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TIIVISTELMÄ

Suosittelujärjestelmiä  käytetään  Internetissä  parantamaan  yksilön 
käyttäjäkokemusta  sivustolla.  Suosittelujärjestelmän  avulla  voidaan  tuottaa 
yksittäisen käyttäjän tarpeita tyydyttävää sisältöä, käyttäen hyväksi käyttäjän 
käyttäytymistä  ja  verkostoitumista  Internetissä.  Suosittelujärjestelmä  toimii 
usein  hakukonetta  avustavana  ohjelmistona  verkkokaupoissa  ja  tuotteiden 
hakusivustoilla.  Kuitenkaan  rekrytointiin  soveltuvia  suosittelujärjestelmiä  ei 
tiettävästi ole tarjolla. Rekrytoinnissa suosittelujärjestelmä tuottaisi rekrytoijan 
tarpeisiin sopivia hakutuloksia saatavilla olevasta työnhakijajoukosta käyttäen 
niin työtehtävään kuin työnhakijaan liittyviä ominaisuuksia eli piirteitä apuna. 

Tässä  diplomityössä  tutkitaan  suosittelujärjestelmien  soveltuvuutta 
rekrytoinnin apuvälineeksi rekrytoijan jokapäiväiseen käyttöön. Tutkimuksessa 
lähdettiin  liikkeelle  tutkimalla  vapaamuotoisen  tekstin  soveltuvuutta 
työnhakijoiden  väliseen  samankaltaisuuden  laskentaan.  Tutkimuksessa 
keskitytään  tekstimuotoisen  CV:n  ja  työntekijöiden  käyttäytymisen 
hyödyntämiseen  rekrytoinnissa.  Toteutettu  suosittelujärjestelmä  yhdistää 
tiedonkeruun  ja  datasta  rakennetun  graafin  yhdeksi  kokonaisuudeksi.  Se 
tarjoaa  ennennäkemättömän  tavan  tehostaa  rekrytointiprosessin  työntekijän 
valintavaihetta.

Avainsanat: suosittelujärjestelmät, rekrytointi
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ABSTRACT

Recommender systems are used on the Internet to improve user experience on 
the websites. With the assistance of the recommender system it is possible to 
produce content that  fills  the  needs of  a  single  individual  user by using the 
behaviour and networking of the users as advise. A recommender system often 
works  as  a  part  of  a  search  engine  in  web  shops  and  product  search  sites. 
However, the recommender systems suitable for recruiting have not been found. 
In  recruiting  the  recommender  system would  produce  the  search  results  of 
available applicants for a recruiter that fills the recruiters needs by using the 
features of the available applicants as well as the features of the available jobs. 

In this thesis the suitability of recommender systems as a tool for the every 
day  use  of  recruiter  is  researched.  The  research  started  by  exploring  the 
suitability  of  freely  formed text  to  similarity  calculation  between  users.  The 
research focuses into the use of user behaviour and text formed user data in 
recruiting. The implemented recommender system combines the data mining 
and  the  graph  built  on  data  relations  into  one  ensemble.  It  provides 
unprecedented way to intensify the applicant choosing phase in the recruiting 
process.

Keywords: recommender systems, e-recruiting
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ALKULAUSE
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AJAX Asynchronous JavaScript And XML
CV Curriculum Vitae
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure
JDK Java Development Kit
JSON JavaScript Object Notation
MVC Model-View-Controller
SQL Server Query Language

∥⋅∥ L2-normi
A−1 matriisin A käänteismatriisi
AT matriisin A transpoosi
df s symbolin s sisältävien dokumenttien määrä
e Neperin luku
xk vektorin x  k:des elementti
Σ kovarianssimatriisi
λ diagonaalimatriisi



1. JOHDANTO

Ohjelmistojen  käyttö  henkilöstöresurssien  hallitsemisessa  juontaa  juurensa 
informaatioteknologian  tutkimuksen  alkuvuosille.  Ensimmäiset  mekaaniset 
työntekijätietojärjestelmät  otettiin  käyttöön  yrityksissä  jo  1940-luvulla.  Tuolloin 
tietojärjestelmän  tehtävänä henkilöstöhallinnossa  oli  lähinnä  tarkkailla  henkilöstö-
rekisteriä  ja  palkkasummia.  1960-luvulla  tapahtui  teknologista  kehitystä 
henkilöstöhallinnon  käyttämässä  kirjanpidon  ja  talouden  laskennassa  [1]. 
Ensimmäiset  tutkimukset  tietojärjestelmien  käytöstä  henkilöstöhallinnossa  tehtiin 
1970-luvulla.  Esimerkiksi  Tomeski  ja  Lazarus  vertailivat  digitalisoitujen  tieto-
järjestelmien käyttöä yrityksissä ja maiden hallituksissa [2]. Vuonna 1986 DeSanctis 
esitteli  kolmetasoisen lähestymistavan valintaprosessiin henkilöstön rekrytoinnissa. 
Lähestymistapa  koostui  seuraavista  tasoista:  suunnittelu,  johdon  päätöksien 
tukeminen  ja  kirjanpito.  DeSanctis  luokitteli  IT-tuen rekrytointiin  ja  ehdokkaiden 
valintaan ja painotti ehdokkaiden ja työtehtävien sovituksen tärkeyttä rekrytoinnissa 
[1]. [3] 

Kuitenkaan  ongelmakenttä  ei  saanut  kiinnostusta  seuraavina  vuosina.  Tilanne 
muuttui  vasta  kun  'war  for  talent'-ilmiö  valtasi  globaalit  työmarkkinat  väestö-
rakenteellisista syistä johtuen. Suuret yritykset kohtasivat kolme laadullista haastetta.
Ensinnäkin  talouden  monimutkaistuminen  kasvatti  taitovaatimuksia.  Henkilöstöltä 
vaadittiin globaalia ymmärrystä, tietotekniikan käyttötaitoja, yrittäjäntaitoja ja kykyä 
hallita  hajautuneita  vähän  hierarkisia  kerroksia  sisältäviä  organisaatioita.  Toiseksi 
pääomamarkkinoiden  tehostuminen  mahdollisti  pienempien  yritysten  kohdentaa 
rekrytointi samoihin henkilöihin kuin suuret yritykset. Kolmanneksi työn liikkuvuus 
kasvoi.  Tästä  seurasi  pula  lahjakkuuksista  tietyissä  kohderyhmissä  kuten 
tietotekniikan  ammattilaisissa.  Kasvavat  tarpeet  ajoivat  kehittämään  uusia 
rekrytointistrategioita,  joista  näkyvin  oli  tietojärjestelmien  kasvava  käyttö 
rekrytointiprosessin valintavaiheessa. [3,4,5] 

Rekrytoinnin  apuvälineenä  suosittelujärjestelmät  nousivat  erityiseen  asemaan. 
Suosittelujärjestelmä  vastaa  tarpeeseen  tehdä  valintoja  ilman  kokemusta 
mahdollisista  vaihtoehdoista.  Vuonna  1997  Resnick  ja  Varian  määrittelivät 
suosittelujärjestelmän järjestelmäksi, jossa ihminen syöttää järjestelmään suosituksia, 
jotka  järjestelmä  yhdistelee  ja  suuntaa  sopiville  vastaanottajille.  Suosittelu-
järjestelmiä  alettiin  hyödyntämään  erityisesti  sähköisessä  kaupankäynnissä,  mutta 
niistä  kiinnostuivat  myös  useat  tutkijat  henkilöstöhallinnon  tietojärjestelmien 
alueella. [3] 

Tämän  työn  tutkimus  keskittyy  rekrytointiprosessiin  sopivan  suosittelu-
järjestelmätyypin valintaan ja rekrytoinnin valintojen kanssa korreloivien piirteiden 
etsimiseen  ja  hyödyntämiseen  rekrytointikonsulttia  avustavassa  ohjelmistossa. 
Ohjelmiston  suorituskykyä  mitataan  suosituksen  laskemiseen  tarvittavalla  ajalla, 
suosituksien osuvuudella ja ohjelmiston oppimisnopeudella. Tavoitteena on tehostaa 
rekrytointikonsultin  toimintaa  tarjoamalla  tuloksia  tarkasti  ja  nopeasti  niin 
työntekijän kuin työtehtävän näkökulmasta. 
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Tässä työssä valitaan lähestymistavaksi suosittelujärjestelmän kehittäminen osaksi 
rekrytointikonsultin  käyttämää  rekrytointiohjelmistoa.  Yksinkertaisimmillaan 
suosittelujärjestelmä  tarjoaa  käyttäjille  henkilökohtaisia  paremmuusjärjestykseen 
järjestettyjä  listoja  haettavista  asioista.  Suosittelujärjestelmä yrittää ennustaa  mikä 
tuote, palvelu, tai muu haettava asia parhaiten sopii kunkin käyttäjän mieltymyksiin 
ja  rajoitteisiin.  Suosittelujärjestelmä  keräilee  käyttäjiltä  mieltymyksiä  joko 
eksplisiittisesti  (esim.  käyttäjän  arviot)  tai  käyttäjän  toiminnoista  (esim.  selailu-
historia). 

Suosittelujärjestelmien  kehitys  lähti  liikkeelle  yksinkertaisesta  havainnosta. 
Yksilöiden päivittäin ja rutiinin omaisesti tehdyt päätökset usein perustuvat muiden 
antamiin  suosituksiin.  Suosittelujärjestelmien  teknologiat  jakautuvat  yhteisöllisiin, 
sisältöpohjaisiin  ja  tietämyspohjaisiin  menetelmiin,  joita  voidaan  parantaa 
kontekstitietoisuudella.  Tässä  työssä  tutkitaan  mikä  tai  mitkä  menetelmät  sopivat 
parhaiten rekrytoinnin valintaprosessiin. 

Kappale  2  on  yleinen  kirjallisuuskatsaus,  missä  esitellään  työtä  liittyen 
suosittelujärjestelmiin  ja  niiden  käyttöön  rekrytoinnissa.  Se  käsittelee 
suosittelujärjestelmien perusteita, suosittelujärjestelmissä käytettäviä perustekniikoita 
ja sovellutusalueita. Varsinainen toteutus ja tulokset esitellään kappaleissa 3, 4 ja 5. 
Yhteenveto on kappaleessa 6.
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2. SUOSITTELUJÄRJESTELMÄT

Suosittelujärjestelmät ovat ohjelmistotyökaluja ja -tekniikoita jotka ehdottavat asioita 
kuten  tuotteita  tai  palveluja  käyttäjille.  Ehdotukset  liittyvät  erilaisiin 
päätöksentekoprosesseihin kuten mitä tuotteita ostaa, mitä musiikkia kuunnella tai 
mitä uutisia lukea [6]. Tyypillinen käyttötapaus on online-kirjakauppa, jossa käyttäjä 
kirjoittaa haluamansa teoksen otsikkoa hakukenttään ja sivulle ilmestyy tarkentuva 
lista  kirjoja,  joiden  joukossa  haettu  kirja  on.  Listan  muut  kirjat  ovat  käyttäjää 
mahdollisesti  kiinnostavia  kirjoja  ”käyttäjät  jotka  ostivat  tämän  tuotteen  ostivat 
myös”-tyyliin.  Rekisteröityneelle  käyttäjälle  nämä  henkilökohtaiset  suositukset 
voidaan näyttää jo sivulle kirjautumisen yhteydessä.  Vanha ja yksinkertainen tapa 
tarjota  suosituksia  käyttäjälle  on  lista  myydyimmistä  tuotteista  tai  luetuimmista 
artikkeleista.  Kuitenkin  löytyy myös niitä,  jotka  eivät  halua  lukea  Harry Potteria 
vuoden 2007 kovista myyntiluvuista huolimatta. [7] 

Suosittelujärjestelmistä  tuli  tärkeä  tutkimusalue,  kun  ensimmäiset  yhteisöllistä 
suodattamista  käsittelevät  paperit  julkaistiin  1990-luvun puolessa välissä.  Vuosina 
2001-2010  suosittelujärjestelmistä  julkaistiin  yli  200  artikkelia.  Nämä  artikkelit 
voidaan jakaa kahdeksaan sovellusalueeseen ja kahdeksaan tiedonkeruutekniikkaan. 
Sovellusalueita  ovat  kirjat,  dokumentit,  kuvat,  elokuvat,  musiikki,  ostokset,  TV 
ohjelmat  ja  muut.  Tiedonkeruutekniikoita  ovat  assosiaatiosäännöt,  klusterointi, 
päätöspuut,  naapurusto,  linkkianalyysi,  neuroverkot,  regressio  ja  muut  heuristiset 
menetelmät. Pääsovellusalueet jakautuvat edelleen lukuisiin alakategorioihin. Muut 
sovellusalueeseen  kuuluu  alueita  kuten  majoitus,  ruoka  ja  matkustus.  Ostokset 
sovellusalue  käsittää  online-,  offline-  ja  mobiilijärjestelmät,  kun  taas  dokumentit 
sovellusalue sisältää paperit, blogit ja verkkosivut. [8] 

2.1. Liittyvä työ

[9]  kävivät  läpi  80  julkaisua,  joista  23:ssa  käsiteltiin  sähköiseen 
rekrytointijärjestelmään  liittyviä  haasteita,  kannustavia  tekijöitä  ja  seurauksia.  He 
tunnistivat  14  rekrytoinnissa  tietojärjestelmien  käyttöön  ohjaavaa  tekijää,  15 
haastetta ja 9 seurausta. Tärkeimmät kannustavat tekijät ovat säästöt kustannuksissa, 
ajan säästö,  kasvava hakijamäärä,  ajan ja  paikan riippumattomuus ja  rekrytoinnin 
helppous.  Kustannukset  ovat  usein  tärkeimmässä  roolissa,  kun  esitellään 
tietojärjestelmää  ja  sähköistä  rekrytointijärjestelmää.  [10]  mukaan  90.0% 
kustannuksista  voitaisiin  säästää  käyttämällä  sähköistä  rekrytointijärjestelmää. 
Kustannussäästöt ovat tärkein syy tai vähintään kolmen tärkeimmän syyn joukossa 
hankkia  sähköinen  rekrytointijärjestelmä.  Suurimmat  sähköiseen  rekrytointi-
järjestelmään  liittyviä  haasteet  ovat  sopivien  hakijoiden  tunnistus,  projektin 
aiheuttama  vaiva  ja  kustannukset  ja  sopivien  arviointikriteerien  tunnistaminen. 
Merkittävimmät seuraukset sähköisen rekrytoinninjärjestelmän käyttöönotosta olivat 
rekrytoinnin kustannusten lasku, kasvanut hakijamäärä, korkeat toteutuskustannukset 
ja ajan säästö. Kuva  1 kuvaa sähköisen rekrytointijärjestelmän hankintaan liittyviä 
keskeisiä tekijöitä. [9] 
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Suosittelujärjestelmiä  käytetään  Internetissä  laajasti  avustamaan  asiakkaita 
löytämään  heidän  mieltymyksiään  vastaavia  tuotteita  ja  palveluja. 
Suosittelujärjestelmiä  ei  kuitenkaan  juuri  käytetä  liiketoimintakumppaneiden  tai 
työnhakijoiden personalisoituun etsintään vaikka saatavilla oleva CV-, arviointi- ja 
sosiaalisten  verkkojen  datamäärät  Internetissä  kasvavat  jatkuvasti  ja  on  yhä 
vaikeampaa  löytää  oikea  henkilö  [11].  [12]  mukaan  henkilöiden  ja  työtehtävien 
hyvän sovituksen löytäminen vaatii niin rekrytoijan kuin työnhakijan mieltymyksien 
tuntemisen.  Tämän  vaatimuksen  pohjalta  [12]  esitteli  kaksisuuntaisen 
valintapäätösmallin,  jossa  käytetään  kahta  erillistä  suosittelujärjestelmää  samalle 
sovellutusalueelle parantamaan sovitusta työnhakijoiden ja työtehtävien välillä. 

Sovituksen hyvyyttä työntekijän ja työtehtävän välillä on vaikea mitata. Yleensä 
henkilön ja työtehtävän sovituksessa otetaan huomioon yksilön työtehtävään liittyvät 
taidot,  tietämys  ja  lahjakkuudet,  yleiset  mentaaliset  taidot  ja  persoonallisuus. 
Tyypilliset  menetelmät  näiden  tekijöiden  arvioimiseen  ovat  CV:n  tarkastelu, 
referenssien  katselmointi,  haastattelu,  työnäyte,  älykkyysosamäärätesti  ja 
persoonallisuustesti  [13].  Tämä  on  nähty  yhtenä  tärkeänä  syynä  siihen  miksi 
tietojärjestelmiä ei  ole  käytetty  henkilöstön valinnan automatisoinnissa tähän asti. 
Käytännössä  tietojärjestelmiä  on  käytetty  työntekijöiden  esivalintaan  tietokanta-
kyselyiden pohjalta. Kyselyillä on määritelty konkreettiset taitovaatimukset tiettyyn 
työtehtävään,  jotta  voitaisiin  yksilöidä  kriteereihin  sopivat  henkilöt.  Tämä  vaatii 
työtehtävien ja työnhakijoiden profiileiden tallentamisen taitopohjaiseen ontologiaan 
perustuvaan tietokantaan, sillä se on perusedellytys taitosovitusalgoritmin tekemälle 
henkilöiden  ja  työtehtävien  sovitukselle.  Tällaista  taitojen  etsintää  ja  sovitusta 
harrastetaan  lukuisissa  henkilöstöhallinnon  tietojärjestelmissä  kuten  SP-Expert  tai 
SAP R/3 Human Resources. [12] 
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Yksinkertaiset  avainsanapohjaiset  haut  ja  suodatustekniikat  eivät  ole  kovin 
tarkkoja  menetelmiä  käsittelemään  henkilön  työtehtävään  sopivuuden 
kompleksisuutta ja siksi päätökset usein pohjautuvat taustalla oleviin tekijöihin kuten 
henkilökohtaisiin  ominaisuuksiin  ja  sosiaalisiin  taitoihin  joita  ei  voida 
operationalisoida helposti. Esivalintoihin yhdistettynä suosittelujärjestelmät voisivat 
aikaisempia  arvioita  hyödyntäen  määrittää  millaiset  henkilöt  saivat  rekrytoijalta 
positiivisia  arvosanoja  kussakin  aikaisemmassa  työtehtävässä.  Tätä  informaatiota 
voitaisiin  käyttää  ennustamaan  kuinka  hyvin  aikaisemmin  arvioimaton työnhakija 
sopii johonkin työtehtävään. [12].

2.2. Suosittelujärjestelmien perustekniikat

Suosittelujärjestelmien  vaikutus  näkyy  personoidussa  käyttäjien  ohjaamisessa 
kiinnostaviin  kohteisiin  erittäin  laajassa  vaihtoehtojen  joukossa.  Sisältöpohjainen 
suosittelujärjestelmä yrittää suositella samankaltaisia kohteita kuin ne joista käyttäjä 
on aiemmin pitänyt. Käyttäjän mieltymykset ja aiemmat kiinnostukset on tallennettu 
käyttäjäprofiiliin piirteisiin. Perusprosessi sisältöpohjaisessa suosittelujärjestelmässä 
koostuu käyttäjäprofiilin piirteiden sovittamisesta kohteen piirteisiin, jotta saataisiin 
käyttäjälle suositeltua uusia kiinnostavia kohteita. 

Tämän  kappaleen  ensimmäisessä  osassa  käydään  läpi  yleiskatsaus 
tiedonkeruutekniikoista  suosittelujärjestelmissä.  Toinen  osa  vertailee  suosittelu-
järjestelmätyyppejä.  Kolmas  osa  pureutuu  edistyneisiin  algoritmeihin  kuten 
aktiivinen oppiminen ja mieltymyksien yhdistäminen suosittelujärjestelmissä.

2.2.1. Tiedonkeruu

Suosittelujärjestelmissä  hyödynnetään  paljon  samankaltaisia  tekniikoita  ja 
menetelmiä  kuin  ihminen-kone vuorovaikutuksessa  ja  tiedonhaussa.  Suurimmassa 
osassa  näistä  järjestelmistä  ytimenä  on  algoritmi,  joka  voidaan  katsoa  erityisen 
tiedonkeruutekniikan ilmentymäksi. Tiedonkeruuprosessi jakautuu yleensä kolmeen 
eri vaiheeseen: datan esikäsittely, data-analyysi ja tulosten tulkinta. [14] 

Suosittelujärjestelmissä  käyttäjien  välistä  korrelaatiota  käytetään  mittaamaan 
yksimielisyyden  laajuutta.  Korrelaation  avulla  voidaan  löytää  käyttäjä,  joka 
todennäköisesti arvostaa samoja tuotteita kuin annettu käyttäjä. Lähimmän naapurin 
menetelmässä  käyttäjien  välinen  etäisyys  lasketaan  heidän  mieltymyshistorian 
perusteella. [15] 

Tämä  kappale  jakautuu  viiteen  osaan.  Ensimmäisessä  osassa  esitellään  datan 
esikäsittelyn  terminologiaa  ja  menetelmiä  kuten  näytteistys  ja  ulotteisuuden 
vähennys.  Toisessa  osassa  tarkastellaan tekstin  prosessointia.  Kolmannessa  osassa 
tutustutaan  erilaisiin  dataa  analysoiviin  luokittelijoihin,  joiden  tehtävä  on  päättää 
mihin  ryhmään  kukin  objekti  kuuluu  ja  mikä  tuote  sopii  parhaiten  käyttäjän 
profiiliin.  Neljäs  osa  käsittelee  datan  klusterointia,  jolla  laskennan  vaatimuksia 
voidaan  vähentää  luokittelutarkkuuden  kustannuksella.  Viidennessä  osassa 
tarkastellaan tekstimuotoisen datan soveltuvuutta klusterointiin.
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2.2.1.1. Datan esikäsittely

Datan esikäsittelyssä data määritellään joukoksi objekteja ja niiden piirteitä, missä 
piirre on objektin ominaisuus. Objektia voidaan kutsua myös tallenteeksi, pisteeksi, 
näytteeksi, havainnoksi tai instanssiksi. Piirteeseen voidaan viitata sanoilla muuttuja, 
aihealue  tai  ominaisuus.  Todellisen  maailman  data  pitää  esikäsitellä,  jotta 
koneoppimisen tekniikat voivat hyödyntää sitä analyysivaiheessa. 

Etäisyyden mittaamisella tarkoitetaan sellaisen lukuarvon laskemista, joka kuvaa 
kahden  samaa  asiaa  kuvaavan  piirteen  erilaisuutta  tai  etäisyyttä  toisistaan. 
Etäisyyden  mittausta  käytetään  erityisesti  k:n  lähimmän  naapurin  luokittelijassa. 
Yleisin etäisyyden mittaus on Euklidinen etäisyys

d (x , y)=√∑k=1

n

( xk− yk )
2 ,

missä  n  on  ulottuvuuksien  (piirteiden)  lukumäärä  ja  xk  ja  yk  ovat 
dataobjektien x  ja y  k:nneita piirteitä. [16] 

Euklidinen etäisyys olettaa että kaikki piirteet ovat yhtä tärkeitä ja riippumattomia 
toisistaan. Tämä ei kuitenkaan usein pidä paikkaansa korkeaulotteisella todellisella 
datalla. Mahalanobis-etäisyys mittaa etäisyyttä ottaen huomioon piirteiden hajonnan 
ja niiden välisen korrelaation. Mahalanobis-etäisyys määritellään

d (x , y)=√(x− y )Σ( x− y )
T ,

missä Σ  on datan kovarianssimatriisi. [17] 
Toinen  yleinen  lähestymistapa  on  ajatella  objekteja  dokumenttivektoreina  n-

ulotteisessa  avaruudessa  ja  laskea  niiden  samankaltaisuus  vektoreiden  välisen 
kulman kosinina

cos (x , y)=
x⋅y

∥x∥∥y∥
,

missä  ⋅  kuvaa pistetuloa ja  ∥x∥  on vektorin  x  normi (L2-normi). Tämä 
samankaltaisuus tunnetaan kosinisamankaltaisuutena. [16] 

Kohteiden  välinen  samankaltaisuus  voidaan  myös  laskea  korrelaatiolla,  joka 
mittaa  objektien  välistä  lineaarista  riippuvuutta.  Yleisin  korrelaatiomittaus  on 
Pearson-korrelaatio 

Pearson( x , y )=
∑( x , y )
σ x×σ y

,

missä ∑ (x , y)  on data pisteiden x  ja y  kovarianssi ja σ x  piirrejoukon 
x  keskihajonta. [18] 
Näytteistys  on  ensisijainen  tekniikka  tiedonkeruussa  relevantin  alijoukon 

valitsemiseksi suuresta datamäärästä. Sitä käytetään niin datan esikäsittelyssä kuin 
lopullisessa tulosten tulkinnassa. Näytteistystä käytetään, koska koko saatavilla oleva 
data määrä voi olla laskennallisesti liian kallis. Näytteistystä käytetään myös opetus- 
ja  testausdatajoukkojen  luomiseen.  Opetusdatajoukkoa  käytetään  analyysivaiheen 

(3)

(2)

(1)

(4)
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algoritmien konfiguroimiseen ja testausdatajoukkoa käytetään arviomaan analyysi-
vaiheen konfiguroinnin onnistuneisuutta. [19] 

Suosittelujärjestelmissä datajoukko on usein runsaspiirteinen mutta harva, mikä 
johtaa korkeaulotteiseen ja harvaan piirreavaruuteen eli piirteitä on paljon erilaisia 
mutta vähän kullakin objektilla. Klusteroinnin kannalta kriittiset tiheys ja pisteiden 
välinen  etäisyys  menettävät  merkityksensä  korkeaulotteisissa  avaruuksissa.  Siksi 
ulotteisuuden  vähennystekniikoita  käytetään  tekemään  alkuperäisestä  korkea-
ulotteisesta  piirreavaruudesta  matalampi  ulotteinen.  Yleisin  ulotteisuuden 
vähennystekniikka  on  pääkomponenttianalyysi,  joka  tunnetaan  myös  singulaari-
arvohajotelmana.  Näitä  tekniikoita  käytetään  niin  datan  eristämiseen  kuin 
esikäsittelyvaiheena muissa tekniikoissa. [20] 

Moniulotteisen pistejoukon komponentit kertovat miten pisteet ovat jakautuneet 
avaruuteen.  Pääkomponenttianalyysilla  voidaan  järjestää  pistejoukon  komponentit 
varianssin mukaan suuruusjärjestykseen. Ulotteisuutta voidaan vähentää poistamalla 
datasta vähiten variaatiota sisältävät komponentit, jolloin jäljelle jäävät niin kutsutut 
pääkomponentit.  Pääkomponenttianalyysissa  oletetaan,  että  data  on  jakautunut 
Gaussin  käyrän  mukaisesti.  Jos  näin  ei  ole,  ei  voida  taata  että  pääkomponentit 
olisivat  merkityksellisiä.  Kuva  2 havainnollistaa  kaksiulotteisen  datajoukon 
pääkomponenttianalyysia. [20]

Singulaariarvohajotelmassa  tarkoituksena  on  löytää  matalampi  ulotteinen 
piirreavaruus, missä uudet piirteet esittävät ”käsitteitä” ja jokaisen käsitteen vahvuus 
on  laskettavissa.  Koska  singulaariarvohajotelma  tuottaa  automaattisesti  käsitteitä 
matala ulotteisessa avaruudessa, sitä voidaan käyttää perustana latenttisemanttisessa 
analyysissa,  mikä  on  suosittu  tekniikka  tekstin  luokittelemiseen  tiedonhaussa. 
Singulaariarvohajotelma  pohjautuu  teoreemaan,  jonka  mukaan  datamatriisi 

Kuva 2. Pääkomponenttianalyysi kaksiulotteiselle Gaussin jakaumalle.
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A=U λV T  on aina mahdollista hajottaa objekti-käsite-matriisiksi  U , käsite-
piirre-matriisiksi  V  ja  singulaariarvot  eli  käsitteiden  vahvuudet  sisältäväksi 
diagonaalimatriisiksi λ . Kuva 3 kuvaa singulaariarvohajotelman perusteoreemaa. 
[14] 

Tiedonkeruun  tarkoituksiin  kerätty  data  voi  sisältää  erilaisia  häiriöitä,  kuten 
puuttuvia  arvoja  tai  outoja  havaintoja.  Häiriöillä  on  merkittävä  vaikutus 
suosittelujärjestelmän  toimintaan.  Häiriönpoisto  on  tärkeä  datan  esikäsittelyvaihe, 
jossa pyritään poistamaan ei-toivotut  vaikutukset  ja  samalla  maksimoimaan datan 
tietosisältö.  Häiriö  voidaan  jakaa  tahattomaan  ja  tahalliseen  häiriöön.  Tahallisella 
häiriöllä käyttäjä yrittää vaikuttaa järjestelmän toimintaan. Häiriötä voidaan poistaa 
esimerkiksi pyytämällä käyttäjää arvioimaan jokin tuote uudelleen. [14]

2.2.1.2. Tekstin prosessointi

Rekrytointijärjestelmän  tapauksessa  suurin  osa  saatavilla  olevasta  datasta  on 
tekstimuotoista ja osittain rakenteellista. Vapaamuotoinen CV-teksti on rakenteetonta, 
mutta  käyttäjään  liittyvä  demografinen informaatio  on  rakenteellista.  Rekrytointia 
tukevan  suosittelujärjestelmän  on  tiedonkeruu  vaiheessa  muunnettava 
vapaamuotoiset  tekstidokumentit  ensin  numeeriseen  vektorimuotoon,  jotta  niiden 
prosessointi  on  mahdollista.  Tekstin  luokittelu  perustuu  yleensä  toisistaan 
riippumattomien sanojen (engl. bag of words) tai n-grammien (n:n merkin pituinen 
merkkijono) merkitsemiseen eli symbolointiin, jolloin luokittelu tehdään vertaamalla 
symbolien  esiintyvyyksiä  eri  dokumenttiluokissa.  Symbolien  (sanojen  tai  n-
grammien) laskemiseksi tekstistä poistetaan kaikki muut merkit paitsi kirjaimet ja 
välilyönnit.  Lisäksi  kaikki  kirjaimet  muutetaan  pieniksi  kirjaimiksi.  Toinen 
vaihtoehto  on  rakentaa  Markovin  malleja,  joissa  sanajärjestys  on  itse  sanoja 
tärkeämpi.  Markovin  mallit  kuitenkin  aiheuttavat  laskenta-ajan  eksponentiaalisen 
kasvun, sillä jokaista luokiteltavaa tekstiä on verrattava kaikkiin luotuihin Markovin 
malleihin. Siksi Markovin mallit eivät sovi suurten tekstijoukkojen luokitteluun. 

Symboloinnin jälkeen teksti läpäisee lingvistisen käsittelyn kuten stemmauksen, 
jossa  sanat  yhdistetään  niiden  perusmuotoon.  Symbolien  määrät  voidaan 
normalisoida esimerkiksi laskemalla symbolien käänteinen dokumenttitaajuus 

IDF (s)=ln
N

df s

,

missä  N  on  dokumenttien  määrä  ja  df s  on  symbolin  s  sisältävien 
dokumenttien määrä ja kertomalla se symbolin taajuudella dokumentissa. 

(5)
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Tyypillisessä dokumentin vektoriesityksessä jokainen piirre vastaa yhtä symbolia, 
jolloin ulottuvuuksien määrä on yhtäsuuri kuin sanaston koko. Tekstien luokittelun 
suurimpia ongelmia onkin suuri ulotteisuus. Ulotteisuuden vähentäminen helpottaisi 
datan prosessointia  huomattavasti.  Siksi  on tarpeen suorittaa piirteiden valinta  tai 
piirteiden  irrotus  (engl.  feature  extraction),  jolloin  ulotteisuus  ja  laskenta-aika 
saadaan pienemmäksi esitystarkkuuden kustannuksella. 

Laskennallisesti erittäin edullinen ulotteisuuden vähennysmenetelmä on Random 
Mapping,  missä  alkuperäinen  dokumenttivektori  n  kerrotaan  normalisoidulla 
satunnaismatriisilla  R ,  jolloin  saadaan  uusi  dokumenttivektori  x=R n . 
Samuel Kaski osoitti, että Random Mapping menetelmällä käsitellyt vektorit eivät 
juurikaan  menetä  tarkkuutta  ja  uusien  vektorien  sisätulo  on  lähellä  alkuperäisten 
vektorien sisätuloa. [21]

2.2.1.3. Luokittelu

Luokittelu  tarkoittaa  piirreavaruuden  kartoittamista  nimiavaruuden  avulla. 
Luokittelija on kuin kartta, joka kertoo minkä nimen alle kukin piirrevektori kuuluu. 
Piirteet  ovat  loukiteltavien  elementtien  ominaisuuksia  ja  nimi  on  luokka. 
Tarkastelemme  ohjattuja  ja  ohjaamattomia  luokittelijoita.  Ohjatussa  luokittelussa 
nimijoukko  eli  luokat  tai  kategoriat  tunnetaan  etukäteen  ja  on  olemassa  valmiita 
luokiteltuja  esimerkkejä,  joita  käytetään  opetusdatajoukkona.  Ohjaamattomassa 
luokittelussa luokkia ei tunneta etukäteen ja tehtävänä on lajitella objektit sopivasti. 

Lähimmän  naapurin  luokittelija  etsii  opetusdatasta  k  lähintä  näytettä 
luokiteltavalle piirreavaruuden pisteelle ja luokittelee pisteen löydettyjen lähimpien 
naapureiden  perusteella  [22].  Lähimmän  naapurin  luokittelija  on  yksinkertaisin 
koneoppimisen algoritmi ja yleinen lähtökohta suosittelujärjestelmän suunnittelussa. 
Lähimmän  naapurin  luokittelijan  etuna  on  että  se  on  käsitteellisesti  lähellä 
yhteisöllistä suodattamista. Samoin ajattelevien käyttäjien löytäminen on lähes täysin 
yhtäpitävä käyttäjän lähimpien naapureiden löytämisen kanssa. Lähimmän naapurin 
luokittelijan ei myöskään tarvitse oppia tai ylläpitää annettua mallia, joten teoriassa 
järjestelmä voi nopeasti mukautua äkkinäisiin muutoksiin käyttäjän tiedoissa. Nopea 
mukautuminen  kuitenkin  vaatii  lähimpien  naapurien  ja  samankaltaisuusmatriisin 
uudelleen  laskemisen.  Kuva  4 esittelee  k:n  lähimmän  naapurin  luokittelijan 
periaatteen.
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Päätöspuut ovat luokittelijoita, jotka voidaan esittää puurakenteella. Puun solmut 
voivat olla joko päätössolmuja tai lehtisolmuja. Päätössolmulla on vähintään kaksi 
lapsisolmua. Päätössolmussa testataan yksittäistä piirrettä ja sitten päätetään mihin 
lapsisolmuun  siirrytään.  Lehtisolmu  kertoo  mihin  luokkaan  objekti  luokitellaan. 
Päätöspuita  voidaan  käyttää  mallipohjaisissa  suosittelujärjestelmissä.  On  erittäin 
vaikea  ja  epäkäytännöllistä  rakentaa  päätöspuu,  joka  yrittää  käyttää  kaikkia 
mahdollisia  muuttujia.  Päätöspuita  voidaan  kuitenkin  käyttää  mallintamaan  jotain 
järjestelmän osaa tai työkaluna objektien järjestelemisessä. [23] 

Sääntöpohjaiset luokittelijat luokittelevat dataa käyttäen ”if ... then ...”-tyyppisiä 
sääntöjä.  Säännön  ehtolauseke  muodostuu  piirteiden  sidoksista  ja  tulos  on 
positiivinen  tai  negatiivinen  luokittelu.  Sääntö  kattaa  objektin,  jos  se  tyydyttää 
ehtolausekkeen.  Säännön kattavuus tarkoittaa  säännön kattavien  objektien  osuutta 
kaikista  objekteista.  Sääntöpohjaisten  luokittelijoiden  etuja  ovat  helppo 
ymmärrettävyys,  laskennallinen  tehokkuus  ja  helppo  integroitavuus  [24]. 
Sääntöpohjaisten  luokittelijoiden  käyttö  on  hankalaa  samasta  syystä  kuin 
päätöspuiden.  Sääntöpohjaisilla  järjestelmillä  voidaan  kuitenkin  parantaa 
suosittelujärjestelmän suorituskykyä, muuttamalla tietämystä tai bisneslogiikkaa. 

Bayesin  luokittelija  pyrkii  ratkaisemaan luokitteluongelmia  todennäköisyyksien 
avulla. Se pohjautuu ehdolliseen todennäköisyyteen ja Bayesin teoreemaan 

P (A∣B)=
P (B∣A)P ( A)

P (B)
,

missä P (A∣B)  on tapahtuman A  todennäköisyys ehdolla B  ja P (A)  on 
tapahtuman A  todennäköisyys. Bayesin luokittelijan näkökulmasta jokainen piirre 
ja luokka on satunnainen muuttuja.  Bayesian luokittelijan tavoitteena on ennustaa 
luokka  C k  N :lle  annetulle  piirteelle  (A1, A2,... , AN )  etsimällä  sellainen 
luokka  C k ,  jonka ehdollinen todennäköisyys  P (C k∣A1, A2, ... , AN )  on suurin. 
Bayesin teoreemasta saadaan 

P (Ck∣A1, A2, ... , AN)=
P ( A1, A2, ... , AN∣C k) P (C k)

P (A1, A2, ... , AN )
,

missä  P (A1, A2,... , AN)  on  C k :sta  riippumaton.  Riittää  siis  etsiä  sellainen 
luokka C k , joka maksimoi lausekkeen 

P (A1, A2,... , AN∣C k) P (C k)=[∏
i=1

N

P ( Ai∣C k )] P (C k ) .

Bayesin luokittelija on suosittu mallipohjaisissa suosittelujärjestelmissä. Bayesin 
luokittelijaa käytetään mallin luomiseen sisältöpohjaisissa suosittelujärjestelmissä. Se 
auttaa  suosittelemaan  kohteita,  jotka  eivät  liity  samaan  kategoriaan.  Bayesian 
luokittelijaa  on  käytetty  myös  yhteisöllisessä  suodatuksessa.  Bayesin  luokittelijan 
haittapuoli on laskennallisesti erittäin kallis mallin opetus ja päivitys, kun käyttäjiä 
on paljon. [25] 

Neuroverkot muodostuvat yhteenkytketyistä solmuista ja painotetuista linkeistä, 
joilla  mallinnetaan  biologisten  aivojen  arkkitehtuuria.  Solmuja  kutsutaan 
neuroverkoissa neuroneiksi. Nämä yksinkertaiset toiminnalliset yksiköt muodostavat 

(6)

(7)

(8)
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neuroverkon,  jolla  on  mahdollisuus  oppia  ratkaisemaan  luokitteluongelma 
opettamalla  neuroverkkoa  riittävällä  opetusdatalla.  Yksinkertaisin  neuroverkko  on 
perceptronmalli, joka koostuu sisääntulosignaaleista  x i , niiden painoista  w ki , 
summausliittymästä  Σ ,  kynnysarvosta  θk ,  aktivointifunktiosta  Φ(⋅)  ja 
ulostulosignaalista  v k .  Perceptronmalli  on  lineaarinen  luokittelija,  joka  on 
yksinkertainen ja tehokas oppimisalgoritmi. Aktivointifunktio voi olla yksinkertainen 
kynnysfunktio,  sigmoid-funktio,  tanh-funktio  tai  askelfunktio.  Neuroverkoissa  voi 
olla  mikä  tahansa  määrä  kerroksia.  Kerrokset  luokitellaan  sisääntulo-,  piilo-  ja 
ulostulokerroksiksi.  Sisääntulokerros  sisältää  neuroverkkoon  syötetyn  datan. 
Piilokerros  lukee  sisääntulokerroksen  datan  painotettuna.  Ulostulokerros  lukee 
piilokerroksen ulostulon painotettuna ja generoi neuroverkon ulostulon. Neuroverkon 
edut ovat epälineaarinen luokittelutulos, rinnakkaisuudesta johtuva tehokkuus ja vian 
sieto. Haittoja ovat ideaalisen toteutuksen hankaluus ja valitusta topologiasta johtuva 
luokitteluvirheen alaraja. Neuroverkot kuuluvat alisymbolisiin luokittelijoihin eli ne 
eivät tarjoa semantiikkaa tietämyksen päättelyyn. [26] 

Tukivektorikoneet  pyrkivät  löytämään  hypertason,  joka  erottaa  datan  niin  että 
marginaali on maksimaalinen luokitteluvirheen minimoimiseksi.  Tukivektorikoneet 
ovat  saavuttaneet  suosiota  suorituskykynsä  ja  tehokkuudensa  ansiosta  myös 
suosittelujärjestelmissä.

Yhdistelemällä  erilaisia  luokittelijoita  voidaan  parantaa  luokittelutuloksia.  Jos 
luokittelijat  toimivat  itsenäisesti,  huonoin  mahdollinen  tulos  on  huonoimman 
tuloksen antavan luokittelijan tulos. Yleisimmät yhdistelytekniikat ovat Bagging ja 
Boosting. Bagging-tekniikassa näytteistys suoritetaan satunnaisesti opetusdatasta ja 
laittamalla näytteet takaisin ennen seuraavaa näytteistystä. Luokkittelija rakennetaan 
kullekin  näyteotokselle  ja  jokaisella  näytteellä  on  todennäköisyys 

(1−
1
N

)
N

, lim
N →∞

(1−
1
N

)
N

= 1−
1
e

≈ 0.0623  tulla  valituksi,  missä  N  on 

näytteiden  määrä  alkuperäisessä  opetusdatassa  [27 s.  47].  Boosting-tekniikassa 
opetusdatan  jakaumaa  muutetaan  iteratiivisesti  keskittymällä  vääriin  luokituksiin. 
Alustavasti  kaikkiin  näytteisiin  liitetään  yhtäsuuri  paino.  Jokaisella  kierroksella 
väärin luokiteltujen näytteiden painoa kasvatetaan, muita painoja pienennetään. Yksi 
tunnettu  Boosting-tekniikkaa  käyttävä  algoritmi  on  AdaBoost.  Tutkimukset 
osoittavat, että yhdistelmät antavat parempia luokittelutuloksia kuin jokin luokittelija 
erikseen. [27,28] 

Yleensä  suosittelujärjestelmiä  arvioidaan  ennustuksen  ja  mittauksen  välisellä 
keskimääräisellä keskiarvovirheellä tai keskineliövirheellä. Ne mittaavat järjestelmän 
tarkkuutta ilman oletuksia suosittelujärjestelmän tarkoituksesta. Kun tiedetään, että 
suosittelujärjestelmän tarkoituksena on antaa lista parhaista suosituksista, on parempi 
arvioida  sitä  kuinka  hyvin  se  luokittelee  jonkin  objektin  suositeltavaksi. 
Suosittelujärjestelmässä  dataobjektit  voidaan  jakaa  neljään  ryhmään:  objekti  on 
suositeltava  ja  käyttäjän haluama eli  oikea  suositus  (TP),  objekti  on suositeltava, 
mutta ei käyttäjän haluama eli väärä suositus (TN), objekti ei ole suositeltava, mutta 
on  käyttäjän  haluama  eli  väärä  hylkäys  (FP)  ja  objekti  ei  ole  suositeltava  eikä 
käyttäjän  haluama  eli  oikea  hylkäys  (TN).  Tiedonhaussa  tarkkuus  määritellään 
oikeiden  suositusten  osuutena  käyttäjän  haluamista  objekteista  P=TP/(TP+FP)  ja 
saanti  oikeiden  suositusten  osuutena  kaikista  oikein  luokitelluista  R=TP/(TP+FN) 
[27 s.  57].  Nämä mittaukset  eivät  ota  kantaa  vääriin  suosituksiin  vaan mittaavat 
pelkästään  oikein  suositeltujen  objektien  määrää  suhteessa  suosittelemattomiin 
objekteihin.  Suosittelujärjestelmän  arvioinnissa  käytettävän  menetelmän  valinta 
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liittyy vahvasti aihealueeseen ja ratkaistavaan ongelmaan. [14] 

2.2.1.4. Klusterointi

Suurin  ongelma yhteisöllisen  suodatuksen skaalaamisessa  on  operaatioiden määrä 
etäisyyksien laskennassa kuten lähimmän naapurin etsinnässä. Yksi mahdollisuus on 
pienentää ulotteisuutta, mistä on kerrottu enemmän kappaleessa 3.1.1. Ulotteisuuden 
pienentämisestä huolimatta dataobjektien määrä voi yhä olla liian suuri etäisyyksien 
laskentaan. Tähän ongelmaan klusteroinnin on tarkoitus vastata. Sama ongelma on 
sisältöpohjaisessa  suosittelujärjestelmässä,  jossa  lasketaan  etäisyyksiä  objektien 
välillä  samankaltaisten  objektien  etsinnässä.  Klusterointi  parantaa  tehokkuutta 
vähentämällä  operaatioiden  määrää,  mutta  ei  kuitenkaan  paranna  järjestelmän 
tarkkuutta. 

Klusterointi  on  ohjaamaton  oppimismenetelmä,  joka  pyrkii  ryhmittelemään 
objektit niin että saman ryhmän sisällä objektit ovat enemmän samankaltaisia kuin 
eri ryhmissä. Samankaltaisuus määritellään etäisyytenä objektien välillä. Tavoitteena 
on  minimoida  klusterin  sisäiset  etäisyydet  ja  maksimoida  klustereiden  väliset 
etäisyydet. Klusterointialgoritmit jakautuvat hierarkisiin ja osittaviin algoritmeihin. 
Osittava klusterointi jakaa objektit erillisiin ryhmiin, kun taas hierarkinen klusterointi 
pyrkii  etsimään  klustereita  klustereiden  sisältä  tuottaen  koko  datan  kattavan 
klusteripuun. 

K:n  keskiarvon  klusterointi  on  osittava  klusterointimenetelmä.  Se  jakaa  N  
objektia k :hon alijoukkoon S j . Jokaisella alijoukolla on sentroidi λ j , josta 
etäisyys alijoukon objekteihin  d j=∑

n∈S j

d (xn , λ j)  on mahdollisimman pieni. K:n 

keskiarvon  klusterointi  pyrkii  iteratiivisesti  minimoimaan  alijoukkojen  sentroidi-

objektien etäisyyksien summan E=∑
j=1

k

d j=∑
j=1

k

∑
n∈S j

d (xn , λ j) , missä xn  esittää 

j:nnen  klusterin  n:ttä  vektoria.  Algoritmi  siirtelee  objekteja  klustereiden  välillä 
kunnes E :tä ei voi enää pienentää. [29] 

Muita klusterointimenetelmiä ovat tiheyspohjainen, viestiä välittävä ja hierarkinen 
klusterointi.  Tiheyspohjainen  klusterointi  laskee  pisteelle  tiheyden  pisteiden 
lukumääränä  tietyllä  säteellä  [30].  Viestiä  välittävät  klusterointialgoritmit  ovat 
tuoreita  graafipohjaisia  klusterointimenetelmiä.  Viestiä  välittävässä  klusteroinnissa 
jokainen piste on keskuspiste eli malliesimerkki. Suorituksen aikana verkon solmut, 
suoritus pisteet, vaihtavat viestejä kunnes klusterit säteittäin valmistuvat. [31] 

Hierarkinen  klusterointi  ei  tarvitse  tietoa  klustereiden  lukumäärästä  etukäteen 
vaan  klustereita  voi  olla  puussa  mikä  tahansa  määrä  [32].  Perinteiset  hierarkiset 
klusteroinnit  käyttävät  samankaltaisuutta ja  sulauttavat  tai  jakavat  yhden klusterin 
kerrallaan.  Hierarkiset  klusteroinnit  jakautuvat  kahteen  kategoriaan.  Kasautuvan 
hierarkisen klusteroinnin alkutilanteessa kaikki pisteet ovat klustereita ja jokaisella 
askeleella  kaksi  toisiaan  lähinnä  olevaa  klusteripistettä  sulautetaan  yhdeksi 
klusteriksi,  kunnes  yksi  klusteri  on  enää  jäljellä.  Jakavan  klusteroinnin 
alkutilanteessa  kaikki  pisteet  kuuluvat  samaan  klusteriin  ja  jokaisella  askeleella 
jaetaan klusteri kahteen osaan, kunnes kaikki klusterit ovat yhden pisteen kokoisia. 

Samankaltaisuuden  laajentaminen  on  hyvä  esimerkki  viestiä  välittävistä 
klusterointialgoritmeista.  Se  määrittelee  kaksi  viestityyppiä.  Vastuullisuusviesti 
kuvaa  kuinka  hyvin  viestin  vastaanottava  piste  toimii  lähettävän  pisteen 
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malliesimerkkinä.  Saatavuusviesti  kertoo  vastaanottaja  pisteelle  kuinka  sopiva 
malliesimerkki  lähettävä  malliesimerkkiehdokas  on.  Samankaltaisuuden 
laajentaminen on todettu hyväksi lähestymistavaksi erilaisiin ongelmiin kuten DNA-
sekvenssien klusterointi, kasvokuvien klusterointi tai tekstin yhteenveto. [31] 

2.2.1.5. Tekstien klusterointi

Collapsed  Variational  Bayesian  Inference  -algoritmi  (2006)  generoi  tekstien 
perusteella  aihealueita  [33].  Se pohjautuu Latent  Dirichlet  Allocation -algoritmiin 
(2003)  [34].  Aihealueet  ovat  painotettuja  sanalistoja.  Kunkin  sanan  paino  kertoo 
kuinka  hyvin  sana  kuvaa  aihealuetta.  Painot  ovat  normalisoituja  eli  aihealueen 
sanalistan painojen summa on 1. Kun teksteistä on laskettu haluttu määrä aihealueita, 
lasketaan  jokaiselle  tekstille  paino  jokaista  aihealuetta  kohden.  Näin  dokumentti 
voidaan  esittää  aihealueiden  määrän  pituisella  dokumenttiaihevektorilla. 
Dokumenttiaihevektori on normalisoitu eli sen elementtien summa on 1. 

Dokumentit voidaan klusteroida dokumenttiaihevektorien perusteella. Klusterointi 
kertoo  mitkä  dokumentit  ovat  lähellä  toisiaan  eli  samassa  klusterissa.  Kun 
dokumentti  on  työnhakijan  CV,  voidaan  klusteroinnilla  ryhmitellä  samankaltaiset 
työnhakijat samaan klusteriin. Käytännössä CV-teksti sisältää paljon epärelevanttia 
informaatiota ja klusterointi tarttuu helposti vääriin tekstin piirteisiin kuten etniseen 
ryhmään,  ikäluokkaan,  murteeseen  tai  kirjoitetun  kielen  ulkoasuun.  Kohinaksi 
tulkittavia  epärelevantteja  piirteitä  on  mahdollista  sulkea  pois  tekstin 
toteutuskohtaisella  esikäsittelyllä,  jossa  tekstistä  suodatetaan  toteutuksen  kannalta 
kiinnostamattomat  piirteet  pois.  Esikäsittelyvaihe  vaatii  paljon  käsityötä 
sanasuodatuslistojen parissa. Kuva 5 kuvaa dokumenttien klusterointia. 

2.2.2. Suosittelujärjestelmätyypit

[35]  mukaan  suosittelujärjestelmät  voidaan  lähestymistavan  perusteella  jakaa 
sisältöpohjaisiin, yhteisöllisiin, demografisiin, hyötypohjaisiin ja tietämyspohjaisiin 
suosittelujärjestelmiin.  Sisältöpohjaiset  suosittelujärjestelmät  yrittävät  suositella 
mahdollisimman  samankaltaisia  objekteja,  kuin  mistä  käyttäjä  on  aikaisemmin 
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pitänyt.  Perusprosessi  muodostuukin  käyttäjäprofiilin  piirteiden  sovittamisesta 
objektien piirteisiin, jotta löydettäisiin uusia kiinnostavia objekteja.

Yhteisöllinen  suodatus  voidaan  jakaa  naapuruuspohjaisiin  ja  mallipohjaisiin 
menetelmiin. Naapuruuspohjaisissa menetelmissä pyritään löytämään naapureita eli 
käyttäjiä  joiden  käyttäytyminen  on  samankaltaista  tai  objekteja  joiden  käyttö  on 
samakaltaista.  Käyttäjälle sitten suositellaan käytetyn objektin naapuriobjekteja tai 
objekteja,  joita  naapurikäyttäjät  ovat  käyttäneet.  Mallipohjaisissa  menetelmissä 
käyttäjien käyttäytymistä  käytetään ennustavan mallin  kehittämiseen.  Malli  pyrkii 
ryhmittelemään  objektit  ja  käyttäjät  niiden  välisen  vuorovaikutuksen  perusteella. 
Mallin perusteella pyritään ennustamaan käyttäjien mieltymyksiä. 

Tietämyspohjaiset  menetelmät  jakautuvat  tapauspohjaisiin  ja  rajoitepohjaisiin 
menetelmiin.  Kummassakin  menetelmälajissa  käyttäjien  vaatimuksia  kerätään  ja 
epäjohdonmukaisia  vaatimuksia  korjataan  automaattisesti,  jos  ratkaisuja  ei  löydy. 
Suurin  ero  on  tavassa,  jolla  ratkaisut  lasketaan.  Tapauspohjaisissa  suosittelu-
järjestelmissä  suosittelut  pohjautuvat  samankaltaisuusmittauksiin,  kun  taas 
rajoitepohjaiset  suosittelujärjestelmät  lähinnä  hyödyntävät  esimääriteltyjä 
suosittelijatietämyskantoja, jotka sisältävät eksplisiittisiä sääntöjä siitä miten liittää 
käyttäjävaatimukset objektien piirteisiin. 

Demografiset  suosittelujärjestelmät  ryhmittelevät  käyttäjät  väestörakenteellisten 
ominaisuuksien perusteella. Hyötypohjaiset suosittelujärjestelmät laskevat käyttäjän 
piirteiden avulla objektin hyödyllisyyden. [35] 

Kontekstitietoisia järjestelmiä käytetään lisäämään muiden suosittelujärjestelmien 
tarkkuutta  ja  toimivuutta  lisäämällä  järjestelmään  tietoisuus  kontekstista  kuten 
vuodenajan  tai  viikonpäivän  vaikutus  käyttäjien  toimintaan.  Kuva  6 esittelee 
suosittelujärjestelmätyypit. 
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2.2.3. Edistyneet algoritmit 

Tämä kappale käsittelee suosittelujärjestelmissä käytettäviä edistyneitä algoritmeja. 
Niitä  ovat  mieltymyksien  keräily,  aktiivinen  oppiminen,  monikriteerisuosittelu  ja 
vakaa yhteisöllinen suosittelu. 

Mieltymyksien,  kriteereiden  tai  samankaltaisuuksien  keräilyä  tapahtuu 
suosittelujärjestelmän  eri  vaiheissa.  Tyypillisesti  keräilyssä  käytetään  keski-
arvostusta,  maksimi-  tai  minimifunktioita.  Edistyneillä  keräilyfunktioilla  voidaan 
parantaa  suosittelun  mukautuvuutta  ja  mallintaa  datan  sisäisiä  riippuvuuksia. 
Edistyneitä keräilyfunktioperheitä ovat yleistetyt keskiarvot, Choquetin ja Sugenon 
integraalit, kolmionormit, apunormit ja kaksinapaiset keräilyfunktiot. [36] 

Aktiivisen oppimisen tavoitteena on että järjestelmä oppisi enemmän käyttäjien 
mieltymyksistä. Aktiivinen oppiminen mahdollistaa suositteluprosessin personoinnin 
antamalla  järjestelmän  aktiivisesti  vaikuttaa  mille  kohteille  käyttäjä  altistetaan  ja 
antamalla  käyttäjän  vapaasti  tunnustella  kiinnostuksen  kohteitaan.  Aktiivinen 
oppiminen voi olla mallipohjaista tai parametritonta. Aktiivinen oppiminen ottaa aina 
huomioon  kolme  asiaa:  esiintyvyys,  esitettävyys  ja  tuloksellisuus.  Aktiivinen 
oppiminen pyrkii tavoitteeseensa vähentämällä epävarmuutta, vähentämällä virhettä 
tai yhdistelemällä useita suosittelumalleja. [37] 

Monikriteerisuosittelussa  kohteen  sopivuutta  käyttäjälle  arvioidaan  usealla 
kriteerillä.  Esimerkiksi  käyttäjä  voi  pitää  tuotteen  sisällöstä,  muttei  ulkonäöstä. 
Lisäinformaatio  auttaa  mallintamaan  käyttäjän  mieltymyksiä  paremmin. 
Monikriteeriarvioita  voidaan  käyttää  suosittelutulosten  optimoimisessa, 
järjestelemisessä  ja  suodattamisessa.  Käyttäjä  voi  esimerkiksi  haluta  vain  hyvän 
näköisiä  tuotteita.  Yleensä  monikriteerisuosittelussa  käytetään  kriteereinä  neljän 
tyyppisiä  kriteerejä:  mitattavia,  järjestettyjä,  todennäköisyydeltään  tunnettuja  tai 
sumeita kriteerejä. [38] 

Vakaa  yhteisöllinen  suosittelu  pyrkii  poistamaan  ilkeiden  käyttäjien  (engl. 
malicious  users)  vaikutuksen  suosittelutuloksista.  Monet  muistipohjaiset 
suosittelualgoritmit  ovat  haavoittuvia  hyökkäyksille.  Yhteisölliset  suosittelu-
järjestelmät perustuvat käyttäjien hyväntahtoisuuteen. Hyväntahtoiset käyttäjät ovat 
‘samalla puolella’ eli heidän käyttäytymisensä tähtää parempien suosittelutuloksien 
saamiseen  ja  hyödyllisen  datan  tarjoamiseen  muille  käyttäjille.  Kuitenkaan 
Internetissä  ei  ole  pelkästään  hyväluonteisia  yhteisöjä.  Joidenkin  käyttäjien 
tarkoitukset  voivat  olla  järjestelmän  omistajan  ja  muiden  käyttäjien  tarkoituksia 
vastaan. Esimerkiksi hakumoottori Google käy jatkuvaa taistelua niitä vastaan, jotka 
yrittävät hyödyntää sen tiedonhakualgoritmien ominaisuuksia nostaakseen sivustonsa 
näkyvyyttä  hakutuloksissa.  Hyökkääjän tavoitteena on saada sivusto ‘näyttämään’ 
hyvältä tulokselta. Hyökkäyksien vaikutusta voidaan vähentää vakailla algoritmeilla. 
Vakaat algoritmit voivat profiloida käyttäjän käyttäytymisen perusteella ja tunnistaa 
hyvin  käyttäytyvistä  poikkeavat  käyttäjät.  Haitallisista  käyttäjistä  voidaan  myös 
tallentaa esimerkkiprofiileja, joihin käyttäjiä sitten verrataan. [39]
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2.3. Suosittelujärjestelmän suunnittelu

Personalisoitu  järjestelmä  on  kompleksi  järjestelmä,  joka  koostuu  monista 
vuorovaikutteisista  osista  datan  keruusta  tulosten  esittämiseen.  On olemassa  ylen 
määrin menetelmiä, työkaluja, algoritmeja ja lähestymistapoja jokaiselle järjestelmän 
osalle.  On  kehitetty  monia  datan  ja  metadatan  prosessointimenetelmiä, 
käyttäjämalleja,  suodatustekniikoita,  tarkkuusmittauksia  ja  personalisointitasoja. 
Lisäksi  todellisen  maailman  suosittelujärjestelmä  on  usein  osa  suurempaa  ja 
kompleksisempaa  kokonaisuutta.  Sovellutusalue  määrittelee  suosittelujärjestelmän 
suunnittelulle rajoitteet saatavilla olevan datan, käytettävän ohjelmistoarkkitehtuurin 
ja  yksityisyysrajoitteiden  kautta.  Nämä  seikat  voivat  tehdä  suosittelujärjestelmän 
rakentamisesta arveluttavaa ja on helppo tehdä virheitä. Tässä kappaleessa esitellään 
suosittelujärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin liittyviä käytännön 
valintoja ja näkökulmia. [40]

Kirjallisuudessa  on  esitelty  monia  erilaisia  näkökulmia  suosittelujärjestelmän 
rakentamiseen.  [41]  nimeää  8  lähtökohtaa  suosittelujärjestelmän  suunnitteluun. 
Suosittelujärjestelmän  tulisi  olla  käytettävä,  osallistuva,  sosiaalinen,  välittömää 
mielihyvää tuova, käyttäjän itsenäisyyttä jalostava, nopeasti kehittyvä, navigoitava ja 
tasapainoinen.  Nämä  periaatteet  tulevat  tarpeeseen,  kun  tehdään  alustavia 
teknologiavalintoja kuten käyttäjämallin tai algoritmin valinta. Ongelmana on miten 
tehdä järkeviä valintoja, kun järjestelmä on vasta suunnitteluvaiheessa. Jälkikäteen 
muutoksien tekeminen on huomattavasti kalliimpaa kuin suunnitteluvaiheessa. [40]

Tämän  ongelman  ratkaisemisessa  on  hyödyllistä  tarkastella  laajemmin  mitä 
päätöksiä  suunnittelussa  tulisi  tehdä  ja  mitkä  tekijät  niihin  vaikuttavat. 
Suosittelujärjestelmän  suunnittelun  valinnat  voidaan  jakaa  algoritmeihin, 
arkkitehtuuriin  ja  käyttäjäprofiiliin  liittyviin  valintoihin.  Valinnat  rajoittuvat 
suosittelujärjestelmän  ympäristöön.  Siksi  on  tärkeä  kuvata  ympäristö 
mahdollisimman tarkasti. Tärkeitä tekijöitä ovat käyttäjät ja heidän tavoitteet, datan 
ominaisuudet ja sovellus, jonka osaksi suosittelujärjestelmä tulee. [40]

2.3.1. Sovellusmalli

Vaikka  suosittelujärjestelmä  on  kompleksinen  kokonaisuus,  se  on  vain  yksi 
sovelluksen ominaisuus. Se voi olla toisarvoinen tai  koko sovelluksen valttikortti. 
Sovellus voi olla olemassa oleva tai suunnitteilla, mutta kummassakin tapauksessa 
suosittelujärjestelmän  suunnittelu  tulee  integroida  sitä  käyttävään  sovellukseen. 
Sovellusmallin  pitäisi  määrittää  ainakin  suosittelujärjestelmän  tarkoitus,  tyyppi, 
navigoitavuus, suorituskyvyn kriteerit, tuetut laitteet,  käyttäjämäärä, infrastruktuuri 
ja näytön koon rajoittuneisuus. [40]

Suosittelujärjestelmän tarkoitus kertoo suosittelujärjestelmän roolin. Tarkoitus voi 
olla  esimerkiksi  varsinaisen  palvelun  tarjoaminen,  käyttäjäuskollisuuden 
parantaminen,  liikevaihdon  kasvattaminen  tai  järjestelmän  tehokkuuden 
kasvattaminen.  Suosittelujärjestelmän  tyypin  valintaa  ohjaa  käytettävissä  oleva 
datamalli.  Suosittelujärjestelmän  tulokset  voivat  suosittelujärjestelmän  tyypistä 
riippuen  olla  yksittäisiä  suositteluja,  suosittelusarjoja  ja  suosittelusarjakokoelmia. 
Esimerkiksi  matkaopassovellus  voi  tarjota  suositeltavia  vierailukohteita 
suosittelusarjoina, missä suosittelusarja muodostaa yhden mahdollisen matkareitin. 
Suosittelujärjestelmän  kytkeminen  osaksi  navigointia  voi  huomattavasti  parantaa 
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käyttäjäkokemusta  sivustolla.  Esimerkiksi  käyttäjälle  näytetään  samankaltaisia 
tuotteita,  kuin  mitä  käyttäjä  parhaillaan  katselee.  Tällöin  käyttäjä  voi  navigoida 
tuotteita  samankaltaisuuslinkkien  avulla.  Suorituskyvyn  kriteereillä  määritellään 
tavoite  järjestelmän  suorituskyvylle.  Hyviä  suorituskyvyn  kriteereitä  ovat 
suosittelutulosten oikeellisuus, läpinäkyvyys, yllättävyys, vasteaika ja vakaus. Tuetut 
laitteet  määrittelevät  miten  sovellusta  käytetään.  Käyttäjän  konteksti  riippuu 
käytettävästä laiteesta, jolloin esimerkiksi mobiilikäyttäjille voidaan tarjota erilaisia 
suosittelutuloksia kuin PC-käyttäjille. [40]

Algoritmien laatua voidaan mitata jakamalla käyttäjät satunnaisesti useaan yhtä 
suureen  testiryhmään,  joihin  sovelletaan  eri  algoritmeja.  Algoritmin  suorituskyky 
voidaan  mitata  käyttäjän  käyttäytymisen  muutoksesta.  Esimerkiksi  enemmän 
työhakemuksia jättävä työnhakija käyttää todennäköisesti tehokkaampaa algoritmia 
työtehtävien  hakemiseen  kuin  vähemmän  työhakemuksia  jättävä  työnhakija. 
Enemmän  sopivia  työntekijöitä  löytävä  rekrytoija  käyttää  todennäköisesti 
tehokkaampaa  algoritmia  työntekijöiden  hakemiseen  kuin  vähemmän  sopivia 
työnhakijoita  löytävä  rekrytoija.  Mitä  enemmän käyttäjiä  testiryhmiin  kuuluu sitä 
tarkemmin algoritmin suorituskykyä voidaan mitata.

2.3.2. Käyttäjämalli

Kaikissa  suosittelujärjestelmissä  pyritään  ymmärtämään  käyttäjää.  Näkemys 
loppukäyttäjästä täytyy muodostua riittävän aikaisessa vaiheessa suunnittelua, jotta 
teknologiavalinnat  tehtäisiin  oikeaan  suuntaan.  Käyttäjän  näkökulman 
ymmärtäminen  perustasolla  on  olennaista,  kun  suunnitellaan  vuorovaikutteista 
järjestelmää  ihmiskeskeisesti.  Käyttäjämallin  olennaiset  tiedot  ovat  käyttäjän 
väestörakenteellinen  informaatio,  tavoitteen  olemassa  olo,  tavoitteen  luonne, 
oletusten  taso,  oletusten  vaihtuvuus,  käytössä  oleva  laitteisto,  merkittävyys, 
sosiaalinen ympäristö ja tietoturvavaatimukset. [40]

Käyttäjäryhmien  hahmottaminen  käyttäjätutkimuksen  avulla  on  tärkeä  vaihe 
suosittelujärjestelmän  kehityksessä.  Käyttäjätutkimuksessa  luodaan  kontakteja 
loppukäyttäjiin  ja  pyritään  ymmärtämään  heidän  tarpeita.  Kohdennetussa 
mainonnassa  demografiseen  tietoon  pohjautuva  suosittelujärjestelmä  kohdentaa 
suosittelut  tietylle  käyttäjäryhmälle.  Käyttäjäryhmät  voidaan  luoda  stereotyyppien 
avulla. Stereotyypille määritellään jollekin käyttäjäryhmälle tyypilliset ominaisuudet. 
Uusi käyttäjä liitetään johonkin stereotyyppiin riippuen käyttäjän tiedoista. Uudelle 
käyttäjälle  voidaan  antaa  siihen  liitetyn  stereotyypin  ominaisuudet.  Käyttäjään 
liitettyjä ominaisuuksia ja ryhmittelyä muutetaan käyttäjän käyttäytymisen ja tietojen 
muuttumisen  perusteella.  Suosittelujärjestelmän  suunnittelijan  on  tunnistettava 
käyttötapaukset  ja  ymmärrettävä  voidaanko  käyttötapauksia  tukea  sovelluksella. 
Esimerkiksi  verkkokauppa  Amazon  tarjoaa  käyttäjälle  suosituksia  perustuen 
käyttäjän  toimintaan  sivustolla,  mutta  se  ei  ota  suositteluissa  huomioon 
mahdollisuutta, että ostokset ostetaankin toiselle henkilölle, jonka tarpeet ovat täysin 
erilaiset. Käyttäjän yksittäisen istunnon tavoite voi poiketa paljon muista istunnoista. 
Käyttäjän  istuntokohtaisen  tavoitteen  tunnistaminen  ja  hyödyntäminen  lisäisi 
suosittelujärjestelmien  käyttäjäkokemusta  huomattavasti.  Esimerkiksi  työpäivän 
aikaisen  ammattikäytön  ja  vapaa-ajan  hupikäytön  tavoitteet  usein  poikkeavat 
toisistaan, vaikka käyttäjä ja käytettävä laite voivat olla samat. [40]
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2.3.3. Datamalli

Viimeinen  suunnittelussa  huomioon  otettava  asia  on  järjestelmän  käyttävien 
objektien  ominaisuudet  ja  piirteet.  Vaikka  objektien  kuvaukset  ovat  olemassa  jo 
ennen suosittelujärjestelmän suunnittelua, niihin on mahdollista vaikuttaa. Datamalli 
auttaa  tunnistamaan  ne  datan  pääominaisuudet,  jotka  voivat  vaikuttaa 
suosittelujärjestelmän suunnitteluun ja tuloksiin. Jokaiselle objektityypille tehtävän 
datamallin  tulisi  sisältää  tietoa  objekteista,  kuten  tietotyyppi,  metadatan  laatu, 
metadatan määrä,  metadatan kuvaavuus,  datan standardius,  määrä,  monipuolisuus, 
jakauma, stabiilius, arvioiden saatavuus ja arvioiden tyyppi. [40]

Objektin  tietotyyppi  on  rakenteellinen,  osittain  rakenteellinen  tai  rakenteeton. 
Rakenteeton data voi olla esimerkiksi kuvaa, ääntä tai rakenteetonta tekstiä. Osittain 
rakenteelliseen  dataan  on  liitetty  metatietoa  eli  ominaisuuksia,  joiden  arvot  on 
poimittu ominaisuuskohtaisesta rajallisesta sanastosta. Rakenteellinen data pohjautuu 
usein  johonkin  standardiin  ja  kehittäjän  täytyy  selvittää  datan  laatu  ja  määrä 
ennakoidakseen  mahdolliset  informaation  puutteet.  Rakenteeton  data  sulkee  pois 
monet  suosittelujärjestelmätyypit,  kuten  sisältöpohjaiset  ja  tietämyspohjaiset 
suosittelujärjestelmät.  Vain  yhteisöllisen  suodatuksen  järjestelmät  sopivat 
rakenteettomalle datalle. Rakenteettoman datan suosittelujärjestelmien käyttäjämallit 
voivat olla hyvin yksinkertaisia kuten selailuhistoria, kun taas rakenteellisen datan 
järjestelmissä käyttäjämalli voi pohjautua tarkkoihin yksityiskohtiin. [40]
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3. TOTEUTUS

Suosittelujärjestelmien  tarkoitus  rekrytointiprosessissa  on  sovittaa  työnhakijoita 
avoimiin työtehtäviin.  Uusien työnhakijoiden sovituksessa käytettävä data  sisältää 
paljon  vapaamuotoista  tekstiä  kuten  CV  ja  työhistoria.  Tärkeää  ja  tarkkaa 
informaatiota  saadaan  työhakemuksista,  joissa  hakemuksen  kohteena  on  jokin 
yksittäinen  työtehtävä.  Työhakemukset  kuvaavat  työnhakijoiden  kiinnostusten 
kohteita. Vanhojen työnhakijoiden sovituksessa voidaan hyödyntää myös aikaisempia 
rekrytointeja  eli  toteutuneita  työsopimuksia.  Tämän  työn  toteutuksessa  pyritään 
löytämään samankaltaisia työnhakijoita ja samankaltaisia työtehtäviä. 

Työnhakijan  sopivuutta  työtehtävään voidaan ennustaa N:llä  parametrilla.  Mitä 
enemmän  hyviä  parametreja  löydetään  sitä  paremmin  ennustus  voi  toimia. 
Ennustuksen osuvuus riippuu parametrien hyvyydestä. Mahdollisia parametreja ovat 
mm.  rekrytointikonsultin  aktiviteetit  kuten  haut  ja  kommentit,  työnhakijoiden 
työhakemukset,  toteutuneet  työsopimukset,  CV:hen  merkitty  työhistoria, 
koulutushistoria,  taidot,  vapaatekstimuotoinen  CV,  teollisuuden  ala  ja 
työpaikkailmoitus. 

Tämä  kappale  jakautuu  kahteen  osaan.  Ensimmäinen  osa  käsittelee 
suosittelujärjestelmälle  johdettuja  toiminnallisia  ja  ei-toiminnallisia  vaatimuksia. 
Toisessa  osassa  tutustutaan  toteutuksen  vaatimusten  pohjalta  rakennettuun 
sovelluksen kokonaisarkkitehtuuriin ja sen komponentteihin.

3.1. Vaatimukset

Toteutus  perustuu  sille  annettuihin  vaatimuksiin.  Vaatimukset  jakautuvat 
toiminnallisiin  ja  ei-toiminnallisiin  vaatimuksiin.  Vaatimukset  muodostettiin 
asiakkaan tarpeiden kautta. Tarpeiden lähtökohtana oli rekrytoijan työn tehostaminen 
ohjelmiston  avulla.  Tehostettavia  asioita  olivat  relevanttien  työnhakijoiden 
hakeminen  ja  löytäminen  valtavasta  työnhakijamäärästä.  Tässä  kappaleessa  on 
kuvattu tarpeista johdetut toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset.

3.1.1. Toiminnalliset vaatimukset

Tarpeiden  perusteella  luotiin  skenaario  kehitettävän  ohjelmiston  käytöstä. 
Skenaarion  kuvaus:  Eri  puolilla  Suomea  työskentelevät  rekrytoijat  etsivät 
työntekijöitä  paikallisille  IT-yrityksille.  Etsittävien  työntekijöiden  vaatimukset 
vaihtelevat  aloittelijasta  asiantuntijaan.  Työntekijöitä  etsitään  niin 
ohjelmistonkehitykseen  kuin  esimiestehtäviin.  Jotkin  tehtävät  vaativat  erityistä 
asiantuntemusta  jostain  yksittäisestä  teknologiasta  ja  relevanttiudeksi  riittää,  että 
kyseinen  tai  vastaava  teknologia  on  mainittu  esimerkiksi  vain  työnhakijan 
vapaamuotoisen  CV:n  ”IT-taidot”-osiossa.  Ohjelmiston  tulisi  löytää  mainitut 
relevantit työnhakijat kun hakusanaksi annetaan jokin teknologia tai siihen viittaavia 
termejä.

Skenaariosta saadaan johdettua seuraavat ohjelmiston toiminnalliset vaatimukset.
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• Ohjelmiston on tarjottava työntekijöiden hakemiseen käyttöliittymä.
• Ohjelmiston on löydettävä hakusanan kanssa relevantteja työntekijöitä.
• Ohjelmiston  on  esitettävä  työntekijähakutulokset  hakukäyttöliittymän 

yhteydessä.
• Käyttöliittymän tulee tarjota myös jokin tapa etsiä ja löytää henkilöitä,  joiden 

osaaminen on samankaltaista.
• Hakutuloksia  tulee  voida  rajata  maantieteellisen  sijainnin  ja  työnhakijan 

aktiivisuuden mukaan.

Relevanttien työntekijöiden löytämiseksi haun on ulotuttava kaikkeen saatavilla 
olevaan  tietokannan  tekstisisältöön  kuten  pdf-,  doc-  ja  rtf-muotoisiin  CV-
tiedostoihin.

3.1.2. Ei-toiminnalliset vaatimukset

Ei-toiminnalliset  vaatimukset  ovat  toiminnallisia  vaatimuksia  vaikeammin 
tunnistettavia,  mutta  ovat  usein  ohjelmistonkehitystä  ohjaavia  tekijöitä.  Ei-
toiminnalliset  vaatimukset  ovat  lähinnä  laadullisia  vaatimuksia.  Kokemus 
aikaisemmista ohjelmistoprojekteista auttoi tunnistamaan keskeiset ei-toiminnalliset 
vaatimukset.  Ei-toiminnallisia  vaatimuksia  ovat  käytettävyys,  tietoturvallisuus, 
käyttäjän  toimien  seurattavuus,  riittävä  kapasiteetti,  ylläpidettävyys  ja 
maantieteellinen riippumattomuus.

Käytettävyys on laaja yläkäsite. Tämän työn toteutuksessa se tarkoittaa ainakin 
käyttöliittymän  toimintalogiikan  yksinkertaisuutta  ja  helppoutta,  hakutulosten 
esittämisen  selkeyttä,  hakutulosten  navigoitavuutta  sekä  käyttöliittymän 
reaaliaikaisuutta. Käyttöliittymä voidaan määritellä komponenteista kuten valikoista, 
painikkeista  ja  näytöistä  koostuvaksi  kokonaisuudeksi,  jota  käytetään  eri  tavoilla 
kuten hiirellä, näppäimistöllä ja kosketusnäytöllä. Käytettävyyttä voidaan mitata ISO 
9241-11 -standardin  mukaisesti  käyttöliittymän vaikuttavuudella,  tehokkuudella  ja 
käyttäjän tyytyväisyydellä.

Tietoturvallisuudella halutaan suojata tietoja ja järjestelmää erilaisilta uhilta kuten 
huijauksilta,  yksityisyyden  loukkauksilta,  teollisuusvakoilulta  ja  viruksilta.  Uhat 
voivat toteutua luvattomana pääsynä palveluun sekä tietojen luvattomana käyttönä, 
muuntumisena, kopioitumisena ja hävittämisenä.

Käyttäjän  toimia  seuraamalla  voidaan  tutkia  miten  ohjelmistoa  käytetään  ja 
saavutetaanko ohjelmiston käytölle asetettuja tavoitteita. Seurattavuus on tärkeä asia 
ohjelmistonkehityksen  kannalta.  Seuraamalla  käyttäjää  voidaan  löytää  käyttäjän 
kannalta ohjelmiston kriittisimmät puutteet, jotka muuten voivat jäädä huomiotta.

Riittävällä kapasiteetilla varmistetaan palvelun toimivuus ja reaaliaikaisuus myös 
runsaan käytön aikana. Järjestelmän kapasiteettiin vaikuttavat järjestelmälle annetut 
resurssit  kuten  prosessorit,  muisti  ja  verkon  nopeus  ja  valitut  ohjelmiston 
toteutusteknologiat ja -tavat.
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3.2. Järjestelmän arkkitehtuurin kuvaus

Tämä  kappale  kuvaa  tässä  työssä  kehitetyn  rekrytoinnin  suosittelujärjestelmän 
kehityksessä tehtyjä valintoja ja sovelluksen arkkitehtuuria.  Ensimmäisessä osassa 
tarkastellaan  kehitetyn  sovelluksen  loogista  arkkitehtuuria.  Toisessa  osassa 
tutustutaan ohjelmistoteknologiavaihtoehtoihin ja tehtyihin valintoihin. Kolmas osa 
käsittelee toteutetun sovelluksen teknologista arkkitehtuuria.

3.2.1. Toteutuksen looginen arkkitehtuuri

Kehitetty  suosittelujärjestelmä  sijoittuu  rekrytointijärjestelmän  ja  sitä  käyttävän 
rekrytoijan väliin. Rekrytoija käyttää suosittelujärjestelmän tarjoamaa käyttöliittymää 
ja  suosittelujärjestelmä  muodostaa  tulokset  rekrytointijärjestelmän  sisältämästä 
tietosisällöstä. Kuvassa 7 on yksinkertaistettu järjestelmäkokonaisuusdiagrammi.

Toteutettu  suosittelujärjestelmä  rakentuu  kahdesta  rinnakkaisesta  tiedonhaku-
linjasta.  Ensimmäisessä  linjassa  rekrytoija  käyttää  hakutoiminnallisuutta  tiedon 
hakemiseen  indeksistä.  Indeksi  rakennetaan  rekrytointijärjestelmän  datasta 
automaattisen  indeksoinnin  avulla.  Indeksoinnissa  dataobjekteille  lasketaan 
staattinen pisteytys,  joka vaikuttaa dataobjektin sijaintiin  hakutuloksessa.  Toisessa 
linjassa  rekrytoija  käyttää  suosittelujärjestelmän  tarjoamaa  navigointi-
toiminnallisuutta  tutkiakseen  dataobjekteista  muodostettua  graafia.  Graafi 
rakennetaan suosittelujärjestelmässä muodostamalla linkkejä rekrytointijärjestelmän 
tarjoamien dataobjektien välille dataobjektien tietosisällön ja relaatioiden perusteella. 
Toteutetun  suosittelujärjestelmän  keskeiset  osat  ovat  haku,  indeksointi, 
graafitietokanta  ja  navigointi.  Kuva  8 havainnollistaa  toteutetun  suosittelu-
järjestelmän rakennetta.
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3.2.1.1. Indeksointi

Ennen  kuin  sisällöstä  voidaan  hakea  pitää  haluttu  sisältö  tuoda  järjestelmään  ja 
tallentaa haettavaan muotoon tietovarastoon. Haku suoritetaan tietovarastoon, josta 
saadaan  alkuperäiseen  sisältöön  viittaavia  osumia.  Tätä  tietovarastoa  kutsutaan 
indeksiksi.

Jotta  tietoa  voidaan  hakea  tehokkaasti,  tuodaan  haettavat  sisällöt  rekrytointi-
järjestelmästä  ja  muunnetaan  tekstimuotoon.  Tekstisisällöt  esikäsitellään  erilaisilla 
suodattimilla  ja  analysaattoreilla  ja  pilkotaan  termeihin.  Termeihin  liitetään 
semanttista  tietoa  ja  muuta  metatietoa  ja  tallennetaan  määrättyyn  paikallisen 
käyttöjärjestelmän  tiedostokansion  indeksitiedostoihin.  Sisältö  tulee  paremmin 
haettavaksi ja tärkeämmäksi, kun sisältöä kuvataan metatietoelementeillä. Metatieto 
jäsentää  sisältöä  ja  kertoo  mihin  asiaan  kukin  sisältö  liittyy.  Kuva  9 esittää 
indeksoinnin eri vaiheet.
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3.2.1.2. Haku

Hakuprosessi  alkaa  käyttäjän  hakupyynnöstä  ja  päättyy  hakutulosten  esittämiseen 
käyttäjälle.  Hakupyynnön  käsittelyssä  hakupyyntö  tarkastetaan  semanttisesti  ja 
kieliopillisesti  ja  rikastetaan.  Tarkastuksissa  hakupyyntöä  analysoidaan  erilaisilla 
suodattimilla. Suodattimet voivat esimerkiksi muuttaa isot kirjaimet pieniksi, poistaa 
turhat  sanat,  merkitä  avainsanat  ja  stemmata  sanat  eri  kielioppien  mukaisesti. 
Rikastusvaiheessa  hakupyyntöön  lisätään  hakutermi-  ja  metadataa.  Esimerkiksi 
haettaessa  paikkakunnan  nimellä  voidaan  hakupyyntöön  liittää  metatieto,  että 
haetaan  vain  ne  dataobjektit,  joiden  paikkakunnaksi  on  merkitty  tunnistettu 
paikkakunta.  Hakumoottori  hakee  indeksistä  käsiteltyä  hakupyyntöä  vastaavat 
dataobjektit suodattamalla indeksistä pois ne tulokset, jotka eivät sovi hakupyyntöön 
ja välitetään hakutulosten käsittelyyn.

Hakutulosten  käsittelyssä  löydetyt  tulokset  ryhmitellään,  järjestellään  ja 
rikastetaan. Ryhmittelyssä hakutuloksiin lisätään tietoa ryhmittelyperusteista, mutta 
tuloksia ei kuitenkaan muuteta. Järjestelyssä hakutulokset järjestellään relevanttiuden 
tai  käyttäjän  määrittämien  ominaisuuksien  perusteella.  Hakutulosten  rikastuksessa 
käyttäjälle annetaan lisätietoa hakutuloksista ja niiden kontekstista. Käyttäjä voidaan 
myös ohjata samankaltaisiin hakutuloksiin. Hakuprosessi on esitelty kuvassa 10.

Sekä hakupyynnön että hakutulosten käsittelyvaiheissa hyödynnetään kappaleen 
2.2.1 mukaista  tiedonkeruuta,  datan  esikäsittelystä  klusterointiin.  Erityisesti 
tekstisisältöjen prosessoinnilla ja klusteroinnilla saavutetaan käyttäjälle rikkaina ja 
johdonmukaisina hakutuloksina näkyviä ominaisuuksia.

3.2.1.3. Graafitietokanta

Tämän työn ongelmaa lähestyttiin  myös graafin näkökulmasta.  Graafi  muodostuu 
pisteistä  ja  viivoista.  Tässä tapauksessa pisteitä  on kolmen tyyppisiä:  työnhakijat, 
avoimet  työtehtävät  ja  työtilaukset.  Viivoja  on  kahdenlaisia:  työhakemukset  ja 
työsopimukset. Työnhakija liittyy työhakemuksen kautta avoimeen työtehtävään ja 
työsopimuksen  kautta  työtilaukseen.  Kaikkia  viivoja  voi  lähteä  pisteistä  ja  tulla 
pisteisiin  rajoittamaton  määrä.  Kuva  11 kuvaa  pisteet  ja  niiden  väliset  viivat  eli 
relaatiot.  Lisäksi pisteisiin ja viivoihin voi liittyä rajoittamaton määrä attribuutteja 
kuten  päivämäärä,  nimi,  sijainti,  ikä,  teollisuuden  haara,  CV,  työhistoria,  jne. 
Toteutuksen  tietokannassa  työnhakijoiden  henkilökohtaiset  attribuutit  on  korvattu 
generoidulla sisällöllä.
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Graafin näkökulma tarjoaa datan käsittelyyn paljon matemaattisia työkaluja. Yllä 
kuvatun  graafin  pohjalta  voidaan  muodostaa  uusia  graafeja,  jotka  antavat 
mielenkiintoista informaatiota datasta.  Tämän työn toteutuksessa on kehitetty uusi 
käsite kiinnostusgraafi. Kiinnostusgraafi on graafi, jossa piste on työnhakija ja niiden 
välillä on viiva, jos työnhakijat ovat hakeneet vähintään yhteen samaan työtehtävään. 
Viivan paino kertoo kuinka moneen samaan työtehtävään työnhakijat ovat hakeneet. 
Kuvassa 12 on osa todellisesta datasta lasketusta kiinnostusgraafista ilman painoja.

3.2.1.4. Navigointi

Graafitietokannansa  etsitään  tietoa  valitsemalla  jokin  piste  aloituspisteeksi  ja 
etenemällä  viivoja  pitkin  uusiin  pisteisiin.  Tästä  käytetään  termiä  navigointi. 
Navigoinnin  aloituspisteelle  muodostetaan  navigointipuu  sen  perusteella  miten 
aloituspisteestä  päästään  johonkin  pisteeseen.  Navigointipuussa  aloituspiste  on 
juuripiste  ja  siihen  liittyvät  pisteet  ovat  lapsipisteitä.  Myös  lapsipisteillä  voi  olla 
lapsipisteitä.  Samalle  aloituspisteelle  voidaan  muodostaa  erilaisia  navigointipuita. 

Kuva 12. Kiinnostusgraafi.
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Kuvan 13 navigointipuu on muodostettu valitsemalla aloituspisteeksi kuvan 12 piste 
‘83204’ ja lisäämällä pisteelle lapsipisteitä niin että lapsipisteitä on kullakin pisteellä 
enintään viisi. Keltaisella merkityt pisteet muodostavat navigointipolun. 

Kuvassa  14 on  esitetty  tapa  visualisoida  navigointipuu.  Kuvien  12,  13 ja  14 
visualisoinnit on toteutettu avoimen lähdekoodin JIT-kirjaston avulla.

Kuva 13. Navigointipuu.

Kuva 14. Navigointipuun visualisointi.
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3.2.2. Toteutuksen teknologiavalinnat

Sovellus  päätettiin  toteuttaa  selaimella  käytettävänä  web-sovelluksena,  jolloin 
maantieteellisen  sijainnin  riippumattomuuden  vaatimus  täyttyy  automaattisesti  ja 
sovelluksen laitevaatimukset ovat minimaaliset. Web-palvelinsovelluksen kehityksen 
ehdottomia  vahvuuksia  on  runsas  ilmaisten  avoimen  lähdekoodin  kirjastojen 
saatavuus.  Web-palvelinsovellukset  rakentuvat  ohjelmointikielen,  web-ohjelmointi-
kehyksen  ja  sisällönhallintajärjestelmän  päälle.  Web-ohjelmointikehykset  tarjoavat 
valmiita ratkaisuja web-ohjelmistonkehityksen yleisiin ongelmiin kuten tietokannan 
käyttö,  näkymän rakennus ja  istunnon hallinta.  Web-ohjelmointikehyksen mukana 
tulee  sivupohjamoottori  (template  engine)  sekä  tuki  tietokantakäsittelylle  ja 
autentikoinnille.  Varteenotettavia  web-ohjelmointikieliä  ovat  PHP,  Java,  Ruby  ja 
Python ja niitä käyttävät web-ohjelmointikehykset ovat Cake PHP, Grails, Ruby on 
Rails ja Django.

Toteutuksen  web-ohjelmointikehykseksi  valittiin  Grails.  Grailsin  etuja  ovat 
korkea  tuottavuus,  nopeus,  hiottujen  ja  valmiiden  Java-teknologioiden  uudelleen 
käyttö, helppo opittavuus, hyvä dokumentaatio, Ajax-tuki, dynaamisuus ja toimiva 
plugin-järjestelmä. Grails:in pääohjelmointikielenä on Java-pohjainen Groovy-kieli. 
Groovy  on  dynaaminen  ohjelmointikieli,  joka  tuo  Java-kieleen  tarpeellisia  ja 
käytännöllisiä ominaisuuksia muista kielistä kuten Python-, Ruby- ja Perl-kielistä. 
Kuvassa 15 on Grails-ohjelmointikehyksen arkkitehtuuri.

Grailsin plugin-järjestelmä tekee Grailsista modulaarisen ja helposti muokattavan 
sovelluskehyksen.  Esimerkiksi  tämän  työn  toteutuksessa  käytettiin  Searchable-
pluginia,  joka  tuo  Grailsiin  helppokäyttöisiä  ja  rikkaita  hakutoiminnallisuuksia. 
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Searchable on kuitenkin tehty Compass-projektin päälle, jota ei ole päivitetty vuosiin 
ja  on  siksi  vain  väliaikaisratkaisu.  Tarkoituksena  olisi  korvata  Searchable-plugin 
tulevaisuudessa monipuolisemmalla ja ajantasaisemmalla Apache Solr-järjestelmällä, 
josta  löytyy  myös  vastaavat  toiminnallisuudet  kuin  Searchablesta.  Searchable-
pluginin  tarkoitus  toteutuksessa  on  lähinnä  esitellä  monipuolisia  ja  toimivia 
hakutoiminnallisuuksia.

3.2.3. Toteutettu Grails-sovellus

Kehitetty ohjelmisto on toteutettu Grails:n tarjoaman helposti ymmärrettävän Model-
View-Controller  sovellusrakenteen  mukaisesti,  jossa  tietomalli,  näkymät  eli 
käyttöliittymä ja kontrollerit eli varsinainen hallintalogiikka on eriytetty toisistaan. 
Kuva 16 esittelee MVC-mallin periaatteita.

Grails  tarjoaa  tietomallin  Object  Relational  Mapping  (GORM)  -teknologian 
kautta. Sen avulla jokainen tietokannan objekti näkyy ohjelmistokehittäjälle domain-
luokkana,  jota  voidaan  käyttää  kuten  mitä  tahansa  Java-objektia.  Toteutuksen 
teknologinen arkkitehtuuri rakentuu rekrytointijärjestelmän SQL-tietokannan rinnalle 
tässä  työssä  rakennetun  graafitietokannan  päälle.  GORM  on  liitetty  sekä 
graafitietokantaan  että  SQL-tietokantaan.  Näin  kaikki  dataobjektit  näkyvät 
sovellukselle  suoraan  Java-objekteina.  Rekrytointijärjestelmän  SQL-tietokanta  on 
perinteinen  relaatiotietokanta,  josta  tietoa  haetaan  sisällön  perusteella. 
Graafitietokanta on optimoitu erityisesti korkeasti linkitetylle datalle ja soveltuu siksi 
erittäin hyvin kappaleissa  3.2.1.3 ja  3.2.1.4 kuvattuun käyttöön. Graafitietokannan 
tiedonhaku  eroaa  relaatiotietokannasta  huomattavasti.  Graafitietokannasta  tietoa 
haetaan pääasiassa linkkien perusteella. Graafitietokannalle onkin kehitetty erityinen 
Cypher query -kieli linkitetyn datan hakemiseen.

Kontrollereihin  on  toteutettu  Grails-sovelluksen  varsinainen  hallintalogiikka, 
kuten  indeksointi,  tiedon  haku,  tiedon  tuonti,  graafitietokannan  luonti  ja  tekstien 
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prosessointi.  Hallintalogiikka  hakee  tietoja  rekrytointijärjestelmästä  ja  graafitieto-
kannasta.  Haetut  tiedot  prosessoidaan  ja  suodatetaan,  jotta  saadaan  käyttäjälle 
näkymässä näytettävät tiedot.

Toteutetun  Grails-sovelluksen  haku-  ja  navigointikäyttöliittymät  on  eriytetty 
views-osioon,  jossa  näkymä  esitetään  eli  renderöidään  käyttäjälle  Groovy  Server 
Page (GSP) -sivupohjateknologian avulla. GSP-sivupohjiin upotetaan tietokannoista 
ja  muista  tietolähteistä  haettua  kontrollerikerroksen  käsittelemää  tietoa.  Käyttö-
liittymät hyödyntävät GSP:n tukemaa Ajax-teknologiaa, jossa näkymästä päivitetään 
vain tarvittavat osat koko näkymän päivittämisen sijaan. Tällöin liikenne käyttäjän ja 
web-palvelimella  olevan  Grails-sovelluksen  välillä  jää  minimaaliseksi  eikä  web-
palvelin juurikaan kuormitu.

Grails-sovellus  on  toteutettu  itsenäisenä  rekrytointijärjestelmästä  irrallisena 
verkkopalveluna,  joka tarjoaa yksinkertaisen JSON-rajapinnan (JSON API) muille 
rekrytointijärjestelmän  osille  ja  käyttäjälle  mahdollisuuden  käyttää  ohjelmistoa 
suoraan sovelluksen oman käyttöliittymänsä kautta.

Sovelluksen tietoturva on varmistettu Grails  Filter  -teknologialla ja rekrytointi-
järjestelmän  kertakirjautumisratkaisulla.  Grails  Filter  -teknologialla  tutkitaan 
käyttäjän  HTTP-pyynnöt  ja  tarkistetaan  käyttäjän  käyttöoikeudet  ennen  pyynnön 
välittämistä  kontrollerin  toiminnolle.  Jos  havaitaan  luvaton käyttöyritys,  käyttäjän 
pääsy estetään ja käyttäjää pyydetään kirjautumaan toiminnon sallivilla tunnuksilla. 
Kertakirjautumisratkaisu  mahdollistaa  sovellukseen  pääsyn  rekrytointijärjestelmän 
tunnuksilla.
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4. TULOKSET

Vanha  rekrytointijärjestelmä  tarjosi  perinteisen  kenttäkohtaisen 
tekstihakukäyttöliittymän tietokannan sisältöön. Kenttäkohtainen haku vertaa haettua 
sanaa  tietokantakentän  sisältämän  tekstin  sanoihin  ja  niiden  osiin.  Hakutulokset 
järjestetään käyttäjän haluaman kentän mukaan. Kenttäkohtaisen haun puutteet ovat 
käyttöliittymän  monimutkaisuus  ja  relevanttien  hakutulosten  puuttuminen  tai 
hukkuminen epärelevantteihin hakutuloksiin.  Kenttäkohtaisen haun käyttöliittymän 
monimutkaisuus  johtuu  tietokannan  tietueiden  sisältämien  tietokantakenttien 
monimuotoisuudesta  ja  runsaudesta.  Relevantin  hakutuloksen  puuttuminen  taas 
johtuu siitä, että relevantin hakutuloksen kenttä ei sisällä haettua sanaa. Relevanttien 
hakutuloksien epärelevantteihin hakutuloksiin hukkumisen syynä on epärelevanttien 
hakutuloksien  paljous,  mikä  johtuu  väärien  sanojen  löytymisestä.  Esimerkiksi 
hakusanalla java löydetään hakutuloksia, joissa on sanat majava tai kirjava. Vanhan 
rekrytointijärjestelmän kenttäkohtaisen haun ulkopuolella olivat myös mahdolliset eri 
muodoissa olevat liitetiedostot. 

Tässä työssä kehitetty ohjelmisto korvaa vanhan kenttäkohtaisen haun ja tarjoaa 
samalla  uuden  lähestymistavan  tietokannan  selaamiseen  ja  tiedon  löytämiseen. 
Ratkaisu  on  äärimmäisen  helppokäyttöinen.  Kehitetyn  ohjelmiston  tarjoama 
käyttöliittymä  sisältää  vain  yhden  tekstihakukentän.  Hakusanaa  verrataan 
tietokannan  kaikkiin  tietueisiin  ja  jokaiselle  löydetylle  tietueelle  lasketaan 
relevanttiusarvo.  Hakutulokset  järjestetään  relevanttiusarvon  mukaan  laskevaan 
järjestykseen,  jolloin  relevanteimmat  hakutulokset  näytetään  aina  ensimmäisenä. 
Haku  perustuu  staattiseen  indeksointiin,  indeksoinnin  aikaiseen  pisteytykseen  ja 
dynaamiseen  haun  aikaiseen  pisteytykseen.  Uutena  ominaisuutena  kehitetty 
ohjelmisto tarjoaa kappaleissa 3.3 ja 3.4 kuvatun käyttöliittymän datan navigointiin. 
Uuden  ominaisuuden  ansiosta  suuresta  datamäärästä  löydetään  nopeasti  paljon 
relevantteja tietueita. 

4.1. Käyttötapaukset

Tässä kappaleessa käydään läpi erilaisia käyttötapauksia, jotka ovat ohjanneet tässä 
työssä kehitetyn ohjelmiston suunnittelua ja kehitystä. Ohjelmiston kehityksessä on 
pyritty  ottamaan  huomioon  niin  perustyöntekijöiden  etsiminen  kuin  kohdennettu 
erikoisosaajien hakeminen. Perustyöntekijöiden hakeminen voi liittyä lyhytaikaiseen 
työtehtävään, jolloin tärkeintä on löytää työntekijä mahdollisimman nopeasti.  Kun 
rekrytoinnissa  tärkeintä  on  käytettävissä  oleva  aika,  rekrytoinnissa  käytettävien 
ohjelmistojen ominaisuuksista  nousevat  esille  käyttöliittymän ominaisuudet,  kuten 
selkeys, helppokäyttöisyys, vasteaika ja kuvaavuus. Kohdennetussa erikoisosaajien 
hakemisessa  kriittisintä  ei  yleensä  ole  rekrytointiin  käytettävä  aika  vaan 
erikoisosaajan  löytäminen suuresta  työnhakijamassasta.  Tässä  työssä  kohdennetun 
erikoisosaajan  hakemiseen  on kehitetty  erikoistyökaluja,  jotka  helpottavat  kapean 
alan  osaajien  löytämistä.  Tämän  työn  toteutuksen  kehitystä  on  ohjannut  kaksi 
pääasiallista  käyttötapausta:  perustyöntekijöiden  nopea  rekrytointi  ja  relevanttien 
erikoisosaajien löytäminen.

Esimerkkinä  ensimmäisestä  käyttötapauksesta  rekrytoija  etsii  työntekijöitä 
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rakennustyömaalle lyhyellä varoitusajalla.  Rekrytoinnin onnistuminen riippuu siitä 
kuinka  nopeasti  rekrytoija  löytää  riittävän  kokeneet  työntekijät  työtehtävään. 
Rekrytoija hakee tehtävään sopivia henkilöitä yksinkertaisella työntekijähaulla. Kun 
sopivia henkilöitä on löytynyt,  rekrytoija kasvattaa nopeasti sopivien ehdokkaiden 
määrää  etsimällä  löydettyjen  työntekijöiden  kaltaisia  työnhakijoita.  Uudessa 
rekrytointijärjestelmässä  tätä  niin  kutsutun  'salamarekrytoinnin'  aikaa 
rekrytointipyynnöstä rekrytoinnin toteutumiseen on saatu lyhennettyä merkittävästi. 
Salamarekrytoinnin  kannalta  tärkeää  on  näyttää  tulokset  reaaliaikaisesti  samassa 
näkymässä ja mahdollisuus poimia löydettyjä työnhakijoita talteen.

Toisessa  käyttötapauksessa  rekrytoija  etsii  vakituista  työntekijää  IT-alalle 
ohjelmistonkehittäjäksi.  Rekrytoija  pyrkii  löytämään  henkilöä,  jolla  on  vankka 
osaaminen  tietyn  ohjelmointikielen  käytöstä  tietyssä  ympäristössä.  Perinteinen 
tekstihaku  löytää  vähän  relevantteja  ja  paljon  epärelevantteja  työnhakijoita.  Uusi 
rekrytointijärjestelmä löytää joitakin hyvin relevantteja henkilöitä. Lisää mahdollisia 
työntekijäehdokkaita löytyy kun selataan työtehtäviä, joista relevantit henkilöt ovat 
kiinnostuneet  ja  tutkitaan  niistä  kiinnostuneita  työnhakijoita  kappaleen  3.4. 
mukaisesti.

4.2. Haasteet

Uuden  rekrytointijärjestelmän  kehityksessä  ja  käyttöönotossa  kohdatut  haasteet 
liittyvät  käyttäjän  tapojen  muuttamiseen  ja  käyttäjien  totuttamiseen  uuteen 
käyttöliittymään, toimintalogiikkaan ja uusiin toiminnallisuuksiin. Kun käyttäjä on 
tottunut  vanhaan  epäselkeään  käyttöliittymään  ja  oman  sähköpostin  käyttämiseen 
pääasiallisena  työkaluna  rekrytointijärjestelmän  rinnalla,  yksinkertaisen  käyttö-
liittymän  käyttöönotto  voi  yllättäen  olla  vaikeaa.  Käyttäjän  tapojen  muuttaminen 
näyttää vievän aikaa myös yksinkertaisempaan käyttöliittymään siirryttäessä. Tämä 
näkyy  erityisesti  ensimmäisen  käyttötapauksen  salamarekrytoinnissa.  Vanhan 
rekrytointijärjestelmän käytön hitaus  ja  monimutkaisuus  on  pakottanut  rekrytoijat 
käyttämään  perinteistä  sähköpostia  luovasti  korvaamaan  vanhan  rekrytointi-
järjestelmän  puutteet.  Vuosien  kuluessa  sähköpostin  käyttö  on  hioutunut  niin 
sujuvaksi,  että  se  on  vaikea  korvata  toisella  järjestelmällä.  Sähköpostin  käyttö 
tulisikin  ottaa  huomioon  rekrytointijärjestelmän  suunnittelussa.  Sähköpostia  ei 
välttämättä tarvitse korvata, sillä se voi olla hyvin tehokas työkalu rekrytoinnissa ja 
siksi sen käyttöä pitäisi tukea rekrytointijärjestelmässä.

4.3. Käyttäjäpalaute

Tässä  työssä  kehitetyn  ohjelmiston  todellisilta  käyttäjiltä  kerättiin  palautetta 
ohjelmiston toiminnasta. Palautelomakkeella kysyttiin kehitetyn ohjelmiston hyötyjä 
ja  haittoja  verrattuna  vanhaan  rekrytointijärjestelmään  sekä  parannus-  ja 
ominaisuusehdotuksia  kehitettyyn  ohjelmistoon.  Palautekyselyyn  vastasi  14 
rekrytoijaa. Palaute kerättiin kaksi viikkoa ohjelmiston käyttöönoton jälkeen, joten 
käyttäjät  eivät  ehtineet  muuttaa  työskentelyrutiinejaan  täysin  ja  oppia  uuden 
ohjelmiston tehokasta käyttöä.

Vastaajista 92% käytti kehitettyä ohjelmistoa säännöllisesti. Kehitetty ohjelmisto 
sai hyvän vastaanoton, mikä näkyy korkeana käyttöasteena. Korkea käyttöaste myös 
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kertoo  paremman  rekrytoinnin  työkalun  tarpeesta.  Kuva  17 havainnollistaa 
ohjelmiston korkeaa käyttöastetta.

29% vastaajista  oli  rekrytoinut  työntekijän  kehitetyn  ohjelmiston  avulla.  Pieni 
rekrytointien  määrä  johtunee  lyhyestä  ajasta,  jonka  ohjelmisto  ehti  olla  käytössä 
ennen  palautteen  keräämistä.  Toteutuneiden  rekrytointien  määrä  on  yllättävän 
korkea, kun otetaan huomioon lyhyt käyttöaika ja rekrytointiin käytettävissä oleva 
aika. Kuvassa 18 on kerrottu kuinka moni vastaajista on rekrytoinut vähintään yhden 
työntekijän tässä työssä kehitetyn ohjelmiston avulla. Kuvaajasta ei kuitenkaan käy 
suoraan ilmi toteutuneiden rekrytointien määrää vaan rekrytoinnissa onnistuneiden 
vastaajien  määrä.  Ohjelmiston  jatkokehityksen  kannalta  on  tärkeä  tietää  kuinka 
monelle ja minkä tyyppiselle käyttäjälle ohjelmistosta on todellista hyötyä.

Kaikki vastaajat  mainitsivat hyötyneensä tässä työssä kehitetystä  ohjelmistosta. 
Hyödyiksi  mainittiin  ohjelmiston  nopeus,  selkeys,  työntekijähaun  kattavuus  ja 
hakutulosten  selailu.  Erityisesti  kiitosta  sai  asiantuntijoiden  ja  erikoisosaajien 
hakeminen ja löytäminen.

21% vastaajista löysi tässä työssä kehitetystä ohjelmistosta asioita, jotka toimivat 
vanhassa rekrytointijärjestelmässä paremmin. Näitä olivat hakutulosten järjestely ja 
toimivuus  yleisten  työntekijäprofiilien  haussa.  Järjestely  koettiin  toimivammaksi 
vanhassa  järjestelmässä  luultavasti  sen  vuoksi,  että  toteutetussa  ohjelmistossa 
käyttäjälle ei kerrota miksi kyseiseen järjestykseen on päädytty. Kehitetty ohjelmisto 
käyttää  edistynyttä  relevanttiuspisteiden  laskemista  tulosten  järjestelyssä,  jolloin 
esimerkiksi aktiiviset työnhakijat ovat tuloksissa passiivisia työnhakijoita ylempänä. 
Myös enemmän työnhistoriaa omaavat työnhakijat ovat tuloksissa vähän työhistoriaa 
omaavia työnhakijoita ylempänä. Yleisten työntekijäprofiilien haku liittyy salama-
rekrytointiin, jossa rekrytointiin käytettävä aika on kriittinen. Kehitetyn ohjelmiston 
puute on ettei se kerro heti ketkä työnhakijoista ovat vapaana tällä hetkellä. Puute 

Kuva 17. Ohjelmiston käyttöaste.

Kuva 18. Ohjelmiston avulla työntekijän rekrytoineet.
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johtuu  käytettävissä  olevan  datan  puutteista  ja  se  onkin  yksi  syy  sähköpostin 
suosioon rekrytointityökaluna.

50%  vastaajista  löysi  ohjelmiston  toimivuudesta  parannettavaa.  Vastaajat 
halusivat  ohjelmistoon  mahdollisuuden  vaikuttaa  hakutulosten  järjestykseen  ja 
rajaukseen.  Ohjelmiston  käyttöliittymä  ei  yksinkertaisuudessaan  tarjoa 
mahdollisuutta vaikuttaa hakutulosten järjestykseen tai rajaukseen. Edistyneitä haun 
ominaisuuksia  on  suunnitteilla  seuraavaan  rekrytointijärjestelmän  uudistuksen 
vaiheeseen.
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5. POHDINTA

Toteutuksen tavoitteena olivat rekrytointikonsultin työn tukeminen ja helpottaminen. 
Rekrytointikonsultin  työn  haasteet  liittyvät  rekrytointiin  käytettävän  ajan 
rajallisuuteen  ja  erikoisosaajien  löytymättömyyteen  tehokkaiden  työkalujen 
puutteessa.  Toteutus  kohtaa  hyvin  nämä  rekrytointikonsultin  työn  haasteet  ja 
helpottaa  työtä  huomattavasti.  Aikaisemmin  rekrytointikonsultin  osaaminen 
pohjautui paljolti muistin varaan ja sähköpostin sekä kynän ja paperin käyttöön. Uusi 
rekrytointijärjestelmän komponentti tarjoaa rekrytointikonsultille tehokkaan työkalun 
työnhakijoiden  etsintään.  Tehokkuus  näkyy  niin  löydettyjen  työnhakijatulosten 
relevanttiudessa kuin lyhyessä vasteajassa ja tulosten määrässä. Kehitetty sovellus 
tuli  kovaan  tarpeeseen,  sillä  paikalliseen  tietokantaan  perustuvia 
suosittelujärjestelmiä  käyttäviä  kaupallisia  rekrytointijärjestelmiä  ei  tiettävästi  ole 
tarjolla.

Tässä  työssä  kehitetty  algoritmi  ja  ohjelmisto  ovat  ensimmäinen  askel  kohti 
täydellistä  rekrytointijärjestelmää.  Toteutus  sisältää  tavoitteen  kannalta  tärkeät 
peruselementit,  joiden  varaan  on  mahdollista  rakentaa  uusia  ominaisuuksia  ja 
toiminnallisuutta. Toteutus on kuitenkin vielä puutteellinen erityisesti tekstisisältöjen 
prosessoinnin ja klusteroinnin osalta toteutukseen käytetyn ajan rajallisuuden vuoksi. 
Hyvin  toteutetulla  tekstisisältöjen  klusteroinnilla  hakutuloksiin  saataisiin 
huomattavasti  lisää  johdonmukaisuutta  ja  navigoitavuutta.  Tekstisisältöjen 
prosessoinnin kehittämiseen onkin tarkoitus panostaa sovelluksen jatkokehityksessä. 

Seuraavassa  vaiheessa  pyritään  kehittämään  rekrytointiin  puoliautomaattinen 
suosittelujärjestelmä, joka hyödyntää käyttäjien käyttäytymistä sivustolla ja aktivoi 
käyttäjiä.  Tulevaisuuden  rekrytointijärjestelmän  ominaisuuksia  voisivat  olla 
kohdistettu  työnhakija-  ja  rekrytoijakohtainen  sähköpostisuosittelu, 
työnhakijamassan aktivoiminen älykkäillä viesteillä ja sähköposteilla sekä edistynyt 
haku, tulosten esittäminen ja suodatus. Edistynyt hakutulosten suodatus voi sisältää 
spatiaalisen  ja  demografisen  suodattamisen,  joissa  työnhakijan  rakenteellisen 
käyttäjämallin  ominaisuudet  tulevat  todelliseen  hyötykäyttöön.  Tulevaisuuden 
suosittelujärjestelmä tarjoaa erilaisia suosittelutuloksia. Suosittelutulokset on tarpeen 
nimetä niin että käyttäjä ymmärtää miten suosittelutulokset ovat rakentuneet.

Tämän  työn  toteutukselle  myönnettiin  San  Franciscossa  5.11.  -  6.11.2012 
järjestetyssä kansainvälisessä Graph Connect 2012 -konferenssissa ”Most Innovative 
Enterprise Graph Application” -kunniamaininta. Myönnetty kunniamaininta todistaa 
tämän työn toteutuksen innovatiivisuutta ja vahvaa uutuusarvoa. [42]
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6. YHTEENVETO

Tässä  työssä tutustuttiin  suosittelujärjestelmien toimintaan  ja  toteutukseen.  Aluksi 
tarkasteltiin  suosittelujärjestelmien  soveltuvuutta  rekrytointiin.  Suosittelujärjes-
telmien toimintaan pureuduttiin yksityiskohtaisesti tiedonkeruun perusteista lähtien. 
Datan esikäsittelyn, luokittelun ja klusteroinnin yksityiskohdat muodostivat kattavan 
kuvan  tiedonkeruusta.  Toteutusosio  alkoi  suosittelujärjestelmän  suunnittelussa 
huomioon  otettavista  asioista  ja  eteni  tekstin  prosessointiin  ja  klusterointiin.  Työ 
huipentui  innovatiiviseen  graafinäkökulmaan,  jossa  rekrytointijärjestelmän 
kehitykseen  löydettiin  kokonaan  uusi  lähestymistapa.  Uusien  kehitysnäkökulmien 
yhdistäminen  nykyaikaiseen  palvelinteknologiaan  ketterillä  kehitysmenetelmillä 
tuotti  innovatiivisen  rekrytointijärjestelmän  komponentin,  joka  on  helposti 
liitettävissä niin vanhaan kuin uuteen järjestelmään edistyneen migraatioteknologian 
ja  arkkitehtuurisuunnittelun  ansiosta.  Loppukäyttäjälle  tämän  työn  toteutus  näkyi 
rekrytointijärjestelmän  uutena  komponenttina,  joka  toi  tarpeellisia  työkaluja 
jokapäiväiseen rekrytointiin.
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