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Merkityksellistä työelämää palvelukuvaus 26. 2.2019 

 

 

1 PALVELUN KUVAUS 

Merkityksellistä työelämää on Oikotie työpaikkojen valmis konsepti 

joka koostuu työnantajakuvan tuotteista. 

Merkityksellistä työelämää kokonaisuus toteutetaan yhdessä 

Oikotien ja Oikotien asiantuntijakumppanien kanssa. 

 
2 MERKITYKSELLISTÄ TYÖELÄMÄÄ AIKATAULU 

Jokaiselle Merkityksellistä työelämää- kampanjalle laaditaan oma 
mediasuunnitelma ja aikataulu. Asiakas ja Oikotien yhteyshenkilö 
laativat yhdessä aloituspalaverissa kampanjan aikataulun. 

 

3 MERKITYKSELLISTÄ TYÖELÄMÄÄ TUOTTEET 

TUTKIMUS: Asiakkaalle tehdään Työn merkityksellisyys- tutkimus 
jonka toteuttaa Oikotien yhteistyökumppani Kantar TNS. Tutkimus 
selvittää miten asiakkaan oma henkilöstö kokee työn 
merkityksellisyyden.  

Tutkimus sisältää sähköisen lomakkeen jolle otetaan 8 väittämää, 2 
avointa kysymystä sekä taustatekijät (sukupuoli, ikä, koulutus, 
ammattiryhmä, työpaikan vaihtoaikeet, kauanko nykyisessä työssä 
on ollut ja onko tyytyväinen työhönsä). Kantar TNS koodaa 
tutkimuslomakkeen ja Oikotien yhteyshenkilö toimittaa tutkimuksen 
testilinkin asiakkaalle. Tutkimuslomakkeen koodaamiseen varataan 
viikko aikaa. Asiakas kuittaa testilinkin ja saa sen jälkeen varsinaisen 
henkilöstölle toimitettavan avoimen tutkimuslinkin (linkkiin ei tarvitse 
kirjautua vaan sinne on avoin pääsy). Asiakas lähettää linkin 
henkilöstölle sähköpostitse ja voi lisätä linkin myös intraan. 
Tutkimuksen vastausaika noin 1- 1 ½ viikkoa. 

Vastaukset kertyvät suoraan Kantar TNS:n palvelimille. Kantar TNS 
taulukoi kerätyn datan sekä koostaa vastauksista yhteenvetoraportin. 
Tulokset raportoidaan power point- raportissa. Raportissa tuloksia 
tarkastellaan yrityksen kaikissa vastaajissa (jos vastaajamäärä yli 
100 niin sukupuolen + 2-3 ikäluokan mukaan). Raportti valmistuu 1-1 
½ viikon kuluessa. Oikotien yhteyshenkilö käy tulokset asiakkaan 
kanssa yhdessä läpi ja asiakas saa kerätyn datan itselleen. 

Tutkimuksen vastaajamäärä voi olla maksimissaan 500 vastaajaa. 
Tämän ylittävästä määrästä veloitetaan lisämaksu. Asiakkaan 
tuloksia vertaillaan päätutkimuksen siihen toimialaan, jolle yritys 
kuuluu. Vertailtava toimiala voidaan päättää asiakkaan kanssa 
yhdessä. 

MERKITYKSELLINEN TYÖNANTAJA-LOGO: Asiakas saa 
käyttöönsä Merkityksellinen työnantaja- logon jota saa käyttää 
kaikessa rekrytointi- ja työnantajakuvaviestinnässä. 

AVAIMET KÄTEEN TUOTANTO: Oikotiellä on nimetty 
yhteyshenkilö joka koordinoi asiakkaan kanssa eri tuotantojen sekä 
medianäkyvyyden aikataulut. Asiakkaan vastuulla on hankkia 
tuotantoihin haastateltavat sekä kuvattavat henkilöt. Oikotien 
yhteyshenkilö sopii haastateltavien sekä Oikotien kumppanien väliset 
aikataulut. 

ARTIKKELITUOTANTO: Oikotien sisällöntuotannon ammattilainen 
kirjoittaa artikkelitekstin joka julkaistaan ostetun paketin mukaisesti 
Oikotien merkityksellistä työelämää- sivustolla sekä Helsingin 
Sanomien sunnuntain ura&työ- osiossa heti toimituksellisen tekstin 
jälkeen. Helsingin Sanomien ilmoitus julkaistaan printissä sekä 
mobiilissa. Sisällöntuottaja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa 
artikkelin rungon ja pääpointit. Artikkelituotanto sisältää 1-2 henkilön 
haastattelun puhelimitse/paikan päällä pk- seudulla, 2 kommentti- 
sekä hyväksytyskierrosta tekstille sekä taitolle. Artikkeli on 
julkaisussa Oikotiellä 12 kuukautta. 

VIDEOTUOTANTO: Oikotien yhteistyökumppani toteuttaa Oikotien 
sisällöntuottajan sekä asiakkaan ohjeiden mukaisesti 
videotuotannon. Videotuotanto suunnitellaan artikkelin henkilöiden ja 
teeman mukaisesti. Tuotanto sisältää yhden henkilön haastattelun 
sekä yhden kuvauspäivän yhdessä lokaatiossa sekä videon 
editoinnin. Kuvausryhmä koostuu kuvaajasta ja ohjaajasta. Video 
sisältää yhden teostovapaan musiikin lisenssimaksun. Videon 
maksimikesto on 1 ½ min. Tuotanto sisältää yhden 
muutoskierroksen, lisämuutokset 100 €/h.  

Perusvideotuotannon lisäksi asiakas voi tilata lisähinnasta 
esimerkiksi tekstitykset ja someversiot. 

 

VALOKUVAUS: Valokuvaaja tulee videokuvausten yhteydessä 
ottamaan 1-5 valokuvaa joita käytetään Merkityksellistä työelämää- 
artikkelissa Oikotien sivuilla. Kuvat otetaan henkilöistä joita on 
haastateltu artikkeliin. Jos asiakas haluaa ostaa kuvat omaan 
käyttöönsä, veloitetaan kuvista erikseen sovittava lisämaksu. 

HS:FI KÄVIJÄOHJAUS ARTIKKELIIN: Asiakas valitsee 2 
omavalintaista päivää jolloin HS.fi- verkkosivuilla julkaistaan artikkelin 
kävijäohjausmainos. Kävijäohjausmainoksen paikka sijaitsee HS.fi- 
etusivulla artikkelien seassa. Kävijäohjausmainoksen suunnittelee ja 
toteuttaa artikkelin pohjalta Oikotien sisältötiimi. 

SOMEKAMPANJAT: Asiakkaalle toteutetaan sosiaalisen median 
kampanjat Facebookissa, Instagramissa sekä Youtubessa. Medioiden 
aikataulut sovitaan Oikotien yhteyshenkilön kanssa 
suunnittelupalaverissa. Facebook- ja instagram- kampanjassa 
käytetään artikkelin kuvaa tai videota asiakkaan toiveen mukaisesti. 
Youtube- kampanjassa käytetään artikkelin videota. 

MERKITYKSELLISTÄ TYÖELÄMÄÄ- INSTAGRAMTILI: Asiakas saa 
Oikotien Merkityksellistä työelämää- instagramtilin käyttöönsä 
kahdeksi viikoksi. Tilillä voi olla yksi tai useampi hallinnoija viikkojen 
aikana, asiakas päättää tämän itse. Viikot varataan yhteisessä 
suunnittelupalaverissa jonka jälkeen Oikotien yhteyshenkilö lähettää 
asiakkaalle tunnukset sekä julkaisuohjeet sähköpostitse. 

Asiakas voi halutessaan toimittaa myös kuvat sekä tekstit Oikotien 
yhteyshenkilölle joka julkaisee ne instakanavalla sovittuun aikaan. 

BLOGIVUORO: Asiakas toimittaa Oikotielle blogitekstin joka 
julkaistaan Oikotien Merkityksellistä työelämää- osiossa. Blogivuoron 
aikataulusta sovitaan yhteisessä suunnittelupalaverissa. 

 

4 OIKEUDET  

Asiakas saa vapaan käyttöoikeuden tuotettuun kuva-, video-, ja 

tekstimateriaaliin Merkityksellistä työelämää- kontekstissa. 

Laajemmista käyttöoikeuksista sovitaan erikseen. Asiakkaalla ei ole 

oikeutta luovuttaa materiaalia kolmansille osapuolille tai muuttaa tai 

muokata materiaalia. 

Valokuvamateriaalin yhteydessä asiakas pyrkii mainitsemaan 

kuvaajan nimen hyvän tavan ja tekijänoikeuslain mukaisesti. 

Videomateriaaleissa käytettävään Oikotien logoon ei saa tehdä 

muutoksia eikä sitä saa poistaa. 

Asiakkaalla on jatkuva käyttöoikeus asiakkaaseen kohdistuvaan työn 

merkityksellisyys- tutkimuksen tuloksiin. 

 
5 LASKUTUS 

Merkityksellistä työelämää- kampanja laskutetaan yhdessä erässä. 

Oikotie Oy laskuttaa Oikotien tuotteet ja Sanoma Media Finland 

laskuttaa muut Sanoman mediat (esim. Helsingin Sanomat, 

Iltasanomat). 

 

6 LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO 

Merkityksellistä työelämää- kampanjan tilaaja ja toimittaja ovat 

velvollisia noudattamaan tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja salassapitoa 

koskevia säädöksiä ja viranomaisen määräyksiä. Toimittaja pitää tilaajan 

luottamuksellisen tai salassa pidettävän aineiston salassa. 


