa kiinnitetään laatuun 

huomioita

- Ekosysteemin on oltava toimiva => yhteistyötahoille tietyt 

”kriteerit”

- Palveluiden jatkuvuus on mietittävä, jotta kokonaisuus 

pääsee kasvamaan ajan myötä. Myös palvelun poistuminen 

ja sen vaikutukset kokonaisuuteen mietittävä etukäteen => 

kokonaisvaltainen asiakaskokemus säilyy saumattomana

• Aloitetaan pienellä ja asiakkaalle eniten arvoa tuottavilla 

asioilla (MVP, 2-3 aihetta)

- Kokonaiskuvan check-list

- Työehtosopimusapu

- Täsmäiskut (webinaarit/blogit/bodgastit)

• Vaihe 2: tunnista 1-2 uutta palveluosioita liitettäväksi 

palveluun

Konseptin päivitys Eteneminen

Yhteenveto asiakasvalidaatiosta 



Työpaja 3 tuotokset



Valtiotaso

Kunnan yrityspalveluita 

tuottava organisaatio

Tietoiskut:

• webinaarit 

• blogit

• podcastit

Aineeton hyöty:

• rohkaisu

• motivaatio,

• tuki ensimmäisten 

askelteen ottamiselle 

työnantajalle

Tuotteet, Palvelut:

• informaatio

• kysely 

osaamisesta

• personoitu 

palkkauksen 

digityönohjaaja

Yksinyrittäj

ä

Päätehtävät (ydintoimijat):
• Jakaa tietoa ensimmäisen työntekijän 

palkkaamiseen liittyen

• Koordinoiva taho vastaa sisällön 

tuottajien (yritykset, järjestöt, ym.) 

löytymisestä ja koordinoinnista

• Vastaa sisällön julkaisemisesta ja 

laadun ylläpitämisestä (esim. ei pelkkiä 

mainospuheita)

Personoitu Palkkauksen 

digi-työnohjaaja



Yksinyrittäj

ä

Valtiotaso

Muut tehtävät (muut toimijat):

Erilaiset yrittäjät ja järjestöt 

tuottavat itse sisällön

Aineeton hyöty:

• Lisää kuntalaisille 

vetovoimaa, kun 

kunta tukee näitä 

aiheita

Aineeton hyöty:

• Kunnille brändiarvoa, 

poliitikkojen luotto kasvaa 

jos ollaan yrittäjä ja 

yritysmyönteisiä. 

Tunnettavuutta 

kunnallisille palvelun 

tuottajille.

Kunnan digituki

Kunnan 

työllistymis-

palvelun tuottaja

Personoitu Palkkauksen 

digi-työnohjaaja



Kunnan työllistymis-

palvelun tuottaja

Yksinyrittäj

ä

Valtiotaso

Kunnan digituki

DVV
Olemassa olevat 

Suomi.fi opas polut 

ym.

Aineeton hyöty:

• Mahdollistaa personoidun 

ohjauksen - lopullinen 

aineeton hyöty riippuu 

siitä mitä palveluja 

verkosto pystyy 

tarjoamaan

Muut tehtävät (mahdollistajat):

Erilaiset yrittäjät ja järjestöt 

tuottavat itse sisällön

Digikehittäjät

AuroraAI, 

Digifinland ym.

Personoitu Palkkauksen 

digi-työnohjaaja



Kunnan 

yrityspalveluita 

tuottava organisaatio

Yksinyrittäj

ä

TE-toimistot, 

kunnat, 

kehitysyhtiöt

YRITTÄJÄT

Paikalliset yrittäjät, 

henkilöstöpalvelut, 

digiasioissa auttavat VIRANOMAISET/ 

LAKISÄÄTEISET

Verottaja, työsuojeluviranomaiset, 

vakuutusyhtiöt ym.

Muut tehtävät (muut toimijat):

Erilaiset yrittäjät ja järjestöt 

tuottavat itse sisällön
Tuotteet, 

Palvelut:

• informaatio

Personoitu Palkkauksen 

digi-työnohjaaja



Personoitu Palkkauksen digi-

työnohjaaja

Digi-työnohjaajan ja kyselyn päätehtävät 

• Varmistaa saumaton kokemus asiakkaalle

• Varmistaa personoitu lähestymistapa

• Tueka ja muistaa asioiden eteenpäin 

viennistä

Tietoiskutoimijan päätehtävät: webinaarit, blogit, 

podcastit

• Jakaa tietoa ensimmäisen työntekijän 

palkkaamiseen liittyen

• Koordinoiva taho vastaa sisällön tuottajien 

(yritykset, järjestöt, ym.) löytymisestä ja 

koordinoinnista

• Vastaa sisällön julkaisemisesta ja laadun 

ylläpitämisestä (esim. ei pelkkiä 

mainospuheita)

Muut toimijat 

• Tuottavat itse sisällön



• Yrittäjä saa yhdestä paikasta kaiken tarvitsemansa tiedon

• Yrittäjä voi yhdellä kirjautumisella liikkua palvelusta toiseen

• Webinaareissa asioista kertovat alan ammattilaiset, joilla on 

asioista käytännön kokemusta

• Webinaarit mahdollistavat myös verkoston kasvattamisen, 

ainakin puhujan kanssa

• Yrittäjä saa yrityksensä arvoihin sopivilta kumppaneilta apua 

ja tukea

• Kartta ohjaa verkoston luomista monipuoliseksi ja kattavasti

Arvo yrittäjälle



Kunnan työllisyyspalvelut

Kunta voi olla 

"välittäjämiehenä

" ohjaamassa, ja 

osallistujana

Aineeton hyöty:

• Varmuus - tuleva 

työnantaja on varma, 

että työsopimus on 

vallitsevien 

työehtosopimusten 

mukainen

Tuotteet, Palvelut:

• Jo olemassa 

olevat 

Suomi.fi/yritykselle 

-sisällöt ja 

opaspolut 

(yhteensovitettavis

sa tavoitteisiin, 

kieliversiot 

löytyvät)

Yksinyrittäj

ä

Päätehtävät (ydintoimijat):
• Tarjota palvelua, joka yhdistää 

yritykselle juuri hänelle sopivan 

työehtosopimuksen piiriin.

• Koordinoiva taho eri 

työehtosopimuksen asiantuntijatahoille

Digituki työehtosopimusten 

valintaan

DVV
Olemassa 

olevat 

Suomi.fi opas 

polut ym.

VALTIO / AVI / 

TYÖSUOJELU-

VIRANOMAISET

Aineeton hyöty:

• Yksityinen yrittäjä saa 

vastinetta verorahoilleen, 

kokee saavansa 

palvelua kunnalta

Aineeton hyöty:

• luonteva kohtaaminen, tapa 

avata uusi kohtaaminen - kunta 

tietää miten yrittäjillä menee, 

helpottaa työllisyyspalvelujen / 

yhteistyön 

kehittämistä. kunnalle 

brändiarvoa



AY - LIIKKEET

Digitaalinen 

palvelupolku 

voisi pienentää 

kuilua eri 

osapuolten välillä

Digituki työehtosopimusten 

valintaan

TYÖNANTAJA

-JÄRJESTÖT VALTIO / AVI / 

TYÖSUOJELU-

VIRANOMAISET

Yksinyrittäj

ä

SUOMEN YRITTÄJÄT

Aineeton hyöty:

• Yleinen 

tunnettuus ja 

brändihyöty 

lisääntyy 

yrittäjien 

keskuudessa

Mietittävä: miten järjestöt, 

jotka jo nyt tarjoavat 

neuvontaa euroja vastaan 

osana ansaintalogiikkaa? 

Kokeilu: valtio ostaa 

palveluja näiltä

Aineeton hyöty:

• Yleinen tunnettuus ja 

brändihyöty lisääntyy 

yrittäjien keskuudessa

Muut tehtävät (muut toimijat):
• Olla tietyntyöehtosopimuslainsäädännön ja 

ehtojen asiantuntija, antaa esimerkkejä jakaa 

kokemuksia tms.

• Tuoda esille työehtosopimuksen 

erityispiirteitä, ja sopimusmallipohjia

• Konsultoida työsopimusta tehtäessä

Yksityiset työoikeuteen 

erikoistuneet laki-

asiantoimistot

Tuotteet, Palvelut:

• Informaatio



Palveluntarjoajat

Älykkäitä sopimuspohjia 

tuottavat palveluntarjoajat, 

metatiedot

Digituki työehtosopimusten 

valintaan

TYÖ-

TUOMIOISTUI

N

VALTIO / AVI / 

TYÖSUOJELU-

VIRANOMAISET

Yksinyrittäj

ä

Työehtosopimuksen 

yleissitovuuden 

vahvistamis-lautakunta

Muut tehtävät 

(mahdollistajat ja taustatoimijat):
• Olla 

tietyntyöehtosopimuslainsäädännön ja 

ehtojen asiantuntija, antaa esimerkkejä 

jakaa kokemuksia tms.

• Tuoda esille työehtosopimuksen 

erityispiirteitä, ja sopimusmallipohjia

• Konsultoida työsopimusta tehtäessä

Tuotteet, Palvelut:

• Informaatio



Ennakoiva digituki työntekijän tuloon

Päätehtävät Ennakoinnin tuottamiseen

• Tarjota personoituja palveluvaihtoehtoja 

palkkaamisen ja perehdyttämisen tukemiseen 

liittyen

• Koordinoiva taho eri palveluntuottajien ja 

edun antajien välillä

Muut toimijat 

• Voivat tarjota täsmäapua palkkaamiseen tai 

perehdyttämiseen liittyen oman osaamisen 

puitteissa 



• Yrittäjää autetaan ennakoimaan työntekijän tuloon  

• Yrittäjä löytää itselleen sopivat palvelut helposti ja saa 

apua arkeen

• Yrittäjä voi yhdellä kirjautumisella liikkua palvelusta 

toiseen

• Yrittäjä saa yhdestä paikasta kaiken tarvitsemansa 

tiedon

Arvo yrittäjälle



Kunnan 

työllistämispalvelut

Kunta on 

taloudellisesti 

riippuvainen 

pienyrittäjistä
Aineeton hyöty:

• luonteva 

kohtaaminen, tapa 

avata uusi 

kohtaaminen - kunta 

tietää miten yrittäjillä 

menee, helpottaa 

työllisyyspalvelujen / 

yhteistyön 

kehittämistä

Tuotteet, Palvelut:

• Informaatio

Yksinyrittäj

ä

Päätehtävät (ydintoimijat):
• Tarjota personoituja 

palveluvaihtoehtoja palkkaamisen ja 

perehdyttämisen tukemiseen liittyen

• Koordinoiva taho eri palveluntuottajien 

ja edun antajien välillä

Ennakoiva digituki 

työntekijän tuloon

DVV
Suomi.fi/yrityksille opaspolut, 

Aurora AI Elämäntilanteen 

opaspolut

Valtio

Aineeton hyöty:

• yksityinen yrittäjä saa 

vastinetta verorahoilleen, 

kokee saavansa 

palvelua kunnalta

Aineeton 

hyöty:

• kunnalle 

brändiarvoa



YRITYKSET

Rekrytointi, palkkaus Aineeton hyöty:

• työviihtyvyys ja 

vaihtuvuus vähenee -

kannattavuus yrityksessä 

paranee, kun perehdytys 

hoidetaan hyvin

Yksinyrittäj

ä

Muut tehtävät (muut toimijat):

Tarjota täsmä apua palkkaamiseen tai 

perehdyttämiseen liittyen oman 

osaamisen puitteissa

Ennakoiva digituki 

työntekijän tuloon

JÄRJESTÖT

AY ja työantajajärjestöt

Valtio

Tuotteet, Palvelut:

• Informaatio

Aineeton hyöty:

• Yleinen tunnettuus ja 

brändihyöty lisääntyy 

yrittäjien keskuudessa

YRITYKSET

Työnohjauksen 

ammattilaiset, 

perehdytyksen asiantuntijat

VIRANOMAISET/LAKISÄÄTEIS

ET

Työsuojeluviranoimaiset, 

vakuutusyhtiöt, työterveys ym.



TUKIVERKOSTOT

Yrityskummin, 

vertaistukiverkostot

Aineeton hyöty:

• Yleinen tunnettuus ja 

brändihyöty lisääntyy 

yrittäjien keskuudessa

Yksinyrittäj

ä

Muut tehtävät (mahdollistavat):

Tarjota täsmä apua palkkaamiseen tai 

perehdyttämiseen liittyen oman 

osaamisen puitteissa

Ennakoiva digituki 

työntekijän tuloon

Valtio

Ajatus :
• voisiko LV-hankkeessa kehitetty 

Tunnustelupalvelu -konsepti 

(Investoivan maaseutuyrittäjän 

tunnustelupalvelu) toimia 

jonkinlaisena alustavana 

yrittäjälle tarjottavana 

"pallottelualustana"?



Digituki työehtosopimuksen 

valintaan

Päätehtävät Työehtosopimuksen valinnan 

tukeen

• Tarjota palvelua, joka yhdistää yritykse juuri 

hänelle sopivan työehtosopimuksen piiriin. 

• Koordinoiva taho eri työehtosopimuksen 

asiantuntijatahoille 

Muut toimijat

• Olla tietyn työehtosopimuslainsäädännön ja 

ehtojen asiantuntija, antaa esimerkkejä jakaa 

kokemuksia tms.

• Tuoda esille työehtosopimuksen 

erityispiirteitä, ja sopimusmallipohjia

• Konsultoida työsopimusta tehtäessä



• Yrittäjä löytää helposti toimialalleen sopivan 

työehtosopimuksen

• Yrittäjän ei tarvitse itse ymmärtää kaikkia 

työehtosopimuksen vaihtoehtoja ja niiden sisältöjä

• Yhteistyö työntekijän kanssa käynnistyy sopien kattavasti 

ja toimialakohtaisesti asioista

Arvo yrittäjälle



Liitteet

1. Asiakastutkimuksen purku

2. Työpaja 1 materiaalit

3. Työpaja 2 materiaalit

4. Työpaja 3 materiaalit

5. Menti kommentit 17.9 

tilaisuudesta

6. Chat kommentit 17.9 tilaisuu

desta

Dokumentin kuvat:                - studio



Rakennetaa

n 

kestävämpä

ä digitaalista 

maailmaa.


