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Käyttäjäpersoonat ja –tarinat – Oulun kaupungin Intranet 

Käyttäjäpersoona Eeva 
 
Nimi: Eeva Nieminen 
Ikä: 38 vuotta 
Titteli:  Palveluesimies 
 
Eeva työskentelee Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa ja on 12 henkilön 
esimies. Eeva on ollut jo useamman vuoden esimiestehtävissä ja Eevan 
esimiestapoihin kuuluu tiivis yhteydenpito tiimiinsä; hän haluaa olla läsnä ja 
auttaa tiimiläisiään sekä työtehtävissä että hallinnollisissa asioissa. Työnsä 
takia Eeva liikkuu paljon eri toimipisteissä ja hän on aiemmin kokenut 
yhteydenpitämisen tiimiin hiukan haasteelliseksi. Puhelut, tekstiviestit sekä 
sähköpostit olivat käytännössä ainoat yhteydenpitovälineet ja niitä 
käyttämällä viesti harvoin tavoitti koko tiimin. Asioita jouduttiin tällöin 
käymään läpi erikseen jokaisen kanssa. Nyt Eeva on tehnyt omalle tiimilleen 
työtilan, jossa hän voi viestiä tehokkaasti tiimiläistensä kanssa. 
 
Vapaa-ajalla Eeva on perheensä kanssa sekä harrastaa ratsastusta ja ulkoilua. 
Hän käyttää aktiivisesti verkkopalveluita  - ostaa tavaroita ja palveluita sekä 
lukee blogeja ja käyttää Facebookia. Verkkokaupassa Eeva asioi aina 
tietokoneella, mutta muuten hän käyttää verkkopalveluita sujuvasti myös 
älypuhelimella, koska myös vapaa-ajalla Eeva on paljon liikkeellä. 
 

  



 
 

Käyttäjätarina: Mobiili-esimies Eeva 
 
Eevalla on taas edessään tyypillinen työpäivä eli tapaamisia ympäri 
kaupunkia ja vähän aikaa koneella.  
 
Eeva ehtii ensimmäiseen tapaamispaikkaan hiukan ennen tapaamisen alkua 
ja hän ehtiikin hoitaa kiireisimmät tehtävät älypuhelimensa avulla. 

 
Eeva siirtyy Akkunaan ja huomaa, että oman tiimin ryhmäkeskusteluun on 
tullut muutama kysymys koskien kehityskeskusteluja. Eeva tarkistaa 
nopeasti Akkunan vuosikellosta milloin kehityskeskustelujen aika on ja 
löytää samasta yhteydestä linkin kehityskeskustelussa käytettävään 
itsearviointilomakkeeseen.  
 
Eeva jakaa lomakkeen tiimillensä Akkunassa tiimin omassa työtilassa. Eeva 
vastaa ryhmäkeskusteluun, että kehityskeskustelujen aika on ensi kuussa, 
mutta itsearviointilomakkeen voi jo täyttää ja kertoo, että se löytyy nyt tiimin 
työtilasta.  
 
Palaverissa sivutaan uusinta kaupunginjohtajan blogia, joten Eeva siirtyy 
tauolla lukemaan blogia. Hän avaa Akkunan älypuhelimessaan, suodattaa 
etusivun uutisvirrasta blogit ja löytää kätevästi kaupunginjohtajan blogin. 
Eeva lukee sen , kommentoi sitä sekä jakaa sen omalle tiimille työtilaan ja 
kehottaa alaisiaankin lukemaan blogin. Eeva siirtyy Akkunan navigaatiosta 
hyvinvointipalveluiden omaan Intranetiin, selaa uusimmat uutisotsikot ja 
lukee niiden tiivistelmät.  Uutisvirrasta löytyy pari kiinnostavaa artikkelia. 
Eeva siirtyy uutisen tiivistelmästä lukemaan koko tarinan ja palaa 
uutissivulta helposti takaisin oman Intranetin pääsivulle. 
 
Eeva avaa myöhemmin päivällä kokousten välillä koneensa ja siirtyy 
Akkunaan. Eeva huomaa, että hänen jakamaansa itsearviointilomaketta on 
kommentoitu tiimin työtilassa.  
 
Eeva siirtyy lukemaan kommentteja ja vastaa alaistensa kysymyksiin 
lomakkeesta. 
 
Myöhemmin samalla viikolla Eeva huomaa sähköpostista, että osa hänen 
alaisistaan ovat jo täyttäneet itsearviointilomakkeet. Eevalla on sopivasti 
aikaa, joten hän lukee lomakkeet läpi saman tien.  
 
Eeva pohtii, kannattaisiko hänen lähettää muistutus niille, jotka eivät ole 
vielä täyttäneet lomaketta, mutta muistaakin sitten, että työntekijöiden 
vuosikello muistuttaa asiasta Akkunassa. Sen sijaan hän siirtyy tiiminsä 
tilassa ja kirjoittaa sinne kiitokset siitä, että itsearviointilomaketta on täytetty 
niin ahkerasti. 
 



Päivän palaverissa Eevaa on kehotettu hakemaan käyttäjätunnus työryhmän 
käyttämään uuteen järjestelmään. Eeva menee Akkunan hakuun ja hakee 
järjestelmän nimellä. Eeva saa hakutulokseksi sivun, jossa on linkki 
järjestelmään, linkki järjestelmän ohjeisiin sekä käyttäjätunnuksen 
hakemiseen liittyvään prosessiin sekä hakutuloksessa tulevalla 
henkilölistalla järjestelmän pääkäyttäjän nimi ja yhteystiedot. Eeva lukee 
käyttäjätunnuksen hakemiseen liittyvät ohjeet, ja hänellä  tulee mieleen  
kysymys. Hän ottaa yhteyttä pääkäyttäjään pikaviestillä ja saa vastauksen 
saman tien. 
  

  



 
 
 

Käyttäjäpersoona Jarno 
 
Nimi: Jarno Hakala 
Ikä: 42 vuotta 
Titteli: Luokanopettaja 
 
Jarno työskentelee luokanopettajana Oulussa Kaakkurin koulussa. Jarno on 
työskennellyt Oulun kaupungilla viisi vuotta ja sitä ennen hän oli 
luokanopettajana Jyväskylässä. Jarno opettaa tällä hetkellä viidesluokkalaisia 
ja on hyvin pidetty opettaja niin lasten kuin heidän huoltajiensakin 
keskuudessa. 
 
Sekä töissä että vapaa-ajalla Jarno on hyvin aktiivinen erilaisissa yhteisöissä 
ja tekee mielellään myös vapaaehtoistyötä. Muita harrastuksia Jarnon 
päivään ei oikein mahdukaan, koska erilaiset tapahtumat ja kokoukset 
täyttävät illat ja viikonloput. 
 
Jarno ei oikein viihdy tietokoneen äärellä ja käyttääkin sitä vain työntekoon. 
Joskus työn ohessa hän lukee korkeintaan uutisia verkosta. Jarnolla on 
Facebook-profiili, koska vapaaehtoistöiden organisointi ja yhteydenpito on 
Facebookin avulla kätevää ja Facebook-profiilissaan Jarno vierailee 
päivittäin. Matkapuhelin on Jarnolla perusyhteydenpitoa eli puheluita ja 
tekstiviestejä varten. 

  



Käyttäjätarina: Aktiivinen toimija Jarno 
 
Jarno suunnittelee tietokoneella oppituntia ja hakee tietoa Googlesta. Jarno ei 
vietä muuten paljon aikaa koneella, koska tykkää olla oppituntien väliset ajat 
mieluummin oppilaiden ja kollegoidensa seurassa. Joskus koneella on 
kuitenkin pakko olla ja samalla, kun Jarno hakee netistä tietoa tehtäviä 
varten, hän tekee muutkin koneella tehtävät asiat. 
 
Jarno on mukana yhteistyöryhmässä, jossa ideoidaan uusia tapoja saada 
lapset ja nuoret harrastamaan aktiivisemmin liikunnallisia harrastuksia. 
Mukana työryhmässä on opettajia ja nuorisotyöntekijöitä sekä liikunnan 
ohjaajia ja työryhmäläiset ovat fyysisesti toisistaan kovin kaukana eikä 
kasvokkain ole kovin usein mahdollista tavata. Työryhmällä on Akkunassa 
kuitenkin oma yhteinen työtila, jossa he voivat kokoontua yhdessä ja jakaa 
ajatuksia. 
 
Jarno siirtyy Akkunaan tarkastelemaan vuosikelloa. Vuosikello kertoo, että 
mikäli lasten- ja nuorten liikunta-aloitteita halutaan viedä eteenpäin 
budjetointiin, ne pitää olla valmisteltuna lautakunnassa kolmen viikon 
päästä.  Jarno selaa vuosikelloa eteenpäin ja näkee myös, mikä on seuraava 
vaihe ja miten siihen pitää valmistautua. 
 
Työryhmän tilassa on ollut aktiivista keskustelua. Jarno siirtyy tilaan ja lukee 
keskustelut ja kommentit sekä katsoo seinälle jaetut verkkosivut. 
Ilmoituksissa on myös huomautus, että yhteisesti muokattavaa dokumenttia 
on käyty muokkaamassa. Jarno menee tarkistamaan muokkaukset, sillä 
hänellä on lopullinen vastuu dokumentin koostamisesta ja aloitteen 
eteenpäin viemisessä. Onneksi vuosikello auttaa Jarnoa muistamaan vaiheet 
ja vaatimukset aloitteen eteenpäin viemiseen. 
 
Jarno näkee, että suurin osa ryhmästä on koneella ja läsnä 
ryhmäkeskustelussa. Hän avaa keskustelun ja kysyy, olisiko mahdollista 
tavata kasvokkain esimerkiksi viikon päästä ja sopia, että yhteisesti 
työstettävä aloite-esitys on silloin niin valmis kuin suinkin. Suurimmalle 
osalle viikon päästä perjantaina sopii, joten Jarno tekee ryhmän kalenteriin 
merkinnän tapaamisesta.  
 
Keskusteluissa on käynyt ilmi, että tapaamiseen haluttaisiin myös edustajia 
sosiaalipalveluista. Jarno siirtyy hakuun ja hakee sanalla sosiaalipalvelut  ja 
saa hakutulokseen sosiaalipalveluiden  henkilökunnan tiedot sekä linkin 
organisaatiokaavioon. Jarno siirtyy organisaatiokaavioon, etsii sieltä oikean 
henkilön ja siirtyy hänen yhteystietoihinsa. Tällä kertaa asia on helpompi 
selvittää puhelimitse, joten Jarno katsoo henkilön puhelinnumeron tiedoista 
ja soittaa. Jarno siirtyy sivistys- ja kulttuuripalveluiden Intranetistä 
hyvinvointipalveluiden Intranetiin navigaatiossa olevan pudotusvalikon 
avulla ja etsii tarvittavat lisätiedot tapaamista varten. 
 

  



Käyttäjäpersoona: Saara 
 
Nimi: Saara Kaunisto 
Ikä: 31 vuotta 
Titteli: Palveluesimies  

 
Saara on ollut esimiehenä puolisen vuotta. Hän pitää tehtävästään, koska on 
kiinnostunut tekemään ihmisten kanssa töitä. Hän on kuitenkin huomannut, 
että esimiehenä oleminen tuo työnkuvaan paljon hallinnollisia tehtäviä sekä 
tiedon hankintaa, koska hän on usein tiimilleen se henkilö, jolta mitä 
erilaisimpia asioita kysellään.  
 
Vapaa-ajalla Saara toimittaa rotukoira-yhdistyksen lehteä ja on tottunut 
etsimään tietoa verkosta ja kirjoittamaan juttuja yhdistellen tietoja erilaisista 
lähteistä. 
 
Saara on ilahtunut huomatessaan, että Akkunan haku toimii mainiosti tukena, 
kun hänen tarvitsee kaivaa esille tietoa mitä erilaisimpiin kysymyksiin. 

  



 

Käyttäjätarina: Tuore esimies Saara 
 
Saara on palkkaamassa tiimiinsä uutta työtekijää. Hän on saanut jo 
hallinnolliset asiat hoidettua ja on nyt laittamassa työpaikkailmoitusta eri 
medioihin. Hän menee Akkunaan etsimään tietoa. Hän menee suoraan 
hakuun ja kirjoittaa “työpaikkailmoitus ohjeet”.  
 
Saara saa hakutulossivulle sisältöä, joka on jaoteltu informatiivisten 
otsikoiden alle.  
 
“Viestintä” otsikon alta Saara löytää graafiset ohjeet työpaikkailmoitukselle 
sekä ohjeet ilmoitusmedioista ja medioiden sopimushinnoista sekä prosessin, 
millä ilmoituksen saa eteenpäin julkaisuun.  Saman otsikon alta löytyy 
puolestaan lomakepohjat prosesseittain.  
 
Saara valitsee oman prosessinsa lomakepohjan ja näkee, että kaikki 
vakiotekstit Oulun kaupungista ja sivistys- ja kulttuuripalveluista 
työnantajana on jo täytetty valmiiksi lomakepohjaan. Saara alkaa kirjoittaa 
työpaikkailmoitusta lomakepohjaan. 
 
Saara sai ilmoitukseensa paljon hyviä hakemuksia ja on nyt palkannut 
tiimiinsä uuden työntekijän. Hänen oma esimiehensä on tukenut Saaraa 
palkkausprosessin alkupäässä, koska Saara ei ole koskaan aikaisemmin 
rekrytoinut. Saara oma esimies on kuitenkin vuosilomalla eikä voi tukea 
Saaraa uuden työntekijän vastaanottamisessa ja perehdyttämisessä. 
 
Saaralla on jonkinlainen käsitys siitä, mitä kaikkea uusi työntekijä tarvitsee, 
mutta hän tarvitsee silti tukea. Saara menee Akkunaan ja siellä hakuun ja 
kirjoittaa hakukenttään “uuden työntekijän perehdytys”. 
 
Saara saa hakutuloksen, johon on koottu kattavasti perehdytykseen liittyviä 
asioita eri otsikoiden alle. Saara tallentaa hakutuloksen, jotta voi helposti 
palata siihen myöhemmin. 
 
Saara näkee sivulla prosessin mukaan listatut yhteyshenkilöt 
henkilöstöhallinnosta sekä linkin henkilöstöhallinnon organisaatiokaavioon. 
Saaran yhteyshenkilön läsnäolotieto näyttää varattua, joten Saara alkaa 
tutkia hakutulosta sen sijaan, että soittaisi tai laittaisi pikaviestiä 
yhteyshenkilölle. 
 
Saara näkee tuloksessa otsikon “Työkalut ja järjestelmät”, jonka alla on 
linkkejä. Linkit avaavat lomakkeita, joiden avulla uudelle työntekijälle voi 
tilata tietokoneen, puhelimen sekä käyttäjätunnukset.  
 
Saara siirtyy tallentamaansa hakutulokseen ja näkee, että hän voi samalta 
sivulta otsikon ”Viestintä” alla olevasta linkistä, tilata myöhemmin myös 



käyntikortit. Ne hän voi kuitenkin tilata vasta, kun tietää uuden työntekijän 
puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. 
 
Saara näkee hakutuloksessa otsikon “Esimiehelle” ja siirtyy selaamaan 
otsikoita. Hän näkee otsikoissa perehdytysoppaan ja alkaa lukea opasta.  

 
 

 
 

  



Käyttäjäpersoona Jarkko 
 

Nimi: Jarkko Mäkelä 
Ikä: 27 vuotta 
Titteli: Pysäköinninvalvoja  
 
Jarkko on töissä Oulun kaupungin pysäköinninvalvonnassa. Jarkolla on 
harvoin mahdollista mennä toimistolle ja tehdä pakollisia tietokonetta 
vaativia tehtäviä, mutta hän pärjäilee mainiosti älypuhelimella selattavan 
Akkunan avulla. Jarkko törmää usein työssään tilanteisiin, jossa hänen pitää 
ottaa muihin kaupungin työntekijöihin yhteyttä ja pyytää heitä hoitamaan 
oman osuutensa ja vasta sitten hän voi huolehtia omista velvollisuuksistaan. 
Jarkko ei kuitenkaan aina tiedä tarkalleen keneen olla yhteydessä, koska 
henkilö vaihtelee tilanteesta riippuen ja joskus pitää ottaa yhteyttä 
päivystysvuorossa olevaan henkilöön. Akkunan haku ja pikaviestit ovat 
Jarkolle tärkeitä työvälineitä. 
 
Vapaa-ajalla Jarkko harrastaa metsästystä ja suunnistusta sekä muuta 
ulkoilua. Jarkko on harvoin kotosalla, joten hän on tottunut käyttämään 
verkkopalveluita älypuhelimen avulla. Hän päivittelee Facebookissa tilansa, 
lataa sinne ulkoiluretkiltään kuvia sekä seurailee metsästys- ja 
suunnistusseuran seinää ja tapahtumia sekä lukee uutisia. 

 
  



Käyttäjätarina: Mobiilityöntekijä Jarkko 
 

Jarkko on töissä hyvissä ajoin ja lukee odotellessa esimiehensä tiimin 
työtilaan kirjoittaman tiedotteen lomista. Jarkko onkin vuosikellosta 
huomannut, että lomien ilmoittamisen aika alkaa olla ajankohtaista. 
Esimiehen kirjoittaman ilmoituksen alla on käyty hiukan keskustelua 
sijaisjärjestelyistä, mutta Jarkko ei ehdi osallistua nyt, vaan päättää lukea 
keskustelun myöhemmin. 
 
Jarkko liikkuu eri kaupunginosissa suorittamassa pysäköinninvalvontaa ja 
huomioi, että eräällä kadulla on paljonkin virheellisesti pysäköityjä autoja. 
Jarkko menee lähemmäksi ja huomaa, että pysäköinnin kieltävä merkki on 
piilossa pensaan tiheiden oksien takana. Jarkko siirtyy Akkunaan ja hakuun. 
Hän saa haun avulla selville puutarhaosastolta vastuuhenkilön ja lähettää 
henkilölle älypuhelimesta suoraan pikaviestin. Vastuuhenkilö pyytää Jarkolta 
osoitteen sekä kuvan liikennemerkin peittämästä pensaasta. Jarkko nappaa 
puhelimellaan kuvan ja välittää sen pikaviestissä liitteenä 
puutarhatyöntekijälle, joka kirjaa osoitteen ja kuvan työpyyntöihin. Kun 
Jarkko myöhemmin menee saman kadun ohi, hän näkee, että pensaikko 
liikennemerkin ympäriltä on raivattu. 
 
Jarkko huomaa kierroksellaan, että kadun varteen on lisätty uusia 
maksuautomaatteja. Alueella on ollut ennen ilmaista pysäköidä, joten Jarkko 
on hiukan hämmentynyt, koska ei ole varma, milloin pysäköinti on 
muuttunut maksulliseksi, vai onko päätös jo voimassa. Jarkko siirtyy 
Akkunaan ja hakee kadunnimellä. Hakutuloksesta Jarkko löytää otsikon 
”Päätökset”  ja sen alta linkin, joka vie päätöksestä kertovaan lyhyeen 
uutiseen. Jarkko näkee, että päätös on tehty, mutta se ei ole vielä voimassa. 
 
Jarkko alkaa tunnustelemaan iltapäivän kahvitunnilla oloaan ja huomaa, että 
kuume taitaa olla nousemassa. Jarkko ilmoittaa asiasta esimiehelleen sekä 
käy tiimin työtilassa  kertomassa tiimikavereilleen, että on ainakin huomisen 
sairaana. 
 
 

 
 

 
  



Käyttäjäpersoona: Jaana 
 

Nimi: Jaana Ruusunen 
Ikä: 55 vuotta 
Titteli: Lähihoitaja  
 
Jaana työskentelee Oulun kaupungilla vanhustenhoidon parissa. Jaanan työ 
on yhdistelmä ihmisten parissa työskentelyä sekä toimistotyötä; Jaanan pitää 
käyttää erilaisia järjestelmiä, jotta  saa tiedon kulkemaan ja työnsä 
organisoitua. Onneksi osaa työkaluista voi jo käyttää mobiilisti ja nyt myös 
kollegoiden kanssa voi pitää helposti yhteyttä, vaikka ei olekaan toimistolla. 
Jaana käyttää ahkerasti pikaviesti-toimintoa, koska sillä on niin helppoa ottaa 
yhteyttä vaikka useampaan ihmiseen yhtä aikaa ja pitää lyhyt neuvonpito. 
 
Vapaa-ajalla Jaana käyttää paljon verkkopalveluita ajanvietteeksi. Hän lukee 
useampaa blogia ja Kalevan tablettiversiota. Facebookissa Jaana ei vielä ole ja 
teini-ikäiset lapset ovat toivoneet, ettei hän liittyisikään. Huuto.netistä ja 
Akkunan kirpputorilta Jaana tekee joskus löytöjä, sillä hän on tarkan markan 
kuluttaja eikä hanki mitään suurta uutena. 

  



 

Käyttäjätarina: Hoito- ja toimistotyön yhdistäminen mobiilisti 
 
 
Jaana aloittaa päivän tällä kertaa toimistolla, mutta koska työ vie pian jo 
asiakaskäynnille, hän ei avaa tietokonetta, vaan älypuhelimen, mistä hän 
varmistaa päivän ohjelman. Ohjelma näyttää hyvinkin järkevältä 
siirtymisineen.  
 
Jaana huomaa, että sähköpostissa on hänelle toimenpidettä vaativa ilmoitus. 
Jaanaa pyydetään kuittaamaan seuraava työvuorolista. Jaana siirtyy 
katselmoimaan työvuorolistaa ja kuittaa, että se on ok.  
 
Tiimin työtilassa  valmistellaan jo uutta työvuorolistaa. Jaana katsoo kelloa ja 
toteaa, että hänellä on aikaa vielä merkitä vuorolistaan toiveensa päivistä, 
jolloin hän haluaisi olla vapaalla. Koulujen syyslomat lähestyvät, joten saapas 
nähdä miten sijaisjärjestelyt toimivat, Jaana pohtii ja kirjoittaa oman 
toiveensa keskusteluun. 

 
Jaana on kirjoittamassa asiakaskäynnistä raporttia, kun hän huomaa, että 
hänen työtoverinsa lähettää hänelle pikaviestiä. Hänellä on kiireinen 
kysymys koskien asiakasta ja toivoo Jaanan mielipidettä asiaan. Jaana ei ole 
aivan varma asiasta, joten hän lisää keskusteluun myös kolmannen kollegan 
ja he keskustelevat kolmestaan hetken hakien samalla tietoja Akkunasta. He 
löytävätkin tarvittavan dokumentin ja asia ratkeaa. Asiasta tiedustellut 
kollega pääsee tehtävässään eteenpäin.  
 
Jaanalla on vielä pieni hetki ennen seuraavaa tapaamista, joten hän piipahtaa 
nopeasti Akkunan kirpputorilla. Haussa olisi lumikengät ensi talven 
harrastuksiin. Ilokseen Jaana huomaa, että yksi lumikenkäpari onkin 
myynnissä. Jaana napauttaa myyjän tietoja. Hän ajattelee ensin, että lähettäisi 
sähköpostia, mutta muistaa sitten, että kirpputorilla tavarat menevät hyvin 
kaupaksi ja lähettääkin myyjälle pikaviestiin tarjouksen. Myyjä vastaa saman 
tien ja kaupat syntyvät. 
 

 


