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Tämän opinnäytetyöni aiheena on julkisen sektorin toimihenkilörekrytointi. Tavoitteena oli 
selvittää millaisia haasteita esimiehet kokevat oman organisaation toimihenkilörekrytoinneissa ja 
millaisiin seikkoihin esimiehet kiinnittävät huomiota uutta toimihenkilöä rekrytoitaessa. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään rekrytointiprosessia sekä esimiehen roolia proses-
sissa. Työssä käydään läpi rekrytointiprosessin vaiheet, minkä jälkeen perehdytään syvemmin 
esimiehen rooliin rekrytointiprosessissa. Työn tutkimusosassa tehtiin selvitys esimiesten rekry-
tointikokemuksista. Selvitys toteutettiin teemahaastatteluna neljälle esimiehelle. Haastattelun tee-
moina olivat rekrytointiprosessi, työhaastattelu ja valintatilanne, perehdytys ja vapaa sana. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että esimiehet kokivat rekrytointiprosessin haastavana. Rek-
rytointiin liittyvät toimenpiteet vievät ison ajan esimiesten työstä, vaikkei se heidän päätehtävänsä 
olekaan. Haastaviksi kohteiksi nousivat erityisesti rekrytoinnin kokonaissuunnittelu, aikataulutus 
sekä ajoitus. Byrokratia tuotti myös haasteita esimiehille varsinkin rekrytointiprosessin alkuvai-
heissa. Esimiehet tunnistivat rekrytoinnin haasteet ja haastaviksi koettuihin kohtiin oli pyritty kiin-
nittämään huomiota parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.  

Työn tulokset lisäävät esimiesten sekä työnhakijoiden ymmärrystä rekrytointiprosessin eri vai-
heista sekä rekrytoinnin haasteista. Rekrytointiprosessin kaikkien osa-alueiden tulee onnistua 
parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
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The subject of this thesis is the recruitment of clerical workers in public sector. The aim was to 
look into the challenges of the recruitment of clerical workers experienced by superiors in their 
organizations and to study which facts superiors pay attention to while recruiting new clerical staff.  

The role of superiors in recruitment processes as well as the process itself is discussed in the 
theory section. First, the stages of recruitment process are explained and the part of superiors in 
in is studied in detail. The research section focuses on the experiences of superiors while 
recruiting. The survey was conducted with theme interviews, the themes being the recruitment 
process, job interview and decision-making, plus orientation for new employees. At the end of the 
interviews, the superiors were given a chance to describe their own thoughts. Four superiors were 
interviewed for this study.  

Based on the results, the superiors find recruiting challenging. Although recruiting not being one 
of the main duties of the superiors, the procedures require a lot of time. The process was found 
out to be demanding especially due to the challenges with overall planning, scheduling and timing 
regarding recruitment. Especially in the early stages of recruitment process problems were 
caused by bureaucracy. The superiors in question recognized the challenges concerning 
recruiting and had tried to pay more attention to these subjects in order to gain the best possible 
outcome. 

This study can increase the understanding of different stages of recruitment process of both 
superiors and applicants. It is crucial that the whole recruitment process succeeds in order for the 
best possible results.    
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1 JOHDANTO 

Suomessa on niin yksityisiä yrityksiä kuin julkisen sektorin toimijoitakin.  Nämä kaksi 

kattavat käytännössä koko maamme työmarkkinat, joka tarkoittaa todella suurta määrää 

rekrytointeja vuosittain, viikoittain ja jopa päivittäin. Osa rekrytoinneista kuitenkin vaatii 

hieman enemmän aikaa ja suunnittelua kuin toiset. Opinnäytetyössäni on tarkoitus pa-

neutua hieman syvemmin julkisen sektorin toimihenkilöiden rekrytointiprosessiin ja esi-

miehen rooliin siinä sekä heidän kokemiinsa haasteisiin prosessin aikana. Tavoitteenani 

on selvittää suurimmat esimiesten kokemat haasteet prosessissa ja minkälaisiin asioihin 

he kiinnittävät huomiota uuttaa toimihenkilöä rekrytoitaessa. 

Olen viime aikoina päässyt työni kautta tutustumaan julkiseen sektoriin lähemmin. Pää-

dyin valitsemaani aiheeseen, koska halusin ymmärtää rekrytointiprosessia paremmin 

esimiehen näkökulmasta julkisella sektorilla. Minua on myös aina kiinnostanut esimies-

työ ja siinä erityisesti rekrytointi ja tavoitteenani onkin päästä työskentelemään näiden 

asioiden parissa tulevaisuudessa. Valmiin työni toivoisin olevan hyödyksi esimiehille, 

jotta he ymmärtäisivät paremmin, minkälaisia haasteita prosessin eri vaiheissa saattaa 

kohdata. Haluaisin työni auttavan myös työnhakijoita ymmärtämään rekrytointiprosessin 

eri vaiheet ja niiden merkityksen koko prosessin kannalta sekä tuomaan esille minkälai-

silla keinoilla esimiehet valitsevat työntekijöitä. 

Työni teoriaosuudessa selvitetään rekrytointiprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät asiat. 

Tämän jälkeen perehdytään lähemmin esimiehen rooliin itse prosessin aikana. 

Opinnäytetyöni tutkimusosa koostuu teemahaastatteluista. Haastattelen neljää toimi-

henkilörekrytointeja tekevää esimiestä julkiselta sektorilta. Haluan selvittää, miten nämä 

henkilöt kokevat heidän rekrytointiprosessiensa toimivuuden, sen suurimmat haasteet 

sekä millaisiin asioihin he kiinnittävät huomiota valitessaan työntekijöitä omaan organi-

saatioonsa. 
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2 REKRYTOINTIPROSESSI 

Rekrytointiprosessi saattaa kestää muutamasta minuutista moneen kuukauteen. Lähtö-

kohtaisesti jokainen työssäkäyvä on joskus rekrytoitu. Voidaankin puhua varsin yleisestä 

ilmiöstä, josta lähes kaikilla on jonkinlaista kokemusta. Kevyimmillään rekrytointi saattaa 

tapahtua menetelmällä, että organisaation edustaja kysyy ’’tuletko töihin?’’, jos hakija 

vastaa, että ’’tulen’’ on prosessi valmis. Useimmiten prosessi on kuitenkin monivaihei-

nen, joka sisältää taustaselvityksiä, työpaikkailmoituksen laatimista, haastatteluja ja so-

veltuvuus arviointeja ja usein myös paljon byrokratiaa. Molemmissa tapauksissa loppu-

tulema kuitenkin on sama: työntekijä aloittaa työt uudessa tehtävässä.  (Markkanen 

1999, 12). Tässä luvussa käsittelemme juuri tätä jälkimmäistä monivaiheista prosessia. 

 

2.1 Tarvekartoitus 

Uuden rekrytoinnin perustana on aina jokin tarve. Tarve voi syntyä monellakin eri tavalla. 

Näitä voivat olla muun muassa jonkun vanhan työntekijän irtisanoutuminen, mahdollinen 

eläköityminen, siirtyminen yrityksen sisällä muihin tehtäviin tai sitten tarve voi johtua esi-

merkiksi yrityksen lisääntyneestä työmäärästä, laajentumisesta tai toiminnan tehostami-

sesta. (Kauhanen 2006, 70-71) 

Kaijalan (2016, 27-28) mukaan kun mahdollisen rekrytoinnin tarve on tunnistettu, on 

syytä kysyä seuraavat kysymykset ja tutkia ainakin seuraavia asioita. 

- Tarvitaanko uutta henkilöä vai voisiko kyseiset asiat jättää tekemättä? 

- Olisiko tehtävää mahdollista ulkoistaa tai vuokrata täsmäosaaja? 

- Onko tehtävänkuva muuttunut, tulisiko uuden henkilön osata jotain, mitä vanha henkilö 

ei osannut? 

- Onko jotain kriittistä osaamista, jota yrityksestä puuttuu? 

- Mitä talenttia tarvitsemme tämän osaamisen saavuttamiseen? 

- Kenen kanssa mahdollinen uusi henkilö tulee työskentelemää; miten arvioida työyhtei-

sön toimivuuden? 
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Kun uuden henkilön tarve on tunnistettu, tulee varmistaa rekrytointilupa, josta useimmi-

ten päättää joku itse rekrytoivaa esimiestä ylemmältä taholta. Vasta tämän luvan varmis-

tuttua voidaan siirtyä itse rekrytointi-ilmoituksen valmisteluun. 

 

2.2 Rekrytointi-ilmoitus 

Rekrytointi-ilmoitus on rekrytoinnin yksi keskeisimpiä osa-alueita ja sillä on oikean hen-

kilön löytymisen kannalta todella suuri merkitys. Hyvä rekrytointi-ilmoitus on selkeä, in-

formatiivinen, huolellisesti laadittu ja kirjoitusasultaan virheetön. Se voi olla yhdistelmä 

video-, kuva- ja tekstielementtejä, jonka tavoitteena on puhutella juuri haluttua kohde-

ryhmää oikealla tavalla. Hyvän ja luotettavan työnantajakuvan luominen on myös yksi 

keskeisiä asioita, jota ilmoitusta laatiessa tulisi ottaa huomioon. (Oikotien www-sivut 

2018) 

Hyvä ilmoitus kertoo työstä ja talosta kaiken olennaisen. Lisäksi ilmoituksesta on jätetty 

pois kuluneet fraasit kuten ’’olet valmis haasteelliseen työhön’’ ja epäuskottavat ylistys-

sanat ’’tarjoamme loistavan näköalapaikan dynaamisessa ympäristössä’’. Nämä ovat 

sellaisia, jotka saattavat jopa karkottaa parhaat hakijat. (Kortejärvi-Nurmi ym. 2008, 157) 

Rekrytointi-ilmoituksia löytyy ihan laidasta laitaan, vain muutaman rivin ilmoituksesta, 

jossa ei oikeastaan mainita kuin tehtävänimike ja hakuaika aina kaiken kattavaan tehtä-

väkuvaukseen asti, joka tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot, eikä jätä mahdolliselle hakijalle 

paljoa avoimia kysymyksiä. 

Hyvä ja informatiivinen työpaikka ilmoitus voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 

1. Tiedot organisaatiosta 

a. Yrityksen historia ja nykytila 

b. Taloudelliset tunnusluvut ja henkilöstömäärä 

c. Toimipaikkojen lukumäärä ja/tai maantieteellinen toiminta-alue 

d. Yrityksen tarjoamat tuotteet ja/tai palvelut 

2. Avoin tehtävä ja sen kuvaus 

a. Selkeä kuvaus avoimesta tehtävästä 

b. Tehtävän vastuualueiden kuvaus 

c. Kuvaus tehtävän sidosryhmistä 
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d. Mitkä asiat auttavat tehtävässä menestymisessä 

3. Mitä työnantaja tarjoaa 

a. Kouluttautumismahdollisuudet 

b. Mahdollinen urakehitys 

c. Työn tuki 

d. Työvälineet 

e. Palkkaus sekä työsuhde-edut 

4. Mitä työnhakijalta odotetaan 

a. Henkilöprofiiliin määritetyt vaatimukset, joita tehtävän hoitaminen vaatii 

b. Eduksi katsottavat asiat 

On myös hyvä pitää mielessä, että työnhakija saattaa kohdata ja tiedostaa yrityksen ole-

massaolon ensikertaa nähdessään rekrytointi-ilmoituksen. (Empore Oy www-sivut 2014) 

Hakijat yleensä näkevät ilmoituksesta tehtävänimikkeen, joten sen on hyvä kuvata tar-

jottua tehtävää mahdollisimman hyvin. Viime aikoina sosiaalisessa mediassa on nähty 

hieman persoonallisempia rekrytointi-ilmoituksia, joiden ainoana tavoitteena onkin ollut 

saada aikaan tietynlainen viraaliefekti sosiaalisessa mediassa ja nousta puheenai-

heeksi, jonka kautta on pyritty saamaan halutuilta osaajilta hyviä hakemuksia. Hassu, 

outo tai uniikki tehtävänimike voi kerätä lukijoita, mutta saattaa myös karkottaa osaavia 

hakijoita ja tuoda enemmän hakemuksia irrelevantilta kohderyhmältä. Vaarana on myös 

jäädä työpaikkailmoittelusivustoilla ja hakukoneissa algoritmien osumien ulkopuolelle, 

jolloin ilmoitus ei tavoita haluttua kohderyhmää.  

Usein sorrutaan myös siihen, että painotetaan vaatimuksia liikaa verrattuna siihen mitä 

työnantaja tarjoaa. Hyvät hakijat haluavat haasteita, mutta myös tarvittavat resurssit nii-

den selvittämiseen. On siis tarjottava muutakin kuin kilpailukykyistä palkkaa ja hyvää 

sijaintia. Panostamalla kunnolla ilmoituksen laadintaan aikaa säästyy hakijan kuin esi-

miehenkin osalta ja loppuprosessi sujuu paljon helpommin. (Oikotien www-sivut 2018) 
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2.3 Rekrytointikanavat ja -tavat 

Rekrytointi jaetaan yleisesti kahteen hankintatapaan, sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäisestä-

rekrytoinnista on kysymys silloin, kun joku organisaation vanhoista työntekijöistä nimite-

tään avoinna olevaan toimeen tai tehtävään organisaation sisältä. Ulkoisesta rekrytoin-

nista on puolestaan kysymys, kun avoimeen tehtävään palkataan henkilö organisaation 

ulkopuolelta. Ensisijaisen rekrytointitavan määrittää yleensä organisaation henkilöstö- ja 

toimintasuunnitelma. Avoimena olevan tehtävän luonne, kilpailutilanne ja organisaation 

kulttuuri saattavat myös vaikuttavat siihen kumpaa tapaa päädytään hyödyntämään. 

Kummassakin tavassa on sekä hyviä kuin huonojakin puolia. (Kauhanen 2009, 70-71) 

2.3.1 Sisäinen rekrytointi 

Sisäiset siirrot ovat yleensä nopea tapa saada uusi henkilö avoimeen tehtävään, ja on 

useimmiten ulkoista hankintaa riskittömämpää, koska tämän henkilön osaaminen ja 

muut avut ovat jo organisaation tiedossa. Houkuttimena toimii usein myös näytönpaikka 

ja mahdollisuus edetä omalla urallaan organisaation sisällä. 

Riskinä, jos kaikki avoimet paikat täytetään aina organisaation sisältä on jämähtäminen 

paikalleen, koska ei saada välttämättä riittävästi uusia ideoita ja näkökulmia talon ulko-

puolelta. Riskinä tässä on ainakin uusilla ja nopeasti muuttuvilla toimialoilla, että kun 

yritys on pienenkin ajan aloillaan ilman uusia ideoita ja näkökulmia saattavat kilpailevat 

yritykset saada suuren etulyöntiaseman markkinoilla. (Koivisto 2004, 49-50) 

Viime aikoina on myös alettu pohtimaan yhä enenevissä määrin työntekijöiden sitoutta-

mista omaan organisaatioon Talent Managementin avulla. Ihminen kaipaa keskimäärin 

noin kolmen vuoden välein työnkuvan muuttumista ja uudistumista. Kolmessa vuodessa 

työntekijä yleensä oppii omat tehtävänsä niin hyvin, että alkaa mielenkiinto hiipua. Kysy-

mys onkin, annetaanko hänen tässä tilanteessa hakeutua muualle uusiin tehtäviin vai 

tarjotaanko hänelle mahdollisesti uutta ja haastavampaa tehtävää organisaation sisältä. 

Mikäli tehtävään tarvittava kompetenssi löytyy jo organisaation sisältä saattaa sisäinen 

rekrytointi olla todella kannattava investointi, sillä se luo yleistä kuvaa organisaation si-

sällä siitä, että hyvät osaajat halutaan pitää talon sisällä. (Aho 2016, Psycon.fi) 
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Sisäisen rekrytoinnin edut: 

- henkilö tuntee jo organisaation ja sen toimintatavat 

- urakehitys auttaa kyseistä henkilöä sitoutumaan entistäkin paremmin organisaatioon 

- osaaminen ei valu organisaation ulkopuolelle mahdollisesti kilpailijoiden käyttöön, vaan 

se kasvaa organisaation sisällä 

- urakehityksen mahdollisuus luo todella hyvää ja positiivista työnantajakuvaa 

 

2.3.2 Ulkoinen rekrytointi 

Ulkoinen rekrytointi vaatii yleensä paljon enemmän aikaa ja resursseja kuin sisäinen, 

koska silloin joudutaan käymään koko rekrytointiprosessi läpi alusta loppuun. Koko pro-

sessin läpikäynnin lisäksi todella suuri resursseja vaativa asia on uuden henkilön pereh-

dytys, sillä usein se vaatii yhdeltä tai useammalta vanhalta työntekijältä panosta ja vai-

kuttaa hetkellisesti heidän työtehokkuuteensa alenevasti. Ongelmana ja riskinä ulkoi-

sessa rekrytoinnissa on, ettei hakijoiden joukossa ole yhtään halutun kaltaista henkilöä. 

Toisena isona riskinä on, että vaikka koko rekrytointiprosessi menisi muuten aivan suun-

nitellusti ja tehtävään pätevä henkilö saadaan palkattua, etteivät henkilökemiat kollegoi-

den kanssa kohtaa tai henkilö ei vain muuten sovellu nykyiseen työyhteisöön. (Koivisto 

2004, 50) Tämä saattaa johtaa siihen, että koko työyhteisö kärsii ja jopa työteho saattaa 

kärsiä. 

Hyvinä puolina ulkoisessa rekrytoinnissa on, että organisaatioon saadaan ns. ’’uutta 

verta’’ ja uusia näkemyksiä, mikä saattaa parantaa koko organisaation kilpailukykyä. 

(Kauhanen 2009, 72) 

Tärkeimpiä asioita sen jälkeen, jos päädytään käyttämään ulkoista rekrytointia, on päät-

tää mitä kanavia ja menetelmiä käytetään sen toteuttamiseen. 

Rekrytointikanavien valinnassa trendi on kehittymässä siihen suuntaan, että työnantajat 

pyrkivät yhä enenevissä määrin käyttämään sosiaalista mediaa rekrytoinnin kanavana, 

koska sieltä tavoittaa tänä päivänä osaajat kaikkein helpoiten. (Kauppalehti www-sivut 

2017) Esimerkiksi perinteisten lehti-ilmoitusten ja TE-palveluiden ilmoitusten rooli 
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rekrytointityössä alkaa menettää merkitystään. Arvio pohjautuu Duunitorin teettämään 

kansalliseen rekrytointitutkimukseen, joka on tehty viimeisenä viitenä vuotena. (Duunitori 

www-sivut 2016) 

Sosiaalisen median etuna on myös rekrytoinnin kohdentamisen lisäksi, että sillä tavoite-

taan paljon ns. passiivisia työnhakijoita. LinkedIn:n ja Facebookin kautta esimerkiksi pys-

tytään tavoittamaan ihmisiä, joilla on tällä hetkellä työsuhde ja jotka eivät etsi aktiivisesti 

uutta työtä. Työnhaku palvelujen idea puolestaan on tavoittaa sellaiset ihmiset, jotka ovat 

valmiiksi orientoituneet työnhakuun. Sosiaalisessa mediassa puolestaan orientaatio on 

lähtökohtaisesti vapaa-ajassa, jolloin oikeankaan kohderyhmän tavoittaminen ei välttä-

mättä johda työn hakemiseen. Sosiaalista mediaa rekrytointikanavana ei näin ollen kan-

natakaan nähdä vaihtoehtoisena tai korvaavana kanavana vaan yhtenä lisäkanavana. 

(Suonpää, Monsterin www-sivut)   

Esimerkkejä mahdollisista ulkoisen rekrytoinnin kanavista: 

- Työvoimatoimisto 

- Lehti-ilmoitus 

- Erilaiset rekrytointimessut 

- Ammattiliittojen työnvälityspalvelut 

- Sosiaalinen media 

- Organisaation omat verkkosivut 

- Oppilaitosten rekrytointipalvelut 

- Suorahaku (head hunting) itse tai välityspalvelun kautta 

- Työvoimanvuokrauspalvelut 

(Kauhanen 2010, 77-78) 

2.4 Työhakemukset ja hakijoiden karsinta 

Aluksi tulisi kaikki hakemukset käydä perusteellisesti läpi, ettei jonkun potentiaalisesti 

sopivan henkilön hakemus mene sieltä ohi. Tähän kannattaakin varata mahdollisimman 

paljon aikaa ja nähdä vaivaa. Hakemusten sisältöön ja sen virheettömyyteen tulisikin 

kiinnittää erityistä huomiota. Sillä eihän työhakemus, jossa on jo paljon virheitä, anna 

kovin hyvää kuvaa hakijasta. Hyvä ja huolellisesti tehty hakemus kertoo myös hakijan 

motivaatiosta avointa tehtävää kohtaan. 
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Hakemus on se keino, jolla hakijan on mahdollisimman hyvin osoitettava täyttävänsä 

tehtävän vaatimukset ja olevansa muuten sopiva kyseiseen tehtävään. Toimihenkilöiden 

rekrytoinnissa yleensä pyydetään vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo, joiden pe-

rusteella tehdään ensimmäiset karsinnat, kun taas suoritus portaan työtehtävissä voi-

daan hakijoita kutsua haastatteluun pelkän puhelinsoiton perusteella. (Kauhanen 2010, 

82) 

Hakemusten perusteella haastatteluvaiheeseen jatkaa yleensä vain murto-osa haki-

joista. Karsinta perustuu hakemuksen vertaamiseen tarjottuun toimenkuvaan. Valintakri-

teerit ovat ensisijaisesti kokemustaustaan ja ammatilliseen osaamiseen liittyviä. Hake-

mukset usein ovat persoonattomia ennen ensimmäistä tapaamista. Oletuksia voi toki 

tehdä, mutta niiden tulisi pysyä oletuksina ensimmäiseen haastatteluun asti. (Markkanen 

1999, 151). 

Kun hakemus on vastaanotettu, on hakijalla yleensä positiivisia odotuksia, mutta proses-

sin pitkittyessä ne alkavat enemmän ja enemmän muuttua negatiivisiksi, jos organisaa-

tion puolelta ei kuulu minkäänlaista vastausta. Tämän takia onkin erittäin tärkeää lähet-

tää heti esimerkiksi viesti ’’hakemuksesi on vastaanotettu’’ tai ’’kiitos hakemuksestasi’’, 

jotta hakija saa varmuuden ainakin, että hänen hakemuksensa on tullut perille. Pahim-

missa tapauksissa edes valinnasta ei lähetetä hakijoille mitään informaatiota ja silloin voi 

hakijalla itsellekin tulla epävarmuutta onko hänen hakemuksensa edes tullut perille. 

(Duunitorin www-sivut 2018) 

Paras tapa, joka antaa myös parhaan työnantajakuvan on, että hakijoille lähetetään mah-

dollisia väliaikatietoja prosessin jokaisessa vaiheessa. Esimerkiksi heti hakemuksen 

saavuttua kiitetään saapuneesta hakemuksesta, sekä voidaan kertoa jatkomenettelyistä 

ja aikataulusta. Seuraavaksi väliaikatietoja voi lähettää muun muassa siinä vaiheessa, 

kun haastateltavat on valittu ja siitä karsiutuneet ovat tiedossa. Lopullinen valintatulos 

ilmoitetaan heti päätöksen jälkeen kaikille hakijoille. 

Kieltävien vastauksien sisältöä on myös todella tärkeä miettiä, koska niitä moititaan usein 

siitä, että ne on tehty saman kaavan mukaan, eikö niissä ole esitetty riittävästi perusteita 

kielteiseen päätökseen. Vastauksessa on ensinnäkin tärkeää kiittää kiinnostuksesta yri-

tystä ja kyseistä tehtävää kohtaan, jonka lisäksi vastauksessa voidaan kertoa mm. seu-

raavat asiat: 

- Kuka tuli valituksi (jos valittu antaa suostumuksen) 

- Mitkä perusteet valinnassa painoivat eniten 
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- Paljonko hakemuksia oli 

- Lisäksi voidaan luonnehtia hakijoiden tasoa yleisesti 

(Kortejärvi-Nurmi ym. 2008, 169) 

 

2.5 Työhaastattelut 

Yleisin ja varmasi myös perinteisin käytettävä valintamenetelmä on työhaastattelu. 

Haastattelun perimmäisenä tavoitteena on saada selvyys siitä, soveltuuko hakija ylipää-

tään kyseiseen tehtävään, mutta myös antaa hakijalle tietoa avoinna olevasta tehtä-

västä. Haastattelemassa olisi syytä aina olla ainakin kaksi henkilöä: esimies sekä hänen 

valitsemansa toinen henkilö. Tämä toinen henkilö voi olla mm. tämän esimiehen oma 

esimies, kollega, palkattavan henkilön tuleva kollega tai joku muu rekrytointiin erikoistu-

nut ammattilainen. (Kauhanen 2010, 82) 

Haastattelun toteuttamiselle on lähtökohtaisesti kaksi eri tapaa, se voi olla melko vapaa 

ja keskusteleva tai vaihtoehtoisesti todella ennalta jäsennelty sekä suunniteltu. Vapaa-

muotoinen haastattelu etenee spontaanien aloitteiden ja vuorovaikutuksen mukaan ja 

siinä suositaan paljon avoimia kysymyksiä kuten ’’Mitä odotat tulevaisuudelta?’’. Tutki-

musten mukaan ennalta jäsennellyllä haastattelulla (strukturoitu) saavutetaan yleisesti 

parempi lopputulos ja arvio kyseisen henkilön työmenestyksestä. 

Jäsennetyssä haastattelussa käytetään haastattelurunkoa, jonka johdosta kaikille haas-

tateltaville esitetään samat ennalta määritellyt kysymykset. Tällöin haastateltavien vas-

tauksia on helpompi vertailla keskenään. Tämän lisäksi haastattelija pystyy keskittymään 

paremmin itse vastauksiin, koska hänen ei tarvitse miettiä, mitä hän seuraavaksi kysyisi. 

(Kortejärvi-Nurmi ym. 2008, 173) Markkasen (1999) mukaan haastattelussa tulisikin kiin-

nittää erityistä huomiota hakijan motivaatioon avoinna olevaa tehtävää kohtaan, hakijan 

erityisosaamiseen ja kasvupotentiaaliin tulevaisuudessa sekä minäkuvaan. Minäkuvaan 

on tärkeää kiinnittää riittävästi huomiota, koska kehittyäkseen ihmisen pitää tunnistaa 

omat vahvuuden ja heikkoudet. 

Haastattelija tekee johtopäätöksiä koko haastattelun ajan ja saattaakin näin ollen välillä 

poiketa mahdollisesta haastattelurungosta ja palata jo läpikäytyihin asioihin. Tavoitteena 

on saada jokaisesta haastateltavasta mahdollisimman hyvä kuva ihmisenä, työntekijänä, 

osaajana ja potentiaalina tulevaisuutta ajatellen. (Markkanen 1999, 140) 
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2.6 Soveltuvuusarviointi 

Soveltuvuusarvio perustuu lähtökohtaisesti persoonallisuuden ja ammatillisten osaamis-

ten arviointiin ja näiden pohjalta tehdyn arvion suhteuttamisesta avoinna olevan tehtävän 

toimenkuvaan. (Markkanen 1999, 101) Soveltuvuus arvioinneilla pyritään myös pitä-

mään rekrytointiin liittyvät riskit minimissään, koska virherekrytointien kustannukset ovat 

yleensä kohtuuttoman suuria. Perusteellisesti tehty soveltuvuusarviointi rekrytointipro-

sessin aikana mahdollistaa työntekijän potentiaalin käyttöön heti työsuhteen alkaessa. 

Soveltuvuusarvioinnilla pyritään mm. seuraaviin asioihin: 

- Takaamaan tasapuolinen ja reilu kohtelu kaikille hakijoille 

- Saamaan syvempää tietoa kuin pelkällä haastattelulla 

- Saamaan toiminnallista tietoa hakijoista – näkemään kuinka he toimivat testiti-

lanteessa tai paineen alla 

- Pyritään tuomaan hakijan tärkeimmät kompetenssit entistä paremmin esiin 

Soveltuvuusarviointitestauksessa saatetaan usein käyttää useampaa, kuin yhtä mene-

telmää. Testausmenetelmät voivat olla muun muassa psykologinen kykytesti, persoo-

nallisuus- ja motivaatiomittarit, työpsykologin haastattelu, ryhmätyö tai työnsimulointi. 

Testien perusteella kerätystä aineistosta tulisi aina tehdä soveltuvuusarviointilausunto, 

joka helpottaa valintapäätöstä tehtäessä kärkihakijoiden ja heidän kompetenssiensa ver-

tailua keskenään. Lisäksi tämä auttaa tarvittaessa perustelemaan tehtyä valintapäätöstä 

myöhemmin. (Mikko Puonti, Crescon www-sivut 2018) 

Vielä ennen valintapäätöksen tekoa on syytä tarkistaa mahdolliset referenssit ja mahdol-

liset suosittelijat, sillä juuri näillä tahoilla on todennäköisesti erittäin selkeä kuva siitä, 

minkälainen kyseinen henkilö on työntekijänä ja ihmisenä. (Sundvik 2006, 172) 

2.7 Lopullinen valintapäätös 

Kun ollaan vihdoin päästy päätöksenteon hetkeen ei ongelmana useinkaan ole hakijoista 

kerätyn tiedon puute, vaan ennemminkin sen punnitseminen.  Kun tietoa aletaan suo-

dattaa ja punnita päätöksen tekemiseksi, on hyvä palata taas alkuperäisiin kriteereihin. 

Päätöksenteko on sitä helpompaa, mitä paremmin valintakriteerit on lähtötilanteessa 

määritelty. Prosessin alkuun investoitu aika ja vaiva tulee nyt takaisin. (Sundvik 2006, 

173) 
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Valintapäätöksen tekemisessä tulisi pyrkiä sellaiseen järjestelmällisyyteen, että kaikkien 

hakijoiden, sekä sisäisten, että ulkoisten ominaisuudet voidaan punnita mahdollisimman 

hyvin ja yksiselitteisesti ja verrata niitä asetettuihin vaatimuksiin. 

Valintapäätöksen jälkeen valitulle henkilölle tulee ilmoittaa valinnasta mahdollisimman 

pian. Myös niille hakijoille, joihin valinta ei kohdistunut tulee ilmoittaa ja kiittää kiinnos-

tuksesta yhtiötä kohtaan. Mutta tämä kielteisten ilmoitusten tekeminen on hyvä tehdä 

vasta sen jälkeen, kun ensisijaisesti valittu henkilö on ottanut paikan vastaan, koska jos 

hän kieltäytyy paikasta, voidaan paikkaa tarjota jollekin toiselle hakijalle. Vaihtoehtona 

tällaisessa tilanteessa on myös jättää rekrytointi avoimeksi, mikäli hakijoiden joukossa ei 

ollut muita tehtävään soveltuvia hakijoita. (Kauhanen 2010, 88) 
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3 ESIMIEHEN ROOLI REKRYTOINTIPROSESSIA 

3.1 Hakijaprofiilin määrittely 

Esimiehen tulisi miettiä hakijaprofiili valmiiksi hyvissä ajoin ennen varsinaisen rekrytoin-

nin aloittamista. Hakijaprofiili voi olla esimerkiksi lista, johon kirjataan kaikki vaatimukset 

ja ominaisuudet, joita avoinna olevan työtehtävän hoitaminen vaatii ja joita haettavalta 

henkilöltä tulisi löytyä. (Empore rekrytointiopas, 2015) Emporen rekrytointioppaan (2015) 

mukaan hakija tulisi määritellä ainakin seuraavat kriteerit: 

• Osaamisalueet 

- Mitä osaamista henkilöllä tulee olla 

- Voiko vaadittava osaaminen tulla esimerkiksi harrastuksen kautta 

• Työkokemus 

- Miltä alalta ja kuinka paljon kokemusta tulee olla 

- Voiko työkokemuksen puutteen paikata jotain muuta kautta hankitulla 

osaamisella 

• Koulutus 

- Minkälainen koulutus soveltuu parhaiten kyseisen tehtävän hoitamiseen 

- Voiko koulutuksen puutteen korvata työkokemuksella tai muulla osaami-

sella 

• Muut kriteerit 

- Esimiestaito 

- IT-osaaminen 

- Kielitaito 

- Mahdollisesti tarvittavat sertifikaatit 

• Luonne 

- Mitä asioita mahdolliset asiakkaat arvostavat henkilössä 

- Minkälaisia asioita organisaatio arvostaa henkilössä 

- Mitä lähiesimies ja kollegat arvostavat 

- Mistä henkilön tulee motivoitua 

- Mistä asioista henkilön tulee olla kiinnostunut tuottaakseen mahdollisim-

man paljon lisäarvoa niin organisaatiolle kuin mahdollisille asiakkaillekin 
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On myös tärkeää muistaa listata vain oleellisia asioita tehtävän hoitamisen kannalta. Kri-

teerit tulee siis jättää riittävän väljiksi sellaisten kriteerien kohdalta, joilla ei ole suora-

naista merkitystä tehtävässä menestymisen kannalta. Tällöin ei suljeta heti alussa liikaa 

hakijoita pois jatkosta. (Empore www-sivut 2015) 

Nykyään pelkän osaamisen painottaminen hakijaprofiilin määrityksessä alkaa antaa tilaa 

yhä enenevissä määrin näille muille edellä mainituille kriteereille ja niiden painottaminen 

rekrytoinnissa onkin lisääntynyt. Esimerkiksi jos löydetään muuten aivan täydellinen ja 

tehtävään sopiva henkilö, mutta häneltä puuttuu jokin määritellyistä osaamisen kritee-

reistä, voidaan pohtia mahdollisuutta sille, olisiko mahdollista kouluttaa/opettaa tämä ky-

seinen osaaminen tälle henkilölle. Tällöin organisaatioon saadaan juuri sellaisia ihmisiä 

kuin sinne halutaan ja heidän kouluttamiseen on järkevää käyttää aikaa ja rahaa työsuh-

teen alussa. (Salli, Takatalo 2014, 19-20) 

 

3.2 Rekrytointiprosessin aikatauluttaminen 

Rekrytointiprosessiin pitää suhtautua kuin mihin tahansa muuhunkin asiakaspalveluti-

lanteeseen. Rekrytointiprosessiin varattavaan aikaan on myös syytä kiinnittää erityistä 

huomiota ja sitä on varattava riittävästi, varsinkin jos prosessiin osallistuu useampi hen-

kilö. Varattu aika tulee myös käyttää mahdollisimman tehokkaasti, jotta saavutettaisiin 

haluttu ja paras mahdollinen lopputulos. Esimiehen tulee huolehtia myös, että sovitussa 

aikataulussa pysytään mahdollisimman hyvin, sillä työnhakija usein arvioi jo prosessin 

aikana kuinka hyvin sovitut asiat pitävät organisaatiossa. (Empore www-sivut 2015)  

Jos prosessi kuitenkin syystä tai toisesta pääsee venymään, on tiivis viestintä ensiarvoi-

sen tärkeää, koska muuten hakijoiden kiinnostus yritystä kohtaan lopahtaa ja yritys antaa 

muutenkin itsestään huonoa kuvaa ulospäin. Koko prosessi vie yleensä minimissään 

kaksi kuukautta, joka saattaa olla joillekin hakijoille liian pitkä aika, varsinkin jos hänellä 

on muita hakuprosesseja käynnissä samaan aikaan ja myös juuri tämän takia intensiivi-

syys ja tehokas viestintä on kaiken a ja o. Seuraavaksi esimerkki rekrytointiprosessin 

aikataulusta: 
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(Salli & Takatalo 2014, 11) 

 

3.3 Työhaastattelut 

Esimiehen tulisi valmistautua haastatteluihin aina huolella ja aikaa käyttäen, sillä jos hän 

ei ole käyttänyt tähän riittävästi aikaa on riskinä, ettei itse haastattelussa päästä parhaa-

seen mahdolliseen lopputulokseen. Esimerkiksi kysymysrunko on hyvä käydä läpi vielä 

ennen haastattelua kuten myös haastateltavan työhakemus, jottei itse haastattelun ai-

kana esimiehen tarvitsisi keskittyä haastateltavan papereiden selailuun. Haastatteluille 

pitää myös varata riittävästi aikaa ja haastattelukutsuja lähetettäessä on pidettävä huoli 

siitä, että siinä on kaikki tarvittava tieto kuten aika, paikka, kesto, mukaan tarvittavat to-

distukset ja saapumisohjeet, joita voivat olla esimerkiksi parkkipaikoista tai sisäänkäyn-

nistä informoiminen.  

Haastattelutilan valitseminen on yksi arkisin ja yksinkertaisin haastattelun valmistelun 

toimenpide, johon pitää kuitenkin kiinnittää erittäin tarkkaa huomiota. Tavoitteena on 

saada käyttöön tila, joka on rauhoitettu, varattu sillä hetkellä haastattelulle ja olla sellai-

nen, jossa haastattelija tuntee olonsa mukavaksi. Tämän takia usein onkin suositeltavaa 

käyttää haastattelijan omaa huonetta, jos se on haastatteluihin soveltuva eli siinä on 

Vk 1 • Valmistelutyöt

Vk 2-3 • Hakuaika

Vk 3-4 • Hakemusten läpikäynti

Vk 4-5 • Esikarsinta

Vk 5-6 • Haastattelut

Vk 6-7 • Soveltuvuusarvioinnit

Vk 8 • Rekrytointipäätökset
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riittävät ääni- ja näköeristykset. Hyvä ja toimiva haastattelutila mahdollistaa sen, että 

haastattelija pystyy keskittämään koko huomiokapasiteettinsa ja kaikki aistinsa mahdol-

lisimman hyvin itse olennaiseen eli haastatteluun. (Niitamo 2000, 54-57) 

Ennen haastatteluja on myös päätettävä niihin osallistuvat henkilöt organisaation puo-

lelta. Jos haastatteluun osallistuu esimiehen lisäksi toinenkin henkilö tulee työnjako so-

pia etukäteen. Yleisin käytäntö on se, että haastattelun suorittaa vain yksi henkilö, mutta 

useamman henkilön käyttö on enemmän kuin suositeltavaa, koska jo koko tilanteen hal-

linta, vastausten ja muistiinpanojen kirjaaminen ja hakijan ulkoisen olemuksen tarkkailu 

ja tätä kautta kokonaiskuvan muodostaminen on niin haasteellista, että yksin suoritet-

tuna saattaa jotain olennaista jäädä huomaamatta tai kirjaamatta. (Koivisto 2004, 68) 

Itse haastattelussa on hyvä pitää mielessä, että se on kahden ihmisen vuorovaikutusti-

lanne, joten siinä onkin pyrittävä saamaan aikaan mahdollisimman paljon keskustelua 

sekä välttämään asetelmaa, jossa vain haastattelija kysyy ja hakija vastaa. Haastattelun 

tulisikin sijoittua seuraavan kuvion mukaisesti keskustelun ja kuulustelun väliin. 

 

 

 

Haastattelijan on myös pidettävä haastattelun tarkoitus mielessään koko haastattelun 

ajan, mutta tämä ei saa kuitenkaan tarkoittaa täydellistä kontrollia läpi haastattelun. 

Haastattelijan tulisikin pyrkiä luomaan haastattelusta mahdollisimman miellyttävä sekä 

luonnollinen tilanne. Tällaisen haastattelutilanteen luominen vaatii liiallisen tuttavallisuu-

den, mutta myös samalla liiallisen haastamisen välttämistä. Hakijan turhan jännittämisen 

välttämiseksi tulisi haastatteluun pyrkiä luomaan sellainen tunnelma, että hän kykenee 

mahdollisimman hyvin olemaan oma itsensä.  

Haastattelun aikana on pyrittävä ohjaamaan hakijaa myös arvioimaan itse omia vah-

vuuksiaan, mutta myös mahdollisia kehityskohteitaan, koska jokaiselta löytyy näitä mo-

lempia. Hyvän itsetuntemuksen omaaminen onkin todella tärkeä ominaisuus, jotta pystyy 

kehittämään itsestään mahdollisimman hyväksi työntekijäksi. Hakijalle on myös hyvä 

Keskustelu Haastattelu Kuulustelu
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antaa aikaa esittää kysymyksiä avoimeen tehtävään tai organisaatioon liittyen, koska 

myös haastattelijalla olisi hyvä olla jotakin annettavaa hakijalle. Haastattelusta tulisikin 

jättää haastateltavalle mahdollisimman hyvä mielikuva koko organisaatiosta. (Kansonen 

2013, Psycon.fi) 

 

3.4 Lopullisen valintapäätöksen tekeminen 

Esimiehet kokevat lähestulkoon aina tietynlaista epävarmuutta lopullisen valintapäätök-

sen tekemisessä. Esimies ei koskaan voi olla täysin varma hakemuksen ja haastattelu 

perusteella, kuinka hakija loppupeleissä sopeutuu organisaatioon, työyhteisöön sekä 

työtehtäviin. Vaikka tässä vaiheessa olisikin kuinka kirkas kuva tahansa siitä kenet halu-

taan rekrytoida, tulee esimiehen palauttaa mieleen, kuinka hyvin hakijat täyttävät asete-

tut kriteerit, koska pitkän prosessin aikana ne voivat päästä hieman unohtumaan tai visio 

haettavasta henkilöstä saattaa vääristyä prosessin aikana. Vastuu rekrytoinnin onnistu-

misesta on aina lopulta esimiehellä, jos valittava henkilö ei olekaan se oikea. Valintaa 

tehtäessä on myös muistettava se, että ketään ei ole pakko rekrytoida, jos kukaan haki-

joista ei tunnu oikealta valinnalta. Usein näiden niin sanottujen pakkorekrytointien loppu-

tulokset ovat olleet huonoja ja niillä on ikävät sekä pitkäkestoiset seuraukset. Sallila ja 

Takatalo (2014) ovatkin koostaneet tarkistuslistan, joka olisi syytä käydä läpi valintaa 

tehdessä: 

• Käy läpi, miten hakijat täyttävät rekrytointikriteerit 

• Onko kriteerien täyttymiseen liittyen vielä jotain täydennettävää? 

• Sparraile tarvittaessa rekrytointipäätöksestä prosessiin osallistuneiden taho-

jen/henkilöiden kanssa 

• Kuuntele intuitiotasi 

• Suhtaudu referensseihin kriittisesti – jätä mieluummin käyttämättä 

• Tee päätös – rekrytoi tai jätä rekrytoimatta 

• Älä venytä prosessia vaan toimi ripeästi ja vie homma maaliin 
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3.5 Lopullinen työhön saattaminen ja perehdytys 

Perehdytys hyvin tärkeä osa-alue rekrytointiprosessissa sen onnistumisen kannalta. En-

nen uuden työntekijän saapumista on kaikki hänen kanssaan läpikäytävät asiat sovittava 

ja suunniteltava etukäteen, jotta perehdytys olisi mahdollisimman tehokasta, koska 

huono perehdytys saattaa pilata hyvän rekrytoinnin. Myös kuka perehdytyksestä vastaa 

tulee määritellä tarkkaan etukäteen. Usein tarvitaan yksi varsinainen vastuuhenkilö, 

vaikka perehdyttäjiä olisi tosiasiallisesti enemmän. Työpaikalla olisi myös hyvä olla pe-

rehdyttämissuunnitelma, jota tulisi jatkuvasti kehittää ja uudistaa. Useimmiten parhaita 

henkilöitä tämän suunnitelman kehittämisessä ovat viimeiseksi sen mukaan perehdytetyt 

työntekijät, koska heillä on usein hyvä kuva siitä, mitä kehitettävää perehdytyksessä on. 

(Airila, Nykänen 2017) 

Riikka Pajunen (2015) nostaa hyvin esiin Kauppalehden artikkelissaan kuinka tärkeää 

esimiehen on ennen töiden aloitusta myös huolehtia kaikista käytännön asioista, jotka 

saattavat kuulostaa aivan itsestäänselvyyksiltä, mutta joskus nämäkin saattavat päästä 

unohtumaan. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi työpisteen, työvälineiden sekä kulkuoi-

keuksien hoitaminen kuntoon ennen työntekijän saapumista. 

Hyvin hoidettu perehdytys saa myös työntekijän tuntemaan itsensä enemmän tervetul-

leeksi työyhteisöön. Mitä ohuemmaksi perehdytys jää sitä suurempi on riski sille, että 

työntekijä vaihtaa työpaikkaa ja tämähän tarkoittaa sitä, että organisaatio joutuu mahdol-

lisesti käynnistämään uuden rekrytointiprosessin alusta alkaen, joka tietää ylimääräistä 

työtä esimiehelle ja lisäkustannuksia organisaatiolle. (Talouselämän www-sivut 2013) 
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4 TEEMAHAASTATTELUT REKRYTOINTIPROSESSIN 
HAASTEISTA 

4.1 Suunnittelu ja toteutus 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää minkälaisia haasteita julkisella sektorilla työsken-

televät esimiehet kohtaavat toimihenkilörekrytoinneissaan ja samalla sitä kuinka he ko-

kevat koko prosessin ja oman roolinsa siinä. 

Valitsin haastattelun tutkimuksen toteutustavaksi, koska tutkimuksessa on tarkoitus sel-

vittää kuinka, joku ihminen kokee jonkin tietyn asian, joten tutkimuksen aikana on helppo 

säädellä aineiston keruuta ja mahdollisesti esittää tarkentavia kysymyksiä tilanteen mu-

kaan. Tutkimus toteutettiin laadullista eli kvalitatiivista menetelmää käyttäen teemoite-

tulla yksilöhaastattelumenetelmällä. Haastatteluna toteutetussa tutkimuksessa etuna on 

myös usein se, että siihen saadaan mukaan juuri siihen suunnitellut henkilöt ja näin myös 

kävi tälläkin kertaa. (Hirsjärvi ym.2007, 200-201).  

Teemahaastattelu on strukturoidun- ja avoimen haastattelun välimuoto, jossa kysymys-

ten aihealueet eli teemat ovat ennalta tiedossa, mutta kysymysten tarkkaa muotoa ja 

järjestystä ei ole ennalta määrätty. (Hirsjärvi ym. 2007, 203).  

Haastattelut toteutettiin tammi-, helmi ja maaliskuun aikana vuonna 2019. Haastattelun 

kysymykset laadin itse (liite 1) ajatellen sitä, missä asioissa esimiehet voisivat kokea 

eniten haasteita, jotta haastatteluissa saataisiin mahdollisimman hyvin tuotua esiin suu-

rimmat esimiesten kokemat haasteet. Haastattelut on jaettu neljään eri teemaan, joita 

ovat rekrytointiprosessi, työhaastattelu ja valintatilanne, perehdytys ja lopuksi vielä va-

paa sana osio. Haastatteluissa kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset ja 

joissain haastatteluissa esitin muutamia täydentäviä kysymyksiä, koska koin saavani 

näillä kysymyksillä paremmin aihettani tukevia vastauksia irti. 

Tutkimuksessa mukana olleita esimiehiä oli neljä kahdesta eri organisaatiosta. Haasta-

teltavat halusivat pysyä anonyymeinä ja näin ollen saatiinkin tutkimukseen mukaan mie-

lestäni parhaat mahdolliset haastateltavat ja juuri ne ketä olin siihen ajatellutkin halua-

vani. Yksi haastateltavista oli itselleni entuudestaan tuttu, mutta muut olivat minulle en-

tuudestaan tuntemattomia. Toisesta organisaatiosta minun piti pyytää 
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henkilöstöpäälliköltä tutkimuslupa, jossa minun piti kertoa tutkimuksen aihe, tavoite, to-

teutustapa ja haastateltavien määrä sekä julkaistaanko valmis työ jossain.  

Haastattelut pidettiin haastateltavien työhuoneissa ja ne kestivät noin 40 minuuttia. Nau-

hoitin haastattelut puhelimeni nauhoitusohjelmalla, koska olisi ollut mahdotonta kirjata 

saatuja vastauksia haastattelun aikana ylös, joten tällä varmistettiin, että kaikki mahdol-

liset haastattelussa ilmi tulevat tiedot saadaan kirjattua ylös. 

Kun kaikki haastattelut oli saatu pidettyä, aloitin analysointivaiheen kaikkien haastattelu-

jen litteroinnilla, joka tarkoittaa tallennetun kerätyn laadullisen aineiston puhtaaksi kirjoit-

tamista. Litterointivaiheessa vastauksia ei vielä analysoitu mitenkään vaan kaikki haas-

tattelut litteroitiin sanatarkasti juuri niin kuin se nauhoituksessa eteni. (Hirsjärvi & Hurme, 

1991, 109) 

 

4.2 Tutkimuksen tulokset 

 

1. Rekrytointiprosessi 
 

Rekrytointiprosessien eteneminen oli kaikilla esimiehillä suhteellisen samanlainen. Aina 

ensimmäisenä tulee tietenkin ilmi rekrytoinnin tarve, jota osan haastatelluista esimiehistä 

tuli pyrkiä mahdollisimman paljon ennakoimaan aina edellisen vuoden henkilöstösuun-

nitelmassa ja talousarviossa. Tarpeen toteamisen jälkeen usein esimiesten tuli hankkia 

palkkaamisluvat ja selvittää voidaanko kyseistä tarvetta täyttää muulla tavalla kuin uuden 

henkilön rekrytoinnilla kuten töiden uudelleen järjestämisellä. Tämän jälkeen, mikäli uu-

den henkilön tarve vielä oli ilmeinen niin usein esimiehen täytyi miettiä vielä, että pitääkö 

rekrytoitavan henkilön tehtävänkuvaa muuttaa, että vastaavatko vanhat vaatimukset 

vielä tehtävänkuvaa. 

Yksi esimies sanoi saavansa palkata määräaikaisia toimihenkilöitä ilman luvan hake-

mista omalta esimieheltään, mutta mikäli kyseessä on vakituinen paikka, tulee lupa pyy-

tää ylemmältä taholta. 

’’ No se on just sitä henkilöstösuunnittelua mitä mä sanoin, että tehdään 
siinä talousarviovaiheessa et, mikä siellä on sitten se henkilöstötarve et, 
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sun pitää miettiä et jos sulle on jämässä eläkkeelle tai että siellä on poistu-
vaa henkilöstöä niin miettiä jo siinä kohtaa että mitä sä sille tehtävälle teet. 
Et siinä täytyy ottaa meidän ohjeiden mukaisesti ja kyl me se aina mieti-
täänkin et muutetaanko tehtävänkuvaa, tekeeks tää olemassa oleva jengi 
tän tehtävän jotenkin, että se vaikka jaetaan. että nytkin me tehtiin niin että 
meidän eläkkeelle siirtynyt niin suoraan hänen tilalleen ei otettu ketään 
vaan muutettiin tehtävän kuvaa ja sitten siirrettiin ulkoiselle yritykselle osa 
niistä tehtävistä, joita hän oli aikaisemmin tehnyt mutta että saatiin ihminen 
tilalle kuitenkin mutta eri tehtävään.’’ 

 

Tämän jälkeen kaikilla prosessi eteni samanlaisesti, laaditaan työpaikkailmoitus, karsi-

taan hakijat hakemusten perusteella ja valitaan haastatteluun kutsuttavat, haastatellaan 

valitut hakijat ja sitten lopuksi vielä valintapäätöksen teko sekä perehdytyksen järjestä-

minen. 

Osa esimiehistä koki myös rekrytoinnin omassa organisaatiossaan melko tai jopa todella 

byrokraattiseksi ja olivat sitä mieltä, että se saattaa himan aina vaikeuttaa ja hidastaa 

sen etenemistä, koska heidän piti pyytää lupa jo olemassa olevan vakanssin täyttämi-

seen, vaikka kyseinen vakanssi olikin jo olemassa ja palkkarahat varattuna budjetista, 

mikä taas johtaa siihen, että tarvittavan henkilön saaminen viivästyy. Yksi esimiehistä 

sanoi byrokratian olevan kuitenkin sinänsä hyvä asia, että silloin säännöt ovat kaikille 

samat, koska kyseessä on todella iso organisaatio. Yksi esimiehistä totesi, että juuri yh-

den henkilön rekrytointi jäi odottamaan, koska vakanssi tiedoissa oli jokin vanha kelpoi-

suusehto ja sen muuttamiseen tarvittiin taas hyväksyntä ylemmältä taholta, jonka henki-

löt kokoontuvat seuraavan kerran vasta jonkin ajan kuluttua. Kun lupa ylemmältä taholta 

saadaan niin pitää vielä pyytää järjestelmätoimittajaa tekemään muutokset järjestel-

mään, joka vie taas oman aikansa. 

’’ …ollaan me rakennettu siitä kohtuullisen hankala et ei se oo mikään sel-
lanen et hei mä päätän nyt yht äkkii et mä otan jonkun. Siihen liittyy niin 
paljon kaikkie et sulla pitää olla taustajärjestelmässä koko sen työsuhteen 
tai virkasuhteen se pohjarakenteet kunnossa elikkä työajat, palkat vakans-
sipohjat, esimiestyöt, nimikkeet kaikki kunnossa ennen, kun sä lähdet rek-
ryymään koska muuten me ei saada sitä rekrytointi-ilmoitusta edes ulos 
julkisuuten jos ei nää kaikki oo kunnossa.’’ 

 

Vastuualueet rekrytointiprosessissa olivat melko samanlaiset kullakin esimiehellä, että 

hoitavat itse koko prosessin alusta loppuun itse, mutta saattavat pyytää apuja tarvitta-

essa muilta henkilöiltä kuten esimerkiksi rekrytointisuunnittelijalta tai toiselta esimieheltä. 
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Melko yleistä oli, että hakemusten läpikäyntiin ja haastatteluun otettiin mukaan myös 

toinen henkilö ja toimittiin esimerkiksi niin, että molemmat henkilöt kävivät kaikki hake-

mukset läpi ja valitsivat tietyn määrän omasta mielestään sopivia hakijoita sieltä ja sitten 

lopuksi vertailtiin valittuja ja päätettiin yhdessä haastatteluun kutsuttavat henkilöt. Yksi 

esimies mainitsi myös, että on kerran toiminut niin, että joku muu on haastatellut hakijat 

kuin hän itse ja oli harmitellut sitä jälkeen päin, koska koki että hänellä itsellään olisi 

voinut olla parempi arviointikyky valinnan suhteen.  

’’…meillä on yleensä ollut sellainen tapa, että me molemmat, että yleensä 
on kaksi, kun haastattelee, että katsotaan sieltä, että nämä haastatellaan.’’ 

’’…kyllä me ollaan joskus tehty niin että joku toinen on ottanut henkilön 
haastatteluun, mutta kyllä olen sitä sitten jälkikäteen harmitellut, etten ollut 
siinä itse mukana, että jos olisi vaikka ollut hiukan silmää lisää siinä valin-
nassa niin olisi voinut miettiä hieman eri kannalta taas sitä.’’ 

 

Käytetyt rekrytointikanavat olivat lähes samat kaikilla. Suosituimmat kanavat olivat Kun-

tarekry sekä mol.fi. Mutta näiden lisäksi esille nousi myös muun muassa oman organi-

saation nettisivut ja mahdolliset ammattihenkilöiden ryhmät sosiaalisessa mediassa, 

mutta sosiaalisen median käyttö rekrytoinneissa ei haastattelujen perusteella ole kovin-

kaan aktiivista. Sanomalehtiä ei oikeastaan kukaan esimies sanonut käyttävänsä ja suu-

rimmaksi syyksi nousi varmasti se, että se on suhteellisen kallista verrattuna siihen, 

kuinka paljon hakijoita sen kautta saavutetaan. Ulkoinen haku oli myös esimiesten kes-

kuudessa suositumpaa kuin sisäinen haku, joskin sitäkin esimiehet sanoivat käyttävänsä 

silloin tällöin hieman riippuen avoimesta olevasta paikasta. Ja yksi esimiehistä mainitsi-

kin sen, että he aina yrittävät ennemmin kasvattaa organisaatioon sisälle uusia tekijöitä 

esimerkiksi siten, että ensin tulee korkeakouluharjoittelija, joka sitten jää töihin harjoitte-

lunsa jälkeen.  

’’Sanomalehtiä me ei olla käytetty, se on turhan kallista, meillä ei ole sem-
moiseen varaa…’’ 

’’…sitten tietenkin meillä on tällainen Facebook ryhmä, joissa on tämän 
alan ammattilaisia niin yleensä sinne on myös laitettu. Että sieltä on minun 
mielestäni aika hyvin saavutettu hakijoita.’’ 

’’…me yritetään aina niin kuin kasvattaa tänne sisälle tekijöitä niin kuin että, 
ensi tulee korkeakouluopiskelija harjoitteluun ja sitten hän jää tänne töihin 
niin kuin meille on nyt parikin jäänyt nyt suoraan harjoittelusta, että me ol-
laan huomattu sen olevan meidän paras tie.’’¨ 
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Vaikeimmaksi asiaksi rekrytointiprosessissa kaikki haastatellut esimiehet kokivat lähinnä 

itse rekrytoinnin aikatauluttamisen, ajoittamisen ja kokonaisuuden suunnittelun, koska 

itse rekrytointi ei ollut kuitenkaan yhdenkään esimiehen päätyö vaan se piti sovittaa 

muun työn lomaan. Isona pointtina nousi esiin se, että rekrytoinnin tulisi ajoittua sellai-

selle ajalle, että kun sopiva henkilö on saatu valittua niin kun hän aloittaa uudessa työssä 

olisi siellä joku perehdyttämässä häntä, ettei käynnissä ole esimerkiksi juuri suurin loma-

kausi. Yksi esimiehistä nosti esiin myös sen, että hakuilmoituksen laatiminen voi joskus 

olla hieman haastavaa sen kannalta, että sillä saataisiin juuri oikeat hakijat aktivoitu-

maan, koska jos hakuilmoitus on vääränlainen se voi tuottaa esimiehelle todella paljon 

lisätöitä esimerkiksi hakemusten lukemisen muodossa. 

’’…siihen pitää varata aikaa, se pitää aikatauluttaa ja sitten kun se ei ole 
kenenkään meidän päätyö niin sitten se pitää yrittää luovia johonkin sinne 
muun työn väliin.’’ 

’’Kai se on se rekrytoinnin kokonaissuunnittelu, koska se täytyy tehdä hy-
vin, että se on ihan kantapäänkautta opittu, että se pitää suunnitella että, 
miten se kokonaisuus menee. Että ihan se että sä rupeet miettimään 
kuinka kauan se pitää olla auki se paikka, miten sä teet sen hakuilmoituk-
sen, että juuri se oikea väki hakee sitä paikkaa, ettei ole ihan laidasta lai-
taan sitä väkeä.’’ 

’’Että esimerkiksi viime keväänä suunnittelu osuus meni nappiin muuten, 
mutta sitten kun me tehtiin se valinta niin sitten se henkilö pääsi loppujen 
lopuksi aloittamaan vasta elokuussa, kun meidän tarve olisi ollut jo silloin 
toukokuussa, kun porukkaa oli lomalla eikä ketään ollut perehdyttämässä 
niin ei kannattanut ottaa sitten aikaisemmin.’’ 

 

Kaikki esimiehet olivat melkeinpä sitä mieltä, ettei heidän työnantajakuva oikeastaan ol-

lut niin vahvuus eikä heikkous, mutta sen koettiin olevan ihan hyvä, vaikka ei sitä varsi-

naisena imutekijänä pidettykään. Myös sen avoimuutta korostettiin hyvänä asiana, koska 

esimerkiksi hakuilmoituksissa ilmoitetaan jo tehtävästä maksettava palkka. Esimiehet pi-

tivät julkista sektoria myös melko turvallisena ja varmana työnantajana kun sieltä on ker-

ran saanut paikan. Yksi esimiehistä nosti esiin sen, että on hyvä, kun hakijat tiedostavat 

usein sen, ettei organisaation työnantajakuva yleensä ole sama kuin se millaisen kuvan 

siitä voi saada yleisesti ottaen ulos päin tai miten siitä esimerkiksi puhutaan mediassa. 

’’Mun mielestä nämä ketkä meille hakee niin kyllä he sen tietää, että ehkä 
se työnantajakuva ja se muu kuva ei ole niin yhtenevät.’’ 

’’Kyl julkinen sektori sillä tavalla on, että aina kun hakija saa sieltä paikan 
niin se on sitten aika varmasti melko pysyvä ratkaisu, mutta ei se varmaan 
mikään imutekijä oikein ole.’’ 
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’’…me ilmoitetaan meidän ilmoituksissa jo palkka että, siitä ei ole niin kuin 
sitten enää mitään ihmeteltävää…’’ 

 

Kolme neljästä esimiehestä kertoivat pohtivansa henkilön mahdollista urakehitystä ja 

etenemistä esimerkiksi organisaation sisällä jo rekrytointi vaiheessa. Yksi esimiehistä 

kuitenkin sanoi, ettei hän mieti sitä oikeastaan lainkaan vielä siinä vaiheessa. Hän nosti 

myös esiin sen pointin, kun heille tulee paljon korkeakouluharjoittelijoita suorittamaan 

opintojen pakollista kuuden kuukauden harjoittelua niin he eivät yleensä pyri työllistä-

mään näitä henkilöitä harjoitteluiden jälkeen vaan haluavat ennemmin tarjota mahdolli-

simman monelle mahdollisuuden päästä tähän pakolliseen harjoitteluun, joten he ottavat 

siihen paikalle tällöin taas uuden harjoittelijan. Tämä poikkeaa melko paljon yhden esi-

miehen tavasta toimia, koska kuten aiemmin mainitsi heidän tavoitteena on aina pyrkiä 

kasvattaa itselleen sisälle uusia tekijöitä siten, että henkilö mahdollisesti tulee ensin työ-

harjoiteluun ja jos hommat toimivat niin pyritään sitten työllistämään kyseinen henkilö. 

Yksi haastateltavista painotti tätä osa-aluetta rekrytoinnissa todella vahvasti ja kertoi, 

että he pyrkivät aina palkkaamaan mahdollisimman motivoituneita henkilöitä, joilla on 

halua edetä omalla urallaan, että eivät he ikinä mieti asiaa niin, että henkilö tulee teke-

mään sitä työtä loppu elämäänsä, johon häntä ollaan sillä hetkellä palkkaamassa. 

’’Mä en ole koskaan ajatellut asioita niin pitkälle…’’ 

’’ …ainahan me ajatellaan niin että niillä ihmisillä on mahdollisuus edetä…’’ 

’’Ei me ajatella niin, että ketään ikuisesti tekisi sitä samaa hommaa, että 
me toivotaankin, että me löydettäisiin ihmisiä, keillä on motivaatiota ja ha-
lua eteenpäin, että kyllä aivan jokaisen kohdalla mietitään se tulevaisuuskin 
jo siinä vaiheessa.’’ 

 

2. Työhaastattelu ja valintatilanne 
 

Kolme neljästä esimiehestä kertoivat, että pyrkivät pitämään haastattelujen lukumäärän 

suhteellisen pienenä, jotta haastatteluja pystyy hallitsemaan paremmin. Kaksi esimie-

histä sanoi, että he kutsuvat haastatteluun yleensä noin kuudesta kahdeksaan henkilöä, 

mutta aivan maksimissaan kymmenen. Yhdellä esimiehistä se minimissä pitäminen tar-

koitti kuitenkin paljon vähemmän, sillä hän kertoi haastattelevansa yleensä kolmea hen-

kilöä tai mikäli kyseessä on uusi tehtävä niin hän saattaa haastatella viittä, koska tällöin 

ei oikein etukäteen tiedä minkälaisia hakijoita siellä on ja millaisilla taustoilla. Tämä johtui 
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osittain siitä, että he saavat yleensä suhteellisen pienen määrän hakemuksia.  Yksi nel-

jästä esimiehestä, joka ei maininnut pyrkivänsä pitämään haastattelujen määrää mah-

dollisimman pienenä kertoi haastattelevansa vähintään kymmentä hakijaa, riippuen tie-

tenkin paljonko on hyviä hakijoita, mutta lähestulkoon aina haastateltavia oli yli kymme-

nen. 

’’Jos on liikaa niin silloin se jo unohtuu mitä ne ihmiset on sanonu vaiks sä 
kuinka yrittäisit kirjata. Sellanen 6-8 ihmistä sä pystyt vielä hallitsemaan 
itse mielessäs et millanen tuntuma sulle jäi siitä haastattelusta.’’ 

’’Me yritetään pitää se mahdollisimman pienenä ja se pystytäänkin pitä-
mään koska meille ei tule niin kauheasti hakemuksia, että me otetaan ehkä 
semmoinen kolme’’ 

’’…mutta meillä oli tällainen ihan uusi vakanssi ja uusi tehtävä meille niin 
siihen me otettiin viisi, koska me ei oikeastaan tiedetty millaisia hakijoita 
me edes saadaan ja millaisilla taustoilla ja myöskin ihan sillä perusteella, 
että siellä oli niin monenlaista osaamista.’’ 

 

Fyysiset haastattelut esimiehet pääosin pitivät omissa työhuoneissaan yhtä esimiestä 

lukuun ottamatta, joka piti haastattelut luentosalissa aikataulutus syistä, koska luentosali 

sijaitsi lähellä sisäänkäyntiä ja esimiehen omatyöhuone hieman kauempana ja haasta-

teltavia tuli yleensä monta putkeen niin hän pyrki näin säästämään aikaa ja helpottamaan 

hakijoiden saapumista haastatteluun. Kahdella esimiehellä oli ollut videohaastattelut ja -

hakemukset kokeilussa jonkin aikaa sitten, mutta niitä ei vielä otettu vakituiseen käyt-

töön, koska ne oli koettu enemmän aikaa vieviksi kuin perinteiset hakemukset ja haas-

tattelut. Yhdellä esimiehellä oli tapana esittää hakijoille muutama esikarsintakysymys, 

joihin he vastasivat videon muodossa, jonka avulla pystyttiin selvittämään jo ymmärtääkö 

hakija kyseisetä alasta mitään ja näin ollen fyysiseen haastatteluun oli varmasti saatu 

parhaat mahdolliset hakijat. Yksi esimiehistä näki myös mahdollisuutena sen, että olisi 

kaksi fyysistä haastattelua, mutta koki sen ehkä liian vaikeaksi järjestää, koska se vie 

paljon sekä hakijan, että esimiehen aikaa ja usein hakijat tulevat vielä sen hetkisistä työ-

paikoistaan haastatteluun, joten niiden järjestämisessä ja aikatauluttamisessa saattaisi 

tulla ongelmia. Esimiehet painottivat myös läsnäolon tärkeyttä ja sitä, että videolla hakija 

ei välttämättä pysty olemaan niin hyvin oma itsensä ja näin ollen se ei anna hakijasta 

parasta mahdollista kuvaa. Yhdelläkään esimiehellä ei ollut tapana käyttää haastatte-

luissa minkäänlaisia varsinaisia ennakkotehtäviä tai simulointia. 

’’…meillä on ollut tuolla alakerrassa luentosali niin siellä, just sen aikataulun 
takia, että sen se on siellä lähellä sisäänkäyntiä sitten.’’ 
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’’Kyllä meillä on jossain tilanteissa ollut Skype -haastattelu, kun ei olla saatu 
millään järjestymään sitä haastatteluaikaa, että jos haastateltava on jossa-
kin. Ollaan esimerkiksi ulkomailta haastateltu Skypen kautta. Kyllä se kui-
tenkin sellainen asia on, että se läsnäolo haastattelussa niin kyllä se ihmi-
sestä paljon enemmän kertoo.’’ 

’’Ollaan käytetty sitä videohaastattelua, että parilla kysymyksellä karsitaan 
ja sitten kutsutaan siitä niin kuin parhaat, mutta vain yksi fyysinen haastat-
telu.’’ 

Esimiesten mielestä hakemuksessa tärkeää on ensisijaisesti se, että onko hakija niin 

sanotusti muodollisesti pätevä, eli täyttääkö hän mahdollisesti toimenkuvalle asetetut 

kelpoisuusvaatimukset, joita useimmin ovat koulutukset, joita kyseisen työtehtävän hoi-

taminen vaatii ja jotkin näistä pätevyyksistä saattavat olla jopa lakisääteisiä, joten niistä 

ei voi poiketa lainkaan. Esimiesten mukaan kelpoisuusehtojen avulla on myös helpointa 

tehdä ensimmäiset karsinnat hakemusten joukosta, koska jos hakija ei ole muodollisesti 

pätevä ei häntä voida myöskään haastatteluun kutsua. Toisena isona pointtina haastat-

teluissa nousi esille, että hakemuksen tulee olla selkeä ja kirjoituasun hyvä, että vaikka 

hakemukset tulevatkin sähköisen järjestelmän kautta suoraan, huomaa niistä, mikäli se 

on hätäisesti tehty. Työkokemusta ei koettu niin tärkeänä seikkana hakemuksessa, 

koska sen koettiin olevan joskus jopa rasite, mikäli hakijalla oli ns. liian vahva työkoke-

mus, koska silloin hän ei välttämättä ole valmis oppimaan uutta. Joissakin tilanteissa 

tehtävällä saattaa kuitenkin olla työkokemus kelpoisuusvaatimuksena, joten silloin se 

tietenkin tulee ottaa huomioon hakemuksia käsiteltäessä. Muutama esimies nosti myös 

vahvasti esiin hakemuksen vapaansanan osiota, koska hänen mukaansa hakemuksesta 

tulee loistaa motivaatio ja se miksi henkilö haluaa heille töihin.  Yhdellä esimiehellä oli 

myös erittäin tarkka linja siihen, että koska henkilö voi aloittaa uudessa työssä, koska 

heillä useimmiten rekrytoitiin useampi henkilö kerralla ja perehdytykset tapahtuivat isom-

malle porukalle samalla, joten jos hakijoiden joukossa oli sellaisia, jotka eivät pystyneet 

aloittamaan silloin kun vaadittiin niin heitä ei voitu rekrytoinnissa ottaa huomioon.  

’’…kun meillä on kelpoisuusvaatimukset, niin sikäli se koulutuskin on tär-
keä, että se vastaa sitä kelpoisuusvaatimusta ja siitä on helppo lähteä kar-
simaan hakijoita.’’ 

’’tykkään ensinnäkin siitä, että se hakemus on selkeä, vaikka se on siellä 
sähköisessä järjestelmässä niin niin sieltä huomaa aika äkkiä, jos se on 
vähän puolivahingossa tehty…’’ 

’’…ei aina välttämättä se työkokemuskaan ole sellainen, että se voi joskus 
olla jopa vähän rasite, jos sulla on liian vahva työkokemus jostain, koska 
silloin sinä et ehkä ole valmis oppimaan uutta vaan sinä kuvittelet jo osaa-
vasi ja tietäväsi kaiken.’’ 
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’’…se tärkein asia tärkein asia on, että siitä hakemuksesta tavallaan loistaa 
se, että miksi minä haluan teille töihin ja mitä minä haluan antaa teille ja 
sitten se mitä hän haluaisi meiltä, mutta se juuri se sellainen motivaatio 
juttu, että on motivaatiota juuri siihen työhön’’ 

 

’’oli pakko katsoa se, että kun meillä oli se selkeä ajankohta koska me aloi-
tetaan niin, jos on jotakin myöhempiä ajankohtia niin ei voitu tietenkään 
ottaa heitä huomioon, koska meillä ei ole resursseja perehdyttää sillä ta-
valla’’ 

 

Haastatteluissa esimiehistä kolme käyttivät ennalta laadittua runkoa, jossa on ennalta 

mietityt kysymykset, mutta runko ei ole ehdoton, joten sitä voitiin soveltaa tilanteen sitä 

vaatien ja kysyä mahdollisesti lisäkysymyksiä tai vaihtoehtoisesti jättää joitakin ennalta 

suunniteltuja kysymyksiä pois. Yksi esimiehistä, joka ei käyttänyt ennalta laadittua run-

koa haastattelun tukena oli kuitenkin sitä mieltä, että ehkä hänen tulisi myös enemmän 

miettiä kysymyksiä ja suunnitella haastattelua etukäteen. Hän mainitsi kuitenkin, että 

haastattelussa on usein mukana toinenkin henkilö ja tämä toinen henkilö on usein sel-

lainen, joka tuntee kyseisen työtehtävän hieman paremmin ja hänellä on usein työtehtä-

vään liittyviä kysymyksiä ennalta mietittynä. Esimiehet tykkäsivät käyttää haastatteluissa 

myös jotakin hieman vaikeampaa kysymystä, josta huomaa onko haastateltava valmis-

tautunut haastatteluun ja miettinyt asioita etukäteen. Yksi perinteisimpiä tällaisista kysy-

myksistä on ’’mitkä ovat heikkouksiasi?’’. Näillä hieman haastavammilla kysymyksillä 

pystytään haastattelussa myös hieman testaamaan hakijan paineensietokykyä.   

’’…joku tosi paha pitää laittaa sinne mihin tietää, ettei ne koskaan osaa 
vastata, että aika perinteinen on, että mitä heikkouksia sinulla on?’’ 

’’…ehkä meidän pitäisi ennemmin tehdä niitä kunnon runkoja ja miettiä ne 
haastattelukysymykset etukäteen.’’ 

 

Haastattelujen jälkeen esimiehillä on vuorossa valintapäätösten teko ja hakijoiden ver-

tailu toisiinsa. 

Esimiesten mukaan lopulliseen valintapäätökseen eniten vaikuttavat asiat ovat tietenkin 

hakijan kokonaisuus. Toisena todella isona seikkana esiin nousi myös, kuinka suri mer-

kitys hakijan soveltuvuudella työyhteisöön ja juuri siihen porukkaan, jonka kanssa hän 

tulee mahdollisesti työskentelemään, varsinkin silloin kun vertailussa on melko tasavä-

kisiä hakijoita. Yksi esimies nosti suurimpana valintaan vaikuttavana tekijänä 
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lopullisessa päätöksessä olevan asenne, uudistumishalu, kehittymiskyky ja motivaatio, 

koska kaiken muun voi oppia paitsi hyvää asennetta. 

’’…Uudistumishalua, kehittymiskykyy ja motivaatioo niin kyllä mä niitä ko-
rostan kaikista eniten, koska kaiken muun voi oppia mutta asennetta ei.’’ 

’’…tavallaa se ihmisen asenne siihen et hän tulee sitä työtä tekemään ja 
hän on kiinnostunut siitä ja sopii tavallaan siihen porukkaan.’’ 

’’kyllä se varmasti se kokonaisuus on kuitenkin, mutta kyllä me aina hais-
tellaan sitäkin, että millainen se ihminen on, että tarvii olla huumorintajuu, 
kun tulee tähän meijän jengiin.’’ 

 

Kaikki esimiehet pyrkivät ilmoittamaan lopullisesta valinnastaan ainakin valitulle puheli-

mitse yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, jossa esimies saattaa lähettää valitulle sähkö-

postia, jossa hän kertoo valinnasta ja sen että soitellaan myöhemmin ja sovitaan tarkem-

mista yksityiskohdista. Osa esimiehistä pyrkivät myös soittamaan kaikille haastatelluille, 

koska pitivät sitä mielestään kohteliaana ja kertoivat sen antavan organisaatiosta parem-

man kuvan tulevaisuutta ajatellen mikäli, ei valittu hakija haluasi hakea uudelleen sa-

maan organisaatioon on hänellä parempi mielikuva rekrytoinnista. Yksiesimies kertoi, 

että heillä ilmoitetaan myös kaikille hakijoille, keneen valinta on kohdistunut, mikäli siihen 

on saatu valitulta lupa. Esimiehet kertoivat myös ilmoittavansa siinä vaiheessa kaikille 

hakijoille, kun haastateltavat on valittu, etteivät hakijat turhaan odota mahdollista haas-

tattelukutsua koko rekrytointiprosessin loppuun asti, koska heillä saattaa olla myös muita 

rekrytointiprosesseja käynnissä samaan aikaan. Kaikki esimiehistä pitivät kuitenkin no-

peaa ja informatiivista viestintää koko prosessin aikana ensiarvoisen tärkeänä asiana, 

varsinkin silloin, jos rekrytointi venyy aiemmin ilmoitetusta aikataulusta. 

’’Mulla on aina ollut sellainen tapa, että mä oon soittanut kaikille haastatel-
luille, koska musta se on kaiheen kohteliasta.’’ 

’’Me on saatu kauheesti palautetta, että kaikki esimiehet ei välttämättä toimi 
näin, että ilmottele kesken rekryn ja sit ku ne saattaa venyy puoli vuotta ni 
sitten sä et enää ees muista että sä oot johonki tämmöseen paikkaan ha-
kenu.’’ 

’’…sähköpostin kaikille haastatelluille mukaan lukien tämä valittu ja sitte 
siinä sähköpostiviestissä sovitaan että, soitellaan ja sovitaan yksityiskoh-
dista.’’ 

 

3. Perehdytys 
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Kolme neljästä esimiehestä kertoi käyttävänsä perehdytyssuunnitelmaa systemaatti-

sesti, jossa on tarkkaan määritelty, minä päivänä ja mihin kellonaikaan mikäkin asia pe-

rehdytetään. Yhdellä esimiehellä oli käytössä tarkkaan ennalta laadittu lukujärjestys, jo-

hon on kirjattu, milloin perehdytetään mitäkin asiat, koska heillä perehdytys tapahtuu 

yleensä useammalle henkilölle samaan aikaan koulutusmuotoisesti, joten tämä tapa on 

helpoin perehdytyksen toteuttamiseen. Yhdellä esimiehistä oli puolestaan käytössä sel-

lainen tapa, että organisaation intranettiin laitetaan excel -tiedosto, johon on kirjattu pe-

rehdytettävät asiat, johon ihmiset saavat itse käydä laittamassa nimensä sen asian koh-

dalle, jonka juuri he haluavat perehdyttää ja käyvät kuittaamassa sinne ajan ja päivän 

koska perehdytys on tapahtunut. Tämä tapa oli koettu hyväksi, koska tällöin on helppo 

seurata perehdytyksen etenemistä ja jokaisella perehdytettävällä asialla on oma vastuu-

henkilönsä. Esimies, jolla ei perehdytyssuunnitelmaa ollut käytössä kertoi sen johtuvan 

siitä, ettei ole vielä saanut huonoa palautetta perehdytyksestä, joten ei ole kokenut suun-

nitelmalle olevan tarvetta. Heillä myös usein perehdytettävä jakaa työhuoneen perehdyt-

täjän kanssa, joten kaikki asiat tulevat siinä töiden teon lomassa perehdytettyä luonte-

vasti. Kaikki esimiehet vastasivat hallinnollisten ja käytännön asioiden perehdyttämi-

sestä itse. 

’’…tehdää aina meidän oman yksikköön semmonen excel mis on ne asiat, 
mitä perehdytetään ja sit vielä, että kuka on vastuussa sen perehdyttämi-
sestä.’’ 

’’Meillä ei ole käytössä.’’ 

’’…he sitten sen perehdyttäjän kanssa jakaa sen saman työhuoneen niin 
siinä samalla se on tietenkin aika luontevaa.’’ 

 
’’Käytetään ja ihan lukujärjestyksen mukaan mennään.’’ 
 

 

Esimiehet ovat kokeneet myös, että perehdyttämiseen varataan kyllä riittävästi aikaa ja 

mikäli joissain tilanteissa on koettu, että joku tarvitsee enemmän aikaa, kuin sen mitä 

suunnitelmassa on varattu, niin silloin sekin on pystytty järjestämään ja esimiehet ym-

märtävät kyllä sen, että ihmiset oppivat ja sisäistävät asioita hieman eri tahdissa. Yhdellä 

esimiehellä perehdytys eteni niin, että ensin heillä on kahden viikon jakso pelkkää pe-

rehdytystä, jonka jälkeen vasta siirrytään itse työn tekemiseen oman mentorin avustuk-

sella, joka kestää vielä kaksi viikkoa ja tämänkin jälkeen apuna on vielä Skypessä 
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toimivat opastajat, joilta voi kysyä neuvoa tarvittaessa, koska työssä saattaa tulla vas-

taan niin erilaisia tilanteita, ettei kaikkia pystytä mitenkään opettamaan perehdytysvai-

heessa.  

Kaksi esimiestä, joilla oli perehdytyssuunnitelmat käytössä, kertoivat seuraavansa sen 

etenemistä ja kertoivat, että niitä kehitetään, jos sille on tarvetta. Toinen esimiehistä ker-

toi kysyvänsä aina jonkin ajan kuluttua perehdytyksen päättymisen jälkeen, että olisi-

vatko perehdytettävät halunneet paneutua joihinkin asioihin enemmän tai olisiko pereh-

dytystä voitu muuten toteuttaa jotenkin eri tavalla ja näiden palautteiden pohjalta pyrki-

vänsä kehittämään suunnitelmaa mahdollisuuksien mukaan. Toinen esimies puolestaan 

kertoi, että seuraa suunnitelman toteutumista siten, että kaikkiin kohtiin heidän excel-

tiedostossa tulee jonkun nimi, että jokaiselle asialle on oma perehdyttäjänsä, mutta kertoi 

tämänkin tapahtuvan hyvin paljon omalla painollaan, että kaikkiin asioihin löytyy aina 

oma-aloitteisesti henkilö perehdyttämään. Suunnitelman kehittäminen puolestaan ta-

pahtua ainoastaan siten, että mikäli työtehtävälle oli tulossa joitakin uusia perehdytettä-

viä asioita niin ne lisätään vain listaan, mutta muuten suunnitelma pysyy samanlaisena. 

 
’’Ei me kauheesti sitä kehitetä, että totta kai me aina katotaan se, että jos 
olis tulossa jotain uusia tehtävä kokonaisuuksia niin että ne pitäisi lisätä 
sinne.’’ 

’’…kyl sitä tosiaan seurataan kyl sielt aina palautet sit kysytään et millai se 
on menny ja mitä siinä pitäis muuttaa…’’ 

  

 
4. Vapaa sana 

 

 

Haastatteluiden neljäs ja viimeinen teema oli niin sanottu vapaa sana, jossa kysymykset 

käsittelivät muun muassa esimiesten omia niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia rekry-

toinneista, missä prosessin vaiheessa he näkevät olevan suurimmat mahdollisuudet 

epäonnistua ja heidän omia näkemyksiään siitä, kuinka koko prosessia voitaisiin helpot-

taa.   

Huonoina kokemuksina esiin nousi muun muassa, että hakija pystyy puhumaan itsensä 

haastattelusta läpi niin, että hänet valitaan ja sitten vasta, kun työt alkaa huomataan, 

minkälainen henkilö on oikeasti kyseessä.  Toinen esiin noussut huono kokemus oli, jos 
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hakijasta huomaa, että hän tähyää jo rekrytointi vaiheessa mahdollisesti ylennystä seu-

raavaan portaaseen esimerkiksi esimieheksi, koska silloin hakijalla ei välttämättä ole riit-

tävää motivaatiota hoitaa sitä tehtävää, johon nyt ollaan henkilöä hakemassa. Esimie-

helle on myös hyvin vaikea paikka, jos työntekijä pettyykin työtehtäviinsä eikä heillä ole 

tarjota muita mielekkäämpiä tehtäviä hänelle. Hyvänä asiana oli koettu rekrytoinnin säh-

köistyminen, koska se helpottaa kaikkien työskentelyä ja nopeuttaa koko prosessia huo-

mattavasti. Yksi esimies mainitsi myös hyvänä kokemuksena, kun työntekijä oli pereh-

dytyksen jälkeen tullut mainitsemaan, ettei häntä ollut ikinä ennen perehdytetty näin hy-

vin kuin tähän tehtävään. 

 
’’semmonen henkilö kun tuli että hän hakee sit tulevaisuudessa jotai esi-
mies paikkaa ja sit hänel ei oikeen ollu mitään käsitystä et mihin hän oli 
edes tulossa.’’ 
 

Suurimpana riskinä varmasti esiin nousi, että koko rekrytointi on suunniteltu liian hätäi-

sesti, eikä esimerkiksi kelpoisuusehtoja ole tarkistettu ennen hakuilmoituksen julkaise-

mista, koska silloin rekrytoidaan väärillä tiedoilla ja mahdollisesti ihan vääränlaisia hen-

kilöitä, joten siinä menee paljon arvokasta työaikaa hukkaan, kun rekrytointi joudutaan 

aloittamaan alusta uudelleen. Toisena riskinä esimiehet pitivät myös, jos valittu hakija ei 

sitten jostain syystä ota hänelle tarjottua paikkaa vastaan, koska tämäkin teettää taas 

esimiehelle lisää töitä, koska pitää valita uusi henkilö hakijoiden joukosta. 

 

’’…se et siellä on oikeesti väärät tiedot et vaiks just ne kelpoisuusehdot ei 
pidäkkään enää paikkaansa.’’ 

’’…onko ne tehtävät, joita me ollaan hänelle osoitettu niin sitten kuitenkaan 
sellaiset, että hän kokee ne mielekkäiksi tehtäviksi…’’ 

 

Kysymysten perusteella esimiehet kokivat, että heidän tulisi osata entistä paremmin hyö-

dyntää olemassa olevia rekrytointijärjestelmiään, koska tämä helpottaisi heidän työtään 

prosessissa. Myös pari esimiestä koki, että tekniikka puolta koko prosessin aikana voisi 

kehittää, jotta esimerkiksi palkkaamisluvat saataisiin nopeammin käsiteltyä ja näin ollen 

nopeutettua rekrytoinnin etenemistä. Yksi esimiehistä koki, että hänelle videohaastatte-

lun mahdollisuus voisi helpottaa prosessia, koska tällöin voitaisiin saada hieman 
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kauempaakin hyviä hakijoita, koska kauempaa haastatteluun tulo saattaa olla joillekin 

potentiaalisille hakijoille kynnys koko paikan hakemiselle. 

 

4.3 Tulosten yhteenveto 

 

Koko prosessi lähtee aina liikkeelle uuden työntekijän tarpeen tunnistamisesta, joka 

saattaa johtua niin työn määrän lisääntymisestä, uusista työtehtävistä tai vanhan työnte-

kijän poistumisesta organisaatiosta. Tämän jälkeen prosessi jatkuu rekrytointiluvan 

hankkimiseen, jossa rekrytoinnin tarvetta saattaa joutua perustelemaan useaan ottee-

seen. Rekrytointiluvasta päättää usein esimerkiksi esimiehen oma esimies tai joku muu 

korkeammassa asemassa oleva henkilö organisaatiosta. Kun lupa rekrytointiin on saatu, 

tulee tarkistaa, onko haettavan henkilön toimenkuvassa kaikki kelpoisuusehdot ja muut 

vaatimukset kunnossa ennen kuin laaditaan työpaikkailmoitusta, jotta tiedetään minkä-

laista henkilöä ja millaisella osaamisella ollaan hakemassa. Tämän jälkeen valitaan 

haastateltavat henkilöt, haastatellaan heidät ja lopuksi tehdään valintapäätös. 

Eniten haasteita esimiehille tuottivat rekrytointien aikataulutus, ajoitus ja kokonaissuun-

nittelu, koska rekrytointi ei ollut yhdenkään haastatellun esimiehen päätehtävä ja se piti 

aina saada sovitettua muun työn lomaan. Liiallinen byrokratia oli myös yksi asia, joka 

esimiehille tuotti haasteita usein prosessin alkuvaiheessa. Esimiehet kokivat pääosin 

työnantajakuvansa rekrytoinnissa melko hyväksi ja avoimeksi, mutta eivät kokeneet sen 

olevan kuitenkaan mikään varsinainen imutekijä. 

Työhakemuksessa esimiesten mielestä kannattaa panostaa selkeyteen, oikeinkirjoituk-

seen ja vapaa-sana osuuteen. Vapaata sanaa pidettiin sen takia tärkeänä, että siitä ylei-

sesti ottaen näkee kuinka kiinnostunut ja motivoitunut hakija on kyseisen paikan suhteen. 

Tämä on mielestäni hyvä huomio, sillä vapaa-sana osio on usein hakemuksissa vapaa-

ehtoinen, joten siitä huomaa onko hakija jaksanut panostaa hakemuksen tekoon. Haki-

jan olisi myös hyvä perehtyä hyvin työpaikkailmoitukseen ja siihen, onko tehtävän hoita-

miselle asetettu joitakin kelpoisuusvaatimuksia, koska esimiehet tekevät sen perusteella 

ensimmäiset karsinnat hakijoiden joukosta, koska eivät voi haastatteluun kutsua haki-

joita, jotka eivät ole muodollisesti päteviä.   

Vaikka esimies saattaa jossakin prosessin vaiheessa pyytää apua joltakin toiselta hen-

kilöltä on lopullisen valinnan tekeminen kuitenkin aina esimiehen vastuulla. 
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Haastatteluiden perusteella voidaankin todeta lopulliseen päätökseen vaikuttavan hyvin 

paljon henkilön persoonaa ja sopiiko hän juuri siihen työyhteisöön. Lisäksi tutkimuksessa 

kävi myös ilmi, kuinka suuri merkitys valintaan on hakijan motivaatiolla kyseistä työtä 

kohtaan, koska kaiken muun voi oppia, mutta asennetta ei. Liian vahva työkokemus ko-

ettiin jossain tilanteissa myös rasitteeksi, koska silloin ei välttämättä ole valmis oppimaan 

uutta. 

Kolmella neljästä haastateltavasta oli käytössään perehdytyssuunnitelma, joita vain yksi 

kertoi kehittävänsä jatkuvasti uusilta työntekijöiltä saadun palautteen mukaan, joka on 

mielestäni erittäin toimiva tapa, koska kukaan muu ei voi niin hyvin tietää, mitä perehdy-

tyksessä tulisi muuttaa kuin juuri äskettäin perehdytetty henkilö. Haastattelujen mukaan 

perehdytys itse työtehtävien osalta ei oikeastaan koskaan ole esimiehen tehtävänä vaan 

sen suorittavat usein muut työntekijät. Esimies on kuitenkin lopullisessa vastuussa siitä, 

että perehdytys on asianmukaisesti järjestetty ja siihen olisi varattu riittävästi aikaa. Esi-

miehen tehtävänä on vain hallinnollisten asioiden ja organisaation yleisten toimintatapo-

jen perehdyttäminen ja opettaminen uusille työntekijöille.  

Tutkimuksen perusteella esimiehillä on hyvä ja selkeä käsitys siitä, kuinka tärkeä osa 

rekrytointi on heidän työtään ja kuinka suuri merkitys sen jokaisella osa-alueella on lo-

pullisen valinnan onnistumiseen ja siihen, että organisaatioon saadaan palkattua juuri 

oikea henkilö. Esimiehillä oli myös hyvin tiedossa ne vaiheet prosessista, joissa on suu-

rimmat riskit epäonnistua, joten he pyrkivätkin niitä välttämään, mutta aina sekään ei ole 

mahdollista ja valinta ei välttämättä aina osu juuri oikeaan henkilöön. Esimiesten tulisi 

myös haastattelujen perusteella osata entistä enemmän hyödyntää organisaation käyt-

tämien rekrytointijärjestelmien raportteja, joiden avulla pystyisi muun muassa karsimaan 

hakijoita ja vertailemaan heitä keskenään. Yksi esimies mainitsi myös, että esimerkiksi 

videohaastattelut saattaisivat auttaa heitä saamaan parempia hakijoita muiltakin paikka-

kunnilta avoimiin paikkoihin. Muita aivan selkeitä kehityskohtia itse prosessin helpotta-

miseksi ei tutkimuksessa noussut esille. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää esimiesten kokemia haasteita julkisen sektorin 

toimihenkilöiden rekrytointiprosessissa sekä, millainen on esimiehen rooli tässä proses-

sissa. Työn teoriaosuuden ensimmäisessä osassa tarkoitukseni oli avata rekrytointipro-

sessia yleisellä tasolla ja toisessa osassa selvittää tarkemmin esimiehen roolia kysei-

sessä prosessissa. Tutkimusosuus koostui teemahaastatteluista, joita oli toteutettu neljä 

kappaletta julkisella sektorilla työskenteleville esimiehille, joiden työnkuvaan kuuluu toi-

mihenkilöiden rekrytointia. Haastatteluissa tarkoituksenani oli selvittää aiemmin mainit-

semiani esimiesten haasteita rekrytointiprosessista sekä heidän omaa rooliaan siinä. 

Tutkimuksen toteutus sujui mielestäni hyvin, joskin haastatteluiden toteuttaminen ja lit-

teroiminen oli hieman haastavampaa ja enemmän aikaa vievää kuin olin kuvitellut.  Pro-

sessi oli kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvin opettavainen, koska en ollut aiemmin toteutta-

nut haastatteluja ja osannut analysoida niistä saatua tietoa. Aihe oli mielestäni hyvä, 

koska rekrytointi on aina ollut ja tulee aina olemaan ajankohtainen aihe, sillä nykypäivänä 

ihmiset haluavat enemmän muutosta elämäänsä ja työpaikan vaihtaminen ei ole enää 

niin iso kynnys ja aina ennen kuin ihminen voi uudessa työssä aloittaa tulee hänen käydä 

läpi rekrytointiprosessi. 

Rekrytointiprosessi on useasti pitkä ja vaatii paljon töitä esimieheltä, koska usein he hoi-

tavat koko rekrytointiprosessin itse, mutta saattavat pyytävät jossakin prosessin vai-

heessa apua myös joiltain toiselta henkilöltä. Rekrytoinnin suunnittelu, aikatauluttaminen 

sekä ajoitus tuotti esimiehille eniten haasteita, koska siihen kuluu todella paljon aikaa, 

mutta se ei kuitenkaan kuulu esimiehen päätehtäviin. Näin ollen esimiehen tulee aina 

sovittaa rekrytointi muiden töidensä lomaan. Esimiehen toiminta rekrytointitilanteessa on 

myös koko organisaation kannalta todella isossa roolissa, koska hän toimii tässä ikään 

kuin organisaation käyntikorttina ulkomaailmaan.   

 Jo haastattelu vaiheessa oli hienoa huomata, kuinka sain samanlaisia vastauksia eri 

esimiehiltä samoihin kysymyksiin ja huomata jo siinä vaiheessa, että esimiehet kokevat 

hyvinkin samankaltaisia haasteita rekrytoinnissa eri organisaatioissa. Ja näin ollen mie-

lestäni tutkimusongelmaani: esimiehen kokemat haasteet julkisen sektorin toimihenkilö 

rekrytoinnissa saatiin myös vastaus.  
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Kaikki haastatellut esimiehet olivat suhteellisen kokeneita niin esimiestyön kuin rekry-

toinninkin osalta. Tämä mielestäni parantaa tulosten luotettavuutta, koska kokematto-

mampi esimies saattaisi kokea erilaiset tilanteet haasteellisiksi oman kokemuksensa 

puutteellisuuden vuoksi. Mahdollisia jatkotutkimusaiheita voisi olla mm. kuinka juuri jokin 

tietty osa-alue eroaa esimiehen näkökulmasta julkisella ja yksityisellä sektorilla tai hyvän 

perehdytyksen vaikutuksia esimerkiksi työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin, koska jos 

henkilö perehdytetään huonosti ja hänet laitetaan liian aikaisin varsinaisiin työtehtäviin 

niin se saattaa stressata työntekijää todella paljon ja näin ollen vaikuttaa hänen työtyy-

tyväisyyteensä ja siten työhyvinvointiinsa. Halusin tuoda työni avulla esille, kuinka esi-

miehet rekrytoivat toimihenkilöitä julkisella sektorilla sekä minkälaisia haasteita he siinä 

kokevat. Tämän toivon auttavan myös työnhakijoita ymmärtämään rekrytointia parem-

min, jotta he voisivat paremmin valmistautua tuleviin rekrytointeihin, koska rekrytointi on 

pitää sisällään paljon asioita, joita työnhakijana ei tule ajatelleeksi. 
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Haastattelukysymykset 

 

1. Rekrytointiprosessi 
 

• Kauanko rekrytointiprosessi sinulla kestää alusta loppuun? 
 

• Kuinka hankit rekrytointiluvan, kun toteat rekrytoinnin tarpeen? 
 

• Koetko rekrytoinnin omassa organisaatiossasi liian byrokratiseksi? 
 

• Haluaisitko rekrytoida enemmän kuin mihin saat luvan/onko henkilös-
töä tarpeeksi? 

 

• Mitä kuuluu sinun vastuu alueisiin rekrytointiprosessissa? 
 

• Mitä kanavia käytätte rekrytointiin sekä miten niiden toimivuutta arvioi-
daan? 

 

• Mikä on mielestäsi vaikein osa-alue rekrytoinnissa? 
 

• Mietitäänkö toimenkuvaa uudelleen, kun siihen lähdetään palkkaa-
maan uutta henkilöä? 

 

• Montako henkilöä on mukana prosessissa sinun lisäksesi? 
 

• Näetkö työnantajakuvanne olevan vahvuus rekrytoitaessa? 
 

• Mietitäänkö rekrytoitavan henkilön urakehitystä tai eteneminen organi-
saation sisällä? 

 

2. Työhaastattelu ja valintatilanne 
 

• Haastattelujen lukumäärä? 
 

• Toteutustapa ja paikka sekä käytätkö haastattelun tukena esimerkiksi 
ennakkotehtäviä tai simulointia? 

 

• Millaista valintamenetelmää käytät? 
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• Mikä hakemuksessa on mielestäsi tärkeää? 
 

• Kuinka karsit hakijoita ja päätät haastatteluun tulijat? 
 

• Ovat haastattelunne ennalta laadittuja ja noudattaako ne aina jotain 
tiettyä kaavaa? 
 

• Mitkä asiat vaikuttavat eniten lopulliseen valintaan ammatilliset kom-
petenssit,  
kehittymiskyky ja potentiaali vai se, että hakija on hyvä tyyppi ja sopii 
joukkoon? 

• Kuinka ilmoitatte valintapäätöksestä kaikille hakijoille? 
 

3. Perehdytys  
 

• Käytättekö perehdytyssuunnitelmaa? 
 

• Jos käytetään, onko mielestäsi toimiva ja varaanko siihen riittävästi 
aikaa? 
 

• Jos käytetään, seurataanko sen toteutumista aktiivisesti ja kehite-
täänkö sitä?  

 

4. Vapaa sana 
 
 

• Omakohtaiset kokemukset rekrytoinnista niin hyvät kuin huonot? 
 

• Missä prosessin vaiheessa on mielestäsi suurin riski epäonnistua? 
 

• Näkisitkö, että prosessianne voisi jotenkin helpottaa? 

 


