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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön tausta  

Sadassa vuodessa käsitys syrjinnästä on muuttanut länsimaissa muotoaan merkittävästi, 

alkaen naisten äänioikeudesta päättyen sukupuolineutraaliin avioliittolakiin. Suomalaiset 

ovat ainakin lain silmissä tasa-arvoisia.  

Yleisessä keskustelussa esille nousee vahvasti erilaiset teemat liittyen ihmisoikeuksiin, 

arvoihin ja siihen, kenellä on oikeus minkälaiseen kohteluun elämässä. Voimme todeta 

olevamme yleisesti ottaen länsimaissa melkoisen etuoikeutetussa asemassa, joten aihe-

piiri voi tuntua kovin vieraalle, mikäli ei ole koskaan kohdannut syrjintää, eikä omia etuoi-

keuksiaan ole tarvinnut kyseenalaistaa omien henkilöön liittyvien tekijöiden vuoksi.  

Keskustelu on saanut lisää sävyjä viime vuosina. Voimme tunnistaa ainakin seuraavia 

teemoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden keskustelukentällä: Euroopan pakolaiskriisi 

2014-2015, tasa-arvoinen avioliitto (avioliittolaki, voimassa 1.3.2017), kysymykset trans-

lain muutoksesta, #metoo- kampanja ja alkuperäiskansioihin kohdistuva syrjintä.   

Se, miten syrjintää koetaan ja miten käsitykset, arvot ja kokemukset eroavat toisistaan, 

riippuu täysin henkilöstä, yhteisöstä ja yhteiskunnasta itsessään. Syrjinnän käsite on val-

tavan laaja, eikä yksiselitteisiä vastauksia mihinkään siihen liittyvään kysymykseen voida 

löytää.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on pureutua syvemmin työelämässä, tarkemmin rekrytointi-

prosessissa tapahtuvaan syrjintään. Työlle rakennettiin vahva juridinen pohja, joka antaa 

lukijalle selkeän käsityksen siitä, mitkä kaikki eri lait ja säädökset ohjaavat rekrytointipro-

sessia. Painottaen kuitenkin yhdenvertaisuuslakia.  

Rekrytoinnin keskiössä ovat kuitenkin ihmiset. Työn tutkimusosuus jaettiin juuri tämän 

takia selvittämään sekä juridista pohjaa, että inhimillistä perustaa rekrytoinnille. Lait ovat 

rekrytoinnin pohja ja säätelevät sen toimintaa. Eri lait pyrkivät takaamaan sen, että oli-

simme työelämässä ja rekrytoitaessa tasa-arvoisessa asemassa, ettei ketään pystyisi tai 

saisi asettaa eri asemaan henkilöön liittyvien syiden takia. Toisille yhdenvertaisuuden pe-

riaatteet varsinkin työelämässä ovat itsestään selviä.  

Syrjintää tapahtuu sekä arjessa että työelämässä. Sen vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että 

yhdenvertaisuutta pyritään turvaamaan lainsäädännöllisin keinoin. Se, kuinka hyvin lait 

pystyvät sen turvaamaan, on kysymys erikseen ja siihen kysymykseen pyritään joltain 

osin vastaamaan tässä opinnäytetyössä.  
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1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimusongelma  

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kuinka yhdenvertaisuus toteutuu rekrytointipro-

sessissa, mitkä eri tekijät vaikuttavat rekrytointipäätökseen ja kuinka tunnettua rekrytoin-

tiin vaikuttava lainsäädäntö on. Tarkoituksena on nostaa myös esille mahdolliset ongelmat 

liittyen lakien soveltamiseen ja tai syrjinnän tunnistamiseen rekrytointiprosessissa.  

Prosessin alussa tutkimustuloksille asetettiin muutamia esiolettamuksia, eli ennakkokäsi-

tyksiä. Esiolettamuksien ansiosta työn aihe muodostui selkeäksi ja tavoitteet opinnäyte-

työlle johdonmukaisiksi. Esioletuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä ennakkoluuloja liitty-

en opinnäytetyön tutkimustuloksiin.  

1) Syrjintää tapahtuu, koska rekrytointivirhe voi olla kohtalokas yritykselle. Tämä ole-

tettavasti koskee pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Rekrytointivirheellä tarkoitetaan, 

kun tehtävään valittu henkilö ei sovellukaan tehtäväänsä tai organisaatioon. Suo-

messa työntekijöillä on vahva irtisanomissuoja sekä muut lakimme suojaavat työn-

tekijää vahvasti, varsinkin irtisanottaessa.  

2) Syrjintää tapahtuu, koska on ennakkoluuloja, joita ei tiedosteta. Tällä tarkoitetaan 

jokaisen yksilön henkilökohtaisia ennakkokäsityksiä liittyen toisiin ihmisiin, yhtei-

söihin ja ihmisryhmiin, jotka ovat henkilölle itselleen vieraita tai tuntemattomia. Kä-

sitys perustuu tällöin yleensä stereotypioiden, ennakkoluulojen tai pelkojen varaan.  

3) Syrjintää tapahtuu, koska ennakkoluuloista suoraan puhuminen voi aiheuttaa pel-

koa, häpeää tai epävarmuutta. Puhumattomuus edesauttaa sitä, ettei stereotypioi-

ta, ennakkoluuloja tai pelkoja päästä purkamaan, jolloin syrjinnän ehkäisystä tulee 

entistäkin hankalampaa. 

Esioletukset auttavat tiedostamaan tutkimuksen mahdolliset haasteet ja selkeyttämään 

sen tarkoitusta.  

1.3 Rajaukset  

Opinnäytetyössä käsitellään yhdenvertaisuuslain toteutumista rekrytointiprosessissa. 

Vaikka rekrytointia säätelee muutkin Suomen lait, on yhdenvertaisuuslaki koko työn pe-

rustana, sekä sen keskiössä.  

Yhdenvertaisuuslain 3 luvun 8§:n syrjinnän kielloista kuuluu seuraavasti:  

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuk-

sen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
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liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henki-

löä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, 

kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä 

Syrjinnän kiellot pyrkivät kattamaan kaikki ne henkilöön liittyvät tekijät, jotka voivat aiheut-

taa syrjintää tai syrjivää kohtelua. Opinnäytetyöhön tutkimus on rajattu kattamaan kuiten-

kin vain osa kieltoa kattavista tekijöistä:  

a) Sukupuolten välinen tasa-arvo 

b) ikään kohdistuva syrjintä 

c) etniset, kielelliset ja uskonnolliset syyt 

d) ulkonäköön kohdistuva syrjintä 

e) sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuva syrjintä. 

Yllä oleva rajaus on tehty sen vuoksi, että opinnäytetyön tutkimusosuuteen voisi olla han-

kalaa tai mahdotonta kattaa kaikki syrjintään liittyvät tekijät. Rajaus itsesään helpottaa 

työn teoriaosuuden kokoamista, sekä tutkimuksen toteuttamista. Opinnäytetyön halutaan 

antavan myös mahdollisimman paljon lisäarvoa kaikille niille, jotka työskentelevät aktiivi-

sesti rekrytoinnin parissa, tai ovat kiinnostuneita aiheesta. Rajaus helpottaa hahmotta-

maan sitä, mitä opinnäytetyöllä ja tutkimuksella pyritään saavuttamaan.  

1.4 Työn rakenne ja tiedon hankinta  

Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantoprojektina Lahden ammattikorkeakoulun työyhteisö-

simulaatio hankkeelle. Hankkeen verkkosivuilla kerrotaan seuraavaa:  

Hankkeessa tutkitaan, miten simulaatiomenetelmää voidaan käyttää pk-yritysten 

johtamisen, työyhteisötilanteiden, palveluiden sekä prosessien kokeilevaan kehittä-

miseen. Simulaatiomenetelmä on turvallinen, käytännönläheinen, hauska ja ratkai-

sukeskeinen tapa kehittää työyhteisöä ja yrityksen toimintaa (esim. palvelut, myynti, 

johtaminen).  

 

Työyhteisösimulaatiossa keskeistä on ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, joissa 

simulaatioon osallistujat toimivat omana itsenään, saavat palautetta ja voivat kehit-

tyä. Simulaatiossa välittyy työyhteisön hiljainen tieto nopeasti ja huomaamattomasti. 

Simulaatiot ovat myös keino kuvata ja pelkistää toimintaa nopeasyklisessä ja komp-

leksisessa toimintaympäristössä. (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)  
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Työn teoriaosuus painottuu kattavasti itse rekrytointiprosessiin ja prosessiin liittyvään lain-

säädäntöön. Teoriaosuudella halutaan antaa mahdollisimman kattava kuva lukijalle nyky-

aikaisesta rekrytointiprosessista ja siihen liittyvästä vahvasta oikeudellisesta perustasta. 

Koska työn toimeksiantajana toimii simulaatiohanke, haluttiin työn tutkimusosuuteen hyö-

dyntää myös simuloinnin mahdollisuuksia. Alkuperäinen suunnitelma opinnäytetyöstä ei 

pitänyt sisällään toimeksiantajaa, koska se koettiin tarpeettomaksi. Prosessin edetessä 

löytyi kuitenkin toimeksiantaja, joka sopi opinnäytetyön tutkimusosuuteen todella hyvin.  

Työhön on koottu monia eri lakeja ja säädöksiä, joita rekrytoivan tahon tulee ottaa proses-

sissa huomioon. Työ keskittyy kaikista vahvinten yhdenvertaisuuslakiin ja sen eri määri-

telmiin, sekä siihen, että miten lakia noudatetaan käytännön tasolla, eli työelämässä. Yh-

denvertaisuuslain yksi suurimmista painoarvoista sijoittuukin nimenomaan työelämään.  

Pääluvut ovat rekrytointiprosessi, sekä yhdenvertaisuuslaki ja muut lait, jotka liittyvät rek-

rytointiin. Teoriaosuuden tieto on pyritty valitsemaan mahdollisimman tuoreita lähteitä 

käyttäen, sekä yhdistelemällä eri tietolähteitä. Teoriaosuudesta on laajalti hyödynnetty 

lähteenä Katja Leppäsen teosta Yhdenvertaisuus työelämässä. Kyseinen teos on valikoi-

tunut moneen teoriaosuuden kohtaan sen vuoksi, että se on yksi tuoreimmista aiheesta 

kirjoitetuista lähteistä. Siihen on myös koottu laajasti miltei kaikki tieto, jota opinnäytetyön 

teoriaosuutta varten oli tarvittavaa koota. Toisena vahvana lähteenä työssä on käytetty 

ajankohtaista lainsäädäntöä, direktiivejä sekä asetuksia. Yhdenvertaisuuslaki uudistui 

vuonna 2015 ja sen jälkeen aiheesta ei ole koottu yhtä kattavaa läpileikkausta, kuin Lep-

päsen kirjassa.  

Työtä varten tehty tutkimus sovellettiin simuloiden ja hyödyntäen myös perinteistä teema-

haastattelua. Toteutus valittiin tämän kaltaiseksi sen vuoksi, että haluttiin taata mahdolli-

simman monipuoliset ja aihetta soveltavat vastaukset sekä käytännön, että teorian kan-

nalta. Tutkimus oli myös huomattavasti mielekkäämpi toteuttaa vastaavalla tavalla, kuin, 

että oltaisiin tyydytty pelkästään perinteiseen teemahaastatteluun.  
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2 KESKEISET KÄSITTEET 

2.1 Työnantaja & Työsuhde 

Työnantajalla tarkoitetaan yleisesti henkilöä tai tahoa, jonka palveluksessa on henkilöitä 

työsuhteessa. Rekrytointiprosessissa myös termiä käytetään myös, kun työsuhdetta ei ole 

vielä muodostunut ja koskee myös tilanteita, jossa työnantaja on rekrytoimassa ensim-

mäistä tai toista työntekijäänsä. (Leppänen Katja, 2015) 

Uudistettu yhdenvertaisuuslaki sisältää nykyään myös omat velvoitteensa työnantajalle. 

Eli laissa määrätään, että työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja velvoi-

te ei katkea ainoastaan rekrytointiprosessissa, vaan kestää läpi työsuhteen. 

Yhdenvertaisuutta koskeva säännös on kolmiosainen. Ensimmäisessä momentissa sää-

detään kaikille työnantajille yleinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, toisessa mo-

mentissa asetetaan vähintään 30 henkilöä työllistävälle työnantajalle velvollisuus laatia 

yhdenvertaisuussuunnitelma. Kolmas momentti puolestaan käsittelee henkilöstön edusta-

jien oikeutta saada tieto työnantajan toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. (Leppä-

nen 2015) 

Katja Leppänen kuvaa työsuhdetta kirjassaan yhdenvertaisuus työelämässä seuraavasti: 

Lähtökohtana työnantajan määrittelyssä on lain esitöiden (HE 19/2014 s.60) mu-

kaan työsopimuslain (55/2001) mukainen työsuhteen määritelmä ja sitä koskeva so-

veltamiskäytäntö. Työsopimuslain 1 luvun 1 §:ssä työnantajana pidetään sitä, jonka 

lukuun työntekijä on sitoutunut henkilökohtaisesti tekemään työtä tämän johdon ja 

valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. (Leppänen 2015, 10.) 

Työsuhteella tarkoitetaan siis työn tekemistä työnantajan lukuun vastiketta vastaan. Työ-

suhteessa toimitaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisena, työsopimuksessa merka-

tuin perustein. Osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajat eivät lukeudu työsuhteessa 

oleviin, koska heidän asemansa on toimia lakisääteisinä toimieliminä. Kuitenkin esimer-

kiksi yhdistyksen toimitusjohtaja on yleensä taasen työsuhteessa. Tavanomainen harras-

tustoiminta ja luottamustoimet eivät lukeudu työsuhteiksi.  

2.2 Rekrytointiprosessi  

Perinteisen rekrytointiprosessin voisi jakaa karkeasti kolmeen päävaiheeseen: tarvekartoi-

tus – työpaikkailmoitus – työsopimus. Teknologia ja uudet käytännöt tuovat vanhan tavan 

rinnalle kuitenkin jatkuvasti uudenlaisia menetelmiä. Yritykset, koostaan riippumatta, so-

veltavat yhä enemmän uudenlaisia tapoja tuottaa rekrytointiprosesseja. Vaikka perintei-

https://verkkokirjahylly-almatalent-fi.aineistot.lamk.fi/teos/JADBEXCTEB#10_9789521426964_Chapter04.html#page_60
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sestä lehti-ilmoituksesta on lähes luovuttu, on sen rinnalle valjastettu monipuoliset tekno-

logian mahdollistamat käytännöt, niin työpaikkailmoitteluun, ansioluetteloiden ja hakukir-

jeiden kokoamiseen, sekä läpikäyntiin. Rekrytoinnissa aletaan jatkuvasti enemmän suo-

simaan myös videohakemuksia, sekä -haastatteluita.  

Viime aikoina on rekrytointiprosesseissa yleistynyt niin sanottu sokko-CV-käytäntö. Nime-

töntä työnhakua hyödynnetään kuitenkin vielä suhteellisen vähän. Nimettömän ja kasvot-

toman työnhaun pohjimmaisena tarkoituksena on riisua rekrytoinnista kaikki sellaiset hen-

kilöön liittyvät tekijät, jotka eivät saisi vaikuttaa rekrytointipäätökseen (esimerkiksi etninen 

tausta tai sukupuoli) ja tällä käytännöllä yritykset pyrkivät takaamaan mahdollisimman 

puolueettoman ja tasavertaisen rekrytoinnin.  

Rekrytointiprosessin ensimmäinen vaihe on tarve- ja osaamismäärittely. Rekrytoinnin 

avaintehtävänä on löytää osaamista yrityksen ongelman tai ongelmien ratkaisemiseksi. 

Haluttujen kriteerien keskiössä ei tulisi olla pelkästään substanssia, eli määrittelyä tekni-

sestä osaamisesta, matemaattisesta lahjakkuudesta, luotettavuudesta, katkeamattomasta 

työhistoriasta, vaan yhtä suuri painoarvo tulisi laittaa osaamiskyvylle, kommunikaatiotai-

doille sekä kyvylle kehittyä. (Kaijala 2016, 22-28.) 

Osaamis- ja tarvemäärittelyä seuraa virallinen rekrytointiprosessin käynnistäminen. Ilmoi-

tus avoimesta työpaikasta tulisi miettiä ja laatia tarkoin siten, että se tarjoaa hakijoille 

mahdollisimman selkeän kuvan siitä, minkälaiseen tehtävään ollaan palkkaamassa, mutta 

se tavoittaa kiinnostavuudellaan vai potentiaaliset hakijat. Ilmoituksessa olisi hyvä kertoa 

ainakin, minkälainen urapolku tehtävässä on mahdollista saavuttaa, minkälaiset ovat teh-

tävän antamat haasteet sekä asiakkaiden, että työtehtävien parissa, minkälainen on tiimin 

rakenne ja minkälainen esimies johtaa tiimiä. Näiden lisäksi on hyvässä työpaikkailmoi-

tuksessa kerrottu konkreettisista tehtävistä, yhtiön tavoitteista, kehityksestä ja kannatta-

vuudesta, sekä siitä, miten yrityksen arvot näkyvät käytännössä. (Kaijala 2016, 58-60.) 

 

Kuvio 1 Menestyjäprofiilin elementit, Kaijala 2016 
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Yllä olevaan kuvioon on koottu kaikki keskeisimmät elementit, jotka auttavat muodosta-

maan käsityksen parhaasta mahdollisesta hakijasta annettuun työtehtävään.  

Rekrytointiprosessin haastatteluvaiheen on oltava tehokas ja tiivisti suunniteltu siten, ettei 

turhaa hidastelua tapahdu. Liiallinen hidastelu rekrytointiprosessin haastatteluvaiheessa 

antaa yrityksestä huonon päätöksentekijän kuvan, sekä voi pahimmassa tapauksessa 

aiheuttaa sen, että potentiaaliset hakijat vetäytyvät prosessista. Varsinkin, jos hakijoita ei 

pidetä ajan tasalla rekrytointiprosessin vaiheista. (Valvisto 2005, 42.) 

Haastatteluissa voi hyödyntää sekä yksilöhaastatteluita, tai ryhmähaastattelua. Onkin hy-

vä kartoittaa tehtävästä ja aikataulusta riippuen millainen kokoonpano rekrytointihaastatte-

luun järjestetään. Lienee mielipideasia, että onko työpaikkahaastattelun järjestäminen 

järkevintä toteuttaa yhden, kahden vai kolmen haastattelijan voimin ryhmä- tai yksilöhaas-

tatteluna. Yritykset soveltavat tähän eri tyylejä tehtävästä ja sen vaatimuksista, sekä 

osaamistarpeesta riippuen.  

Hyvän haastattelun keskiöön nousee neljä pääteemaa: hakijan ammatillinen osaaminen, 

persoonallisuus, motivaatio, sekä henkilökemia. Ihmiset ovat kuitenkin erilaisia, joten on 

huomioitavaa, että se mikä on tärkeätä toiselle, voi toiselle olla merkityksetöntä. Osaami-

sen tulisi olla työpaikkahaastattelun kivijalka. Tavat, joilla hän on kykenevä tuomaan am-

matillista, koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittua osaamistaan yritykseen ja miten 

hän on kyvykäs soveltamaan osaamistaan ja pätevyyttään, ovat kaiken keskiössä. (Mark-

kanen 2009, 43-44.) 

Mikko Markkanen listaa kirjassaan Onnistu rekrytointihaastattelijana taitavan haastatteli-

jan ominaisuuksiksi seuraavat elementit:  

 kyky erottaa olennainen epäolennaisesta  

 kyky kokonaisvaltaiseen ajatteluun 

 myönteisesti kehittynyt itsetunto 

 uskallus selkeään ja jämäkkään kommunikointiin 

 uskallus riskinottoon 

 päätöksentekokyky 

 hyvä muisti  

 empaattisuutta ymmärtää toista ihmistä 

 kyky kuunnella ja kuulla 
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 kyky toimia paineisessa tilanteessa. 

(Markkanen 2009, 222.)  

Hyvän rekrytointihaastattelijan ominaisuudet vaihtelevat pitkälti sen mukaan, keneltä asi-

asta kysyy. Ominaisuuden painoarvoa määritetään paljon myös sen mukaan, mihin tehtä-

vään ja mille toimialalle ollaan palkkaamassa työntekijää, sekä mitä haastattelulla halu-

taan saavuttaa ja mitä ominaisuuksia siinä painotetaan. (Markkanen 2009, 222.)  

Soveltuvuuden arvioinnissa voidaan perinteisen haastattelun rinnalla käyttää myös erilai-

sia soveltuvuustestejä tai koetehtäviä. Jos hakijoilla on suosittelijoita, voi suosittelijoiden 

tietämystä hakijan pätevyydestä ja soveltuvuudesta käyttää hyödyksi päätöksessä. (Kaija-

la 2015, 66.)  

Rekrytoinnissa on usein kyse pitkän tähtäimen investoinnista. Ei voi kiistää, etteikö rekry-

tointipäätös sisältäisi riskejä. Tehtiin päätös palkkaamisesta sitten yksilön tai ryhmän pää-

töksenä, on ennen lopullista päätöstä hyvä pohtia valmiiksi sitä, jos päätös osoittautuukin 

virheelliseksi ja rekrytointi joudutaan käynnistämään uudelleen. Jokainen yritys toimii pää-

tösten suhteen eri menetelmin ja toimintamallit voivat riippua myös yrityksen tai sen henki-

löstön koosta. (Valvisto 2005, 45.)  

Rekrytointiprosessin viimeinen vaihe on niin sanotusti rekrytoinnin jälkihuolto, eli se, kun 

työsopimus on allekirjoitettu ja työntekijä on otettu sisälle yritykseen. Rekrytoinnin jälki-

huolto pitää tavallisesti sisällään työntekijän perehdyttämisen. Perehdytyksellä pyritään 

takaamaan se, että uusi työntekijä pääsee mahdollisimman nopeasti sisälle yrityksen ta-

poihin ja työpanos muuttuu tuottavaksi mahdollisimman nopeasti. Perehdyttämisvaihees-

sa yrityksellä on tilaisuus rakentaa vankka pohja työntekijän pitkäaikaiselle sitouttamiselle. 

(Kaijala 2016, 66; Valvisto 2005, 47). 
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Kuvio 2 Rekrytointiprosessi, oma kuvio  

Yllä oleva kuvio (kuvio 2) kertoo rekrytointiprosessin pääkohdat lyhyesti, tarvekartoituk-

sesta työsopimuksen.  

 

2.3 Välillinen ja välitön syrjintä  

Suomen eri lait määrittelevät syrjinnän eri tavoin. Perustuslaissa ja työsopimuslaissa kiel-

letään kenenkään asettaminen eri asemaan, ilman hyväksyttyä syytä. Myös rikoslaissa 

kielletään epäedulliseen asemaan asettamisen, ellei painavaa ja hyväksyttävää syytä tä-

hän ole. Eriarvoiseen asemaan asettamien kielletään myös valtion virkamieslaissa ja kun-

nallisesta viranhaltijasta annetussa laissa. Kaiken syrjinnän kiellon kiteyttää yhdenvertai-

suuslaki, joka määrää, ettei ketään saa syrjiä. (Kuoppamäki 2008, 71.) 

Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain 10 §:n mukaan tilannetta, jossa 

jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin, kun jotakuta 

toista on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Epäsuo-

tuisampaa kohtelua ei kuitenkaan lasketa työsyrjinnäksi, jos sille on 11-12 §:ssa säädetty 

oikeuttamisperuste.  (Leppänen 2015, 33.) 
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Epäsuotuisalla kohtelulla tarkoitetaan tilannetta, tekoa tai laiminlyöntiä, jossa toinen ihmi-

nen asetetaan huonompaan asemaan muihin nähden. Tämä voi tapahtua esimerkiksi 

rajoitusten, vaatimusten, rasitteiden tai velvoitteiden asettamista vain tietylle henkilölle tai 

ryhmälle. Välitöntä syrjintää on esimerkiksi tilanne, jossa johonkin vähemmistöön (esimer-

kiksi etniseen) kuuluvia henkilöitä ei kutsuta työhaastatteluun henkilön etnisen taustan 

takia. Epäsuotuisan kohtelun aiheuttamia haittoja henkilölle ovat mm. taloudellinen tappio, 

valinnanmahdollisuuksien väheneminen ja saamatta jääneet etuudet. (Leppänen 2015, 

34.) 

Työntekijän syrjiminen henkilöön liittyvän syyn perusteella rekrytoinnissa, työtehtäviä tai 

työstä saatavia etuja jaettaessa on kiellettyä. Esimerkiksi työsopimuksen koeaikaehtoa ei 

saa asettaa syrjivin perustein, eivätkä henkilöön liittyvät syyt saa vaikuttaa palkkaukseen 

tai työaikajärjestelyyn, oikeuteen päästä koulutukseen tai työterveyshuoltoon. Huonom-

man työtilan tai työvälineiden antaminen lasketaan myös eriarvoisempaan asemaan aset-

tamiseksi. Työnantaja ei myöskään saa jakaa ylitöitä syrjivin perustein. Taloudellisista tai 

tuotannollisista syistä irtisanottavat tulee valita myös tasavertaisin perustein, eikä työnan-

taja saa perustaa valintojaan syrjiviin syihin. (Leppänen 2015, 34.) 

Yhdenvertaisuuslain 13 §:ssä välillinen syrjintä selitetään seuraavasti:  

Syrjintä on välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö 

saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteel-

la, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoit-

teen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. (Yhdenver-

taisuuslaki, 30.12.2014/1325, 13 §.) 

2.4 Häirintä 

Työyhteisöön lukeutuvat kaikki sen jäsenet, mukaan lukien esimiehet, sijaiset, harjoitteli-

jat, ostopalveluiden tuottajien työntekijät, työelämään tutustujat ja kaikki muut työyhteisös-

sä toimivat. Epäasialliseen kohteluun, syrjintään tai häirintään voivat syyllistyä periaat-

teessa kuka vain työyhteisön sisäinen tai ulkopuolinen jäsen. Tapauksissa, jossa työyhtei-

sössä koetaan häirintää asiakkaan tai muun ulkopuolisen toimijan taholta, voi esimiehen 

olla vaikea puuttua niihin, koska hän ei voi käyttää ulkopuoliseen tahoon työnjohdollisia 

toimipiteitä. Kaikkiin häirintätapauksiin on esimiesten kuitenkin suhtauduttava vakavasti. 

(Ahlroth 2015, 43.) 

Yhdenvertaisuuslain 14 § määrittää häirinnän:  

14 § 
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Häirintä 

Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen 

on häirintää, jos loukkaava käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 

syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä halventava tai 

nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. 

Työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon sii-

tä, että työntekijä on joutunut työssään 1 momentissa tarkoitetun häirinnän kohteek-

si, laiminlyö ryhtyä käytettävissään oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi. (Yhden-

vertaisuuslaki, 30.12.2014/1325, 14 §.) 

Häirinnän tunnusmerkkeinä on jatkuva epäasiallinen kohtelu. Yksittäiset tapaukset, esi-

merkiksi kiukunpuuskat, epäasialliset sanavalinnat tai tervehtimättä jättäminen eivät lu-

keudu häirinnäksi. Kuitenkin on huomioitava, että yksittäinen teko esimerkiksi seksuaaliri-

kos, laiton uhkailu tai pahoinpitely voivat täyttää rikoslain mukaisen tunnusmerkistön. (Ahl-

roth 2015, 43.) 

Jatkuvuuden lisäksi oleellista häirinnässä on sen tarkoituksellisuus. Vahingot, ajattelemat-

tomuus tai väärinkäsitykset eivät lukeudu häirinnäksi, jos niistä ei löydy tarkoituksellisuut-

ta. Työnantajan on kuitenkin tärkeätä vetää raja siihen, milloin kyseessä on työntekijän 

toiminnan vaarantaminen tai laittomuus. (Ahlroth 2015, 43.) 

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu voivat työyhteisössä näkyä muun muassa kielteisellä, 

alistavalla tai loukkaavalla käytöksellä. Eri työyhteisöissä on kuitenkin erilaiset käsitykset 

asiattomasta käytöksestä. Se mikä on yhdessä työyhteisössä sopivaa, voi toisessa olla 

täysin epäasiallista. Kielenkäyttö ja huumori vaihtelevat ammattikunnittain valtavan paljon. 

Esimiehellä on tässä suhteessa valtava vastuu huolehtia, ettei yksikään työyhteisön jäsen 

tule huumorin varjolla loukatuksi. (Ahlroth 2015, 45). 

Häirintä on siis yksi syrjinnän muodoista. Lyhyesti sillä tarkoitetaan henkilön tai ihmisryh-

män arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista luomalla 

uhkaava, vihamielinen, nöyryyttävä, hyökkäävä tai halventava ilmapiiri. Häirinnän kiellon 

takana on kaikkien ihmisten huomioon ottaminen ja jokaisen ihmisen oikeus kunnioituk-

seen ja koskemattomuuteen. (Kuoppamäki 2008, 72.) 

2.5 Läheissyrjintä ja oletussyrjintä  

Läheissyrjinnällä tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain 8 §:n 1 momentissa kielto syrjiä ketään 

riippumatta siitä, perustuuko syrjintä henkilöön itseen tai jotakuta toista koskevaan to-

siseikkaan. Vastaavanlainen tilanne voi esiintyä esimerkiksi silloin, kun henkilö asetetaan 
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epäedullisempaan asemaa siksi, että hän kuuluu esimerkiksi etniseen vähemmistöön tai 

vammaisen henkilön lähipiiriin. Lain esitöiden mukaan henkilön lähipiiriin lasketaan per-

heenjäsenet, sukulaiset, läheiset työtoveri sekä ystävät. (Leppänen 2015, 44.) 

Yhdenvertaisuuslain 8 § 1 momentin mukaan merkitystä ei ole sillä, että onko syrjivä koh-

telu perustunut henkilön tai tämän läheisen oletettuihin vai todellisiin ominaisuuksiin. Esi-

merkiksi tilanne, jossa työnantaja jättää rekrytoimatta pätevämmän henkilön sen vuoksi, 

että on olettanut tämän olevan muslimi nimensä perusteella, voi työnantaja syyllistyä syr-

jintään uskonnon perusteella, vaikkei henkilö olisikaan muslimi. Syrjinnästä on siis kyse 

myös silloinkin, kun tekijä on erehtynyt esimerkiksi henkilön alkuperästä, iästä tai seksu-

aalisesta suuntautumisesta. (Leppänen 2015, 44.) 

2.6 Yritysvastuu 

Työelämään vaikuttavissa laeissa on usein mainittu työnantajan vastuu tietystä asiasta, 

esimerkiksi yhdenvertaisuuslain 7 § työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. 

Lakeja ei ole tehty hankaloittamaan työnantajan tai yrityksen johdon elämää, vaan takaa-

maan sen, että kaikki tapahtuu oikein oikeilla perusteilla.  

Yrityksen perimmäinen tarkoitus on tuottaa voittoa yrityksen omistajille. Voittoa tulee, kun 

tuotetaan tuotteita ja palveluita asiakkaille. Voitosta myös maksetaan veroja ja mikäli voit-

toa tulee paljon, voi laajentaa ja näin tarjota työpaikkoja yhteiskunnalle. Yhteiskunta ja 

julkiset organisaatiot tuottavat yhdyskuntarakenteen lisäksi koulutettua työvoimaa ja tur-

vallisuutta. Yritykset tarvitsevat yhteiskuntaa ja toisinpäin. (Harmaala & Jallinoja 2012, 

13). 

Yrityksen yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan yritysten ja julkisen vallan välistä suhdetta, 

miten työnjako toimii yhteisen hyvinvoinnin rakentamisessa (Harmaala & Jallinoja 2012, 

14). Voi olettaa, että yrityksen koko ratkaisee jokseenkin, minkälaista yhteiskuntavastuuta 

odotetaan. Monikansallinen yritys vaikuttaa aivan eri tasolla yhteiskuntaan kuin paikalli-

sesti toimiva pienempi muutaman hengen yritys, joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi 

vastuullisten yhteistyökumppanien valinnalla. 

Harmaala & Jallinoja (2012, 14) toteaakin, että riippumatta siitä, aiheutuuko yrityksen 

maineelle vaikutuksia, on yrityksellä eettinen vastuu edistää yhteiskunnallisesti vaikuttavia 

hyviä asioita.  

Yrityksen sosiaalinen vastuu kattaa niin oman henkilöstön, alihankkijoiden ja kumppanei-

den henkilöstön. Länsimaissa sosiaaliseen vastuuseen oman henkilöstön osalta kuuluu 

ainakin henkilöstön hyvinvointi, työturvallisuus ja osaamisen kehittäminen, kuin myös yh-
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teiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna työllisyyden edistäminen. (Harmaala & Jal-

linoja, 2012, 20).  

Alihankkijoihin ja yhteistyökumppaneiden henkilöstöön on myös vaikutusta, esimerkiksi 

huonekalutehdas, joka on säännöllisesti käyttänyt verhoiluyrityksen palveluita. Jos huone-

kalutehdas päättääkin lopettaa verhoiltavien huonekalujen valmistamisen, voi sillä olla 

isommatkin vaikutukset verhoiluyrityksen toimintaan, mikäli työntekijöiden tarve vähenee 

huonekalutehtaan vetäytyessään yhteistyökumppanuudesta. 

Tutkimuksen aiheeseen peilaten, yrityksillä on vastuuna tiedostaa lainsäädännön velvoit-

teet ja yhteiskunnallinen vaikutus. Vastuullisuuden näkökulma ei ehkä ole rekrytoinnissa 

niin vahvasti läsnä, koska rekrytoinnissa kuitenkin perimmäinen tarkoitus on saada oikea 

ihminen oikeaan tehtävään, mikä on oikeutettua. On kuitenkin huomioitava näkökulma, 

että joillakin asioilla voi olla kauaskantoiset vaikutukset niin yksilötasolla, kuin yhteiskun-

nallisesti, esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle työpaikan tarjoaminen. 

2.7 Tasapuolisen kohtelun velvoite  

Tasapuolisen kohtelun velvoitteen mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasa-

puolisesti. Tasapuolisen kohtelun velvoitteesta poikkeaminen tulee olla perusteltua ottaen 

huomioon työntekijän asema ja tehtävät. Lähtökohtaisesti siis tasapuolisella kohtelulla 

tarkoitetaan työntekijöiden samanarvoista kohtelua samanlaisissa tilanteissa ja toimin-

noissa. (Leppänen, 2015, 228.) 

Leppänen (2015, 230) esitteli oivalliset esimerkit syrjinnänkiellosta ja tasapuolisen kohte-

lun velvoitteen konkretisoitumisesta: 

Työnantaja palkkaa uudeksi työntekijäksi vanhan ystävänsä, vaikka tämä ei 

olekaan yhtä pätevä kuin muut työnhakijat. Tilanteessa ei rikota syrjinnän 

kieltoa, kunhan valinnan perusteena on ystävyys eikä mikään syrjintäperus-

te. Tilanteessa ei rikota myöskään tasapuolisen kohtelun velvoitetta, koska 

velvoite ei koske rekrytointitilanteita. 

Työnantaja jättää palkkaamatta tupakoivan ja alkoholia käyttävän työnhaki-

jan vedoten yrityksen imagoon. Tilanteessa ei rikota syrjinnän kieltoa, sillä 

tupakointia ja alkoholin käyttöä ei voida rinnastaa mihinkään syrjintäperus-

teeseen. Tilanteessa ei rikota myöskään tasapuolisen kohtelun velvoitetta, 

koska velvoite ei koske rekrytointitilanteita. 

Työnantaja valitsee esimieskoulutukseen ne työntekijät, joiden hän tietää pe-

laavan vapaa-ajalla golfia kuten hänkin. Tilanteessa ei rikota syrjinnän kiel-
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toa, sillä golfin pelaamista tai pelaamattomuutta ei voida rinnastaa mihin-

kään syrjintäperusteeseen. Tilanteessa voidaan sen sijaan rikkoa tasapuoli-

sen kohtelun velvoitetta. 

Työnantaja antaa palkankorotuksen työpaikan kauneimmalle työntekijälle. 

Tilanteessa ei rikota syrjinnän kieltoa, sillä työntekijän kauneutta ei voida 

rinnastaa mihinkään syrjintäperusteeseen. Tilanteessa voidaan sen sijaan 

rikkoa tasapuolisen kohtelun velvoitetta, jos palkankorotuksen antaminen 

perustuu nimenomaan kauneuteen eikä esimerkiksi työsuorituksiin 

Tasapuolisen kohtelun velvoite ei varsinaisesti koske tätä tutkimusta, mutta on huomion-

arvoinen seikka. Yrityksiltä velvoitetaan kohtelemaan kaikkia työntekijöitään tasavertaises-

ti (Työsopimuslaki, 2 luku 2 §), mutta rekrytointitilanteissa pätee ainoastaan syrjintäkielto, 

mikä voi joissakin tilanteissa saattaa työnhakijoita eriarvoisempaan asemaan, mutta ei 

syrjivin perustein.  
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3 YHDENVERTAISUUS TYÖELÄMÄSSÄ 

3.1 Yhdenvertaisuuslain tarkoitus ja tavoitteet 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 1 luvun 1§:n mukaan, lain tarkoituksena on yhdenvertai-

suuden edistäminen ja syrjinnän ehkäisy, kuin myös tehostaa syrjinnän kohteeksi joutu-

neiden oikeusturvaa. 

Yhdenvertaisuudella viitataan toimenpiteisiin, joilla pyritään ihmisten yhdenvertaisuuden 

toteutumiseen käytännössä ja muihin verrattuna heikoimmassa asemassa olevien ase-

man parantamiseen tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi (HE 19/2014 s. 54.) 

Lain soveltamisala on yleinen, sitä sovelletaan niin julkiseen kuin yksityiseen toimintaan. 

Yhdenvertaisuuslain 3 luku käsittelee syrjinnän ja vastatoimien kieltoja. 

Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuk-

sen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, 

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön 

liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henki-

löä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. 

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, 

kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. 

(Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), 3 luku, 8 §) 

Sukupuolten välistä tasa-arvoa ja siihen perustuvaa syrjintää käsitellään tarkemmin laki 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jota käsitellään tässä työssä tarkemmin luvussa 

3.3.2. 

Syrjinnän ei välttämättä koske vain yhtä asiaa, henkilö voi tulla syrjityksi useammastakin 

henkilöön liittyvästä syystä. Esimerkiksi homoseksuaali afroamerikkalainen pyörätuolissa 

voi joutua syrjityksi seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän kuin myös vammai-

suuden perusteella. Lain mukaan syrjinnän muotoja on yhteensä viisi; välitön syrjintä, vä-

lillinen syrjintä, häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen ja ohje tai käsky syrjiä.  

Laissa säädetään positiivisesta erityiskohtelusta (9 §), välittömästä syrjinnästä (10 §), vä-

lillisestä syrjinnästä (13 §) ja häirinnästä (14 §). Edellä mainitut pykälät sisältöineen käy-

dään läpi tässä työssä luvussa 2. 

Syrjinnän muodoksi on esitetty kohtuullisten mukautusten epääminen. Tällä viitataan 

säännökseen järjestää kohtuullisia mukautuksia vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden 

toteutumiseksi. Lailla taataan vammaisten ihmisten oikeus yhdenvertaisesti asioida viran-
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omaisasioissa, sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palvelui-

ta, kuten myös suoriutua työtehtävistä ja edetä yhdenvertaisesti työuralla. (Yhdenvertai-

suuslaki 1325/2014 3 luku, 15 §) 

Yhdenvertaisuuslain 8 §:n 2 momentti mainitsee syrjinnäksi myös ohjeen tai käskyn syrjiä. 

Ohjeen tai käskyn on oltava henkilöön liittyvä syy ollakseen laissa tarkoitettua syrjintää. 

Syrjintäperusteita on ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, po-

liittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, sek-

suaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy. 

Yhdenvertaisuuslain esivalmistelujen (HE 19/2014 69) mukaan syrjintään liittyvä tai syrjin-

nän aikaansaanut annettu opastus, toimintaohje tai velvoite katsotaan ohjeeksi tai käs-

kyksi syrjiä. Ohje tai käsky syrjiä voi tulla esimerkiksi esimieheltä, kunhan on toimivaltaa ja 

asemaa antaa ohjeita ja käskyjä (Leppänen 2015, 43) 

3.2 Yhdenvertaisuuslaki työelämässä 

Yhdenvertaisuuslain 2 luku, 7 §:n mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenver-

taisuutta. Pykälän 1 momentissa todetaan, että työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuu-

den toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja 

sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia 

ratkaisuja tehdessä. Edistämistoimintapiteiksi on todettu toimintaympäristö, voimavarat ja 

muut olosuhteet. Toimenpiteiden on oltava tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuh-

taisia. 

Paanetoja (2017, 111) painottaa, että kysymyksessä on kaikkien työnantajien velvollisuus 

edistää yhdenvertaisuutta, eikä velvollisuuteen vaikuta yrityksen koko, toimiala tai henki-

löstön määrä, johon lukeutuu myös vuokratyöntekijät. 

Lain 7 §:n 2 momentissa puhutaan yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Mikäli työnantajan 

palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, tulee työnantajalla olla 

suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  

Yhdenvertaisuuslain 17 §:ssä käsitellään syrjivää työpaikkailmoitusta. Työnantaja ilmoit-

taessaan avoimesta työpaikasta, virasta taikka tehtävästä ei saa ilman perusteita edellyt-

tää hakijoilta tiettyjä ominaisuuksia tai seikkoja, jotka voivat olla syrjiviä. Syrjintäperusteita 

ja niiden poikkeuksia tarkastellaan tässä työssä luvussa 4. 
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3.3 Muut sovellettavat lait rekrytoinnissa  

3.3.1 Perustuslaki  

Perustuslaki on muodolliselta asemaltaan kansallisen oikeusjärjestyksen normi-

hierarkian ylimmänasteinen oikeussäännös. Sisällöllisesti perustuslaki määrittelee 

oikeus- ja yhteiskunta järjestelmän perusteet.   

(Hallberg, 2011) 

Perusoikeuksista säädetään perustuslain 2 luvussa, kuten 6 § pitää sisällään yhdenvertai-

suuslausekkeen, syrjintäkiellon, säännöksen lasten kohtelemista tasa-arvoisesti yksilöinä 

ja erityissäännöksen sukupuolten välisestä tasa-arvosta. 

Nimenomaan yhdenvertaisuutta työelämässä koskevaa säännöstä löytyy perustuslain 6 

§:n lisäksi perustuslain 18 §:n 3 momentti, jonka mukaan ketään ei saa erottaa työstä il-

man hyväksyttävää perustetta. Puolestaan perustuslain 125 §:ssä todetaan, että tiettyihin 

julkisiin tehtäviin tai virkoihin voidaan valita vain Suomen kansalaisuuden omaava henkilö. 

Yleiset nimitysperusteet pykälän mukaan ovat kyky, taito, sekä koeteltu kansalaiskunto. 

(Perustuslaki Leppäsen 2015 mukaan, 1-2) 

Suomen perustuslaki, 2 luku, 6 § käsittää yleisen yhdenvertaisuuslausekkeen ja syrjintä-

kiellon:  

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuo-

len, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveyden-

tilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikut-

taa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä 

työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista 

määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. 

Säännöksessä kielletään syrjintä ”muuhun henkilöön liittyvän syyn” perusteella syrjintä, 

mikä ei tee säännöksestä tyhjentävää. Leppäsen (2015) mukaan perustuslain esitöissä on 

todettu että kaikkien mahdollisten syrjintätilanteiden ennakointi olisi vaikeaa, myös otetta-

va huomioon, että tyhjentävästä luettelosta tulisi helposti pitkä ja epäsuhteinen. Syrjintä-

perusteiden luetteloa laatiessa oli pyritty pitämään silmällä syrjintäperusteita, joita voidaan 

pitää suomalaisessa yhteiskunnassa syrjintäkiellon ydinalueena. (Leppänen, 2015, 51). 
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Muiksi henkilöön liittyviksi syiksi on mainittu esimerkiksi varallisuus, yhteiskunnallisesti 

heikko/vaikuttava asema, osallisuutta yhdistystoimintaan, asuinpaikka, perhesuhteet, ras-

kaus, seksuaalinen suuntautuminen, sekä aviollinen syntyperä (Leppänen 2015, 52.) 

Voidaan todeta, että säädös ei ole tyhjentävä, eikä myöskään kiellä kaikenlaista erilaista 

kohtelua, ilman hyväksyttävää perustetta. Oleellista siis on, että voiko erilaista kohtelua 

perustella oikeasuhtaisesti ja hyväksyttävällä syyllä. On kuitenkin otettava huomioon, että 

perustelulle asetetut vaatimukset ovat korkeat erityisesti lueteltujen kiellettyjen syrjintäpe-

rusteiden tapauksissa. (Leppänen 2015, 51). 

3.3.2 Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta  

Yhdenvertaisuuslaissa käsitellään aika pitkälti kaikki muu henkilöön liittyvä syrjintä. Tasa-

arvolaissa käsitellään tarkemmin sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lain tarkoituksena on 

myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuoleen ilmaisuun liittyvää syrjintää. Opinnäy-

tetyö painottuu rekrytointiin, jonka vuoksi tässä työssä käydään laki yleisesti rekrytoinnin 

vinkkelistä. 

Syrjintä sukupuolen perusteella on kiellettyä, oli se välitöntä tai välillistä. Tässä laissa (7 §) 

välittömällä syrjinnällä sukupuolen perusteella tarkoitetaan tässä laissa; 

 eri asemaan naisten tai miesten asettamista sukupuolen perusteella; 

 raskauden tai synnytyksen perusteella asettaminen eri asemaan; 

 sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella asettaminen eri ase-

maan. 

Välillinen sukupuoleen perustuva syrjintä tarkoitetaan tässä laissa (7 §); 

 Sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella eriarvoi-

seen asemaan asettamalla neutraalilta vaikuttavan perusteen, käytännön tai 

säännöksen nojalla, mikäli menetelmän vaikutuksesta joutuu henkilöt epäedulli-

seen asemaan sukupuolen perusteella. 

 Vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden perusteella eri asemaan asetta-

mista. 

Samassa pykälässä (7§) ilmaistaan, että tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä pidetään 

myös seksuaalista häirintää ja sukupuoleen perustuvaa häirintää tai ohje tai käsky harjoit-

taa syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä viitataan sanallista, sanatonta tai fyysistä toimin-

taa, joka on luonteeltaan ei-toivottua seksuaalista käytöstä, joka tarkoituksellisesti tai tosi-

asiallisesti loukkaa henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Sukupuoleen perus-
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tuva häirintä puolestaan tarkoittaa tässä laissa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai 

sukupuolen ilmaisuun liittyvää käytöstä, joka on ei-toivottua tarkoituksellista tai tosiasiallis-

ta henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta loukkaamista. Sukupuoleen perustuva 

syrjintä ei ole luonteeltaan seksuaalista. 

Lain 6 §:n mukaan työnantajalla on velvoite edistää työelämässä edistää tavoitteellisesti ja 

suunnitelmallisesti sukupuolten tasa-arvoa. Työnantajan tulee tasa-arvoa edistämiseksi 

ottaa huomioon käytettävissä olevat voimavarat ja muut asiaan vaikuttavat seikat, kuten; 

1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä; 

2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda 

heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen; 

3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauk-

sessa; 

4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille; 

5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamis-

ta kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja 

6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. 

(Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 2 luku, 6 §) 

Mikäli työnantajalla on palvelusuhteessa säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on työn-

antajan laadittava vähintään, joka toinen vuosi tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti 

tasa-arvoa edistävät toimet toteutuvat (6 a §). 

Lain 8 §:ssä käsitellään syrjintää työelämässä. Rekrytoinnin näkökulmasta tässä laissa 

työnantajan menettelyä voi pitää syrjivänä, mikäli työnantaja toimiessaan toimii siten, että;  

 Ansioituneemman syrjäyttäminen työhön ottaessa taikka tehtävään tai koulutuk-

seen valitessaan syrjäyttäminen sukupuolen perusteella ilman hyväksyttävää syy-

tä. 

 Raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän perusteella asettaa epä-

edulliseen asemaan työhön ottaessa, tehtävään tai koulutukseen valittaessa, taik-

ka päättäessään palvelusuhteen kestosta tai jatkumisesta, palkka- tai muista pal-

velusuhteen ehdoista.  

 Työntekijän tai työntekijöiden asettamista eriarvoiseen asemaan sukupuolen pe-

rusteella palkka- tai muita palvelusuhteen ehtoja sovellettaessa saman työnanta-

jan palveluksessa, samanarvoisessa työssä. 
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Mikäli henkilö katsoo tulleensa syrjäytetyksi lain 8 §:n mukaisesti, on työnantajalla velvolli-

suus antaa selvitys menettelyistään tälle henkilölle. Työnantajan on selvityksessään käy-

tävä läpi valintaperusteet (valituksi tulleen koulutus, työkokemus jne.) ja valintaan selvästi 

vaikuttaneet osoitettavissa olevat seikat.  

3.3.3 EU-direktiivit  

Suomen liittyessä Euroopan Unioniin vuonna 1995, on liittymisen myötä otettu myös käyt-

töön EU-direktiivit. Euroopan Unioni on säätänyt syrjintädirektiivejä, kuten rotusyrjintädi-

rektiivi ja työsyrjintädirektiivi. Näiden tarkoituksena on luoda puitteet syrjinnän torjumiselle 

jäsenvaltioissa. Suomessa nämä on pantu täytäntöön yhdenvertaisuuslaissa. (Leppänen 

2015, 2.) 

SEUT 19 artiklassa on annettu seuraavat syrjintäkieltoa koskevat direktiivit: 

rotusyrjintädirektiivi: rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yh-

denvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annettu neuvoston di-

rektiivi (2000/43/EY) 

työsyrjintädirektiivi: yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koske-

vista yleisistä puitteista annettu neuvoston direktiivi (2000/78/EY). 

Leppänen 2015, 2. 

3.3.4 Rikoslaki 

Suomessa syrjintä on kriminalisoitu rikoslaissa.  

Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, 

virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta 

tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä 

1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla, 

2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa 

hänet sieltä taikka 

3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan 

asemaan 

rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, 

perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai 

terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai 

ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on 
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tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena 

työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu-

kaudeksi.  

Rikoslaki 11 luku 11 § (13.11.2009/885) 

On huomioitavaa, että syrjinnän tekotapoihin kuuluu myös syrjintää koskeva päätöksente-

ko sekä päätösten toteutus. Syrjinnän ei välttämättä tarvitse olla motiivina toiminnassa, 

mutta rikoslain mukaan syrjintä edellyttää aina tahallisuutta. (Ahtela ym., 2006 183-184.) 

Rikoslaissa oleva syrjintäsäännös on luonteeltaan yleissäännös, jota sovelletaan kaikissa 

muissa syrjintäkieltojen alaan kuuluvissa tilanteissa. Työsyrjintä on oma lukunsa, sitä sitä 

koskee erityissäännös, rikoslain 47 luvun 3 §. (Ahtela ym., 2006, 182).  

Työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää 

valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä 

asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan 

1) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kie-

len, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, peri-

män, vammaisuuden tai terveydentilan taikka 

2) uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toi-

minnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, 

on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuu-

kaudeksi. 

Rikoslaki 47 luku 3§ (13.11.2009/885) 

Aluehallintoviraston mukaan (Saarenmaa, 2018), yleisellä tasolla valtakunnallisesti työ-

hönottosyrjintää koskevia tapauksia tulee kirjallisesti käsiteltäväksi noin 10-20 tapausta 

per vuosi. Suurin osa tapauksista tulee vireille Etelä-Suomen alueen Aluehallintovirastolle. 

Sen sijaan aluehallintoviraston pitämään puhelinpalveluun tulee huomattavasti enemmän 

ilmoituksia tai epäilyksiä työhönottosyrjinnästä, mutta vain pieni osa johtaa valvontatoi-

menpiteisiin. 

Aluehallintoviraston lakimies toteaa (Saarenmaa, 2018), että työhönottoa koskevia työsyr-

jintärikostuomioita ei ole juurikaan tiedossa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa 

on ollut käsittelyssä kaksi työhönottoon liittyvä työsyrjintärikostapausta muutamia vuosia 

sitten, molemmissa syrjintäperusteena ollut kansalaisuus tai etninen alkuperä. Näissä 

tapaukissa työnantajat saivat sakot työsyrjinnästä käräjäoikeudessa. 
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Aluehallintovirasto myös toteaa (Saarenmaa, 2018) saman ongelman, mikä on mainittu 

opinnäytetyön pääasiallisemmaksi tutkimusongelmaksi, eli sen, että työhönottosyrjintään 

liittyy usein näyttöongelma, kunnollisia todisteita syrjinnästä ei ole, joten työhönottosyrjin-

nällä ei ole yleensä menestymismahdollisuuksia rikospuolella.  

3.3.5 Työturvallisuuslaki  

Työturvallisuuslain tarkoitus on mahdollistaa työnteko turvallisesti. Tarkoitus on parantaa 

työympäristöä, työolosuhteita työkyvyn turvaamiseksi, kuin myös ylläpitää, ehkäistä ja 

torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä tai työympäristöstä johtuvia työnteki-

jöiden haittoja, oli ne sitten fyysisiä tai henkisiä terveyshaittoja. 

Laki koskee enemmänkin työhönottoa ja työsuhdetta, mutta siinä on muutamia seikkoja, 

mitkä tulee ottaa huomioon rekrytoitaessa. Esimerkiksi työhakemukseen, jossa vaaditaan 

täydellistä suomen kielen taitoa, vaikka itse työtehtävä ei vaatisi tarkalleen ”täydellistä” 

kielitaitoa. Loppujen lopuksi täydellistä suomen kielen taitoa ei voida vaatia hirveän mo-

nelta ammatilta, mutta esimerkiksi suomen kielen opettajan tehtävässä täydellinen kielitai-

to on oikeutettu vaatimus. 

Kielitaitoa voi kuitenkin edellyttää. Työturvallisuuslaissa (738/2002) sanotaan, että työnan-

taja on viime kädessä vastuussa työntekijöidensä työturvallisuudesta. Esimerkiksi työtur-

vallisuuslain 14 §:n mukaan työnantajan on annettava riittävästi opetusta ja ohjausta työn-

tekijälle. Työnantajan vastuulla on, että työntekijät ymmärtävät työhön, työolosuhteisiin ja 

työympäristöön vaikuttavat työturvallisuuden edellytykset ja vaatimukset, tähän liittyen voi 

työturvallisuuteen vedota, että työntekijä osaa riittävästi suomea. Esimerkiksi vaaratilan-

teessa voi olla kielitaito ratkaisevassa asemassa, että työntekijä ymmärtää riittävästi pu-

huttua suomea. (Leppänen 2015, 84-85) 

3.3.6 Työsopimuslaki  

Lyhyesti, työsopimuslakia sovelletaan (työ)sopimukseen, jolla työntekijä tai työntekijät 

yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tä-

män johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. (Työsopimuslaki 

26.1.2001/55 1 luku 1§). Työsopimuslakia sovelletaan työsopimukseen, mutta silti laissa 

on huomioitavia seikkoja, jotka liittyvät yhdenvertaisuuteen ja rekrytointiin.  

Työsopimuslain 2 luku 2 §:n mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolises-

ti, ellei työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Lain mukaan työn-

antajan velvoite on tarjota töitä osa-aikaisille työntekijöille, ennen kuin lähtee rekrytoimaan 

lisää työntekijöitä. Kuin myös työnantajan on ilmoitettava työpaikalla vapautuvista työpai-
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koista yleisesti yrityksessä varmistaakseen, että myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla 

työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet hakeutua näihin työpaikkoihin kuin vakituisilla 

tai kokoaikaisilla työntekijöillä. (Työsopimuslaki 26.1.2001/55 2 luku 5 & 6 §) 

Laki turvaa osa-aikaisten työntekijöiden aseman, kuin myös irtisanottujen työntekijöiden. 

Työsopimuslain 6 luvun 6 § mukaan, työnantajan on tarjottava työtä irtisanotulle, työ- ja 

elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja tar-

vitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai 

samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt. (Työsopimuslaki 

26.1.2001/55 6 luku 6 §) 

3.3.7 Henkilötietolaki  

On huomioitavaa, että vuonna 2018 on täytäntöön tullut uusi Euroopan Unionin tietosuoja-

asetus (GDPR, eli General Data Protection Requlation), joka on tiukentanut ja antanut 

kuluttajalle valtaa omien tietojensa hallinnointiin. Uusi suomen tietosuojalaki ei ole vielä 

tullut voimaan, joten sen nojalla tässä osiossa esitetyt asiat ovat kirjoitushetkellä voimas-

sa, ellei se ole ristiriidassa GDPR-asetuksen kanssa. Henkilötietolakia tarkastellaan tässä 

luvussa rekrytoinnin näkökulmasta, johon muutokset ovat ilmeisemmin kovin vähäiset. 

Henkilötietolaki on säädetty suojaamaan yksityiselämää ja muita yksityisyyden suojaa 

turvaavia perusoikeuksia. Lakia sovelletaan, kun käsitellään henkilötietoja tai kun henkilö-

tiedoista on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri. Rekrytoinnissa yleisesti ottaen kerätään 

henkilöistä jonkinlaisia tietoja.  

Henkilötietolaissa (523/1999, 1 luku 3§) määritellään seuraavat asiat: henkilötiedolla tar-

koitetaan kaikenlaista luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan ja tai elinolosuhtei-

taan kuvaavia merkintöjä, joista voi tunnistaa henkilön tai hänen perheensä tai yhteisessä 

taloudessa asuvia koskeviksi. 

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestä-

mistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suo-

jaamista, poistamista, tuhoamista ja muita toimenpiteitä. Henkilörekisterillä tarkoitetaan 

yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa tietojoukkoa - mikä sisältää henkilötietoja - 

jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on 

järjestetty kortistoiksi, luetteloiksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä 

henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti.  

Henkilötietolain 3 luku 11 § mukaan arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka 

kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rotua tai etnistä alkuperää; henkilön yhteiskunnal-
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lista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; rikollista tekoa, 

rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta; henkilön terveydentilaa, sairautta tai vam-

maisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia; hen-

kilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka henkilön sosiaalihuollon tar-

vetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon 

etuuksia. Lain mukaan arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. 

HE 9/2018 täsmentää, että yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa säädetään henkilötie-

tolain 11 §:n kaltaisesta arkaluonteisten henkilötietojen käsittelykiellosta. Pääasiassa ylei-

sen tietosuoja-asetuksen erityiset henkilötietoryhmät vastaavat henkilötietolaissa tarkoitet-

tuja arkaluonteisia henkilötietoja, on huomattavissa välillä eroavaisuuksia. Yleisen tie-

tosuoja-asetus katsoo, että geneettinen tai biometrinen tieto, jota käsitellään henkilön tun-

nistamista varten, kuuluu käsittelykiellon piiriin kuuluvaksi erityiseksi henkilötiedoksi.  

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyyn löytyy myös poikkeuksensa. Henkilötietolain 3 

luku 12 § juurikin tuo esiin poikkeukset, esimerkiksi mitä edellisessä pykälässä säädetään, 

ei estä tietojen käsittelyä, johon rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa; 

taikka sellaisen henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai am-

mattiliittoon kuulumista koskevan tiedon käsittelyä, jonka rekisteröity on itse saattanut 

julkiseksi. Arkaluonteiset tiedot on kuitenkin poistettava rekisteristä välittömästi sen jäl-

keen, kun käsittelylle ei ole enää perustetta. 

3.3.8 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä  

Laissa säädetään henkilötietojen käsittelyä työsuhteessa, työntekijälle teetettävistä tes-

teistä ja tarkastuksista, sekä niitä koskevista vaatimuksista, kuin myös teknisestä valvon-

nasta työpaikalla. Laissa säädetään myös työntekijän sähköpostiviestien hakemisesta ja 

avaamisesta. Laki koskee myös virkamiehiä ja virkasuhteessa olevia ja niihin verrattavis-

sa julkisoikeudellisessa palvelusuhteessa työskenteleviä. Työnhakijaan lakia sovelletaan 

soveltuvin osin. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä, 2 §). Ellei laissa toisin säädetä, 

on henkilötietojen käsittelyssä sovellettava henkilötietolakia. 

Lähtökohtaisesti jokaisella henkilöllä on oikeus itse päättää mitä tietoja hän luovuttaa it-

sestään. On kuitenkin väistämätöntä, että työnhaussa ja työsuhteessa työnantaja tarvitsee 

joitakin tietoja työnhakijasta ja työntekijöistään. (Paanetoja, 2017 129). Työnantajalla kui-

tenkin on oikeus vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisiin henkilötie-

toihin. Tietojen on liityttävä osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi tai työ-

tehtävien erityisluonteesta johtuviin etuuksiin. Lain mukaan tarpeellisuusvaatimuksesta ei 
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voi poiketa, vaikka työntekijä antaisi siihen suostumuksensa (Laki yksityisyyden suojasta 

työelämässä, 3 §) 

Työnantajalla ei ole oikeutta kerätä työntekijää koskevia henkilötietoja itsenäisesti, vaan 

tiedot on ensisijaisesti kerättävä henkilöltä itseltään. Työntekijälle on ilmoitettava etukä-

teen, mikäli työnantaja aikoo hankkia henkilötietoja viranomaistaholta, esimerkiksi selvit-

täessään henkilön luotettavuutta tarkastamalla luottotiedot. (Paanetoja, 2017 129). Luotto-

tietolaki (527/2007) säätelee tarkemmin, että missä tilanteessa on sallittua työnhakijan 

taikka työntekijän luottokelpoisuutta lähteä tiedustelemaan. Henkilön luottokelpoisuutta 

avataan lisää tässä työssä lisää luvussa 4. Syrjinnän kiellot) 

Lähtökohtaisesti työnantajalla on oikeus käsitellä terveydentilaa koskevia tietoja, mikäli ne 

on kerätty työntekijältä itseltään, kirjallisella suostumuksella jostain muualta. Työntekijän 

terveydentila ja siihen liitännäiset asiat, kuten vammaisuus, sairaus tai häneen kohdistu-

neita hoitotoimia on arkaluonteista tietoa. Arkaluonteisia tietoja ei lähtökohtaisesti työnan-

taja saa käsitellä. (Paanetoja 2017 130). 

Työtehtävät voi edellyttää tietynlaista soveltuvuutta, jolloin on hyväksyttävää testata työn-

tekijä taikka työnhakija erilaisilla soveltuvuustestejä. Soveltuvuustestejä saa suorittaa ai-

noastaan asiantuntijat. (Paanetoja 2017 131). 

Opinnäytetyössä käydään Laki yksityisyyden suojasta työelämässä suhteellisen lyhyesti, 

koska opinnäytetyö painottuu rekrytointiin liittyvään lainsäädäntöön. 
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4 SYRJINNÄN KIELLOT  

4.1 Taustaa 

Työperäisen syrjinnän torjumiseksi, olisi asia saatava näkyväksi. Yksi keskeisimmistä on-

gelmista työsyrjinnässä on todistaa syrjinnän todella tapahtuneen. Voi olla haastavaa to-

dentaa kohtelun tapahtuneen syrjivin perustein, esimerkiksi etnisyyden tai vammaisuuden 

perusteella, kuin että päätös olisi tehty hyväksyttävien tekijöiden perusteella, esimerkiksi 

henkilön koulutuksen tai työkokemuksen. (Larja ym. 2012, 22.) 

4.2 Ikä 

Syrjintä iän perusteella on kielletty perustuslain 6 §:ssä, työsopimuslaissa, virkamieslaissa 

ja yhdenvertaisuuslaissa. Ikäsyrjintää kohtaavat sekä nuoret, että vanhat työntekijät ja 

työnhakijat. Nuorilla syrjivä kohtelu saattaa liittyä vaikeuksiin saada työtä puuttuvan työko-

kemuksen vuoksi. Vanhempien ihmisten kohdalla syrjinnän taustalla on usein käsitys työ-

kyvyn ja työsuorituksen alentumisesta. (Kuoppamäki, 2008, 81-82.) 

Rekrytoinnissa voi työnhakijalta edellyttää vain harvoin tiettyä ikää. Tällaisia tilanteita ovat 

yleensä mallia tai näyttelijää haettaessa. (Leppänen, 2015, 58.) 

Suomessa ikä on yksi eniten tutkittu syrjintäperuste. Asiaa on erityisesti vauhdittanut suur-

ten ikäluokkien siirtyminen kohti eläkeikää. Suuret ikäluokat ovat toisen maailmansodan 

jälkeen suuren syntyvyyden tulos, jonka jälkeen syntyvyys ei ole ollut niin korkea. Voi to-

deta, että 40% suomen työvoimasta jää eläkkeelle 2020 alkaen. Tämä tulee johtamaan 

siihen, että Suomessa työelämän ikärakenne muuttuu radikaalisti. Sekä nuoret, että van-

hemmat kokevat työsyrjintää iän perusteella (Larja ym., 2012, 38) 

4.3 Terveydentila ja vammaisuus  

Syrjintä harvemmin on yksinkertaista, erityisesti jos puhutaan terveydentilasta ja vammai-

suudesta. Yhdenvertaisuuslaissa terveydentilalla tarkoitetaan sekä fyysistä, että psyykkis-

tä terveydentilaa, sekä kattaa akuutit ja krooniset sairaudet. (HE 19/2014) 

Yhdenvertaisuuslain 8 § asettaa syrjinnänkiellon, jossa yksiselitteisesti kielletään mm. 

terveydentilan tai vammaisuuden perusteella syrjiminen. 

Terveydentilalla ja vammaisuudella on paljon yhteistä. Vammaisuus voi johtua sairaudes-

ta, mutta vammaisuus voi olla myös syntyperäistä tai tapaturman seuraus. Lyhykäisyy-

dessään; vammaisuus on olotilana pysyvä ja siihen liittyy rajoitteita toimia normaalisti 

elinpiirissään. Silti, vammaisuuden määritteleminen ei ole niin yksiselitteistä ja laeissa on 
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omat määritelmänsä vammaisuudelle. Vammaisuus ei kuitenkaan ole este työelämään, 

vaikka useinkin vammaisuus asettaa rajoitteita työpaikalla tai työtehtävien suhteen. (Lep-

pänen 2015, 122). 

Vammaisuudesta tai terveydentilasta on vaikeaa löytää tilastoja, koska henkilötietolain 

mukaan henkilöitä ei saa vammaisuuden tai terveydentilan perustein rekisteröidä. Aihees-

ta myöskään ei ole hirveästi tutkimuksia tehty, vaikka yleisesti ottaen on tiedossa, että 

vammaisilla on paljon vaikeuksia yhteiskunnallisen aseman suhteen. (Mahlamäki, 2013) 

Sairaudet ja vammat luokitellaan kansainvälisen tautiluokituksen, ICD-10, mukaisesti. 

Lisäksi on vielä niin kutsuttu Z-luokka, joka pitää sisällään tekijöitä, jotka saattavat vaikut-

taa terveydentilaan, esimerkiksi tupakointi, alkoholin ja huumeiden käyttö. Näillä tekijöillä 

ei ole syrjintäsuojaa terveydentilana, koska ne voivat vaikuttaa terveydentilaan. Sen sijaan 

alkoholin ja tupakoinnin liitännäissairaudet, kuten maksa- ja haimasairaudet, syövät ja 

mielenterveyden häiriöt vaikuttavat suoraan terveydentilaan. (Leppänen 2015, 123). 

Fyysistä kuntoa voi arvioida samalla tavalla kuin tupakointia, alkoholin- ja huumeiden 

käyttöä. Se on tekijä, joka voi vaikuttaa terveydentilaan, eikä täten muodosta terveydenti-

laa. Erilaisia sairauksia voi seurata huonosta fyysisestä kunnosta, jotka saavat syrjin-

täsuojan terveydentilana. (Leppänen 2015, 123) 

Liikalihavuus on hieman vaikeampi, koska se katsotaan sairaudeksi ICD-10-

luokituksessa. Tietyin edellytyksin, liikalihavuus voidaan myös todeta vammaksi. Euroo-

pan unionin tuomioistuin katsoi tapauksessa FOA (C-354/13), että liikalihavuus täyttää 

työsyrjintädirektiivissä tarkoitettua vammaa, jos se aiheuttaa pitkäaikaista, fyysistä, hen-

kistä ja psyykkisistä vaurioista johtuvan rajoitteen, joka vuorovaikutuksessa voi estää asi-

anomaisen henkilön täysmääräisesti osallistumisen työelämään yhdenvertaisesti muiden 

työntekijöiden kanssa rajoittuneen liikuntakyvyn taikka työtehtävien suorittamisen estävien 

tai haittaavien sairauksien vuoksi. Tapauksessa myös todettiin, että vammaisuuden käsite 

ei riipu siitä, missä määrin henkilö on voinut vaikuttaa vammansa aiheutumiseen. (Leppä-

nen 2015, 123) 

Työnhakijoiden syrjintä on lähtökohtaisesti kiellettyä terveydentilan tai vammaisuuden 

perusteella, mutta joissakin tilanteissa työnhakijan asettaminen eri asemaan terveydenti-

lan tai vammaisuutensa perusteella on oikeutettua. Varauksellinen tai kielteinen suhtau-

tuminen tiettyä sairautta tai vammaa kohtaan jo olemassa olevien työntekijöiden keskuu-

dessa ei ole hyväksyttävä syy jättää rekrytoimatta henkilöä, jolla on sairaus tai vamma. 

(Leppänen 2015, 124). 
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Tupakoivan, alkoholia tai huumeita käyttävän henkilön rekrytoimatta jättäessä työnantaja 

ei syyllisty syrjintään, koska yrityskuva voi vaikuttaa siihen, että halutaanko yrityksen pal-

velukseen tupakoivaa, alkoholi- tai huumeidenkäyttäjää. Työsuhteessa tilanne on eri, kos-

ka se on tasapuolisenkohtelun velvoitteen vastaista. (Leppänen 2015, 124). 

Lähtökohtaisesti liikalihavan syrjäyttäminen rekrytointitilanteessa on kiellettyä, koska liika-

lihavuus on virallisesti sairaus, taikka tietyin edellytyksin vamma. Mikäli työtehtävät ovat 

sellaisia, että liikalihavan on fyysisesti mahdotonta suoriutua niistä turvallisesti, on oikeu-

tettua jättää hänet rekrytoimatta. (Leppänen 2015, 124). 

Leppänen (2015) myös mainitsee, että on liikalihavan henkilön rekrytointitilanteessa arvi-

oitava tilannetta, jossa on ”oleellisen tärkeää”, että työssä on normaalipainoinen henkilö, 

esimerkiksi mallin työ tai painonhallintapalveluja tarjoavassa yrityksessä työskentely.  

On huomioitava, että liikalihavuus ei välttämättä poissulje henkilön soveltuvuutta työsken-

nellä painonhallintapalveluja tarjoavassa yrityksessä. Henkilö voi olla ylipainoinen ja silti 

olla hyvin pätevä vaikkapa neuvomaan painonhallinnassa asiakkaitaan hyvinkin tuloksin. 

Toki ulkoinen olemus voi luoda asiakkaalle ristiriitaisen kuvan henkilön ulkonäön ja tietä-

myksen suhteen, koska yleisesti ottaen painonhallinta-alalle stereotyyppisesti ihmisiä, 

jotka ovat fyysisesti todella hyvässä kunnossa.  

Luonnollisesti lyhytaikaiset terveydentilan häiriöt eivät voi lähtökohtaisesti vaikuttaa työ-

hön ottamiseen, ellei kyseessä ole todella lyhyt työsuhde. Terveydentilan vaikutus kuiten-

kin voi muuttua, kun puhutaan sairauksista, jotka voi vaikuttaa työkykyyn pitkäaikaisem-

min. Mikäli pitkäaikainen sairaus ei oleellisesti tai todellisesti vaikuta työtehtävien menes-

tyksessä suorittamisessa, ei sairauden tule vaikuttaa rekrytointipäätökseen. (Leppänen 

2015, 126-127) 

Leppänen (2015, 127) toteaa, että syrjinnän kriteerit eivät täyty, mikäli työnhakija ei ole 

työkykyinen kaikkiin oleellisiin työtehtäviin. Työnantajan velvollisuutena on varmistaa, että 

työntekijä ei aiheuta vaaraa itsensä, työyhteisön tai asiakkaiden turvallisuudelle tai tervey-

delle.  

Opinnäytetyöstä on rajattu pois terveydentilan ja vammaisuuden syrjinnänkielto, koska 

vammaisuuden ja terveydentilan perusteella syrjintä on monisyinen ja vaikeasti lyhyesti 

selitettävissä. Työllistyminen on yleisesti ottaen haasteellisempaa riippuen vammaisuuden 

taustasta ja tilasta, esimerkiksi on aivan erilaista olla työmarkkinoilla liikuntarajoitteisena, 

kuin että olisi esimerkiksi Downin syndrooma. Vammaisuus voi vaikuttaa työn tulokseen ja 

työturvallisuuteen. On myös otettava huomioon, että ihmisten käsitykset vammaisuudesta 

ja heidän tukitoimistaan työelämästä saattavat olla hyvin vaihtelevia, jolloin jo pelkästään 

työnantajan tietämättömyys saattaa asettaa vammaisen henkilön eri arvoiseen asemaan, 
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mikä olisi tutkimustulos itsessään. Itse opinnäytetyön tutkimusosuudessa olisi jouduttu 

mahdollisesti antamaan paljon lisätietoa henkilön vammaisuudesta ja hänen tarvitsemas-

taan tuesta ja mukautuksista, mitä ei katsottu realistiseksi mahdollisuudeksi peilaten to-

sielämän tilanteeseen. Tästä syystä myöskään terveydentilan ja vammaisuuden syrjin-

nänkielto on käyty tässä työssä suppeasti. 

4.4 Alkuperä, kansalaisuus ja kieli  

Syrjintä kansalaisuuden ja etnisen alkuperän perusteella kielletään työsopimuslaissa, val-

tion virkamieslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa, sekä yhdenvertai-

suuslaissa. (Kuoppamäki, 2008, 122.) Etnisen, kansallisen ja yhteiskunnallisen alkuperän 

määritteleminen voi kuitenkin toisinaan olla hankalaa. Määritelmän tunnusmerkkeihin kuu-

luu muun muassa syntyperä, kieli, nimet, sukulaisuus, asuinalue, tapakulttuuri, taloudelli-

set siteet, uskonto ja taide. Kuitenkaan yksikään tunnusmerkki sellaisenaan riitä alkuperän 

määrittelemiseksi. (Leppänen 2015, 74-75.)  

Kansalaisuuden käsite kansalaisuuslaissa kuvataan muun muassa seuraavalla tavalla:  

Kansalaisuudella yksilön ja valtion välistä lainsäädännöllistä sidettä, joka määrittää 

yksilön aseman valtiossa ja jolla määritetään yksilön ja valtion välisiä keskeisiä oi-

keuksia ja velvollisuuksia 

(Kansalaisuuslaki, 16.5.2003/359, 2§) 

Suomessa esimerkiksi romanit, sekä saamelaiset ovat etnisiä ryhmiä, joilla on oma etni-

nen alkuperä. Yhteiskunnallinen alkuperä voi tarkoittaa esimerkiksi aateluutta, eli se eroaa 

käsitteellisesti etnisestä alkuperästä. (Leppänen, 2015, 75.) 

Eurobarometrin kyselyn 2009 mukaan syrjintä etnisen alkuperän mukaan on yleisin syrjin-

nän muoto Euroopan kansalaisten keskuudessa. Suomalaisten osion mukaan, 72% ajat-

telivat, että syrjintä etnisyyden perusteella on melko tai erittäin yleistä yhteiskunnassa, kun 

taas 34% ajatteli, että etninen syrjintä johtuu kielestä. 

Suomessa etniseksi vähemmistöksi mielletään joko vanhat kansallisuudet, kuten saame-

laiset, romanit ja suomenruotsalaiset, tai maahanmuuttajataustaiset. Käytännössä, tutki-

muksissa ja toiminnoissa syrjinnänvastaisuus kohdistuu pääsääntöisesti maahanmuuttaja-

taustaisiin henkilöihin. Suomessa maahanmuutto on kasvamassa ja työpaikat ovat moni-

kulttuurisia (Larja, 2012, 52).  
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Tilastokeskuksen mukaan, vuonna 2017 suomessa oli 249 500 suomessa asuvia ulko-

maalaisia kansalaisia, mikä on 4,5% väestöstä. Suurimpina kansalaisuusryhminä on yli-

voimaisesti Viron (51 539) ja Venäjän (29 183) kansalaiset. (Tilastokeskus, 2017) 

Etnisestä syrjinnästä on tehty tutkimuksia, mutta tilastollisessa tutkimuksessa ongelmalli-

seksi tekee etnisyyden löytäminen, esimerkiksi Syrjä ja Valtakari (2008) on tutkinut Suo-

men romanien työllisyyttä. Tutkimus toteutettiin kyselyllä, joka lähetettiin töitä etsiville ro-

maneille, romanien yhteyshenkilöille työhallinnosta ja yksityisen sektorin työnantajille. Ky-

selyjä lähetettiin henkilöille, joilla oli tyypillinen romanisukunimi. Syrjä ja Valtakari totesikin 

tutkimuksen toteuttamisen ongelmaksi, että henkilötietolain mukaan henkilöitä ei rekiste-

röidä etnisin perustein.  

Edellä mainitun ongelman tähden, tutkimus etnisestä syrjinnästä on hieman vaikeaa, jon-

ka takia on helpompaa tutkia maahanmuuttajien etnisyyttä yhteydessä työnhakuun.  

Eurobarometri teki vuonna 2009 kyselyn syrjinnästä, siinä kysyttiin, että tekijät voivat vai-

kuttaa hakijan asettumista epäedulliseen asemaan, kun yritys valitsee kahden väliltä, jotka 

ovat yhtä osaavia ja yhtä päteviä hakijoita. Eurooppalaisista vastaajista etninen alkuperä 

tai ihon väri oli kolmanneksi suurin tekijä, joka vaikuttaa työnantaja päätökseen, kaikista 

vastauksista 38% pitivät tätä tekijää ehkä merkittävänä. Ainoastaan ”siisti ulkonäkö, pu-

keutuminen ja esiintyminen” ja ikä sijoittui korkeammalle. Suomessa puolestaan etninen 

alkuperä ja ihonväri sijoittuivat korkeammalle kuin muissa EU:n jäsenvaltioissa keskimää-

rin. 52%, eli yli puolet suomalaisista vastaajista ajatteli tämän tekijän voivan vaikuttavan 

työnantajan päätökseen.  

Samassa tutkimuksessa myös oli kysytty vaikutusta ”hakijan puhe ja aksentti”. Suomalai-

set sijoittui keskiverron alle (24%) tässä kysymyksessä verraten muihin EU:n jäsenvaltioi-

hin (30%).  

Tutkimuksessa ei kysytty kielitaidon perään, mutta tämän voi liittää epäsuorasti kielen 

perusteella syrjimiseen. Tämä on hieman ristiriidassa sen suhteen, mitä suomalaiset ajat-

telivat etnisestä alkuperästä ja ihonväristä. Suurin osa suomalaisista tietää, että suomen 

kieli on todella vaikea kieli oppia ja arvostavat jos joku vaivautuu opettelemaan kielen.  

4.5 Uskonto ja vakaumus  

Suomen perustuslaissa säädetään uskonnon ja omantunnon vapaudesta, jonka mukaan 

jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus, siihen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoit-

taa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolli-

seen yhdyskuntaan. Laissa myös sanotaan, että kukaan ei ole velvollinen osallistumaan 

omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. (Perustuslaki, 11.6.1999/731, 11§.) 
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Suomessa harjoitetaan moniakin uskontoja, yhdenvertaisuuslaissa uskonnolla kuitenkin 

viitataan rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin, lisäksi uskonnollisiin yhdistyksiin, täs-

tä esimerkkinä helluntaiseurakunnat (Leppänen, 2015, 88). Vakaumus usein yhdistetään 

mielipiteeseen, mutta voidaan pitää syvällisenä elämän filosofiana ja näin olevan lähellä 

uskontoa (Larja ym., 2012, 92). 

Leppäsen (2015, 90) mukaan vakaumus on erittäin haastava syrjintäperuste, koska va-

kaumukseen on usein helppo vedota syrjivänä perusteena, josta johtuen vakaumukseksi 

ei voida katsoa mitä tahansa ajattelutapaa. Rajan veto vakaumuksen ja mielipiteen välillä 

on haastavaa, jonka tähden vakaumuksen on oltava varma, vakaa käsitys jostain perus-

tavanluonteisesta asiasta.  

Rekrytoitaessa on hyvin harvassa tilanteet, jossa voidaan työnhakijoilta edellyttää tiettyyn 

uskontokuntaan kuulumista tai kuulumattomuutta. Esimerkiksi yhdenvertaisuuslain esitöi-

den (HE 19/2014 s.73) evankelisluterilainen kirkko voi rekrytoitaessa edellyttää kirkon 

jäsenyyttä virkaan tai tehtäviin valituilta. Leppänen (2015, 92) toteaakin, että tiettyä uskon-

toa tai vakaumusta voidaan vaatia työnhakijalta silloin, kun työtehtävät ja niiden suoritta-

minen vaatii sitä. Tämän kaltaisia työtehtäviä olisi esimerkiksi poliittisen puolueen virkailija 

tai poliittisen lehden toimittaja, mutta mikäli työssä ei olla tekemisissä uskonnon tai va-

kaumuksen kanssa, eikä työntekijä edusta työnantajaansa, ei ole perusteltua vaatia us-

kontoon kuulumista tai tiettyä vakaumusta.  

On huomioitava, että mikäli yrityksen asiakkaat suhtautuvat varauksella taikka kielteisesti 

työntekijään, joka edustaa tiettyä uskontoa, vakaumusta tai kansalaisuutta, voidaan ääriti-

lanteessa jättää tämän kaltaisen ryhmän edustaja rekrytoimatta. Tilanne tulee kyseeseen 

silloin, kun yrityksen toiminta estyisi asiakkaiden reaktion vuoksi. Mikäli yrityksen työnteki-

jät suhtautuvat varauksella tai kielteisesti tiettyä uskontoa tai vakaumusta kohtaan, se ei 

ole hyväksyttävä peruste jättää rekrytoimatta ryhmän edustaja. (Leppänen 2015, 92.) 

Vakaumuksellinen välillinen syrjintä voi näkyä esimerkiksi varusmiespalvelun suorittami-

sen vaatimisella. Tämän kaltainen vaatimus asettaa siviilipalveluksen käyneet ja aseista-

kieltäytyjät eriarvoiseen asemaan. Varusmiespalveluksen suorittamista ei voi vaatia, ellei 

varusmiespalveluksessa opituilla taidoilla on todellinen merkitys työn suorittamiseen. 

(Leppänen 2015, 93.) 

Aihepiiristä on hyvin vähän tutkimuksia tehty. Jaakkola (2000) oli tutkinut maahanmuutta-

jan käsityksiä suomalaisten työmarkkinoiden pääsystä ja edellytyksistä. Kun kysyttiin vas-

taajilta minkä uskoivat vaikeuttavan työnhakua; 21% uskoivat uskonnon olevan joko todel-

la tai melko tärkeä hankaloittava tekijä työnhaussa verrattuna 65% uskoivat ulkomaalai-

sen taustansa olevan todella tai melko tärkeä hankaloittava tekijä työnhaussa. On kuiten-
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kin otettava huomioon, että tulokset ovat hieman ristiriidassa keskenään, kuitenkin 

useimmiten etninen alkuperä ja uskonto linkitetään vahvasti keskenään, mikä tekee asian 

tutkimisesta haasteellisen. (Larja ym., 2012, 93-94.) 

4.6 Mielipide  

Suomessa kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu sananvapaus, joka taataan perustuslais-

sa. Perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on sananvapaus, johon sisältyy oikeus ilmaista, 

julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estä-

mättä. 

Syrjintäperusteena mielipide tarkoittaa mielipiteen ilmaisua käytännössä, useimmiten liit-

tyen vakaumukseen ja poliittiseen toimintaan. Vakaumuksellinen mielipide kuitenkin tulisi 

käsitellä vakaumuksellisena syrjintänä ja mikäli poliittinen mielipide ilmenee poliittisena 

toimintana, on arvioitava poliittiseen toimintaan perustuvan syrjinnän kautta. (Leppänen 

2015, 99) 

Lähtökohtana mielipiteen ilmaisulle voisi pitää, että työnhakijan, työntekijän tai virkamie-

hen saattaminen eri asemaan mielipiteen perusteella on kiellettyä. On huomioitavaa, että 

mielipiteet tulevat yleensä imi rekrytoinnin jälkeen. Mikäli työntekijän tai virkamiehen mie-

lipiteet poikkeavat työnantajan tai työyhteisön mielipiteistä, ei tule häntä asettaa eriarvoi-

seen asemaan ilman hyväksyttävää syytä. Työntekijällä ei ole oikeutta kieltäytyä työsopi-

muksensa mukaisista työtehtävistä mielipiteittensä perusteella. 

Kuoppamäki (2008, 75) huomauttaakin, että mielipide voi johtaa syrjintään ainoastaan 

ilmaistuna. Työnantajan kanssa ei tarvitse olla samaa mieltä ja erilaisten käsitysten tuo-

minen ilmi on sallittua. Tietynalaista pidättäväisyyttä olisi hyvä harjoittaa tietyissä konteks-

teissa. Esimerkiksi mikäli ihmisoikeusjärjestön johtohahmo esittäisi kannattavansa kuole-

manrangaistusta tai ilmaisisi rasistisia mielipiteitä, voisi katsoa hänen ylittävän sallitun 

rajan. Kuin myös yritysmaailmassa johtavilta henkilöiltä voidaan edellyttää pidättyväisyyttä 

mielipideasioissa, mikäli se on ristiriidassa työnantajan keskeisten toimintaperiaatteiden 

kanssa.  

Tutkittua tietoa mielipiteen ilmaisusta rekrytointitilanteessa on sangen vähän, mutta sen 

sijaan irtisanomistilanteita on ollut ja niistä on ihan oikeudessa asti käyty. Esimerkkinä 

voisi mainita Työtuomioistuimen tuomiossa 2011:17 oli käsitelty tapaus, jossa työntekijä 

oli vapaa-ajallaan televisiossa ilmaissut mielipiteitään, jotka aiheuttivat työnantajalle va-

hinkoa. Työntekijä oli ilmoittanut työnantajansa nimen ohjelman alussa ja vastasi juonta-

jan kysymyksiin esimerkiksi maahanmuuttajia koskeviin kysymyksiin tavalla, joka voitiin 

tulkita syrjiväksi ja rasistiseksi. 
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4.7 Poliittinen toiminta ja ammattiyhdistystoiminta  

Perustuslain 13 §:n mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus, mikä tarkoittaa että jokaisella 

on oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osal-

listua yhdistyksen toimintaan. Sama laki turvaa myös ammatillisen yhdistymisvapauden ja 

vapauden järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. 

Työsopimuslain 13 luku 1 § myös toteaa, että työnantajalla ja työntekijällä on oikeus kuu-

lua yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan, kuin myös työnantajalla ja työnteki-

jällä on niin ikään vapaus olla kuulumatta yhdistykseen. Oikeuden ja vapauden estäminen 

tai rajoittaminen on kiellettyä.  

Syrjinnänkiellon mukaisesti, työnhakijan, työntekijän tai virkamiehen asettaminen eriarvoi-

seen asemaan poliittisen toimintansa tai ammattiyhdistystoimintansa perusteella on lähtö-

kohtaisesti kiellettyä. Mikäli työtehtävät edellyttävät politiikan tuntemusta, voidaan työnha-

kijalta edellyttää aiempaa poliittista toimintaa. Esimerkiksi puolueiden ja etujärjestöjen 

tehtävät. (Leppänen, 2015, 105.) 

Poliittinen toiminta voi olla peruste erilaiseen kohteluun esimerkiksi tilanteessa, jos johta-

vassa asemassa oleva työntekijä toimii aktiivisesti politiikassa ja tämä heijastuisi yritysku-

vaan (Leppänen, 2015, 105). 

Kielto syrjiä tämän asianyhteydessä suojaa työntekijöitä sekä positiivista että negatiivista 

järjestäytymisvapautta, toisin sanottuna työntekijöitä ei saa asettaa oikeudettomasti eri 

asemaan järjestäytymisen kuin järjestäytymättömyyden perusteella. Kiellon suojasta hyö-

tyy etenkin ammattiyhdistysaktiivit. (Leppänen, 2015, 103.) 

Kuoppamäen (2008, 167) mukaan työnantajalla ei ole oikeutta saada tietoa työnhakijan tai 

työntekijän kuulumisesta ammattiliittoon, toki tieto tulee työnantajalle usein siksi, koska 

työnantaja perii työntekijän kanssa tehdyn sopimuksen perustella ammattiliiton jäsenmak-

sun suoraan palkasta. 

Kuoppamäki (2008) toteaa, että yleisesti työpaikasta ja työstä erillään oleva poliittise toi-

minnan katsotaan olevan merkityksettömiä työn tekemisen kannalta, poikkeuksina esi-

merkiksi työ, jota tehdään puolueiden palveluksessa. Poliittiseen toimintaan perustuvia 

syrjintäepäilyjä esitetään toisinaan.  

4.8 Perhesuhteet  

Yhdenvertaisuuslain esitöiden (HE 19/2014, 66) mukaan, perhesuhteilla tarkoitetaan eri-

tyisesti henkilön niin kutsuttua perhestatusta. Esimerkiksi sitä, onko henkilö naimaton, 
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avioliitossa, avoliitossa, eronnut tai leski. Esitöissä mainitaan myös rekisteröitynyt pa-

risuhde, mutta tulee ottaa huomioon, että avioliittolaki ei koske enää vain miehen ja nai-

sen välistä avioliittoa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työnhakijaa ei voi jättää rekrytoimatta pelkästään 

sillä perusteella, että henkilö olisi naimaton, avioliitossa, avoliitossa, eronnut tai leski. Vir-

heellisesti yleensä ajatellaan, että perhesuhteilla viitataan vanhemmuuteen tai raskau-

teen, mutta näihin perustuva syrjintä on kielletty tasa-arvolaissa. 

Perhesuhteilla saattaa kuitenkin olla vaikutusta rekrytointitilanteessa. Esimerkiksi mikäli 

työnantaja hakee työntekijää töihin ulkomaankomennukselle, perhetilanteella on merkitys-

tä molemmille osapuolille, esimerkiksi sen suhteen saako perhettä ottaa mukaan ulko-

maankomennukselle. Siltikään, työnantaja ei lähtökohtaisesti voi valita työntekijää per-

hesuhteiden perusteella. Se, että kustantaako työnantaja mahdollisia perheenjäseniä ko-

mennukselle vai ei, on työnantajan päätettävissä. (Leppänen, 2015, 120) 

Kuoppamäki (2008, 161) toteaa, että perhesuhteilla ei lähtökohtaisesti ole mitään tekemis-

tä työstä suoriutumisen kanssa. Työntekijän avo- tai aviosuhteet, saatikka lapset eivät 

kuulu työnantajalle. 

4.9 Seksuaalinen suuntautuminen  

Seksuaalisella suuntautumisella tarkoitetaan esimerkiksi hetero-, homo- ja biseksuaali-

suutta. Useimmiten seksuaalisen suuntautumisen perusteella syrjinnässä tarkoitetaan 

nimenomaan seksuaalivähemmistöjä. Seksuaalivähemmistöt eivät ole sama asia kuin 

sukupuolivähemmistöt, joiden oikeuksista säädetään tasa-arvolaissa (Leppänen, 2015, 

154). 

Seksuaalisen suuntautumisen perusteella työnhakijan, työntekijän tai virkamiehen aset-

taminen eri asemaan on lähes aina kiellettyä. Esimerkiksi julkisesti homoseksuaalia työn-

hakijaa ei saa jättää valitsematta seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Asiaa tulee 

myös tarkastella tästä näkemyksestä myös uskonnollisissa yhdyskunnissa. Myöskään 

muiden työntekijöiden varauksellinen tai kielteinen suhtautuminen seksuaalivähemmistöi-

hin ei ole hyväksyttävä syy jättää vähemmistön edustajaa palkkaamatta. (Leppänen, 

2015). 

Kuoppamäki (2008) toteaakin, että on käytännössä voi olla vaikeaa löytää esimerkkejä 

tilanteessa, jossa seksuaalinen suuntautuminen voisi odottaa vaikuttavan työsuorituksiin 

sillä tavoin, että se voitaisiin odottaa vaikuttavan työsuorituksiin sillä tavoin, että se saat-

taisi työnhakijan epäedulliseen asemaan. 
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Suomessa on tehty suhteellisen vähän tutkimuksia liittyen seksuaalivähemmistöjen rekry-

tointisyrjintään (Aalto, Larja & Liebkind 2010). Asiaan voi vaikuttaa henkilötietolaki, koska 

seksuaalisuuteen liittyvät tiedot luokitellaan arkaluonteiseksi, joten tämän kaltaisten tieto-

jen kerääminen ilman hyväksyttävää syytä on kiellettyä.  

Teoksessa ”Syrjintä Työhönottotilanteissa” (Aalto, Larja & Liebkind) esitellään neljä kent-

täkoetta rekrytointisyrjinnästä seksuaalisen suuntautumisen perusteella; Adam, 1981; 

Drydakis, 2009; Hebl, Foster, Mannix & Dovidio, 2002 ja Weichselbaumer, 2003. Teok-

sessa huomautetaankin, että seksuaalisen suuntautumisen tutkiminen todellisessa rekry-

tointitilanteessa kenttäkokeiden avulla on haastavaa, koska seksuaalinen suuntautuminen 

ei välttämättä tule ilmi työhakemuksesta tai työhaastattelun aikana. Kokeissa oli seksuaa-

linen suuntautuminen tuotu ilmi lisäämällä ansioluetteloon luottamustehtävä seksuaalivä-

hemmistöjen järjestössä, paitsi Helbl’n ym. tutkimuksessa oli koehakijoilla hattu, jossa luki; 

”Homo ja ylpeä siitä” (Gay and proud) tai ”texasilainen ja ylpeä siitä” (Texan and proud). 

Kaikissa tutkimuksissa todettiin, että syrjintää tapahtuu, mutta määrät vaihtelivat jokseen-

kin paljon. Drydakis’n (2009) tutkimus suoritettiin Kreikassa, jossa koehakijat hakivat ho-

moseksuaaleina toimistotöitä, tehdastöitä tai tehdastyötä. Syrjintäprosentti tuli 55-74 % 

ammatista riippuen. Adamin (1981) tutkimus suoritettiin Torontossa, kenttäkokeiden mu-

kaan homojen syrjintäprosentti oli 7% ja lesboilla vastaava luku oli 6 %. Weichselbaume-

rin (2003) työhakemustesti sijoittui Itävaltaan, jonka mukaan lesbojen syrjintäprosentit 

vaihtelivat 12-13% välillä. Hebl’n ym. kenttäkokeessa havaittiin, että ”gay and proud” hat-

tua pitäneet hakijoista 43% pyydettiin lähettämää hakemuksensa puhelinhaastattelun jäl-

keen (versus 56 % heterohakijoista). Haastatteluun kutsun sai 12% (versus 19 % hetero-

hakijoista) tapauksista. Erot eivät olleet riittävän merkittäviä.  

 

Tutkimukset ovat nykypäivään peilaten hyvin toteutettu, mutta tuoreinkin edellä mainituista 

tutkimuksista on 9 vuotta vanha, vanhin peräti 37 vuotias. Yleinen ilmapiiri on kuitenkin 

selkeästi hyväksyttävämpään suuntaan menossa, eurooppalaisen kyselytutkimuksen mu-

kaan suurin osa vastaajista joko suvaitsi tai tuki seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. 71% 

olivat sitä mieltä, että seksuaalivähemmistöille kuuluu samat oikeudet kuin heteroseksu-

aaleille. Eroja on havaittavissa eri jäsenvaltioiden suhteen, esimerkiksi 96% Alankomaa-

laisista hyväksyvät samat oikeudet seksuaalivähemmistöille kuin heteroseksuaaleille, puo-

lestaan esimerkiksi Latviassa prosentti jäi alle 42%. (Eurobarometri 2015) 

Suomessa kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista hyväksyttiin lopullisesti eduskun-

nan käsittelyssä äänin 101-90 (Istunto 129/2014). Tämän tuloksen johdosta syntyi vasta-

kansalaisaloite, joka otettiin käsittelyyn eduskunnassa 17.2.2017, vain viikkoja ennen ta-

sa-arvoisen avioliittolain voimaanastumista. Vasta-kansalaisaloite kaatui lopullisesti äänin 
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120-48 (Istunto 9/2017). Äänestystuloksista voi päätellä, että asenteet ovat selkeästi su-

vaitsevampaan suuntaan muuttumassa jopa lyhyemmässäkin ajanjaksossa. 

Seksuaalivähemmistöjen asioista puhuttaessa voi huomioida kuinka aika on vaikuttanut 

ihmisten käsityksiin seksuaalisuudesta. Esimerkiksi teoksessa ”Tasa-arvo ja Yhdenvertai-

suus” (Ahtela ym., 2006) todetaan, että käsitettä seksuaalinen suuntautuneisuus ei määri-

tellä laissa, on ilmeistä, että se tarkoittaa yhtä lailla heteroseksuaalisuutta kuin homo- ja 

biseksuaalisuuttakin. Kyseenalaisempaan on, kattaako syrjinnän kielto erilaiset seksuaali 

vähemmistöpreferennssit, esimerkiksi sadomasokismin. 

 

On totta, että laissa ei määritellä käsitettä ”seksuaalinen suuntautuneisuus” sen tarkem-

min, koska seksuaalisuuden moninaisuudelle on vaikeaa pistää raameja, jotka määritteli-

sivät seksuaalisuuden yksiselitteisesti. Lyhyesti ja ytimekkäästi voisi sanoa, että seksuaa-

lisella suuntautumisella tarkoitetaan henkilön preferenssiä romanttisille ja/tai seksuaalisille 

suhteille. Kyseenalaistusta on hieman vaikeaa tulkita tänä päivänä, koska nykypäivänä 

seksuaalinen suuntautuminen ja fetissit ovat eroteltu toisistaan kauemmas. Tekstistä voisi 

tulkita, että sadomasokismia tapahtuu seksuaalivähemmistöjen keskuudessa, mikä on 

virheellinen oletus. Sadomasokismi kun on enemmänkin tapa harrastaa seksiä, eikä lii-

tännäinen seksuaaliseen suuntautumiseen. Lähtökohtana kuitenkin voisi pitää, että se 

mitä ihmiset tekevät toisten ihmisten kanssa vapaa-ajallaan ja kenen kanssa, saatikka 

miten he toteuttavat seksuaalisuuttaan ei ole työpaikalle ollenkaan kuuluva asia taikka syy 

asettaa työntekijä eri arvoiseen asemaan työpaikalla. 

4.10 Muu henkilöön liittyvä syy  

Yhdenvertaisuuslain syrjintäperusteiden luettelo on perustuslain 6 §:n mukainen, jossa 

viimeinen kohta on jätetty tarkoituksella avoimeksi, koska tyhjentävää luetteloa ei katsottu 

mahdolliseksi. Perustuslain esitöiden (HE 309/1993, 44) mukaan ”muu henkilöön liittyvä 

syy” voisi olla esimerkiksi asuinpaikka, varallisuus, yhteiskunnallinen asema tai yhdistys-

toimintaan osallistuminen. Muu henkilöön liittyvä syy tulisi olla jollain tavalla verrattava 

säännöksessä mainittuihin syrjintäperusteihin. Yhdenvertaisuuslain esitöissä (HE 

19/2014, 67) todetaan, että erot tosiasiallisissa olosuhteissa, toiminnassa tai menettelyta-

voissa eivät yleensä muodosta muuta henkilöön liittyvää syytä. 

Leppäsen (2015, 157) mukaan voi arvioida, että ulkonäkö, pisamanaamaisuus, harrastuk-

set tai vaikkapa puhetapa eivät ole muita henkilöön liittyviä syitä. Edellä mainitut seikat 

ovat tasapuolisenkohtelun velvoitteen vastaisia (tasapuolisenkohtelun velvoitetta sovelle-

taan ainoastaan työsuhteessa). Ylipainon on luonnehdittu kuuluvan nykyään terveydenti-
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laa koskevana asiana, eikä ulkonäköseikkana. Työsuojeluviranomaisten mukaan ulkonä-

köä voi pitää syrjintäperusteena, ulkonäölle voi antaa merkitystä lähinnä pelkästään mallin 

tai näyttelijän työssä (Helsingin Sanomat 30.8.2008, Kuoppamäen 2008, 201 mukaan). 

Ulkonäköön vaikuttaa myöskin vaatetus, siisteys ja ryhti, erityisesti palveluammateissa 

ulkonäkö ei ole täysin merkityksetön seikka. (Kuoppamäki 2008 201) 

Nykypäivänä on noussut myös keskustelua tatuointien vaikutuksesta työelämässä.  Ylei-

sesti tatuointeihin suhtaudutaan työelämässä suhteellisen sallivasti, mutta tatuointien koe-

taan huonosti soveltuvan erilaisiin aulapalveluihin, jotkin promootiotyöt ja konservatiivi-

semmat ”valkokaulusalat”. (Helsingin Sanomat 28.8.2018). ”Valkokaulusaloilla” todennä-

köisesti viitataan finanssi-, virasto- tai muuhun alaan.   

Asuinpaikan ei tule vaikuttaa rekrytointipäätökseen, mutta kunnat voi tässä hieman poike-

ta, oman kunnan asukkaille kohdennetut työllistämistoimet ovat oikeutettuja. Esimerkiksi 

kunta voi tarjota vai kunnassa asuville nuorille kesätyöpaikkoja. (TyVM 11/2014). 

Varallisuudella viitataan luottokelvollisuuteen. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

(13.8.2004/759) 5 § mukaan, työnantajalla on oikeus tarkistaa työnhakijan luottotiedot 

työnhakijan luotettavuuden arvioimiseksi, mikäli työnhakija tulisi työskentely edellyttää 

erityistä luotettavuutta, kuten lähestulkoon kaikki työt, missä käsitellään jonkun toisen 

osapuolen varallisuutta, käsittelee erityisiä arvopapereita tai arvoesineitä, työnantajan tai 

asiakkaan omaisuuden vartiointi taikka työskentely pääsääntöisesti tapahtuu yksityisko-

dissa. Luottotiedot voi tarkistaa myös kesken työsuhteen, mikäli työntekijän tehtävänkuva 

muuttuu työsuhteen aikana laissa annetun määritteen mukaan. Työnantaja tarvitsee työn-

hakijan/työntekijän suostumuksen luottotietojen tarkistukseen. 

Kuoppamäki (2008) huomauttaa, että luottotiedoissa mahdolliset ongelmat eivät ole lain 

mukaan este työnhakijan valitsemiseen. Säädös kuitenkin on asetettu työnantajan turvak-

si laissa mainittuihin tehtäviin, joten todennäköisesti käytännössä työnantaja jättää palk-

kaamatta luottotiedottoman työtehtävään, joka edellyttää erityistä luottamusta. 
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5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimustapa  

Opinnäytetyön tutkimustavaksi valittiin laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä. 

Tämä valinta oli selkeä jo prosessin alkuvaiheessa. Tutkimukselta haluttiin saada mahdol-

lisimman laadukkaita ja informatiivisia tuloksia, painottaen enemmän laatuun, kuin mää-

rään. Perinteisen teemahaastattelun rinnalle yhdistettiin tutkimukseen myös simuloivia 

menetelmiä.  

Tutkimukseen osallistui 12 henkilöä, joista jokaisella oli kokemusta rekrytoinnista. Ainoa 

tutkimukseen osallistumiseen asetettu kriteeri oli, että osallistuvan henkilön on täytynyt 

työskennellä rekrytoinnin parissa. Henkilöiden kokemus vaihteli vuosina ja rekrytointimää-

rissä paljon. 

Haastateltavilta haluttiin saada mahdollisimman rehelliset, sekä monipuoliset vastaukset. 

Mahdollistaaksemme tämän, halusimme poistaa osallistuvilta henkilöiltä niin sanotun ’’yri-

tysvastuun’’. Yritysvastuun poistamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että haastat-

teluun ei osallistuttu minkään tietyn yrityksen edustajana, vaan jokainen vastaisi oman 

mielipiteensä ja näkemyksensä mukaan, eikä tietyn yrityksen edustajana. Tällä pyrimme 

takaamaan sen, ettei henkilö perustele kantaansa siten, ettei voi tarkentaa tai olla rehelli-

sempi, koska yritys, jota hän edustaa, sitouttaa hänet vaitioloon.  

Haastattelutilanteen alussa kerroimme haastateltaville työmme taustasta, sekä siitä mitä 

tutkimuksellamme on tarkoitus saavuttaa, haastattelun sisällöstä ja mikä henkilön rooli 

haastattelun aikana on. Power Point – esitys haastattelutilanteen aloituksesta on opinnäy-

tetyön liitteissä toisena, liite numero 2.  

Kirjoitimme haastateltavien kanssa salassapitosopimuksen, joka velvoitti meitä työn teki-

jöinä turvaamaan sen, ettei ketään haastatteluun osallistunutta henkilöä voi jälkeenpäin 

yhdistää opinnäytetyöhön. Salassapitosopimuksella pyrimme turvaamaan myös haastatte-

lusta saatujen vastauksen laadun, sekä monipuolisuuden. 

Varsinainen tutkimus jaettiin kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa pyrittiin simu-

loimaan mahdollisimman todellista rekrytointitilannetta. Tutkimuksen ensimmäinen, simu-

loiva osuus rakennettiin siten, että siihen oli haastateltavaa varten koottu kuusi erilaista 

työnhakucasea. Jokaiseen caseen tehtiin lyhyt ilmoitus työpaikasta, millaista työntekijää 

haetaan ja minkälaiseen tehtävään. Sen jälkeen haastateltavalle näytettiin kahden eri työ-

hakijan ansioluettelot ja lyhyet videohakemukset.  
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Haastateltava sai rauhassa tutustua annettuihin materiaaleihin. Jokaisessa casessa oltiin 

molemmilla hakijoilla käytetty samaan pohjaan tehtyjä ansioluetteloita. Samoja ansioluet-

telopohjia oli käytetty siksi, ettei esimerkiksi ansioluettelon muotoseikkoihin tartuta. Annet-

tujen materiaalien pohjalta tuli haastateltavan tehdä päätös, että kumman hän palkkaisi 

annettuun tehtävään. Jokaisen päätöksen jälkeen keskustelimme lyhyesti päätöksestä ja 

niistä tekijöistä, jotka siihen vaikuttivat. Yleisiä kysymyksiä, joita haastateltavalle esitettiin, 

löytyy liitteestä numero 3. 

Kysymykset oli luotu haastattelutilanteita varten pohjaksi. Kaikkia kysymyksiä ei luonnolli-

sesti tarvinnut jokaiselle haastateltavalle jokaisen casen jälkeen esittää, koska useimmat 

haastateltavat vastasivat tärkeimpiin kysymyksiin, jo ennen, kun niitä kysyttiin. kysymys-

runko oli tukemassa sitä, että saisimme mahdollisimman paljon tietoa haastatteluista.  

Caset esitellään tutkimusosuuden seuraavassa vaiheessa. Myös casejen rakenteesta, 

sekä syistä, että miksi mikäkin case on rakennettu milläkin tavalla, kerrotaan lisää tutki-

musosuuden myöhemmässä vaiheessa. Työn rajauksen mukaisesti sisällytimme caseihin 

erilaisia syrjiviä tekijöitä ja muita henkilöön liittyviä syitä, jotka eivät lain mukaan saisi vai-

kuttaa rekrytointipäätökseen. Tutkimuksella halusimme selvittää, että miten yhdenvertai-

suuslaki toteutuu rekrytointiprosessissa ja vaikuttaako erilaiset syrjivät perusteet rekrytoin-

tipäätökseen. 

Kun kaikki kuusi casea oltiin käyty haastateltavien kanssa läpi, keskustelimme yleisesti 

rekrytoinnista. Haastattelun toista osaa varten luotu kysymysrunko toteutettiin lähes jokai-

sen haastateltavan kohdalla samoilla kysymyksillä. Tätä osuutta varten luodut kysymykset 

löytyvät liitteestä 3.  

5.2 Tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät haasteet  

Halusimme toteuttaa mahdollisimman laadukkaan sekä informatiivisen tutkimuksen, josta 

on hyötyä sekä työnantajille, että työntekijöille. Prosessin alkuvaiheessa olimme huolis-

samme siitä, että miten saamme työhömme haastateltavia. Huoli syntyi kahdesta syystä: 

1) Aihepiiri on hankala, toisinaan epämukavakin keskusteltavaksi avoimesti näke-

myseroista johtuen, 2) Ihmiset saattavat olla huolissaan, että yritämme saattaa heidät 

epämukavaan tilanteeseen ja paljastaa heistä jotain, joka ei ole totta. Esimerkiksi vää-

rinymmärretyksi tultaessa.  

Opinnäytetyöprosessin alussa kävimme pitkään keskustelua yhdenvertaisuuden asiantun-

tijan kanssa. Hän oli innoissaan ja kertoi, että vastaavanlaisia töitä tarvittaisiin lisää. Että 

ylipäätänsä aihe kaipaisi lisää tutkimustyötä ja asiantuntijuutta. Sovimme, että asiantuntija 

kontaktoi tuttaviaan, jotka jakavat myös kiinnostuksen ja jonkinlaisen asiantuntijapohjan 
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aiheeseen liittyen ja pyytää heitä osallistumaan tutkimukseemme. Sähköpostivastaukses-

sa hän kertoi kuitenkin, ettei onnistunut saamaan haastateltavia. Olimme aikaisemmin 

todenneet yhdessä olemassa olevan ongelman tutkimuksen toteuttamiseen liittyen. Haas-

tateltavia olisi todennäköisesti vaikea saada, koska kukaan ei halua myöntää, että rekry-

tointitilanteessa voisi vaikuttaa esimerkiksi ihmisen etninen tausta, sukupuoli tai ikä. Haas-

te tuli myös siitä, että yleisesti koettiin vaikeaksi puhua omasta ammatistaan, irrotettuna 

työnantajasta. Eikä haluta sanoa mitään sellaista, joka voisi vaarantaa työnantajan mai-

neen.  

Ennen haastatteluiden aloittamista haastateltaville kerrottiin opinnäytetyön taustasta, 

haastattelun rakenteesta ja tutkimuksen luottamuksellisuudesta. Lisäksi heille annettiin 

ennakkoon mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tutkimuksen aihe kerrottiin yleisellä tasolla, 

mutta yhdenvertaisuuslakia ei mainittu, sillä se olisi vaikuttanut vastaajien asenteisiin 

ennakkoon ja olisi näin muuttanut tutkimusasetelmaa, jossa tutkimuksen tulokset 

pohjautuvat aitojen rekrytointitilanteiden simulointiin. Eettisestä näkökulmasta varmistettiin 

läpinäkyvyys ja avoimuus huomioiden tutkimuksen luonne ja tutkimusmenetelmän 

erityispiirteet.  

Haastattelukutsu, jonka lähetimme sähköpostitse valituille henkilöille, löytyy liitteestä 1. 

Henkilöt, jotka lopulta valikoituivat haastattelukutsulistalle, koostuivat omista 

kontakteistamme ja heidän kontakteistaan. Päätettyämme, ettei tutkimuksen aiheesta 

paljasteta liikaa, saimme koottua haastateltavia henkilöitä tarpeeksi, jotta tutkimus voitiin 

toteuttaa.  

5.3 Tutkimusosuus  

5.3.1 Tutkimuksen toteutus  

Opinnäytetyön tutkimusosuus toteutettiin teemahaastatteluiden muodossa. Haastatteluun 

osallistui 12 henkilöä eri tehtävistä ja toimialoilta. Tutkimukseen osallistuneet viisi henkilöä 

toimivat suurissa yrityksissä esimies- ja johtotehtävissä. Tutkimuksen loput seitsemän 

henkilöä valikoituivat täysin erikokoisista ja eri toimialoilta olevista yrityksistä, yksi osallis-

tuja toimii nykyään yrittäjänä. Haastateltavien ikä vaihteli 27-62 ikävuoden väliltä ja heistä 

puolet olivat naisia ja puolet miehiä.  

Koska opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Lahden ammattikorkeakoulun työyhteisö-

simulaatio hankkeelle, toteutettiin haastattelu myös simuloivasti. Haastattelu jaettiin kah-

teen osaan. Ensimmäisessä osassa pyrittiin simuloimaan mahdollisimman todellista rekry-

tointitilannetta. Haastatteluun oltiin koottu kuusi eri casea. Jokaiseen kuuteen caseen teh-
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tiin lyhyt kuvaus yrityksestä ja työtehtävästä, minkälaista henkilöä yritys hakee ja millai-

seen tehtävään. Työpaikkailmoituksen jälkeen haastateltavalle esitettiin kahden työhakijan 

ansioluettelot ja tämän jälkeen hakijoista näytettiin lyhyt videohakemus. Näiden annettavi-

en materiaalien perusteella tuli haastateltavan tehdä päätös, kumman henkilön hän palk-

kaisi tehtävään. Jokaisen päätöksen jälkeen keskustelimme haastateltavan kanssa pää-

töksestä. 

Kun kaikki kuusi casea oltiin käyty läpi, keskustelimme yleisesti rekrytoinnista ja siihen 

liittyvästä lainsäädännöstä. Työn alkuvaiheessa päätimme, että tutkimusosuutemme ei 

tule kattamaan kaikkia yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltojen sisältämiä kohtia. Tutki-

mukseen oltiin otettu mukaan syrjintä kansalaisuuden ja/tai kielen perusteella, mielipiteen 

tai poliittisen vakaumuksen, seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisen, ulkonäön se-

kä iän perusteella.  

Jokainen tutkimukseen rakennettu case oli täysin kuvitteellinen. Niissä esiintyneet henkilöt 

eivät olleet todellisia ihmisiä. Tutkimuksen luoteen takia käytimme caseissa kuitenkin to-

dellisia yrityksiä, kaupunkeja, kadunnimiä, oppilaitoksia ja koulutuskeskuksia. Haastatte-

luun luotujen henkilöiden rooliin valikoitui sopivat henkilöt lähipiiristämme. Jokaiseen ca-

seen annoimme osallistuville henkilöille esittelytekstin, jonka he lukivat videolle. Pyysim-

me myös henkilöiltä valokuvat ansioluetteloita varten. Henkilöiden yksityisyydensuojan 

takia opinnäytetyöstä salataan hakuvideot ja ansioluetteloiden kuvat. Jokaisen casen ha-

kijoiden ansioluettelot toteutettiin samoille pohjille. Ansioluettelot, hakukirjeet ja työpaik-

kailmoitukset lisätään opinnäytetyön liitteisiin.  

Luonnollisesti emme voineet vaatia videon toteutukseen ammattimaisia näyttelijäntaitoja, 

pyysimme henkilöitä ainoastaan lukemaan hakutekstin videolla siten, että ääni on selkeää 

ja kuuluvaa. Videot oltiinkin toteutettu hyvin erilaisilla tyyleillä.  

5.3.2 Case-esittely 

Kosmetologi 

Ensimmäisessä casessa haettiin kauneudenhoitoalan työntekijää. Työpaikkailmoituksessa 

kerrottiin haettavan vähintään kosmetologikoulutuksen käynyttä henkilöä, jolta löytyy ha-

lua kouluttautua lisää. Työpaikka oli vuokratuolisopimuksella Selloon, Espooseen. Työ-

paikkailmoituksessa mainittiin microblading-erityisosaamisen olevan erityisesti eduksi kat-

sottavaa, sekä jos henkilöllä on oma laitteisto valmiina.  

Casen työhakijat Emilia Lehtonen ja Zeineb Al-Musawi olivat molemmat suurin piirtein 

saman ikäisiä nuoria naisia. Molemmilta hakijoilla oli kosmetologin koulutus ja alan työko-
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kemusta. Ensimmäinen hakija oli valmistunut 2016 ja toinen vuonna 2015. Kosmetologin 

koulutuksen lisäksi Zeinebilla löytyi myös parturi-kampaajan ammattitutkinto.  

Case pyrittiin rakentamaan siten, että Zeineb olisi hakijoista huomattavasti tehtävään pä-

tevämpi. Häneltä löytyi toimialan kaksi tutkintoa, hän oli aikaisemmin toiminut jo yrittäjänä 

vuokratuolisopimuksella ja hänellä oli valmis asiakaskunta. Zeineb oli myös käynyt 

enemmän lisäkoulutuksia, muun muassa microblading-koulutuksen. Hänellä oli pidempi 

työkokemus kauneudenhoitoalasta ja kattavampi kielitaito.  

Ensimmäisellä casella halusimme selvittää, että vaikuttaako hakijan etninen ja kielellinen 

tausta rekrytointipäätökseen. Tämän casen toinen hakijoista, Zeineb Al-Musawi on arabi-

taustainen, käyttää ansioluettelon kuvassa ja hakuvideolla huivia, joka on islamin uskon-

toon hyvin vahvasti liitettävä tunnus.  

Hakijoiden videohaastattelurunko pyrittiin toteuttamaan myös siten, että Zeineb antaisi 

itsestään pätevämmän kuvan, keskittymällä harrastuksien ja muiden henkilökohtaisten 

syiden sijasta enemmän videollaan kertomaan ammattitaidostaan ja kosmetologin työstä 

käytännössä. 

Casen työpaikkailmoitus, ansioluettelot ja videohaastattelujen käsikirjoitukset löytyy liit-

teestä 4. 

Toimitusjohtaja  

Halusimme koota caset mahdollisimman monipuolisesti siten, että valitsemme toimialat ja 

työtehtävät laajasti eri toimialoilta ja tehtävistä.  

Casessa haettiin toimitusjohtajaa kiinteistöalan yritykseen. Ilmoituksessa ei kerrottu yrityk-

sen koosta. Hakijoilta vaadittiin teknisen alan tutkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa 

ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa. Keskeisimpiä työtehtäviä oli muun muassa ta-

louden, hallinnon, henkilöstön, sekä rakennuttamisen johtaminen. Tehtävän hoitamiseen 

vaadittiin myös rakentamiseen liittyvää projekti- ja rakennuttamisosaamista, sekä kiinteis-

töhallinnan tietämistä. 

Caseen valikoitui hakijoiksi kaksi suunnilleen saman ikäistä ja samoilla lähtökohdilla ole-

vaa noin keski-ikäistä hakijaa. Raimo Mäkitörmä ja Sari Merimaa-Stehn. Case pyrittiin 

rakentamaan siten, ettei kumpikaan hakijoista ole suoraan koulutukseltaan tai työkoke-

mukseltaan tehtävään täysin sopiva. Hakijoista Sarille tehtiin hiukan parempi osaaminen 

työelämästä, sekä pätevämpi koulutus kyseistä työtehtävää silmällä pitäen.  

Toisella casella pyrimme selvittämään sitä, että miten hakijan poliittinen vakaus vaikuttaa 

rekrytointiin. Raimon ansioluettelon luottamustehtävissä oltiin mainittu hänen toimineen 
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Lappeenrannan perussuomalaisten hallituksessa. Sen lisäksi haluttiin selvittää, että miten 

asiantuntijan / johtotehtävään palkatessa vaikuttaa hakijan sukupuoli. Raimo oli myös ai-

noa miespuolinen hakija, jonka ansioluettelossa oli maininta asepalveluksesta.  

Videohakemukset oltiin rakennettu molemmille hakijoille suunnilleen samaa kaavaa nou-

dattaen. Hakijoista Sarilla oli enemmän asiantuntijan taustaa, kun taas Raimolla projek-

tiosaamista. Raimo oli koulutukseltaan koneinsinööri ja Sari arkkitehti. Raimon työkoke-

mus painottui laajasti projekteihin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Sari oli toiminut aikai-

semmassa tehtävässään varatoimitusjohtajana, sekä hänellä oli laajasti osaamista arkki-

tehtialalta.   

Casen työpaikkailmoitus, ansioluettelot ja videohaastattelujen käsikirjoitukset löytyvät liit-

teestä 5. 

Varastotyöntekijä  

Kolmanteen caseen haettiin varastoalan työntekijää. Työpaikkailmoituksessa ei edellytetty 

hakijoilta tiettyä koulutusta, ainoastaan trukkikortti oli vaatimuksena. Ilmoituksessa edelly-

tettiin muun muassa hyvää työotetta, tarkkuutta ja huolellisuutta, hyvää fyysistä kuntoa ja 

kokemusta alan töistä, sekä valmiutta kaksivuorotyöhön.  

Hakijoiksi kolmanteen caseen valikoitui kaksi miespuolista hakijaa. Hakijoista ensimmäi-

nen, Jukka Holtti, oli iältään parissa kymmenissä ja hänellä oli logistiikka-alan perustutkin-

to ja trukkikortti. Hakijoista toinen oli 48-vuotias Hannu Hannula, jolta löytyi myös trukki-

kortti ja alan koulutus, sekä työkokemusta usealta vuosikymmeneltä.  

Kolmannessa casessa pyrittiin selvittämään, että miten hakijan ikä vaikuttaa rekrytointiin. 

Molemmilla hakijoilla oli selkeä syy työpaikan vaihtamiseen. Jukan ansioluetteloon oltiin 

lisätty valtavasti kirjoitusvirheitä, nähdäksemme kuinka moni haastateltavissa tarttuu sii-

hen. Jukka haki myös työpaikkaa kyseenalaisella sähköpostiosoitteella, sekä harrasti mo-

nipuolisesti kaikkea videopelaamisesta laskuvarjohyppyihin.  

Extreme-urheiluharrastus lisättiin Jukan ansioluetteloon, koska halusimme nähdä miten 

moni haastateltavista tarttuisi siihen ja minkälaisissa yhteyksissä. Saati vaikuttaisiko tä-

män kaltainen harrastus rekrytointipäätökseen kielteisesti tai myönteisesti. 

Casen työpaikkailmoitus, ansioluettelot ja videohaastattelujen käsikirjoitukset löytyvät liit-

teestä 6. 

Myyjä 

Neljännessä casessa haettiin myyjän tehtävään nuorekkaaseen sisustuskauppaan. Etsin-

nässä oli luova ihminen, joka osaa toimia vilkkaassa ympäristössä itsenäisesti, sekä tii-
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missä. Työnkuvaan kuului asiakaspalvelu, kassatyöskentely, myyjän työt, sekä myymäläs-

tä ja sen siisteydestä huolehtiminen. Työn kerrottiin olevan hektistä, joten hakijoilta edelly-

tettiin joustavuutta ja kykyä työskennellä paineen alla.  

Neljännen casen hakijat olivat suunnilleen saman ikäisiä naisia. Case rakennettiin siten, 

että hakijoista toinen Belinda Lauttamus oli huomattavasti tehtävään Mari Virtasta päte-

vämpi. Belindan työkokemus oli paljon Marin työkokemusta monipuolisempi. Hänellä oli 

laajempi koulutus, sekä huomattavasti laajempi ja parempi kielitaito. Belinda oli aikai-

semmassa työssään ollut Hesburgerin vuorovastaavan roolissa ja hänellä oli entuudes-

taan kokemusta myyjän työstä. Marin koulutus oli suppeampi, eikä hänellä ollut kokemus-

ta myyjän töistä. 

Tällä casella halusimme selvittää, että miten hakijan ulkonäkö vaikuttaa rekrytoinnissa. 

Hakijoista pätevämmällä, Belindalla, oli videohakemuksessaan lävistyksiä sekä tatuointeja 

kaulan ja kasvojen alueella. Hakijoiden erot myös esimerkiksi luonteenpiirteissä oli hyvin 

vahva. Siinä Missä mari puhui videollaan hyvin selkokielisesti ja rauhallisesti, käytti Belin-

da persoonallisia ilmauksia, oli huomattavasti rennompi ja spontaanimpi ulosanniltaan.  

Casen työpaikkailmoitus, ansioluettelot ja videohaastattelujen käsikirjoitukset löytyvät liit-

teestä 7. 

Lähihoitaja  

Viidennessä casessa haettiin lähihoitajaa hoivakotiin kokoaikatyöhön. Hakijalta edellytet-

tiin tehtävään soveltuvaa koulutusta, esimerkiksi lähihoitajan tutkintoa. Eduksi katsottiin 

aikaisempi kokemus vanhushuollosta. Työntekijöiltä haettiin innostuneisuutta ja sitoutu-

mista työhön, sekä joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja halua oppia lisää. Vaatimuksena oli 

myös valmius kolmivuorotyöhön.  

Casessa pyrittiin tutkimaan, että miten henkilön sukupuoli-identiteetti, perhesuhteet ja 

järjestötoiminta vaikuttaa rekrytointiin. Casen toinen hakijoista, Elia Paju, oli transihminen. 

Henkilön nimi ei suoraan viittaa kumpaankaan sukupuoleen, eikä ulkoisesta habituksesta 

sukupuoli ole suoraan pääteltävissä. Elian työkokemus oli huomattavasti toista hakijaa, 

Joseffiina Rinnettä, laajempi. Elia oli käynyt myös kattavasti lisäkoulutuksen ja antoi vide-

olla itsestään innostuneemman kuvan kouluttautua lisää.  

Elia kertoi videohakemuksellaan toimivansa ihmisoikeusaktivistina. Tällä pyrimme anta-

maan epäsuoran viestin henkilön transsukupuolisuudesta, koska seksuaalista suuntautu-

mista tai sukupuoli-identiteettiä ei ansioluetteloon voi sisällyttää mitenkään epäsuorasti.  
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Hakijoista Joseffiina kertoi videohakemuksellaan toimivansa vanhempainyhdistyksessä. 

Siitä voi suoraan päätellä sen, että Joseffiinalla on lapsia ja casella pyrittiin selvittämään 

myös perhesuhteiden vaikutusta rekrytointipäätökseen. 

Casen työpaikkailmoitus, ansioluettelot ja videohaastattelujen käsikirjoitukset löytyvät liit-

teestä 8. 

Markkinointipäällikkö 

Viimeisemmässä casessa tutkimme, että miten sukupuoli vaikuttaa rekrytointipäätökseen. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta työmarkkinoilla on puhuttu paljon. Caseen vali-

koitui hakijoiksi kaksi miltei samankaltaisella työkokemuksella ja koulutuksella olevaa ha-

kijaa. Hakijoiden ainoa erottava tekijä oli sukupuoli. Hakijat olivat myös suunnilleen saman 

ikäisiä.  

Kuitenkin hakijoista naispuolisella, Henna Vestillä, oli hieman laajempi työkokemus. Ca-

sessa haettiin markkinointipäällikköä. Työtehtäviin lukeutui muun muassa yritysmarkki-

noinnin kokonaisvaltainen kehittäminen ja ideointi, sekä yritysbrändin uudistaminen. Teh-

tävään vaadittiin alan korkeakoulututkintoa, mutta aikaisempi kokemus katsottiin eduksi.  

Molemmilla hakijoilla oli hieman työkokemusta markkinoinnista. Hakijoista miespuolinen, 

Joona Holma, oli toiminut brändiassistenttina. Aikaisempi kokemus Joonalla oli laajasti 

myyntityöstä, sekä tiimin vetämisestä. Hennan työkokemus sijoittui markkinointiassistentin 

myyntipäällikön ja projektipäällikön tehtäviin.  

Videoilla hakijoista haluttiin antaa selkeästi persoonalliset kuvat. Molemmat hakijat painot-

tivat laajasti osaamistaan erilaisista tehtävistä. Hakijat kertoivat myös luonteenpiirteistään 

ja harrastuksistaan.  

Casen työpaikkailmoitus, ansioluettelot ja videohaastattelujen käsikirjoitukset löytyvät liit-

teestä 9. 

5.3.3 Tulokset  

Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, että toteutuuko yhdenvertaisuuslaki rekrytoin-

tiprosessissa ja kuinka tunnettu rekrytointiin vaikuttava lainsäädäntö on, sekä mitkä eri 

tekijät vaikuttavat rekrytointipäätökseen. Teemahaastattelu oli jaettu kahteen osaan, joista 

ensimmäisessä pyrittiin kartoittamaan rekrytointipäätöksen eri syitä ja toisessa sitä, kuinka 

tuttua lainsäädäntö on.  

12 haastateltavasta viisi työskenteli suuryrityksissä esimies- ja johtotehtävissä. Loput 

koostuivat eri alojen asiantuntijarooleista, sekä julkiselta-, että yksityiseltä sektorilta, esi-
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miestehtävistä ja yhdestä yrittäjästä. Puolet haastateltavista olivat miehiä ja puolet naisia, 

ikäjakauma haastateltavien kesken vaihteli 27-62-vuoden välillä.   

Haastateltavien koulutusaste vaihteli opistotasoisesta tai ammattitutkintotasoisesta koulu-

tuksesta maisteritutkintoihin. Suurin osa hakijoista oli korkeasti koulutettuja, esimerkiksi 

liiketalouden tai hallintotieteiden maistereita.  

Haastateltavista viidellä henkilöllä oli suoraa tietoa lainsäädännöstä ja he osasivat suo-

raan nimetä eri rekrytointiin vaikuttavia lakeja. Yksi haastateltavista toimii nykyisessä 

työssään henkilöstöhallinnon asiantuntijana, joten rekrytointiin vaikuttava lainsäädäntö oli 

hänelle erittäin tuttua ja hän osasi nimetä monia eri lakeja, alakohtaisia säädöksiä ja direk-

tiivejä. Haastateltavista kolmella henkilöllä oli jotain kosketuspintaa asiaan, mutteivat 

osanneet suoraan nimetä lakeja tai säädöksiä. Yleinen vastaus oli, että henkilöt tietävät 

mitä saavat työhaastattelussa kysyä ja mitä he eivät saa kysyä. Kolmella henkilöllä 12:sta 

ei ollut minkäänlaista tietoa lainsäädännöstä.  

Haastateltavista yksi työskenteli henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä ja osasi nimetä 

monia eri rekrytointiin vaikuttavia lakeja:  

Tietosuoja-asetukset, henkilötietolaki, laki yksityisyyden suojasta. Jos tullaan yksi-

tyispuolelta julkiselle puolelle, niin julkisuuslaki ja hallintolaki täytyy ottaa huomioon 

rekrytoinnissa. Sosiaalipuolella ja hoivapuolella on omat lakinsa ja esimerkiksi va-

rastopuolella tulee huomioida kaikki liikenteeseen liittyvät lait. Perustuslaki on tietysti 

ensimmäisenä, koska sieltä lähtee kaikki ihmisten oikeudet! Tietysti myös tasa-arvo- 

ja yhdenvertaisuuslaki! Nainen, 59  

Vaikkei lainsäädäntö ollut kirjaimellisesti tuttua, oli suurimmalla osalla haastatteluun osal-

listuneista henkilöistä jonkin näköistä tietoa asiasta. Suoria lakeja ei välttämättä osattu 

nimeä, mutta jonkinlainen käsitys asiasta useimmilta löytyi. Useampi haastateltava nosti 

esiin tasapuolisen kohtelun, sekä yhdenvertaisuuden periaatteen kunnioittamisen. Vasta-

ukset riippuivat paljon myös toimialoista, joilla henkilöt työskentelivät, koska eri toimialoi-

hin vaikuttavat myös erilaiset säädökset ja lakien pykälät. 

Haastateltavista viisi mainitsi henkilöstöhallinnonosastolta saatavan tuen vaikuttavan rek-

rytointiin paljon. Jokainen heistä työskenteli suuryrityksessä, jossa toimii erikseen henki-

löstöhallinto-osasto, jonka tehtävänä on tukea esimiehiä rekrytointiprosessissa. Apua 

henkilöstöhallinto-osastolta saatiin muun muassa työpaikkailmoituksen laatimiseen, ansio-

luetteloiden läpikäymiseen ja prosessin loppuun saattamiseen. Henkilöstönhallinnon osas-

to seuloi hakemukset siten, että esimiehelle ja viimeiselle rekrytointipäätöksen tekevälle 

henkilölle jäi vastuuseen hoitaa haastattelut ja prosessin loppuun saattaminen. Myös lain-
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säädännön tietämättömyyttä perusteltiin vahvalla henkilöstöhallinnon osaston tuella. Vii-

destä asiasta maininneesta henkilöstä kuitenkin neljällä oli hieman tai jonkin verran tietoa 

rekrytointiin vaikuttavasta lainsäädännöstä.  

Ensimmäisenä tulee tasapuoliseen kohteluun liittyvät tekijät sekä läpinäkyvyys. Eri-

laiset työlainsäädännölliset asiat, sekä myös työsopimusasiat. Työnantajallani on 

vahva HR-yksikkö, joka oikeastaan on kaikessa rekrytoinnissa mukana. Haastatte-

luissa haluan yleensä, että on kaksi haastattelijaa ja toinen heistä on HR:n edustaja. 

Vastuun jakaminen menee siten, että HR pitää huolen siitä, että lakeja noudatetaan 

ja minä toisen puolen. Eli sen, että kuka on paras henkilö. Mies, 39 

Kokemus rekrytoinnista jakautui haastateltavilla kolmeen ryhmään. Heistä neljä oli työs-

kennellyt rekrytoinnin parissa pitkään, sekä tehnyt suoria rekrytointeja useita kymmeniä. 

Neljällä haastateltavista kokemusvuosia ja suoria rekrytointeja oli hieman vähemmän, 

kokemusvuodet ja suorat rekrytoinnit vaihtelivat. Loput neljä haastateltavista olivat toimi-

neet kaikista vähiten rekrytoinnin parissa, suorat rekrytoinnit vaihtelivat 4-20 henkilön välil-

lä.  

Haastateltavista neljällä oli uravuosissa ja rekrytointimäärissä kokemusta rekrytoinnista 

paljon. Heistä yhdellä oli kokemusvuosia itse rekrytointiprosessista ja organisaatiomuu-

toksista paljon, mutta suoria rekrytointeja hän oli tehnyt kuitenkin vain alle kymmenen. 

Henkilö oli lähes koko uransa ollut vaikuttamassa rekrytointipäätöksiin, sekä organisaa-

tiomuutoksiin ja siten ollut aktiivisesti rekrytoinnissa mukana. Lopuilla kolmella kokemus 

oli noin 10 vuotta ja henkilömäärä 50-100 rekrytoinnin välillä. Näistä neljästä henkilöstä 

kolme työskenteli suuryrityksissä ja yksi henkilöstöhallinnon asiantuntijana melko suures-

sa organisaatiossa.  

Haastateltavista neljällä oli kokemusta rekrytoinnista jonkin verran. Uravuosina vaihtelua 

oli 5-10 vuoden välillä ja henkilömäärä vaihteli 10-50 henkilön välillä. Loput neljä haasta-

teltavista olivat vähiten kokeneita rekrytoinnissa. Palkkaukset vaihtelivat 4-20 henkilön 

välillä. Näistä haastateltavista yksi oli suoria rekrytointeja tehnyt vain kuusi, mutta työs-

kentelee nykyisessä tehtävässään aktiivisesti rekrytoinnin parissa.  

Isoissa yrityksissä työskenteleviltä henkilöiltä kysyttäessä haluaisivatko he lisäkoulutusta 

rekrytointiin liittyvässä lainsäädännössä, kolme vastasi myönteisesti.  

Jos työtä pitäisi tehdä enemmän lainsäädännön näkökulmasta, niin totta kai. Haluai-

sin peilata sitä lainsäädännöllistä näkökulmaa meidän työpaikkamme prosessiin ja 

varmistaa, että siinä on kaikki huomioitu, mitä laki edellyttää. Myös se, että miten 

rekrytointi toteutetaan ja ketkä henkilöitä haastattelee ja miten ilmoitamme muille 
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hakijoille valinnoista. Jos lähtisin rekrytoimaan aktiivisemmin, niin haluaisin lisäkou-

lutusta. Vaikka luotan omaan intuitiooni, koska se on vahva merkki monesti, mutta 

suoraan en lähtisi tästä rekrytointia tekemään! Nainen, 55  

Kysyttäessä lainsäädännön painoarvoa, vastaukset vaihtelivat kattavasti sen mukaa, 

miten vastaaja kysymystä tarkasteli. Yksittäisiä lakeja tärkeämmäksi nostettiin useissa 

tilanteissa kokonaisuus. Lait nähtiin vahvana pohjana rekrytoinnissa ja niiden 

noudattaminen koettiin yleisesti tärkeäksi. Suuryrityksissä työskentelevät henkilöt nostivat 

usein tässä asiayhteydessä myös henkilöstöhallinnon osaston esille, että lainsäädännön 

noudattaminen taataan sitä kautta. Jotkut haastateltavista painottivat, että luottavat 

omaan kykyynsä toimia tasa-arvoisesti, ilman, että asettavat ketään eriarvoiseen 

asemaan.  

En mieti sitä hirveästi, yleensä se tulee itsestäänselvyytenä. Minulle ei ole mitään 

väliä ihmisen taustoilla. Koulutus ja työkokemus, sekä soveltuvuus tiimiin ovat tär-

keimmät tekijät, sekä tuloshaluisuus ja halu kehittyä. Peilaan usein siihen yrityksen 

tarpeeseen, enkä omiin ajatuksiini! Mies, 41 

Totta kai ne täytyy huomioida ja olla tiedossa, että lakia noudatetaan. Luotan itseeni 

ja omaan tietämykseeni asioista ja uskon saaneeni riittävän perehdytyksen, että mi-

kä on sallittua ja mikä ei. Päivittäisessä työssä minun ei tarvitse asiaa erikseen miet-

tiä, ne tulee oman arvomaailman kautta annettuna. Luotan omaan intuitiooni ja ih-

mistuntemukseeni ja pystyn omasta mielestäni aika hyvin sulkemaan ulkopuolelle 

tietyt ulkoiset tekijät. Esimerkiksi sellaiset, jotka menevät lainsäädännön puitteisiin. 

Mielestäni jokainen on sellainen, kun on, eikä siihen voi mitenkään vaikuttaa, eikä 

se myöskään vaikuta siihen, että onko hän hyvä työntekijä vai ei!  Mies, 34  

Toisaalta laki saatettiin nähdä rekrytoinnissa myös hyvin toissijaisena tekijänä. Vahvan 

pohjan sijasta esitettiin, että eri lait antavat enemmänkin raamit toiminnalle.  

Jos rupeaisi kaivamaan yksityiskohtia lainsäädännöstä, ei rekrytoinnista tulisi yhtään 

mitään. Tarkoitan, että lainsäädäntö täytyy tuntea ja tietää, mutta pitää mielessä sen 

oman, että mihin rekrytoi, niin pystyy löytämään sen väylän, mitä kulkea. En sano, 

ettei lainsäädäntöä oteta huomioon, mutta se ei säätele sitä, mitä, minä kysyn! Se 

on taustalla säätelemässä sitä, mitä minä en kysy! Nainen, 55 

Varsinkin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvä lainsäädäntö koettiin tärkeäksi. 

Monelle haastateltavalle nämä periaatteet olivat itsestään selviä ja he pystyivät 

arvioimaan sitä jokapäiväisessä työssään. Yhdenvertaisuusperiaatteita pohdittiin myös 

tiimien ja organisaatioiden näkökulmasta:  
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Minun ei tarvitse hirveästi miettiä niitä asioita, ne ovat itsestään selviä. Esimerkiksi 

ne seikat, mitä tulee tasavertaiseen kohteluun, se on automaattinen muistutus sel-

kärangassa. Rekrytointi on hyvin säädeltyä ja koen sen tärkeäksi. En yksityiskohtia 

pykälistä muista, mutta tasavertaisuuden periaatteeni on vahva. Kerran rekrytoin 

tuotepäällikön tehtävään, joka jäi kaksi kuukautta aloittamisen jälkeen äitiyslomalle. 

Tietenkin rekrytointivaiheessa oli täysin selvää, että hän on raskaana. Mielenkiintois-

ta oli se, että mitä tiimissä tapahtui sen jälkeen, kun henkilö jäi äitiyslomalle. Hän oli 

selkeästi kaikista hakijoista pätevin ja totta kai pätevin valitaan aina, se on lähtökoh-

ta. Äitiyslomalle lähdettyään koko tiimi kääntyi häntä vastaan ja se kääntyi minua 

vastaan palautteena, että miten voit rekrytoida meidän tiimiin tällaisen henkilön, joka 

on juuri jäämässä äitiyslomalle? Nythän joudut palkkaamaan tehtävään jonkun mää-

räaikaisen työntekijän. Reaktio tiimiltä oli jännä, koska tein oikein, mutta se nähtiin 

tiimin puolesta väärin.  Jos me ei noudatettaisi näitä lakeja eikä huomioitaisi yhden-

vertaisuuden näkökulmaa omalla toimialallamme, olisivat naiset valitettavan huo-

nossa asemassa. Kun katsotaan toimialamme johtoa ja historiaa, niin sieltä löytyy 

pelkkiä miehiä. Organisaation johdossa on pelkkiä miehiä. Valitettavasti ylimmässä 

johdossa ollaan pelkästään miesvaltaisia. Itse henkilökohtaisesti haluaisin tehdä 

enemmän töitä naisten kanssa. Sukupuolierot näkyvät työnhakijoissa siinä, että 

miehet eivät häpeillä sanoa suoraan, että ovat parhaita. Vaikka he eivät todellisuu-

dessa sitä olisi. Naiset käyttävät enemmän ilmaisuja ’’Voisitko kuvitella, että olisin 

positiivinen hakija tähän tehtävään, voisinko olla pätevä ja luuletko, että tästä minun 

työkokemuksestani voisi olla jotain hyötyä tätä tehtävää hakiessani?’’, omasta ko-

kemuksestani tämä on hyvin tyypillinen ilmiö. Tietenkään asia ei aina mene näin, 

mutta tämän näen itse erona tässä omassa työympäristössäni ja se on valitettavaa. 

Mies, 39 

Yhdenvertaisuus saattoi nousta keskeiseksi tekijäksi vastauksissa sen takia, että se nousi 

vahvasti esille haastatteluiden ensimmäisessä vaiheessa. Monet haastateltavista 

huomioivat sen ja pohtivat asiaa ääneen, peilaten omia näkemyksiään ja kokemuksiaan 

case-osuudessa esitettyihin eroihin henkilöiden välillä. Yleinen havainto kaikkien 

vastauksien kesken oli kuitenkin se, että lakituntemus ei sijoitu yksittäisiin pykäliin.  

Teemaksi nostettiin useissa vastauksissa vahvasti kokonaisuus, lain tuoma pohja 

rekrytoinnille, sekä se miten rekrytointiprosessin aikana saa toimia ja miten ei saa toimia. 

Toimialoista riippuen vastauksissa saatettiin painottaa eri lakeja. Haastateltavista kaksi 

osasi nimetä lakeja ja asetuksia suoraan nimeltä. Lopuilla vastaajilla oli enemmän 

yleismaallinen käsitys siitä, mitä lait koskevat ja miten ne velvoittavat toiminaan. 
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Muutamissa vastauksissa nostettiin esille myös yksityisyyden suojaan, sekä 

työsopimusasioihin liittyvät lait sekä säädökset.  

Yhdenvertaisuus nousi vahvana teemana haastattelun case-osuudessa ja se nostettiin 

esille miltei jokaisen haastateltavan kanssa. Niille, jotka eivät tienneet 

yhdenvertaisuuslaista, avattiin asiaa ja heille kerrottiin esimerkiksi yhdenvertaisuuslain 

kolmannen luvun 8 §, joka sisältää syrjinnän kiellot. Haastateltavien kanssa käytiin läpi 

myös muita rekrytointiin vaikuttavia lakeja, kuten esimerkiksi perustuslaki ja 

henkilötietolaki. Yhdenvertaisuus, sekä tasa-arvo oli haastatteluiden aikana vallitseva 

teema ja koko haastattelua pyrittiin peilaamaan siihen. Haastateltavista ysi osasi nimetä 

yhdenvertaisuuslain suoraan. Muutamassa haastattelussa vastaaja otti esille tasa-

arvolain. 

Laki ei missään nimessä ole turha, mutta jos mietitään tasavertasuutta, uskon, että 

minulla on aika liberaalit asenteet. Monella muulla ei ole ja sen takia sitä lakia tarvi-

taan. Silloin kun tein rekrytointia, perehdyin asiaan paremmin. Nyt yrittäjänä en ole 

käyttänyt siihen sekuntiakaan aikaa!  Mies, 36 

Koska haastateltavista henkilöistä useampi työskenteli suuriyrityksissä, halusimme nostaa 

esille myös kysymyksen pienyrittäjien näkökulmasta. Kysyttäessä, että miten päätöksiin 

casejen aikana vaikuttaisi se, jos henkilö työskentelisi pienyrittäjänä tai vaikuttaisiko se 

mitenkään, riippuivat vastaukset jälleen kerran paljon siitä, mistä kulmasta asiaa 

tarkasteltiin.  

Ei vaikuttaisi päätökseen. En olisi valmis tekemään nykyiselle työnantajallenikaan 

vuodessa kymmenen tuhannen euron riskejä, miksi olisin sitten valmis tekemään 

sen itselleni. Silloin, jos tekisin niin, toimisin väärin nykyisessä tehtävässäni. Mutta 

esimerkiksi peilaten caseihin, niin varastotyöntekijä Hannu oli varma valinta. Siitä sai 

luotettavamman kuvan! Mies 39 

Vaikuttaisi se varmasti Olen tehnyt paljon pienyritysten kanssa töitä ja miehelläni on 

pienyritys. Siinä tilanteessa joutuisin harkitsemaan joitakin valintoja paljon enem-

män. Esimerkiksi myyjä-casessa toisella hakijalla oli tatuointeja ja lävistyksiä, se 

voisi olla riskirekrytointi, koska hän oli niin erilainen. Meitä se ei varmaan häiritsisi, 

mutta silloin kun on pienessä yrityksessä, niin pitää paljon isommin arvioida sitä ris-

kiä, koska sen vaikutus voi olla todella suuri. Olen nähnyt liian paljon virherekrytoin-

teja, eikä työntekijöistä pääse eroon. Jos yrityksessä yksi ei hoida työtehtäviään, voi 

koko yhteisö ja firma kaatua siihen. Pienessä yrityksessä on juuri tämä riski olemas-

sa, kun rekrytoidaan. Pienyrittäjänä harkitsisin vielä enemmän ja haluaisin tietää ha-

kijoista enemmän. Nainen, 56 
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12:ta haastateltavasta 11:lta kysyttiin pienyrittäjyyden vaikutusta päätökseen. Heistä 

seitsemän sanoi, että se todennäköisesti vaikuttaisi päätöksiin, sekä rekrytointia 

katsottaisiin hieman eri tavalla. Henkilöstöhallinnon asiantuntija painotti sitä, että tekee 

rekrytointia aina samalla periaatteella riippumatta siitä, palkkaisiko hän itselleen tai 

yritykseen, jossa hän työskentelee. Yksi vastaajista kertoi, että asiaa on vaikea tarkastella 

kyseisestä näkökulmasta, koska hänellä ei ole asiasta kokemusta. Hän, kuten suurin osa 

vastaajista myöskin, painotti sitä, että rekrytointi on aina iso investointi ja pienyrittäjälle 

huomattavasti riskialttiimpaa, kun toimittaessa suuryrityksissä. Yrittäjälle kysymys esitettiin 

enemmänkin käänteisenä, että mitkä ovat suurimmat erot palkatessa henkilöstä omaan 

yritykseen verrattuna ollessa palkkatyössä itse.  

Yrittäjän näkökulmasta vastauksissa nousi vahvasti erilaiset työntekijöihin vaikuttavat lait, 

jotka ovat nousseet viime aikoina myös julkiseen keskusteluun. Opinnäytetyön pohjaidea 

syntyi alun perin siitä keskustelusta, että Suomessa yrittäjät joutuvat toisinaan ottamaan 

valtavan suuren riskin palkatessaan työntekijän. Suomessa lait suojaavat vahvasti 

työntekijän asemaa ja taustalla toimivat usein monet eri alojen ammattiliitot. Kultaisen 

keskitien löytäminen kysymykseen on vaikeata, koska jokaisella on siihen erilainen 

näkemys, riippuen siitä, tarkastellaanko asiaa työntekijän, työnantajan tai yrittäjän 

näkökulmasta. Myös muiden haastateltavien kanssa asiasta keskusteltiin ja kysyttiin 

mielipidettä siihen, miten ratkaisu voisi löytyä. Koe-aikojen pidentäminen nostettiin 

useassa yhteydessä esille. Kysymys tuntuu silti olevan vaikea, koska pitkät koeajat 

toisaalta lisäävät epävarmuuden tunnetta työntekijälle.  

Totta kai lain painoarvo on suuri. Tiedän sen, että mitä saa kysyä ja mitä ei saa ky-

syä. Esimerkiksi perhesuunnitteluun liittyviä asioita tai sukupuoleen liittyviä asioita ei 

saa kysyä! Olennaista rekrytoinnissa on kuitenkin kaikki. En tarkoita, että esimerkik-

si sukupuoli, mutta toisaalta kaikki vaikuttaa kaikkeen. Varsinkin pienemmissä yri-

tyksissä on tosi iso vaikutus sillä, että miten synergiat osuvat yhteen. Jos tiedät jo 

etukäteen, että työyhteisössä on kärttyinen tyyppi, jolle ei voi antaa potkuja, kiitos 

Suomen lainsäädännön, ja tiedät ettei hän esimerkiksi pärjäisi jonkun toisen tyypin 

kanssa, joudut aina miettimään asian siltä kannalta. Suomessa pitäisi helpottaa ih-

misten irtisanomista. Esimerkiksi Tanskassa voi irtisanoa henkilön helposti, mutta 

valtio ja monet muut julkiset instanssit auttavat hänet todella nopeasti takaisin töihin 

ja löytämään uuden työpaikan. Koneisto on siellä äärimmäisen tehokas. Suomessa 

ei ymmärretä sitä, että se rakenne tehostuu sillä ja kasvattaa työpaikkojen määrää, 

eikä vähennä sitä. Liittojen on vaikea ymmärtää sitä ja sen takia meillä on haasteita. 

Ratkaisuna voisi olla se, että liitot voitaisiin ajaa alas. Ne eivät liity nykypäivään 

enää mitenkään. Ennen riistettiin työväestöä ja nykyään se on toisin päin. Ei yrittäjä 
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riistä työntekijää, vaan se on yrittäjälle se ainoa arvo. Liitto, joka on katsomassa 

työntekijöiden perään, ei anna niille mitään lisäarvoa. Liittojen sopimukset ovat myös 

huonoja, esimerkiksi me maksamme työntekijöille enemmän, kun liitto vaatii. Liitto 

pitää lähinnä huolen siitä, ettei työntekijät saa töitä. En suoraan sano, että ne ajavat 

takaa sitä, mutta se ongelma johtuu siitä, että ajatellaan liikaa työllisen asemaa, eikä 

työnantajan.’’ Mies, yrittäjä, 36  

Haastatteluiden loppuvaiheessa kävimme läpi haastateltavien kanssa ensimmäisessä 

osassa tulleet caset uudelleen ja kysyimme, olivatko he jälkeen päin oivaltaneet caseista 

jotain, joka mahdollisesti oli jäänyt huomioimatta. Esimerkiksi lainsäädännöllisestä 

näkökulmasta, josta he olivat useassa tapauksessa saaneet lisää tietoa. Caseista 

ehdottomasti haasteellisimmiksi nousivat toimitusjohtaja-case, sekä markkinointipäällikkö-

case ja useat haastateltavat palasivat niihin myös jälkeenpäin. Kukaan ei kuitenkaan ollut 

jälkeenpäin oivaltanut caseista mitään uutta. Useimmat pysyivät päätöksissään. Koska 

tässä vaiheessa oltiin keskusteltu jo laajasti yhdenvertaisuuslaista, sekä sen 

tarkoituksessa, pohdittiin useasti kysymyksen yhteydessä yhdenvertaisuuteen liittyviä 

kysymyksiä. Jotkut peilasivat asiaa myös yrittäjyysnäkökulmaan. 

Kauneudenhoito-casessa, vaikken itse sitä näin ajattele, niin voisi se huivi häiritä. 

Sen takia, että se häiritsee aika monia ihmisiä. Jos olisin pienyrittäjä, joutuisin miet-

timään sitä siltä kannalta ja käymään keskustelua ihmisen kanssa. Pienessä kau-

pungissa voi suvaitsevaisuus olla vielä haasteellinen kysymys. Siinä tilanteessa pi-

täisi ehkä tutustua enemmän ja tietää enemmän, sekä nähdä, että miten työ sujuu 

sen ihmisen kanssa. Isommissa kaupungeissa se tuskin on ongelma, mutta haluan 

tietää ihmisistä ja myös sellaisista asioista, jotka ovat itselle vieraita. Monikulttuuri-

suus tuo tullessaan sekä uhkia, että madollisuuksia. Perusväestössä varsinkin. Nai-

nen, 56 

Suurimmat haasteet rekrytoinnissa nähtiin useasti siinä, että rekrytointiprosessi on työläs 

toteuttaa. Hakijamäärät varsinkin julkisissa hauissa ovat yleensä todella suuret ja 

ansioluetteloiden sekä hakemusten läpikäyminen on aikaa vievää ja työlästä. Haasteeksi 

koettiin myös se, miten valtavan hakijamäärän joukosta löytää sen parhaan hakijan. 

Rekrytointi nähtiin paljon aikaa ja resursseja vievänä projektina, sekä yrityksille isona 

investointina. Usean vastaajan mielestä prosessiin pitääkin panostaa. Myös mahdolliset 

virherekrytoinnit nähtiin yhtenä rekrytointiprosessin haasteena.  

Työpaikkailmoituksen laatiminen nousi esille monesti. Ilmoitus olisi laadittava siten, että 

kaikki kriteerit nostetaan siinä selkeästi esille. Ilmoituksen on oltava myös hakijalle 

houkutteleva. Yläkanttiin laadittu hakemus aiheuttaa sen, ettei siihen uskalleta hakea, kun 
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taas alakanttiin laadittu hakemus aiheuttaa sen, että hakemukset tarjoavat vääränlaista 

osaamista, joka ei kohtaa sen kanssa, mitä ilmoituksessa haetaan.  

Lyhyesti suureksi haasteeksi koettiin se, että löydetään oikea ihminen oikeaan tehtävään. 

Haastattelutilanteessa olisi pystyttävä löytämään oikeanlainen osaaminen sekä motivaatio 

ja peilaamaan ihmisen pätevyyttä tehtävään ja sopivuutta tiimiin. Rekrytoinnin kiireellinen 

aikataulu ja suuret hakijamäärät tuovat haasteensa haastatteluiden toteuttamiseen ja 

oikean henkilön löytämiseen.  

Kysyttäessä, millainen on toimiva rekrytointiprosessi, olivat vastaukset melko yhtenäisiä. 

Useaan otteeseen painotettiin selkeyttä, nopeutta ja prosessin helppoutta. 

Rekrytointiprosessin tulisi alkaa pisteestä A ja päättyä pisteeseen Ö, sekä olla täysin 

saumaton kaikissa prosessin välikohdissa. Ilmoitusten tulee toimia siten, että ne takaavat 

monipuoliset hakijat ja ilmoituskanavien tulee olla monipuoliset. Prosessin tulee edetä 

seuraaviin vaiheisiin nopeasti, siten että sekä työnantaja, että kaikki mahdolliset hakijat 

ovat perillä siitä, missä vaiheessa prosessia edetään. Prosessin on oltava etukäteen 

aikataulutettu, sekä realistinen toteuttaa. Kuitenkin prosessilta haluttiin joustavuutta. Liian 

tiukka ja kaavoihin kangistunut, sekä monimutkainen rekrytointiprosessi nähtiin suurena 

haasteena. Vastauksien keskiöön nousi laadukkaat hakijat, toimiva työpaikkailmoitus ja 

prosessin helppous sekä joustavuus.  

Myös eri toimialojen rekrytointiprosessien eroja tuotiin esiin. Hakijoista kaksi oli 

työskennellyt julkisella sektorilla ja olleet siellä mukana rekrytointiprosesseissa. Julkisen 

sektorin rekrytointiprosessit nähtiin huomattavasti byrokraattisimpina, sekä säädellympinä. 

EU- sekä YK-tasolla rekrytointiin vaikutti myös vahvasti kansainvälinen lainsäädäntö. 

Hakijoista yksi on toiminut yrittäjänä viisi vuotta, kokemus rekrytoinnista yrittäjän 

näkökulmasta oli huomattavasti vapaamuotoisempi, mutta myös työläämpi.  

Löytää oikeat ihmiset oikeille paikoille, se on kaikista tärkeintä. Jos juttelee jonkun 

kanssa tunnin, niin vastaako se tunti sitä todellisuutta, että millaiseksi kuvittelet sen 

henkilön? Sen takia koeajat ovat hyviä. Tästä nyt vielä puuttuisi se, että niitä lyhen-

nettäisiin. Yrittäjän näkökulmasta rekrytointikierros on rasittava, voimia ja aikaa vie-

vä ja, jos loppujen lopuksi teet väärän valinnan ja joudut aloittamaan alusta, on pro-

sessi todella resursseja kuluttava. Se on aina omasta ajasta pois. Hoidan itse aina 

rekrytoinnin tai olen siinä tavalla tai toisella mukana. Emme laita paikkoja enää julki-

seen hakuun, vaan ne menevät puskaradion kautta. Palkkatyössä laitettiin aina il-

moitukset julkisiksi ja hakemuksia tuli ihan törkeä määrä. Esimerkiksi kahteen avoi-

meen paikkaan sai 200 hakemusta. Sekin oli työlästä, kun ei ollut virallista rekrytoin-

tiosastoa, vaan teimme rekrytoinnin itse. Mies, yrittäjä, 36 
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Case-osuudessa päätösten keskijöön nousi vahvasti kolme vaikuttavaa tekijää: 

osaaminen, koulutus sekä palkkaavan henkilön intuitio hakijasta, eli se, millaisen kuvan 

hakijasta sai. Minkälaisena henkilönä hakijaa pidettiin. Kokemuksen kautta tuoma 

itseluottamus korostui, se, että hakijoista tuli tunne, johon luotetaan ja sen tunteen kautta 

päätös palkkaukseen perustellaan. Hakijat nähtiin useasti enemmän kokonaisuutena, 

johon kuului koulutuksen sekä työkokemuksen lisäksi ihmisen luonteeseen sekä muuhun 

liittyvät ominaisuudet. Rekrytointipäätös muodostui näiden kaikkien kolmen osatekijän 

summasta.  

Mielestä se on sen rekrytoinnin suola ja sen takia tykkään tehdä sitä! Kun lukee 

CV:n ja tapaa ihmisen, niin se voi olla ihan ristiriidassa keskenään. Kun sitten tapaa 

sen ihmisen livenä ja esittää niitä kysymyksiä, niin luotan omaan intuitiooni, joka sii-

nä tilanteessa syntyy. Oikeastaan myös luotan niihin kysymyksiin. Yritän tehdä rek-

rytointia aina tyhjältä pöydältä ja tyhjällä päällä. CV on se pohja, mutta sen ihmisen 

tapaaminen on se, josta syntyy jotain ja luotan siihen omalla kohdallani. Olen nähnyt 

sen, että jos mulla herää joku kello, niin se usein pitää paikkaansa. Nainen, 59 

Hyvä hakemus ja ansioluettelo antavat hakijasta kaiken oleellisen tehtävään vaaditun 

tiedon. Siinä on pystyttävä tuomaan esille oma aktiivisuus, sekä määrätietoisuus ja 

hakemuksesta on välityttävä se, että tehtävään halutaan oikeasti. Hakemuksissa 

painotettiin usein myös yksinkertaisuuden ja selkeyden tärkeyttä. Kirjoitusvirheitä olisi 

hyvä välttää sen vuoksi, että ne antavat hakemuksesta huolimattoman kuvan. Koska 

useaan paikkaan tulee kymmeniä, jopa satoja hakemuksia, olisi hakemuksen oltava sen 

verran massasta erottuva, että se kiinnittää rekrytoijan huomion jollain tavalla. Liiallista 

luovuutta kehotettiin kuitenkin välttämään.  

Ansioluettelon ja hakemuksen on oltava tiivis paketti hakijasta, josta käy ilmi hakijan 

pohjakoulutus ja se, mitä hän on urallaan saavuttanut ja mistä hänet tunnetaan. 

Hakemuksen on oltava lyhyt ja ytimekäs, koska hakemuksia tulee valtava määrä, ei 

kukaan jaksa lukea pitkiä hakemuksista. Hakemuksessa on kerrottava kaikki oleellinen 

omasta tarinastaan, jättäen rekrytoijalle kuitenkin varaa avoimiin kysymyksiin. 

Hakemuksesta on pystyttävä poimimaan kaikki tehtävään vaikuttavat kriteerit. Ulkoasuun 

ja siisteyteen on myös hyvä kiinnittää huomiota.  

Yhteenvetona hyvästä ansioluettelosta ja hakemuksesta voi vastausten perusteella 

kiteyttää seuraavan: Hyvä hakemus ja ansioluettelo on sellainen, että siitä käy ilmi kaikki 

oleellinen tehtävän kannalta. Hakemus erottuu massasta jollain tavalla, mutta on silti 

selkeästi kirjoitettu, sekä hakemuksen ulkoasu on siisti ja huoliteltu. Hakemuksesta käy 

ilmi, että hakija on motivoitunut ja haluaa tehtävään. 
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Näiden asioiden lisäksi ansioluetteloissa kiinnitettiin huomiota työsuhteiden kestoon ja 

siihen, onko työuran aikana pitkiä katkoja. Vaikka katkot työurassa selittyvät yleensä 

luonnollisin syin, esimerkiksi opiskelulla, on syiden kuitenkin hyvä käydä ilmi 

hakemuksesta. Jos hakemuksessa on useita lyhyitä työsuhteita eri työnantajilta, voi asia 

vaikuttaa rekrytointipäätökseen negatiivisesti. Se antaa hakijasta sitoutumattoman kuvan. 

Hakijoilta painotettiin motivaation ja luotettavuuden lisäksi useasti sitoutuneisuutta. 

Jokainen kiinnitti hieman eri asioihin huomiota ansioluetteloissa, sekä hakukirjeissä. 

Haastateltavana ollut yrittäjä kiteytti kysymyksen seuraavasti:  

Ainakin videohakemuksissa täytyy katsoa kameraan. Mahdollisimman selkeä, eikä 

kirjoitusvirheitä. Jotain pitäisi olla, millä erottuu joukosta, mutta ei pidä tehdä kuiten-

kaan liian luovaa, ettei mene maku koko hommasta. Yhteenvetona sanoisin, ettei 

CV:stä saa hyvää tekemälläkään. Kokeile tehdä mahdollisimman selkeä ja neutraali 

ja sillä mennään! Mies, yrittäjä, 36 

Yhteenvetona rekrytointiin ja siihen vaikuttavaan lainsäädäntöön voi vastauksen 

perusteella summata seuraavat tekijät:  

 Varsinkin yhdenvertaisuuteen liittyvä laki koetaan tärkeäksi ja 

yhdenvertaisuusperiaatteita noudatetaan päivittäisessä työssä.  

 Lakien painoarvo koetaan suureksi, mutta enemmän keskitytään kokonaisuuteen 

sen sijasta, että painotettaisiin tiettyjä tai tiettyä lakia. Toimialan vaikutus 

lainsäädäntöön on myös huomioitava. 

 Yrittäjälle rekrytointi on riskialtista, sekä työläämpää.  

 Toimiva rekrytointiprosessi on selkeä, joustava ja yksinkertainen. Prosessi on 

suunniteltu tarkoin siten, että se palvelee sekä rekrytoivaa tahoa, että työnhakijaa.  

 Rekrytoinnin suurimmat haasteet ovat oikean henkilön löytäminen, aikataulujen 

sovittaminen, sekä virherekrytoinnin välttäminen.  

 Ansioluettelon ja hakemuksen tulee olla selkeä, helposti luettava ja sieltä on 

pystyttävä poimimaan kaikki oleellinen tehtävän kannalta. Niiden on oltava myös 

huoliteltuja, sekä tyylikkäitä. 

5.3.4 Case-tulokset  

Kosmetologi  
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Kahdestatoista haastatellusta vain yksi valitsi Emilian (kuvio 3). Päätökseen vaikutti pitkäl-

le Zeinebin pidempi työkokemus alalta ja se, että hän oli jo aikaisemmin työskennellyt 

yrittäjänä vuokratuolisopimuksella. Zeineb sanoi hakuvideolla, että hänen asiakkaansa 

seuraavat hänen perässään ja uudet asiakkaat olivat myös yksi syy hänen palkkaami-

seen.  

 

 

Kuvio 3 Tulokset kosmetologi-casesta 

Zeineb koettiin hakuvideollaan rauhallisemmaksi ja kokeneemmaksi. Laajemman koulu-

tuksen, työkokemuksen ja valmiin asiakaskunnan vuoksi häntä pidettiin pätevämpänä 

hakijana tehtävään. Useat haastateltavat painottivat kuitenkin sitä, että varmasti molem-

mat hakijoista olisivat tehtävään päteviä, koulutuksen ja jo kertyneen työkokemuksen an-

siosta.  

Zeinebin uskontoon tai kulttuuriin viitattiin muutamassa yhteydessä. Haastateltavista kaksi 

mainitsi, että olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, että hän puhui niin hyvää suomen kieltä. 

Haastateltavien kokemuksen mukaan ansioluetteloon saatetaan ilmoittaa valheellista tai 

harhaanjohtavaa tietoa kielitaidosta. Ilmoitettu osaaminen ei pidä aina paikkaansa.  



57 
 

Työpaikka sijaitsi Espoon Leppävaarassa kauppakeskus Sellossa ja yksi haastateltavista 

uskoi Zeinebin kulttuuritaustan olevan alueen kulttuuririkkauteen nähden eduksi, esimer-

kiksi hänen tarjoamansa kielitaito voisi olla yritykselle hyödyksi. Haastateltava kertoi 

myös, että haluaisi rikastuttaa mahdollista kantasuomalaista tiimiä yrityksessä. 

Zeinebin etninen tausta ei noussut haastattelutilanteissa kertaakaan esille selkeästi nega-

tiivisessa valossa. Jossain tilanteissa nostettiin esille, että tausta on saattanut vaikeuttaa 

työnsaantia ja siksi Zeineb on lähtenyt Emiliaa myöhemmin työmarkkinoille.  

Muutamassa haastattelussa nostettiin suoraan Zeinebin tausta kuitenkin esille. Eräs haas-

tateltavista sanoi Zeinebin taustan aiheuttaneen mahdollisesti sen, että hän on joutunut 

työssään ylittämään monta rajaa, koska kulttuurilliset erot vaikuttavat ihmisiin. 

Sanotaan, että Zeineb oli vakuuttavampi. Hänellä on kaksi tutkintoa ja enemmän 

kokemusta. Se välittyi. Hän on myös aikaisemmin työskennellyt vuokratuolisopimuk-

sella. Toisaalta Emiliakin sanoi, että on kiinnostunut yrittäjyydestä, mutta jotenkin 

varmuus ja se, että asiakkaat seuraavat perässä, vakuutti minut. Vaikea valitan olisi, 

tässä kuitenkin tulee selville se, että molemmat ovat valmiita yrittäjyyteen ja vuokra-

tuolisopimukseen. Näkemäni perusteella molemmat olisivat hyviä varmasti. Aina kui-

tenkin miettii sitä, kun eletään tällaisessa yhteiskunnassa, kun eletään, että miten 

hänen taustansa vaikuttaa. Se ei kuitenkaan saisi vaikuttaa rekrytoinnissa, rotu, 

tausta tai mikään suuntautuneisuus. Tämän perustella valinta kohdistuisi Zeinebiin. 

Kokemus, joka on varmasti myös iän tuomaa, näkyi hänestä! Nainen, 59 

Kauneudenhoito-casessa osattiin selkeästi eniten keskittyä vain oleellisiin tekijöihin, eli 

hakijoiden kokemukseen ja koulutukseen. Useat päätökset palkata Zeineb, perusteltiin 

pitkälti vain hänen laajemmalla koulutuksellaan ja pidemmällä työkokemuksellaan.  

Tulokset tässä casessa ovat myös kaikista selkeimmät, tämä case jakoi haastateltavien 

keskuudessa kaikista vähiten mielipiteitä. Yhden Emiliaan päätyneen rekrytointivalinnan 

kohdalla päätöstä perusteltiin seuraavalla tavalla:  

Emilian puolesta puhuu työkokemus. Molemmat ovat peruskoulutukseltaan päteviä. 

Jos mietitään sitä, että mikä tekee hyvän kosmetologin, ajattelisin itse näin alaa yh-

tään tuntematta, että jos ei pärjää ihmisten kanssa, eikä ole sosiaalinen, etkä osaa 

kohdata ihmisiä siinä tilanteessa. Keskustella monipuolisesti ja olla avoin. Myyjän ja 

torimyyjän kokemus ja sekä Emilian persoona antaa sosiaalisesti lähestyttävämmän 

vaikutuksen. Hän kertoi selkeästi haluavansa kehittyä ja yrittäjän unelmista. Zeineb 

perusteli asiaa enemmän sillä, että hänellä on oma asiakaskunta, jonka pystyy tuo-

maan mukanaan. Hän ei kertonut tulevaisuuden suunnitelmistaan muuta kuin, että 
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on muuttanut Espooseen ja haluaa töitä. Videoista halusin eniten kuulla sen, miten 

hakija suhtautuu tulevaisuuden suunnitelmiin. Sen takia valinta kohdistuu myös Emi-

liaan. Mies, 39 

Kaiken kaikkiaan Zeineb nähtiin hakijoista varmempana, luotettavampana ja osaavampa-

na. Case-esittelyssä mainittu microblading-osaaminen, joka Zeinebiltä löytyi, nostettiin 

myös kahdessa haastattelussa esille ja tämä osaamien oli yksi valintaperusteista. Emiliaa 

kuvailtiin haastattelun perusteella kokemattomammaksi ja rauhattomammaksi. Zeinebin 

uskottiin pärjäävän työssään paremmin, koska videolla hän antoi itsestään ammattimai-

semman ja osaavamman kuvan. Myös Zeinebin yrittäjyystausta ja valmis asiakaskunta 

olivat yleisiä perusteluita hänen palkkaamiseensa.  

Hakijat lähestyivät asiaa eri näkökulmista. Ala ei ole minulle tuttu, enkä pysty kau-

heasti arvioimaan pätevyyttä tai sitä mikä minulle olisi tärkeää alan yrittäjä tietää. 

Emiliassa otti korvaan se, että hän sanoi, että tämä työ on tehty häntä varten. Jos 

mietin tilannetta siten, että olen itse yrittäjänä, niin sain tästä sellaisen kuvan, että 

hyvä jos sopii hänen urakehitykselleen. En kuitenkaan aio kasvattaa itselleni kilpaili-

jaa. Ammattitaidon perusteella päädyn Zeinebiin. Hän myös antoi paremman vaiku-

tuksen. Videot hakijoista vahvistivat käsityksiä. Zeinebilla on enemmän työkokemus-

ta ja alan tuntemusta. En tiedä, että millainen asiakaskunta olisi, mutta jos he tyk-

käisivät enemmän hepsankeikasta, niin sitten ottaisin mieluummin Emilian. Riippuen 

ihan asiakaskunnasta. Jos se taasen olisi ikäistäni ja hieman vanhempaa asiakas-

kuntaa, olisi Zeineb ehdottomasti parempi vaihtoehto. Emilia antoi sellaisen kuvan, 

että suhtautuu kevyemmin työhön. Jäi sellainen olo, että hän pitää kaikesta muusta, 

mikä liittyy alaan. Mutta haluaako hän tehdä sitä raakaa työtä? Se jäi epäselväksi. 

Alaa tai yritystä tuntematta, jos asiakaskunta olisi nuoria teinejä, Emilia sopisi pa-

remmin. Vanhemman asiakaskunnan kanssa Zeineb pärjäisi paremmin. Sain sellai-

sen kuvan hänestä hakemuksen ja videon perusteella. Hänen intohimonsa oli työ, 

toisella urakehitys. Se on yrittäjälle vaarallista, koska hän voi perustaa naapuriin 

oman yrityksen ja viedä asiakkaat mennessään. Toinen sanoi tuovansa asiakkaita. 

Nainen, 55 

Toimitusjohtaja  

Toimitusjohtaja-casella haluttiin mitata poliittisen vakaumuksen, sekä sukupuolen vaiku-

tusta rekrytointipäätökseen, kun kyseessä on johtotehtävä. Monilla aloilla on edelleenkin 

varsinkin johtoporras kyllästetty miespuolisilla työntekijöillä. Tämän casen pääpaino kui-

tenkin oli poliittisen vakaumuksen vaikutuksessa rekrytointipäätökseen.  
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Haastateltavista kahdeksan valitsi tehtävään naispuolisen hakijan, Sari Merimaa-Stehnin 

ja neljä päätyi valitsemaan Raimo Mäkitörmän (kuvio 4). Case oli selkeästi haastavin, se-

kä haastateltaville, että toteutuksellisesti.  

 

Kuvio 4 Tulokset toimitusjohtaja-casesta 

Kumpikaan hakijoista ei sopinut haettuun tehtävään täydellisesti. Vaikka kummallakin ha-

kijalla oli jonkin verran kokemusta joko toimitusjohtajan tai varatoimitusjohtajan tehtävistä, 

oli itse kiinteistöalan kokemus molemmilla hakijoilla hyvin vähäinen. Molemmat hakijoista 

olivat käyneet toimitusjohtajan lisäkoulutuksen, mutta kummaltakaan ei löytynyt esimer-

kiksi hakemuksessa vaadittua kirjanpito-osaamista. 

Useat haastateltavat sanoivat joko, etteivät he palkkaisi hakijoista kumpaakaan tai kertoi-

vat palkkauksen tuovan riskin, hakijoiden vähäisen toimialaosaamisen ja kokemuksen 

vuoksi. Case oltiin suunniteltu siten, että Sari olisi tehtävään hieman pätevämpi. Sarilla oli 

pitkä kokemus varatoimitusjohtajan tehtävistä, sekä arkkitehdin koulutus ja kokemusta 

arkkitehdin töistä. Joka toi osaamista myös jollain tavalla rakennusalalle.  

Case oli hankala toteuttaa sen vuoksi, ettei meillä kummallakaan luonnollisesti ole koke-

musta johtotason tehtävistä, saati mitä kaikkea sen tason henkilön ansioluettelo pitää si-
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sällään. Mietimme myös työpaikkailmoituksen sisältöä ja toimialaa pitkään. Hakukirjeiden, 

työpaikkailmoituksen ja ansioluetteloiden sisältöön haimme paljon ulkopuolista tietoa.   

Hakuvideoihin valikoituneilta henkilöiltä emme voineet odottaa, tai vaatia näyttelijäntaitoja 

sen enempää, kuin että puhe oli videolla selkeää ja kuuluvaa. Tämä osoittautui toimitus-

johtaja-casen yhdeksi kompastuskiveksi. Molemmat hakijat lukivat tekstinsä suoraan pa-

perilta. Koska oli kyseessä toimitusjohtajan tehtävä, olivat myös hakukirjeet huomattavasti 

muita tehtäviä pidempiä. Vaikka puhe olikin selkeää ja ulkoisen habituksensa puolesta 

molemmat hakijat sopivat tehtävään, sai videon toteutukset haastatteluissa paljon palau-

tetta. Videoissa kiinnitettiin myös huomiota siihen, että molemmat hakijat istuivat samassa 

paikassa.  

Kuitenkin toimitusjohtaja-casen yhteydessä maininta asepalveluksen suorittaminen herätti 

negatiivisia ajatuksia niissä haastateltavissa, jotka asiat toivat esille. Eräs haastatelluista 

sanoi, että siitä, kun henkilö mainitsee sen tuossa asiayhteydessä ja tuolla tavalla, saa 

hyvin autoritäärisen ja negatiivisen kuvan, vaikka asian pitäisi olla positiivinen. 

Tässä casessa nousi esille sama haastavuus, kuin lähihoitaja-casessa, että miten il-

maisemme jonkin asian hakijoiden ansioluettelossa tai hakemusvideolla siten epäsuorasti, 

ettei vastakkainasettelu paista liian selkeästi läpi. Raimon ansioluettelon toiselle sivulle oli 

luottamustehtävissä mainittu hänen toimineen Lappeenrannan perussuomalaisten halli-

tuksen jäsenenä. Tällä tavalla pyrimme epäsuorasti tuomaan ilmi poliittisen vakaumuksen. 

Asia nostettiin esille mielestämme yllättävän harvassa haastattelussa. Käydessämme läpi 

haastatteluita ensin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, heistä toinen sanoi suoraan, 

ettei ikinä palkkaisi ketään, jolla on kyseinen asia mainittuna ansioluettelossa. Tämän pe-

rusteella olisimme olettaneet asian nousevan haastatteluissa useammin esille.  

Niissä tapauksissa, kun asia kuitenkin nostettiin haastatteluiden aikana esille, oli se aina-

kin yhdessä haastattelussa syy olla palkkaamatta Raimoa tehtävään:  

Jos olisin yrityksen omistaja, laittaisin paikan uudelleen hakuun. Kumpikaan haki-

joista ei herättänyt luottamusta siihen, että he pystyisivät viemään yritystä eteen-

päin. Sarilla on liian teoreettinen tausta tähän työhön. Raimo ei herättänyt luotta-

musta, hänen esiintymisensä oli siihen suurin syy. Minulle tuli sellainen olo, että jos 

omistaisin tämän yrityksen, niin hän kertoisi minulle mitä tehdä ja miten toimia, eikä 

päinvastoin. Hän saattaisi joutua myös asiakkaiden kanssa vastahankaan helposti. 

En valitsisi kumpaakaan. Kiinnitin huomiota myös sellaisiin asioihin, joita ei saisi ää-

neen sanoa. Raimolla oli CV:ssä perussuomalaisten jäsenyys, joka ei kohtaisi ar-

vomaailmaani yrityksen omistajana. En haluaisi sellaista ihmistä yritykseni keulaku-
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vaksi. Syy ei ole katekorinen, vaan ulkomuodon ja muiden asioiden kanssa se ker-

too minulle siitä, että jossain vaiheessa tulisi ongelmia. Hän alkaisi johtamaan yritys-

tä omanaan, eikä niin, että hän on työntekijä minun yrityksessäni. Kun haetaan 

käyntikorttia, niin toivon toisenlaista tyyppiä henkilönäkin. Hänestä ei saanut karis-

maattista vaikutelmaa, enemmänkin pikkupomomaisen vaikutelman. Jos riskillä olisi 

palkattava, päätyisin Sariin! Nainen, 55 

Kuitenkin voi todeta, että suurin syy siihen, ettei Raimoa haluttu valita tehtävään oli 

tehtävään sopimaton kokemus, sekä huonosti toteutettu hakuvideo, jossa teksti luettiin 

suoraan paperilta. Monessa yhteydessä painotettiin sitä, että toimitusjohtajan tulisi pystyä 

kertomaan itsestään videolla ilman paperia ja tämän tyylinen menettely kertoo siitä, ettei 

videoon haluttu panostaa, joten tehtävään ei aidosti haluta.  

Raimolla oli jonkin verran työhistoriassaan katkoja. Myös tähän kiinnitettiin yllättävän 

vähän huomiota, vaikka tutkimuksen toisessa osuudessa painotettiinkin sitä, ett 

ansioluetteloissa keskitytään eniten työsuhteiden pituuteen ja siihen, onko työhistoriassa 

pitkiä katkoja. Raimolla katkot olivat muutamista kuukausista vuosiin, eikä hän tällä 

hetkelläkään ollut työssä. 

Eräs huomioitava asia tässä casessa on myös se, että niissä haastatteluissa, joissa 

vähemmän keskityttiin hakijoiden sopimattomaan koulutukseen ja työtaustaan, nähtiin 

hyvin eri tavalla se, kumpi hakijoista olisi työhistoriansa perusteella pätevämpi ja 

kummalla työhistorian perusteella olisi annettuun tehtävään enemmän kokemusta. 

Toiset perustelivat, että Sarin arkkitehtikoulutus antaa osaamista kiinteistöalalle ja toiset 

taas, että Raimon projekti- ja johtamisosaaminen tukee tehtävässä onnistumista, sekä 

koneinsinöörikoulutus. Hakijoiden kohdalla haastateltavat painottivat kokonaisuudessaan 

hyvin erilaisia asioita.  

Kummankaan CV:ssä en kiinnittänyt muuhun huomiota, kun siihen, että ovat olleet 

aktiivisia monessa asiassa. Sekä poliittisesti, että ammatillisesti. Se, että on jonkun 

puolueen jäsen, ei herätä minussa mielipiteitä. Jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä. 

Totta kai jokaisen työntekijän on toimittava työssään yrityksen arvojen mukaisesti, 

muuten konsepti ei toimi. Mutta eihän se, että ajattelet poliittisesti jollain tavalla tar-

koita, että se näkyisi siinä, kuinka olet työpaikalla. Voi olla poliittisesti aktiivinen sillä 

tavalla, että se joko näkyy työelämässä tai vain vapaa-ajalla. Toisaalta, jos haluaa 

olla poliittisesti hyvin aktiivinen työpaikalla, voi se aiheuttaa konflikteja, koska silloin 

ei jaa niitä yrityksen arvoja. Minulle se ei ole merkityksellistä, että CV:ssä on poliitti-

nen kanta. Yhtä lailla voi perussuomalainen työskennellä esimerkiksi monikansalli-

sessa yrityksessä. Hänellä on sitten vain toisenlaiset arvot jollain toisella alueella, 
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joista minä en henkilökohtaisesti kaikkia allekirjoita. Sari korosti empaattisuuttaan. 

Totta kai toimitusjohtajan pitää tulla toimeen ihmisten kanssa ja olla empaattinen. 

Kuitenkin sanoisin, että kvaliteetit ovat tärkeämpiä, kuin empaattisuus. Valinta voi ol-

la myös sitä, että miehiseen alaan miehinen valinta, mikä voisi olla itseopiskelun 

paikka toisaalta minulle! Mies, 56 

Haastatteluun osallistunut yrittäjä perusteli vahvasti Sarin osaamattomuutta vääränlaisella 

koulutuksella. Henkilö toimii itse kiinteistöalan yrittäjänä, joten hänellä on vahva 

osaaminen ja tietotaito toimialaan liittyen. Hän sanoi, että ilman Sarin kokemusta 

varatoimitusjohtajana, olisi hän tiputtanut hänet pois heti. Mutta, koska Raimokin oli hyvin 

vääränlainen hakija, sanoi hän palkkaavansa Sarin vain ja ainoastaan sen vuoksi, että 

hänellä on kokemusta varatoimitusjohtajuudesta ja uskoi siten Sarin pärjäävän tehtävässä 

edes hieman Raimoa paremmin. Useassa tilanteessa rekrytointivalinta päätyikin Sariin 

tämän kokemuksen takia. 

Useassa haastattelussa hakijoiden videoilla kiinnitettiin huomiota toissijaisiin tekijöihin. 

Sarilla on hakemusvideollaan sylissä koira ja se nähtiin erittäin haittaavana tekijänä, 

varsinkin kun haetaan toimitusjohtajan tehtävään. Joidenkin haastateltavien oli koiran 

vuoksi vaikea keskittyä mihinkään muuhun videon sisältöön.  

Raimon palkkaamiseen päätyneistä henkilöistä kaksi oli miehiä ja kaksi naisia. On 

kuitenkin huomioitavaa, että jokainen haastateltavista, joka toi perussuomalaisuuden 

jotenkin negatiivisessa valossa esille, oli naisia.  

Kokonaisuudessaan casesta huomasi, että se oli vaikea, sekä haastateltaville, että 

toteutuksellisesti. Useassa tilanteessa ei oltaisi haluttu hakijoista palkata kumpaakaan. 

Sille suurin syy ei kuitenkaan ollut huonosti toteutetut videot tai ansioluettelot, vaan 

hakijoiden vääränlainen koulutus, sekä työhistoria. 

Varastotyöntekijä  

Varastotyöntekijän casella halusimme selvittää iän vaikutusta rekrytointipäätökseen. Case 

oltiin rakennettu siten, että hakijat olivat tasavahvoja koulutukseltaan ja kokemukseltaan. 

Luonnollisesti hakijoista vanhempi, Hannu Hannula oli miltei koko ikänsä työskennellyt 

varastoalalla ja sitä kautta hänellä oli kertynyt alasta pitkä kokemus.  

Ennen kun lähdimme toteuttamaan virallisia haastatteluita, kävimme caset läpi opinnäyte-

työn ohjaajamme ja kahden ulkopuolisen asiantuntijan kanssa, pyytäen heiltä kommen-

tointia ja kehitysehdotuksia caseihin. Molemmat ulkopuoliset asiantuntijat nostivat esille 

sen, että caseihin olisi lisättävä syvyyttä siten, etteivät hakijat olisi liian tasavahvoja ja ai-
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noaksi erottavaksi tekijäksi jäisi siten hakijoiden ikä. Vielä tässä vaiheessa molemmat 

olisivat valinneet tehtävään Jukka Holtin.  

Lisäsimme Jukan ansioluettelon täyteen kirjoitus- ja yhdyssanavirheitä. Uskomme sen 

edesauttaneen sitä, ettei Jukkaa valittu tehtävään. Eräs haastateltavista vetosi päätök-

seen olla palkkaamatta Jukkaa, koska hakemuksessa edellytetään tarkkuutta ja huolelli-

suutta, joka ei ainakaan Jukan ansioluettelosta virheiden vuoksi tullut esille.  

Haastateltavista kahdeksan päättyi palkkaamaan Hannun ja neljä Jukan (kuvio 5). Mo-

lempien hakijoiden haastatteluvideot oltiin toteutettu mielestämme hyvin siten, että myös 

persoona- sekä ikäero heijastui videoilla selkeästi. Hannu puhui videollaan selkeästi ja 

rauhallisesti, Jukka taas hyvin nopeatempoisesti, käyden suoraan asiaan.  

 

Kuvio 5 Tulokset varastotyöntekijä-casesta 

Hakijoiden pätevyys nousi useasti esille. Monet haastateltavista totesivat, että varmasti 

molemmat hakijat pärjäisivät työssä hyvin. Suurimmaksi eroksi hakijoiden välillä nähtiin 

vain ikä. Ikä nousi esille myös pohdittaessa kohdeyrityksen ja tiimin rakennetta. Nähtiin, 

että jos tiimin rakenne olisi iältään vanhempaa, haluttaisiin siihen nuoruutta ja raikkautta 
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palkkaamalla Jukka, kun taas vastakkaisessa tilanteessa haluttaisiin valita Hannu tuo-

maan kokemusta ja iän kartuttamaa osaamista.  

Hannun kokemus nousi valintaperusteeksi useassa tapauksessa. Hannun videohakemus 

ja ansioluettelo oli selkeää ja ulosanti rauhallista, mutta samaan aikaan humoristista. 

Hannun valintaa työhön perusteltiin myös usein niin sanotusti varmana valintana.  

’’Oikein hottis-Holtti! Varastolla pärjäisi varmasti molemmat. Jukan CV:ssä ärsyttää 

kirjoitusvirheet, varastolla ei toisaalta tarvitse osata kirjoittaa. Hannu Hannula menisi 

heittämällä jatkoon. Jos hän on 48-vuotias ja haluaa palata takaisin Lahteen, niin 

työuraa on jäljellä 17 vuotta. Hän on tehnyt melkein 20 vuotta töitä samassa yrityk-

sessä, joten seuraava rekrytointi olisi varmasti sitten 17 vuoden päästä. Hannu var-

masti osaa hommansa ja homma toimisi hänen kanssaan. Kahvitauolla olisi varmas-

ti muilla työntekijöillä hauskaa Hannun kanssa, kun on vielä huumorimies! Tervetu-

loa taloon Hannu Hannulla!’’ Mies, 36 

Yllä mainitussa suorassa viittauksessa hottiksella tarkoitetaan Jukan ansioluettelossa 

olevaa sähköpostiosoitetta. Se, että lisäsimme Jukan ansioluetteloon paljon 

kirjoitusvirheitä, laitoimme myös hänen sähköpostiosoitteekseen hottis.holtti@mail.com. 

Ansioluettelossaan Jukka kertoo harrastuksiinsa lukeutuvan myös koripallon ja 

videopelien lisäksi laskuvarjohyppäämisen, josta hän mainitsee myös hakuvideollaan.  

Erikoiseen sähköpostiosoitteeseen kiinnitettiin mielestämme yllättävän vähän huomiota. 

Yksi haastatelluista, joka kuitenkin niin teki, sanoi sen kertovan lapsellisuudesta. Perään 

kuitenkin hän painotti, ettei 23-vuotiaan tarvitse vielä olla aikuinen. 

Laskuvarjohyppyharrastukseen siteerattiin myös muutamassa muussa haastattelussa:  

’’Onpas vaikea! Tässä on ihminen, joka ei osaa oikeinkirjoitusta, mutta vaikutti ihan 

hyvältä tyypiltä. Eikä vaadita oikeinkirjoitusta tekemään. Kirjoitusvirheisiin kiinnitin 

huomiota. Se kertoo minulle siitä, että on huoleton, ei niinkään huolimaton. Kun niitä 

on useampia, se kertoo myös siitä, ettei olla kauhean kiinnostuneita koulutuksesta. 

Tässä pitäisi kysyä Jukan suosittelijalta, että mitä mieltä hän on. Hannu voisi olla 

sellainen, että tulee töihin ja pysyy töissä. Jukalla voisi olla toisinaan vaikeuksia, jos 

esimerkiksi hän jäisi tutustumaan työelämään liian pitkäksi aikaa. Sain sellaisen ku-

van yleisilmeestä ja ikä tietenkin vaikuttaa. Hän harrastaa laskuvarjohyppyjä, mikä 

kertoo siitä, että pitää olla täsmällinen, että homma toimii. Jos haastattelisin Jukkaa, 

saattaisin kysyä lisää siitä. Silloin saisin myös selville, että mikä on oikea asenne, 

kun on kyse elämästä ja kuolemasta. Eli oikea asenne elämiseen ja työntekoon. 

Hannu varmasti tulee töihin, haluaa tehdä töitä ja olla töissä. Hänellä on pitkiä työ-

suhteita ja tietää, että hän on kyllä pysynyt töissä. Kysyisin haastattelussa, että onko 

mailto:hottis.holtti@mail.com
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Lahteen muuttamiseen muita syitä, kun työ. Toisaalta tekisi mieli valita nuorempi 

hakija, mutta koska en pääse haastattelemaan, päätyisin varmaan Hannuun näillä 

tiedoilla. Nuorempi voisi olla oma-aloitteisempi, eikä niin urautunut vanhoihin työta-

poihin, mutta silti näillä tiedoilla valitsisin Hannun. Nainen, 55 

Yleisesti voi todeta, että päätös näiden kahden hakijan välillä tuotti vaikeuksia. 

Muutamassa otteessa nousi kysymykseksi Hannun ikä ja sen mahdollisesti mukanaan 

tuomat hankaluudet yrittäjälle. Hannussa pohdittiin myös paljon sitä, että onko hän 

kyvykäs itse työntekoon, vai ovatko vanhat työtavat ja menetelmät vallanneet liian suuren 

osan Hannun taidoista.  

Vaikka Jukka antoikin videollaan oma-aloitteisen ja reippaan kuvan, päätyi kaksi 

kolmasosaa haastateltavista silti valitsemaan Hannun. Vaikka case oli haastateltaville 

hankala, nähtiin se myös sympaattisena ja hauskana. Juuri kahden niin erilaisen ja eri 

tyylisen hakijan vuoksi.  

Hannun ulosanti ja rauhallisuus videolla herätti haastateltavissa luottamusta. Toisaalta ne 

henkilöt, jotka päätyivät palkkaaman Jukan, perustelivat valintaansa sillä, että haluavat 

aina antaa nuorille mahdollisuuden työllistyä.  

Yhtä yksiselitteistä vastausta sille miksi Jukkaa ei palkattu useammin tai Hannua jätetty 

palkkaamatt,a ei saatu. Kuten todettua, case jakoi mielipiteitä ja näkemyksiä. Jukan 

palkkaamattomuutta perusteltiin huolimattomuusvirheillä ansioluettelossa ja 

nopeatahtisella ulosannilla hakuvideolla, sekä sillä, miten Jukka oli videolla pukeutunut. 

Toiset näkivät casen erittäin helppona, toiset taas erittäin vaikeana.  

Hannun työhistorian pitkät työsuhteet ja se, että hänen työturvallisuuskorttinsa, sekä 

trukkikorttinsa olivat ajantasaisina, herättivät myös luottamusta, sekä uskoa siihen, että 

työskentely alalla kiinnostaa häntä yhä.  

’’Molemmat ovat hauskoja tyyppejä. Kovin erilaisia. Toinen oli todella rauhallinen ja 

toinen todella nopea ja dynaaminen. Toisella oli pilke silmäkulmassa ja toinen meni 

asiaan heti! Hannu olisi varmasti puhunut pitkäänkin. Molemmilla on työkokemusta 

ja trukkikortit. Molemmat ovat varmasti tehneet työtä paljon. Jukalla positiivista oli 

se, että hän oli tuonut suosittelijan CV:seen. Molemmilla oli myös hyvin samanlainen 

tilanne, että ovat muuttamassa Lahteen. Toinen tyttöystävän perässä ja toinen palaa 

pitkän poissaolon jälkeen. Hannulla oli paljon kokemusta ja koulutus hankittuna jo 

90-luvulta, sekä pitkiä työsuhteita. Hän on varmasti luotettava työntekijä. Hän olisi 

voinut tuoda esille jotenkin monipuolisemmin oman tarinansa ja kaiken sen, mitä 

vuosiin on mahtunut. CV näyttää suppealta vuosiin verrattuna. Palkkaisin Hannun 
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sen takia, että tykkäsin Hannun persoonasta. Hän oli luotettavan ja helposti lähestyt-

tävän henkilön oloinen. Pitkät työsuhteet puhuvat myös sen asian puolesta. Hannu 

olisi tässä suhteessa varma valinta. Ennen videoita olin ajatellut tilanteen toisin päin. 

Jukasta sai videolla oma-aloitteisen ja nuoren dynaamisen, sekä paljon aikaansaa-

van kuvan, videolla oli positiivinen meininki, mutta jollakin tavalla varmempi valinta 

olisi Hannu. Jukalta nousi erityisesti suosittelija CV:stä esille. Kuitenkin tämän pe-

rusteella valitsen Hannun!’’ Mies, 39 

’’Molemmat ovat jotenkin ihania! Tehtävään haetaan trukkikuskia, jonka ei tarvitse 

osata kirjoittaa, vaan ajaa trukkia! Jukka ei tunne yhdyssanoja ollenkaan, mutta hän 

ei ole tulossa kirjoittamaan, vaan ajamaan trukkia. Hän on käynyt alan perustutkin-

non, joten se ei voi olla suuri ongelma. Hannulla on sama tutkinto myös, mutta mie-

tin, miten ala on muuttunut 90-luvulta? Hannu on ikänsä tehnyt töitä. Työhön vaadi-

taan hyvää fyysistä kuntoa ja Jukka kertoo harrastavansa koripalloa ja laskuvarjo 

hyppyjä, Hannu taas ajelee matkailuautolla. Tämän kannalta Jukka vie voiton. Mo-

lemmat hakijat osoittivat motivaatiota aika samalla tavalla. Hannu ei selkeästi ole 

kauhean nopeasti asioita muuttava! Luulen, että Jukka kykenee paremmin teke-

mään kolmivuorotyötä, ihan fyysisen kunnon takia. Tarkkuus ja huolellisuus pitäisi 

näkyä työssä, ei kirjoittamisessa. Molemmat hakijat ovat sympaattisia. Hannusta tuli 

sellainen kotimies-olo, videon taustalla näkyi kirjoja ja viherkasveja. Hän herätti luot-

tamusta! Edellytyksenä hyvä fyysinen kunto voi mennä vähän henkilöön ja siten 

harmaalle alueelle, mutta toisaalta ymmärrän sen vaatimuksena kaksivuorotyössä ja 

varastoalalla. Molemmilla on työturvakortit ja trukkikortit, kyllä kallistuisin Jukkaan. 

Jukan sähköpostiosoite CV:ssä kertoo minulle hieman lapsellisuudesta, mutta kyllä 

23-vuotiaana saa vähän lapsellinen ollakin! Nainen, 59 

Myyjä  

Myyjän casella halusimme selvittää ulkonäön vaikutusta rekrytointipäätökseen. Hakijoiksi 

valikoitui kaksi ulkoisesti hyvin erinäköistä henkilöä. Toisella hakijoista, Belinda Lautta-

muksella, oli kasvojen alueella sekä lävistyksiä, että tatuointeja. Belindan meikki haastat-

teluvideolla oli myös vahva.  

Hakijat erosivat toisistaan vahvasti myös luonteenpiirteiltään. Siinä missä hakijoista Mari 

Virtanen, oli videollaan hyvin rauhallinen ja selkokielinen, käytti Belinda persoonallisia 

sanavalintoja ja oli hyvin ulospäinsuuntautuneen ja energisen oloinen.  

Haastateltavista kahdeksan valitsi Belindan ja neljä Marin (kuvio 6). Case oltiin rakennettu 

siten, että hakijoista Belinda on huomattavasti pätevämpi ja kokeneempi työhön. Hänellä 

oli todella paljon laajempi kokemus eri toimialoilta, laajempi koulutus, sekä kielitaito.  
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Kuvio 6 Tulokset myyjä-casesta 

Lähihoitaja-casen ohella, saimme myös myyjä-casesta hyvin monipuolisia tuloksia. Use-

aan otteeseen haastateltavat painottivat sitä, että palkkaisivat Belindan, jos hänen ulko-

näkönsä olisi toisenlainen. Yhdessä tapauksessa Belindaa ei olisi haluttu kutsua edes 

työpaikkahaastatteluun ulkonäkönsä vuoksi.  

’’Belindalle sanoisin, että ota nenäkoru pois! En palkkaisi häntä ihan pelkästään ul-

konäön takia. Tatuoinnit ei haittaa, mutta nenäkoru ei sovi tuollaiseen sisustusliik-

keeseen. Vielä vähemmän se sopisi meidän toimialallemme. Se voisi sopia esimer-

kiksi parturikampaamoon tai tatuointiliikkeeseen. Muuten hän esitti itsensä oikein 

reippaasti ja oli varteenotettava! Ulkonäön takia jättäisin kutsumatta haastatteluun. 

Vaikka se ei pätevyyteen vaikuta, mutta jos minä palkkaan, saan sanoa, että ei olla 

nenärengas nenässä! Belindan video oli suorempi ja reippaampi ja näki, että hänellä 

oli kokemusta. Marilta puuttui sellainen. Hänellä oli vähemmän työkokemusta ja vai-

kutti vähän ujommalta. Marin voisin kutsua haastatteluun. Jos Belindalla olisi ollut 

siistimmät vaatteet, eikä lävistyksiä, olisin ehdottomasti sanonut, että hänen haastat-

telunsa oli parempi! Belindalla on enemmän työkokemusta. Toisaalta aina ei tarvitse 

olla valmiiksi kokemusta, jos asenne riittää. Marin asenne oli positiivinen ja hän vai-
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kutti siltä, että voisin luottaa ja uskoa siihen, että hän hoitaa työnsä sovitusti. Belinda 

puhui sellaisella äänellä, että on elämässä kokenut enemmän. Belindassa on posi-

tiivista myös se, että hänellä on vahva kielitaitoa. Myös Marilta löytyi kielitaitoa mikä 

riittää Suomessa. Espanjan kieltä ei välttämättä tarvitse niin paljon. Molemmilla on 

riittävä koulutus myyjän työhön. Jos palkattaisiin myyjän työhön Vaasaan, voisin aja-

tella, että siellä saattaa mummot pelästyä, jos on tuollainen tyyppi ja nenäkoru naa-

massa. Tylsä sanoa näin, mutta uskon, että se vaikuttaa. ’’ Nainen, 56 

Tämän casen työpaikkailmoituksessa halusimme painottaa sitä, että kyseessä on 

nuorekas sisustusliike. Haastateltavien mielipiteet voisi jakaa vastauksien perusteella 

kahteen osaan: heihin, jotka eivät halua palkata Belindaa ulkonäkönsä vuoksi ja heihin, 

jotka eivät koe Belindan ulkonäköä esteeksi palkkaamiselle. Jotkut haastateltavista 

osoittivat, että palkkaisivat hänet, jos hän muuttaisi ulkonäköään, esimerkiksi ottamalla 

lävistykset pois tai käyttämällä hillitympää meikkiä.  

Casessa haastateltavat keskittyivät hyvin paljon toissijaisiin tekijöihin. Sen sijaan, että 

oltaisiin keskitytty hakijoiden osaamiseen tai koulutukseen, nousi monesti esille Belindan 

ulkonäön lisäksi Marin videohaastattelu ja se, miten se oltiin toteutettu. Maria kuvattiinkin 

hyvin monisanaisin adjektiivein. Maria kuvattiin hitaaksi, flegmaattiseksi, eikä hänestä 

saatu videon perusteella ahkeraa kuvaa. Eräs haastatelluista kiinnitti huomiota Marin 

videon taustaan ja taustalla olevan huoneen sisustukseen ja sanoi, ettei taustalla näkyvä 

sisustus anna kuvaa siitä, että Marilla olisi silmää sisustukselle. Toinen kiinnitti taasen 

huomiota siihen, että Belindan videolla näkyvät kirjat ovat hyllyssä järjestyksessä, kun 

taas Marin videon taustalla näkyvät kirjat eivät ole hyllyssä järjestyksessä.  

Hakijoiden pätevyys ja soveltuvuus tehtävään nähtiin hyvin eri tavalla. Toisaalta uskottiin 

siihen, että Mari on luotettava ja kykenevä hoitamaan työnsä ja toisaalta taas, ettei hän 

pärjäisi työpaikkahakemuksessa ilmoitetussa vilkkaassa työympäristössä. Belindalla oli 

kokemusta vuorovastaavan töistä hampurilaisravintola Hesburgerissa, joka nostettiin 

monessa yhteydessä vahvuudeksi ja nähtiin, että tämän kokemuksen ansiosta Belinda on 

kykenevä toimimaan vilkkaassa ympäristössä.  

Mari mainitsee hakemusvideollaan harrastuksiinsa lukeutuvan käsityöt. Ne haastateltavat, 

jotka valitsivat Marin tehtävään, perustelivat Marin kyvykkyyttä muun muassa tällä 

kyseisellä harrastuksella ja sillä, että se antaa osviittaa siihen, että Mari ymmärtää 

sisustamisesta. Vaikka samanaikaisesti Belinda kertoi videollaan olevansa visuaalinen, 

sekä taiteellinen. Tämän seikan ei nähty kuitenkaan vaikuttavan pätevyyteen työskennellä 

sisustusliikkeessä.  
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Aihe on kokonaisuudessaan melko harmaalla alueella, koska erityisesti 

palveluammateissa ulkonäkö ei ole täysin merkityksetön seikka. Mutta, kyseenalaista on, 

jos pätevämpi hakijoista jätetään kutsumatta edes työhaastatteluun pelkästään viitaten 

henkilön ulkonäköön. Varsinkin, kun kyseessä on kaupanala ja myyjän työ, sekä nuorekas 

sisustusliike.  

Huomioitavaa on se, että Belindan työkokemuksessa esille nostettu Hesburger on 

ravintola-alan työpaikka, jossa tunnetusti kaikki lävistykset ovat kiellettyjä käyttää 

työaikana hygieniasyistä. Tämän olisi luullut antavan osviittaa siihen, että Belinda on 

valmis riisumaan lävistykset työaikana. Kysyttäessä haastateltavilta, että jos hän olisi 

siihen valmis, palkattaisiinko hänet silloin. Vastaukset kuitenkin vaihtelivat ja asiaa 

perusteltiin muun muassa siten, että jos Belinda suostuisi olemaan ilman lävistyksiä 

työpaikalla, hän olisi tehnyt myös videohakemuksen ilman lävistyksiä.  

Kun on kyse osa-aikaisesta työstä, niin valitsisin Marin! Minun sisustusliikkeessäni 

ei myydä sellaisia tavaroita, joita Belinda myy. Belinda on persoona, eikä mulla ole 

sitä mitään vastaan. Ihmiset saavat olla sellaisia, kun ovat. Omalla habituksellaan 

Belinda sopisi paremmin esimerkiksi goottityylistä sisustusta myyvään liikkeeseen, 

mutta ei minun liikkeeseen. Hankalaa on se, ettei kummallakaan ei ole kokemusta. 

Marin videolla näkyi, ettei hänen asuntonsa ole hyvin sisustettu, vähän jäi sellainen 

kuva, että onko hänellä silmää sisustukseen. Käsityöharrastus kuitenkin antaa sii-

hen jotain kosketuspintaa. Video oli vähän huono ja pätkitty, eikä siitä jäänyt kauhe-

an positiivista kuvaa. Kyseessä on kuitenkin osa-aikainen tehtävä, joten päätyisin 

palkkaamaan Marin. Belinda vaatisi pidemmän tuntemisen ja tietämyksen siitä, että 

osuuko persoona yritykseen. En olisi myös varma siitä, että sitoutuisiko Belinda työ-

hön samalla tavalla. Harmoniseen sisustusliikkeeseen, jossa myydään kynttilöitä, ei 

hänen vahva ja voimakas tyylinsä sovi. Hän ei myöskään varmasti olisi valmis niitä 

muuttamaankaan, esimerkiksi ottamaan nenäkorua pois. Se jo riittäisi minulle. Jos 

hän sen olisi valmis tekemään, olisi se varmaan tullut videolla ilmi. Tuntuu siltä, että 

hänen persoonassaan on sellaisia asioita, jotka eivät työminän kautta muuttuisi. Se 

voisi olla ristiriitaista hänelle itselleenkin. Toisaalta myös työssä oleva pieni työaika 

tekee sen, ettei työssä ole vastuullista roolia ja myös sen takia ei niin kokenut henki-

lö voi sulautua siihen paremmin. Nainen, 55 

Yllä olevassa suorassa lainauksessa todettiin, että Belinda olisi sopivampi hakija esimer-

kiksi goottityylistä sisustusta myyvään liikkeeseen. Toisen haastattelun yhteydessä nousi 

esille, että Belinda voisi ulkonäkönsä perusteella sopia esimerkiksi tatuointiliikkeeseen tai 

parturikampaamoon. Nämä perustelut jakavat Belinda melko kapeaan toimialaan pelkäs-
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tään ulkonäkönsä vuoksi. On huomioitavaa, että kaikki Marin valinneet henkilöt ovat iäl-

tään yli 50 vuotiaita. 

Vaikka Belindan ulkonäkö herätti kommentointia, tai jopa ihmetystä, päätettiin hänet 

useassa tapauksessa silti palkata perustellen parempaan työnkokemukseen, kielitaitoon 

ja koulutukseen. Eli kuitenkin useassa haastattelussa kiinnitettiin huomiota pelkästään 

oleellisiin tekijöihin työn haussa.  

Tietyllä tavalla Belinda oli fyysinen sokki! Pienellä osalla suomalaisista on kasvoissa 

ja kaulassa tatuointeja ja lävistyksiä. Hän nousee massasta esille. Ei sinällään mi-

tään pahaa, hän kertoi tarinansa hyvin ja hänellä oli hyviä juttuja siellä. Taiteellisuut-

ta hän korosti ja, että on myös visuaalinen ihminen. Sisustusliikkeen myyjälle ne 

ovat aika tärkeitä pointteja. Hänen kommunikointinsa oli hyvin raikasta, sekä tapan-

sa esiintyä. Jos miettii asiakaskohtaamisia, jos mummot ei ensimmäisen minuutin 

aikana säikähdä, hän varmaan voittaa ne toisella minuutilla puolelleen. Belindalla on 

myös vahva kielitaito. Hän on työskennellyt Hesburgerin vuorovastaavan, työ on hy-

vin hektistä. Belinda kertoi myös harrastuksistaan monipuolisemmin ja tavoitteelli-

suudestaan sillä osa-alueella. Se kertoo minulle siitä, että ihmisellä on pyrkimys ja 

päämäärä ja hän pystyy tavoitteelliseen suorittamiseen. Ehdottomasti palkkaisin Be-

lindan. Jos joku pelkää Belindan ulkonäköä, on hän vaarassa paikassa ja jos asia-

kas ajattelee, että en osta sen takia, että Belinda on töissä, voi silloin syyttää itseään 

ja katsoa peiliin ja sitä, miten ajattelee maailmasta. Hän on pätevämpi historian pe-

rusteella ja kertoi oman tarinansa paremmin! Mies, 39 

Lähihoitaja  

Lähihoitaja case tuotti ehdottomasti mielenkiintoisimmat tulokset kaikista kuudesta cases-

ta. Case oltiin rakennettu siten, että siinä pyrittiin selvittämään sukupuoleen- ja seksuaali-

seen suuntautumiseen liittyviä tekijöitä rekrytointipäätöksessä. Casea suunniteltaessa 

jouduimme pitkään pohtimaan sitä, että miten voi hakijan ansioluettelossa tai hakemusvi-

deolla ilmaista sen, että henkilö kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Ilman, että 

vastakkainasettelu on liian selkeä.  

Valitsimme toiselle hakijalle sukupuolineutraalin nimen, josta ei voi suoraan päätellä, onko 

henkilö nainen vai mies. Epäsuorasti ilmaisimme henkilön transsukupuolisuuden siten, 

että hakija, Elia Paju, kertoo videollaan olevansa ihmisoikeusaktivisti. Transsukupuolisten 

oikeuksista on puhuttu mediassa viime vuosina yhä enemmän ja enemmän. Seta ja muut 

ihmisoikeusjärjestöt ovat nostaneet esille sen, että Suomessa on ihmisoikeuksia loukkaa-

va translaki. Elian toiminta ihmisoikeusjärjestössä voisi siten indikoida siihen, että hän on 

transsukupuolinen tai muunsukupuolinen.  
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Case suunniteltiin siten, hakijoista Elia oli huomattavasti toista hakijaa Joseffiina Rinnettä 

pätevämpi. Vaikka hakijat olivat suurin piirtein saman ikäisiä, oli Elialla monta vuotta 

enemmän työkokemusta alan tehtävistä. Elian ansioluettelon työtehtäväkuvauksista käy 

selkeästi ilmi, että hänellä on laaja kokemus vaativista sairaanhoidollista tehtävistä, esi-

merkiksi haavanhoidosta ja katetroinnista. Joseffiinalla tällaista osaamista ei ollut. Elia oli 

käynyt myös laajasti alan lisäkoulutuksia.  

Casesta keskusteltiin ennen virallista toteuttamista työllisyydenhoidon asiantuntijan kans-

sa, jolla on kokemusta sosiaali- ja terveysalalta ja hän on toiminut alan rekrytoinnissa 

useita vuosia. Henkilö painotti jo ansioluettelon nähtyään, että Elia on huomattavasti haki-

joista pätevämpi, sekä osaamiseltaan, että lisäkoulutuksiltaan. Pyysimme casesta myös 

kommentoinnin lähihoitajakoulutuksen käyneeltä henkilöltä, joka on useita vuosia työs-

kennellyt vanhustyössä. Myös hän painotti, että Elian osaaminen on laaja, sekä sairaan-

hoidollisesta, että perushoidollisesta näkökulmasta.  

Hakijoiden videoiden runko oltiin rakennettu siten, että Eliasta pyrittiin antamaan huomat-

tavasti kokeneempi kuva. Elia kertoi lyhyesti koulutuksestaan, sekä kokemuksestaan. 

Hänen työkokemuksensa painottui vanhushuoltoon, mutta laajasti myös muille sosiaali- ja 

terveysalan tehtäviin. Elian työhistoria oli katkeamaton ja hän oli aloittanut alalla työsken-

telyn jo opiskeluaikoinaan. Joseffiinalla oli Eliaa huomattavasti lyhyempiä työpätkiä. Jo-

sefffiinan neljästä työtehtävästä kaksi oli työharjoitteluita, joista toinen sijoittui päiväkotiin 

ja toinen hoitolaitokseen. Josefffiinan tehtävät rajoittuivat hyvin perushoidollisiin tehtäviin, 

esimerkiksi avustamiseen, siivoamiseen, ruoka- ja vaatehuoltoon, sekä virikeohjaukseen.  

Joseffiina oli jäänyt pois työelämästä joulukuussa 2014 ja palannut työhön lokakuussa 

2017. Videollaan Joseffiina kertoi toimivansa vanhempainyhdistystoiminnassa. Casen 

tarkoitus oli sekä selvittää seksuaalisuuden- ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää rekry-

toinnissa, mutta myös perhesuhteiden perusteella tapahtuvaa syrjintää. Josefffiinan ansio-

luettelon katko työhistoriassa ja maininta vanhempainyhdistystoiminnasta pyrkivät anta-

maan viestin siitä, että hänellä on lapsia. Elian ansioluetteloon oltiin tuotu myös suositteli-

ja, jota Joseffiinalla ei löytynyt.  

Sen sijaan, että Elia oltaisiin jätetty palkkaamatta sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntau-

tumiseen liittyvin syrjivin perustein, päätöstä siihen, miksi Eliaa ei haluta palkata perustel-

tiin usein sillä, että Elian toimiminen ihmisoikeusaktivismin parissa nähdään riskinä hoito-

työssä.  

Tulokset olivat yllättäviä ja on mainittavaa se, että haastateltavista kolmella oli kokemusta 

sosiaali- ja terveysalan rekrytoinnista ja siitä, mitä lähihoitajalta edellytetään työssä. Min-
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kälainen alan osaaminen ja koulutus on vaadittua työhön. Kaikki nämä kolme henkilöä, 

joilla oli kosketuspintaa alaan, jättivät Elian palkkaamatta järjestötoiminnan vuoksi.  

En hae toiminnan kehittäjää, tai muuta sellaista, sen perusteella päätyisin Joseffii-

naan. Elia mainitsi videollaan ihmisoikeusaktivismin, joka on periaatteessa kauhean 

hyvä asia ja jossain muussa työssä arvostaisin sitä todella paljon. Nyt haetaan kui-

tenkin kolmivuorotyöhön lähihoitajaa osastolle, jos ajattelee liikaa, ei kovin kauan 

siellä viihdy. Tarkoitan tällä esimerkiksi sitä, että ihmisten loppuvaiheen hoitoa, joka 

on aika rujoa. Esimerkiksi siellä on kiire ja asiakkaat ovat vanhoja ja sairaita. Toivoi-

sin esimiehenä, että voisin ajaa heidän asioidensa parantamista, mutta se ei ole lä-

hihoitajan tehtävä. Hänen tehtävänsä on tulla töihin ja hoitaa annetut tehtävät niillä 

reunaehdoilla, kun minun palvelutalollani on. Jos olisin jossain järjestössä ja minulla 

olisi kotihoitoyritys, niin Elia olisi siihen oikein hyvä henkilö, ei osastolle. En näe ih-

misoikeusaktivismia riskinä, vaan, että hän ei varmasti kovin kauan viihtyisi suoritta-

vassa työssä. Toki työtä voi koko ajan kehittää, että miten vanhuksia hoidetaan, 

mutta siinä yhteydessä ei hoideta mitään laajempia yhteyksiä. Voisi olla, ett hän ei 

sitoutuisi työhön. Hän haluaisi sellaista, missä hän voi toteuttaa enemmän omia ta-

voitteitaan. Nainen, 55, kokemusta sosiaali- ja terveysalasta 

Poika ja tyttö. Tässä haetaan kokoaikaiseen ja vakituiseen työhön. Minua vakuutti 

Joseffiina enemmän, koska hän sanoi ääneen sen, että on työskennellyt lasten 

kanssa, eikä pitänyt siitä. Hän oli myös pohjoisen tyttö. Hänessä oli selkeyttä ja 

varmuutta, lyhyesti ja ytimekkäästi kertoi itsestään. Sain kuvan, että hän on vastuun-

tuntoinen ja tolkuissaan. Elia jäi vähän mysteeriksi. En päässyt kiinni hänestä, ehkä 

se johtui hänen tyylistään kertoa. Elialla oli paljon lisäkoulutuksia. Hän toi ihmisoike-

usaktivistijutun esille, se ei tietenkään saa olla mikään peruste, mutta tarvitseeko 

sen sanoa ääneen? Miten tärkeää se sitten on, että miten se vaikuttaa hänen työs-

kentelyynsä? Ihminen voi toimia vapaa-ajallaan, mutta tarvitseeko sen tuoda työpai-

kalle? Se voi kuitenkin vaikuttaa. Työnantaja voi jäädä miettimään, että kun hän jo 

työtä hakiessaan kertoo tällaisen asian, joudunko työnantajana vaikeuksiin asian 

kanssa. Minulla on kokemusta tällaisista asioista. Jos työntekijä puuttuu liikaa työ-

paikalla asioihin, mitkä eivät hänelle kuulu ja alkaa hämmentämään liikaa, niin siinä 

on aina riski. Haastattelussa kysyisin, että pysyykö se vapaa-ajalla? Uskon, että Jo-

sefiina pystyisi samalla tavalla pitämään vanhusten puolia ja tuoda epäkohtia esille. 

Ei tarvitse olla aktivisti, että tuo esiin huonot asiat. Nainen, 59, kokemusta sosiaali- 

ja terveysalasta 
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Tuloksissa on huomioitavaa myös se, että niistä henkilöistä, joilla ei ollut mitään 

kokemusta sosiaali- ja terveysalalta, mutta he halusivat ehdottomasti palkata Elian, 

perusteli heistä muutama päätöstään ihmisoikeusaktivismitoiminnan varjolla. Näissä 

tapauksissa järjestötoiminta nähtiin erittäin positiivisessa valossa.  

Tämä on taas vaikeampi. En tiedä onko se hyvä vai huono asia, mutta minua puhut-

teli se, että Elia on ihmisoikeusaktivisti. Mielestäni vanhat ihmiset tarvitsevat sellais-

ta. Yleisesti jos ajatellaan, niin ihmisoikeusaktivismi saattaa olla pelottavaa! Mieles-

täni se on tässä hyvä asia. Elia oli napakampi, kun Joseffiina. Joseffiina oli enem-

män sellainen hyvää ja kaunista, mutta sitten kun kauniit sanat eivät enää riitä? Mo-

lemmat ovat kyllä tehneet kädet savessa töitä! Ottaisin Elian, koska hänellä on sy-

vempi työkokemus ja hän on motivoitunut jatko-opiskeluihin. Elia on varmasti sellai-

nen, että jaksaa olla sitoutunut ja innostunut työssään! Nainen, 59, ei kokemusta 

sosiaali- ja terveysalalta 

Elian kokemus vanhustyöstä avautui videolla. Josefffiinan kohdalla kiinnitin huomio-

ta siihen, että hänellä on pitkä tauko työhistoriassa. Siihen olisin kaivannut selvyyttä, 

että onko hän ollut esimerkiksi perhevapaalla. Näkisin, että molemmat ovat hyviä 

hakijoita. Joseffiinalla on varmasti hyvät hermot ja hän on kärsivällinen, sitä työssä 

tarvitaan. Elian kohdalla pidin siitä, että hänestä paistoi sitoutuneisuus ja halu oppia 

lisää, mitä tässä ilmoituksessa vaaditaan. Hänellä oli koulutuksia ja oli aktiivinen 

muun muassa ihmisoikeusasioissa. Uskon, että hän osaisi ottaa hyvin asiat huomi-

oon ja sitä kautta tarjota ihmisarvoa ylläpitävää kohtelua vanhuksille. Yksi merkittävä 

asia, mikä vaikutti päätökseeni näiden kahden välillä, oli se, että Elian kohdalla pais-

taa innostuneisuus läpi selvemmin ja Josefiina mainitsi heti ensimmäisessä lau-

seessa, että ajattelin kokeilla onneani. Että kuinka tosissaan hän olisi tämän tehtä-

vän kanssa. Mies, 34, ei kokemusta sosiaali- ja terveysalasta 

Haastateltavista kolmas, jolla oli myös kokemusta sosiaali- ja terveysalasta, käytti Elian 

ansioluettelon tehtäväkuvauksia termiä, että se sisältää paljon ’’temppujuttuja’’. Näillä hän 

tarkoitti juuri sairaanhoidollisen osaamisen kuvaamista, katetrointia, haavanhoitoa ja 

lääkehoitoa. On mainittavaa, että keskustellessamme lähihoitajana työskentelevän 

henkilön kanssa Elian osaamisesta, nosti hän juurikin sairaanhoidollisen osaamisen 

suureksi vahvuudeksi. Hänen kokemansa mukaan lähihoitajien, joiden kokemus ei ole 

karttunut tai osaaminen ole riittävän laajaa, tehtävät painottuvat yleisesti ottaen vain 

perushoidollisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi ruoka- ja vaatehuoltoon, virikeohjaukseen ja 

lääkehoitoon. On jokseenkin ristiriitaista, että haastateltava, jolla on alan kokemusta ja 

alan korkeakoulutus, kutsuu Elian työtehtäviä temppujutuiksi ja kertoi, että kokemuksen 



74 
 

karttuessa aletaan nähdä temppujen takana myös ihmiset. Hänen mukaansa 

kokemattomuutta nimenomaan perustellaan näiden ’’temppujen varjolla’’. Kun taas 

henkilö, jolla on vanhustyöstä vuosien kokemusta, sekä alan koulutus, painottaa, että 

lähihoitajakentälle kaivattaisiin todella paljon enemmän sairaanhoidollista osaamista.  

Perusteluissa on tietenkin huomioitava haastateltavien omat kokemukset, sekä 

näkemykset siitä, millainen osaaminen on tarpeellista ja kaikista eniten hyödyksi. 

Lähihoitaja-case oli kuitenkin kaikista caseista selkeästi eniten rakennettu siten, että 

toinen hakijoista oli huomattavasti toista pätevämpi. On myös huomioitavaa se, että 

lähihoitajakoulutuksen käyneistä henkilöistä on monella sosiaali- ja terveysalan sektorilla 

pulaa. Eräs haastateltavistakin painotti sitä, että koska molemmilla on alan 

ammattitutkinto, olisi työpaikka varmasti taattu.  

Sukupuoleen- tai seksuaalisuuteen ei suoraan viitattu haastatteluissa, kun yhden kerran. 

Vastauksesta ei selkeästi voi päätellä, mitä haastateltava sillä tarkoittaa:   

Jos haastatteluita katsoo ja miettii, että kumpi olisi ensivaikutelman perusteella sopi-

vampi hoitotyöhön ja vanhustenhoitoon, se olisi Joseffiina. Itse olen hyvin avarakat-

seinen ja avoin, mutta jos olet töissä ikäihmisten kanssa, joilla on hyvin konservatii-

visia arvoja, niin Elian kanssa voisi tulla skismaa, jos hän tuo niitä omia tärkeitä asi-

oitaan esille. Positiivista oli se, että hän on eläinrakas ja tekee töitä löytöeläinten 

kanssa, se kertoo empaattisuudestaan, mutta aktiivisuus ihmisoikeustoiminnassa 

voi löydä ehkä läpi. Ikäihmisten mielipiteet voivat olla hyvin kärkkäitä näiden asioi-

den suhteen ja ongelmia voisi esiintyä niissä tilanteissa, kun keskusteltaisiin asiois-

ta. Esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvät asiat voivat luoda turhia jännitteitä. Joseffii-

na oli olemukseltaan ja vastauksiltaan hyvin sairaanhoitajaluontoinen, pehmeä ja 

empaattisen oloinen. Molemmilla oli kokemusta työstä ja he olivat työskennelleet 

alalla aikaisemmin. Joseffiina oli ollut alalla kauemmin ja mikäli muistan, Elia oli 

näistä kahdesta henkilöstä nuorempi. Se, että Joseffiinalla on omia lapsia, antaa ku-

van elämänkokemuksesta ja perspektiiviä siihen ikäihmisten kanssa työskentelyyn, 

se on mielestäni positiivista! Lyhyen haastatteluiden ja taustatietojen perusteella 

päädyn Joseffiinaan. Joseffiina oli enemmän läsnä haastattelussa. Minulle jäi sellai-

nen kuva haastattelusta, että Elialla saattaa olla toisenlaisia seksuaalisia suuntau-

tumisia, voin olla väärässäkin. Eikä se ole sellainen tekijä, johon itse kiinnitän huo-

miota! Mies, 58, ei kokemusta sosiaali- ja terveysalalta  

Muihin caseihin verrattuna, tässä casessa kiinnitettiin suhteellisen vähän huomiota 

toissijaisiin tekijöihin. Syynä on varmasti se, että molempien hakijoiden videot oltiin 

toteutettu siten hyvin, että videot olivat vakuuttavia, eikä kumpikaan henkilöistä esiintynyt 
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niissä epävarmalla tavalla, saati takellellut sanoissaan. Vaikka Elia luki hakutekstin 

suoraan paperista, oli hänen visuaalinen läsnäolo ja kommunikointi kameran kanssa 

selkeää ja vakuuttavaa. Videoiden onnistumiseen on saattanut vaikuttaa myös se, että 

molemmat henkilöt työskentelevät todellisuudessakin lähihoitajan ammatissa, joten aihe ja 

siitä puhuminen oli heille tuttua ja luontevaa. 

 Lopullisina tuloksina, Elian palkkasi haastateltavista viisi ja Josefffiinan seitsemän (kuvio 

7). Ristiriitaista tuloksissa on myös se, että Josefffiinan palkkaamista perusteltiin usein 

pidemmällä työkokemuksella. Vaikka nimenomaan case oltiin rakennettu siten, että Elian 

työkokemus oli Joseffiinan kokemusta pidempi. Hämmennystä saattoi herättää se, että 

Elia sanoi hakuvideonsa alussa olevan vielä parikymppinen nuori. Tällä haimme kuitenkin 

takaa sitä, että hän olisi kohta täyttämässä kolmekymmentä, eikä, että hän olisi vasta 

täyttänyt kaksikymmentä vuotta.  

 

Kuvio 7 Tulokset lähihoitaja-casesta 

Päätöstä palkata Joseffiina perusteltiin myös sillä, että Joseffiina vaikutti videon 

perusteella luotettavammalta. Perheellisyys ja vanhempainyhdistystoiminta tuki käsitystä 

henkilön luotettavuudesta. Kolmivuorotyötä ei nähty näissä tapauksissa hankaluutena, 
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koska päivähoidon uskottiin järjestyvän jo sen perusteella, että Joseffiina työskenteli 

tälläkin hetkellä muistisairaiden parissa. 

Markkinointipäällikkö 

Caseista viimeisessä haettiin markkinapäällikön tehtävään. On huomioitavaa, että videon 

toteutuksiltaan markkinanpäällikön case oli kaikista huonoiten onnistunut, mikä pitkälti 

vaikutti rekrytointipäätöksiin. 

Casella halusimme eniten mitata sitä, miten ikä ja sukupuoli vaikuttaa 

rekrytointipäätökseen. Kuten haastatteluidenkin aikana tuli useaan otteeseen 

vastauksissa ilmi, ei työhaastattelussa saa kysyä työnhakijalta perheenperustamiseen 

liittyviä kysymyksiä. On myös paljon puhuttu sitä, miten nuorten naisten työnsaanti voi 

hankaloitua raskauden ja perheenperustamiseen liittyvien syiden takia.  

Casen molempien hakijoiden ansioluettelot ja videohakemukset oltiin rakennettu samalla 

tavalla. Molemmilla hakijoilla oli suurin piirtein samanlainen työkokemus ja koulutus, sekä 

molempien ansioluetteloista löytyi suosittelija.  

Hakijoista toisella, enemmän myynnin osaamiseen painottuneella hakijalla Joona 

Holmalla, oli huonosti toteutettu video. Aikataulullisten syiden ja resurssien takia emme 

voineet vaikuttaa videon toteuttamiseen enempää. Joona katsoo videolla kerran 

kameraan ja lukee koko hakukirjeensä suoraan paperista. Vastauksissa kävikin useaan 

otteeseen ilmi se, että näiden syiden vuoksi Joonan videohakemus herättää 

epäluottamusta, eikä anna Joonasta pätevää ja osaavaa kuvaa. Tehtävään nähden myös 

molempien työkokemus oli vielä liian suppea.  

Vaikkei kaikki haastateltavat kommentoineetkaan Joonan videon toteutuksilla 

ominaisuuksia, vaan keskittyi sisältöön, ei Joona silti onnistunut vakuuttamaan. 

Kauneudenhoitoalan casen lisäksi, myös tässä casessa on kaikista selkein jako. 

Haastatelluista yhdeksän päätyi palkkaamaan Hennan ja vain kolme Joonan. On kuitenkin 

huomioitavaa, että useassa haastattelussa korostettiin sitä, että jos Joonan video olisi 

toteutettu paremmin, olisi valinta kohdistunut ehdottomasti Joonaan. Lopulliset tulokset 

kääntyivät Hennan eduksi, haastateltavista yhdeksän valitsi Hennan ja kolme Joonan 

(kuvio 8) 

Joona olisi voinut katsoa kameraan ja ärsytti se, että Henna luki puhelimesta. Pape-

rikin on parempi, kun puhelin. Hakijoista tuli sellainen tunne, että en palkkaisi kum-

paakaan. Kummankaan CV ei oikein riitä tehtävää ja molempien videot tuottivat pet-

tymyksen. Joona ei jaksanut lukea, kun suoraan. Oli kulunut minuutti, kun ensim-

mäisen kerran vilkaisi edes kameraan. Jos hän tekee saman asiakkaiden kanssa, ei 
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pitkälle päästä. Hennassa ärsytti se, että luki puhelimelta. En kuullut sitä alun suo-

raa lainausta, onneksi. Se meni multa ohi, mutta uskon, ettei se mitään perin positii-

vista tuonut siihen ja tiputti heti lähtöpisteitä. Kummallekin ehkä vähän liian isot ken-

gät täytettäväksi. Jos joutuisin valita kahdesta väärästä hakijasta, valitsisin Hennan. 

Ainoa syy siihen on se, ettei Joona katsonut kameraan! Jos olisi katsonut, olisin va-

linnut Joonan. Uskon, että lupsakka savolainen olisi pärjännyt paremmin tehtävässä. 

Hänellä on myös alan kokemusta ja pidempiä työsuhteita. Lyhyet työsuhteet tarkoit-

tavat sitä, että jos ei saa tarpeen nopeasti vastuuta, vaihdetaan työpaikkaa. Nuoret 

ovat toisaalta sellaisia. Ottaisin Hennan, koska Joona ei katsonut kameraan, mutta 

näkisin mielelläni kolmannen hakijan. Mies, 36, yrittäjä  

 

Kuvio 8 Tulokset markkinointipäällikkö-casesta 

Toimitusjohtaja-casen lisäksi tässä nostettiin eniten esille sitä, ettei haluttaisi palkata 

kumpaakaan. Syinä olivat juurikin huonosti toteutetut videot, sekä tehtävän vaativuus 

hakijoiden osaamiseen ja työkokemukseen nähden.  

Hennan hakuvideolla, sekä ansioluettelon kuvassa on mukana hänen koiransa. Monet 

haastateltavat ottivat asian esille siinä valossa, että koiran tuominen ansioluetteloon ja 
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videolle, ei välttämättä ole positiivinen asia. Varsinkaan, jos rekrytoiva henkilö ei pidä 

koirista, nähtiin koiran mukaan tuominen jopa riskinä työn saannin kannalta.  

En ottaisi näistä kumpaakaan, ellei olisi pakko. Sen takia, ettei heistä kumpikaan 

uudistaisi yritysbrändiäni. Heillä on ehkä enemmän tarpeena uudistaa omaa brändi-

ään. Joona ei katsonut edes minuun päin, kun puhui. CV:ssä lukee, että hän saa it-

se tavoitteet saavutettua. Kaikki saadaan yhteistyönä nykyään. Tässä puhutaan tut-

kinnosta jonkun verran, niin olisin olettanut, että opiskelua analysoidaan enemmän. 

Joonasta ei tullut luotettavaa kuvaa. Hennasta sen verran, että jos on CV:ssä kuva 

koirasta ja sen tuo vielä videollekin, menee se vähän yli. Varsinkin kun ei voin tietää 

sitä, että on tällainen anti-koiraihminen, kun minä! Ovat vielä Marimekon lakanoilla! 

Henna ottaisin, jos jompikumpi täytyisi valita. Hän pystyisi varmaan tiimipelaajana 

pelaamaan paremmin. Työkokemus oli molemmilla aika ohut, eikä kumpikaan pääs-

syt siinä loistamaan! Nainen, 55 

Kokonaisuudessaan Henna antoi itsestään pätevämmän kuvan. Hennan työtehtävät oli 

vastausten mukaan kuvattu selkeämmin ja Hennan rooli niissä oli selkeästi nähtävissä. 

Joonan tehtäväkuvaukset koettiin liian yleismaallisiksi, eikä niistä saatu selkeää kuvaa 

siitä, mitä hän on käytännössä tehtävissään tehnyt.  

Hennan ansioluettelon työhistoria on suhteellisen katkeamaton. Hän on valmistunut 

vuonna 2009 ja työskennellyt sen jälkeen neljässä eri tehtävässä. Historiassa on kaksi 

taukoa, joista toinen on kaksi kuukautta pitkä ja toinen kolme kuukautta pitkä. Joonan 

ansioluettelosta löytyy huomattavasti enemmän taukoja. Joona valmistui vuonna 2011 ja 

hänellä on työhistoriassaan ensin yhdeksän kuukauden tauko ja sen jälkeen 11 

kuukauden tauko. Toisaalta Joona oli ollut työsuhteessa koko opiskeluaikansa. Tauot 

työhistoriassa herättivät myös huomiota.   

Vaikka Henna tulikin suurimassa osassa haastatteluissa valituksi tehtävään, ei hänkään 

vakuuttanut useampaa haastatelluista. Henna aloittaa videonsa toteamalla jonkun toisen 

sanomaa, tämä herätti sekä hilpeyttä, että ärsyyntymistä. Useat haastateltavat painottivat, 

että haluavat kuulla hakemuksissa enemmän hakijoiden omia näkemyksiä ja kokemuksia, 

kuin muilta lainattua tekstiä.  

Henna oli ainakin niin markkinointi-ihminen, kun olla voi! Ensimerkiksi se, miten hän 

aloitti videon. Tuli sellainen taivaanrannan maalari- vaikutelma. Mainostoimiston ih-

miset toisaalta ovat sellaisia. Joona oli suorapuheinen myyntimies. Enemmän fakta-

pohjainen, myisi varmaan hiekkaa Saharaan tarvittaessa! Henna taas maalaisi jär-

vimaiseman sinne Saharaan. Hennalla esiintyminen oli huomattavasti vakuuttavam-

paa tehtävään nähden. Jos haettaisiin myyntitykkiä, niin silloin Joona voisi olla vah-
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vempi. Se mikä pisti myös silmään, oli se, että molemmilla oli CV:ssä aukkoja, pie-

niä toki. Joonan CV:tä lukiessa ei oikeastaan saa selvää, että mitä hän on oikeasti 

tehnyt. Esimerkiksi viimeisin tehtävä, brändiassistentti. Pakkaussuunnittelu, projektin 

aikataulun mukainen läpivienti yhteistyössä pakkaus- ja brändisuunnittelijan kanssa, 

sekä käännöstiimin kanssa. Mikä hänen roolinsa oli siis tässä? Hennan työtehtävät 

ovat selkeämmin CV:ssä. Valintani kohdistuisi Hennaan, Henna sopisi käsitykseni 

mukaan paremmin tähän tehtävään ja siihen, mitä haetaan. Mies, 41 

 

Kuvio 9 Case-tulokset prosentuaalisesti 

Yllä olevaan kuvioon on koottu kaikkien casejen tulokset prosentuaalisesti. Palkkien sisäl-

lä olevat luvut kertovat tulokset. Esimerkiksi kosmetologi-casessa 11 henkilöä valitsi Zei-

nebin ja yksi Emilian. Eli yli 90% päätyi casessa Zeinebiin. (kuvio 9).  

5.3.5 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, kuinka yhdenvertaisuuslaki to-

teutuu rekrytointiprosessissa. Tutkimuksen molemmista osuuksista saatujen tulosten pe-
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rusteella voidaan suoraan todeta, ettei yhdenvertaisuuslaki ollut haastateltujen henkilöi-

den keskuudessa kovin tunnettu, mutta yhdenvertaisuuden periaatteet työelämässä ja 

tehtäessä rekrytointia olivat vahvoja tai melko vahvoja. Lakejen ja säädösten tuntemiseen 

tai tuntemattomuuteen vaikuttaa myös hyvin pitkälti toimiala, sekä yrityksen koko ja henki-

lön asema yrityksessä.  

Rekrytointiin vaikuttava lainsäädäntö koetaan kokonaisuutena tärkeäksi. Vaikka yksittäis-

ten lakien tai pykälien tietämys oli melko alhainen, kokonaisuus lainsäädännöstä ymmär-

retään hyvin. Lain koettiin antavan koko rekrytoinnille pohja, sekä raamit, jonka mukaan 

rekrytointiprosessi tuotetaan. Sen koettiin ohjaavan myös prosessia jonkin verran. 

Tutkimuksen toisen osuuden, case-osuuden perusteella voidaan suoraviivaisesti todeta, 

että rekrytointipäätökseen vaikuttaa hyvin pitkälle henkilön omat subjektiiviset kokemukset 

hakijasta. Koulutus ja työkokemus ovat antamassa päätökselle enemmän tukea ja ovat 

päätöksen pohjapilarina, sekä vaateena.  

Case-osuuden perustella todetaan myös, että se millaisen kuvan hakija itsestään antaa 

joko haastattelussa tai videohakemuksella, vaikuttaa rekrytointipäätökseen melkein yhtä 

paljon tai yhtä paljon, kun hakijan ansioluettelo, osaaminen ja koulutus. Rekrytointipäätök-

seen vaikuttavat hyvin pitkälti pienet, usein toissijaiset tekijät.  

 

5.4 Jatkotutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tutkimusosuuteen oltiin rajattu vai tietyt syrjivät tekijät. Yhdenvertaisuuslain 

pykälä syrjinnän kielloista kattaa kuitenkin huomattavasti rikkaamman kirjon ihmisistä. 

Yhteenvetona voisikin todeta, että jokaisesta syrjintäperusteesta voisi tehdä erillisen opin-

näytetyön. Esimerkiksi kehitysvammaiset työmarkkinoilla ja tai rekrytointiprosessissa.   

Aihe on niin laaja ja monipuolinen, että sen rajaaminen on hankalaa. Aihetta voi myös 

tarkastella monesta eri näkökulmasta, eikä pelkästään työelämän tai vain sen osa-alueen, 

kuten esimerkiksi rekrytointiprosessin näkökulmasta. Aihetta voisi laajentaa esimerkiksi 

yhdenvertaisuuden toteutumiseen työpaikoilla tai jollain tietyllä toimialalla yleisesti.  

Opinnäytetyön tutkimusosuudessa käsiteltiin aihetta myös pienyrittäjien näkökulmasta. 

Aihetta voisikin laajentaa esimerkiksi pienyrittäjien näkökulmaan. Millaiset haasteet ja ris-

kit rekrytointiprosessi tuottaa pienille ja keskisuurille yrityksille.  

Aihetta voisi myös laajentaa tarkastelemaan kaikkia muita rekrytointipäätökseen vaikutta-

via tekijöitä. Voisi syventyä siihen, että mitkä kaikki tekijät vaikuttavat rekrytointiprosessis-
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sa siihen, miksi työntekijä joko tulee tai ei tule palkatuksi. Mitkä kaikki tekijät vaikuttavat 

työntekijän etenemiseen rekrytointiprosessissa tai minkä eri syiden vuoksi työntekijät eivät 

pääse etenemään rekrytointiprosessissa. 

Haastatteluissa nostettiin useasti esille virherekrytointien mahdollisuus. Syventymällä tar-

kemmin siihen, mitkä eri tekijät vaikuttavat rekrytointiprosessissa ja työhönotossa siihen, 

että tapahtuu virherekrytointi, voisi aiheesta saada laajemman käsityksen. Tässä opinnäy-

tetyössä aihetta käsiteltiin suhteellisen vähän. 

5.5 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

Opinnäytetyön aihe pyrittiin rajaamaan siten, että se palvelisi sekä tekijöitään, lukijoitaan, 

että tutkimukseen osallistuvia henkilöitä. Käsitteenä syrjintä kattaa kuitenkin valtavan kir-

jon erilaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä. Prosessin aikana kohtasimme valtavan paljon esimer-

kiksi nettiartikkeleita aiheesta. Näkemykset ja kokemukset riippuvat hyvin pitkälti siitä, 

mistä kulmasta asiaa tarkastelee, eikä mihinkään löydy yksiselitteisiä vastauksia.  

Prosessin loppuvaiheilla nousi sosiaalisessa mediassa esille artikkeli, jossa neljä julkisuu-

den henkilöä haki töitä omilla ansioluetteloillaan, mutta he käyttivät hakemuksissaan tyy-

pillisiä romaninimiä. Yhteensä hakemuksia lähetettiin yhteensä 54 kappaletta, eikä yksi-

kään niistä johtanut työpaikkahaastattelukutsuun. Kielteisiä vastauksia hakemuksiin saa-

tiin yhteensä 17. (Etelä-Suomen Sanomat, 31.10.2018) 

Yllä mainittu kuvaa hyvin sitä, minkä asian äärellä opinnäytetyössämme ollaan. On sel-

vää, että syrjintää tapahtuu. Esimerkiksi romanitaustaiset henkilöt ovat julkisuudessa ker-

toneet avoimesti, että heitä on kehotettu työvoimatoimistossa vaihtamaan nimeään, jotta 

työn saanti helpottuisi. Esimerkiksi Tilastokeskuksen artikkelissa, tutkija Anneli Weiste-

Paakkanen toteaa jo ensimmäisessä kappaleessa, että romanien terveydestä, hyvinvoin-

nista ja palveluiden käytöstä on olemassa hyvin vähän tutkimustietoa. (Weiste-

Paakkanen, 2013)  

Julkisuuteen nostetaan jatkuvasti enemmän esille erilaisia syrjintätapauksia, kuitenkin 

oikeuden eteen vastaavanlaisia tapauksia viedään melko vähän. Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintovirasto kommentoi asiaa seuraavasti:  

Yleisellä tasolla voin todeta, että valtakunnallisesti työhönottosyrjintää koskevia 

tapauksia tulee vuosittain kirjallisesti vireille joitakin, noin 10-20/vuosi. Näistä suurin 

osa tulee vireille ESAVIssa.  Lukumäärä kuitenkin vaihtelee vuosittain ja esimerkiksi 

meillä LSSAVIssa kirjallisesti vireille tulee ehkä 1 tapaus/vuosi. Vuosilta 2010-2016 

löytyi diaarimerkinnöistä yhteensä 4 tapausta.  
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Yhteydenottoja meidän valtakunnalliseen puhelinpalveluun tulee kuitenkin huomat-

tavasti enemmän, mutta valvontatoimenpiteisiin niistä johtaa vain pieni osa. Työ-

paikkailmoittelua koskevia tapauksia on etenkin aiemmin olla näiden lisäksi enem-

mänkin, mutta nykyään syrjivät työpaikkailmoitukset ovat harvinaisempia. (Saaren-

maa, 2018) 

Esimerkiksi, keskustelimme kauneudenhoito-caseen osallistuneen arabitaustaisen 

henkilön kanssa työnhausta Suomessa. Hän kertoi, että hänellä ja hänen 

ulkomaalaistaustaisessa lähipiirissään on valtavan paljon kokemuksia siitä, että 

työpaikkahakemukset jätetään jo pelkästään lukematta sen vuoksi, että hakijan nimi viittaa 

vahvasti ulkomaalaistaustaan.  

Sosiaalisessa mediassa nousi lokakuussa myös toinen syrjintään liittyvä kohu, kun 20-

vuotias naishenkilö oli hakenut töitä helsinkiläisestä pienyrityksestä. Puhelinkeskustelussa 

paikka oli vaikuttanut lupaavalta, mutta kuvallisen ansioluettelon lähetettyään oli yrittäjän 

asenne naista kohtaan muuttunut.  Soitettuaan seuraavana päivänä työpaikasta, oli 

yrittäjä tokaissut naiselle, että tehtävään tarvitaankin joku toisenlainen henkilö, joka 

ymmärtää suomalaisesta puusta. Aiemmin ei kuitenkaan naisen mukaan ollut missään 

vaiheessa käynyt ilmi, että tämän kaltaista osaamista vaadittaisiin. Myöhemmin yrittäjä oli 

soittanut naiselle ja kertonut, että tehtävään aiemmin valittu henkilö ei saapunutkaan 

töihin, joten yrittäjä voisi kokeilla ’’tummaa tyttöä’’. Yrittäjä oli todennut naiselle kuitenkin, 

että ’’tehtävään sopisi parhaiten suomalainen neito’’. (Hanhinen & Suomi, 13.10.2018) 

Nainen oli kertonut yrittäjälle, että häntä loukkaa se, että yrittäjä alentaa häntä pelkästään 

hänen ihonvärinsä vuoksi ja torjunut työpaikan sanoen, ettei hänen tarvitse todistaa 

kykyjänsä asiakaspalvelijana. Yrittäjä oli naisen mukaan loukkaantunut ja sanonut, että 

olisi halunnut tarjota tälle mahdollisuuden. (Hanhinen & Suomi, 13.10.2018) 

Yle oli haastatellut tapahtuneesta sekä naista, että yrittäjää. Yrittäjän versio tapahtuneesta 

on Ylen mukaan hyvin erilainen:  

Selitin hänelle, että tämä kauppa on täynnä suomalaisia puukoruja, joten niitä myy-

vän henkilön pitää sopia myymään niitä koruja. Se osui hänelle arkaan paikkaan, 

koska selitin, että näihin sopii paremmin vaalea, suomalaisuutta edustava tyttö. Mut-

ta jos hän on hyvä myyjä ja sopii tähän, olen valmis kokeilemaan, mutta hän ei itse 

halunnut. (Hanhinen & Suomi, 13.10.2018) 

Ylen artikkeliin oltiin nostettu myös yhdenvertaisuusvaltuutetun, Kirsi Pimiän, kommentti. 

Hänen mukaansa yllä mainittu tilanne kuvaa hyvin ikävällä tavalla Suomessa tapahtuvaa 

syrjintää. Pimiän mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon tulee paljon tapauksia, 
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joissa syrjintäperusteena on henkilön etninen alkuperä. Pimiän mukaan Suomi on Euroo-

pan kärkimaita etniseen taustaan perustuvasta syrjinnässä, tutkimustenkin perusteella. 

(Hanhinen & Suomi, 13.10.2018) 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja edellä mainittujen kahden uutisartikkelin ja yhden keskus-

telun perusteella voisimmekin todeta, että opinnäytetyön tutkimuksessa saadut tulokset 

henkilön etniseen taustaan perustuvasta syrjinnästä, eivät anna todellista kuvaa tilantees-

ta. Syynä ’’hyville’’ tuloksillemme voi olla se, että otanta on pieni. Tutkimukseen osallistu-

neista henkilöistä myös suurin osa työskenteli suuryrityksissä, joka voi osaltaan vaikuttaa 

siihen, ettei henkilön etnisellä taustalla ole mitään väliä työnhaussa. Kolmas tekijä tulok-

siimme voi olla myös se, että tutkimuksessa annettiin rekrytointiprosessin viimeisimpään 

vaiheeseen edenneet kaksi parasta hakijaa. Tulos voisi olla täysin eri, jos olisi ollut ky-

seessä jokin rekrytointiprosessin eri vaiheista, tai hakijoita olisi ollut huomattavasti enem-

män.  

On ristiriitaista, että voimme todeta näillä tuloksilla ainakin etnisen taustan olevan merki-

tyksetön tekijä rekrytointiprosessissa. Kuitenkin media, yksittäiset kokemukset ja muu 

aiheen parissa aikaisemmin tehty tutkimus osoittaa toista.  

Jos tutkimus päästäisiin toteuttamaan laajemmilla resursseilla siten, että esimerkiksi ha-

kuvideot voisi toteuttaa paremmin, otanta haastateltavista olisi toimialaltaan huomattavasti 

kattavampi ja tutkimuksen suunnitteluun olisi käytettävässä huomattavasti enemmän ajal-

lisia- ja budjetillisia resursseja, voisi tulokset olla hyvinkin poikkeavat. Myös case-

suunnittelu olisi hyvä toteuttaa eri tavoin siten, että esimerkiksi toimitusjohtaja-case suun-

niteltaisiin eri tavoin ja paremmin.  
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yhdenvertaisuuslain toteutuminen rekrytointipro-

sessissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, että mitkä kaikki tekijät vaikuttavat rekrytointi-

päätökseen ja kuinka tunnettua rekrytointiin vaikuttava lainsäädäntö on yleisesti. Tutki-

muksen ymmärtämisen pohjaksi työhön koottiin kattava teoriaosuus, joka sisälsi yhteen-

vedon rekrytointiin vaikuttavasta lainsäädännöstä, sekä säädöksistä. Teoriaosuuden kes-

kiössä oli kuitenkin yhdenvertaisuuslaki ja lain 3 luvun 8 § syrjinnän kielloista.  

Vaikka yhdenvertaisuuslaki ei ollut haastateltujen henkilöiden keskuudessa kovin tunnettu 

itsessään, olivat yhdenvertaisuuden periaatteet vahvoja tai melko vahvoja. Yhdenvertai-

suuden arvoja peilattiin vahvasti jokapäiväiseen työhön. Rekrytointiin vaikuttavat lait näh-

tiin vahvana pohjana ohjaamassa rekrytointia ja se koettiin kokonaisuutena tärkeäksi 

osaksi koko prosessia.  

Rekrytointipäätökseen vaikuttaa hyvin pitkälle rekrytoivan henkilön subjektiiviset koke-

mukset hakijasta ja se millaisen kuvan henkilö antaa itsestään joko haastattelussa tai vi-

deohaastattelussa. Päätöksen muodostaa kokonaisuus, johon kuuluu hakijan koulutus, 

osaaminen, pätevyys työtehtävään ja sopivuus tiimiin.  

Yhdenvertaisuus koskettaa käsitteenä meistä jokaista. Suomalaisten yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa pyritään turvaamaan lainsäädännöllisin keinoin. Työelämässä yhdenvertaisuus 

tulisi näkyä meidän kaikkien arvomaailmassa, toiminnassa ja jokapäiväisessä työssä. 

Pohjana on, että kaikkia pitäisi kohdella tasavertaisesti ikään, alkuperään, kansalaisuu-

teen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittisen toimintaan, ammatti-

yhdistystoimintaan, perhesuhteisiin, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen 

suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn katsomatta. Yhdenvertaisuuden 

periaatteet pitäisikin meidän jokaisen valjastaa jokapäiväiseen elämäämme sekä työssä, 

että vapaa-ajallamme, jotta voisimme saavuttaa yhdenvertaisemman tulevaisuuden.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukutsu 

Hei, 

Suoritamme liiketalouden opintoja Lahden ammattikorkeakoulussa. Teemme opinnäyte-

työtä, jonka aiheena on rekrytointiprosessi ja prosessin lainsäädäntö. Etsimme työn tutki-

musosuuteen haastateltavia henkilöitä. Valittavilla henkilöillä ainoana kriteerinä on, että on 

toiminut tai toimii nykyhetkessä aktiivisesti rekrytointiprosessin parissa. 

Haastattelussa ei tulla paljastamaan henkilötietoja, eikä yrityksiä, joiden parissa henkilöt 

työskentelevät. Haastattelut toteutetaan täysin nimettöminä, eikä haastateltavia tai yrityk-

siä voida jälkeenpäin yhdistää tutkimukseen. Haastatteluista tehdään kirjallinen vaitiolo-

velvollisuussopimus.  

Haastattelut toteutetaan teemahaastattelun muodossa. Haastatteluiden kesto on noin. 

1,5-2,5 tuntia ja ajankohta sijoittuu syys-lokakuulle. 

Haastateltavien määrä empiiristä tutkimusta varten tulee olla 6-12 henkilöä. Olisimme 

erittäin kiitollisia, jos löytäisitte kalteristanne aikaa istua hetkeksi alas kanssamme ja ottaa 

osaa tutkimukseemme. Ilmoitathan kiinnostumisesi osallistua haastatteluun 29.8.2018 

mennessä. 

Jos tiedät jonkun henkilön tai henkilöitä, jotka saattavat olla myös kiinnostuneita osallis-

tumaan haastatteluun, voi viestiä vapaasti välittää eteenpäin. 

Lisätietoja voi kysyä joko puhelimitse +358 0000000 tai sähköpostitse an-

ni.julin@student.lamk.fi tai jutta.hast@student.lamk.fi 

Ystävällisin terveisin Anni Julin ja Jutta Hast 
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Liite 2. Power Point – esitys haastattelutilaisuudesta
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Liite 3. Haastattelukysymykset  
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Liite 4. Case 1 Kosmetologi, liitteet  
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Liite 5. Case 2 Toimitusjohtaja, liitteet  
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Liite 6. Case 3 Varastotyöntekijä, liitteet  
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Liite 7. Case 4 Myyjä, liitteet  
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Liite 7. Case 5 Lähihoitaja, liitteet  
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Liite 9. Case 6 Markkinointipäällikkö, liitteet  
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