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Tämä tutkielma tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijan opinnäytetyönä 

Lohjan Nuorkauppakamari Ry:n toimeksiannosta. Se liittyy osana Lohja Expo 2018 – rekrytoin-

titapahtuman toteutukseen. Tapahtuma on alun perin ollut Lohjan kaupungin käynnistämä, 

seutuyhteistyöhön liittyvä, paikallinen verkostoitumistapahtuma, joka on toteutettu yhteis-

työssä alueen eri yhteistyökumppaneiden kanssa.   

Tarkoituksena oli selvittää näytteilleasettajilta, kuinka rekrytointitapahtuma onnistui ja eri-

tyisesti, mitkä ovat keskeiset kehittämisen kohteet tulevaisuuden yhteistapahtumia järjestet-

täessä. Lopullisena tavoitteena oli saada tietoa siitä, kuinka tällainen yhteistapahtuma voi 

toimia rekrytointikanavana, osana yritysten henkilöstöjohtamista ja henkilöstöstrategiaa. 

Työ toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä. Tiedonkeruumene-

telmänä käytettiin vakioitua eli määrämuotoista kyselytutkimusta. Tutkimusaineisto perustui 

kaikkien 24 näytteilleasettajan kyselylomakeaineistosta ja edustaa heidän näkökulmaansa asi-

aan. Tulokset esitettiin sanallisesti, numeerisesti, taulukkoina ja kuvioina. 

Tulokset osoittavat, että näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä tapahtumaan yleensä, sen jär-

jestelyihin ja saamaansa palveluun, sekä ilmoittivat halukkuutensa osallistua vastaavaan ta-

pahtumaan myös tulevaisuudessa. Näytteilleasettajat toivoivat vastaisuudessa tehokkaampaa 

markkinointia osallistujien ja kävijöiden houkuttelemiseksi. Yrittäjät saivat tapahtumasta 

kontakteja ja mahdollisuuksia rekrytointiin. Yhteistoiminta hoitui sujuvasti.  

Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että Lohja Expo -tapahtuman kaltainen julkinen, yhteistoi-

minnallinen rekrytointitapahtuma toimii hyvin Lohjan seutuyhteistyössä. Lohja Expo -rekry-

tointitapahtuman järjestelyitä osana alueen seutuyhteistyötä kannattaa jatkaa ja kehittää 

edelleen saadun palautteen ja tutkimuksen tekijän kehitysehdotusten mukaan. 
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This study was conducted as a thesis commissioned by the Lohja Junior Chamber of Com-

merce (Lohjan Nuorkauppakamari) of the Laurea university of applied sciences. It is an inte-

gral part of the Lohja Expo 2018 recruitment event. The Expo is a local networking event 

implemented in collaboration with sub-regional partners and is originally organized by the 

city of Lohja. 

The aim of the study was to conduct a survey to the exhibitors in order to find out how suc-

cessful the exhibition was, and especially, what were the key areas for future improvement 

for these events. The final goal was to get information on how such an event works as a re-

cruitment channel as part of companies' HRM and SHRM. 

The study was conducted using quantitative methods. Collection of materials was con-

ducted using a standardized survey. The survey material is based on the answers of all 24 

exhibitors, representing their views on the subject. The results were presented both ver-

bally and numerically, as well as using charts and figures. 

The results indicate that the exhibitors were generally satisfied with the event, as well as 

its arrangements and services they received. Furthermore, they exhibited willingness to 

participate in similar future events. The exhibitors wished for better marketing in order to 

draw in more participants and visitors. The event offered new contacts and chances for re-

cruitment for entrepreneurs. Collaboration between different parties was fluent. 

Conclusion; a public, collaborated recruitment event such as Lohja Expo works in favor of 

the city of Lohja in its efforts in sub-regional collaboration. According to the received feed-

back and development proposals by the Writer of this thesis, it is advisable to continue ar-

ranging Lohja Expo -events as part of local sub-regional collaboration. 
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1 Johdanto 

Tämä tutkielma tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijan opinnäytetyönä 

Lohjan Nuorkauppakamari Ry:n toimeksiannosta. Se liittyy osana Lohja Expo 2018 – rekrytoin-

titapahtuman toteutukseen. Tapahtuma on alun perin ollut Lohjan kaupungin käynnistämä, 

seutuyhteistyöhön liittyvä, paikallinen verkostoitumistapahtuma, joka on toteutettu yhteis-

työssä alueen eri yhteistyökumppaneiden kanssa.   

Tarkoituksena oli selvittää näytteilleasettajilta, kuinka rekrytointitapahtuma onnistui ja eri-

tyisesti, mitkä ovat keskeiset kehittämisen kohteet tulevaisuuden yhteistapahtumia järjestet-

täessä. Lopullisena tavoitteena oli saada tietoa siitä, kuinka tällainen yhteistapahtuma voi 

toimia rekrytointikanavana, osana yritysten henkilöstöjohtamista ja henkilöstöstrategiaa. 

Työ toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä. Tiedonkeruumene-

telmänä käytettiin vakioitua eli määrämuotoista kyselytutkimusta. Tutkimusaineisto perustui 

kaikkien 24 näytteilleasettajan kyselylomakeaineistosta ja edustaa heidän näkökulmaansa asi-

aan. Tulokset esitettiin sanallisesti, numeerisesti, taulukkoina ja kuvioina. 

 

1.1 Elinkeinoelämän kehitystä estävä työvoimapula 

Suomi on kokenut vuoden 2008 Yhdysvaltojen pankkikriisistä Eurooppaan laajentuneen talou-

dellisen laman ja päässyt korkeasuhdanteeseen ja uudelle talouden kasvu-uralle ja maailman-

talouden kasvun vetämänä vasta parin viime vuoden aikana. Maailmantalouden kasvun ennus-

tetaan jatkuvan lähes neljän prosentin vauhdilla. Suhdannenousun Suomessa odotetaan vai-

mentuvan ja kasvun hiljentyvän vuoden 2019 kevään kuluessa. Poliittisesti ennustetaan epä-

vakaita aikoja, maailman kauppapoliittisten konfliktien laajenemisen uhan, yleisten poliittis-

ten epävakauksien ja rahapolitiikan kiristymisen aiheuttamien epävarmuuksien takia (EK Suh-

dannebarometri 8/2018).  

Korkeasuhdanne ja työllisyyden paraneminen, sekä viennin suotuisa kehittyminen on tuonut 

elinkeinoelämään ja yrittäjille vakavan osaavan työvoiman saatavuusongelman. Rekrytointi-

vaikeudet ovatkin muodostuneet suurimmaksi kasvun esteeksi, yleisimmäksi kapeikkotekijäksi 

(EK Suhdannebarometri 8/2018).  

Tämä sama rekrytointiongelma on havaittavissa myös Lohjan alueella. Lohjan kaupunki onkin 

pyrkinyt aktiivisesti kehittämään aluettaan vetovoiman parantamiseksi, muuttotappion saa-

miseksi muuttovoiton kasvu-uralle, työpaikkaomavaraisuuden kasvattamiseksi, työllisten osuu-

den kehittämiseksi ja koulutusasteen kohentamiseksi.  
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Lohjalla on toteutettu vuonna 2017 mm. Aktiivinen ja ennakoiva yrityselämän kehittäminen -

hanke, jonka tavoitteena oli edistää uusien yritysten sijoittumista Lohjalle. Hankkeessa suun-

niteltiin ja toteutettiin yritystonttien ja toimitilojen markkinointiin ja kysyntään sekä sijoittu-

misprosessin toimivuuteen liittyviä hankkeita tavoitteena edistää uusien yritysten syntyä ja 

sijoittumista. Myös yhteistyötä korkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen kanssa elinkeinoasi-

oiden osalta edistettiin (Lohjan kaupungin tilinpäätös 2017, 44). 

Työvoiman rekrytointiongelmiin on haettu alueellisesti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Lohjan 

kaupunki on ollut asiassa aktiivinen ja etsinyt verkostokumppaneita asian hoitoon yhdessä. Yh-

teistyö Lohjan Nuorkauppakamari ry:n ja alueen oppilaitosten kanssa on koettu tärkeäksi. Lohja 

Expo -tapahtuman järjestäminen on yksi käytännön toimenpiteistä, joissa Lohjan Nuorkauppa-

kamari ry ja Laurea-ammattikorkeakoulu ovat olleet mukana.  

 

1.2 Lohja Expo -tapahtuma 

Lohja Expo -tapahtuma on alun perin Lohjan kaupungin käynnistämä paikallinen verkostoitu-

mistapahtuma, joka on toteutettu yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Lohja Expon rekrytointitapahtumakonseptin ideana on kerätä alueen eri toimijat yhteiseen 

tapahtumaan, jossa tulevaisuuden rekrytointitarpeeseen haetaan ratkaisua yhdessä eri toimi-

joiden näkökulmista. Tapahtuman järjestäminen on yksi keino alueelliseen elinkeinoelämän 

organisaatioiden ja yrittäjien sekä kouluttajien verkottuneeseen yhteistyöhön. Tapahtuma on 

siten sekä alueen toimijoiden verkostoitumistapahtuma, että uramahdollisuuksia ja työtä etsi-

vien työntekijöiden kohtaamispaikka. Osaavan työvoiman saatavuus ja rekrytointi tällä het-

kellä ja tulevaisuudessa ovat tapahtuman keskiössä. Tapahtumaan osallistuvilla yrityksillä on 

rekrytointitarve, muilla toimijoilla tarve palvella rekrytoinneissa ja muulla yleisöllä kiinnostus 

tutustua alueen yrityksiin ja muiden toimijoiden palveluihin. Jokainen yhteistyökumppani tuo 

omaa osaamistaan tapahtuman järjestämiseksi. 

Lohja Expo -rekrytointitapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2017. Tapahtuma 

houkutteli paikalle 60 yritystä ja yli 900 kävijää. (Lohja Expo 2018). 

Toisen kerran tapahtuma järjestettiin 29.8.2018 ja tänä vuonna tapahtumapaikkana oli Toi-

mintakeskus Harjula Lohjan keskustassa. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 25 näytteilleaset-

tajaa. Päivän ohjelma (Liite 1. Ohjelma) oli suunniteltu siten, että osallistujalle on tarjolla  

mm. eri alojen asiantuntijaluentoja, CV-paja, LinkedIN-paja ja työhaastattelutilanteiden har-

joittelumahdollisuuksia. Tilaisuus oli siten hyvä paikka verkostoitua ja tutustua eri alojen ih-

misiin sekä tilaisuus yhdistää työntekijä ja työnantaja (Lohja Expo 2018). 
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Vuoden 2018 tapahtuman taustaorganisaationa oli Lohjan kaupunki, joka antoi tapahtuman 

suunnittelun ja toteutuksen Lohjan Nuorkauppakamari Ry:lle. Lohjan Nuorkauppakamari Ry:n 

ja Lohjan kaupungin lisäksi yhteistyökumppaneina olivat: Uudenmaan Te-palvelut, Novago Yri-

tyskehitys Oy, Lohjan yrittäjät ry sekä alueen koulutusorganisaatiot, Länsi-Uudenmaan koulu-

tuskuntayhtymä Luksia ja Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan kampus (Lohja Expo 2018).  

Tämä opinnäytetyö liittyy Lohja Expo -tapahtuman toteutukseen ja sen arviointiin. Laurea-

ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijana olen ollut mukana tapahtuman järjestelyissä. 

Tapahtuman järjestäjät ovat kiinnostuneita tietämään, kuinka tapahtuma onnistui ja erityi-

sesti, mitkä ovat keskeiset kehittämisen kohteet tulevaisuuden yhteistapahtumia järjestettä-

essä. Siksi näytteilleasettajilta kysyttiin kyselytutkimuksella mielipidettä tapahtuman onnistu-

misesta ja kehittämistoiveista. Halusin tehdä tämän tutkielman, koska olen toiminut pari 

vuotta Lohjan Nuorkauppakamari Ry:n jäsenenä ja haluan kehittää itseäni hankkeiden kautta.  

 

1.3 Tutkimuksen tarkoitus ja rajaus 

Tämä tutkimus tehdään Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opinnäytetyönä Lohjan 

Nuorkauppakamari Ry:n toimeksiannosta. Lohja Expo -rekrytointitapahtuma on tärkeä niin 

Lohjan kaupungille kuin Lohjan Nuorkauppakamarillekin.  

Tapahtuman järjestäjät ovat kiinnostuneita tietämään, kuinka Lohja Expo -tapahtuma onnis-

tui, ja erityisesti, mitkä olisivat keskeiset kehittämisen kohteet tulevaisuuden yhteistapahtu-

mia järjestettäessä.  

Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa siitä,  

- kuinka näytteilleasettajat kokivat tapahtuman 

- miten tyytyväisiä näytteilleasettajat ovat tapahtuman järjestelyihin  

- missä asioissa tapahtumassa onnistuttiin ja epäonnistuttiin 

- mitkä ovat keskeiset tulevaisuuden tapahtuman järjestämiseen liittyvät kehittämis-

kohteet  

Lopullisena tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka tällainen yhteistapahtuma voi toimia rek-

rytointikanavana, osana yritysten henkilöstöjohtamista ja henkilöstöstrategiaa. 

Tutkimuksesta koituu paljon hyötyä eri osapuolille. Vuoden 2017 Lohja Expo -tapahtumasta ei 

tehty mitään kyselyä, miten tapahtuma oli onnistunut ja siksi kyselytutkimus on nyt tarpeelli-

nen. Tutkimustuloksen avulla saadaan tietoa siitä, onko hyödyllistä rakentaa tällaista rekry-

tointitapahtumaa yhdessä alueen toimijoiden ja yrittäjien muodostamassa yhteistoimintaver-

kostossa. Lisäksi opiskelija saa hankkeessa toimimisen kautta arvokasta kokemusta.  
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Työhön on tehty rajauksia. Tutkimuksen teoriaosuudessa on tarkoitus perehtyä henkilöstön 

rekrytointiin henkilöstöjohtamisen osa-alueena ja rakentaa tietoperusta rekrytoinnista henki-

löstöjohtamisesta ja tapahtuman järjestämiseen tapahtumamarkkinoinnin näkökulmasta. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa suoritetaan kyselytutkimus, analysoidaan sen tulokset ja esi-

tetään tulosten pohjalta kehitysehdotuksia. Lohja Expo -tapahtuman suunnittelu ja toteutus 

rajataan työn ulkopuolelle. Myöskään verkostoitumista tai yhteistoimintamuotoja ei käsitellä.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineiston keruu 

Tutkimusmenetelmän tavoitteena on saada vastaus kysymyksiin, jotka pohjautuvat tutkimus-

ongelmiin. (Heikkilä, T. 2004, 13.) Määrällistä tutkimusta käytetään, kun halutaan yleiskuva 

tutkittavasta asiasta. Se vastaa muun muassa kysymyksiin "mikä?", "kuinka usein?", "missä?" ja 

"kuinka paljon". (Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen 2017, 16–17.) 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä. Tiedonkeruu-

menetelmänä käytettiin vakioitua eli määrämuotoista kyselytutkimusta, jossa kyselyyn osallis-

tujilta kysytään samat asiat samassa järjestyksessä ja samalla tavalla. Tutkimusaineisto pe-

rustuu näytteilleasettajien kyselylomakeaineistosta ja edustaa heidän näkökulmaansa asiaan. 

Tutkimusaineiston keräämiseen käytettävät kysymykset muotoillaan monivalinta-, asteikko- 

tai avoimiksi kysymyksiksi. Avoin kysymystyyppi kysyy kysymyksen vastaajalta antaen hänelle 

avoimen tilaan vastaamista varten (Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. 2007,198-205; 

Heikkilä 2004, 51-53). 

Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko on tutkimuksen ydinasioita. Tulok-

set esitetään tässä tutkimuksessa tutkimusongelmiin vastaten kysymyksittäin sanallisesti, nu-

meroina ja taulukkoina. Avoimet kysymykset analysoitiin aihealueittain ja vastaukset jaotel-

tiin kiittäviin sekä kehittämistä vaativiin tekijöihin. (Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. 

2007, 256-257, Yli-luoma, P., 2004).  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan reliabiliteetin eli 

luotettavuuden ja validiteetin eli pätevyyden avulla (Heikkilä, T. 2004, 29–32; Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 226-228). 

Tämän opinnäytetyön teoreettisen osan tietoperusta rakennetaan henkilöstöjohtamisen ja 

rekrytoinnin keskeisestä kirjallisuudesta (mm. Kauhanen, J. 2006, 2012; Viitala, R. 2003, 

2009; Österberg 2014, 2015; Henry ry. 2018. Rekrytointipalvelujen ostamisen opas) sekä ta-

pahtumamarkkinoinnin keskeisestä kirjallisuudesta (mm. Muhonen, R.M. & Heikkinen, L.  

2003; Vallo, H. & Häyrinen, E . 2014; E-P liitto, Tapahtumanjärjestäjän opas 2018).  
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1.5 Tutkimuksen keskeiset käsitteet  

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat: henkilöstöjohtaminen, rekrytointi, rekrytointikanava, 

tapahtuma, tapahtumamarkkinointi ja kyselytutkimus.  

”Henkilöstöjohtaminen sisältää kaiken sen tarpeellisen toiminnan, jolla varmistetaan yritys-

toiminnan edellyttämä työvoima ja sen riittävä osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio. Se on 

yrityksen henkisestä pääomasta huolehtimista”. (Viitala, R. 2009, 20.) 

”Henkilöstön hankinta eli rekrytointi käsitteenä käsittää kaikki ne toimenpiteet, joilla orga-

nisaatioon hankitaan siihen kulloinkin tarvittava henkilöstö”.  (Kauhanen, J. 2012, 70.) 

Rekrytointikanavalla tarkoitetaan tapoja ja välineitä, joilla yritys tavoittaa ja kokoaa par-

haimman mahdollisen hakijajoukon (Vaahtio 2005, 45, Österberg 2015, 82). 

”Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan kokemuksellisia toimenpiteitä, joilla yritys tai 

brändi kohtaa asiakkaitaan tai muita sidosryhmiään ennakkoon suunnitellussa tilanteessa ja 

ympäristössä”. (Muhonen, Heikkinen 2003, 41.) 

”Survey-tutkimuksessa tietoa kerätään standardoidussa muodossa joukolta ihmisiä. Tutkimus 

suoritetaan niin, että tietystä ihmisjoukosta poimitaan otos yksilöitä. Otoksen jokaiselta yksi-

löltä kerätään aineisto standardoidussa muodossa. Tavallisesti käytetään kyselylomaketta tai 

strukturoitua haastattelua. Kerätyn aineiston avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja 

selittämään ilmiötä”. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 130-131.) 

 

1.6 Tutkimusraportin rakenne 
 

Tutkimusraportti jakautuu kahteentoista päälukuun. Ensimmäisessä eli johdantoluvussa käy-

tiin läpi tutkimuksen taustaa, tarkoitusta ja tutkimusmenetelmällisiä valintoja. Tämän lisäksi 

määriteltiin tutkimuksen keskeisimmät käsitteet.  

Toisessa luvussa esitellään nuorkauppakamaritoimintaa  ”Nuorkauppakamari yhteiskunnalli- 

sena vaikuttajana” siten, että ensin kerrotaan nuorkauppakamari-liikkeestä ja kansainvälinen 

kattojärjestö JCI  ja sitten Suomen  Nuorkauppakamarit ry ja paikallinen Lohjan Nuorkauppa-

kamari ry. Lohja Expo -rekrytointitapahtuman opinnäytetyön toimeksiantaja on Lohjan Nuor-

kauppakamari ry. 
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Kolmannessa luvussa kuvataan Lohjan kaupunkia toimintaympäristönä. Ensin tarkastellaan 

Lohjan kaupunkia yritysten ja työntekijäasukkaiden toimintaympäristönä. 

Neljännessä ja viidennessä luvussa tarkastellaan Lohjalla toimivia, elinkeinoelämää ja työn-

hakua palvelevia organisaatioita, sekä ammatillisen koulutuksen organisaatiota, jotka ovat 

tässä hankkeessa yhteistyökumppaneita  

 

Kuudennessa luvussa rakennetaan alan keskeisestä kirjallisuudesta ja tutkimuksista teoreet-

tinen tietoperusta henkilöstöjohtamisesta ja rekrytoinnista. 

 

Seitsemännessä luvussa käydään läpi tapahtumamarkkinointia ja tapahtuman suunnittelua, 

sekä projektijohtamisen perusperiaatteita. 

 

Luku kahdeksan käsittelee, millainen on onnistunut rekrytointitapahtuma. 

 

Luvussa yhdeksän käsittelee empiirisen osuuden tutkimuksen suorittamista, jossa perustel-

laan valittu tutkimusmenetelmä. Tämän lisäksi kerrotaan tutkimuksen käytännön toteutuk-

sesta, aineiston analysoinnista sekä tutkimuksen luotettavuuden varmistamisesta. 

 

Luvussa kymmenen tarkastellaan kyselytutkimuksen luotettavuutta reliabiliteetin ja validi-

teetin näkökulmasta. 

 

Luvussa yksitoista esitetään kyselytutkimuksella saadut tulokset. 

 

Luvussa kaksitoista tehdään yhteenveto saaduista tuloksista ja tehdään niiden perusteella 

johtopäätökset ja kehittämisehdotukset yleisellä tasolla, sekä tarkastellaan kyselytutkimuk-

sen luotettavuutta ja suoritetaan pohdintaa teoreettisen ja empiirisen osuuden pohjalta. Tä-

män lisäksi luvun lopussa arvioidaan tutkimuksen onnistumista, hyödynnettävyyttä ja mahdol-

lisia jatkotutkimusaiheita, sekä arvioidaan opinnäytetyötä opiskelijan oman ammatillisen kas-

vun edistäjänä.  



 

 

2 Nuorkauppakamari yhteiskunnallisena vaikuttajana 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli Lohjan Nuorkauppakamari ry. Tässä luvussa tarkas-

tellaan nuorkauppakamaria yhteiskunnallisena vaikuttajana. 

Ensin kerrotaan nuorkauppakamaritoiminnasta yleensä, esitellään nuorkauppakamarin kan-

sainvälinen kattojärjestö JCI ja sitten Suomen kattojärjestö Suomen Nuorkauppakamarit ry. 

Luvun lopussa esitellään Lohjan Nuorkauppakamaritoimintaa alle 40-vuotiaiden nuorten työn-

tekijöiden kouluttautumis- ja verkostoitumismahdollisuutena. 

2.1  Nuorkauppakamari ja sen kansainvälinen kattojärjestö JCI 

Nuorkauppakamari vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johta-

mistaitoja ja vastuullisuutta sekä sisäistä yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä. Nuorkauppakamari 

on kansainvälinen järjestö 18-40-vuotiaille vaikuttajille, jotka ovat sitoutuneet saamaan ai-

kaan kestävän vaikutuksen yhteisössään. Nuorkauppakamari tarjoaa nuorille aikuisille kehitty-

mismahdollisuuksia positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.  

Ideana on, että omien taitojen, tietojen ja ymmärryksen kehittämisen kautta jäsenet saavat 

parempia työkaluja vaikuttamiseen vastuullisesti tulevaisuuteen. Järjestöllä on tahtoa ja roh-

keutta uusien ideoiden ja yhteistyön avulla tarttua ajan haasteisiin ja saada aikaan kestäviä 

ratkaisuja. Järjestössä uskotaan, että kehittämällä johtajuutta ja yhteiskuntaa, voidaan luoda 

parempaa tulevaisuutta. (Nuorkauppakamarit ry.). 

Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. 

Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin hallituksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden. 

Ajatus on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskoke-

muksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä johtajuuteen. Haasteena on ihmisten johtami-

nen harrastustoiminnassa. Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella, että kansallisella 

tasolla erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista ai-

heista tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista verkostoista ja 

siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös koulut-

tajana kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat. (Nuorkauppakamarit 

ry.). 

2.2 Suomen Nuorkauppakamarit ry 

Vuonna 1957 perustettu Suomen Nuorkauppakamarit ry on Suomen paikallisyhdistysten katto-

järjestö. Suomessa nuorkauppakamarilaisia on noin 5000 henkilöä, mukaan lukien varsinaisten 



 14 
 

 

jäsenien lisäksi koe- ja kunniajäsenet sekä ikuisuusjäsenet ja senaattorit.  Suomen Nuorkaup-

pakamarit ry:n missiona eli tarkoituksena on vauhdittaa jäsenten työelämämenestystä kehit-

tämällä tulevaisuuden työelämätaitoja. Työelämätaitojen kehittämisen avulla voidaan vaikut-

taa paremman työelämän syntymiseen ja positiivisen muutoksen aikaansaamiseen, niin yhtei-

söissä kuin yhteiskunnassakin. (Suomen Nuorkauppakamarit ry. toimintakertomus 2016). 

Suuret määrät nuorkauppakamarilaisia matkustaa vuosittain alueellisiin (esim. Eurooppa- ja 

maailmankattaviin kokouksiin (maailmankokous). Parhaimmillaan maailmankokouksessa saat-

taa olla yli 10.000 osallistujaa ja Suomestakin satoja. Lisäksi monilla paikallisilla kamareilla 

on ystävyys-, eli ns. twinning-kamareita eri puolilla maailmaa. Missä tahansa kohtaatkin nuor-

kauppakamarilaisen, on heillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa ystävystymistä, liike-

suhteita ja verkostoitumista. (Nuorkauppakamarit ry.). 

Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä 

ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidutaan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia 

ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppa-

kamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet. Nuorkauppakamari 

on poliittisesti sitoutumaton ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri johtajuutta kehit-

tämällä. Parempi johtajuus on yhteiskunnan menestystekijöitä, lisäksi nuorkauppakamari nos-

taa positiivisia esimerkkejä esiin projektiensa kautta esim. Vuoden Nuori Menestyjä (TOYP), 

Vuoden Nuori Johtaja, Tuottava Idea, Joulupuu jne. Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes 

on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se nähdään suomalaisen talouselämän yhtenä pe-

rustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asian-

tuntijoita ja vaikuttajia. (Nuorkauppakamarit ry.). 

 

2.3 Lohjan Nuorkauppakamari ry 

Lohjan Nuorkauppakamari on perustettu 6.3.1967. Lohjan Nuorkauppakamarin jäsenet ovat 

aktiivisia nuoria, alle 40-vuotiaita aikuisia, jotka haluavat kehittää itseään ja vaikuttaa yh-

teiskunnallisesti. Jäsenistö on monenkirjavaa, omaten erilaisia työ- ja koulutustaustoja. Nuor-

kauppakamarilaisia yhdistää halu kehittyä ihmisenä ja työyhteisön jäsenenä – niin työnteki-

jänä, yrittäjänä kuin johtajanakin. Nuorkauppakamarilainen haastaa itsensä, toteuttaa erilai-

sia ideoita ja visioita sekä toiminnan ohessa verkostoituu. Nuorkauppakamari tarjoaa virkojen 

ja projektien kautta tehtäviä, joissa voi kehittää itseään ja toiminnallaan edesauttaa hyvin-

vointia omalla talousalueellaan. (Lohjan Nuorkauppakamari ry.).  

Irene Lamberg toimi Lohjan Nuorkauppakamarin puheenjohtajana 2011 ja on kuvaillut näin 

omaa oppimistaan Nuorkauppakamarin kautta: 
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”Nuorkauppakamari on toiminut minun johtajuuden korkeakouluna, jossa johtajuuskokemus 

ja -oppi ovat tulleet kokemuksen ja tekemisen kautta eikä oppikirjoista. Heittäytyminen ja 

itsensä haastaminen on antanut varmuutta ja rohkeutta, jotka voi mitata työelämässä uusina 

vastuina ja haasteina. Olen kasvanut ihmisenä ja johtajana olen saanut ystäviä, sparraajia, 

elämyksiä ja lisäarvoa elämään.” (Lohjan Nuorkauppakamari ry.). 

        Irene Lamberg 

        Hankintapäällikkö DNA Oyj 

        Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja 2014 

        Senaattori #72675 

Mervi Vuorinen-Åström toimi 2010 vuoden puheenjohtajana Lohjan Nuorkauppakamarissa ja 

hän kuvaili omaa kehitystään kamaritoiminnassa taas vastaavasti näin: 

”Nuorkauppakamaritoiminta tarjoaa uskomattomia kokemuksia ja mahdollisuuksia, joista voi 

ammentaa paljon niin omaan työelämään, kuin vapaa-aikaan. Olen itse rohkaistunut ja kehit-

tynyt ihmisenä, työntekijänä, osaajana, ammattilaisena ja johtajana.” (Lohjan Nuorkauppa-

kamari ry.). 

Mervi Vuorinen-Åström 

Controller HUS 

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja 2016 

Senaattori #74126 

3 Lohjan kaupunki  

Tässä luvussa tarkastellaan Lohjaa toimintaympäristönä yritysten ja työntekijöiden näkökul-

mista. Luvussa tarkastellaan niin Lohjan kaupunkia yleensä, sen kaupunkistrategiaa, sen elin-

keinopolitiikan tarjoamien yrittäjyysedellytysten kehittämisen ja paikkakunnalle töihin hakeu-

tuvien työntekijöiden asumisen ja viihtymisen näkökulmista.  

3.1 Yleistä 

Lohja (ruots. Lojo) on Suomen kaupunki, joka sijaitsee Uudenmaan maakunnassa ja kuuluu 

Helsingin seutukuntaan. Sen hallinnollisena keskuksena on Lohjan keskustaajama. Sen histo-

riatausta on jo keskiajalta, jolloin se on perustettu kirkkopitäjäksi ja sitten myöhemmin 

vuonna 1867 kunnaksi, kauppalaksi vuonna 1926 ja kaupungiksi vuonna 1969. Kuntaliitosten 

myötä siihen liitettiin vuonna 1997 Lohjan kunta, vuonna 2009 Sammatti, vuonna 2013 Karja-

lohja ja Nummi-Pusula.  Lohjan naapurikuntia ovat Inkoo, Karkkila, Raasepori, Salo, Siuntio, 

Somero, Tammela ja Vihti. Kaupunki on virallisesti kaksikielinen, ja sen asukkaista puhuu äi-

dinkielenään ruotsia 3,5 % (Lohjan kaupunki. Taskutilastoa 2018.; Lohja 2018 Wikipedia). 
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Lohjan asukasluku on muutaman viimeisen vuoden aikana laskenut ollen vuoden 2017 lopussa 

46 785.  1%:n kasvustrategian mukainen kasvu ei ole toteutunut. Myös syntyvyys ja netto-

muutto ovat olleet laskussa. Lohjan väestöstä 35,1 % asuu Lohjan keskustan osa-alueella,  

18,9 % Etelä-Lohjalla, 18,7 % entisen Pohjois-Lohjan alueella, 10,0 % entisen Länsi-Lohjan alu-

eella, 7,7 % Nummen alueella, 4,9 % Pusulan alueella ja 3,1 % Karjalohjan alueella (Lohjan 

kaupunki. Taskutilastoa 2018). 

Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien alueella työttömyys vuonna 2017 on laskenut ja avoimien 

työpaikkojen määrä noussut verrattuna edelliseen vuoteen. Lohjan työttömyysaste vuonna 

2017 oli 9–12 %, Lohjalla työllistäviä yrityksiä oli 3177, työllisiä työntekijöitä oli 19979 henki-

löä, työpaikkoja oli 15974, työpaikkaomavaraisuus vajaa 80% ja pääkaupunkiseudulla työssä 

käyneitä 5200 henkilöä (Lohjan kaupunki. Taskutilastoa 2018). 

Vuonna 2015 Lohjan elinkeinorakenne työvoimasta mitattuna oli seuraava: Alkutuotanto 2,5 

%, Teollisuus 16,2%, Rakentaminen 8 %, Kauppa-, ravitsemus- ja majoitustoiminta 16%, Kulje-

tus ja varastointi 4,8 %, Viestintä- ja informaatiopalvelut sekä liike-elämäpalvelut 12,3%, Kou-

lutus, julkinen hallinto 11,4 %, Terveys- ja sosiaalipalvelut 20,7 %, Muut palvelut 6,5% ja Muut 

1,5 % (Lohjan kaupunki. Taskutilastoa 2018). 

Lohja on teollisuusvaltainen kaupunki, ja kaupunki onkin kasvanut historiallisesti yhdessä kai-

vos- ja metsäteollisuuden kanssa. Teollisuuden vahvoja toimialoja ovat metsä-, metalli- ja 

muoviteknologia sekä elektroniikka. 

Kaivosteollisuus on vanhaa. Kustaa Vaasa antoi jo 1542 Eerik Flemingille luvan rautamalmin 

louhintaan, ja niin perustettiin Suomen ensimmäinen Ojamon rautakaivos. Kalkkikiveä on kai-

vettu Lohjalla Ojamon avolouhoksen lisäksi Törmän ja Solhemin avolouhoksista sekä Lohjan 

Tytyrin kaivoksesta. Lohjalla on lisäksi sijainnut vuonna 1897 perustettu Virkkalan kalkkiteh-

das. Kalkkikaivostoiminnan aloitti Petter Forsströmin Lohjan Kalkkitehdas Oy, joka vuonna 

1992 myytiin Nordkalk Oyj:lle (Lohja Wikipedia 2018). 

Merkittäviä rakennusmateriaaliteollisuuden tehtaita Lohjalla ovat Nordic Waterproofing Oy:n 

kattohuopatehdas Keskilohjalla, Ruduksen betonielementtitehdas Perttilässä, sekä vuonna 

1959 perustettu, rakennus- ja julkisivulevyjä valmistava ja 200 henkilöä työllistävä Cembrit 

Oy:n tehdas Muijalassa (Lohja Wikipedia 2018). 

Nykyään metsäteollisuus on kaivosteollisuutta merkittävämpi työllistäjä Lohjalla. Myös sen 

juuret ulottuvat 1800-luvun lopulle. Kamariherra Hjalmar Linder perusti vuonna 1906 Lohjan 

Selluloosatehtaan Pitkäniemeen (irroke- ja erikoispaperitehdas Lohjan Paperi Oy) ja raken-

nutti Lohjan sähkörautatien Lohjan rautatieasemalta selluloosatehtaalle. Rata avattiin vuonna 

1912 yleiselle liikenteelle, ja siitä tuli Suomen ensimmäinen yleistä liikennettä välittänyt säh-
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körautatie. Mondi-nimisenä toiminut paperitehdas suljettiin lopullisesti vuonna 2016. Metsä-

liitto rakensi Kirkniemen paperitehtaan Jönsböleen vuonna 1966. Tehdasta on laajennettu uu-

silla paperikoneilla vuosina 1972 ja 1996. Nykyään Sappi Limitedin omistama tehdas valmistaa 

pääasiassa aikakauslehtipaperia, ja työllistää 760 henkilöä. Pitkäniemessä sijaitsee myös 

Metsä Woodin kertopuutehdas, sekä lentokonevaneria ja ohutviilua valmistava Mahogany Oy 

(Lohja Wikipedia 2018). 

Lohjalla toimii kaksi merkittävää suomalaista talousmuovien valmistajaa. Vuonna 1936 perus-

tettu ja vuonna 1942 toimintansa Lohjan Ventelään siirtänyt Oy Plastex Ab valmistaa muovi-

tuotteita sekä teollisuus- että kotikäyttöön ja vuonna 1956 toimintansa aloittanut Oy Orthex 

Ab valmistaa kuluttajatuotteita. (Lohja Wikipedia 2018). 

Metalli- ja elektroniikkateollisuus on Lohjalla merkittävä työllistäjä 1990-luvulta lähtien. 

Lohja Oy:n Lohja Microelectronics-yksiköstä kehittyneen Elcoteqin vuonna 1995 Gunnarlaan 

perustama tehdas työllisti vuoden 2006 lopulla 362 henkilöä. Elcoteq lopetti tehtaan elo-

kuussa 2007 ja siirsi tuotannon Viroon ja Kiinaan. Pääkonttorin Elcoteq siirsi Luxemburgiin. 

Palo- ja turvallisuusovia rakennus- ja telakkateollisuudelle valmistavan Saajos Oy:n pääkont-

tori ja tehdas sijaitsee Keskilohjalla. Muita tehtaita ovat Hyrlesin ohutlevytehdas, Enicsin 

elektroniikkatehdas, venevalmistaja Seliö Boats Oy, puuntyöstökoneita valmistava Valon Kone 

sekä nanoteknologiaa hyödyntävät nLight Oy ja Photonium Oy (Lohja Wikipedia 2018). 

Liikenteellä on merkittävä asema Lohjalla. Lohjan sijaintia Valtatie 1:n/E18-moottoritien ja 

valtatie 2:n sekä Hanko–Hyvinkää-maantien (25) risteyskohdassa pidetään yhtenä kaupungin 

strategisena vahvuutena. Kaupungin logistisiin vahvuuksiin luetaan myös lyhyet etäisyydet 

Länsi-Uudellamaalla sijaitseviin Hangon ja Inkoon satamiin, Helsinki-Vantaan lentokentälle, 

Turkuun ja Helsinkiin. 

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa on myös merkittävä työllistäjä. Keskustassa sijaitsee 

Prisma-keskus ja vaate-, kenkä- ja urheiluliikkeet ja isoja halpahalleja, Tynninharjulla K-City-

market ja Lidl sekä huonekalu- ja autoliikekeskittymä ja Lempolassa ns. raskas erikoistavara-

kauppa ja autokauppa. 

Erityisesti terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluilla on merkittävä rooli Lohjalla. Sen si-

jaan liike-elämäpalveluiden määrä on vähäinen. 

3.2 Lohjan kaupungin strategia  

Kaupunkistrategiassaan (2017-2015) Lohja antaa seuraavan palvelulupauksen: 
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”Huolehdimme alueen elinvoimaisuudesta lisäten alueen toimijoiden aktiivisuutta sekä inno-

vatiivisuutta. Tuotamme laadukkaita palveluja kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän koko-

naisvaltaista hyvinvointiaan. Kehitämme palveluja suunnitelmallisesti, avoimesti ja ennakko-

luulottomasti asukkaiden kanssa yhteistyössä.  Toiminnan keskeisiä periaatteita ovat yhteisöl-

lisyys, yhteistyö, moniarvoisuus sekä yhtenäiset toimintatavat. Hyvälaatuiset palvelut tuote-

taan kustannustehokkaasti. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö voi hyvin.” (Lohjan kau-

punki. Kaupunkistrategia 2017-2025). 

Lohjan kaupunkistrategia määrittää suunnan myös elinkeinopoliittisille linjauksille Lohjan   

elinvoimaisen toimintaympäristön kehittämiseksi. Lohjan kaupungin strategisia vahvuuksia 

ovat: 1) hyvät liikenneyhteydet: valtatiet 1 (E18), 2 ja 25, maantie 110 ja  Hanko–Hyvinkää -

rata, 2) Lohja on osa metropolialuetta, 3) sujuva asiointi, 4) toimiva aluekeskus palveluineen, 

5) järvi ja sen läheisyys: Lohjanjärvi, Uudenmaan suurin järvi, 6) elinvoimainen maaseutu ja 

vapaa-ajan mökkikunta, 7) mahdollisuus monenlaiseen yritystoimintaan, 8) vetovoimaiset seu-

dulliset koulutus-, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut mukaan lukien oma sairaala ja 9) 

laadukas puhdas ympäristö  harjuineen, järvineen ja metsineen sekä runsaat pohja- vesivaran-

not. 

 
Lohjan kaupunki pyrkii hyödyntämään vahvuuksiaan ja sen strategisina painoalueina ja ns. 

strategisina kärkinä ovat (Lohjan kaupunki. Kaupunkistrategia 2017-2025): 

 
 
 

 
LOHJAN KAUPUNGIN STRATEGISET PAINOALUEET 

KÄRKI 1 
 

Elinvoimainen Lohja 
 

Sisältö • asukasluku kasvaa 1 % vuodessa 
• työllisten ja työpaikkojen määrä kasvaa 
• hyvä saavutettavuus ja monipuoliset kulkemisen 
mahdollisuudet 

Tavoitteet . toimiva sisäinen ja ulkoinen liikenne  
•toimivat taajamat ja kaupunkikeskus 
• monipuoliset tapahtumat ja vapaa-ajan palvelut 
• kaupungin vuosikate on 400 euroa per asukas 
• puhdas ympäristö ja laadukas infrastruktuuri 

Toimenpiteet • pitkäjänteinen, johdonmukainen ja aktiivinen maapolitiikka – su-
juva kaavoitus, sujuvat luvat 
• tehokas markkinointi ja viestintä 
• sujuvat yrityspalvelut 
• viihtyisän ympäristön edistäminen 
• monipuolisten kulkemismahdollisuuksien 
ja tunnin juna -hankkeen edistäminen 
• hiilineutraalisuus 
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Seuranta • asukasluku 
• yritysten lukumäärä 
• työpaikkaomavaraisuus 
• työllisten määrä 
• asuntojen ja kiinteistöjen luovutusten lukumäärä 
 • asuntokannan muutokset 
• lupien ja kaavojen läpimenoajat 
• tapahtumien määrä 
• vuosikate/asukas 
• yritystutkimukset 

Taulukko 1: Lohjan kaupungin strategiset kärjet. Elinvoimainen Lohja. (Lohjan kaupunki. Kau-

punkistrategia 2017-2025). 

 
 
 

LOHJAN KAUPUNGIN STRATEGISET PAINOALUEET 

KÄRKI 2 
 

Hyvinvoiva Lohja 

Sisältö  toimivat palvelut asukaslähtöisesti 

 laadukas toimintaympäristö 

 korkealuokkainen koulutus varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle 

Tavoitteet  hyvät harrastusmahdollisuudet  

 hyvinvoiva ja osaava henkilöstö 

Toimenpiteet  
• uusien toimintatapojen ja uuden teknologian hyödyntäminen 
• tuetaan asukkaita ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvin-
voinnista 
• palvelurakenteen ja -verkon jatkuva kehittäminen 
• saumaton yhtistyö tulevan maakunnan kanssa 
• sisäilmaongelmat ratkaistaan ja ennaltaehkäistään 
• henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan 
• laadukkaat varhaiskasvatuksen ja koulutuksen 
resurssit 

Seuranta . asiakastyytyväisyys 
• väestön kokemusmittarit 
• hyvinvointikertomus 
• korjausvelan määrä/rakennusten kunto 
• henkilöstön hyvinvoinnin mittaaminen 
• toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijapaikkojen 
kehitys 
 

Taulukko 2: Lohjan kaupungin strategiset kärjet. Hyvinvoiva Lohja. (Lohjan kaupunki. Kaupun-

kistrategia 2017-2025). 
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LOHJAN KAUPUNGIN STRATEGISET PAINOALUEET 

KÄRKI 3 
 

Asukkaiden Lohja 
 

Sisältö • vireä kansalaistoiminta 
• yhteisöllisyyden lisääminen 
• asukkaat tuottavat itse sisältöä ja viihtyvyyttä kaupunkiin 

Tavoitteet • lapsiystävällisyys 
• yhdistysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien 
lisääminen 
• lisääntyvä asukastyytyväisyys 

Toimenpiteet • aluetoimikuntien roolin vakiinnuttaminen 
• asukkaiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksien 
tukeminen 
• tiedon lisääminen asukkaille • lapsivaikutusten arviointi 

Seuranta • asukaspalaute 
• asukastyytyväisyyskyselyt 
• tapahtumien ja osallistujien määrä 

Taulukko 3: Lohjan kaupungin strategiset kärjet. Asukkaiden Lohja. (Lohjan kaupunki. Kau-

punkistrategia 2017-2025). 

 

3.3 Lohjan kaupungin elinkeinopolitiikka elinvoimaisen toimintaympäristön kehittämisessä 
 

Lohjan menestymisen yhtenä edellytyksenä on monipuolinen elinkeinorakenne ja laaja yritys-

kanta sekä niitä kautta riittävä veropohja asukkaiden palvelujen tuottamiseksi. Tuloksellisen 

elinkeinopolitiikan tehtävänä on oikeiden olosuhteiden luominen liiketoiminnalle ja siten lii-

ketoimintaympäristön kilpailukyvyn vahvistaminen.  

Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma 2015-2021 toimenpideohjelmineen mää-

rittää kehittämistä. Lohjan elinkeinopolitiikan linjauksiin vaikuttavat Lohjan elinvoima- ja kil-

pailukykyohjelmassa määritelty Lohjan visio ja strategian linjaukset. Lisäksi linjauksiin vaikut-

tavat Uudenmaan liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen ja seudullisen KasvuKraft-sopimuksen 

elinkeinopoliittiset linjaukset. Seudullisen yhteistyön merkitys tulevaisuudessa kasvaa (Lohjan 

kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021, Tilinpäätös 2017 -raportti, Talous-

arvio 2018). 

Nykypäivänä ei yksittäisen kunnan toimintaa elinkeinopolitiikassa voida nähdä erillisenä saa-

rekkeena, vaan voimaannuttavana tekijänä on yhteistyöalueella tehtävä yhteistyö. Lohjan 

kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelman 2015-2021 toimenpideohjelmassa strategiset 

kärjet (edellisen kaupunkistrategian määrittelyn mukaan) ja menestystekijät ovat olleet: 

”Kärki 1: Kasvava Lohja, Kasvuun liittyvät asiat. ”Varmistamme Lohja-saavutettavuuden 

pohjoisella kasvuväylällä. Hyödynnämme Lohjan sijaintietua. Huolehdimme Lohjan vetovoi-

masta ja viihtyvyydestä ja teemme Lohjasta iloisten tapahtumien kaupungin.” 
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Kärki 2: Tasapainoinen talous. ”Lohjan kunnallisverotus koetaan kohtuulliseksi. Työllistä-

mistä hoidetaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Parannamme tuottavuuttamme.”  

Kärki 3: Hyvät peruspalvelut. ”Edistämme yrittäjyyttä ja tuemme yritysten uusiutumista ja 

innovaatiokykyä. Teemme yhteistyötä lohjalaisten yritysten kanssa. Uudistamme omaa toi-

mintaamme.” 

 Kärki 4: Ympäristöviihtyvyys ja hyvinvointi. ”Etsimme ja tuemme uusiutuvien energiamuo-

tojen kehittämistä alueella. Säästämme luonnonvaroja ja käytämme niitä viisaasti. Asukkaat 

ja matkailijat kokevat mukavia elämyksiä kaupungissamme.” 

Kärki 5 Toimiva tietoyhteiskunta, Tietoyhteiskunnan ja osaamisen kehittäminen. ”Tu-

emme ja kehitämme alueen tietoteknisiä ja sähköisiä palveluratkaisuja. Teemme yhteistyötä 

korkeakoulujen ja alueen koulutusorganisaatioiden kanssa. Seudulliset yrityspalvelut. Kehi-

tämme kaupunkimme henkistä osaamispääomaa.” (Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailuky-

kyohjelma vuoteen 2021). 

Viime vuosien aikana Lohja on elinkeinopoliittisten ohjelmien avulla hoitanut seuraavia asi-

oita menestyksekkäästi: 

1. Lohjan sijaintitekijöihin liittyvät asiat: E18-moottoritien rakentaminen, Lempolan kauppa-

puisto E18-liittymässä, Lohja riittävän suuri toimija maaseutuorganisaation laajentaminen 

kuntaliitosten jälkeen. 

2. Lohjan ja alueen markkinointi: asukas-, yritys- ja matkailumarkkinointikampanjat, Tytyrin 

elämysmuseon toteutettavuusselvitys.  

3. Yrittäjyyden edistäminen: Novago Yrityskehitys Oy:n perustaminen, yrittäjäyhteistyö aa-

mukahvitapaamisissa ja hankintaseminaareissa, Yritystalo BusinessLohjan rakentaminen, si-

dosryhmäyhteistyö BusinessLohja-neuvottelukunnassa, virkamiesyhteistyö kaupunginjohtajan 

elinkeinoryhmässä, vapaat toimitilat Lohjan verkkosivuilla. 

4. Tonttipolitiikka: määrällisesti riittävä omakotitonttivaranto, määrällisesti riittävä työpaik-

katonttivaranto. (Lohjan kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyohjelma vuoteen 2021, Tilin-

päätös 2017 -raportti, Talousarvio 2018). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lohjan kaupunki toimii aktiivisesti alueen vetovoimaisuu-

den kehittämiseksi. 
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4 Yrittäjyydenedistämis- ja tukiorganisaatiot alueella 

Tässä luvussa käydään läpi yhteistyöorganisaatioita, jotka olivat apuna Lohja Expo-tapahtu-

man järjestelyissä. 

4.1 Lohjan yrittäjät ry 

Lohjan Yrittäjät ry on lohjalaisten yritysten edunvalvojayhdistys. Toiminnan tavoitteena on 

parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia niin Lohjalla, Uudellamaalla kuin koko valtakun-

nallisesti maassa. Lohjan Yrittäjien jäsenmäärä on tällä hetkellä 700 yritystä ja yhdistyksellä 

on 25 seniorijäsentä. Käytännön vaikuttaminen lähtee paikallisyhdistysten tasolta, jäsenistön 

tarpeista.  

Lohjan Yrittäjät ry:n kotisivuilla yrittäjille tarjottavat palvelut ovat: 

1. ”Maksutonta puhelinneuvontaa yrityksellesi, mm. lakiasioissa ympäristö-, henkilöstö-, 

verotus- ja yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa ja monessa muussa yrityksen 

toimintaan liittyvissä haasteissa. 

2. Valtakunnallisia ja paikallisia jäsenetuja.  Yrittäjien jäsenenä saat alennuksia esim. 

vakuutuksista, majoituspalveluista ja polttoaineista. Tutustu tästä Lohjan Yrittäjien 

jäsenetuihin. 

3. Suomen suurimman pienyrittäjien etuja ajavan järjestön tuen taaksesi. Ajamme yrit-

täjän asiaa Lohjalla, mutta edistämme Yrittäjien asiaa valtakunnallisesti Suomen Yrit-

täjien kautta. Liittymällä jäseneksi, kasvatat myös mahdollisuuksiamme vaikuttaa. 

4. Mahdollisuuden verkostoitua muiden yrittäjien – potentiaalisten asiakkaiden ja yhteis-

työkumppaneiden kanssa. 

5. Lohjan Yrittäjät edistää yrittäjien asiaa toimimalla aktiivisesti Lohjan kaupungin elin-

keinotoimen ja päättäjien kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on luoda yrityksille hyvät 

edellytykset toimia ja menestyä Lohjalla. 

6. Järjestämme aktiivisesti yrittäjien osaamista kehittäviä koulutuksia ja verkostoitumis-

tilaisuuksia, viihdettä unohtamatta”. (Lohjan Yrittäjät ry 2018.) 

Lohjalaisten yritysten asioita Lohjan Yrittäjät ry edistävät yhteistyössä Lohjan kaupungin 

kanssa. Paikallisesti on pyritty kehittämään mm.: yritystonttien saatavuutta, paikallisten yri-

tysten mahdollisuutta osallistua kaupungin kilpailutuksiin, kaupungin yrityspalveluita, elinkei-

nopoliittista suunnitelmaa, kaupunkisuunnittelua yritysten näkökulmasta sekä kuntapalveluita 

ja infrastruktuuria. Yhteistoiminta perustuu vuoropuheluun.  Kaupungin ja yrittäjien yhteis-

työtä tehdään monella tasolla, joista tärkeimpiä ovat elinvoimajohtajan tapaamiset, joissa 
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kehitetään jokapäiväisiä, paikallisia, konkreettisia yrittäjien toimintaan liittyviä asioita. 

Näissä tapaamisissa päivitetään tämän hetken tilannetta ja pyritään valmistautumaan myös 

tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Kaupunginjohtajan tapaamisessa keskustellaan kau-

pungin ja yrittäjien tilanteesta laajemmin. Lohjan ja Karjalohja-Sammatin Yrittäjien tapaami-

set Lohjan kaupungin päättäjien kanssa n. 6 kertaa vuodessa. Näissä tapaamisissa yrittäjien 

tarpeet tuodaan suoraan päättäjille eli virkamiehille ja luottamushenkilöille (Lohjan Yrittäjät 

ry. 2018).  

Vaikuttaminen valtakunnan tasolla tapahtuu myös Suomen Yrittäjien jäsenyyden kautta. Suo-

men Yrittäjät ajavat yrittäjän asiaa valtakunnallisesti, vaikuttamalla poliittiseen päätöksente-

koon ja lainsäädäntöön sekä pyrkii luomaan yrittäjyyteen myönteistä ilmapiiriä. Valtakunnalli-

sesti painopisteitä ovat olleet mm. vaikuttaminen yrittäjätoimintaa rajoittavien turhien sään-

nösten purkamisen nopeuttamiseen, yrittäjän verotuksen kohtuullistamiseen, EU:n yritysten 

toimintaan liittyvään päätöksentekoon sekä kaupunkien ja kuntien päätöksentekoon (Lohjan 

Yrittäjät ry. 2018).  

4.2 Uudenmaan Te-palvelut 

Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla 

osaavan työvoiman saatavuutta ja tarjoamalla työtä hakeville mahdollisuuksia saada työtä 

sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä 

ja työelämän laatua. Julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan työnvälityspalveluita, 

tieto- ja neuvontapalveluita, osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistä-

mis-  ja kehittämispalveluita. Palveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liit-

tyvät asiantuntija-arvioinnit sekä tämän lain mukaisten tukien ja korvausten maksaminen. 

(Te-palvelut 2018.) 

Vuoden 2013 alussa astui voimaan organisaatiouudistus, jonka myötä TE-toimistot liitettiin 

alueelliseen hallintoon ELY-keskusten yhteyteen. Samalla niiden määrä putosi 80:stä 15:een, 

niiden alueet ovat ELY-keskusten mukaisia. Uudistuksen myötä TE-toimistolle määriteltiin 

kolme lakisääteistä päätehtävää: työnhakijoiden nopean työllistymisen tukeminen, osaavan 

työvoiman saatavuuden parantaminen ja yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Työttö-

män työnhakijan toimeentulon turvaamisesta työmarkkinatuella ja työttömyyspäivärahalla 

säädetään työttömyysturvalaissa (1290/2002) (Te-palvelut 2018). 

TE-palveluiden kautta työntekijää tarvitseva työnantaja voi julkaista työpaikkailmoituksen ja 

työtön työnhakija voi hakea työnantajalta kyseistä työtä laatimalla hakemuksen. Suorien työ-

hakemusten lisäksi työnhaku toimii nykyään monella muullakin (mm.  erilaiset harjoittelujak-

sot ja koulutukset sekä henkilöstövuokraus). Työ- ja elinkeinotoimistoilla on internetsivusto 

(te-palvelut.fi), jota sekä työnantaja että työnhakija voivat omatoimisesti selata (Te-palvelut 

2018). 
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Uudenmaan TE-toimisto tarjoaa asiakkailleen erilaisia työllistymistä edistäviä ostopalveluja. 

Tällä hetkellä käynnissä ovat Kahdessa kuukaudessa tuloksiin, Taidot käyttöön, Äkkilähtö työ-

hön! sekä Proaktiivisen työllistymisen palvelut. Aktiivi-mallilla on viime aikoina edistetty työl-

listymistä. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja 

Kelan yhteinen toimintamalli, jossa yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan, suunnitellaan ja vas-

tataan prosessivastuullisesti asiakkaan työllistymisprosessin etenemisestä. Monialaisen yhteis-

palvelun tavoitteena on työttömien asiakkaiden työllistymisen tukeminen tarjoamalla heille 

heidän palvelutarpeensa mukaisia kuntien sosiaali- ja terveyspalveluita, julkisia työvoima- ja 

yrityspalveluja ja Kelan kuntoutuspalveluja. Palvelua tarjotaan Uudenmaan alueella seuraa-

vissa paikoissa: Helsinki, Vantaa, Espoo (Espoo, Kauniainen), Itä-Uusimaa (Askola, (Lapinjärvi, 

Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Sipoo), Keski-Uusimaa (Hyvinkää, Kerava, Järvenpää, 

Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) ja Länsi-Uudenmaan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirk-

konummi, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti). (Paikalliset Te-palvelut 2018.) 

 

4.3 Novago Yrityskehitys Oy 

Novago Yrityskehitys Oy on Länsi-Uudenmaan elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehittämisen 

asiantuntija- ja tukiorganisaatio. Se tukee Länsi-Uudenmaan yritysten toimintaedellytyksiä ja 

-ympäristöä ja toimii koordinoijana tai toteuttajana useissa hankkeissa. 

Novago Yrityskehitys Oy:n omistavat viisi läntisen Uudenmaan kuntaa; Hanko, Inkoo, Lohja, 

Raasepori ja Siuntio. 

Novago palvelee yrittäjiä yrittäjyyden elinkaaren eri vaiheissa, niin yrittäjäksi aikovia ja jo 

toimivia yrittäjiä kuin yritystään myyviä yrittäjiäkin. Se neuvoo ja palvelee yrityksen perusta-

misessa, liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, kasvuhakuisen yrityksen verkostoitu-

misessa ja kansainvälistämisessä, rahoituksessa ja erilaisissa haasteellisissa tilanteissa. No-

vago myös auttaa yrityksen osto- ja myyntitilanteissa tai kun sukupolvenvaihdos on ajankoh-

tainen. Se auttaa myös rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon liittyvissä tilanteissa. Novagon 

yrityshautomo Mynovagossa kehitetään yrityksiä ja vauhditetaan niiden kasvua asiantuntija-

voimin. (Novago Yrityskehitys Oy.) 

5 Alueella toimivat ammatillisen koulutuksen organisaatiot 

Tässä luvussa esitellään alueella toimivat ammatillisen koulutuksen organisaatiot, joita ovat  

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia ja Laurea-ammattikorkeakoulu ja sen Lohjan 

kampus. 
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5.1 Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia 

Luksia eli Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä järjestää ammatillista koulutusta kahdeksan 

jäsenkuntansa (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) puo-

lesta ja kehittää työelämän osaamista alueellaan. Kuntayhtymällä on kolme ammattiopiston 

toimipistettä (kaksi Lohjalla, yksi Vihdin Nummelassa), aikuisopisto ja oppisopimuskeskus. Li-

säksi toimintaa on Karkkilassa, Raaseporissa, Kirkkonummella ja Espoossa. (Länsi-Uudenmaan 

koulutuskuntayhtymä Luksia.) 

Luksia tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Se toteuttaa ammatillista perus- 

ja lisäkoulutusta oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisena, työvoima- ja henkilöstökoulutusta ja 

työelämän kehittämistä ja palvelua (TYKE) (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia). 

Luksiassa oli vuoden 2017 tilastojen mukaan koulutuspaikkoja n. 2410. Koulutusaloja on seit-

semän ja perustutkintoja suoritetaan seuraavilla alueilla: Luonnontieteet, Matkailu- ravitse-

mis- ja talousala, Sosiaali- ja terveysala, Tekniikka ja liikenne, Yhteiskuntatieteet, liiketalous 

ja kauppa, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus). Vuonna 2017 suoritettiin: 

52 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa, 1001 tutkintosuoritusta, 24 kehittämisprojek-

tia (ESR 6, OPH 6, OKM 10, AVI 1, Sitra 1) ja 9 kansainvälisyyshanketta (Länsi-Uudenmaan kou-

lutuskuntayhtymä Luksia). 

Alueen yrittäjille Luksia tarjoaa jatkuvana hakuna:  

- Yrittäjän ammattitutkinto: Yrittäjät voivat halutessaan opiskella maksutta oppisopi-

muksella omassa yrityksessään. 

- Johtamisen erikoisammattitutkinto: Aloittelevalle tai jo toimivalle yrittäjälle lisä-

osaamista liiketoiminnan kehittämiseen, tuotteistamiseen, myyntiin ja markkinoin-

tiin. Koulutuspaikkakunta Lohja. (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia). 

Ammatillisen koulutuksen lisäksi Luksiassa voi suorittaa lakisääteiset passit ja kortit.  

 

5.2 Laurea-ammattikorkeakoulu ja sen Lohjan kampus 

Laurea-ammattikorkeakoulu (engl. Laurea University of Applied Sciences) on monialainen, Uu-

dellamaalla toimiva ammattikorkeakoulu. Se toimii kuudella paikkakunnalla (Hyvinkää, Espoo 

Leppävaara, Lohja, Espoo Otaniemi, Porvoo ja Tikkurila) Uudellamaalla. Oppilaitoksessa opis-

kelee noin 7800 opiskelijaa. Henkilökuntaa on noin 500 (Laurea 2018). 
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Laurea (aiemmin Vantaan ammattikorkeakoulu ja Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu) 

aloitti toimintansa vuonna 1992 Vantaalla. Se oli Suomen ensimmäisten kokeiluluvan saanei-

den ammattikorkeakoulujen joukossa. Kokeilulupaa laajennettiin vuosina 1997 - 1998 käsittä-

mään lähes 20 oppilaitosta Uudenmaan läänin alueella. Tällöin ammattikorkeakoulun nimeksi 

tuli pääomistajakaupunkien mukaan Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu. Valtioneuvosto va-

kinaisti ammattikorkeakoulun toiminnan vuonna 2000 ja vuonna 2001 nimeksi tuli Laurea-am-

mattikorkeakoulu. (Laurea 2018.) 

Laurea-ammattikorkeakoulussa opiskeltavia koulutusaloja ovat: liiketalous, sosiaali- ja ter-

veysala, matkailu- ravitsemus- ja talousala. Ammattikorkeakoulun toiminta sisältää nykyisin 

ammattikorkeakoulututkintojen lisäksi myös ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja eri-

koistumisopinnot. Lisäksi voidaan opiskella avoimen AMK:n kautta ja osallistua täydennyskou-

lutukseen. (Laurea 2018.) 

AMK-tutkinnon voi suorittaa kauneudenhoitoalalla (estenomi), fysioterapiassa (fysiotera-

peutti), liiketaloudessa (tradenomi), juridiikassa (tradenomi, oikeudellinen osaaminen), pal-

veluelämysten tuottamisessa ja asiakaspalvelussa (restonomi), palveluliiketoiminnassa ja pal-

velumuotoilussa, hoitoalalla (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja), sosionomikoulutuksessa ja ri-

kosseuraamusalalla, tietojenkäsittelyalalla (IT-tradenomi), turvallisuuden ja riskienhallinta-

alalla. Lisäksi oppilaitos tarjoaa englanninkielistä tutkintokoulutusta (Service Business Man-

agement, Business Information Technology, Social Services, Restaurant Entrepreneur-

ship,Nursing, Safety, Security and Risk Management). (Laurea 2018). 

YAMK-tutkinnon voi suorittaa seuraavasti: Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, Päätöksenteon 

ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä, Palvelumuotoilu, Yrityksen kasvuun joh-

taminen, Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, Sosiaalialan käy-

täntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen, Kosme-

tiikka-asiantuntijuuden kehittäminen, Turvallisuusjohtaminen, Tulevaisuuden johtaminen ja 

asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, Tulevaisuuden digitaaliset ratkaisut, Oikeudellinen eri-

tyisosaaminen Lisäksi oppilaitos tarjoaa englanninkielistä  YAMK-tutkintokoulutusta (Degree 

Programme in Global Development and Management in Health Care, Degree Programme in 

Service Innovation and Design, Degree Programme in Leading transformational change). (Lau-

rea 2018.) 

Ammattikorkeakoulun toiminta perustuu kolmeen päätehtävään: oppiminen, tutkiminen ja ke-

hittäminen. Tehtävät yhdistyvät hyvin Laurean yhteiseksi toiminnaksi LbD-toimintamallissa. 

Laurean oma kehittämispohjainen Learning by Developing (LbD) -toimintamalli tuo yhteen 

ammattikorkeakoulun opiskelijat sekä opetus- ja t&k&i -toiminnan osaajat lukuisissa yhteis-

työhankkeissa. Vuonna 2008 Laurean LBD- oppiminen on kansainvälisesti auditoitu ja todettu 

innovatiiviseksi opiskelutavaksi. Mallin peruspilarit ovat Luovuus, Autenttisuus, Kumppanuus, 
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Kokemuksellisuus ja Tutkimuksellisuus. Luovuus tarkoittaa koko ajan muuttuvan maailman 

tarvetta uteliaille ja luoville työntekijöille, jotta työelämän toimintatapoja voitaisiin uudis-

taa. Kumppanuus puolestaan on kaikkien osapuolien yhteistyötä.  Kumppaneihin kuuluvat 

opettajat, asiakkaat sekä työelämän asiantuntijat. Autenttisuus eli työelämän läheisyys on 

yksi tärkeimmistä LbD-toimintamallin tavoitteista. Opiskelija on autenttisuuden kautta aidosti 

mukana työelämässä ja oppii sen haasteet sekä mahdollisuudet (Kallioinen, O. 2008).  

Tutkimus- ja kehitystoiminta Laureassa on keskeisellä sijalla. Tutkimus- ja kehitystoiminta ta-

pahtuu nykyisin tutkimusohjelmien kautta. Tutkimusohjelmia ovat: Yhtenäinen turvallisuus, 

terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus, Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit, Yrit-

täjyys, Pedagogiikka. 

Laurean työelämäpalvelut tarjoavat palveluita yritysten tarpeisiin: Täydennyskoulutus, Työn-

tekijä- ja työharjoittelijapalvelut, Opinnäytetöiden ja muiden projektien palvelut. 

Laurean strateginen korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö sekä työnjako jäsentyvät yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa. Laurean, Haaga-Helian ja Metropolin kanssa muodostettu suurten 

ammattikorkeiden strateginen liittouma, 3AMK, käynnistyi vuonna 2017. Ammattikorkeakoulut 

alueella pyrkivät vahvistamaan metropolialueen osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä ra-

kentamalla yhteisiä vahvoja osaamiskeskittymiä. Yhteiset digitalisaatio-opinnot, kesäopinnot 

ja yhteinen TKI_toiminta alueella ovat esimerkkeinä. (Laurea 2017 Vuosikatsaus.)  

Laurean Lohjan kampus tarjoaa koulutusta seuraavilla koulutusaloilla: liiketalous (tradenomi) 

ja sosiaali- ja terveysala (sairaanhoitaja, sosionomi). Sillä on oma aktiivinen Yrityslabra-yri-

tyskehittämö. (Laurea. Lohja). 

 

6 Rekrytointi osana henkilöstöjohtamista  

Lohja Expo on Lohjan kaupungin eri toimijoiden ja alueen yritysten yhdessä toteuttama mes-

sutapahtuma, jonka tavoitteena on saada eri toimijat verkostoituneeseen yhteistyöhön yritys-

ten työvoiman saatavuuden varmistamiseksi ja alueen vetovoimaisuuden ja elinkelpoisuuden 

vahvistamiseksi.  

Tässä luvussa rakennetaan keskeistä kirjallisuutta apuna käyttäen tietoperustan tutkimuk-

selle. Luvussa käsitellään henkilöstöjohtamista ja henkilöstösuunnittelua ja rekrytointia hen-

kilöstöjohtamisen osa-alueena. Lopussa pohditaan kirjallisuuden ja käytännön oppaiden poh-

jalta, mitkä ovat onnistuneen rekrytoinnin ja rekrytointitapahtuman elementtejä. 

Rekrytointi eli henkilöstöhankinta liittyy osana henkilöstöjohtamiseen. Kvantitatiivinen tutki-

mus edellyttää teorian ja käsitteiden vahvaa yhteyttä empiiriseen tutkimukseen (Hirsjärvi,S. 

Remes, P. & P.Sajavaara 2007, 138-139). 
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6.1 Henkilöstöjohtaminen 

Työllisyyden paraneminen, sekä viennin suotuisa kehittyminen on tuonut yrittäjille vakavan, 

osaavan työvoiman saatavuusongelman. Rekrytointivaikeudet ovat saaneet yritykset ”taistele-

maan” osaavasta työvoimasta. Sellaiset yritykset, jotka ovat vahvistaneet henkilöstövoimava-

rojen johtamista ja rakentaneet systemaattisesti positiivista työnantajakuvaansa, ovat voitta-

jia. 

”Henkilöstöjohtaminen sisältää kaiken sen tarpeellisen toiminnan, jolla varmistetaan yritys-

toiminnan edellyttämä työvoima ja sen riittävä osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio. Se on 

yrityksen henkisestä pääomasta huolehtimista”. (Viitala, R. 2009, 20). 

Henkilöstövoimavarojen johtaminen on yksi yrityksen toiminnan johtamisen osa-alue, kuten 

tuotanto ja markkinointi. Aikaisemmin asiasta oli käytössä termi henkilöstöhallinto. Viime ai-

koina, kun on siirrytty prosessiajatteluun, myös henkilöstötoimintoja on ryhdytty tarkastele-

maan ”henkilöstöprosesseina”. Yrityksissä henkilöstöjohtamisen käytännön toimintamallit ja 

menettelytavat nojaavat henkilöstöpolitiikkaan (Viitala, R. 2009, 19-24). 

 

Henkilöstöjohtamisen osa-alueista tärkeimmät ovat 

 henkilöstön valinta ja sijoittaminen 

 palkitseminen 

 kehittäminen 

 työn muotoilu 

 urapolkujen suunnittelu (Kauhanen 2006, 64) 

 

Henkilöstövoimavarojen johdolla tulee olla tietoa henkilöstöstä, sen osaamisesta, toiveista ja 

toiminnasta. Nämä tiedot vaikuttavat yrityksen strategian suunnitteluun ja sen jokapäiväiseen 

operatiiviseen johtamiseen. Kun lähtökohtana on se, että henkilöstö on organisaation tärkein 

voimavara, niin yrityksen tulee tuntea keskeiset ominaisuudet koko henkilöstöstään ja kyet-

tävä tarjoamaa päätöksentekijöille henkilöstöä koskevaa informaatiota joka lohkolla ja kai-

killa organisaatiotasoilla juuri henkilöstön tarvitsemanaan ajankohtana oikeassa muodossa ja 

järkevin kustannuksin. Jos henkilöstövoimavarojen johto ei tähän pysy, se ei ole tehtäviensä 

tasalla (Kauhanen J. 2006, 34). Henkilöstöjohtamisen toimenpiteillä voidaan vaikuttaa henki-

löstön vaihtuvuuteen, mutta se edellyttää hyvää organisaation tilanteen tuntemusta ja suun-

nitelmallista toimintaa (Kauhanen J. 2006, 90). 

 

”Henkilöstöjohtamisen tehokkain keino kehittää työnantajakuvaa, on kehittää organisaation 

henkilöstöjohtamista”. (Viitala R. 2003, 245.) 
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6.2 Henkilöstöstrategia  

Viitalan (2003, 52) mukaan strateginen johtaminen kattaa yrityksen toiminnan eri alueet, ja 

niinpä henkilöstöstrategian luominen on osa yrityksen strategisen johtamisen luomista, jossa 

tarkastellaan liiketoimintastrategioiden edellyttämää osaamista ja työvoimaa, verrataan sitä 

yrityksen nykytilanteeseen ja laaditaan suunnitelma voimavarojen turvaamiseksi.  Österbergin 

(2015, 20) mukaan henkilöstöstrategiassa arvioidaan liiketoimintastrategian pohjalta nykyistä 

henkilöstöresurssien tilaa, henkilöstön määrällisiä ja laadullisia tulevaisuuden tarpeita ja 

suunnitelmia näiden tarpeiden toteuttamiseksi sekä kykyä varmistaa henkilöstöstrategian to-

teuttamisen edellytykset.  

Yritysten tarvitsemaan henkilöstön määrään ja laatuun vaikuttavat mm. toimialan taloudelli-

nen suhdannevaihe, toimialan paikallinen tai kansainvälinen kilpailutilanne paikallisesti tai 

kansainvälisesti, tuotteiden ja palveluiden kysyntä markkina-alueella, yrityksen taloudellinen 

tulos ja toimialan lainsäädäntö (Kauhanen J. 2006, 91). 

Viitala (2003, 44) toteaa, että yritykseen jäävät ihmiset muodostavat ydinorganisaation. Näi-

den ihmisten osaaminen, motivaatio ja sitoutuminen ovat yritykselle ratkaisevan tärkeitä. Kun 

tästä ydinjoukosta halutaan paras mahdollinen työ- ja kehittämispanos yrityksen käyttöön, tu-

lee yrityksen miettiä, miten näiden ihmisten motivaatio saadaan jatkuvasti pidettyä korkealla 

ja miten varmistetaan, että heidän osaamisensa säilyy huipputasolla (Viitala 2003, 44).  

Kauhanen (2006, 55) vastaavasti toteaa, että työn tulisi antaa tekijälleen tiettyä elämänsisäl-

töä ja tyydytystä. Myös siksi työkokonaisuuksien kehittämiseen on kiinnitettävä entistä enem-

män huomiota. Jokaisen tulisi tuntea työnsä tavoitteet, joiden on oltava ymmärrettävät ja 

hyväksyttävät. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii huomion kiinnittämistä osaamiseen ja jatku-

van ammattitaidon kehittämiseen. Varsinainen työ tulee voida tehdä ilman turvallisuusris-

kejä. Työpaikan ergonominen suunnittelu on tärkeää, sillä sen avulla voidaan ennaltaehkäistä 

pitkävaikutteisia haittoja, kuten tuki- ja liikuntaelinten rasittumista ja sairauksia. Työsuori-

tuksia voidaan aktivoida ja suunnata oikein muun muassa kannustavien palkitsemisjärjestel-

mien avulla. Henkilöstön osallistuminen kehittämiseen on merkittävä osa hyvää työkokonai-

suutta (Kauhanen 2006, 55). 

Viitalan (2003, 233) mukaan henkilöstön ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen sekä uuden 

työntekijäsukupolven turvaaminen on nostettu työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän yh-

teiseksi haasteeksi. Yritykset vahvistavat kykyään toimia itse kouluttajina, ja koulutusorgani-

saatiot opettelevat vastaamaan aiempaa nopeammin työvoimatarpeen muutoksiin. Työpaikka-

tarjonnan kasvaessa myös liikkuvuus ja työvoiman vaihtuvuus lisääntyvät. Yrityksissä nousee 

tällöin haasteeksi saada hyvä ja koulutettu työvoima sitoutumaan ja pysymään. Toisaalta 

myös palkkoihin ja muihin etuihin liittyvät vaatimukset voivat lisääntyä (Viitala 2003, 50).  
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6.3 Henkilöstösuunnittelu 

”Henkilöstösuunnittelu käsittää toimenpiteet, joilla: 

 huolehditaan työvoiman oikeasta määrästä ja laadusta,  

 turvataan riittävä osaaminen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, 

  ennakoidaan osaamisen kehittämistarvetta ja  

 ennakoidaan henkilöstökustannuksia”. (Viitala R. 2009, 50). 

Kauhanen (2012, 22) puolestaan kuvaa henkilöstövoimavarojen strategista suunnittelua pro-

sessina, jonka avulla määritellään henkilöstövoimavaroille tavoitteet ja kehitetään henkilös-

töstrategiaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä laaditaan henkilöstöpolitiikka henkilöstövoima-

varojen johtamisen osa-alueille.  

Kauhasen (2006, 35-36) mukaan henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tarkastella työvoiman 

kysyntää ja tarjontaa organisaation kannalta.  Menestymiseen tarvitaan henkilöstöä ja siihen 

vaikuttaa oleellisesti siitä, että oikeat henkilöt ovat oikeissa tehtävissä oikeaan aikaan ja oi-

kealla palkkatasolla, nyt ja tulevaisuudessa. Tämä edellyttää henkilöstösuunnittelua ja sen 

tietoa hallitsevaa tietojärjestelmää.  

Yritys laatii työvoiman tarvetta varten henkilöstösuunnitelman. Henkilöstösuunnitelma sisäl-

tää tiedon siitä, miten paljon ja minkälaisilla tiedoilla, taidoilla, tahdolla, asenteilla ja muilla 

ominaisuuksilla varustettua henkilöstöä tarvitaan. Hankintatarpeen määrittelyn ja työnanalyy-

sin tarkoituksena on varmistaa, tarvitaanko todella uutta työvoimaa. Yksityisten vaatimusten 

asettaminen on tärkeä vaihe henkilöstönhankinnassa. Tässä vaiheessa kartoitetaan ja valitaan 

tehtävään sopivat hakukriteerit. Sen jälkeen seulotaan ehdokkaat haastatteluiden avulla ja 

psykologisin testein. Tehdään valintapäätös ja solmitaan työsopimus. Nimityksestä tiedote-

taan yrityksen sisällä. Uusi toimihenkilö perehdytetään ja tietyn ajan sisällä arvioidaan työn-

tekijän suoriutumisen onnistumista (Kauhanen 2006, 68 – 91).  

Kun selvitetään nykyisen henkilöstön ominaisuuksia, henkilöstövoimavarojen vahvuuksia ja 

heikkouksia, kohteena ovat seuraavat asiat: 

 rakenne: määrä, sukupuolirakenne, ikärakenne, koulutusrakenne, palveluksessa oloaika 

jne. 

 tieto- ja taitotaso: kokemusrakenne 

 asenteet työtä ja elämää kohtaan 

 tuottavuus ja suoritustaso 

 kehityskyky 

 sitoutuneisuus (työhön, uraan ja organisaatioon) 
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 työtyytyväisyys 

 yhteistyökyky ja –halu (Kauhanen 2006, 26). 

 

Österberg (2005, 21-22) lisää, että henkilöstösuunnittelu kattaa eri vaihtoehtojen pohtimisen. 

Vaihtoehtojen avulla organisaatiossa varmistetaan oikea ja riittävä osaaminen sekä oikein re-

sursoitu henkilöstö. Strategisten tavoitteiden toteuttamiseen henkilöstösuunnittelun osalta 

liittyy henkilöstön määrän vähentäminen, liikuttaminen ja lisääminen. Henkilöstösuunnitte-

lussa pohditaan, milloin tarvitaan irtisanomisia, milloin palkataan lisää vakituista työvoimaa 

sekä milloin määräaikaisen, osa-aikaisen tai vuokratyövoiman käyttäminen ovat tarpeellisia 

toimia. Tarkasteltavia asioita ovat myös organisaation tämänhetkinen osaaminen ja miten sen 

tulisi kehittyä ottamalla huomioon tulevaisuuden tarpeet, miten työvoiman tarjonta alalla tu-

lee muuttumaan ja miten ympäristön ja kilpailutilanteen muuttuminen vaikuttavat organisaa-

tion henkilöstötarpeisiin.  

Henkilöstösuunnittelu on kehittynyt yhä strategisemmaksi.  Henkilöstön määrän ja laadun 

suunnittelu pitkällä aikavälillä on tarpeellista muun muassa siitä syystä, että tietoisuus tule-

vista tarpeista voidaan kertoa yrityksen sisällä toimiville työntekijöille urakehitysmahdolli-

suuksina. Viitala (2009, 62) painottaa, että hyvänä apuna suunnittelussa on myös henkilöstövi-

sio, jossa määritellään, millaisten henkilöstövoimavarojen ja osaamisen varassa liiketoiminta-

visio pystytään saavuttamaan. Toisaalta tarpeiden tiedostaminen myös lisää herkkyyttä ha-

vaita hyviä potentiaalisia ehdokkaita sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella. Pitkäjäntei-

nen suunnittelu ei ole koskaan täysin mahdollista, koska yllättävätkin muutokset ovat mahdol-

lisia sekä ulkoisessa toimintaympäristössä että yrityksen henkilöstössä. Henkilöstösuunnitel-

mat vaihtelevat sisällöltään ja tarkkuudeltaan. Tavallisin on vuosisuunnitelma ja johonkin 

projektiin kohdistuva projektikohtainen henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun piiriin 

kuuluu myös työnsuunnittelu ja tehtäväkuva (Viitala R. 2009,50).  

Henkilöstön määrän ja laadun suunnittelu pitkällä aikavälillä on tarpeellista myös siksi, että 

tulevista tarpeista voidaan kertoa yrityksen työntekijöille urakehitysmahdollisuuksina. Toi-

saalta tarpeiden tiedostaminen myös lisää herkkyyttä havaita hyviä potentiaalisia ehdokkaita 

sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolella. Pitkäjänteinen suunnittelu ei ole koskaan täysin 

mahdollista, koska yllättävätkin muutokset ovat mahdollisia sekä ulkoisessa toimintaympäris-

tössä että yrityksen henkilöstössä (Viitala R. 2003, 234). Kauhanen (2006, 69) lisää, että 

useimmiten yksi sisäinen valinta voi merkitä ketjussa useallekin henkilölle eteenpäin pää-

symahdollisuutta. Vastaavasti usein yksi ulkopuolinen valinta merkitsee usean henkilön ura-

mahdollisuuksien estymistä. Sisäisen hankinnan vaikeutena on hyvin usein se, että siirrettä-

väksi suunnitellun henkilön lähin esimies ei ehkä haluaisi luopua hyvästä työntekijöistä. 

Österberg (2015, 13) korostaa vielä, että jokainen työntekijä haluaa tietää, mikä hänen roo-

linsa on yrityksen menestyksen tekemisessä ja mitä häneltä odotetaan, ja että motivoitunut 
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henkilöstö haluaa aidosti kehittää ja kehittyä ja menestyvät yritykset kannustavat henkilöstö-

ään siihen. 

Viitalan mukaan (Viitala R. 2009,50) henkilöstösuunnitelma sisältää usein osasuunnitelmia, 

joita voi olla: 

 ennakoitu henkilöstön hankintasuunnitelma 

 osaamisen kehittämissuunnitelma 

 sitouttamissuunnitelma 

 joustavan työvoiman toimenpidesuunnitelma 

 palkitsemissuunnitelma 

 henkilöstön vähentämissuunnitelma 

 henkilöstön vuokraussuunnitelma 

 eläkkeellesiirtymisten aiheuttama osaamisen siirtosuunnitelma 

 hyvinvoinnin edistämissuunnitelma 

 henkilöstövoimavarojen johtamisen kehittämissuunnitelma. 

 

6.4 Rekrytoinnin käsite ja tavoitteet 
 

”Henkilöstön hankinta eli rekrytointi käsitteenä käsittää kaikki ne toimenpiteet, joilla organi-

saatioon hankitaan siihen kulloinkin tarvittava henkilöstö”.  (Kauhanen, J. 2012, 70.) 

 

Rekrytoinnilla on suuri vaikutus työnantajakuvaan ja siksi se on tärkeä osa henkilöstöjohta-

mista. Kauhanen (2012, 69) korostaa, että hyvämaineinen organisaatio on vetovoimainen, 

joka pystyy pitämään henkilöstönsä ja houkuttelemaan uusia hyviä työntekijöitä kohtuullisella 

palkkatasolla (Kauhanen, J. 2012, 69). Österberg (2015, 70-71) lisää, että rekrytointi ja sen 

toteuttamistapa vaikuttavat aina myös yrityksen työnantajakuvaan. 

 

Österbergin (2015, 70-71) mielestä yritys varmistaa tulevaisuuden kilpailukykynsä onnistunei-

den, huolellisesti suunnitelluiden, rekrytointien kautta. Epäonnistuneesta rekrytoinnista syn-

tyy kaikkien osapuolien kannalta ajan ja rahan tuhlausta. Österbergin mukaan mielestä yksit-

täin tapahtuva rekrytointi voidaan nähdä projektina, jossa on nähtävissä suunnittelu-, aloitus-

, toteutus-, päätöksenteko- ja seurantavaiheet. 

 

Rekrytointi on henkilöstöjohtamisen strategisesti keskeinen prosessi, koska sillä voidaan vai-

kuttaa tai se vaikuttaa merkittävästi yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen, menestykseen ja 

tulevaisuuteen. Yrityksen rekrytoinnin tulee olla pitkäjänteistä ja ennakoivaa laadukkaan työ-

voiman saannin turvaamiseksi. Positiivisella työnantajakuvalla ja yrityksen arvoilla on suuri 

merkitys erityisesti aloilla, joilla on vaikeampi saada henkilökuntaa. Rekrytointi perustuu yri-
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tyksen toiminnan vuosisuunnitteluun ja laadittuun henkilöstösuunnitelmaan. Yksittäinen rek-

rytointi on oma projektinsa, joka tapahtuu suunnitelmallisesti henkilöstösuunnitelman ja so-

vittujen pelisääntöjen pohjalta. Se alkaa tarpeen tunnistamisesta ja päättyy päätökseen uu-

den henkilön palkkaamisesta. 

Organisaation visio ja strategia määrittävät myös rekrytointipolitiikkaa. Tavoitteista ja toi-

mintatavoista riippuu, minkä verran ja millaista väkeä ja osaamista tarvitaan. Strategia mää-

rittää myös sitä, millaisia persoonia organisaation tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Uu-

den työntekijän palkkauksessa joudutaan määrittelemään: 

 

 millaisia tehtäviä ja millaista vastuualuetta hän hoitaa 

 kuinka pitkäksi aikaa työntekijä palkataan 

 millaisia palkkioita hänelle voidaan luvata (yrityksen palkkataso, taloudellinen ti-

lanne) 

 millaista osaamista hänellä tulee olla (koulutus ja kokemus) 

 millaista persoonallisuutta työ ja työyhteisö edellyttävät (Viitala 2003, 243). 

 

6.5 Rekrytointiprosessi 
 

Kuviossa kaksi esitetään henkilöstöhankintaprosessin kulku vaihe vaiheelta: 

 

1. Henkilöstösuunnitelma sisältää tiedon siitä, miten paljon ja minkälaisilla tiedoilla, tai-

doilla, tahdolla, asenteilla ja muilla ominaisuuksilla varustettua henkilöstöä tarvitaan. 

2.-3.  Hankintatarpeen määrittelyn ja työnanalyysin tarkoituksena on varmistaa, tarvitaanko 

todella uutta työvoimaa.  

4. Yksityisten vaatimusten asettaminen on tärkeä vaihe henkilöstönhankinnassa. Tässä vai-

heessa kartoitetaan ja valitaan tehtävään sopivat hakukriteerit. Sen jälkeen seulotaan ehdok-

kaat haastatteluiden avulla ja psykologisin testein. Tehdään valintapäätös ja solmitaan työso-

pimus. Nimityksestä tiedotetaan yrityksen sisällä. Uusi toimihenkilö perehdytetään ja tietyn 

ajan sisällä arvioidaan työntekijän suoriutumisen onnistumista (Kauhanen 2006, 68 – 91).  
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Kuvio 1: Henkilöstöhankintaprosessin kulku (Kauhanen, J. 2006, 71).  
 

6.6 Sisäinen ja ulkoinen rekrytointi 
 

Hankintatapojen mukaan puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta rekrytoinnista. Sisäinen henkilöstö-

hankinta tarkoittaa sitä, että yritykseen jo työsuhteessa oleva henkilö nimitetään avoimena 

olevaan tehtävään organisaation sisällä. Kauhasen (2006, 67) mukaan sisäinen rekrytointi on 

halvempi vaihtoehto kuin ulkoinen rekrytointi, koska markkinoinnin tai ulkopuolisen rekrytoin-

tiyrityksen palvelujen kustannukset jäävät pois ja työhön valittava henkilö tuntee jo talon ta-

vat, jolloin perehdyttämisen kustannukset jäävät pieniksi. Jos organisaatiossa on ns. yt-neu-

vottelut päällä, niin työttömyysuhan alaisten henkilöiden soveltuvuutta tehtäviin tulee selvit-

tää ensin. Sisäinen rekrytointi saattaa joissakin tapauksissa huonontaa työilmapiiriä. 

 

Kauhasen (2012, 73) sisäinen rekrytointi voi merkitä ketjussa useallekin henkilölle urallaan 

eteenpäin pääsyn mahdollisuutta ja se on yksi palkitsemisen ja sitouttamisen keino. Organi-

saatiossa siirtoa haluavan henkilön toiveet tulee huomioida ja hänelle tulee suunnitella oma 

kasvupolku, sillä muutoin henkilö saattaa lähteä organisaatiosta. Henkilöstön suoritusarviointi 

ja kehityskeskustelu on se henkilöstöjohtamisen prosessi, jossa henkilö voi esimiehelleen esit-

tää kasvupolkutoiveitaan.  

Ulkoinen rekrytointi siten on organisaation ulkopuolelta tulevan henkilön valitsemista avoinna 

olevaan toimeen. Ulkoista rekrytointia käytetään erityisesti silloin, kun organisaatio hakee 

strategista uudistumista ja kun organisaatiolla on suuret muutospaineet ja halutaan ns. uusia 

näkökulmia ja uutta energiaa taloon. 

Perehdyttämisjakso on yleensä pitempi organisaation ulkopuolelta palkatulle henkilölle. Li-

säksi se voi aiheuttaa huonoa työmotivaatiota sisäisten hakijoiden kesken (Kauhanen, J.  

2012, 72). 
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Kauhanen (2012, 69) korostaa, että yrityksen hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvoin-

nista huolehtiminen vaikuttavat oleellisesti niin sisäiseen kuin ulkoiseenkin työnantajakuvaan 

(Kauhanen, J.  2012, 69). 

6.7 Rekrytointimenetelmät 
 

Rekrytointi voidaan hoitaa yrityksessä joko itsenäisesti itse tai ostamalla palvelun ulkopuoli-

selta palvelun tarjoajalta. Yritys voi käyttää rekrytointimenetelminään julkista hakua tai suo-

raa hakua. Julkisessa haussa ilmoitus avoimesta työpaikasta ilmoitetaan jossakin rekrytointi-

kanavassa ja tehtävästä kiinnostuneet voivat sitä hakea. Hakuprosessi etenee julkisesta työ-

paikkailmoituksesta haastattelujen kautta valintapäätökseen. Usein yritys ulkoistaa osan rek-

rytointiprosessistaan tai kokonaan rekrytointikonsultin tehtäväksi. Yleinen käytäntö on se, 

että rekrytointikonsultti suorittaa usein hakijoiden ensimmäiset haastattelut ja raportoi eh-

dokkaista työnantajalle. Jatkoon valitut ehdokkaat haastatellaan yhdessä työnantajan edusta-

jan kanssa. Lopullisen valinnan tekee työnantajan edustaja, lähin esimies. (Henry ry 2018. 

Rekrytointipalvelujen ostamisen opas, Vaahtio 2005, 122-124). 

 

Suorassa haussa, head huntingissa, ammattimaiset rekrytointikonsultit suorittavat työntekijöi-

den etsintää erityisesti asiantuntija- tai johtotehtäviin.  Suorahaussa ”head hunter” tarkkai-

lee toimintaympäristöään ja seuraa yritysmaailman tapahtumia löytääkseen sopivia ehdok-

kaita toimeksiantajayrityksen avoimeen työtehtävään, raportoi ehdokkaista, minkä jälkeen 

rekrytointiprosessi etenee kuten julkisessakin haussa. 

(Vaahtio 2005, 122-125). 

 

6.8 Rekrytointikanavat eli hankintalähteet 
 

Rekrytointi on aina tilannekohtaista. Siksi yrityksessä tulee ensin pohtia, mikä olisi kyseiseen 

tilanteeseen sopivin ja tarkoituksenmukaisin hankintakanava, jonka kautta tavoitetaan kaik-

kein potentiaalisimmat hakijat. Pohdinnan pohjana ovat organisaation arvot ja imago, toi-

miala ja koko, sijainti ja markkina-alue, avoimen tehtävän luonne ja tekijältä tehtävään vaa-

dittavat ominaisuudet. 

 

Rekrytointikanavalla tarkoitetaan tapoja ja välineitä, joilla yritys tavoittaa ja kokoaa par-

haimman mahdollisen hakijajoukon. Paras kanava on se, joka sopii yritykselle ja kyseiseen 

avoimeen tehtävään ja lisää tunnettuutta sekä vahvistaa myönteistä työnantajakuvaa (Henry 

ry 2018. Rekrytointipalvelujen ostamisen opas, Vaahtio 2005, 45, Österberg 2015, 82). 
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Hankintalähteitä on nykyisin runsaasti ja perinteisten hankintakanavien lisäksi on syntynyt 

paljon uudenlaisia kanavia. Sisäisen rekrytoinnin kanavissa hoidetaan sisäistä viestintää. Ka-

navina ovat mm.: Intranet, ilmoitustaulut, tiedotteet ja henkilöstölehti, joita voidaan käyttää 

yhdessä tai erikseen.  

 

Ulkoisen rekrytoinnin kanavia ovat mm.: ulkopuolisten rekrytointiyritysten suorahakupalvelut, 

yrityksen omat kotisivut, oma henkilöstö, asiakkaat, lehti-ilmoittelu (sanoma-, aikakaus- ja 

ammattilehdet), työvoimatoimistojen työvoimapalvelut, radio ja TV, oppilaitosten ja korkea-

koulujen rekrytointipalvelut, yleiset tai yrityksen omat rekrytointimessut, verkkorekrytointi ja 

sosiaalinen media (mm. Monster, Oikotie, Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn ja 

blogit). Perinteisten rekrytointi-ilmoitusten määrä lehdissä on vähentynyt ja henkilökohtais-

ten yhteyksien ja verkostojen sekä Internetin hyödyntäminen lisääntynyt. Niillä tavoitetaan 

nopeasti potentiaalisia työnhakijoita ja ne ovat vaivattomia ja edullisia (Kauhanen 2012, 77-

78). 

 

LohjaExpo – rekrytointitapahtumassa siis oli kyse yleisistä rekrytointimessuista. Siellä yhtenä 

ohjelmanumerona oli LinkedInin käyttö. Facebookissa tapahtui hyvin pitkälti tapahtuman-

markkinointi. 

6.9 Valinta 
 

Valintapäätöksen tekeminen on usein prosessin kriittisin kohta.  Valintamenetelmien avulla 

pyritään varmistamaan, miten hyvin hakijat hakemuksen, ansioluettelon, haastattelujen, psy-

kologisten testien ja kielitaitotestien kautta täyttävät valintaperusteiksi asetetut vaatimuk-

set. 

 

Kauhanen (2012 korostaa sitä, että valintapäätöksenteossa tulee olla järjestelmällinen. Haki-

joiden ominaisuudet punnitaan mahdollisimman yksiselitteisesti suhteessa vaatimustekijöihin. 

Valintapäätöksen tekee palkattavan työntekijän lähin esimies, joka on saanut esimieheltään 

reunaehdot valinnalle, joten valinnalla on leveämmät hartiat. Valinnan tulos ilmoitetaan vali-

tulle henkilölle pian päätöksen jälkeen ja valintapäätöksestä tiedotetaan myös organisaation 

sisällä yrityksen tiedottamisperiaatteiden mukaan. Muista hakijoista ei tiedoteta. Lisäksi 

muille hakijoille, jotka eivät tässä valinnassa tulleet valituksi, tiedotetaan valinnasta ja kiite-

tään mielenkiinnosta yritystä kohtaan. Työnantajakuvaa voidaan vielä vahvistaa tästä lähettä-

mällä yrityksen tiedotusmateriaalia (Kauhanen 2012, 88). 

 

On tärkeätä, että prosessi viedään hyvin päätökseen. Siksi tulisi vielä arvioida, miten valinnan 

aikataulussa pysyttiin, oliko valintaprosessi riittävän selkeä sekä millaista työnantajakuvaa 

tässä valinnassa rakennettiin. 
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Valinnan jälkeisiä keskeisiä henkilöstöjohtamisen prosesseja ovat: perehdyttäminen, palkitse-

minen, suorituksen arviointi ja kehityskeskustelut, osaamisen kehittäminen ja sitouttaminen. 

 

7 Tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjestäminen 
 

Seuraavaksi käsitellään tapahtumamarkkinointia ja tapahtuman järjestämistä kirjallisuuteen 

pohjautuen. 

Tapahtuman oltava etukäteen suunniteltu, sillä tulee olla tavoite ja kohderyhmä tarkasti 

määritelty. Tapahtumassa tulee toteutua kokemuksellisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikuttei-

suus. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi lanseeraustilaisuudet, messut ja muut vas-

taavat tapahtumat (Vallo, Häyrinen 2016, 21–22). 

 

7.1 Tapahtuman järjestäminen  
 

Tapahtuman järjestäminen voidaan jakaa suunnittelu-, toteutus- ja jälkimarkkinointivaihee-

seen (E-P liitto. Tapahtumanjärjestäjän opas. 2018, Vallo, Häyrinen 2016, 189.)  

Tapahtuman järjestäminen on aina vaativa projekti, jolle tulee suunnitteluvaiheessa laatia 

kattava projektisuunnitelma, jota voidaan tarvittaessa muokata ja täydentää. Projektisuunni-

telma eli tapahtumabrief on asiakirja, joka kokoaa yhteen tapahtuman reunaehdot, jotka 

ovat tiedossa heti jo suunnitteluvaiheessa. Projektisuunnitelma kertoo: miksi, mitä, kenelle 

tapahtuma järjestetään, millainen tapahtuma on kyseessä, ketkä ovat tapahtuman isäntiä ja 

tapahtumassa esiintyjiä ja millaista tunnelmaa tapahtumasta haetaan ja mitä tapahtumalla 

halutaan viestiä sekä miten tapahtuma toteutetaan, millä aikataululla ja budjetilla tapahtu-

maa ollaan järjestämässä (E-P liitto. Tapahtumanjärjestäjän opas. 2018, Vallo, Häyrinen 

2016, 193–194). 

Projektisuunnitelmaan on liitettävä aikataulu, jota tulee jatkuvasti päivittää suunnitelmien 

edetessä. Aikataulun suunnittelu kannattaa aloittaa tapahtumapäivästä ja siitä lähdetään 

suunnittelemaan taaksepäin ja arvioidaan, milloin asioiden tulisi olla valmiina. Asiat merki-

tään ensin vuosi- ja kuukausikalenteriin, ja sen jälkeen aikataulua tarkennetaan viikko- ja 

päiväkohtaiseksi. (Harju 2003, 10.) 

Tapahtumaprojektiorganisaation tärkein tavoite on onnistunut tapahtuma. Projektipäällikkö 

johtaa projektia ja vastaa tapahtuman onnistumisesta ja raportoinnista. Projektipäällikkö on 

esikuvana omalle organisaatiolle ja tapahtuman sidosryhmille. Hänen on osattava delegoida 

asioita ja varmistaa, että kaikki asiat toteutuvat sovitusti ja sovitun aikataulun mukaisesti. 

Projektipäällikön alaisuudessa ja tukena on projektiryhmä, joka edustaa usein eri sidosryhmiä 

ja eri asiantuntijuuksia. Työt voidaan jakaa useammalle pienryhmälle, jolloin projektipääl-

likkö toimii ryhmien koordinoijana. Projektipäällikkö toimii projektin ja sen osaprojektien 
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käynnistäjänä, vastaa ryhmien ohjauksista ja motivoinnista. Olosuhteet ja tilanteet tapahtu-

man ympärillä voivat muuttua paljonkin, mutta tavoite on pysyvä. Tapahtuman järjestäminen 

onkin parhaimmillaan niin tekijöille kuin projektipäälliköllekin motivoivaa ja palkitsevaa (E-P 

liitto. Tapahtumanjärjestäjän opas. 2018, Vallo, Häyrinen 2016, 266– 272). 

 

7.2 Suunnitteluvaihe 
 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – sanonta pätee tapahtuman suunnittelussa. Tapahtuma-

prosessi alkaa suunnitteluvaiheella, jonka olisi hyvä viedä noin 75 % ajasta. Suunnittelu on 

tärkein vaihe, koska pieleen mennyt suunnittelu vaikuttaa suuresti tapahtuman onnistumiseen 

ja tavoitteisiin pääsyyn. (Vallo, Häyrinen 2016, 191.) 

Tapahtuman suunnitteluvaiheeseen kuuluvat projektin käynnistys, resursointi, ideointi, vaih-

toehtojen tarkistus, päätökset ja varmistaminen, sekä käytännön organisointi. 

Tapahtuman suunnittelu on aloitettava riittävän ajoissa, koska sen koosta riippuen suunnit-

telu voi viedä aikaa jopa kuukausia tai vuosia. Mukaan suunnitteluun kannattaa ottaa jokainen 

tapahtuman toteutuksessa mukana oleva mahdollisimman ajoissa. Näin kaikki mukana olleet 

pääsevät antamaan ideoita tapahtumasta, ja siitä tulee onnistuneempi. (Vallo, Häyrinen 

2016, 191.)  

 

7.3 Tapahtuman tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tapahtumamarkkinointi on oikein toteutettuna strategista, suunniteltua ja tavoitteellista toi-

mintaa, jossa yritys käyttää tapahtumaa hyödyksi markkinoinnissa. Tärkeää on, että tavoite 

on hyvin määritelty ja yrityksen organisaatio osaa kertoa, mitä varten tapahtumaa ollaan jär-

jestämässä. (Vallo, Häyrinen 2016, 25–26.) Tavoitteen määrittely on tärkeää, jotta pystytään 

jälkikäteen arvioimaan, kuinka tapahtuman järjestämisessä onnistuttiin ja mitä asioita voisi 

tehdä paremmin seuraavilla kerroilla (Vallo, Häyrinen 2016, 121, 131–132.) 

Tapahtumaa järjestettäessä tulee ensin pohtia, miksi tapahtuma järjestetään eli millainen ta-

pahtuma on kyseessä. Tarkoitus ja tehtävä määrittelee sitten, mikä on tapahtuman kohde-

ryhmä eli keitä varten tapahtuma järjestetään, aikataulu, tavoitteet eli mitä tapahtumalla 

halutaan saavuttaa, sekä budjetti eli talousarvio, joka määrittää tapahtuman taloudellista 

tuottamista rahallisesti kulujen ja tuottojen perusteella (Vallo, Häyrinen 2016, 75). 

Tavoitteet määritellään selkeästi ja ymmärrettävästi, jolloin ne on helppo välittää kaikille, 

jotka ovat mukana tapahtumajärjestelyissä (Vallo, Häyrinen 2016, 189). Tapahtuman järjestä-

misen tavoitteina voivat olla esimerkiksi yrityskuvan kehittäminen, näkyvyyden hankkiminen, 
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uusien tuotteiden ja palveluiden esittely, asiakashankinta tai yrityksen vision ja arvojen välit-

täminen. (Vallo, Häyrinen 2016, 25–26.) 

7.4 Kohderyhmät 

 

Tavoiteasettelun jälkeen tulee pohtia, mikä on tapahtuman kohderyhmä eli kenelle tapah-

tuma tehdään ja kohdistetaan.  

Kohderyhmä, sen koko ja tapahtuman tavoite määrittävät, millaista tapahtumaa ollaan jär-

jestämässä. Tapahtuman järjestäjän tulee tuntea kohderyhmä, jotta tapahtumasta tulee on-

nistunut ja sen on kohderyhmälle sopiva. Segmentointi tapahtuu sovittujen segmentointikri-

teerien ja segmentointistrategian mukaisesti. Tapahtuman kohderyhmänä voi olla suuri yleisö, 

avoin kutsuvierasjoukko tai jopa suppeasti rajattu kohdeyleisö. Asiakkuusiän kannalta kohde-

ryhmänä voi olla pitkäaikainen kanta-asiakas tai uusi asiakas. Sidosryhmäajattelun mukaan 

kohteena voivat olla: asiakkaat, yhteistyökumppanit, henkilöstö, omistajat ja lehdistö (Vallo, 

Häyrinen 2016, 145–147). 

 

7.5 Tapahtuman luonne ja tapahtumapaikka 
 

Tavoitteiden ja kohderyhmän lisäksi määritetään lähtökohdat tapahtumalle: mitä järjeste-

tään, missä ja milloin. 

Tässä tutkimuksessa kyse on Lohjan kaupungin toimijoiden ja yritysten yhdessä toteuttama 

LohjaExpo -rekrytointitapahtuma, jonka tavoitteena on saada eri toimijat verkostoituneeseen 

yhteistyöhön ja lisätä alueen vetovoimaa ja elinkelpoisuutta. Toisen kerran tapahtuma järjes-

tettiin 29.8.2018 ja tänä vuonna tapahtumapaikkana oli Toimintakeskus Harjula Lohjan kes-

kustassa. 

Tapahtumia on yhtä paljon kuin on järjestäjiäkin. Erilaisia tapahtumia ovat esimerkiksi illalli-

set, erilaiset matkat sekä musiikki- ja urheilutapahtumat. Myös tapahtumalle soveltuva aika 

ja paikka tulee päättää. (Vallo, Häyrinen 2016, 122.) 

Tapahtumapaikka on valittava tilaisuuden luonteen, asiakasmäärän, liikenneyhteyksien, ja 

tarvittavien palveluiden mukaan. Ulkona järjestettäville tapahtumille on mietittävä valmiiksi 

tila huonon sään varalle. Myös kulkuväyliin on kiinnitettävä huomiota, että ne sopivat tapah-

tuman kävijämäärälle. Paikkaa varatessa on tutustuttava etukäteen niiden varustukseen. Ti-

laajan on tiedettävä, mitä kalusteita tai rakenteita paikalle on vietävä ja mitä siellä on val-

miina. Varattujen tilojen varustuksesta saa tietoa usein internetistä, mutta niiden kunto on 

myös varmistettava. (Harju 2003, 10). 
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7.6 Ajankohta, kesto ja päällekkäisyyksien huomiointi 
 

Suunnitelman alkuvaiheessa on hyvä päättää tapahtumalle ajankohta, kesto ja tapahtuma-

paikka. Ajankohta ja kesto ovat mietittävä huolellisesti, sillä ne vaikuttavat paljon siihen, 

kuinka moni kutsu- tuista pääsee paikalle. Esimerkiksi viikonpäivistä maanantaiaamut ja per-

jantai-iltapäivät voivat olla yritystilaisuuksissa haastavia. Toisaalta taas, jos tapahtuma kes-

tää useamman päivän, voi nämä ajat olla parhaimpia, ettei kenenkään osallistujan työviikko 

katkea tapahtuman vuoksi. Kohderyhmän tunteminen helpottaa myös ajankohdan valintaa. 

(Vallo, Häyrinen 2016, 174–175). 

Ajankohtaa suunniteltaessa on varmistettava eri tilaisuuksien päällekkäisyydet. Pienissä tilai-

suuksissa tämän voi hoitaa puhelimitse vierailta tiedustelemalla. Isojen tapahtumien ajankoh-

taa suunniteltaessa kannattaa seurata alueen tapahtumakalentereita ja tuntemalla julkishal-

linnon, järjestöjen ja liike-elämän vakiintuneita kokousaikoja sekä muita paikallisia tapahtu-

mia. Huomioon on otettava esimerkiksi liikennevälineiden saapumis- ja lähtöajat sekä yleiset 

loma-ajat. (Harju 2003, 10). 

 

7.7 Resurssit ja budjetin laatiminen 
 

Tapahtuman järjestelyissä tulee ottaa huomioon resurssit. Resurssit määrittävät rajoja sille, 

mitä voidaan tehdä resurssien puitteissa. Resursseja ovat esimerkiksi käytössä olevat: raha, 

henkilöstö, tilat, koneet ja laitteet, tekniikka ja tavarat. 

Yksi keskeisistä resursseista on raha, ja siksi tapahtumalle suunniteltava budjetti eli kustan-

nusarvio. Laadittu budjetti auttaa rahan tarpeen arvioimista ja auttaa varmistamaan, että ta-

pahtumaan saadaan kaikki, mitä tarvitaan. Budjettiin arvioidaan tapahtuman kulut ja tuotot 

mahdollisimman tarkasti. Kuluja ovat esimerkiksi tilavuokrat, henkilöstökulut, materiaalit, lu-

vat ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset. Tuloja tulee yleisimmin osallistumismaksuista 

ja lipputuloista, sponsoreilta, sekä erilaisista myyntituotoista. (Vallo, Häyrinen 2016, 177 -

179.) 

Toinen merkittävä resurssi on henkilöstö.  Siksi myös henkilöstötarve tulee budjetoida, eli on 

arvioitava, kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan onnistuneen tapahtuman järjestelyissä. Pienet 

tapahtumat voidaan hoitaa käyttämällä vain omaa henkilökuntaa, mutta suurempiin tapahtu-

miin vuokrataan usein ulkopuolista henkilökuntaa. Tapahtuma voidaan antaa myös ulkopuoli-

sen tapahtumamarkkinointiammattilaisen järjestettäväksi (Vallo, Häyrinen 2016, 177 ja 179). 

Tavararesursseja ovat kaikki tapahtumassa tarvittavat koneet, laitteet, tekniikka ja muu ma-

teriaali. Tarvittavat tavararesurssit ovat hyvä riittävän ajoissa ennen tapahtumaa listata, 
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jotta kaikki tarvittava on valmiiksi hankittuna tapahtumapäivänä (Vallo, Häyrinen 2016, 177 

ja 179). 

7.8 Riskit ja riskien hallinta 

 

Tapahtumien järjestelyihin liittyy paljon erilaisia riskejä. Ne voidaan jakaa itse tapahtumaa 

edeltäviin, tapahtuman aikaisiin sekä tapahtuman jälkeisiin riskeihin. 

Osa niistä on puhtaasti liikeriskejä eli taloudellisia, sopimuksellisia ja imagoriskejä tai yrityk-

sen henkilöstö-, aikataulu- tai organisointiriskejä. Osa niistä on puhtaasti ympäristön aiheut-

tamia, tekniikan pettämisestä johtuvia tai henkilöstön tai asiakkaiden toiminnan aiheuttamia 

vahinkoriskejä. 

Riskien hallinta tapahtuu poistamalla ja pienentämällä ennakkoon, ulkoistamalla joitakin ris-

kejä sopimuksin ne kolmansille osapuolille ja siirtämällä riskien kanto mm. vakuutusyhtiölle 

vakuutusmaksua vastaan. Tapahtuman turvallisuustaso on tärkeä määrittää etukäteen. Myös 

taloudellisen tulokseen tekijät tulee kartoittaa riskien kannalta.  

 

7.9 Luvat ja viranomaisilmoitukset 
 

Tapahtumanjärjestäjän on haettava erilaisia lupia viranomaisilta. Pienetkin tapahtumat tai 

kokoontumiset yleisellä paikalla vaativat usein vähintään viranomaisilmoituksen. Sisätiloissa 

ja kutsuvieraille järjestettäviin tapahtumiin ei tarvitse yleensä lupia hakea, ja esimerkiksi an-

niskelulupakin on jo valmiina, jos käytetään anniskeluravintolan tiloja tapahtumalle. Jos ei 

ole varma, tarvitseeko tilaisuuteen hakea lupia, asia on syytä varmistaa alueen viranomai-

silta. Erilaisten lupien hakeminen voi viedä aikaa, joten niitä kannattaa alkaa hakea jo hyvissä 

ajoin (Vallo, Häyrinen 2016, 180–181). 

Mahdollisia haettavia lupia ovat esimerkiksi maanomistajanlupa, anniskelulupa, arpajaislupa, 

Teoston ja Gramexin lupa musiikin esittämiseen, ilotulitus-, avotuli-, tai tiensulkemisluvat. 

Lupa-asioiden käsittelymaksut on huomioitava tapahtuman budjetissa ja niiden hakemiseen 

käytettävä aika tapahtuman aika- taulussa. (Vallo, Häyrinen 2016, 180–181). 

 

7.10 Toteutusvaihe 
 

Suunnitteluvaihe huipentuu tapahtuman aikataulunmukaiseen toteutukseen, kun suunnitelmat 

laitetaan käytäntöön. Tapahtuman toteutus vie vain 10 % ajasta, mutta se on intensiivinen ja 

työläin vaihe. 

Toteutusvaihe koostuu rakennusvaiheesta, itse tapahtumasta sekä purkamisesta. Kukin vaihe 

tulee suunnitella tarkasti ja kuhunkin vaiheeseen tulee varata riittävästi aikaa ja määrittää 
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vastuuvetäjät. Rakennusvaiheessa on erityisen tärkeää suunnitella myös tarkka järjestys, 

jossa tekniikka, koneet, kalustus, somistus ja tarjoilut tuodaan paikalle ja tiedottaa asiasta 

kaikille osapuolille. Vastaavasti purkuvaiheessa tulee toimia järjestelmällisesti ja palauttaa 

tavarat siistissä kunnossa paikoilleen. (Vallo, Häyrinen 2016, 189, 198–199). 

 

7.11 Jälkimarkkinointivaihe 

 

Tapahtuman jälkeen on jälkimarkkinointivaihe, joka on tärkeä osa tapahtuman järjestämistä, 

mutta käytännössä hyvin usein laiminlyöty vaihe. Jälkimarkkinointi yleensä vie 15% kokonais-

ajasta. Jälkimarkkinointivaihe käsittää tapauskohtaisesti erilaisia toimenpiteitä, mm.: pa-

lautteen otto ja käsittely, jätettyjen yhteydenottopyyntöjen ja toimintavihjeiden käsittely, 

jatkotoimenpiteistä sopiminen, kiitosviestintä ja jälkitiedotus. Jälkimarkkinointi on syytä 

aloittaa heti tapahtuman jälkeen (Vallo, Häyrinen 2016, 221). 

Palautteen kerääminen niin asiakkailta, järjestäjiltä kuin omalta henkilöstöltäkin on yksi tär-

keä tehtävä heti tapahtuman päättyessä. Palautetta voidaan kerätä kirjallisesti palautelomak-

keella ja myös suullisesti. 

Palautelomakkeen rakenne, sisältö ja vastaamisen vaivattomuus sekä lomakkeiden analysointi 

tulee ottaa huomioon etukäteen. Vastaamista voidaan kannustaa arpajaispalkinnolla, jotta 

saadaan riittävä määrä palautetta, jonka perusteella voidaan määrittää, miten hyvin tapahtu-

man tavoite saavutettiin ja miten tapahtumaa voidaan kehittää (Vallo, Häyrinen 2016, 224–

225). 

Heti tapahtuman jälkeen lähdetään hyödyntämään tapahtumassa saatuja kontakteja ja huo-

lehditaan yhteydenotoista asiakkaisiin. Ensin hoidetaan yhteydenottopyynnöt. Niiden syinä 

voivat olla kiinnostus uutta tuotetta tai palvelua kohtaan, materiaalin toimitus, tapaamisen 

sopiminen tai nykyisten tuotteiden ja palveluiden päivitys. Niihin vastattava mieluiten kahden 

viikon kuluessa. Tapahtumassa aloitettuihin keskusteluihin on helppo palata ja silloin yhtey-

denotto on luontevaa (Vallo, Häyrinen 2016, 229–230). 

Tapahtuman jälkihoitoon kuuluu myös kiitosten lähettäminen tapahtuman tekijöille ja raken-

tajille, yhteistyökumppaneille, esiintyjille, asiakkaille ja henkilökunnalle sekä suurelle ylei-

sölle.  Kiitos viestii kaikille osapuolille hyvästä yhteistyöstä ja jättää hyvän mielen tapahtu-

maan osallistumisesta ja tekemisestä. Kiitosten lisäksi voi tapahtuman teeman mukaan valita 

pienen liikelahjan jaettavaksi tapahtumassa tai sen voi toimittaa jälkikäteen. (Vallo, Häyrinen 

2016, 220–221.) 

Tapahtuma on hyvä päättää yhteenvetopalaveriin heti tapahtuman jälkeen, jolloin asiat ovat 

vielä hyvässä muistissa. Palautepalaverissa käsitellään ainakin yleiset tunnelmat tapahtu-

masta ja tavoitteen saavuttaminen ja tunnuslukumittarit. Lisäksi pohditaan, missä asioissa 
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erityisesti onnistuttiin ja missä tehtiin virheitä sekä miten niistä voidaan ottaa opiksi jatkossa. 

Tapahtumasta kannattaa laatia kirjallinen yhteenveto, jota voidaan hyödyntää tapahtumaa 

uudelleen järjestettäessä (Vallo, Häyrinen 2016, 228–229). 

Tapahtumien järjestäjille on laadittu hyviä oppaita, joiden ohjeiden mukaan tapahtumia voi-

daan suunnitella (mm. E-P liitto. Tapahtumanjärjestäjän opas. 2018). 

 

8 Onnistunut rekrytointitapahtuma? 
 

Tarkasteltaessa, millainen on onnistunut Lohja Expo -rekrytointitapahtuma, niin asiaa voidaan 

arvioida eri näkökulmista: 

 

1. Lohjan kaupungin kaupunkistrategian painoalueina on kaupungin vetovoimaisuuden ja elin-

voimaisuuden parantaminen ja seutuyhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa verkostoituneessa 

työympäristössä. Kaupungin kannalta rekrytointitapahtuma on onnistunut silloin, kun yhteis-

työ tapahtuman aikaansaamiseksi on tapahtunut, tapahtumassa eri toimijat ovat kohdanneet 

ja verkostoituneet ja alueen yrittäjät saaneet kontakteja. Kaupunkikuvan rakentamiseen ta-

pahtuma on hyvä tilaisuus. 

 

2. Lohjan alueen eri toimijoiden tarkoituksena on lisätä yhteistyötä, parantaa tunnettuuttaan 

ja esitellä palveluitaan. 

 

3. Alueen yritykset voivat osallistumalla tapahtumaan lisätä tunnettuuttaan ja rakentaa työn-

antajakuvaansa ja sitä kautta vahvistaa vetovoimaisuuttaan työllistäjänä. 

 

4. Alueen opiskelijat, työnhakijat, työpaikan vaihtajat sekä urasuunnittelua tekevät työnteki-

jät voivat tapahtumassa saada tietoa yritysten työllistämismahdollisuuksista ja ideoita ura-

suunnittelua varten. Työllistyminen paikkakunnan yrityksiin lisää Lohjan väestömäärää ja sitä 

kautta kaupungin verotuloja ja palvelujen maksukykyä. 

 

 

9 Kvantitatiivinen tutkimus ja kyselytutkimus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Lohja Expo -tapahtuman näytteille-

asettajat kokivat tapahtuman. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa, kuinka tyytyväisiä 

näytteilleasettajat ovat tapahtuman järjestelyihin ja miten näytteilleasettajat kokivat tapah-

tuman, mitä hyvää ja mitä korjattavaa voisi miettiä, jos tulevina vuosina järjestetään sama 

tapahtuma uudelleen. 
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Tutkimuksen päätettiin toteuttaa kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimusmenetelmällä ja 

tiedonkeruumenetelmänä käytetään vakioitua kyselyä. Seuraavassa esitetään perusteluja va-

linnoille. 

9.1 Kvantitatiivinen tutkimus tutkimusmenetelmänä 

Tutkimuksessa tavoitteena on saada vastaus kysymyksiin, jotka pohjautuvat tutkimusongel-

miin. Tutkimusongelma eli se, mitä tutkitaan ja tutkimuksen tavoite ratkaisevat, mitä tutki-

musmenetelmää käytetään. Tutkimustavan valinta riippuu lähestymistavasta ja näkökulmasta 

sekä siitä, mikä on tutkimus tavoite ja millaisia resursseja on käytettävissä (Heikkilä, T. 2005, 

13-19). 

Tutkimusmenetelmän valinta on tärkeää, jotta tutkimustulokset saadaan tarpeeksi tarkoituk-

senomaisiksi. Kvantitatiivinen tutkimus on yksi empiirisen tutkimuksen mittareita. Se vastaa 

muun muassa kysymyksiin "mikä?", "kuinka usein?", "missä?" ja "kuinka paljon". Tutkimuksessa 

tutkitaan yhtä tiettyä aihekokonaisuutta mahdollisimman tarkasti, jonka kautta pyritään te-

kemään yleispäteviä johtopäätöksiä. Tutkittavaa aineistoa kerätään paljon ja tämä on erittäin 

käytetty tutkimusmenetelmä. (Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen. 2017, 16–17). 

Kvantitatiivisella tutkimuksella on tiettyjä ominaispiirteitä.  Siinä hyödynnetään johtopäätök-

siä aiemmista teorioista ja tutkimuksista. Keskeistä ovat johtopäätökset aiemmista tutkimuk-

sista, aiemmat teoriat sekä käsitteiden määrittely. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 2007, 131.) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa laaditaan suunnitelmat koejärjestelyille ja aineiston ke-

ruulle. Aineisto mitataan numeerisesti.  Siinä laaditaan otantasuunnitelma, jossa ensin määri-

tellään koehenkilöt ja sitten perusjoukko, otantamenetelmä ja otos.  Tulokset käsitellään 

usein niin, että ne taulukoidaan, jolloin niistä voi luoda erilaisia tilastoja. Kvantitatiivisen tut-

kimuksen päätelmien teossa käytetään tilastollista analyysia havaintoaineistosta. Tuloksia voi-

daan kuvata esimerkiksi prosenttitaulukoiden avulla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara. 2007, 130-

154, 174-175). 

Määrällistä tutkimusta käytetään, kun halutaan yleiskuva tutkittavasta asiasta. Tutkittava 

tieto saadaan numeroina tai vaihtoehtoisesti aineisto ryhmitellään numeeriseen muotoon. Nu-

merotiedot tulkitaan ja selitetään sanallisesti (Vilkka, H. 2007, 13-17). 

 

9.2 Vakioitu kysely aineistonkeruumenetelmänä 

Hirsjärvi, ym. (2007,130-131) esittää kolme perinteistä tutkimusstrategiaa: kokeellinen tutki-

mus, survey- eli kyselytutkimus ja case study eli tapaustutkimus.  
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”Survey-tutkimuksessa tietoa kerätään standardoidussa muodossa joukolta ihmisiä. Tutkimus 

suoritetaan niin, että tietystä ihmisjoukosta poimitaan otos yksilöitä. Otoksen jokaiselta yksi-

löltä kerätään aineisto standardoidussa muodossa. Tavallisesti käytetään kyselylomaketta tai 

strukturoitua haastattelua. Kerätyn aineiston avulla pyritään kuvailemaan, vertailemaan ja 

selittämään ilmiötä”. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara ym. 2007, 130-131.) 

Tässä tutkimuksessa käytän perinteistä, määrämuotoista eli vakioitua kyselyä tiedonkeruussa. 

Vakioitu kysely tarkoittaa sitä, että kyselyyn osallistujilta kysytään samat asiat samassa jär-

jestyksessä ja samalla tavalla. (Vilkka, H.  2007, 28).  

Kyselytutkimuksen etuna on, että sillä voidaan samalla kertaa kerätä laaja tutkimusaineisto, 

eli kysyä montaa asiaa monelta eri ihmiseltä. Huolellisesti laadittu kyselylomake on helppo 

käsitellä tallennettuun muotoon ja analysoida tuloksia tietokoneen avulla.  Kyselyn haittana 

voidaan nähdä se, että aineisto koetaan kovin pinnallisena eikä voida varmistua siitä, miten 

vakavin mielin vastaajat ovat vastanneet kyselyyn. Lisäksi vastausvaihtoehdot voivat olla epä-

selviä vastaajalle eikä tutkija voi tietää, miten selvillä vastaaja on tutkittavasta aiheesta tai 

asiasta. Kyselyn tekoon tulee varata paljon aikaa ja vaatii tutkijalta taitoa. Kyselyn haittana 

voi myös olla vastaamattomuus eli kato (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 188-190). 

Vakioitu eli määrämuotoinen kysely soveltuu rekrytointitapahtumassa näytteilleasettajalta 

mielipidettä kyseltäessä. Kyselylomake tulee olla helposti täytettävissä, jotta mahdollisim-

man moni näytteilleasettaja motivoituisi antamaan palautetta.  

 

9.3 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimusaineiston keruu tapahtui kokonaistutkimuksena eli kyselylomake annettiin täytettä-

väksi kaikille tapahtuman näytteilleasettajille (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 174). Tutki-

mukseen osallistuvia näytteilleasettajia on yhteensä 24. 

 

9.4 Tutkimusaineiston keruu kokonaistutkimuksena 
 

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Lohja Expo -tapahtuman näytteilleasettajat, jotka 

edustivat tapahtuman yhteistyökumppaneita ja alueen yrityksiä. Kaiken kaikkiaan näytteille-

asettajia oli 25 kappaletta, joista 24 osallistui kyselyn täyttämiseen. Lohjan Nuorkauppaka-

marilla oli myös oma paikka tapahtumassa, mutta he eivät osallistuneet kyselyyn. Tulosten 

luotettavuus olisi voinut kärsiä tästä. 

 

Heikkilän (2002,33) mukaan kvantitatiivisissa tutkimuksissa silloin, kun perusjoukko on pieni, 

erityisesti joissa yksiköiden lukumäärä on alle sata, kannattaa aina tehdä kokonaistutkimus. 
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Etenkin kyselytutkimuksissa kokonaistutkimus kannattaa suorittaa jopa 200-300:n suuruisesta 

perusjoukosta (Heikkilä, T. 2005, 33). 

 

9.5 Kyselylomakkeen laadinta, esitestaus ja kyselyn suorittaminen 

Kyselylomakkeella on kyselytutkimuksessa tärkeä rooli. Kysymykset tulee suunnitella huolelli-

sesti. Huonosti suunniteltu ja puutteellinen lomake ja kysymysten huono muotoilu voi pilata 

kyselyn ja koko tutkimuksen. 

Kyselylomake on määrämuotoinen kysymyspatteristo, jolla kerätään informaatiota. Kyselylo-

makkeen käytöllä on useita tavoitteita. Tärkein niistä on muuntaa tutkijan tiedontarve kysy-

myksiksi, joihin vastaaja on kykenevä ja halukas vastaamaan, jos lomakkeessa on valmiit vas-

tausvaihtoehdot, vastauksista tulee niiden ansiosta myös yhdenmukaisia, mikä nopeuttaa lo-

makkeiden käsittelyä (Holopainen & Pulkkinen 2008, 42). 

Kyselylomakkeen laatimisessa tutkimusongelman määrittelyn ja sen täsmentämisen lisäksi tar-

vitaan kirjallisuuteen perustuvaa teoriapohjaa. Käsitteet on määriteltävä tarkasti sekä mietit-

tävä, minkä tutkimusasetelman valitsee. Tutkijan on varmistuttava siitä, että esitetyt kysy-

mykset antavat vastauksen selvitettävään asiaan (Heikkilä, T. 2005, 47,49). 

Kyselytutkimukseen sisältyvät kysymykset muotoillaan avoimiksi kysymyksiksi, monivalintaky-

symyksiksi tai asteikkoihin perustuvaan kysymystyyppiin. Avoin kysymystyyppi kysyy kysymyk-

sen vastaajalta ja jättää tyhjän rivin vastaamista varten. Monivalintakysymykset ovat muotoa 

rasti ruutuun. Tutkija on etukäteen laatinut valmiit ja numeroidut vastausvaihtoehdot ja vas-

taaja merkitsee ruutuun sopivan vastausvaihtoehdon. Asteikkoihin perustuva kysymystyyppi 

esittää väittämiä ja vastaaja valitsee asteikoista, kuinka voimakkaasti hän on samaa tai eri 

mieltä (Vilkka, H. 2007, 67-70; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 193-199).  

Kyselylomakkeen tulee olla selkeä ja siisti sekä houkuttelevan näköinen. Vastausohjeet tulee 

olla yksiselitteiset ja selkeät. Kysymysten tulee edetä loogisesti ja yhtä asiaa kysytään kerral-

laan. Kysymykset kannattaa numeroida juoksevasti.  Lomakkeen alkuun kannattaa laittaa 

helppoja kysymyksiä. Lomakkeella tulisi olla myös kontrollikysymyksiä, joiden avulla voidaan 

varmistaa vastausten luotettavuus. Lomake ei saa olla liian pitkä ja siksi jokaisen kysymyksen 

tarpeellisuus on harkittava (Heikkilä, T. 2005, 49; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 193-

195). 

Kyselylomake tulisi aina esitestata huolellisesti, joko koehaastatteluin tai antamalla se kohde-

joukon edustajille vastattavaksi. Lomakkeen suunnittelussa olisi otettava huomioon myös se, 

että lomake on helppo syöttää ja esikäsitellä tilasto-ohjelmalla (Heikkilä, T.  2005, 61; Vilkka, 

H. 2007, 78).  Tässä tutkimuksessa esitestaus toteutettiin ennen lomakkeiden monistamista. 
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Tämän tutkimuksen kyselylomake jakautuu viiteen osaan: 

1) Vastaajan taustatietokysymykset (1-5), 

2)  Vastaajan tyytyväisyyttä mittaavat kysymykset (6-10),  

3)  Sopivinta tapahtuma-ajankohtaa selvittävä kysymys (11), 

4)  Rekrytointiaietta ja tulosta koskevat kysymykset (12-13), sekä  

5) Tapahtuman kehittämistä koskevat kysymykset (Vapaa alue: Ruusut ja risut) 

Taustatietoja (vastaajan sukupuoli, ikä, lohjalaisuus, koulutus, asema yrityksessä) kysyttäessä 

käytettiin monivalintakysymyksiä ja laatu- eli nominaali-asteikkoa, jossa luokittelua varten 

vastaaja valitsi itselle sopivan vaihtoehdon.  

Tyytyväisyyttä (itse tapahtumaan, palveluun, järjestelyihin, kävijämäärään, suositteluhaluk-

kuus) kysyttäessä käytettiin Likert-asteikkoa 1-5, jossa 5 tarkoitti ”erittäin hyvin”, ”erittäin 

tyytyväinen” ja 1 tarkoitti ”en ollenkaan”.  

Sopivinta ajankohtaa (joko tammi- helmikuu tai elo-syyskuu) kysyttiin monivalintakysymyk-

sellä ja käytössä luokitteluun oli laatu- eli nominaaliasteikko.  

Rekrytointiaietta tapahtumaan tultaessa ja tapahtuman tulosta (kontaktit) kysyttiin moniva-

lintakysymyksillä ja käytettiin laatu- eli nominaaliasteikkoa.  

Tapahtumapalautetta otettiin kyselyn lopussa avoimilla kysymyksillä, jossa vastaaja sai avoi-

meen tilaan vapaasti antaa kiittävää palautetta tapahtuman onnistumisista ja arvostelevaa 

palautetta kehittämisehdotuksin.   

Tämän tutkimuksen kyselylomake on liitteessä 2 (Liite 2. Kyselylomake). 

Aineiston keruu tapahtui Lohja Expo -tapahtumassa 29.8.2018 siten, että valmiiksi monistetut 

lomakkeet jaettiin tapahtuman kaikille näytteilleasettajille. Tässä kyselyssä ei käytetty saate-

kirjettä. Vastaajina olivat osaston vastaavat. Lomakkeita jaettiin yhteensä 24 kappaletta. 

Tutkimuksen tekijä huolehti, että lomakkeisiin pystyttiin vastaamaan ja keräsi lomakkeet ta-

pahtuman päättyessä klo 18.00. Lomakkeita palautui yhteensä 24 kappaletta. 

9.6 Aineiston analysointi ja tutkimustulosten esittäminen 

”Kerätyn aineiston analysointi, tulkinta ja siitä tehtävien johtopäätösten teko on tutkimuksen 

ydinasia”. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 216.) 
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Tutkimusaineiston käsittely ja analysointi aloitetaan mahdollisimman pian täytettyjen kysely-

lomakkeiden saamisen jälkeen. Tässä vaiheessa alkaa tutkijalle selvitä, minkä tyyppisiä vas-

tauksia hän on saamassa esittämäänsä tutkimusongelmaan. Ensimmäiseksi tapahtuu saatujen 

tietojen tarkistus, eli aineistosta tarkistetaan mahdolliset puuttuvat tiedot ja virheellisyydet. 

Tietoja voidaan täydentää esimerkiksi pyytämällä jotain täyttämään kyselylomake jälkeen-

päin. Sitten aineistoa järjestetään havaintomatriisiin kysymyksittäin ja lomakkeilta saatu 

tieto tallennetaan analysointia varten. Aineistosta muodostetaan muuttujia ja aineisto kooda-

taan muuttujaluokituksen mukaisesti. Muuttujat muodostetaan taulukkomuotoon sekä tilastol-

lisesti käsiteltävään muotoon. Saadusta aineistosta tehdään päätelmiä usein tilastolliseen 

analysointiin perustuen, tuloksia voidaan kuvailla muun muassa prosenttitaulukoiden avulla 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 216-217; Vilkka, H. 2007, 105-113). 

Määrällisessä tutkimuksessa saatuja tuloksia kuvataan sanallisesti, numeerisesti ja graafisesti. 

Havainnollistamiseen käytetään kuvioita, taulukoita, pylväskuvioita ja piirakkakuvioita 

(Vilkka, H.  2007, 134-149). 

 

Aineistosta laadittiin kysymyksittäin erilaisia taulukoita ja kuvioita. Tulokset esitetään luvussa 

yksitoista kysymyksittäin sanallisesti ja kuvioilla havainnollistaen. Avointen kysymysten vas-

taukset (ruusut, risut) ensin luokiteltiin aihepiireittäin ja sitten kustakin aihepiiristä valittiin 

esitettäväksi yhden esimerkkimielipiteen. Ristiintaulukointi jätettiin pois analyysistä, koska 

taustamuuttujien suhteen ristiintaulukointi ei osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. 

 

10 Tutkimuksen luotettavuuden varmistaminen  

Seuraavaksi käsitellään tutkielman luetettavuutta eli reliabiliteettia ja pätevyyttä eli vali-

diutta. 

 

10.1 Reliabiliteetti 

Tutkimuksessa pyritään luotettavuuteen. Tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. Mittauksen 

reliabiliteetti määritellään kyvyksi tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Luotettavuudella tar-

koitetaan tulosten tarkkuutta. Mittauksen luotettavuus eli reliaabelius tarkoittaa mittaustu-

losten toistettavuutta. Tutkimuksen tekijä pyrkii välttämään virheiden syntymistä, mutta silti 

usein luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. 

Tutkimuksen sisäinen reliabiliteetti voidaan todeta mittaamalla sama tilastoyksikkö useam-

paan kertaan. Jos mittaustulokset ovat samat, niin mittaus on reliaabeli. Tutkimuksen ulkoi-

nen reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että mittaukset ovat toistettavissa myös muissa tutkimuk-

sissa ja tilanteissa. Otanta sekä erilaiset mittaus- ja käsittelyvirheet aiheuttavat satunnaisvir-

heitä. Tulosten tarkkuus riippuu tiettyyn rajaan saakka otoksen koosta. Mitä pienempi otos 
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on, sitä sattumanvaraisempia tuloksia saadaan (Heikkilä, T. 2005,29-30, 187; Hirsjärvi, Re-

mes, Sajavaara 2007, 226-228; Vilkka, H. 2007, 149-150). 

Kvantitatiivisissa tutkimuksissa on kehitelty erilaisia tilastollisia menettelytapoja, joiden 

avulla voidaan arvioida mittareiden luotettavuutta. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 226.) 

 

10.2 Validiteetti 

Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius eli pätevyys. Validius tarkoittaa mit-

tarin tai tutkimusmenetelmän kykyä juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Kun teoreettinen 

ja operationaalinen määritelmä ovat yhtäpitävät, on validiteetti täydellinen. Tutkija on on-

nistunut operationalisoimaan teoreettiset käsitteet oikeiksi mittareiksi. (Hirsjärvi, Remes, Sa-

javaara 2007, 226; Vilkka, H. 2007, 150). 

Kyselytutkimuksissa siihen vaikuttaa ensisijaisesti se, miten onnistuneita kysymykset ovat eli 

voidaanko niiden avulla saada ratkaisu tutkimusongelmaan. Mittarit ja menetelmät eivät aina 

vastaa sitä todellisuutta, jota tutkija kuvittelee tutkivansa. (Heikkilä, T. 2005, 186.) 

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti yhdessä muodostavat tutkimuksen kokonaisluotetta-

vuuden. Sitä voidaan arvioida uusintamittauksella (Heikkilä, T. 2005, 185; Vilkka, H. 2007, 

152-154). 

Tässä tutkielmassa haastattelulomake tehtiin yhdessä toimeksiantajan kanssa ja esitestattiin 

ennen tapahtumaa. Tutkimuskysymykset pyrittiin tekemään mahdollisimman yksinkertaisiksi 

ja selkeiksi sekä nopeasti täytettäväksi. Lomakkeista tiedot siirrettiin etukäteen havaintomat-

riisiin. 

Tutkimuksen luotettavuutta käsitellään lisää luvussa 12. 

 

11 Tutkimuksen tulokset 
 

Tässä luvussa esitetään kyselytutkimuksen tulokset siten, että ensin esitetään vastaajien taus-

toja ja sitten käydään läpi näytteilleasettajien tyytyväisyyttä Lohja Expo -tapahtumaa ilmai-

sevat tulokset ja näytteilleasettajien halukkuus osallistua tapahtumaan myös tulevaisuudessa. 

Näytteilleasettajille sopivinta tapahtuma-ajankohtaa tulevaisuutta ajatellen kysyttiin, sekä 

Lohja Expo -tapahtumassa saatuja kontakteja ja rekrytointiaikeita. Viimeisenä esitetään näyt-

teilleasettajien kiitokset- ruusut, tapahtumanjärjestäjille ja näytteilleasettajien risut- kehit-

tämisehdotukset. 
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Vastaajien taustatiedot  

 

Kyselytutkimukseen vastasi 24 henkilöä, jotka edustivat 24 näytteilleasettajaa.  

Taustatietoja vastaajilta kysyttiin kysymyksillä 1-5. Vastaajista 12kpl (50%) oli miehiä ja 12kpl 

(50%) oli naisia. Vastaajista 16-25-vuotiaita oli 0 kpl, 26-35-vuotiaita 7 henkilöä (29%), 36-45-

vuotiaita 7 henkilöä (29%), 46-55-vuotiaita 7 henkilöä (29%), 56-65-vuotiaita 3 henkilöä (13%).  

Lohjalaisia vastaajista oli 15 henkilöä (62,5%), kun taas 9 henkilöä (37,5%) eivät olleet lohja-

laisia. 

Ammatillista koulutustaustaa kysyttäessä: 1 henkilöllä (4,16%) ei ollut minkäänlaista ammatil-

lista koulutusta, 1 henkilöllä (4,16%) oli taustallaan ammattikurssi tai jokin muu lyhyt koulu-

tus, 5 henkilöllä (20,83%) oli koulutustaustalla ammattikoulututkinto, 8 henkilöllä (33,33%) oli 

ammattikorkeakoulututkinto ja 9 henkilöllä (37,5%) oli yliopisto -tai korkeakoulututkinto. 

Vastaajista esimiesasemassa toimi 9 henkilöä (37,5%), ylempänä toimihenkilönä oli 6 henkilöä 

(25%), alempana toimihenkilönä oli 1 henkilö (4%), työntekijänä oli 2 henkilöä (8%), yrittäjänä 

5 henkilöä (21%), ja jokin muu asema 1 henkilöllä (4%). 

 
 
 

Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä tapahtumaan yleensä 

 
Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä Lohja Expo -tapahtumaan tiedusteltiin kysymyksillä 6-10. 
 

 

KYS. 6 Tyytyväisyys tapahtumaan 

Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä tapahtumaan kysyttiin kysymyksellä 6 ja asteikolla 1-5 si-

ten, että 5 merkitsi erittäin tyytyväistä, kun taas 1 ei ollenkaan tyytyväistä. 

Tulos havainnollistettuna näkyy seuraavassa kuviossa. 
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Kuvio 2: Tyytyväisyys tapahtumaan. 
 

Tulokset osoittavat, että erittäin tyytyväisiä tapahtumaan oli henkilöä 4 (17%), melko tyyty-

väisiä 12 henkilöä (50%), ei tyytyväisiä/ei tyytymättömiä tapahtumaan oli 6 henkilöä (25%), 

jokseenkin tyytymättömiä 2 henkilöä (8%) ja erittäin tyytymättömiä tapahtumaan oli 0 henki-

löä. 

 
 
 
KYS. 7 Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä palveluun tapahtumassa 

Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä palveluun kysyttiin kysymyksellä 7 ja asteikolla 1-5 siten, 

että 5 merkitsi erittäin tyytyväistä, kun taas 1 ei ollenkaan tyytyväistä.  

Tulos havainnollistettuna näkyy seuraavassa kuviossa. 

 

 
Kuvio 3: Tyytyväisyys palveluun tapahtumassa. 
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13 %

35 %
30 %

22 %
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Tulosten mukaan palveluun Lohja Expo -tapahtumassa oli erittäin tyytyväisiä 3 henkilöä (13%), 

8 henkilön mielestä palvelu pelasi melko hyvin (35%), 7 henkilön mielestä ei hyvin eikä huo-

nosti (30%),5 henkilön mielestä jokseenkin huonosti (22%), ja 0 henkilön mielestä erittäin huo-

nosti.  

 

 

KYS.8 Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä tapahtuman järjestelyihin 

 

Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä tapahtuman järjestelyihin (osastot, tiedotus, palvelut 

jne.) kysyttiin kysymyksellä 8 ja asteikolla 1-5 siten, että 5 merkitsi erittäin tyytyväistä, kun 

taas 1 ei ollenkaan tyytyväistä.  

Tulos havainnollistettuna näkyy seuraavassa kuviossa. 

 

 
Kuvio 4: Tyytyväisyys tapahtuman järjestelyihin. 
 

Tulosten mukaan erittäin tyytyväisiä järjestelyihin oli 7 henkilöä (29%), melko tyytyväisiä 12 

henkilöä (50%), ei tyytyväinen/ei tyytymätön järjestelyihin oli 4 vastaajaa (17%), jokseenkin 

tyytymättömiä järjestelyihin oli 1 henkilö (4%), ja erittäin tyytymättömiä oli 0 henkilöä.  

 

 

KYS.9 Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä tapahtuman kävijämäärään 

 

Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä tapahtuman kävijämäärän kysyttiin kysymyksellä 9 ja as-

teikolla 1-5 siten, että 5 merkitsi erittäin tyytyväistä, kun taas 1 ei ollenkaan tyytyväistä. 
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tapahtuman järjestelyihin?(osastot, 

tiedotus, palvelut jne)

erittäin tyytyväinen

melko tyytyväinen

ei tyytyväinen, ei tyytymätön

jokseenkin tyytymätön

erittäin tyytymätön
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Tulos havainnollistettuna näkyy seuraavassa kuviossa. 

 
 

 
Kuvio 5: Tyytyväisyys tapahtuman kävijämäärään. 
 

Tulosten mukaan erittäin tyytyväisiä kävijämäärään oli 3 henkilöä (13%), melko tyytyväisiä 5 

henkilöä (21%), ei tyytyväisiä/ei tyytymättömiä oli 6 henkilöä (25%), jokseenkin tyytymättö-

miä kävijämäärään oli 8 henkilöä (33%), erittäin tyytymättömiä kävijämäärään oli 2 henkilöä 

(8%). 

 

KYS.10 Näytteilleasettajien halukkuus osallistua tapahtumaan myös tulevaisuudessa 

 

Näytteilleasettajien tyytyväisyyttä, halukkuutta osallistua uudelleen Lohja Expo -tapahtu-

maan kysyttiin kysymyksellä 10 ja asteikolla 1-5 siten, että 5 merkitsi hyvin mielelläni, kun 

taas 1 en lainkaan halua osallistua. 

Tulos havainnollistettuna näkyy seuraavassa kuviossa. 
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 54 
 

 

 
Kuvio 6: Halukkuus osallistua tapahtumaan tulevaisuudessakin. 
 
 

Tulosten mukaan 9 henkilöä (37%) osallistuu hyvin mielellään jatkossakin Lohja Expo -tapahtu-

maan, 10 henkilöä (42%) osallistuu melko mielellään, 5 henkilöä (21%) ehkä osallistuu jatkos-

sakin, 0 henkilö ei ollut ihan varma haluaako jatkossa osallistua, ja 0 henkilöä ei halua jat-

kossa enää osallistua tapahtumaan. 

 

KYS.11 Näytteilleasettajille sopivin tapahtuma-ajankohta tulevaisuudessa  

Näytteilleasettajilta kysyttiin kysymyksellä 11 heille sopivinta tapahtuman ajankohtaa tulevai-

suudessa. Vastausvaihtoehtoina olivat joko tammi-helmikuu tai elo-syyskuu.  

Tulos havainnollistettuna näkyy seuraavassa kuviossa. 

 

 
Kuvio 7: Paras ajankohta tapahtuman järjestämiselle. 

Tulokset osoittavat, että vastaajista tammi-helmikuulle tapahtumaa vastaisuudessa toivoi 11 

henkilöä (46% vastaajista) ja elo-syyskuulle 13 henkilöä (54% vastaajista). 
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KYS.12 Saadut kontaktit 

Näytteilleasettajilta kysyttiin kysymyksessä 12, saivatko he mahdollisia rekrytointikontakteja 

rekrytointitapahtumasta  

Tulos havainnollistettuna näkyy seuraavassa kuviossa. 

 

Kuvio 8: Rekrytointikontaktien saanti. 
 

Näytteilleasettajilta kysyttiin kysymyksessä 12, saivatko he rekrytointikontakteja tapahtu-

masta. Vastaajista 19 henkilöä eli 79% ilmoitti saaneensa tapahtumasta mahdollisia rekrytoin-

tikontakteja ja 5 henkilöä eli 21% ilmoitti, ettei saanut. 

 
 

KYS. 13 Aikeet rekrytoida tapahtumassa 

Näytteilleasettajilta kysyttiin kysymyksessä 13, oliko heillä osallistumisen tarkoituksena rekry-

toida työntekijöitä joko tällä hetkellä tai tulevaisuudessa. 

Tulos havainnollistettuna näkyy seuraavassa kuviossa. 

 

 
Kuvio 9: Rekrytointi osallistumisen tarkoituksena. 
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Tulokset osoittavat, että vastaajista 20 henkilöä eli 83% vastasi kyllä ja 4 henkilöä eli 17% vas-

tasi ei. 

 
 
 
KYS.14 Näytteilleasettajien ruusut, kiitokset tapahtumanjärjestäjille  

 

Näytteilleasettajilta pyydettiin avoimella kysymyksellä 14 sanallista palautetta tapahtuman 

onnistumisista. 

 

Ruusuja annettiin yhteensä 5 kappaletta seuraavista asioista: 

 

1) Yleinen tyytyväisyys tapahtumaan 

— ”Tällaisia tapahtumia lisää, kiitos!” 

2) Järjestelyt 

— ”Erittäin hyvin toimivat messujärjestelyt!” 

— ”Hyvin järjestetty!” 

— ”Järjestäjäorganisaation työntekijät avuliaita ja ystävällisiä.” 

3) Tapahtuman pitopaikka 

— ”Pitopaikka oli nyt parempi kuin viimeksi. Näytteilleasettajille pitäisi kuitenkin löytyä au-

topaikka kuitenkin. Parkkipaikalla oli mm. mopoauto.” 

 
Näytteilleasettajien risut, kehittämisterveiset tapahtumanjärjestäjille  
 

Näytteilleasettajilta pyydettiin avoimella kysymyksellä 15 sanallista palautetta tapahtuman 

epäonnistumisista ja kehittämiskohteista. 

 

Risuja annettiin yhteensä 5 kappaletta seuraavista asioista: 

 

1) Riittämätön ennakkomarkkinointi ja kohderyhmän määrittely 

— ”Parempi/laajempi markkinointi/yrityksiä lisää mukaan.” 

— ”Parempi mainonta.” 

— ”Tapahtumassa liian vähän kävijöinä kohderyhmää (nuoret. Onko markkinointiin panos-

tettu tarpeeksi? (mm. oppilaitokset?)” 

2) Ilmoittautuminen ja kävijöiden rekisteröinti 

— ”Ilmoittautumisessa häikkää. Kävijöistä voisi kerätä listan näytteilleasettaja varten.” 

3) Kävijöiden rekisteröinti ja raportointi näytteilleasettajille 

— ”Ilmoittautumisessa häikkää. Kävijöistä voisi kerätä listan näytteilleasettaja varten.” 

4) Tapahtuman paikkavalinta ja tekniikka 
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— ”Akustiikka kehno, ääni häviää esittelyhallissa ja joutuu huutamaan.” 

— ”Tennari toimi tilana viime vuonna tilana paremmin. Tämä tila todella meluisa.” 

 

Seuraavassa luvussa esitetään yhteenveto tuloksista, johtopäätökset ja kehitysehdotukset. 

 

12 Yhteenveto tuloksista 

Luvussa yksitoista esitettiin kyselyn tulokset kysymyksittäin. Seuraavassa esitetään yhteen-

veto siitä, kuinka näytteilleasettajat kokivat tapahtuman ja kuinka tyytyväisiä he olivat kes-

keisiin asioihin.  

12.1 Tyytyväisyys tapahtumaan 

Tyytyväisyys Lohja Expo -tapahtumaan yleensä 

Tulokset osoittavat, että Lohja Expo -tapahtumaan yleensä oli erittäin tyytyväisiä tai melko 

tyytyväisiä yhteensä 67% vastaajista ja vastaavasti erittäin tai melko tyytymättömiä vain 2% 

vastaajista, joten yhteenvetona voidaan todeta, että Lohja Expo -tapahtumaan oltiin tyyty-

väisiä. 

 

Tyytyväisyys palveluun Lohja Expo -tapahtumassa 

Tulokset osoittavat, että palveluun Lohja Expo -tapahtumassa oli erittäin tai melko tyytyväi-

siä yhteensä 48% vastaajista ja vastaavasti erittäin tai melko tyytymättömiä vain 5% vastaa-

jista, joten yhteenvetona voidaan todeta, että palveluun Lohja Expo -tapahtumassa oltiin tyy-

tyväisiä. Tosin 7 (30,0%) henkilön mielestä ei hyvin eikä huonosti.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että palveluun oltiin pääasiassa tyytyväisiä, mutta palvelussa 

on parantamisen varaa. 

 

Tyytyväisyys Lohja Expo -tapahtuman järjestelyihin 

Tulosten mukaan erittäin tai melko tyytyväisiä tapahtuman järjestelyihin oli yhteensä 79% 

vastaajista. Vastaavasti erittäin tai melko tyytymättömiä oli vain 1 vastaaja eli 4%. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lohja Expo -tapahtuman järjestelyihin oltiin hyvinkin tyy-

tyväisiä. 

 

Tyytyväisyys Lohja Expo -tapahtuman kävijämäärään 

Tulosten mukaan erittäin tai melko tyytyväisiä tapahtuman kävijämäärään oli yhteensä 34% 

vastaajista. Vastaavasti erittäin tai melko tyytymättömiä oli 41% vastaajista. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lohja Expo -tapahtuman kävijämäärään ei oltu tyytyväi-

siä. 
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Tyytyväisyys/Halukkuus osallistua jatkossakin Lohja Expo -tapahtumaan 

Tulosten mukaan 79% vastaajista osallistuu hyvin mielellään jatkossakin Lohja Expo -tapahtu-

maan.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lohja Expo -tapahtumaan on halukkuutta osallistua tämän 

tapahtuman kokemusten pohjalta, joten yhteistyöhanketta kannattaa jatkaa. 

 

Seuraavassa taulukossa on tehty yhteenveto tyytyväisyyden eri alueista (mielipiteiden ja-

kaumat ja keskiarvot). 

Yhteenveto näytteilleasettajien tyytyväisyydestä Lohja Expo -tapahtumaan. 

Tyytyväisyys Arv. 

KA 

1 2 3 4 5 

Tapahtumaan 3.75 0(0%) 2(8,0%) 6(25,0%) 12(50,0%) 4(17,0%) 

Palveluun  3.04 0(0%) 5(22,0%) 7(30,0%) 8(35,0%) 3(13,0%) 

Järjestelyihin 4.04 0(0%) 1(4,0%) 4(17,0%) 12(50,0%) 7(29,0%) 

Kävijämäärään 2.96 2(8,0%) 8(33,0%) 6(25,0%) 5(21,0%) 3(13,0%) 

Halukkuus osallistua uu-

delleen 

4.12 0(0%) 0(0%) 5(21,0%) 10(42,0%) 9(37,0%) 

Taulukko 4: Näytteilleasettajien tyytyväisyys Lohja Expo -tapahtumaan. 

Vastaajien esittämien mielipiteiden keskiarvoista voidaan tehdä johtopäätös, että näytteille-

asettajat olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja esittivät halukkuutensa osallistua myös seuraa-

vaan tapahtumaan. Tämän tapahtuman kävijämäärään ei oltu tyytyväisiä, mikä onkin keskei-

nen kehittämisalue. 

12.2 Lohja Expo -tapahtuman onnistumiset  

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto onnistumisista sekä tyytyväisyyskyselyn että 

avoimessa kysymyksessä annettujen ruusujen pohjalta. 
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 Lohja Expo -rekrytointitapahtuman onnistumiset aihealueittain  

1. Itse tapahtuma 
Näytteilleasettajat kokonaisuudessaan tyytyväisiä (KA 3.75) ja antoivat ruusuja. 

2. 

Tapahtuman järjestelyt 
Järjestelyt olivat onnistuneet (KA 4.04) ja annettujen ruusujen mukaan. 

3. Palvelu tapahtuman aikana 
Palvelut toimivat kohtuullisesti (KA3.04). 
Järjestäjäorganisaation henkilökunta oli ruusujen mukaan ”avuliaita ja ystävällisiä”. 

4. 

Rekrytointimahdollisuus ja kontaktit 
N. 80% näytteilleasettajista tuli tapahtumaan aikomuksena rekrytoida, heistä suurin 
osa sai mahdollisia kontakteja, joka oli tapahtuman pääajatus. 

5. Tapahtuman ajankohta: Elokuu-Syyskuu 
Ajankohta tapahtumalle on hyvä. 
(Erityisen kuuma sää verotti kävijämäärää.) 

6. 

Tapahtumapaikka 
Osa piti Harjulaa parempana paikkana kuin edellisvuoden Tennaria.  
(Tennaria ei ollut tänä vuonna mahdollista saada koulujen liikuntatuntien takia.) 

7. 

Halukkuus osallistua tulevaisuudessakin 
Tapahtumaan tullaan melko varmasti uudelleen (KA4.17) 

Taulukko 5: Keskeiset onnistumiset, ruusut, tapahtumasta. 

12.3 Lohja Expo -tapahtuman kehittämiskohteet 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kehittämiskohteista, jotka nousivat esille anne-

tuista risuista. 

 

 LohjaExpo -rekrytointitapahtuman kehittämisen kohteet aihealueittain 

1. Markkinointi 
Tehokkaampi ennakkomarkkinointi sekä yritysten että kävijöiden aktivoimiseksi 
Kohderyhmien määrittely: Yritykset, opiskelijat, työnhakijat 
Enemmän yrityksiä mukaan tapahtumaan. 
Aktiivisten opiskelijoiden saaminen mukaan tapahtumaan. 
Aktiivisten työnhakijoiden saaminen mukaan tapahtumaan. 
Sosiaalisen median käytön tehostaminen 

2. 

Ilmoittautuminen vaivattomammaksi 
Ilmoittautumislinkin toimivuuden parantaminen. 
Uusi yhteystyökumppani tähän tulevaisuudessa. 

3. 

Ohjelman rakenne 
Toivottiin myös erillisiä tilaisuuksia niin rekrytointiin ja yrityskontakteja varten. Viime 
vuoden konseptin palautus. 

4. 

Paikkavalinta ja tekniikka 
Paikoitusalueita riittävästi 
Rauhallinen halli 
Akustisesti hyvä halli 

5. Kävijöiden rekisteröinti ja raportointi näytteilleasettajille 

6. Kävijämäärän ja toimijoiden määrän lisääminen 
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Taulukko 6: Tärkeimmät kehittämiskohteet seuraaviin tapahtumiin. 

12.4 Johtopäätökset 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yhteistapahtuma toimii yhtenä yritysten rekrytointika-

navana ja Lohjan kaupungin seutuyhteistyön verkostoitumis-  ja yhteistoimintamuotona. 

Tapahtuman järjestäjät olivat kiinnostuneita siitä, kuinka Lohja Expo -tapahtuma onnistui, ja 

erityisesti, mitkä olisivat keskeiset kehittämisen kohteet tulevaisuuden yhteistapahtumia jär-

jestettäessä. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, kuinka näytteilleasettajat koki-

vat tapahtuman, miten tyytyväisiä näytteilleasettajat ovat tapahtuman järjestelyihin, missä 

asioissa tapahtumassa onnistuttiin ja epäonnistuttiin ja mitkä ovat keskeiset tulevaisuuden 

tapahtuman järjestämiseen liittyvät kehittämiskohteet. Lopullisena tavoitteena oli saada tie-

toa siitä, kuinka tällainen yhteistapahtuma voi toimia rekrytointikanavana, osana yritysten 

henkilöstöjohtamista ja henkilöstöstrategiaa. 

Johtopäätöksenä tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että Lohja Expo -tapahtuman kaltai-

nen julkinen, yhteistoiminnallinen rekrytointitapahtuma toimii hyvin Lohjan seutuyhteis-

työssä. Näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä tapahtumaan yleensä, sen järjestelyihin ja saa-

maansa palveluun sekä ilmoittivat halukkuutensa osallistua vastaavaan tapahtumaan myös tu-

levaisuudessa. Näytteilleasettajat toivoivat vastaisuudessa tehokkaampaa markkinointia osal-

listujien ja kävijöiden houkuttelemiseksi. Yrittäjät saivat tapahtumasta kontakteja ja mahdol-

lisuuksia rekrytointiin. Yhteistoiminta hoitui sujuvasti. Siten voidaan sanoa, että Lohja Expo -

rekrytointitapahtuman järjestelyitä kannattaa jatkaa ja kehittää niitä saadun palautteen mu-

kaan. 

Toivon, että Lohjan kaupunki kehittää edelleen erilaisia yhteistoiminnallisia toimintamuotoja 

osana seutuyhteistyötä. Lohjan kaupunki voi tapahtuman avulla edistää kaupunkikuvaansa, 

olla mukana yritysten tukena ja lisätä alueen vetovoimaisuutta ja sitä kautta saada alueelle 

niin yrityksiä, kuin yritysten uusia työntekijöitä asukkaiden roolissa. Oman aktiivisen osaston 

rooli olisi merkittävä.  Kaupungin roolia voidaan vahvistaa aidolla yhteistyöllä ja vaikuttami-

sella tapahtuman onnistumiseen. Elinkeinojohtajan aktiivisuus hankeorganisaatiossa olisi kes-

keinen kehittämisen kohde. 

Toivon, että mukana olevat eri toimijat kehittävät osallistumistaan erityisesti suunnitteluvai-

heessa, mutta myös kehittämällä omia osastojaan. Toiminnan tunnettuuden ja yrityskuvan ke-

hittämiseen sekä kontaktien saamiseen tapahtuma olisi oivallinen paikka. Toimijoiden pitkä-

jänteinen osallistuminen nimeämällä tapahtumaan samaan yhteyshenkilön, yhteyshenkilön ak-

tiivisuus hankeorganisaatiossa olisi keskeinen kehittämisen kohde. 

Toivon, että alueen erikokokoiset ja eri aloilla toimivat yritykset olisivat runsaslukuisesti mu-

kana tapahtumassa. Yritysten tunnettuuden, yrityskuvan ja työnantajakuvan kehittämiseen 
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sekä kontaktien saamiseen tapahtuma olisi välttämätön paikka. Lisäksi toivon, että yritysten 

osuudesta olisi vastuussa joko pk-yrityksen omistaja/johtaja ja rekrytoinnista vastuussa olevat 

tai suuremmissa yrityksissä henkilöstöjohtaja ja/tai rekrytoinnista vastuussa olevat henkilöt.  

Yhteistapahtuma toimii yhtenä yritysten rekrytointikanavana, osana yritysten henkilöstöjohta-

mista ja henkilöstöstrategiaa sekä Lohjan kaupungin seutuyhteistyön yhtenä verkostoitumis-  

ja yhteistoimintamuotona. Se toimii yhtenä ja täydentävänä rekrytointikanavana. 

Laurea Lohja toimi yhteistyössä Lohja Expo-tapahtuman järjestämisessä. Osallistuminen ta-

pahtumaan sisällytettiin uusien opiskelijoiden pakolliseen urasuunnittelun kurssiin, jotta osal-

listuminen oppilaitoksista olisi mahdollisimman suurta. Opiskelijoiden määrä oli kuitenkin vä-

häinen tapahtumassa. Silti opiskelijoiden vähyydestä tuli palautetta, niin muutamassa kysely-

lomakkeessa, kuin suullisesti. 

 

12.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen kokonaisluotettavuutta tarkastellaan reliabili-

teetin eli luotettavuuden ja validiteetin eli pätevyyden avulla (Heikkilä, T. 2004, 29–32; Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2007, 226-228). Asiaa on tarkasteltu jo luvussa 10 ja kohta tässä lu-

vussa Pohdintaa-kohdassa. 

Kysymyslomakkeen kysymykset suunniteltiin yhdessä taustaorganisaatioiden kanssa. Tutkimus-

lomakkeen kysymykset periaatteessa kattoivat tutkimusongelmasta johdetut osaongelmat, jo-

ten siltä osin tutkimus mittasi sitä, mitä pitikin.  Tutkimuksessa ei ollut mukana kontrollikysy-

myksiä, joilla olisi voinut tarkentaa tuloksia. Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopää-

tösten teko olivat tutkimuksen ydinasioita. Tulokset esitettiin tutkimusongelmiin vastaten ky-

symyksittäin sanallisesti, numeroina, kuvioina ja taulukkoina. Avoimet kysymykset analysoitiin 

aihealueittain ja vastaukset jaoteltiin kiittäviin sekä kehittämistä vaativiin tekijöihin.  

Kysely toteutettiin Lohja Expo -tapahtumapäivänä näytteilleasettajilta tapahtuman tilassa. 

Ulkopuoliset häiriötekijät pyrittiin eliminoimaan, joten siltä osin sattumanvaraiset tekijät ei-

vät vaikuttaneet tutkimustulokseen. 

Tietoperusta rakennettiin henkilöstöjohtamisen ja rekrytoinnin keskeisestä kirjallisuudesta 

(mm. Kauhanen, J. 2006, 2012; Viitala, R. 2004, 2007; Österberg 2014; Henry ry. 2018. Rekry-

tointipalvelujen ostamisen opas) sekä tapahtumamarkkinoinnin keskeisestä kirjallisuudesta 

(mm. Muhonen, R.M. & Heikkinen, L.  2003; Vallo, H. & Häyrinen, E. 2014; E-P liitto, Tapah-

tumanjärjestäjän opas 2018).  Kirjallisuus kattoi hyvin tutkimuksen keskeiset aihe-alueet ja 

määritteli tarkasti käsitteet. 
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Tulokset, jotka on edellä jo esitetty, antoivat hyvän yleiskuvan asiasta, joten tutkimus on riit-

tävän luotettava.  

 

12.6 Pohdintaa 

Kvantitatiivisen kyselytutkimusmenetelmän käyttö edellyttää onnistunutta tutkimusongelman 

määrittelyä, hyvää kirjallisuuteen teoriapohjaa tutkittavista asioista ja täsmällistä käsitteiden 

määrittelyä sekä aikaisemman tutkimuksen tuntemusta. Tutkimusasetelma ja mitä halutaan 

tutkia, tulee miettiä tarkasti, kysymykset suunniteltava lomakkeeseen hyvin, muuttujat ja 

mittarit valittava oikein. Ja aineiston tilastollinen analysointi osattava, jotta kyselyllä saa-

daan luotettavat tulokset. 

Valitsemani kirjallisuus henkilöstöjohtamisesta, rekrytoinnista sekä henkilöstökonsulttien laa-

tima käytännön rekrytointipalvelujen osto-opas antoivat vankan selityksen tutkittaville asi-

oille, kuten henkilöstöjohtaminen, henkilöstöstrategia, henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 

sekä onnistunut rekrytointitapahtuma.  

Myös valitsemani tapahtumamarkkinointia koskeva kirjallisuus sekä Etelä-Pohjanmaan Maa-

kuntaliiton käytännön opas tapahtumien järjestämisestä määrittelivät täsmällisesti käsitteet 

ja selittivät hyvin kattavasti tapahtumien järjestämisen projektina sekä selvitti, millainen on 

onnistunut tapahtuma. 

Aikaisempi muu rekrytointitapahtuman onnistumista ja asiakastyytyväisyyttä koskeva tutkimus 

oli niin hajanaista, että sitä en voinut ottaa mukaan malliksi tai vertailupohjaksi. Tutkin 

Theseus-tietokannasta samasta aihepiiristä tehtyjä opinnäytetöitä, mutta jätin ne virallisen 

vertailun ulkopuolelle. 

Teoreettisen tietopohjan rakentaminen mielestäni onnistui hyvin tässä tutkimuksessani. 

Sen sijaan teoria ja empiirinen tutkimus eivät aivan tukeneet toisiaan. Empiirisen kyselyn laa-

timinen kevään ja kesän 2018 aikana ja kyselyn suorittaminen elokuussa Lohja Expo -tapahtu-

massa ennen syvällistä perehtymistä kirjallisuuteen, käsitteisiin sekä mittausmalleihin toi 

esille ongelmia, erityisesti aineiston analysointivaiheessa. Tässä olisin onnistunut paremmin, 

jos olisin kirjoittanut teoriaosuuden ensin valmiiksi ja jos olisin pohtinut syvällisemmin, mitä 

valmista ja vankkaan teoriaan perustuvaa mittausmallia käyttäisin. Lähinnä ne voisivat olla 

palvelumarkkinointiin liittyvä palvelun laadun mittausmalli (SERVQUEL) tai palvelumuotoiluun 

tai asiakaskokemuksen mittaamiseen liittyvä modernimpi malli. Niistä olisin saanut vertailu-

kelpoisen mittariston ja valmiit kysymyspohjat. 
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Kyselytutkimukseni heikkouksina ovat kyselylomakkeen rakenne ja tutkittavat asiat ja niissä 

käytetyt mittarit. Kyselyyn vastaajiksi olisin ohjannut esimiesasemassa olevan toimihenkilön, 

henkilöstövastaavan tai rekrytoinnista vastaavan. Vastaajien koulutustaustaa olisin kysynyt 

käyttämällä Tilastokeskuksen virallista ammatti luokitusta. Vastaajien taustatiedot olisin teh-

nyt siten, että kun tietoa kerättiin näytteilleasettajilta, niin parempia kysymyksiä olisivat ol-

leet näytteilleasettajan toimiala, toimipaikkakunta ja päämarkkina-alueet ja henkilöstö-

määrä. Ristiintaulukoinnin avulla olisin paremmin selvittää, kuinka Lohja Expo -tapahtuma on-

nistui näiden erilaisten näytteilleasettajien osalta. Keräämistäni taustatiedoista ei nyt ollut 

ristiintaulukoinnissa hyötyä.  

Joka tapauksessa pidän tutkimustani onnistuneena, koska se antoi vastaukset toimeksiantajan 

esittämiin kysymyksiin ja ratkaisu asetetun tutkimusongelman. Tulokset antoivat hyvän yleis-

kuvan asiasta, joten tutkimus on mielestäni riittävän luotettava.  

 

12.7 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja opinnäytetyö Laurean opiskelijan oman ammatillisen 
kasvun edistäjänä 

Tämän kyselytutkimuksen toimeksiantajana oli Lohjan Nuorkauppakamari ry, joka nuorten 

johtajien koulutusorganisaationa haluaa olla vaikuttamassa alueen elinvoimaisuuteen vapaa-

ehtoisten Learning by doing -projektien kautta. Lohja Expo -tapahtuman alkuperäisenä käyn-

nistäjänä toimi Lohjan kaupunki, joka kaupunkistrategiassaan ja elinkeinopoliittisessa ohjel-

massaan on ottanut yhdeksi painoalueekseen seutuyhteistyön. Kaupungin toimenpiteiden läh-

tökohtana ovat asukkaat ja yritykset, ja kaupunki pyrkii kehittämään eri toimijoiden yhteis-

työtä erilaisilla verkostoituneilla yhteistyömalleilla. Tämä Lohja Expo -tapahtuma on yksi yh-

teistoimintakokeilu. Kyselytutkimus näytteilleasettajille ja sen tulokset ovat siksi erittäin tär-

keä osa hanketta. Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi tulevaisuudessa toteutettavien tapahtu-

mien suunnittelussa ja siksi se on hyödyllinen ja hyödynnettävissä tuleviin hankkeisiin. 

Laurea-ammattikorkeakoulun toiminta perustuu kolmeen päätehtävään: oppiminen, tutkimi-

nen ja kehittäminen. Tehtäviä käytännössä toteutetaan oman kehittämispohjaisen Learning 

by Developing (LbD) -toimintamallin mukaisesti (Kallioinen, O. 2008). Malli yhdistää ammatti-

korkeakoulun opiskelijat sekä opetus- ja t&k&i -toiminnan osaajat lukuisissa yhteistyöhank-

keissa. Mallin peruspilareina ovat Luovuus, Autenttisuus, Kumppanuus, Kokemuksellisuus ja 

Tutkimuksellisuus. Luovuus tarkoittaa tässä sitä, että tutkimushankkeen kautta etsitään työ-

elämälle uusia yhteistoiminnallisia toimintatapoja. Kumppanuus puolestaan on kaikkien osa-

puolien (opiskelijat, opettajat, asiakkaat, työelämän edustajat) yhteistyötä. Autenttisuus eli 

hankkeen tärkeys Lohjalla ja työelämän läheisyys on yksi tärkeimmistä  LbD-toimintamallin 

tavoitteista. Opiskelijana olen ollut autenttisuuden kautta aidosti mukana oppimassa ja kehit-
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tämässä työelämän uusia yhteistyömahdollisuuksia. Opiskelijana olen oppinut erityisesti teke-

misiini pitkäjänteisyyttä sekä opinnäyteyön tekemisessä tarvittavaa teoreettisen tiedon yhdis-

tämistä empiriaan. Olen lopputulokseen tyytyväinen. 

12.8 Jatkotutkimusaiheet 

Lohja Expo -tapahtuman järjestäjät olivat kiinnostuneita siitä, kuinka tapahtuma onnistui, ja 

erityisesti, mitkä olisivat keskeiset kehittämisen kohteet tulevaisuuden yhteistapahtumia jär-

jestettäessä. Lopullisena tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka tällainen yhteistapahtuma 

voi toimia rekrytointikanavana, osana yritysten henkilöstöjohtamista ja henkilöstöstrategiaa. 

Edellä olen esitellyt tutkimustulokset ja johtopäätökset. 

Jatkotutkimusaiheiksi esitän seuraavia: 

1 Tutkimuksen toistaminen seuraavan rekrytointitapahtuman yhteydessä, mutta siten, että 

kyselylomaketta kehitetään sekä näytteilleasettajatietojen kysymysten että asiakastyytyväi-

syyttä mittaavien kysymysten osalta. Asiakastyytyväisyyttä mitattaisiin esimerkiksi asiakasko-

kemusmittausmallien ja niihin liittyvien mittareiden avulla. Mittarien tulisi olla samoja kuin 

tieteellisissä tutkimuksissa käytetyissä, jotta tuloksia voitaisiin vertailla. 

2 Kyselytutkimuksena voitaisiin tehdä tapahtuman onnistumista koskeva selvitys siten, että 

onnistumista pyydettäisiin arvioimaan kävijöiden, järjestäjien ja näytteilleasettajien sekä toi-

meksiantajien näkökulmista. Silloin saataisiin kokonaiskuva tapahtumasta ja suurempi määrä 

vastaajia, jolloin olisi mahdollisuus tehdä kvantitatiivinen analyysi. 

3 Lohja Expo -tapahtuman järjestämistoimenpiteistä voitaisiin tehdä tutkimus erikseen ja tu-

loksena saataisiin käsikirja ”Onnistunut Lohja Expo -tapahtuma” niin järjestäjille kuin näyt-

teilleasettajillekin. Työ voitaisiin toteuttaa toimintatutkimuksena, valmiita oppaita hyödyn-

täen. 

4 Lohjan Expo -tapahtuman markkinoinnista olisi hyvä tehdä erillinen tutkimus. Palautteesta 

tuli ilmi, että kohdentamista ja kohdemarkkinointia tulisi kehittää erityisesti digitaalisten ka-

navien kautta. Liitteissä 3 ja 4 olisikin käytettäväksi Lohja Expo 2018 -tapahtuman Facebook- 

markkinoinnin tehokkuustutkimustietoa, sekä paikallisen Länsi Uusimaa -lehden tapahtuman 

uutisointitietoa. 
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Liite 1: LohjaExpo -ohjelma. 

 

    OHJELMA  
TOIMINTAKESKUS HARJULA 29.8.2018      KELLO 14.00–18.00  

  

  

  

14.45  Yrittäjän puheenvuoro: ”Kuinka erotut työnhaussa”   
Hanna Autio  
Yrittäjä - Emmy.fi www.store.emmy.fi   
 

  
15.15   ”Miten #digidigi muuttaa työn teettämistä ja tekemistä?”    

Jani Laatikainen  
Toimitusjohtaja - Suora työ www.suoratyo.fi  
 

  
16.00   ”Työllisyystilanne, TE-toimiston palvelut ja työmarkkinatori”  

Riku Hautamäki  
Palveluesimies, yrityspalvelut - Uudenmaan TE-toimisto  

  

www.te-palvelut.fi  
 

  
17.00   ”Keikkaistuva työelämä siirtää valtaa työntekijöille.   

Oletko valmis?”    
Jani Laatikainen  
Toimitusjohtaja - Suora työ www.suoratyo.fi  
 

  
17.30   ”Työttömästä Someleontiksi - Näin työllistin itseni yrittäjänä!”  

Sanya Saarinen  
Somestrategi | Digisisällöntuottaja | Somesoppa®-kouluttaja 

@Someleontti #Someleontti  www.someleontti.fi  
  

 

      

  

    

     * Pidätämme oikeuden muutoksiin  

14.15   
”Kaupungin terveiset”  
Mika Sivula   

Kaupungin johtaja, Lohjan Kaupunki www.lohja.fi  
  

14.30     
”Tämän hetken työmarkkina tilanne”  
Markus Sippo  

Yrittäjä – VMP Group www.vmp.fi  
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    OHJELMA  

13 TOIMINTAKESKUS HARJULA 29.8.2018      KELLO 14.00–18.00  

  

  

  
14.00–18.00   

  
  

LinkedIn - työpaja  
Lohjan Nuorkauppakamari ry   

www.jcilohja.fi   

14.00–18.00   

Luksian DuuniAgentti ESR-projektin CV-paja  
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä www.luksia.fi   

  

  
14.00–18.00   Ryhmähaastattelutilanne -simulaatio  ja 

sen videoanalyysi-workshop,  kesto n. 40 
min./workshop, non-stop –   
ilmoittautuminen paikan päällä Laurea-ammattikorkea-

koulu www.laurea.fi   
  

  
17.00–18.00   

  

SOME-klinikka - sparrailu, suunnittelu, vinkit,  
Sanya Saarinen  
Somestrategi | Digisisällöntuottaja | Somesoppa®-kouluttaja 
@Someleontti #Someleontti   

www.someleontti.fi 

  

  

  

  

  

  

TAPAHTUMAN JUONTAA:   

Tom Gammals  

Toimitusjohtaja - Novago Yrityskehitys Oy   

  

  

     www.novago.fi  
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Liite 2: Kyselylomake. 

Kyselylomake 

Kehittääksemme Lohja Expo-tapahtumaa entistä paremmaksi, haluaisimme kuulla mielipi-
teenne siitä. Vastaamalla kyselyyn autatte tradenomiopiskelijaa opinnäytetyön tekemisessä. 
Kiitos avustasi! 
 
1. Sukupuoli 

o Nainen    

o mies 
 

2. Ikä 

o 16-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o > 65 
 

3. Oletko lohjalainen? 

o Kyllä             

o Ei 
 

4. Ammatillinen koulutus 

o ei ammatillista koulutusta 

o ammattikurssi tai muu lyhyt koulutus 

o ammattikoulututkinto 

o ammattikorkeakoulututkinto 

o yliopisto- tai korkeakoulututkinto 
 
 

5. Olen 

o esimiesasemassa 

o ylempi toimihenkilö 

o alempi toimihenkilö 

o työntekijä 

o yrittäjä 

o muu  

                         Jatkuu… 
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Ympyröi vastaus: 
 
6. Miten tyytyväinen olet tapahtumaan? 

erittäin tyytyväinen      5       4       3       2       1     en ollenkaan tyytyväinen 
 
7. Miten Lohja Expo -tapahtuma palveli sinua?  

erinomaisesti      5       4       3       2       1     huonosti 
 
8. Oletko tyytyväinen Lohja Expo -tapahtuman järjestelyihin? (mm. osastot, tiedotus, palve-

lut jne.  

hyvin tyytyväinen   5       4       3       2       1     en ollenkaan tyytyväinen  
 
9. Oletko tyytyväinen Lohja Expo -tapahtuman kävijämäärään?  

erittäin tyytyväinen 5       4       3       2       1     en ollenkaan tyytyväinen 
 
10. Oletko valmis tulemaan Lohja Expo -tapahtumaan uudelleen? 

hyvin mielelläni  5       4       3       2       1      en halua jatkossa osallistua 
 
 
11. Paras ajankohta Lohja Expo -tapahtumalle? (rastita vastaus) 

o Tammi-helmikuu 

o Elo-syyskuu 
 

 
12. Saitko mahdollisia rekrytointikontakteja?  
 

o Kyllä 

o Ei 
 
13. Tulitko LohjaExpoon tarkoituksenasi rekrytoida työntekijöitä nyt tai lähitulevaisuudessa? 

o Kyllä 

o Ei 
 

Vapaa palaute:  
 (Ruusut, risut ja kehitysideat tulevaisuuden suunnittelua varten) 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksista! 
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Liite 3: Lohja Expo -tapahtuman mainonnan Facebook-kattavuus. 

Lohja Expo 2018 -tapahtuman mainonta Facebookissa.  

Kuinka paljon ihmisiä Facebook-mainonta on tavoittanut sosiaalisessa mediassa (6/2018 -

8/2018)? 

 

 

Liite 4: Lohja Expo -tapahtuman uutisointi Länsi-Uusimaa-lehdessä. 

 

 

 


