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Case: 700 henkilön IT-
ulkoistus ja tukipalvelut

”Midpointed tukee myös omia 
kustomoituja järjestelmiämme. Parasta 

yhteistyössämme on joustavuus ja 
luotettavuus” 

Mirka Mäkinen, Kehityspäällikkö

Case:  Googlesta Microsoftiin, 
työtapojen modernisointi ja 

Intranetin uudistus

”Projektin myötä otimme ison askeleen 
tähän aikaan. Uudet työkalut palvelevat 

arkeamme todella hyvin”

Riikka Wulff, Toimitusjohtaja

Case: Sähkösopimusten 
automatisoitu luonti ja 

integrointi ERP:hen

”Midpointedin kanssa olemme päässeet 
ohjelmistorobotiikan kiehtovaan 

maailmaan. Ehdottomasti kympin 
arvoinen suoritus”

Janne Sievälä, IT-manager

Toimiva IT Modernit työtavat Automatisointi

K O K O  M I D P O I N T E D I N  P A L V E L U T



VIESTINTÄTAVAT

UUDEN TYÖNTEKIJÄN 
PERUSTAMINEN 

YHTEISÖLLISYYS OSALLISTAMINEN

PEREHDYTTÄMINEN OSAAMIS- JA CV-PANKKI

KOKOUSTAVATAIHE 1

AIHE 2

AIHE 3

Pöhinä, fiilis ja 
työtavat 

Teamsissa

@maininta

otsikot

Milloin käytän 
mitäkin työkalua

Kollegat
Kysymykset 

& vastaukset

Kommentointi

Fiiliskyselyt kokouksissa

Kysymykset

Täsmätyökalut
työntekijän 
elinkaareen

KEHITYS-
KESKUSTELUT

Viva osana 
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Miten kokous meni

Microsoft 365:n hyödyt HR-tiimille



Kiva kun olet siellä
Kysy milloin vain Q & A -työkalussa



AIHE 1

Pöhinä, fiilis ja työtavat Teamsissa

Seuraavaksi 
pieniä 
esimerkkejä 
HR-
näkökulmasta



HR ja M365

• Tee ja noudata organisaation 
digityötapojen pelikirjaa

• Tiedämme mitä työkalua käyttää 
milloinkin

• sähköpostia, 

• Teams-kanavaviestejä

• Teams yksityisviestejä

Sovi Teams-työtavat

• Viestit

• Aloitamme viestit otsikolla

• @mainitsemme kollegan nimeltä

• Kuittaamme reaktiolla jos meidät on @mainittu



Yhteisöllisyys: luo yhteisöjä,
kysy ja osallista

Viva Engage        ~           Yammer

a) Toisin kuin Teams,  Yammer/Viva 
Engage tietää, että tämä on kysymys

b) Parhaita vastauksia voi äänestää

b) Ja merkitä parhaaksi



Yhteisöllisyys:  Kehu Teamsissa



@ tunnisteilla 
… sujuvuutta, fiilistä, me-henkeä, yhteenliittymiä 

@tutorit
@perehdytettävät
@esihenkilöt
@firmanturkulaiset
@myynti
@digisanansaattajat
@toimistokoirienorjat
@lempäälänkimppakyyti
@HRtiimi



Luo Teamsiin ”kahvihuone” tai ”vapaa keskustelu” -kanava

5 esimerkkiä keskusteluista 
omilta asiakkailtamme tai 
omasta virtuaali-
kahvihuoneestamme 

”Kuka lähtee tänään salille?”

”Päivän Fingerpori, olkaa hyvä”

”Jäikö mun kuulokkeet jääkaapin luo?”

”Miten te aiotte ottaa harjoittelijat 
vastaan?”

”toimistolla tänään Emmi, Krisse ja Silja, 
tervetuloa muutkin”



Yhteisöllisyys-esimerkkejä



Kokoustunnelman elävoittämisen esimerkkejä

Kamera päälle alussa ja 
lopussa

Sovittu työtapa, vaatii työtä

Kokousreaktiot 

Aloita itse tämä tapa, ylläty.

Kyselyt   ja äänestykset 

Paras tapa aktivoida yleisö.
Eikä vain hetkeksi.



Teams-kokousten "Forms" on muuttumassa muotoon "Polls"



Luo pikakysely



Teams-
kokousten 
kyselyissä on 
nyt enemmän 
vaihtoehtoja

Karhu NEIPA

Heineken Koff

Leffe Lasso



AIHE 2

Täsmätyökaluja työntekijän elinkaareen

a) Uuden työntekijän sisääntulo
a) Melko vaativa mutta sitäkin tehokkaampi 

toteutus seuraavilla kalvoilla
b) Voit kokeilla

b) Perehdyttäminen
a) Avaa Planner ja tee se itse!
b) Planner-ohjeita seuraavilla kalvoilla

c) Osaamis- ja CV-pankki
a) Avaa Microsoft Lists ja tee itse!
b) Lists -ohjeita seuraavilla kalvoilla



Luo HR-työkaluja henkilön työelinkaaren mukaan

Luo Teams-
tiimitila

”Siljan HR-asiat”

Kopioi perehdytys-
suunnitelma

Siljan perehdytys-
Planner

Kehitys-
keskustelu

Pidä perehdytys-
sessioita

Väliaikaviestintää, 
mitä tahansa 
kahden keskistä

Kehitys-
keskustelu

Koulutus-
juttuja

1  tiimitila auttaa läpi tiimiläisen uran:  aluksi tulija, esihenkilö, perehdyttäjät  →muut pudotetaan pois

Jne.



Uuden työntekijän 
sisääntulo





Uuden työntekijän sisääntulo

Mitä jos tulokas perustettaisiin järjestelmiin aikaa säästävästi?

Ensin esihenkilö täyttää uuden tulokkaan tiedot



Mitä jos tulokkaan työprofiilin valmiuden voisi hahmottaa ?

Tiina Tulokas

Vaihe 2

IT-osasto luo pilvi-
identiteetin jne. 

→ tiina.tulokas@firma.f

Tietokone tai muut 
varusteet tilataan

Vaihe  5

Kenties muistutus, 
esihenkilö voi 
lähettää 
etukäteistietoja 
tulokkaalle

Vaihe 3

HR perustaa 
henkilön omiin 
järjestelmiinsä

Vaihe 1

Esihenkilö täyttää 
tiedot

Vaihe 4

HR perustaa 
työntekijää eri  
järjestelmiin, 
pääkäyttäjien 
toimesta

Vaihe  6

Tulokas on valmis. 
Perehdytys voi 
alkaa 



Mitä työkaluja tarvitaan?                             

Jossa palvelu muotoillaan

Jotka edistävät etenemistä ja 
muistuttavat osapuolia eri vaiheista

Intranet tai Teams

Jossa tiedot säilyvät.

Jossa esihenkilö, IT ja HR 
asioivat, jossa palvelu asuu

Jolla tietoa lähetetään 
tarvittaessa tulokkaalle

A) Aloita uuden tulokkaan prosessi b) Seuraa valmistumista

Timo Tulokas
sähköpost on jo luotu

Tiina Tulokas
Työntekijän profiili on 
täysin valmis.



Perehdytys ja 
kehityskeskustelut



T U L O K K A A N  T E H T Ä V Ä T  
P L A N N E R I S S A

Toki myös mobiilisti



Omassa tiimitilassa odottavat ihmiset, vaiheet ja työkalut

Perehdytys

Kehityskeskustelut

Luottamuksellinen 
viestintä



Kehityskeskustelut ovat luettelon kohteita



Kehityskeskustelun muistiota on helppo täyttää



Osaamispankki, 
referenssipankki, 
CV-pankki…



Referenssipankki tai osaamispankki rakentuu listan päälle

• Asiantuntijaorganisaatioissa tarjousten tekoa helpottaa, kun referenssien ja asiantuntijoiden tiedot 
löytyvät helposti ja tietoja voi luokitella eri tavoin.

• Microsoft Lists -työkalulla listoihin on kätevä luoda tarvittavat sarakkeet. Listat voivat myös jutella 
keskenään. 

People



Tärkeät
Microsoft 365-työkalut 
em. HR-rutiinien 
tukemiseksi

k



Kokeile itse,  osaat kyllä

Tällä luot perehdytys-PlannerinTällä voit luoda kevyen version 
monestakin erilaisesta rutiinista.



Microsoft Lists

• Ilmainen

• Avattavissa          -valikosta

• Helppo ottaa käyttöön

• Muistuttaa etukäteen

• Sisältää valmiita pohjia



Planner

• Tehtävän- JA prosessinhallinta

• Ilmainen,           -valikossa, muistuttaa 2 pv ennen

Tee näin

1. Avaa https://tasks.office.com/ 

2. Luo uusi suunnitelma, esim. ”Perehdytys-malli”

3. Luo vaiheet tauluina

4. Anna tehtäviä

5. Kuvaile 
tehtäviä tarkemmin

6. Hienosäädä, kun olet
valmis MALLIN kanssa, 
testaa kollegalla ja korjaa

7. Luo tiimitila, kuten ”Tiina 
Tulokas -HR-asiat”

8. Valmis? Kopioi 
ensimmäinen tulokkaalle 
tarkoitettu suunnitelma, 
anna nimeksi ”Tiina 
Tulokas, 
perehdytystehtävät” tms.

9. Lisää tiimitilaan välilehti, eli 
juuri luomasi 
”tiina…” planner. 



Aihe 3

Viva-tuoteperhe tulee.  

Tämä vain 5 min introna, 3.11.2022 on koko webinaari 
aiheesta.



Viva Connections

Yhdistä 
Teams 

Intranet
(tai vain SharePoint)

Fiksuja nostoja 
syötteeseen



Viva Learning

Henkilöstö 

Oppimisalustat

Valmiit ja itsetehdyt kurssit

Vertaisoppiminen



Viva Tavoitteet 

Henkilöstö
tai tiimi 

Tavoitteet

Ja

Tärkeimmät tulokset



Viva Insights
→ Avaa Insights-sähköpostiviestit 
– ja ylläty!

Auta henkilöstöä 
voimaan paremmin

→ Hyväksy tekoälyn ehdottamia 
keskittymisaikoja

Antti Asiakas

VS:   Hakuparannuksen matskut

2 päivää sitten sanoit:  
”Laitan tuunatut matskut teille…”

→ Anna tekoälyn muistaa mitä 
sinä unohdit



Viva Engage
→ Kuten Yammer vs. Teams, Viva Engage 
osallistaa suurempaa osallistujakuntaa

Lisää sosiaalisuutta,
Jaa tietämystä

→ Luo yhteisöjä

→ Tuo somesta tuttuja toimintoja, 
Kuten storyt viestintään



Millaista apua
Midpointed tarjoaa?



Näin alkuun HR-rutiinien taustatöissä

Teetä ilmainen työtapojen alkukysely

+ myös purku johdolle
=  0 eur

Teetä työtapojen pelikirja juuri teille1. 2.



Teetä jokin kevyt HR-työkalu avullamme

Perehdytys
Uuden työntekijän
sisääntulo

Osaamispankki3. 4. 5.



Kysymyksiä ja vastauksia

• Onko tällasessa äänestyksessä vastaukset anonyymejä muuten?

• Teams-kokousten kyselyjen vastaukset ovat osallistujille/katsojille 
anonyymejä, sinä vetäjänä voit valita onko sinulle vai ei

• Tuleeko kyselyt aina tuolla lailla keskelle ruutua?

• Kyllä, jos kaikki menee hyvin. 

• Ne ilmestyvät myös kokouksen keskusteluun

• Pystyykö Exceliin tehdyn perehdytyssuunnitelmapohjan viemään 
Planneriin / perehdyttämisen työkaluun?

• No sellainen ”import”-toiminto toimii jotenkuten listojen kanssa, 
mutta suosittelemme, että jos teillä on jo Excel kädessä, viekää se 
vain naputellen Planneriin. Hyöty tulee olemaan melkoinen. 

• Jos rivejä on Excelissä esim. 500, ota yhteyttä 
Kristian.hentula@midpointed.fi  niin viedään se ilman manuaalista 
kliksuttelua Planneriin 🧡

• Tuleeko 3.11. Viva-webinaarista kutsu ?

• Tulee !  :D 



Seuraava webinaari
Torstaina  3.11.2022

Paranna henkilöstön työpäiväkokemusta 

Viva -tuoteperheen avulla

Jaksaminen, merkityksellisyys, tekoälyllä 
ohjaaminen, myynti, tavoitteet

Viva Insights

Viva-tavoitteet

Viva Learning

Viva Topics

Viva Connections

Viva EngageIlmoittaudu
ja saat 

tallenteen
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