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1 Johdanto  

Tässä opinnäytetyössä aiheena on osaamisen tunnistaminen rekrytoinnissa ja mitä 

menetelmiä osaamisen tunnistamiseksi rekrytoinnissa käytetään. Tutkimuksen aihe 

muodostui HR-opintojen kautta ja tutkijan työstä henkilöstöneuvottelijana sekä tutki-

jan yleisestä kiinnostuksesta aiheeseen. Aiheen tutkiminen on tärkeää, koska rekry-

tointi on haaste jokaiselle yritykselle ja menestymisen kannalta elintärkeä kysymys. 

Lisäksi aiheella on yhteiskunnallinen merkitys. Vaikka rekrytointiprosessit ovat mo-

nessa yrityksessä tarkkaan hiottu, on osaamisen tunnistaminen edelleen haasteel-

lista, koska tunnistaminen edellyttää syvällistä perehtymistä osaamistarpeeseen ja 

osaamisvaatimuksiin.  

Yleinen pullonkaula on ollut työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma. Kuten työ- ja elin-

keinoministeriön julkaisussa (2019) sanotaan, työnvälitysprosessien merkittävä kehit-

täminen on välttämätöntä tulevaisuudessa, jotta työvoimaosuutta voidaan kasvattaa 

huomattavasti. Keskeinen tekijä talouskasvun ylläpitämisessä on osaavan ja laaduk-

kaan työvoiman saatavuus. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan rekrytointiongelmat 

ovat hälyttävän korkealla tasolla ja lisäksi rekrytointiin liittyvien haasteiden ennakoi-

daan pahenevan lähivuosina. (Työ- ja elinkeinoministeriön näkemys Suomen markki-

noista 2019, 21–23.)  

Rekrytointi lähtee liikkeelle osaamisvajeen tunnistamisesta, joka on mahdollista ha-

vaita parhaiten, kun osaamisen johtaminen on yrityksessä suunnitelmallista. Rekry-

toinnin suunnitteluvaiheessa on asetettava tietyt vaatimukset, joita hakijoilta edelly-

tetään, jotta riittävä osaaminen vastaamaan tehtävän vaatimuksia löydetään. Par-

haimman osaajan löytämiseksi on käytössä erilaisia soveltuvuusarviointeja ja testejä, 

joilla osaamista tunnistetaan rekrytoinnissa hakemuksia käsitellessä ja haastattelu-

vaiheessa.  

Työntekijöiden löytäminen on ollut haaste ennen ja on sitä edelleen. Ongelma ei 

poistu tulevaisuudessa työelämän muuttuessa. Lähitulevaisuudessa ongelmana ei 

välttämättä olekaan tekoälyn ja digitalisaation myötä robotit, jotka syrjäyttäisivät 

osaajatarpeen, vaan kiihtyvä osaajapula. Ihmisten osaaminen ja yritysten jatkuvasti 

muuttuvat tarpeet eivät enää kohtaa. Osa osaamisesta vanhenee työn muuttuessa ja 
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uutta osaamista tarvitaan tilalle. Yhä keskeisemmäksi osaamiseksi työelämässä nou-

see teknologian ymmärtämisen taito ja sen hyödyntäminen. (Varamäki 2019, 75.)  

Tällä tutkimuksella vastataan rekrytoinnin ja osaamisen tunnistamisen ongelmiin tee-

mahaastatteluilla kerätyn aineiston pohjalta. Teemahaastatteluun valikoitui monia-

lainen otanta julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Haastateltavat ovat aiheen parissa 

työskenteleviä henkilöstöalan ammattilaisia. Tuloksia voivat hyödyntää työnantajat, 

mutta ne ovat hyödyllisiä myös laajemmin yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Rekrytoin-

tia on aiheena paljon käsitelty kirjallisuudessa ja aiemmissa tutkimuksissa, mutta 

osaamisen tunnistamiseen rekrytoinnissa ei ole yleisesti vakiintuneita menetelmiä. 

Rekrytointi on prosessina monivaiheinen ja tässä tutkimuksessa keskitytään osaami-

sen tunnistamiseen rekrytointiprosessin hakemusten käsittely- ja haastatteluvai-

heessa.  

 

2 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa havainnollistetaan alussa tutkimusprosessin eteneminen. Sen jälkeen 

käydään läpi tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset. Niiden jälkeen kuvataan tutki-

musmenetelmät. 

 

Kuvio 1. Tutkimusprosessi 

lokakuu 

2018

• Tutkimuksen aloitus

2018

• Teoriatiedon kerääminen

• Tietoperustan kirjoittaminen

2019

• Tietoperustan kirjoittaminen

• Tutkittavien valinta maaliskuussa ja 
teemahaastattelujen toteutus huhtikuussa 

toukokuu 

2019

• Tutkimustulosten analysointi

• Tutkimuksen valmistuminen
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2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimus lähtee liikkeelle aiheen valinnasta ja tutkimuksen tutkimusongelman hah-

mottumisesta sekä tavoitteiden määrittämisestä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 174). Tie-

teellinen tutkimus tarvitsee tutkimusongelman ja määritelmän ongelmalle. Ongelma 

on tila tai seuraus jostain tapahtumasta, ja siihen vaikuttavat tutkittavaan ilmiöön liit-

tyvät tekijät. Tutkimusongelman määrittäminen ja selkeä rajaaminen on tutkimuk-

sessa tärkeää, koska se helpottaa tieteellisen työn tekemistä ja ohjaa koko tutkimus-

prosessia. Määritetty tutkimusongelma kiteyttää koko opinnäytetyön tarkoituksen ja 

tavoitteen. Määrittämisen jälkeen tutkimusongelmasta johdetaan tutkimuskysymyk-

set, jotka ohjaavat tutkimusta ja aineistonkeruuta. (Kananen 2017, 56, 60; Kananen 

2015, 45–46.)  

Tässä opinnäytetyössä tutkimusongelmana on, että rekrytoinnissa osaamisen tunnis-

tamiseen ei ole olemassa yleisesti vakiintuneita menetelmiä, joita henkilövalintaa 

tehdessä hyödynnetään.  Aihetta tutkitaan työnantajien ja työssään rekrytoinnin pa-

rissa toimivien näkökulmasta. Tutkimuksella halutaan selvittää, miten osaaminen 

tunnistetaan rekrytoinnissa. Rekrytointi on prosessina monivaiheinen. Tässä tutki-

muksessa keskitytään osaamisen tunnistamiseen rekrytointiprosessin hakemusten 

käsittely- ja haastatteluvaiheessa.  

Tutkimusongelmaa selvitetään seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

• Miten osaaminen tunnistetaan rekrytointiprosessissa hakemuksia käsitellessä 

ja haastatteluvaiheessa? 

• Miten osaaminen tunnistetaan parhaiten? 

• Mitä innovatiivisia menetelmiä rekrytointiprosessiin tarvitaan tulevaisuudessa 

osaamisen tunnistamiseksi? 

 
Tutkimuskysymyksillä pyritään selventämään tutkimusongelmaa ja saamaan vastauk-

sia valitun tutkimusotteen avulla. Tutkimusote kuvataan tarkemmin seuraavassa lu-

vussa. 
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Aiemmat tutkimukset 

Aiempi tutkimus tähän aiheeseen liittyen on melko vähäistä tai suoraa vastausta ei 

aiemmista tutkimuksista löydy. Tutkimusaihe liittyy osaamisen johtamisen ja kehittä-

misen kokonaisuuteen sekä rekrytointiprosesseihin. Osaamisen johtamista on tutki-

nut muun muassa Teräväinen (2015) väitöskirjatutkimuksessaan osaamisen johtami-

nen ja kehittäminen asiantuntijaorganisaatiossa. Rieppo (2017) on tutkinut opinnäy-

tetyössään osaamisen strategista kehittämistä asiantuntijaorganisaatiossa - esimerk-

kinä osaaminen 2020. Ollikainen (2008) on tutkinut opinnäytetyössään osaamisen 

johtamista ja kehittämistä. Rekrytointiin liittyen aiempia tutkimuksia ovat esimerkiksi 

Paukkion (2018) opinnäytetyö liittyen litteään organisaatioon rekrytoimisesta sekä 

pro gradu -tutkielma tehokkaasta ja laadukkaasta rekrytointiprosessista (Lukka 

2017).  Systemaattisen lähdeaineiston ja aiempien tutkimusten läpikäymisen tulok-

sena suoraan osaamisen tunnistamista rekrytoinnissa käsitteleviä tutkimuksia ei löy-

tynyt. Osaamisen tunnistaminen liittyy vahvasti myös opetusalaan ja korkeakoulu-

opiskelijoiden työelämästä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin korkea-

kouluopinnoissa. Suutarin (2008) laatima kehittämishankeraportti kuvaa osaamisen 

tunnistamisen prosessia korkeakoulussa ja taloushallinnon opintojaksolle tulevien 

opiskelijoiden aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Rapor-

tissa kerrotaan korkeakouluissa käytettävistä erilaisista työvälineistä osaamisen tun-

nistamiseen ja millaisia kriteerejä osaamisen tunnistamisessa on. Raportista selviää, 

millaisia menetelmiä tunnistamisessa käytetään. Korkeakouluissa niitä ovat erilaiset 

oppimistehtävät ja näyttöihin perustuvat esitykset, joissa osaaminen osoitetaan koe-

tilanteissa. Näiden lisäksi eri aloilla käytetään osaamisportfolioita. (Suutari 2008, 26-

28.) 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmien avulla ratkaistaan tutkimusongelma. Tutkimusmenetelmän 

valinta riippuu tutkimusongelman lisäksi myös siitä, onko ongelmaa selittäviä teori-

oita olemassa ja onko aihetta aiemmin tutkittu. Tutkimusmenetelmiä valittaessa on 

olennaista pohtia, millaista tietoa tarvitaan ja mihin tarkoitukseen tietoa aiotaan 

käyttää. Tutkimusote sisältää menetelmälle tyypillisen aineistonkeruun, analysoinnin 

ja tulkinnan. (Kananen 2015, 66.)  
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Tutkimusmenetelmien perinteinen jaottelutapa on kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen. 

Lisäksi tutkimusotteiden sisällä voi olla erilaisia alalajeja. Tutkimusmenetelmän va-

linta tulee olla työn kannalta perusteltu ja kuvastaa tutkimusongelmaa ja -kysymyk-

siä, sillä ne pyritään ratkaisemaan tutkimusmenetelmillä. (Kananen 2008, 55.) Tässä 

tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. 

Laadullinen tutkimusote on perusteltu silloin, kun tavoitteena on ymmärtää tutki-

muksen kohteena olevia ennalta tuntemattomia ilmiöitä. Mitä vähemmän aiheesta 

tiedetään, sitä perustellumpaa on käyttää laadullista menetelmää. Aiheesta pyritään 

luomaan kokonaiskäsitys ja tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaa-

minen ja sitä kautta tuottaa uutta tietoa sekä saada syvällisempi näkemys. Laadulli-

nen tutkimus on myös yksi keino luoda uusia teorioita tai parannella jo olemassa ole-

via. (Kananen 2010, 41–43.) Laadullisessa tutkimuksessa edetään käytännöstä teori-

aan, kun taas määrällinen tutkimus etenee teoriasta käytäntöön. Tutkijan rooli laa-

dullisessa tutkimuksessa on ulkopuolinen osallistuja, kun määrällisessä tutkimuksessa 

tutkija on ulkopuolinen havainnoija. Tutkimuskysymyksiä pyritään ratkaisemaan avoi-

milla ja yleisluontoisemmilla kysymyksillä. Laadullisessa tutkimuksessa hyödynnetään 

erilaisia dokumentteja ja haastatteluja. Määrällisessä tutkimuksessa aineistot koostu-

vat kyselylomakkeiden ja tilastojen tuloksista. Laadullinen tutkimus tuottaa vastauk-

sia tekstin muodossa, kun määrällisellä tutkimuksella vastauksia voidaan saada luku-

jen muodossa taulukoissa esitettynä tai erilaisina tilastollisina tunnuslukuina. (Kana-

nen 2015, 66–68.) 

Laadulliset tutkimukset pohjautuvat usein aiempiin tutkimuksiin ja olemassa oleviin 

teorioihin sekä tutkijan omiin käsityksiin ja päätelmiin. Kun taas määrälliset tutkimuk-

set perustuvat pääosin teorian lisäksi kerättyihin mittaustuloksiin. Lisäksi laadulliselle 

tutkimukselle on tyypillistä suhteellisen pienet aineistokoot ja hypoteesittomuus. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Laadullinen tutkimus voi edetä epälineaa-

risesti, koska tutkimusilmiö on usein tuntemattomampi. Tarvittavaa aineistomäärää 

ei etukäteen voi päättää, vaan kerätty aineisto ratkaisee aineistonkeruun ja sitä voi-

daan pitää ongelman kannalta riittävänä, kun se alkaa toistamaan itseään. Sen sijaan 

määrällinen tutkimus tyypillisemmin etenee ennalta suunnitellun prosessin mukai-

sesti. Otos on yleensä ennalta määritetty ja laskettu tilastollisilla menetelmillä. (Kana-

nen 2015, 69.) 
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Laadullinen tutkimusote on tässä opinnäytetyössä perusteltu, koska aiheeseen ei 

löydy suoria vastauksia eikä selittäviä teorioita ja aihe on ilmiönä tuntematon tutki-

jalle. Tutkittavaan aiheeseen halutaan perehtyä syvällisemmin ja muodostaa siitä ko-

konaiskäsitys. Osaamisen tunnistamista rekrytointiprosessin hakemusten käsittely- ja 

haastatteluvaiheissa ei ole vielä paljoa tutkittu. Siksi tutkimuksen tarkoituksena on 

saada aiheesta yleisesti uutta tietoa rekrytoinnin parissa ja henkilöstöalalla työsken-

televille sekä kaikille yrityksille, jotka rekrytoivat uusia osaajia. Laadullisessa tutki-

muksessa aineistoa on luontevaa kerätä haastatteluilla, joten myös siksi on luontevaa 

käyttää tätä tutkimusotetta. Vastauksia halutaan saada tekstin muodossa, jotta tut-

kija voi tehdä perusteltuja tulkintoja, kuten laadullisessa tutkimuksessa on tapana.  

Aineistonkeruumenetelmät 

Aineistonkeruumenetelmillä kootaan asetetuille tutkimuskysymyksille vastauksia ja 

tietoa, joilla tutkimusongelma ratkaistaan. Aineistonkeruumenetelmät määräytyvät 

tutkimusmenetelmän mukaan. Käytettävät menetelmät tulee valita tutkittavan il-

miön ominaisuuksien, halutun tiedon tarkkuuden ja luotettavuuden mukaan. (Kana-

nen 2015, 64–65.)  

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus edustavat erilaisia lähestymistapoja tutki-

muksessa. Määrälliseen tutkimukseen liittyy vahvasti kyselymetodit, kuten struktu-

roitu haastattelu, aineistolähtöinen tutkimus ja virallisten tilastojen analyysitutkimus. 

Laadulliseen tutkimukseen liittyy tyypillisesti osallistava havainnointi, puolistruktu-

roitu ja strukturoimaton haastattelu, kohderyhmätutkimus ja kieliperusteiset teknii-

kat, kuten keskustelut ja suulliset analyysit. (Brannen 2016, 59.) 

Aineistonkeruumetodin ja haastattelumuodon valinta edellyttää pohdintaa siitä, mil-

laista tietoa tutkimukseen tarvitaan. Haastattelumenetelmistä teemahaastattelu on 

avoimempi eli puolistrukturoitu, joka etenee ennalta määriteltyjen teemojen ja tar-

kentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja 

asioista ja heidän luomia merkityksiä, joiden avulla pyritään löytämään tutkimuson-

gelmaa ratkaisevia vastauksia. Yleisesti haastattelun hyvä puoli aineistonkeruumene-

telmänä on sen joustavuus, sillä haastattelukysymykset voidaan esittää juuri siinä jär-

jestyksessä kuin tutkija kokee perustelluimmaksi. Haastattelukysymykset ja aiheet 

voidaan antaa haastateltaville luettavaksi etukäteen. Etuna on myös, että haastatte-
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luun voidaan valita juuri ne henkilöt, joilla on kokemusta ja tietoa tutkittavasta ai-

heesta. Haastattelu mahdollistaa keskustelun tiedonantajan kanssa. Tarvittaessa ky-

symykset voidaan toistaa tai selventää sanamuotoa sekä oikaista väärinymmärrykset. 

Tällaisia mahdollisuuksia ei ole esimerkiksi postikyselyissä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

85–86.)  

Laadullisessa tutkimuksessa ei ole yhtä selkeästi tavoitteena tuottaa tilastollisesti 

yleistettävää tietoa kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tarkoitus on kuvata ilmiötä tai 

tapahtumaa. Tämä edellyttää, että henkilöillä, joilta tietoa kerätään, on mahdollisim-

man paljon tietoa ja kokemusta tutkittavasta asiasta. Tutkittavien valinta pitää olla 

harkittua ja tutkimuksen tarkoitukseen sopivaa. (Mts. 2018, 98.) 

Teemahaastattelu sopii sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen tutkimukseen, eikä 

se rajoitu tiettyyn haastattelukertojen määrään tai siihen, kuinka syvällisesti aihetta 

käsitellään. Teemahaastattelussa yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu 

etenee tutkimuksen ydinteemojen mukaan. Siten tutkittavien ääni tulee paremmin 

kuuluviin. Ihmisten tulkinnat ja merkitykset ovat teemahaastattelussa keskeisiä ja nii-

den syntyminen vuorovaikutuksessa tutkijan kanssa tapahtuu luonnostaan. Teema-

haastattelu vastaa enemmän strukturoimatonta haastattelua ja käsiteltävät teema-

alueet ovat tutkimuksessa kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

48.) 

Tämän opinnäytetyön aineistonkeruumenetelmänä on teemahaastattelu, koska tut-

kittava ilmiö on tässä työssä tuntematon eikä täysin selittäviä teorioita ole olemassa. 

Haastattelusta saatavan aineiston kautta on tarkoitus ymmärtää ja saada ilmiöstä eri 

näkökulmia. Haastattelussa on tukena teemahaastattelurunko, joka kattaa tutkitta-

van ilmiön. Haastattelukysymykset on laadittu valmiiksi, jotta keskustelu etenee joh-

donmukaisesti ja aiheesta saadaan vastauksia juuri niihin asioihin, jotka tutkimuksen 

kannalta ovat oleellisia. Valmiit kysymykset auttavat myös haastateltavia tutustu-

maan aiheeseen etukäteen ennen haastattelua, jolloin haastateltavat voivat parem-

min valmistautua kertomaan aiheesta ja pohtia aihetta laajemmin. Kaikki muu tieto, 

jota haastatteluista kertyy, voi tuoda lisätietoa tutkimustuloksiin.  Haastattelut nau-

hoitetaan puhelimen äänityssovelluksella ja kaikki haastattelut toteutetaan saman 

teemahaastattelurungon mukaan. Teemahaastattelurunko löytyy liitteestä 1. Haas-

tatteluiden tarkempi toteutus käsitellään luvussa 5.1.  
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Tutkittavien valinta 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään haastatteluilla, koska se on laadullisen tut-

kimukseen sopiva aineistonkeruumenetelmä. Aiheesta halutaan saada syvällistä tie-

toa, joka perustuu tutkittavien omaan kokemukseen. Tämä tukee tutkimusongelman 

ratkaisemista.  Haastateltaviksi halutaan alan asiantuntijoita, joilla on kertynyt koke-

musta ja asiantuntemusta tutkittavasta ilmiöstä työn kautta ja jotka päivittäisessä 

työssään toimivat rekrytoinnin ja henkilövalinnan parissa. Tarkoituksena on haasta-

tella kokeneita ja useamman rekrytointiprosessin läpivieneitä henkilöitä. Koska tutki-

muksen aihetta tarkastellaan työnantajan näkökulmasta, on yritysten edustajien ja 

rekrytoinnin parissa työskentelevien henkilöiden haastatteleminen oleellista. Tutkija 

hyödyntää haastateltavien valinnassa omia verkostojaan ja on suoraan yhteydessä 

tutkittaviin henkilökohtaisesti. Ensisijainen suunnitelma tässä tutkimuksessa on, että 

tutkittaviksi pyritään saamaan viisi henkilöä. Tutkimusilmiö koskettaa monia, joten se 

huomioon ottaen haastatellaan eri aloille rekrytointeja tehneitä julkisen ja yksityisen 

sektorin edustajia. Taustatietoina selvitetään haastateltavien työnimikkeet, työkoke-

mus vuosina ja montako rekrytointiprosessia he ovat työhistorian aikana käyneet läpi 

ja siten varmistutaan tutkittavien asiantuntijuudesta. 

Haastateltavien määrää pohtiessa voidaan viitata saturaatioon. Tarkoituksena on 

haastatella niin montaa henkilöä, kunnes haastattelut eivät tuota enää olennaista 

uutta tietoa. Tutkijan on itse tehtävä johtopäätökset, missä vaiheessa saatu aineisto 

riittää ja voidaan saada merkittäviä tuloksia. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 60.) Saturaatio 

siis tarkoittaa tilannetta, jossa esimerkiksi haastatteluilla saatu aineisto alkaa toista-

maan itseään, jolloin uutta tietoa ei enää ilmene. Saturaation voi liittää tulosten 

yleistettävyyteen, jolloin jo pienestäkin aineistosta saa tehtyä yleistyksiä, kun tulok-

sissa havaitaan toistoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 75.) 

Analyysimenetelmät 

Tutkimuksessa analyysin tekemistä ohjaa tutkimusongelma, joka kertoo, mitä tutki-

taan ja mihin haetaan ratkaisua. Tutkimusongelma- ja kysymykset ovat lähtökohta 

tutkimuksen analyysillekin. Tutkimuskysymykset osoittavat analyysille suunnan. Tut-

kija päättää, mitä analyysiin otetaan saadusta aineistosta mukaan, koska koko aineis-

toa ei ole tarpeen hyödyntää eikä tutkimuksen kannalta oleellista purkaa. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.)  
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Laadullinen tutkimus tuottaa moninaista aineistoa, kuten havainnoinnilla saatua 

tekstiaineistoa ja teemahaastatteluilla kerättyä haastatteluaineistoa. Usein saatu ai-

neisto täytyy jatkojalostaa erilaisin menetelmin, jotta niistä löydetään tärkeimmät 

tiedot tutkimusta varten. Menetelmiä ovat litterointi, luokittelu ja tiivistäminen ja ai-

neiston tulkinta. Analyysi selkeyttää kerättyä aineistoa ja siten tutkittavasta ilmiöstä 

saadaan luotettavia johtopäätöksiä. Analyysilla tarkoitetaan tutkimuksen yhteydessä 

tekstimateriaalin järjestelyä, jäsentämistä ja pohtimista. Analyysi voi tarkoittaa myös 

aineiston luokittelemista eri aiheiden ja teemojen perusteella. (Kananen 2015, 160.) 

Tässä tutkimuksessa analyysi aloitetaan litteroimalla eli kirjoittamalla nauhoitetut 

haastattelut tekstimuotoon. Haastattelut kuunnellaan ja kirjoitetaan puhtaaksi. Litte-

roitua aineistoa käydään läpi ja tekstiä tiivistetään. Litteroinnissa on tarkkuuden suh-

teen eri tasoja ja tarkkuus riippuu yleensä tutkimuksen aiheesta. Jos kerätään aineis-

toa, jossa vain sisällöllä on merkitystä, litterointi voidaan tehdä suurpiirteisemmin 

yleiskieltä käyttäen. Jos taas sanavalinnoilla on tutkimuksen kannalta merkitystä, lit-

terointi tehdään sanatarkasti. Kun halutaan mahdollisimman aito kuvaus, voi litte-

roinnissa huomioida puheen lisäksi eleet ja äänenpainot taukoineen. Tämä on oleel-

lista silloin, kun tutkimuskohteena ovat tunteet tai sellaiset ilmiöt, jotka tulevat esille 

muuten kuin puheessa. (Kananen 2015, 160.)  Tässä tutkimuksessa halutaan saada 

käsitys tutkittavasta ilmiöstä, joten haastatteluista saadulla sisällöllä on merkitystä 

enemmän kuin esimerkiksi sillä, miten haastateltava jonkin asian ilmaisee. Siksi litte-

rointi tehdään yleiskieltä käyttäen ja ydinasiat mukaan poimien, kuitenkin alkuperäi-

nen haastateltavan oma näkökulma ja mielipide säilyttäen. Litteroidusta ja tiiviste-

tystä tekstiaineistosta etsitään yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia värikoodien avulla. 

Haastateltavat numeroidaan työnimikkeen mukaan kirjainkoodeilla, (ks. taulukko 1.), 

jotta käsiteltävien vastausten alkuperäinen vastaaja on tiedossa analysointia teh-

dessä ja näin vastaukset eivät sekoitu keskenään. 

Litteroitu aineisto analysoidaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, joka on yksi 

tapa laadullisen aineiston analysoinnissa. Analyysin tarkoituksena on muodostaa sa-

nallinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Kerätty aineisto tiivistetään selkeään muotoon 

tärkein informaatio säilyttäen. Tarkoituksena sisällön analyysissä on informaatioon 

perustuvan arvon lisääminen ja luotettavien johtopäätösten tekeminen tutkittavasta 
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ilmiöstä. Ensin aineisto pelkistetään ja karsitaan epäolennaiset asiat pois. Litte-

roidusta aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia ja ne erotellaan väri-

koodein. Pelkistetyt ja eri värein ryhmitellyt ilmaukset yhdistetään omiksi aihealu-

eiksi. Aihealueet kootaan teema-alueiksi, jotka järjestetään loogiseksi kokonaisuu-

deksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 90–92.) Tässä tutkimuksessa käytetään aineistoläh-

töistä sisällönanalyysiä.  

Litteroitu haastatteluaineisto tiivistetään ja järjestetään aihealueittain tutkimuskysy-

mysten mukaan. Teemoittelu on luonteva tapa tässä opinnäytetyössä, koska aineis-

tonkeruumenetelmänä on teemahaastattelut. Teemoittelussa analysoidaan tekstissä 

esiintyviä ilmiöitä ja asioita, jotka voivat liittyä haastatteluteemoihin tai olla yllättä-

viäkin asioita, jotka haastatteluista ilmenevät. Aineistoa pilkotaan ja jaetaan aihepii-

rien mukaan samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 79–80.) Tässä tutkimuksessa tiivistetään haastatteluista saadun aineiston kes-

keinen anti omin sanoin. Teemoittelua ja tulkintaa ohjaavat tämän tutkimuksen tutki-

muskysymykset.  

Luotettavuuden varmistaminen 

Tutkimusta tehdessä tulee aina pohtia luotettavuutta. Tutkimusprosessiin voi aina 

liittyä virheitä, jotka saattavat johtua tutkijasta tai tutkittavasta aineistosta. Nämä tu-

lee tiedostaa tutkimuksen alussa. Luotettavuutta voidaan perustella reliabiliteetti- ja 

validiteettikäsitteillä. Tutkimuksessa reliabiliteetti tarkoittaa tutkimustulosten pysy-

vyyttä, eli jos tutkimus tehdään uudelleen, saadaan samat tulokset. Validiteetti tar-

koittaa oikeiden asioiden tutkimista eli tutkimuksessa on tutkittu niitä asioita, mitä 

on luvattu. Luotettavuustarkastelu osoittaa, että eri tutkimusprosessin vaiheissa on 

tehty oikeita ja perusteltuja ratkaisuja.  Tutkimuksen tulokset tulee olla luotettavia eli 

tutkimustulosten täytyy vastata tutkittuja asioita. (Kananen 2015, 342–343.) 

Validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä on laadullisen tutkimuksen luotettavuustarkas-

telussa kritisoitu, koska ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä. Käsitteinä 

ne vastaavat enemmän määrällisen tutkimuksen tarpeisiin. Luotettavuuden arvioin-

tiin ei laadullisessa tutkimuksessa olekaan olemassa mitään yksiselitteistä tapaa, 

mutta luotettavuutta tulee arvioida kokonaisuutena. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 160.) 
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Luotettavuutta arvioitaessa perustana on myös riittävän tarkka dokumentaatio, joka 

on mahdollista jäljittää ja arvioida tehtyjä ratkaisuja. Tutkimuksessa tehdyt ratkaisut 

pitää pystyä perustelemaan ja alkuperäinen aineisto tulee säilyttää. Näin tulosten 

luotettavuus ja aitous voidaan todentaa tarvittaessa. (Kananen 2015, 353.) Tässä tut-

kimuksessa kiinnitetään huomiota dokumentaatioon ja kerätty aineisto säilytetään 

huolellisesti, jotta siihen voidaan tutkimuksen aikana palata.  

Luotettavuutta voidaan varmistaa myös saturaation avulla, jolla tarkoitetaan aineis-

ton kyllääntymistä. Saturaatio saavutetaan, kun kerätty aineisto alkaa toistamaan it-

seään. (Kananen 2015, 355.) Tässä tutkimuksessa saturaatio on yksi luotettavuuskri-

teereistä. Saturaation voi liittää tulosten yleistettävyyteen, jolloin jo pienestäkin ai-

neistosta saa tehtyä yleistyksiä, kun tuloksissa havaitaan toistoa (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 75). Tarkoituksena on haastatella niin montaa henkilöä, kunnes haastattelut ei-

vät tuota enää olennaista uutta tietoa. Kuten aiemmin todettiin, ensisijainen suunni-

telma on haastateltavaksi viisi henkilöä ja empiirinen tutkimusaineisto muodostetaan 

viiden haastattelun pohjalta. 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta pyritään lisäksi varmistamaan siten, että tutki-

musongelma ja tutkimuskysymykset on suunniteltu huolellisesti. Tutkittavaan ilmi-

öön ja siihen liittyvään kirjallisuuteen perehdytään perusteellisesti. Aineistokeruume-

netelmäksi on valittu teemahaastattelu, koska se on laadulliseen tutkimukseen ja 

juuri tähän aiheeseen sopiva menetelmä. Teemahaastattelu suunnitellaan tutkitta-

van ilmiön mukaisesti ja haastateltavilta kysytään tutkimusongelman ratkaisemisen 

kannalta oleelliset kysymykset. Kaikki haastattelut toteutetaan etukäteen laaditun 

haastattelurungon mukaan ja siten varmistetaan kaikkien haastatteluiden yhdenmu-

kaisuus. Haastattelut nauhoitetaan ja siten on mahdollista palata niihin tutkimuksen 

aikana. Luotettavuutta käydään läpi tarkemmin luvussa 7. 

3 Osaaminen ja rekrytointi  

Tässä luvussa käydään läpi aluksi osaamisen johtamista, siihen liittyviä toimenpiteitä 

yrityksissä ja osaamisen kehittämistä. Sen jälkeen käydään läpi osaamisen määri-

telmä. Lopuksi käsitellään osaamiskartoitusta ja rekrytointia. 
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3.1 Osaamisen johtaminen 

Viitala (2005, 38) määrittelee osaamisen johtamisen systemaattisena johtamistyönä, 

jonka tavoitteena on varmistaa yrityksen tavoitteiden vaatima osaaminen nyt ja tule-

vaisuudessa.  Yksi tärkeimmistä tavoitteista osaamisen johtamisessa on yhdistää yri-

tyksen strategia ja yksilöiden osaaminen. Yksilöiden henkilökohtaisesta osaamisesta 

koostuu varanto, jonka tukemana toimintamallit, prosessit, rakenteet ja muu organi-

saatiossa oleva näkyvä tietämys kehittyy. Kokonaisuudessaan osaamisen johtamisen 

perustana ja edellytyksenä on sen osaamisen määrittäminen, joka tukee yritystä vi-

sion saavuttamisessa ja strategian toteuttamisessa. Yrityksen visio ja strategia ohjaa-

vat yritystä osaamisen kehittämisessä, määrittämisessä ja suunnittelussa. (Mts. 2005, 

61, 109.)  

Käsitteenä osaamisen johtaminen on ollut Suomessa 90-luvulta lähtien. Osaamisen 

johtamista voidaan tulkita henkilöstön kehittämisen, kompetenssien kartoittamisen 

tai tiedon tallentamisen näkökulmista. Toimenpiteinä osaamisen johtaminen ilmenee 

esimerkiksi henkilöstön kehittämisessä, prosessien hiomisessa, tiimityöskentelyssä ja 

osaamisen jakamisessa.  Laajemmin sitä voidaan tarkastella strategisesta ja aineetto-

man pääoman näkökulmista. Esimerkiksi aineettoman pääoman johtamisen näkökul-

masta osaaminen käsitetään henkilöstön osaamisen ja organisaation toimintatapojen 

sekä suhdepääoman muodostamana kokonaisuutena. Yleisesti osaamisen johtami-

sella voidaan viitata myös kaikkiin toimenpiteisiin, joilla organisaatio aikoo kehittää ja 

sitouttaa osaamistaan. Tällöin osaamisen johtaminen liittyy rekrytointiin, henkilöstön 

osaamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen, kyvykkyyksien johtamiseen, osaamiskar-

toituksiin, kehityskeskusteluihin ja urasuunnitteluun. (Helsilä & Salojärvi 2009, 147–

150.) 

Osaamisen johtaminen on laaja vastuualue. Se sisältää muun muassa osaamistarpei-

den tunnistamisen, tavoitteiden asettamisen, nykytilan arvioinnin, kehityssuunnitel-

mien tekemisen ja osaamisen hankinnan. Osaamisen johtaminen edellyttää organi-

saatiolta paljon. Organisaatiolle on voitu laatia toimintasuunnitelma henkilöstön ke-

hittämiselle, jossa määritellään henkilöstön kehittämismenetelmät. Oman osaamisen 

johtamisen osalta henkilöstön oma vastuu korostuu. Työntekijällä on omat odotuk-
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sensa työnantajalta osaamisen kehittämiseen panostamisesta, jotta työhön sitoutu-

minen olisi vahvaa eikä työmarkkina-arvo laske. Työnantaja odottaa työntekijältä si-

toutuneisuutta oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. (Hyppänen 2013, 

114–115.)  

Osaamisen johtaminen lähtee liikkeelle osaamistarpeiden tunnistamisesta. Organi-

saatiossa laaditaan strategian pohjalta tunnistettavat kriittiset osaamisalueet, joihin 

osaamistavoitteet perustuvat. Organisaation osaaminen tulee määrittää sen mukaan, 

mitä osaamista organisaatiossa jo on ja millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. 

Tällä tavalla selviää organisaatiossa senhetkisen osaamisen tila ja osaamisen tarve. 

Jos aiemmin osaamismäärittelyä ei ole tehty, lähdetään liikkeelle määrittelemällä 

osaamisalueet vastaamaan organisaation liiketoimintaa. (Hyppänen 2013, 115–117.) 

Osaamisen määritteleminen ja termistö vaihtelevat yrityksistä toiseen. On strategista 

osaamista, avainosaamista, ydinosaamista ja kriittistä osaamista. Otalankin (2008) 

mukaan yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on olennaista, että yrityksessä 

on määritetty strategian ja tavoitteiden mukainen tärkein osaaminen. Osaamisen 

kriittiset kehittämistarpeet syntyvät niistä strategisista osaamisista, joissa kehittä-

mistä tarvitaan eniten. (Mts. 2008, 53.) 

Yksi tärkeä osaamisen johtamisen osa-alueista on osaamisen kehittäminen, jossa ar-

vioidaan nykyhetken organisaation osaamista, tulevaisuuden osaamistarpeita. Huo-

miota kiinnitetään myös siihen osaamiseen, joka ei ole jatkossa tarpeellista. Osaami-

sen kehittäminen on panostamista yksilön ja työyhteisön väliseen suhteeseen. Se on 

myös ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Osaamisen kehittämistarpeiden kartoi-

tuksen pohjalta mietitään osaamisen kehittämisen keinoja. Kun osaamisvaje havai-

taan ja osaamistarve ja kehittämiskohde on tiedossa, osaamista lähdetään hankki-

maan tilanteeseen sopivilla menetelmillä. (Hyppänen 2013, 124–125.) Osaamisen ke-

hittäminen alkaa usein heti rekrytointi- ja työhönottohetkellä ja kestää henkilön työ-

paikalta pois lähtemiseen asti (Juuti & Vuorela 2015, 141). 

Viitala & Jylhä (2006, 288) esittävät erilaisia keinoja osaamisen kehittämiseen: 

- yrityksessä olemassa olevan osaamisen kehittäminen, esimerkiksi koulutta-

malla 
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- osaamisen hankkiminen ulkopuolelta; ostetaan yritys tai rekrytoidaan uusia 

osaajia 

- sitouttaminen ja avainhenkilöpolitiikka 

- tarpeettoman ja vanhentuneen osaamisen pois siirtäminen yrityksestä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että osaamisen johtaminen on kokonaisuutena osaa-

misstrategian toteuttamista, joka sisältää seuraavat vaiheet: 

- osaamistarpeiden selvittäminen: mitä osaamista tavoitteiden ja strategian to-

teuttamiseen tarvitaan. 

- tärkeimpien ja strategisimpien osaamisten tunnistaminen, tavoitteena olla 

määrällisesti ja laadullisesti aina toimialan kärjessä. 

- organisaatiossa olemassa olevan osaamisen ja osaamisvajeiden tunnistami-

nen. 

- osaamisvajeen hankkimisstrategia, jatkuva perusosaamisten kehittäminen. 

- osaamisen hallinta, jakaminen ja hyödyntäminen, joka edellyttää osaamisen-

hallintajärjestelmää. Ketterä oppiminen edellyttää organisaatiolta olemassa 

olevan osaamisen hyödyntämistä ja tarvittaessa uuden osaamisen löytämistä 

nopeasti. (Otala 2018, luku 6.) 

3.2 Osaamisen määritelmä 

Organisaatioiden tulisi olla selvillä siitä, millaiseen osaamiseen niiden toiminta perus-

tuu. Lisäksi tulisi olla tieto siitä, mikä osaaminen on strategisesti tärkeintä ja mitä pi-

tää järjestelmällisesti kehittää. Tavoitteena on olla parempi kuin kilpailijat. Tarvitta-

vaa osaamista on syytä puntaroida säännöllisesti, koska toimintaympäristön ja asiak-

kaiden vaatimukset sekä teknologian kehittyminen muuttuvat nopeammin kuin toi-

mintakyky. Osaamistarpeita pitäisi tarkastella aina tulevaisuusnäkökulmasta, jotta 

menestyksekäs toiminta vastaa osaamistarpeisiin toiminnan muuttuessa. (Otala 

2018, luku 6.) 

Työelämä muuttuu, ja siksi tiedon ja osaamisen merkitys kasvaa. Nykyään resurssi-

pula ei ole enää raha, vaan osaavat ihmiset. Yrityksessä olevat avainhenkilöt ja hei-

dän myötä syntynyt osaaminen on yhteydessä yrityksen arvoon. Muutokset työssä ja 
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osaavien työntekijöiden saatavuudessa korostavat osaamisen johtamisen merkitystä. 

Haasteena yrityksillä on oikeiden osaajien löytäminen täyttämään osaamistarpeet ja 

työelämän muuttuviin osaamisvaatimuksiin vastaaminen onnistuneilla rekrytoin-

neilla. (Otala 2008, 15–16, 25.) Usein osaaminen ymmärretään vain sellaisiksi ominai-

suuksiksi, jotka ovat mitattavissa ja määriteltävissä, mutta se muodostuu tietojen ja 

taitojen monipuolisesta yhdistämisestä, työn organisointikyvystä, ryhmätyöskentely-

taidoista sekä oman osaamisen ja toiminnan arvioinnista niitä samalla kehittäen. (Hä-

tönen 2011, 9.)  

Osaaminen on käsitteenä laaja, ja sillä voidaan tarkoittaa koko organisaation osaa-

mista ja sen osien toimintatapoja. Osaamisella tarkoitetaan myös yksilön, ryhmän tai 

esimerkiksi verkoston kykyjä, tietoja ja taitoja. Ryhmien ja verkostojen osaaminen ja 

tapa oppia on keskeistä, koska osaaminen lisääntyy, kun sitä jaetaan. Usein osaami-

nen nähdään vain kompetensseina, joita yksilöllä on tai ei ole. Osaamisen käsitettä 

voi tarkastella myös organisaatiokulttuurin näkökulmasta. Keskeistä organisaation 

kulttuurissa on osaamiseen sisältyvät tiedot, taidot ja yhteistyöhön, asenteeseen ja 

motivaatioon liittyvät tekijät. Organisaation kulttuuri ja osaaminen muodostavat jat-

kuvasti kehittyvän toiminnan dynamiikan. (Helsilä & Salojärvi 2009, 146–147.)   

Yrityksessä olevalla osaamisella ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä on yhteys 

yrityksen tuloksellisuuteen. Siksi yritysten merkittävimpiä menestystekijöitä on osaa-

minen, osaamisen säännöllinen kehittäminen ja uusiutuminen. Moniosaaminen ja 

hyvät työyhteisötaidot omaavan henkilöstön merkitys yrityksen tuloksen paranemi-

sessa on keskeinen. (Manka & Mäenpää 2010, 21.) Monissa tapauksissa organisaa-

tiosta, työtehtävästä ja ammatista riippumatta ihmisten osaaminen on se avaintekijä, 

joka ratkaisee onnistumisen (Kauhanen, Leppävuori, Malin & Mansukoski 2015, 125). 

Työntekijöiden osaaminen on oman ammattitaidon kokonaisvaltaista ja monipuolista 

hallintaa. Ammattitaito on yksilön persoonallisten ominaisuuksien ja työtehtävään 

liittyvien taitojen kokonaisuus. (Telaranta, Lepistö & Wickman-Viitala 2010, 296.)  

Yksilön osaaminen 

Viitala (2005) määrittelee yksilön osaamisen ja ammattitaidon muodostuvan viidestä 

osa-alueesta. Osa-alueet ovat persoonalliset valmiudet, luovuus ja ongelmanratkaisu-

kyky sekä sosiaaliset taidot. Nämä luovat pohjan yksilön osaamisvaatimuksille. Näi-
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den osa-alueiden lisäksi määritelmässä ovat organisaatio-osaaminen ja oman am-

mattialan osaaminen. (Mts. 2005, 116.) Samoin Otala (2008) kuvaa yksilön osaamista 

tietojen, taitojen, kokemuksen, verkostojen ja kontaktien, asenteiden sekä henkilö-

kohtaisten ominaisuuksien kokonaisuutena (mts. 2008, 50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Yksilön osaaminen (Otala 2008, 51, muokattu) 

 

Yksilöiden osaaminen on yrityksen osaamisen ratkaiseva tekijä. Siksi osaamisen joh-

tamisen oivaltamisen ydin on yksilön oppiminen ja osaamisen ymmärtäminen. Orga-

nisaation näkökulmasta yksilön henkilökohtaisista osaamisista muodostuu varanto, 

jonka varassa organisaatiossa näkyvä tietämys kehittyy. Yksilölle itselleen osaaminen 

on perusta, jonka tuloksena onnistuu ja kehittyy omassa työssä. (Viitala 2014, 138, 

144.)  

Yksilön osaamista kuvataan monilla eri käsitteillä. Englanninkielessä usein skills, com-

petencies ja capabilities. “Skills” suomeksi “taidot”, viitataan kirjallisuudessa erityis-

osaamisiin, jotka ovat opeteltavissa ja sovellettavissa käytännön työtehtävään.  Käsit-

teet pätevyys ja kyvykkyys eivät ole saaneet yhtä vakiintunutta määrittelyä kirjalli-

suudessa ja käytännön keskusteluissa. Niillä viitataan laajempiin työelämän metatai-

toihin ja pätevyydellä johonkin tiettyyn työtehtävään. (Viitala 2005, 113.) 

Opeteltavien erityisosaamisten lisäksi tärkeitä ovat työelämätaidot, jotka hankitaan 

yleensä jo peruskoulutuksessa. Työelämäosaaminen muuttuu työelämän muutosten 
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rinnalla, kuten digiosaamisen korostuminen. Nykyään oletetaan, että it-taidot kuulu-

vat perusosaamiseen ja siksi organisaatioissa henkilöstön jatkuva teknologiataitojen 

kehittäminen on tärkeää. Tulevaisuuden työelämässä korostuu moniosaaminen, ko-

konaisuuksien hallinta sekä kyky yhdistää teoreettista tietoa käytännön kokemuksiin. 

Työelämä uudistuu koko ajan, ja uudistuva teknologia vaikuttaa suoraan organisaa-

tioiden osaamistarpeisiin ja osaamisvaatimuksiin. (Hätönen 2011, 15.) 

Viitalan (2005) mukaan työelämä ja tehokas työsuoritus edellyttävät ammatin tek-

nistä pätevyyttä. Lisäksi se edellyttää oikeaa asennetta, yhteistyökykyä, kokemusta, 

kykyä oppia ja kehittyä työn tasolle ja ylikin. Yksilön taidot ja tiedot tulevat käytän-

nössä hyödynnetyksi vain, kun asenne on myönteinen (mts. 2005, 159–160).  

Käsite työelämätaidot havainnollistaa sen, että työtehtävään sekä ammattiin kuulu-

van osaamisen lisäksi työelämässä menestymiseen tarvitaan myös muita taitoja (Aar-

nikoivu 2010, 16). Työelämän kiihtyvä muutostahti on luonut tarpeen kehittää työ-

elämätaitoja. Usein niiden määrittelyssä keskitytään osaamiseen ja ammattitaitoon, 

mutta on olennaista kiinnittää huomiota myös uranhallintaan ja yleisiin työyhteisössä 

toimimiseen liittyviin taitoihin. Aarnikoivun (2010) määritelmän mukaan työelämätai-

doista voidaan muodostaa kolme pääteemaa;  

1. uranhallintataidot (ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot) 

2. työtehtävään liittyvä osaaminen (ammattitaito) 

3. yleiset työtehtävästä riippumattomat valmiudet, kyvyt ja taidot (tiedolliset ja 

oppimiseen liittyvät valmiudet, työyhteisötaidot) (Aarnikoivu 2010, 40.) 

 

Työelämätaitoihin sisältyvät uranhallintataidot ovat tärkeässä roolissa työuran alusta 

asti ja pidempään työelämässä toimineilla. Uransuunnittelu on jatkuva ja muokkau-

tuva prosessi, johon sisältyy muuan muassa osaamisen tunnistamista, mahdollisuuk-

sien etsimistä, realististen vaihtoehtojen tiedostamista ja päätöksien tekemistä. 

Olennaista on myös tunnistaa omat ammatilliset kehitystarpeet ja oppia muuttuvien 

työmarkkinoiden edellyttämät uudet taidot. Työelämätaidot korostavat yksilön mah-

dollisuuksia ja vastuuta omasta urakehityksestä, mutta lisäksi ne ovat tukena urata-

voitteiden tunnistamisessa, asettamisessa ja saavuttamisessa konkreettisella tasolla. 

(Mts. 2010, 39–41, 148.)  
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Kompetenssi- ja substanssiosaaminen   

Rekrytoinnissa osaamistarpeen täyttämiseksi määritellään kriteerit. Vaadittavat osaa-

miset voidaan jakaa käyttäytymiseen liittyvään osaamiseen ja asiaosaamiseen. Kom-

petenssiosaaminen kertoo, miten asioita pitää tehdä. Substanssiosaaminen kertoo 

mitä asioita pitää osata. Rekrytoinnissa hakemusten käsittely- ja haastatteluvai-

heessa osaamisen tunnistamista helpottavat määritellyt substanssiosaamiset. Tunnis-

tamista helpottaa myös, kun työssä menestymistä edellyttävät kompetenssit tiede-

tään. (Rötkin 2015, 54, 57.) Kompetenssit määritellään ulospäin näkyvän käyttäytymi-

sen mukaan. Kompetenssi muodostuu kokemuksesta, tiedoista ja taidoista. Se sisäl-

tää henkilön motiivit ja persoonallisuuden piirteet, joiden avulla voidaan arvioida 

työssä suoriutumista. (Salli & Takatalo, 2014, 17–18.)  

Kompetenssilla tarkoitetaan työtehtävien edellyttämiä valmiuksia ja pitkälle edisty-

neen osaajan taidokasta työskentelytapaa (Viitala 2005, 113). Honkanen (2005) mää-

rittelee kompetenssin organisatoriseksi kyvykkyydeksi, kuten teknologian hallinnaksi 

ja asiakassuhteiden ja osaamisen hallinnaksi. Kompetenssit voivat olla hyvin tehtä-

väsidonnaisia tai tilannekohtaista vaadittavaa osaamista.  Yksilön kohdalla kompe-

tensseilla tarkoitetaan sellaisia käyttäytymis- tai toimintavalmiuksia, joiden avulla ta-

voitteen saavuttaminen työssä onnistuu. Sellaisia ovat esimerkiksi myyntitaito, asia-

kaspalvelutaidot ja kyky käsitellä hankalia palvelutilanteita. (Mts. 2005, 39, 45–46.)  

Kompetensseja määritellessä pitää kuitenkin ymmärtää se, että lähitulevaisuudessa 

tarvittavia kompetensseja ja taitoja ei välttämättä voida tarkalleen tietää. Siksi on 

tärkeää huomioida myös muut kuin koulutuksen ja kokemuksen kautta saatu erityis-

osaaminen ja taidot. Uuden oppimiseen tarvitaan metakompetensseja, jotta muita 

kompetensseja voidaan hyödyntää. Niitä ovat uteliaisuus, oppimishalukkuus ja sosi-

aaliset taidot. (Kaijala 2016, luku 2.1.) Tulevaisuuden työelämän muuttuessa ja digita-

lisaation vaikuttaessa työtapoihin pitää kiinnittää huomiota myös digitaitoihin ja ke-

hittää digitaalisia kyvykkyyksiä. Työtehtävien osalta tulee pohtia keskeisimpiä digitaa-

lisia kompetensseja. Erilaisissa työtehtävissä korostuvat erilaiset taidot, joihin pitää 

tulevaisuuden rekrytoinneissa kiinnittää vielä tarkemmin huomiota. Tuotekehitysteh-

tävissä keskeisiä kompetensseja voivat olla robotiikkaan, tekoälyyn ja lohkoketjuihin 

liittyvä ymmärrys. (Salojärvi 2018, 17–18.) 
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Myös substanssiosaaminen eli ammattiosaaminen on merkittävä kriteeri uusia työn-

tekijöitä rekrytoitaessa. Se muodostuu tiedoista ja taidoista, kuten teoriasta, mene-

telmistä, käytänteistä ja lainsäädännöstä. Substanssiosaaminen on ammattialan hal-

lintaa eli alan erityistä asiaosaamista, joka muodostaa oman ammattitaidon ytimen. 

Yleensä substanssiosaaminen perustuu koulutukseen, joka auttaa asiakokonaisuuk-

sien ymmärtämistä ja hallintaa. Usein substanssiosaaminen ei yksin riitä suoriutu-

maan tehtävästä, vaan lisäksi tarvitaan muutakin osaamista, jotta päästään huippu-

suorituksiin. Substanssiosaamista voi soveltaa muissakin samankaltaisissa työtehtä-

vissä eri työnantajilla toimiessa. Määriteltyjen substanssiosaamisvaatimusten poh-

jalta on selkeää erottaa hakijajoukosta sopivimmat. (Kujansivu, Lönnqvist, Jääskeläi-

nen & Sillanpää 2007, 112.)  

3.3 Osaamiskartoitus 

Olemassa olevan osaamisen arviointiin ja analysointiin tarvitaan työkaluja, jotta orga-

nisaatiossa tiedetään, mitä osaamista siellä on nyt ja millaista osaamista tulevaisuu-

den rekrytoinneissa organisaatioon tarvitaan. Osaamisen kehittämisen sopivimmat 

keinot tiedetään vasta, kun tiedetään, mitä tavoitellaan ja mikä on osaamisen nyky-

tila. (Viitala & Jylhä 2006, 289).  

Osaamiskartoitus on osa osaamisen johtamisen prosessia, kun halutaan selvittää or-

ganisaation tai yksilön osaamistarpeita, selventää ydinosaamista ja kartoittaa organi-

saation tämänhetkistä osaamista. Ensimmäiseksi osaamiskartoituksessa tutkitaan, 

millaista osaamista tarvitaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa sekä mikä on nykyosaa-

misen taso ja missä on puutteita. Samalla voidaan tiedustella työntekijöiltä, miten he 

ovat osaamisensa pääosin hankkineet. Tulosten perusteella koostetaan osaamis-

kartta, johon tarvittava osaaminen kuvataan osaamistasoina.  Kartan pohjalta jokai-

selle työntekijälle voidaan laatia oman osaamisen tavoiteprofiili ja arvio tämän het-

ken osaamisesta sekä kuvaus osaamisesta myös tulevaisuuspainotteisesti. Työnteki-

jöiden osaamista tulisi arvioida nykyhetken ja tulevaisuuden kannalta. Osaamisista 

koottu osaamiskartta voi olla pohjana myös uusia osaajia rekrytoitaessa. Kartoituk-

sen tulisi olla mahdollisimman käytännönläheinen, ja osaamiset tulisi esittää konk-

reettisena toimintana kehittymisen kannalta. Osaamiskuvaukset toimivat kehittämi-

sen päämäärinä. (Kupias, Peltola & Pirinen 2014, luku 2.) 



22 
 

 

Osaamisen kartoitus on osa prosessia, jossa vaiheina ovat osaamisen nykytilan kar-

toitus ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen. Osaamisen nykytilan 

kartoituksen tulisi olla henkilöstön kehittämisen järjestelmän osana jatkuva prosessi, 

jonka kautta saadaan ajantasaista tietoa henkilöstön osaamisen tasosta. Ennen osaa-

miskartoitusta osaaminen tulisi luokitella ja jäsennellä eri osa-alueiksi. Analyysin pe-

rusta on osaamisluokittelu, joka kytkeytyy yrityksen ydinkyvykkyysalueisiin. Osaamis-

luokittelun voi perustaa esimerkiksi pääluokkiin, kuten asiakasosaaminen, liiketoi-

mintaosaaminen, tuotannollistekninen osaaminen ja henkilökohtaiset valmiudet, ku-

ten todettiin jo osaamisen johtamisessa ja osaamisen johtamisen prosessissa osaami-

sen määrittelyssä. (Laakso-Manninen 2003, 37–38.) 

3.4 Rekrytointi 

Tässä kappaleessa kuvataan rekrytointiprosessi ja sen vaiheet. Pääpiirteittäin kuva-

taan hakemusten käsittely- ja haastatteluvaihetta. 

Rekrytointi liittyy osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen ja lähtee liikkeelle osaa-

misvajeen tunnistamisesta. Tarve rekrytointiin syntyy usein osaamiskartoituksen tu-

loksena. Rekrytointi on kokonaisvaltainen prosessi, joka uuden osaamistarpeen tun-

nistamisen jälkeen etenee yrityksessä työtehtävien uudelleen organisointiin tai suo-

raan uusrekrytointiin. (Helsilä & Salojärvi 2009, 127.) 

Rekrytointi on yrityksissä jatkuvaa toimintaa, joka edellyttää huolellista suunnittelua. 

Se on toisin sanoen projekti, koska se sisältää suunnittelu-, aloitus-, toteutus-, pää-

töksenteko- ja seurantavaiheet. Mitä paremmin kaikki vaiheet organisoidaan ja suun-

nitellaan etukäteen, sitä varmempia voidaan olla prosessin onnistumisesta. Onnistu-

nut rekrytointi on merkittävä yrityksen menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta. (Joki 

2018, luku 6.)  
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Kuvio 3. Rekrytoinnin vaiheet, (Hyppänen 2013, 199, muokattu) 

 

Rekrytointi voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen rekrytointiin. Sisäisessä rekrytoin-

nissa on monia hyötyjä, ja yksi valinta voi luoda lisää uusia mahdollisuuksia. Etuna on 

myös, että valinnat saadaan tehtyä nopeasti ja usein pienemmillä kustannuksilla. Li-

säksi olemassa oleva osaaminen pysyy saman yrityksen sisällä, mutta avaa mahdolli-

suuden tarttua uusiin haasteisiin. Sisäinen rekrytointi mahdollistaa tehokkaamman 

perehdytysprosessin, koska organisaation toimintatavat ja kulttuuri ovat jo tuttuja. 

Ulkoisen rekrytoinnin hyötyjä ovat parhaimmillaan positiiviset vaikutukset työnanta-

jakuvaan ja kiinnostusarvon kasvaminen yritystä kohtaan. Osaamisen hankkiminen 

ulkopuolelta voi olla ainoa vaihtoehto silloin, jos tarvittavaa osaamista ei jo löydy or-

ganisaation sisältä. (Joki 2018, luku 6.1–6.2.) 

Valintakriteerien määrittäminen rekrytoinnissa 

Rekrytointipolitiikkaa ohjaavat organisaation visio ja strategia. Liiketoiminnan tavoit-

teet määrittävät millaista osaamista tarvitaan. Jos uusi työntekijä päädytään rekrytoi-

maan, ryhdytään määrittelemään valintakriteerejä. Ne voidaan jakaa organisaatiota-

son, yksikön ja tehtäväkohtaisiin kriteereihin. Rekrytoinnissa määritellyt kriteerit liit-

tyvät yleisesti koulutukseen, aiempaan työkokemukseen, erityistaitoihin, erilaisiin ky-

kyihin, asenteeseen ja persoonallisuuden piirteisiin. (Viitala 2007, 102–104.) Rekry-

tointiprosessin alussa selkeä toimenkuvan määrittäminen on perustana onnistu-

neelle rekrytoinnille, koska siten kaikki prosessiin osallistuvat tietävät, mitä etsitään 

ja mitä tavoitellaan. Määritellyt kriteerit ja osaamisvaatimukset ovat rekrytoinnissa 
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valintojen perustana ja erottavat erinomaiset ja keskiverto ehdokkaat. Kriteerien tu-

lisi olla riittävän selkeitä, yhtenäisiä ja toimenkuvan mukaisia. (Honkaniemi, Junnila, 

Ollila, Poskiparta, Rintala-Rasmus & Sandberg 2004, 43–44.) 

Vaatimuksia asettaessa on välttämätöntä painottaa työkokemuksen lisäksi tiedonkä-

sittelytaitoa ja oppimiskykyä. Samoin asenne uuden oppimiseen ja kehittymishalu 

voivat osoittautua merkittävämmiksi, kuin aiempi menestys tai kokemus. Oppimisky-

vyn ja -valmiuden tunnistaminen ei rekrytointitilanteessa ole yksiselitteistä. Siksi 

osaamista painottavassa rekrytoinnissa pitää tarkemmin täsmentää tehtävä ja vas-

tuualueet sekä osaamisvaatimukset. Tärkeä kysymys onkin, miten osaaminen voi-

daan parhaiten varmentaa rekrytointitilanteessa. (Viitala 2005, 239–240.) 

Tehtäväkuvauksen laadinnan ja osaamisvaatimusten määrityksen jälkeen yhteenve-

tona koostetaan toivottu osaajaprofiili. Profiiliin tarkennetaan esimerkiksi pätevyys-

vaatimukset (koulutus, kokemus, kompetenssit), henkilökohtaiset ominaisuudet 

(kyky omaksua uutta, ongelmanratkaisu) ja motivaatio sekä muut ominaisuudet. En-

nen ilmoituksen avaamista hakukanaviin, päätetään rekrytoitava kohderyhmä ja tek-

niikka, jolla heidät tavoitetaan parhaiten.  (Helsilä & Salojärvi 2009, 127–130.) 

Rekrytoinnissa valintamenetelmien avulla pyritään vahvistamaan, kuinka hyvin eh-

dokkaat täyttävät asetetut osaamisvaatimukset. Keskeisiä valintamenetelmiä, jotka 

ovat tietolähteinä ehdokkaiden osaamisia arvioidessa ovat muun muassa hakemuk-

set ja ansioluettelo, haastattelut, soveltuvuustestit ja työsimuloinnit. Hakemuksella ja 

ansioluettelollaan hakija osoittaa omat vahvuutensa tehtävän täyttämiseksi. Monissa 

rekrytoinneissa hakemusten käsittely on alkukarsintamenetelmistä yleisin. (Kauha-

nen 2013, 82.) Avoimeen tehtävään tulleet hakemukset käsitellään ja karsitaan, jol-

loin tehdään ensimmäiset valinnat.  Valintavaihe on yksi rekrytoinnin kriittisimmistä 

vaiheista, joka etenee yleensä haastatteluun. (Helsilä & Salojärvi 2009, 130.) 

Brownin (2011) mukaan hakijoista rajataan pois ne, jotka eivät täytä työtehtäväku-

vaukseen asetettuja kriteerejä. Jatkoon valitaan motivoituneimmat hakijat. Tämän 

jälkeen on hyvä päättää, mitä jatkoon valituilta hakijoilta vaaditaan ja hyvä periaate 

on keskittyä siihen, mihin työntekijöiden odotetaan pystyvän työssään ja mitä tietoja 

heillä odotetaan olevan. Hakemuksista etsitään todisteita ensisijaisesti osaamisesta 

sen sijaan, että keskityttäisiin kertyneeseen vuosien työkokemukseen. Yksinkertaisen 
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kriteerilistan suunnitteleminen helpottaa valintapäätöksen tekemistä. (Mts. 2011, 

130–131.)  

Hakuvaihe ja haastattelut 

Hakijoiden joukosta alkaa esiseulontavaihe. Hakemuslomake on ensimmäinen askel 

prosessissa ja jotkut käyttävät valintoihin hakemusten täyttämisvaiheen jälkeen ly-

hyttä alkuhaastattelua tai verkkotestiä. Täytetystä hakemuksesta saadaan hakijoista 

neljää erityyppistä tietoa. Ensimmäiseksi kiinnitetään huomiota olennaisiin asioihin, 

kuten koulutukseen ja aiempaan työkokemukseen. Toiseksi voidaan tehdä päätelmiä 

aiemmasta uralla etenemisestä ja kasvusta, nämä ovat erityisesti olennaisia asioita 

rekrytoitaessa esimiestehtäviin. Kolmanneksi voidaan vetää alustavia johtopäätöksiä 

hakijan vakaudesta ja sitoutuvuudesta työhön perustuen aiempaan työhistoriaan. 

Neljäntenä voi olla mahdollista käyttää hakemuksen tietoja ennustettaessa, mitkä 

hakijaehdokkaat menestyvät työssä. (Dessler 2017, 190.) 

Eniten käytetty valintamenetelmä rekrytoinnissa on haastattelu, jossa perustana on 

aiemmin määritetty tehtävänkuvaus ja osaamisvaatimukset. Haastatteluiden tarkoi-

tus rekrytointiprosessissa on selvittää ehdokkaan soveltuvuutta tehtävään. Soveltu-

vuutta selvitetään esittämällä etukäteen tarkoin mietittyjä kysymyksiä. Haastattelut 

voivat olla strukturoituja tai vapaamuotoisempiakin. Usein niissä käsitellään eri näkö-

kulmia eri asioita painottaen. (Viitala & Jylhä 2013, 116.) Hakijan aiempi työkokemus, 

työtehtävän sisältö ja näkemys tehtävän hoitamisesta, hakijan periaatteet, asenne ja 

yleiset näkemykset ovat aiheita, joita haastattelussa voidaan käsitellä. (Helsilä & Sa-

lojärvi 2009, 133–134.)  Strukturoidut haastattelut ovat yleisesti parhaimpia haastat-

telumuotoja. Haastateltavat kysyvät kaikilta ehdokkailta samat kysymykset, jolloin ne 

ovat yhtenäisiä ja vertailukelpoisia. Osittain sen johdosta haastatteluista saadaan 

paikkansapitävää informaatiota ja niitä voidaan pitää luotettavina. (Dessler 2017, 

239.) Samoin Keltikangas-Järvinen (2016) painottaa tarpeeksi pitkän, perusteltuine 

kysymyksineen strukturoidun ja yksityiskohtaisen haastattelun merkitystä oikean 

osaamisen tunnistamisessa. Selvittämällä haastattelussa konkreettiset toimintatavat, 

miten on tietyissä tilanteissa toiminut, on hyvä tapa saada kuva osaamisen tilasta. 

(Mts. 2016, 151.)  
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4 Soveltuvuusarvioinnit ja digitalisaatio 

Tässä luvussa käydään läpi aluksi osaamisen tunnistamista soveltuvuusarvioinneilla ja 

työsimuloinnilla. Sen jälkeen käsitellään digitalisaation vaikutuksia osaamisen tunnis-

tamiseen rekrytoinnissa. 

4.1 Osaamisen tunnistaminen soveltuvuusarvioinneilla 

Haastattelun lisäksi sopivimman työnhakijan valintapäätöksen ja osaamisen tunnista-

misen tukena käytetään erilaisia soveltuvuusarviointeja. Niiden tarkoitus on vakuut-

taa rekrytoijan mielikuvaa henkilön soveltuvuudesta tehtävään, mutta toisaalta 

tuoda esille eroavaisuuksia tasavertaisten hakijoiden välille. Lisäksi soveltuvuusarvi-

oinnit nostavat rekrytointipäätöksen luotettavuutta. Luotettava soveltuvuusarviointi 

perustuu kompetenssipohjaiseen arviointiin ja tehtävän kannalta olennaisten kompe-

tenssien mittaamiseen. (Salli & Takatalo, 2014, 79, 82.) Henkilöarvioinnit tulee tehdä 

lainsäädäntöä noudattaen luotettavasti ja asiantuntevasti ja arvioinneista saatu tieto 

tulee olla virheetöntä. Soveltuvuusarviointi on vain yksi menetelmä ja arvioinnin tu-

loksia tulisi hyödyntää tukena rekrytointipäätöstä tehdessä. Rekrytointi ei välttä-

mättä aina onnistu odotetusti, mutta soveltuvuustesteillä voidaan pyrkiä vähentä-

mään epäonnistumisen riskiä. (Joki 2018, luku 6.5.) Soveltuvuusarvioinnit eivät vält-

tämättä nosta ketään ehdokkaista paremmaksi kuin hakemukset ja haastattelut 

osoittavat, mutta niillä saadaan karsittua ehdokkaita vertaamalla vaadittuja kykyjä ja 

ominaisuuksia. Soveltuvuusarviointien tulokset ovat tukena haastatteluista saadun 

tiedon kanssa. Valintapäätöstä ei pitäisi tehdä pelkästään testien tulosten perus-

teella, vaan soveltuvuutta tehtävään tulisi arvioida kokonaisuutena hakemuksen, 

haastatteluiden ja mahdollisten testien yhdistelmänä. 

Soveltuvuutta tehtävään voidaan tarkastella myös erilaisten työsimulointitehtävien 

avulla. Ne ovat rekrytoinnissa osaamisen tunnistamisen keinoja haastatteluiden ja 

muiden arviointimenetelmien lisäksi. Simulaatiossa järjestetään tilanne, jossa sen 

hetkiset taidot tulevat esille tulevia työtehtäviä ajatellen. Työsimulointitehtävät tulee 

vastata haettavaa tehtävän kuvaa ja oltava kätevästi toteutettavissa esimerkiksi jo 

haastattelutilanteessa. Myyntitehtäviin haastateltavalle voi kehittää myyntitilanteen, 
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jossa pitää myydä yrityksen tuote tai palvelu tai tehdä suorasoitto asiakkaalle. Koulu-

tustyöhön hakeva voi pitää simulointiharjoituksena esimerkiksi luennon tai ryhmän-

ohjaustilanteen. Näillä tavoilla hakijoiden todellisesta osaamisesta saa vielä tärkeää 

lisätietoa valinnan tueksi. (Kupias, Peltola & Pirinen 2014, luku 2.) 

4.2 Digitalisaation vaikutukset osaamisen tunnistamiseen 

Yksi eniten digitalisaation myötä muuttuneista HR-prosesseista on rekrytointi. Rekry-

tointi on ainakin osittain digitaalinen eli rekrytointi-ilmoitukset ja hakemukset ovat 

verkossa. Joissain tapauksissa rekrytointiprosessi on jo täysin digitaalinen ja arviointi-

menetelmätkin ovat online-henkilöarviointeja. Tällaisessa rekrytoinnissa vasta viimei-

sessä haastattelussa tavataan ehdokas kasvotusten. Lisäksi sosiaalisen ja median ja 

LinkedInin hyödyntäminen on yleistynyt parhaiden osaajien löytämisessä sekä video-

haastatteluiden käyttö hakemusten käsittelyvaiheessa ja alkukarsintamenetelmänä. 

Tekoälyyn liittyviä mahdollisuuksia rekrytointiprosessissa hakijoiden alkukarsinnassa 

on kokeiltu joissain organisaatioissa ja potentiaalia on nähty isojen hakijamassojen 

prosessoinnissa. Digitalisaation myötä rekrytoinnissa haasteeksi on noussut osaami-

sen suuntaaminen, miten uusien työtehtävien vaatimukset ja ihmisten osaaminen 

kohtaavat. Haaste on yhteiskunnallinen ja jotkut ovat “vaarassa pudota työelämän 

kelkasta”. Samalla kilpailu tarvittavista digiosaajista kasvaa ja tulevaisuudessa osaa-

misen kohtaanto-ongelma haastaa HR:n ja yhteiskunnan. Digitalisaatio muuttaa rek-

rytointia, kun useammissa tehtävissä tarvitaan digitaalisia, erilaisia kompetensseja. 

Johtamis- ja HR-tehtävissä tarvitaan tämän myötä ymmärrystä ja tietoa näistä kom-

petensseista ja niiden vaikutuksesta liiketoiminnan tulevaisuudelle. (Salojärvi 2018, 

13.) 
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Kuvio 4. Digitalisaation keskeisimmät vaikutukset HR-käytännöille (Salojärvi 2018, 14, 
muokattu) 

Teknologinen kehitys eli digitalisaatio, robotisaatio ja automatisaatio ja työn muutok-

set ovat globaaleja ilmiöitä. Vaikutukset ovat havaittavissa kansallisesti, alueellisesti 

ja paikallisesti hyvin eri tavoin ja eri aikaan johtuen osittain talouden rakenteellisista 

ja tuotannollisista eroista. Teknologiset muutokset on jo havaittu ja käytännössä to-

teutuneet ja niillä on peruuttamaton vaikutus. Niinpä moni työ ja tehtävät ympärillä 

ovat muuttuneet. Osaamisen osalta kognitiivisten taitojen sijaan ei-kognitiiviset sosi-

aaliset taidot ovat työnantajien henkilövalinnoissa työuratutkimusten mukaan koros-

tuneet. Kovalainen viittaa kirjoituksessaan rekrytointeja tutkineisiin Dan Greeneen ja 

Ifeoma Anjunwaan, jotka ovat todenneet syrjinnän ongelmat tekoälyn myötä esimer-

kiksi henkilöstövalinnoissa. Tutkijoiden oletukset neutraaleista ja täydellisestä teko-

älyn tai algoritmien päätöksenteosta on herättänyt kyseenalaistamista. (Kovalainen 

2017, 9–11.) Johtopäätöksenä voitaisiin todeta, että mitä enemmän digitalisaatio, ro-

botisaatio ja tekoäly raivaavat tilaa työhömme, sitä merkittävämmäksi meidän ihmis-

ten olemassaolo ja toimiminen ihmiseltä ihmiselle kasvaa.  

Digitalisaation eli teknologian kehityksen myötä työelämän osaamisvaatimukset 

muuttuvat ja kasvavat tulevaisuudessa jatkuvasti. Työelämässä pysyminen edellyttää 

kouluttautumista, osaamisen kehittämistä ja päivittämistä jatkuvasti. (Työ- ja elinkei-

noministeriön näkemys Suomen markkinoista 2019, 27.) 

online-prosessit 
rekrytoinnissa käytössä 

monissa yrityksissä; 
kasvokkain haastattelut 

silti yhä keskeisiä

rekrytoinnissa 
käytössä videot

"war of talent" digiosaajien 
rekrytoinnissa

sosiaalinen media ja erityisesti 
LinkedIn kasvattanut merkitystä 

rekrytoinnissa

tekoälyn hyödyntäminen 
hakijamassojen käsittelyssä

--> suuri potentiaali yllättävien 
kytkösten ja vaikuttavuuden 

todentamiseen
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Tulevaisuudessa työelämässä tarvitaan edelleen meta-ajattelua eli laajempien koko-

naisuuksien hahmottamiskykyä, johon robotiikka ei kykene. Koneet eivät täysin pysty 

korvaamaan johtamista eikä asioita, joissa yleensä ihminen on ratkaisun tekijänä. 

Monimutkaisempaan ja huipputekniseen viestintään ja tunneälyyn tarvitaan ihmistä. 

(Haaranen & Svärd 2014, 24.) 

Digitalisaation vaikutusta työelämään on arvioitu ja aihetta on tutkittu viime vuosina. 

Suomesta löytyy tutkitusti EU-maiden parasta digiosaamista, täällä digitalisaation pe-

rusteet on kunnossa ja menestymisen edellytykset mahdollisia. Digitalisaatio moni-

puolistaa palvelualan töitä, mutta myös vähentää niitä ihmisten käyttäessä yhä 

enemmän digitaalisia itsepalveluita. Digitalisaatio aiheuttaa kasvavan osaamistar-

peen, kun työtehtävät ovat jatkuvassa muutoksessa niin julkisilla kuin yksityisilläkin 

työmarkkinoilla. Digitalisaatio vaikuttaa työsopimuskulttuuriin, mikä luo joustoja työ-

voiman tarpeelle. Tämä johtaa siihen, että itsensä työllistäminen, freelance-työt, 

keikkatyöt ja kevytyrittäjyys lisääntyvät. Muutosten myötä ja digitaalisten alustojen 

ansiosta työn kysyntä ja tarjonta kohtaavat tehokkaammin, mutta kilpailu kovenee. 

(Marttinen 2018, 103.)  

5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen toteutus vaiheittain ja teemahaastattelujen tu-

lokset. Tulokset käydään läpi aihealueittain ja ensin kerrotaan osaamisen tunnistami-

sesta rekrytoinnissa hakemuksia käsitellessä ja haastatteluissa. Lopuksi käsitellään te-

koälyn mahdollisuuksia rekrytoinnissa. 

5.1 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja aineistonkeruumenetelmänä käy-

tettiin teemahaastatteluita. Nämä valinnat tukivat tutkimusaihetta ja -ongelmaa, 

koska aiheen luonne oli ilmiönä tuntematon ja siitä haluttiin saada syvällisempi ym-

märrys. Aihetta tarkasteltiin työnantajien näkökulmasta. Teemahaastatteluihin osal-

listui viisi henkilöä yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. He valikoituivat tutkimukseen 

tutkijan omien verkostojen kautta. Haastateltaviksi haluttiin alan asiantuntijoita, 

joilla on kertynyt kokemusta ja asiantuntemusta tutkittavasta ilmiöstä työn kautta ja 
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jotka päivittäisessä työssään toimivat rekrytoinnin ja henkilöstövalinnan parissa. 

Taustatietoina haastateltavilta kysyttiin haastateltavien työnimikkeet, työkokemus 

vuosina ja montako rekrytointiprosessia he olivat työhistoriansa aikana käyneet läpi. 

Haastateltavien työnimikkeet olivat henkilöstöpäällikkö, palvelupäällikkö, talent ac-

quisition lead, rekrytointiasiantuntija ja rekrytoija. Työkokemusta haastateltavilla oli 

nykyisistä ja rekrytointiin liittyvistä työtehtävistään kertynyt kolmesta kuuteen 

vuotta. Työuriensa aikana he olivat olleet mukana useissa rekrytointiprosesseissa. 

Osa haastateltavista oli käynyt läpi useita kymmeniä ja osa useita satoja rekrytointi-

prosesseja ja henkilövalintoja. Haastateltavien otannassa onnistuttiin hyvin, koska 

työkokemus ja rekrytointiprosessien määrä vakuuttivat tutkijan haastateltavien asi-

antuntijuudesta tutkittavasta aiheesta. Lisäksi näkökulmia saatiin yksityiseltä sekä jul-

kiselta sektorilta.  

Tutkimustuloksia havainnollistetaan ja tarkennetaan seuraavissa luvuissa. Haastatel-

tavien vastauksiin viitataan koodeilla H1, H2, H3, H4 ja H5. Samoja koodeja käytettiin 

myös tulosten analysointivaiheessa. Näin tutkittavien vastaukset eivät menneet se-

kaisin keskenään. Numerojärjestys ei ole haastattelujärjestys, vaan ne ovat satunnai-

sessa järjestyksessä esitettynä seuraavassa taulukossa.  

Taulukko 1. Haastateltavien koodit 

Työnimike Haastateltavan koodi 

Henkilöstöpäällikkö H1 

Rekrytoija H2 

Rekrytointiasiantuntija H3 

Palvelupäällikkö H4 

Talent acquisition lead H5 

 

Haastateltaviin otettiin yhteyttä sähköpostitse ja selvitettiin mahdollisuus osallistua 

teemahaastatteluun. Tutkimuksen aihe ja tavoite kuvattiin ensimmäisellä yhteyden-

ottokerralla. Yhteydenpitoa jatkettiin sähköpostitse ja osan kanssa puhelimitse. 

Haastattelut toteutettiin huhtikuussa 2019. Keskustelut nauhoitettiin haastateltavien 
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suostumuksella, mikä mahdollisti haastattelijan keskittymisen keskusteluun ja tilan-

teessa läsnä olemiseen. Tämä myös helpotti litterointi- ja analyysivaihetta.  Litteroin-

nit tehtiin heti kunkin haastattelun jälkeen. Viidestä haastattelusta kolme tehtiin kas-

votusten ja kaksi videohaastatteluina Zoomin välityksellä, koska haastateltavat olivat 

eri paikkakunnalla. Kasvotusten toteutetuista haastatteluista kaksi toteutettiin haas-

tateltavien työpaikoilla ja yksi ravintolassa lounaan yhteydessä. Haastattelupaikan 

valinnalla ei koettu tässä tutkimuksessa suurta merkitystä, koska haastattelutilanteet 

saatiin toteutettua onnistuneesti paikasta huolimatta. Haastattelut olivat kestoiltaan 

40–85 minuuttia. Haastatteluissa käytettiin tukena teemahaastattelurunkoa (liite 1), 

joka lähetettiin haastateltaville etukäteen tutustuttavaksi. Siten haastateltavilla oli 

mahdollisuus pohtia aihetta etukäteen ja haastattelutilanteessa päästiin suoraan ai-

heeseen. Haastattelutilanteissa nousi esille, että jotkut teemahaastattelun kysymyk-

set olivat mietityttäneet haastateltavia. Tutkija koki tärkeäksi sen, että haastatelta-

villa oli mahdollisuus tutustua aiheeseen ja kysymyksiin ennen haastattelua. Näin 

varmistuttiin siitä, että haastattelut onnistuvat sujuvasti ja saadaan kerättyä syväl-

listä tietoa yhdellä haastattelukerralla. 

Teemahaastatteluissa kartoitettiin, miten osaamista tunnistetaan hakemusten käsit-

tely- ja haastatteluvaiheissa ja sitä, koetaanko tämän hetken menetelmät riittäviksi. 

Potentiaalin ja olemassa olevan osaamisen tärkeys haluttiin saada selville myös ja 

kiinnitetäänkö siihen huomiota ja miten se mahdollisesti tunnistetaan. Teemahaas-

tattelun yhtenä aihealueena oli myös tulevaisuusnäkökulma, joten haastateltavia 

pyydettiin pohtimaan innovatiivisia ideoita rekrytointiin sekä sitä, miten he kokivat 

tekoälyn vaikutuksen osaamisen tunnistamisessa rekrytointiprosessissa. 

Teemahaastatteluista saadun aineiston sisällöstä nousi kaksi teemaa, joita käsitellään 

niistä näkökulmista, mitä tietoa ne sisältävät. Haastatteluilla saatiin kerättyä myös 

muuta mielenkiintoista tietoa, mutta tutkija koki olennaiseksi kiteyttää tutkimustu-

lokset näiden kahden teeman mukaisesti. Teemahaastatteluista kerätystä aineistosta 

nousi esille, että osaamisen tunnistaminen perustuu määriteltyihin osaamisvaatimuk-

siin. Perinteiset menetelmät hakemus- ja haastatteluvaiheessa ovat parhaimpia osaa-

misen tunnistamisessa. Lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa painottaen, haastatteluvas-

tauksissa löydettiin tekoälyn potentiaali hakemusten käsittelyvaiheessa ja haastatel-

tavat näkivät sen mahdollisuutena myös omassa työssä tulevaisuudessa.  
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5.2 Osaamisen tunnistamisen käytänteet 

Teemahaastatteluissa haluttiin aluksi selvittää, miten osaamista tunnistetaan hake-

muksia käsitellessä ja haastatteluvaiheessa sekä mihin osaamisen tunnistaminen pe-

rustuu. 

Osaamisvaatimukset 

Kaikissa haastatteluissa selkein ja yhtenäinen näkökulma oli, että osaamisen tunnis-

taminen rekrytoinnissa perustuu osaamisvaatimuksiin. Tämä tuli kaikissa tutkimus-

haastatteluissa esille ja siihen palattiin keskustelun aikana monta kertaa. Osaamis-

vaatimukset ja niiden määrittäminen oli selkeästi koko aiheen ydin ja se on rekrytoin-

nin pääasia. Rekrytointi lähtee liikkeelle suunnittelusta. Ennen kuin rekrytointipro-

sessi aloitetaan, määritellään osaamisvaatimukset eli kriteerit valinnoille. Vaatimuk-

set ja kriteerit asetetaan sekä tarkennetaan, mitä rekrytoinneilla haetaan.  

- Ollaan yleensä etukäteen jo ennen sitä (rekrytointiprosessia) määritelty se 
profiili aika tarkkaan, että millaisia asioita me haetaan. - - H5 
 

- Lähtökohtaisesti me ollaan ne tietyt speksit jo laitettu aikaisemmin, että mitä 
lähdetään miettimään ja mitkä on ne vähimmäismääritykset ja ollaan mietitty 
niitä vielä eri tasoisina. - - H1 
 

- Tehdään määritelmä, ennen kuin yhtäkään hakemusta ollaan nähty, että mitä 
me odotetaan ja mitkä on ne minimivaatimukset, niin se on oikeastaan mei-
dän se tukipilari sitten, kun käsitellään niitä työhakemuksia. - - H2 

 

Yhteenvetona kaikista tutkimushaastatteluista nousi, että osaamisvaatimukset liitty-

vät koulutukseen, työkokemukseen, työelämätaitoihin, substanssi- ja kompetenssi-

osaamisiin. Vaatimusten ja kriteerien määrittäminen oli yhteistä sekä yksityisen ja 

julkisen sektorin edustajien haastatteluissa. Osaamis- ja kelpoisuusvaatimusten 

osalta painotetaan julkisella sektorilla osittain enemmän eri asioita verrattuna yksi-

tyiseen. Julkisella sektorilla lainsäädäntö ja julkisen viran hakumenettely vaikuttavat 

vielä merkittävämmin osaamisen tunnistamisessa ja valinnoissa. Tietyissä rekrytoin-

neissa määritellään tarkemmin vaadittavat tutkinnot ja kelpoisuusvaatimukset, jotka 

määräytyvät juuri lainsäädännön mukaan. Yhteneväistä sekä julkisen että yksityisen 

sektorin vaatimusmäärittelyissä on se, että vaatimukset painottuvat koulutustaus-

taan ja työhistoriaan.  
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Hakemusten käsittely 

Rekrytointiprosessi on monivaiheinen ja teemahaastatteluissa haluttiin saada tietoa 

osaamisen tunnistamisesta hakemusten käsittelyvaiheessa ja siitä, miten osaamisen 

tunnistaminen käytännössä siinä vaiheessa toteutetaan. Tältäkin osin teemahaastat-

teluista nousseet vastaukset olivat hakemusten käsittelyyn liittyvien kysymysten 

osalta yhteneväisiä. Haastatteluvastauksista nousi selvästi esille, että rekrytointipro-

sessin edetessä hakuvaiheeseen, osaamisen tunnistaminen lähtee liikkeelle hake-

musten käsittelystä, jossa perustana ovat osaamisvaatimukset liittyen koulutukseen 

ja työkokemukseen. 

- Eli muistellaan sitä hetkeä, kun ollaan määritelty niitä tasoja ja sieltä sitten 
etsitään sitä osaamista niistä työhakemuksista. - - H2 
 

- Ollaan hyvinkin perinteisessä tilanteessa, että hakemus luetaan hyvin tark-
kaan, katotaan et mitä koulutuksia siellä on. - - H3 
 

- Tietyissä toimenkuvissa riittää, että on tiedossa ikävuodet alalta. - - H1 
 

Työtehtävästä ja vaativuustasosta riippuen tehdään ansiovertailua ja tietyissä työteh-

tävissä vaatimukset määrittyvät lainsäädännöstä. Näin on esimerkiksi julkisissa virka-

tehtävissä, joissa suurin osa vaatimuskriteereistä perustuu lainsäädäntöön ja niissä 

koulutustaso on hyvin merkittävä tekijä. 

- Julkisorganisaationa tulee vastaan se, että meillä on myös virkahakuja. Sieltä-
hän tulee hyvinkin tarkkaan se ansiovertailujen tekeminen, käytännössä 
meillä on lakisääteisiä kelpoisuusvaatimuksia, mitkä tulevat tietystä lainsää-
dännöstä. - - H3 
 

Rekrytointijärjestelmistä mainittiin hakuvaiheesta keskustellessa ja nousi esille huo-

mioita siitä, miten järjestelmiä hyödynnetään ja miten niiden avulla löydetään tarvit-

tavat osaamiset. Rekrytointijärjestelmät on luotu niin, että osaamiseen liittyvä tieto 

löydetään siitä huolimatta, vaikka hakemus tai ansioluettelo olisi lähettämättä. 

- Meillähän on käytössä rekrytointijärjestelmä, joka sitten ohjaa sitä, mitä sinne 
täytetään ja me pystytään sen mukaan ottamaan tietyt asiat. Vaikka siihen 
koulutukselliseen kelpoisuuteenkin voidaan vielä kysyä tarkentavia kysymyk-
siä. - - H3 
 

- Tällä hetkellä nykyinen rekrytointijärjestelmä ei tue sitä tietynlaista sort-
tausta, että jos haluaisi löytää niitä avainsanoja. Se on aika lailla manuaali-
sesti niiden hakemusten lukemista, mutta screenaus -vaiheessa osaamisen 
tunnistaminen tapahtuu ehkä nimenomaan siten, että etsitään niitä asioita, 
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jotka sopivat siihen alkukeskusteluun ja mitä löydetään sieltä hakemuksista. - 
- H2 
 

- Meillä on käytössä kyselylomake, jossa on tietyt kysymykset, jotka me kysy-
tään hakijoilta. Se on myös aina meillä tukena, jos joku ei vaikka laita ollen-
kaan työhakemusta, vaan pelkän CV:n, niin on edes ne ruudut mitkä on täyt-
tänyt, niin pystytään sieltä etsimään lisätietoa. - - H2 
 

Osaamisen tunnistaminen tapahtuu ansioluetteloista ja hakemuskirjeistä löytyviä tie-

toja vertaamalla osaamisvaatimuksiin. Aiemmat työtehtävät käydään tarkkaan läpi ja 

kiinnitetään huomiota, miten ne on kuvailtu ja millaisia työtehtäviä on hoitanut ja 

kuinka kauan. 

- Ensin katsotaan CV ja minkälainen koulutustaso on. Sitten työtehtävät, min-
kälaisia työtehtäviä on tehnyt ja yleensä hakija on kirjoittanut lyhyesti, miksi 
on hakenut tehtävään, miten on motivoinut tehtävään. Nämä myös huomioi-
daan. - - H4 
 

- Meillä on aika perinteinen se vaihe. On ihan perus rekrytointiprosessi, mihin 
kuuluu hakemusten ja ansioluetteloiden läpikäynti. Ollaan etukäteen määri-
telty se profiili aika tarkkaan, minkälaisia asioita haetaan ja siinä vaiheessa 
selvitetään niitä hakemuksesta ja ansioluetteloista, jos on tiettyjä kompetens-
seja mitä erityisesti halutaan.  Usein se liittyy siihen työkokemukseen ja opis-
kelutaustaan. - - H5 
 

- Sen jälkeen, kun on huomio kiinnitetty, niin tarkastellaan, että onko ollut viisi 
vuotta tai kaksi vuotta aiemmissa työtehtävissä. - - H1 

 

Viidestä teemahaastattelusta kolmessa keskustelussa mainittiin videohaastattelut. 

Videohaastatteluja käytetään isoissa rekrytoinneissa ja esimerkiksi sellaisen erityis-

osaamisen tunnistamisessa, mikä on tärkeää tunnistaa jo rekrytoinnin alkuvaiheessa. 

Haastateltavat tarkoittivat videohaastatteluilla tunnistettavalla erityisosaamisella 

esiintymistaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä.  Videohaastatteluilla tunnistetaan esi-

merkiksi vaadittava kompetenssiosaaminen heti alkuvaiheessa ja se saadaan kartoi-

tettua muutamalla kysymyksellä ja siten saadaan myös rajattua isommasta hakijajou-

kosta tarvittava osaaminen. 

- Jos meillä on monta hakijaa, niin käytetään videohaastattelua, joka on hyvä 
screenaus -vaihe, jos vaikka vaaditaan, jotain tiettyä, kuten esiintymistaitoja 
tai muuta. - - H2 
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- Käytetään usein myös lisäksi videohaastattelua tai videokysymystä, jos kom-
petenssit liittyvät esimerkiksi konsulttien esiintymisvalmiuksiin. Niitä kartoite-
taan sen videon kautta. - - H5 
 

- Kun pelkän CV:n ja hakemuksen perusteella saadaan vielä se itse ihminen, 
kuinka se vastaa, mikä se energia on, miten se lähtee ratkomaan jotain ongel-
maa. Saattaa olla niitä, joilla CV ja hakemus on priimaa, mutta energia, jolla 
tulee siihen tilanteeseen, on sellainen, että näkee ettei ole sopiva siihen tehtä-
vään. Asiakaspalvelukin vaatii sitä, että hymyilee puhelimessakin. Niin jos ei 
katso edes silmiin, se kertoo siitä, että ei sovellu ehkä asiakaspalveluun. - - H1 
 

- Aika paljon osaamisen lisäksi kartoitetaan odotuksia ja motivaatiota, mikä 
ratkaisee myös aika paljon, koska moni kandidaatti taustansa puolesta täyt-
tää sen mitä kaivataan, niin siksi myös toivotaan, että ollaan sopiva työnan-
taja. Oikeastaan se ihan perus CV screenaus on se ensimmäinen vaihe ja vi-
deot ovat siinä samassa.  - - H5 
 

Haastattelut 

Tutkittavien kanssa keskustellessa nousi esille, että rekrytointihaastattelulla on iso 

merkitys osaamisen tunnistamisessa. Haastatteluilla tehdään monia päätelmiä, ole-

tuksia ja kysymällä oikeat kysymykset, pyritään pääsemään lähemmäs sitä ratkaisua, 

kuka on oikea henkilö haettavaan tehtävään. Tutkittavien vastausten perusteella, 

työhaastattelu on perinteinen menetelmä, jolla osaamista tunnistetaan. Ne toteute-

taan tavallisesti yksilöhaastatteluina ja ovat asetelmiltaan hyvin perinteisiä. Haastat-

telutilanteissa on mukana yleensä rekrytoijan lisäksi rekrytoiva esimies tai haastatte-

luryhmä tai asiantuntija, joka tuntee vaadittavat substanssi- ja kompetenssivaatimuk-

set.  

- On rekrytoija ja rekrytoiva esimies ja esimieshän sen substanssin ymmärtää 
paljon paremmin sieltä tehtävästä. Esimiehellä on se hyvä substanssiosaami-
nen ja hän osaa kysyä tiettyjä kysymyksiä nimenomaan siihen ammatilliseen 
vaatimukseen ja osaamiseen liittyen eli se on hyvä keino mitata ja arvioida 
sitä konkreettista osaamista. - - H2 
 

Viidestä tutkittavasta kolme kuvailivat rekrytointihaastatteluja strukturoiduiksi, joissa 

kysymykset on tarkkaan mietitty. Strukturoitu haastattelu on hyvä ja helpottaa, että 

kysymykset on mietitty etukäteen ja se, mitä osaaminen tehtävässä tarkoittaa. Jos 

osaamisen tunnistamista tehdään vain tuntemusten pohjalta, niin jotain tiettyä osaa-

mista voi jäädä kartoittamatta. Päätöksentekoa ja osaamisen tunnistamista helpot-

taa, että tietyt vaadittavat asiat on etukäteen määritelty.  
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- Lähtötarkoitus on käyttää strukturoituja haastatteluja, joka tarkoittaa sitä, 
että jokainen hakija saa samanlaiset kysymykset. Silloin verrataan hakijoita ei 
toisiinsa, vaan niihin määritelmiin, jotka siellä taustalla edelleen on ja mitä ol-
laan määritelty. Ne auttavat aika hyvin siihen osaamisen tunnistamiseen ja 
siihen, että jokainen hakija saa samanlaisen kohtelun. - - H2 

 
- On tarkka struktuuri mitä kysytään ja mitä halutaan tietää. Jos niitä vastauk-

sia ei saada, niin sekin jo kertoo jotain. - - H4 
 

- Olen myös haastatellut sillä tavalla, että on menty vähän fiiliksen mukaan. 
Siitä oppineena, sieltä voi jäädä tiettyä osaamista kartoittamatta ja hakijoita 
ei pysty kohtelemaan samalla tavalla. Se helpottaa, että on tietyt asiat, joita 
halutaan kysyä. Toki aina haastattelut mukautuvat, mutta ne tietyt teemat 
ainakin helpottaa sitä, että saadaan se osaaminen selville oikealla tavalla. - - 
H2 

 

Haastattelussa on tietyt runkokysymykset, mutta yhdessä haastattelussa nousi esille 

myös se, että monesti tarkentavilla kysymyksillä saadaan vielä laajemmin tietoa. 

- Oikeastaan ne lisäkysymykset tuovat siihen enemmän, kuin varsinaisesti ne 
runkokysymykset. Toki se runko on hyvä olla olemassa. Kuitenkin ne tarkenta-
vat kysymykset ovat ehkä tärkeämpiä. - - H4 
 

Haastateltava 5 kuvasi vielä tarkemmin haastatteluprosessia, jossa on kaksi erillistä 

haastattelukertaa. Niillä selvitetään ehdokkaiden substanssiosaamista ja kompetens-

seja.  

- Käytetään kompetenssipohjaista haastattelutekniikkaa. Usein on kaksi haas-
tattelukierrosta. Ensin asiantuntijat selvittävät substanssia käymällä keskuste-
lua alaan liittyvistä asioista. Kun on aika substanssitarkkoja positioita. Pitää 
aidosti ymmärtää jotain tiettyjä kokonaisuuksia. - - H5 
 

- Etukäteen määritellyt kompetenssit, minkälaisia ominaisuuksia ihmisestä ha-
lutaan, että pärjää esimerkiksi konsulttiroolissa. Toisella kierroksella käyte-
tään haastattelutekniikkaa, mutta ollaan myös tehty henkilöarvioinnit, joita 
sitten puretaan siinä samalla. Käytetään molempia, että haetaan tiettyjä omi-
naisuuksia tai kartoitetaan riskitekijöitä. Kaksivaiheinen, ensin ne substanssit 
ja sitten kompetenssit. - - H5 
 

Substanssiosaamisten osalta kartoitetaan alaan liittyvät osaamiset, kuten lakeihin tai 

sertifikaatteihin liittyvät osaamisalueet. Toisella kierroksella selvitetään kompetenssi-

osaaminen eli ehdokkaiden henkilökohtaisemmat ominaisuudet. Kompetenssiosaa-

miset liittyvät esimerkiksi kykyihin käsitellä isoja kokonaisuuksia, esiintymis- ja vai-

kuttamistaitoihin ja palautteenantamisen ja vastaanottamisen taitoon. 
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- Substanssi on aidosti sitä alaan liittyvää osaamista. Se on sellaista, mikä on 
asiantuntijuuden karttuessa kertynyttä tietoa siihen alaan liittyen. Saattaa 
olla yksittäinen, joku tietty sertifikaattiin liittyvä osa-alue, joka liittyy hyvin 
vahvasti alaan liittyvään tietoon, jota on kertynyt. - - H5 
 

- Kompetensseista puhutaan usein silloin, kun puhutaan ominaisuuksista, joita 
henkilöillä on tai preferenssistä, miten toimii. Haetaan sellaisia henkilöitä, 
jotka pystyvät hallitsemaan isoja kokonaisuuksia ja joilla on vahvat vaikutta-
mistaidot, jos työhön kuuluu myyntiä. Haetaan sellaisia, jotka pystyvät palau-
tumaan kritiikistä ja pystyvät ottamaan palautetta vastaan. Näitä ominai-
suuksia mitataan henkilöarviointityökalun kanssa. - - H5 
 

Osaamisen tunnistamisen tukena käytetyt menetelmät  

Osaamisen tunnistamista tehdään myös vaihtamalla haastattelutekniikkaa, jossa 

muutetaan esimerkiksi haastattelutilanteen rooleja tai ilmapiiriä.  

- Periaatteessa voi miettiä erilaista roolitusta. Eli jos otetaan mukava haastat-
telu, jossa saa hakijan avautumaan enemmän ja kertomaan enemmän taus-
tastaan. Sitten voidaan ottaa toisentyyppinen haastattelu, jossa on vähän nih-
keämpi tunnelma, että miten pärjää painetilanteissa. Erilaisia roolituksia voi-
daan tehdä. - - H4 
 

- Haastattelukieli voidaan vaihtaa tai voidaan teettää simulaatiotehtäviä. Var-
sinkin myyntitilanteista on helppo keksiä sellaisia, mitä voi haastattelutilan-
teessa tehdä. - - H4 

 

Teemahaastatteluissa nousi esille myös henkilöarviointien käyttäminen, etukäteis-

tehtävien toteuttaminen, case -tehtävät, työsimulointitehtävät ja kykytestit. Tehtä-

vät, joilla osaamista saadaan havainnollistettua, pitää miettiä sen mukaan, mikä liit-

tyy haettavaan työtehtävään. Niitä tulee suunnitella myös sen mukaan, millaista 

osaamista halutaan. Case-tehtäviä ja työsimulointitilanteita suoritetaan haastattelui-

den aikana tai haastatteluiden jälkeen. Niillä kartoitetaan, miten ymmärtää alan sisäl-

töä, millaisia ominaisuuksia on ja onko tarvittava osaaminen riittävää. Esimerkiksi 

vaadittavaa substanssiosaamista, kuten järjestelmäosaamista. Lisäksi myynti- ja on-

gelmanratkaisutaito olivat asioita, jotka teemahaastatteluista nousivat esille, mitä 

case -tai simulointitehtävillä selvitetään. 

- Substanssiakin pystytään kartoittamaan aika paljon ihan keskustelujen 
kautta, mutta meillä on siihenkin case- tehtäviä, joita sillä ensimmäisellä kier-
roksella tehdään. Katsotaan, ymmärtääkö sitä alan sisältöä. - - H5 
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- On tehtävätyyppisiä, jotka saattavat olla jo etukäteenkin. Saatetaan käyttää 
etukäteistehtäviä, joilla tsekataan, miten hallitsee asiasisältöä tai onnistuuko 
esimerkiksi videon tekeminen, jos on oleellista viestiminen siinä tehtävässä. - - 
H3 
 

- Haastattelutilanteissa käytetään case- tyyppisiä tapauksia. Sillä voidaan mi-
tata sitä osaamista siihen tehtävään tai valmiutta toimia tietyissä tilanteissa. 
Niissä ei välttämättä ole oikeaa vastausta, mutta vähän näkee, miten lähtee 
jäsentelemään asioita. - - H3 
 

- Ollaan todettu, että pitää rakentaa simulointitilanne. Sellainen, joka todentaa 
sen, että on edes kyvykäs lähtemään hakemaan sitä ratkaisua ongelmatehtä-
vään. - - H1 
 

Työelämätaitoja mitataan tarkemmin persoonallisuuskyselyillä ja tuloksia verrataan 

haastatteluissa ilmenneisiin asioihin.  

 

- Työelämätaitoja tutkitaan persoonallisuuskyselyn pohjalta. Dataa saadaan si-
ten ennen rekrytointia. Ne taidot ehkä heräävät vasta henkiin, kun ollaan 
haastatteluvaiheessa ja, kun hakija reflektoi sitä dataa, mitä ollaan saatu. - - 
H2 
 

- Persoonallisuuskyselyillä mitataan tietynlaisia asioita, esimerkiksi arvostatko 
tiimityötä, onko johtajaroolissa, onko suunnitelmallinen, luova. Se on hyvä 
keskustelupohja haastattelussa. Ennen tätä vaihetta on aika haastavaa niitä 
kartoittaa. - - H2 
 

Teemahaastatteluiden vastausten perusteella havaittiin, että haastattelut ovat syste-

maattisia prosesseja, joiden tukena tehtävästä riippuen osaamisen tunnistamiseen 

käytetään erilaisia menetelmiä perinteisten haastatteluiden lisäksi. Osaamisen tun-

nistamista ei voi kuitenkaan täysin rajata vain arviointitehtävillä kerättyyn tietoon, 

vaan sitä tulee aina käyttää haastattelun tukena valintoja tehdessä.   

Potentiaalin tunnistaminen 

Teemahaastattelulla haluttiin tiedustella, kuinka merkittävä tekijä ehdokkaan poten-

tiaali ja työmotivaatio on valintoja tehdessä ja miten se tunnistetaan. Osaamisen ke-

hittämisessä on kuitenkin kyse myös ihmisen omasta halusta kehittyä ja oppia uutta. 

Siksi tutkija koki tärkeäksi selvittää, miten sen merkitys koetaan ja miten se tunniste-

taan rekrytoinneissa. Potentiaalin tunnistaminen alkaa jo hakemusten käsittelyvai-

heessa ja sitä mitataan myös haastatteluvaiheessa. 
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- On otettu yhdeksi teemaksi potentiaalin rekrytoiminen. On määritelty tietty 
nelikenttä ja mitä ajatellaan, mitä potentiaali tarkoittaa meidän yrityksessä. 
On myös tiettyjä valmiita kysymyksiä siihen, miten potentiaalia kartoitetaan, 
eli silloin me mitataan sitä nimenomaan siinä haastattelussa ja puhutaan, 
että mikä on sen henkilön halu ja kyky kehittää itseänsä ja omaa tekemistä, 
jos ei sitä tiettyä osaamista ole, mikä pitäisi siinä tehtävässä saavuttaa. - - H2 
 

- On, se (potentiaali) on ihan yhtä tärkeä, olitko ollut 10 vuotta, viisi vuotta tai 
vuoden alalla. - - H1 

 

Yhdessä haastattelussa tuli esille yllättävä menetelmä, jolla osaamista ja potentiaalia 

tunnistetaan. Haastateltava 5 mainitsi pelillistämisen, jota oli käytetty yrityksessä yh-

dessä projektissa osaamisen arvioinnissa hakemusten ja haastatteluiden lisäksi. 

- Yhdessä projektissa pilotoitiin pelillistettyä arviointia jo hakuvaiheessa. On ra-
kennettu kompetenssit, joita ollaan haettu ja tulevaisuuden potentiaali. Haet-
tiin nuoria lupauksia, joilla ei välttämättä ole niin paljoa vielä muuta osaa-
mista taustalla. - - H5 
 

- Pelillistetty oli tosi mielenkiintoinen ja aidosti hyödyllinen. Määriteltiin viisi 
kompetenssia, laitettiin yrityksen arvot siihen samaan ja saatiin prosentuaali-
sen osuma niistä, jotka sopivat kompetensseihin ja arvoihin. Ne henkilöt, jotka 
valittiin, niin ovat olleet kaikki ihan loistavia. Sinänsä jotain ennustettavuutta 
oli siinä. - - H5 

Olemassa olevat menetelmät osaamisen tunnistamiseen koettiin suurimmassa 

osassa teemahaastatteluita riittäviksi. Menetelmien osalta ei noussut esille, että 

osaamisen tunnistaminen jäisi puutteelliseksi.  

- On aika systemaattinen se prosessi. On tietyt prosessit ja käydään hyvin läpi 
se tehtävä. On se strukturoitu haastattelu ja siinä kumppanina testit. Korke-
ammissa positioissa käytetään ulkopuolista kumppania persoonallisuusarvi-
ointiin. Se on aika toimiva yhdistelmä tällä hetkellä. On toimiva siihen osaami-
sen tunnistamiseen. - - H2 
 

- Ne ovat riittäviä, ja samaten myös niiden ominaisuuksien kartoittaminen, kun 
ihmisellä on jo sitä kokemusta, pystytään aika hyvin selvittämään, että onko 
se osaaminen riittävää. - - H5  
 
 

Yhtenä huomiona nousi esille se, että olemassa olevia menetelmiä pitää jatkuvasti 

kehittää ja miettiä, miten osaamista voidaan arvioida vielä paremmin. Kuitenkin pitää 

huomioida se, ettei hyväksi todettuihin menetelmiin voi täysin tuudittautua, vaan 

täytyy kehittyä. 
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- En näe, että mikään on riittävä. Jos tulee niitä tilanteita, missä huomaa, että 
tämä on ehkä epäonnistunut. Niitä menetelmiä pitää koko ajan kehittää ja 
miettiä, että miten se (osaamisen tunnistaminen) paranisi. - - H1 

5.3 Tekoäly rekrytoinnissa 

Tutkimuksen aihetta koettiin olennaiseksi tarkastella tulevaisuusnäkökulmasta ja 

siksi otettiin huomioon digitalisaation myötä tulevat mahdolliset muutokset. Rekry-

tointi on murroksessa ja muuttuu jatkuvasti. 

Teemahaastatteluissa selvitettiin tulevaisuusnäkökulmaan liittyen mahdollisia teko-

älyn vaikutuksia rekrytointiin ja osaamisen tunnistamiseen. Tutkittavilta kysyttiin, 

mitä he toivovat tulevaisuudessa osaamisen tunnistamiseen avuksi ja millaisia inno-

vatiivisia ideoita heillä on osaamisen tunnistamiseen. Lisäksi selvitettiin, miten he ko-

kevat tekoälyn vaikutukset.  

Keskusteluissa viitattiin rekrytointijärjestelmiin ja niihin liittyviin kehitysmahdolli-

suuksiin hakemusten käsittelyyn liittyen.  

- Kun on käyttänyt erilaisia rekrytointijärjestelmiä ja on käyttänyt vähän kette-
rämpiä ja ei niin ketteriä, niin jos olisi siinä screenaus -vaiheessa mahdollisuus 
seuloa niitä hakijoita laadukkaasti. Jos on tiettyjä yksittäisiä hakusanoja, niin 
se ei välttämättä kokonaisuutena toimi. Rekryjärjestelmän pitäisi olla niin äly-
käs, että se osaisi kokonaisvaltaisesti lukea hakemuksia. Järjestelmät pystyvät 
hyvin sitä tukemaan. Mielenkiinnolla odotan, mihin ne siitä kehittyy tulevai-
suudessa. -  - H2 
 
 

Tekoäly mainittiin liittyen hakemusten käsittelyyn ja sen automatisointiin sekä rekry-

tointijärjestelmiin. Tulevaisuudelta toivottiin, että rekrytointijärjestelmät kehittyisi-

vät, jotta hakemuksista löydettäisiin tehokkaammin niitä tiettyjä asioita, mitä hae-

taan. 

- Nimenomaan siihen hakemusten läpikäyntiin, niin siihen vaiheeseen, kun saa-
taisiin jonkinlaista järjestelmätukea. Toki se, että luotetaanko me järjestel-
mään, että se on sillä oikealla tavalla käynyt hakijat läpi. - - H2 
 

Massarekrytointeihin, joissa käsitellään suuria määriä hakemuksia, tuli esimerkki yh-

dessä haastattelussa automatiikan hyödystä. 

- Esimerkiksi nyt, jos mietitään kesätyörekrytointeja, jossa on 4000 kesätyöha-
kemusta. Siihen tarvittaisiin jonkin verran automaattista karsintaa. - - H2 
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- Siinä hakemusvaiheessa jo, muutenkin voitaisiin selvittää tietynlaisia ominai-
suuksia, hakuvaiheen kautta. Esimerkiksi haluaisin siihen muitakin vaihtoeh-
toja kuin pelillistämisen. - - H5 
 

- Paljon on myös sitä, jolla pystytään sitä koko rekrytointia, viestintää ja sen 
tyyppistä automatisoimaan. Sekään ei ole hyvä, että kaikki on automatisoi-
tua. - - H3 

 

Tutkittavien vastauksista havaittiin, ettei tekoäly ole vielä vallannut merkittävästi 

alaa heidän omassa työssään ja rekrytointiprosesseissa. Tekoälyn ja myös robotisaa-

tion mahdollisuudet ja hyödyt tulevaisuudessa kuitenkin tunnistettiin. 

- Uskon, että siitä apua tulee ja on se tulevaisuutta ja toki tätä päivää. - - H3 

 
- Toivon, että saadaan robotiikkaa omaa työtä kehittämään. Ne työn hankalim-

mat kohteet pitäisi tunnistaa. Työnantajamielikuvan rakentamiseen ja kaik-
keen tällaiseen, mihin nyt jää vähemmän aikaa, niin niiden helpottamiseksi te-
koäly toimisi. - - H4 

 

Haastatteluiden helpottamiseksi ja tehostamaan osaamisen tunnistamista, haastatel-

tava 1 mainitsi, että tekoälyn avulla tunnistettaisiin rekrytointihaastattelusta teemoja 

ja siten voitaisiin havaita mahdollisia puutteita.  

- Haastattelun osalta tekoäly voisi olla siinä, että kun jää ne tietyt asiat mieleen 
ja vaikka kirjoitan mitä ja jos tallentaisin sen, niin sen voisi käydä uudestaan 
ja uudestaan läpi ja tunnistaa sieltä niitä, mitkä toistuu. Jos olisi tekoäly, mikä 
nauhoittaisi ja nostaisi niitä asioita ja teemoja, mitä sen henkilön puheessa 
toistuu. - - H1 
 

- Se tekoäly voi tunnistaa niitä kipupiikkejä ehkä paremmin ja voisi olla tukena 
siinä kakkoshaastattelussa, johon kannattaa keskittyä tai mitä siinä substans-
sissa kannattaa selvittää, jos ne toistuu tai jos pystyy tunnistamaan äänenpai-
noja. Näen, että tekoälystä voisi olla todella hyvä tuki siihen. - - H1 

 

Kuitenkin kaikki tutkittavat olivat vahvasti sitä mieltä, että tekoälyyn ja automatisaa-

tioon liittyvät muutokset helpottaisivat työtä, mutta niillä ei voida korvata kaikkea. 

Osaamisen tunnistaminen kuitenkin vahvasti tapahtuu kohtaamalla ihmiset kasvotus-

ten.  
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- Ihmisethän tätä loppu viimein tekee, että sitä ei kuitenkaan voi korvata. Aina-
kin tuntuu kyllä, että rekrytoinnissa tarvitaan sitä ihmiskontaktia aika vah-
vasti. - - H3 
 

- Siinä vaiheessa, kun lähdetään määrittelemään niitä mitä halutaan, niin se on 
yleensä se ’yli-ihminen’, tai se tulevaisuuden tahtotila yhdistettynä tällä het-
kellä osaavaan ihmiseen ja sitä yleensä ei ikinä löydy. Jos me syötetään ne 
määritelmät tekoälylle, niin kuinka se tekoäly osaa poistaa sen, että mikä 
tässä on vaan sitä ’unelmaa’. Siitä olen skeptinen. Se vaatii kyllä sen, joka 
osaa toleroida ja miinustaa sieltä ne unelmat pois. - - H1 
 

- Ei ihan kaikkea voi kuitenkaan korvata rekrytoinnissa, koska ihmisiä kaikki ol-
laan. - - H2 
 

- Koska rekrytoinnissa puhutaan vahvasta objektiivisuudesta ja, jos tykkää toi-
sen ihmisen tavasta puhua ja miten pysyy objektiivisena, niin toki tekoäly sii-
hen pystyy. - - H4 
 

- Tekoälyn avulla saadaan jotain dataa ja se on tukena, mutta ei pelkästään ai-
noana menetelmänä. - - H1 

 

6 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten analyysin pohjalta tehdään tutkimuksen johtopäätökset. Johtopää-

tökset sitovat yhteen tutkimuksen teoriatiedon ja empiirisen aineiston. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli saada kokonaiskäsitys siitä, miten osaaminen tunnistetaan rekry-

toinnissa, mikä on paras menetelmä osaamisen tunnistamiseen ja millaisia innovatii-

visia menetelmiä rekrytoinnissa nähdään tulevaisuudessa osaamisen tunnistami-

sessa. Tutkimusongelmana oli, että osaamisen tunnistamiseen rekrytoinnissa ei ole 

yleisesti vakiintuneita menetelmiä. Rekrytointi on prosessina monivaiheinen ja tutki-

muksessa haluttiin selvittää, miten osaaminen tunnistetaan hakemusten käsittely- ja 

haastatteluvaiheessa.  

Tutkimustulosten mukaan osaamisen tunnistaminen rekrytoinnissa perustuu ennalta 

määriteltyihin osaamisvaatimuksiin ja kriteereihin. Kriteerien ja vaatimusten asetta-

minen toimivat rekrytoinnin perustana suunnitteluvaiheesta lähtien. Rekrytointi läh-

tee liikkeelle osaamisvajeesta ja tunnistamista helpottaa määritellyt vaatimukset, joi-

hin osaamista peilataan hakemuksia käsitellessä ja rekrytointihaastattelussa.  
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Tässä tutkimuksessa saadut tutkimustulokset osoittavat, että rekrytoinnissa vakiintu-

neet osaamisen tunnistamisen menetelmät ovat rekrytointiprosessin hakuvaiheessa 

hakemusten huolellinen arviointi ja rekrytointihaastattelu. Jotta osaaminen voidaan 

kyseisissä rekrytointiprosessin vaiheissa tunnistaa, täytyy perustana olla määritetyt 

osaamisvaatimukset, joihin osaamista peilataan.  

Osaamisen tunnistamisessa menetelminä ovat hakuvaiheessa videohaastattelut ja 

haastatteluvaiheessa strukturoitu haastattelutekniikka. Hakemusten käsittelyvai-

heessa osaamista tunnistetaan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Haastat-

teluvaiheessa osaamista verrataan määriteltyihin vaatimuksiin. Täydentäviä menetel-

miä rekrytoinnissa ovat tulosten mukaan persoonallisuuskyselyt, työsimulointitehtä-

vät ja case-tehtävät. Lisäksi tuloksissa tuli esille, että potentiaalin ja motivaation sekä 

henkilön halu kehittyä ovat asioita, joihin rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota. Osaa-

misen tunnistamista täydentävillä arviointimenetelmillä saatua tietoa käytetään 

osaamisen tunnistamisen ja valintojen tukena. Keskeinen huomio oli menetelmien 

käytössä se, että päätöksiä ei pidä tehdä vain niistä saatujen tulosten perusteella. Ha-

kemuksista, haastatteluista ja arviointimenetelmistä saadut tiedot yhdistetään ja va-

linta muodostetaan sen perusteella.  

Kerätty aineisto ja saadut tutkimustulokset olivat yhdenmukaisia teoriatiedon kanssa. 

Tulokset vahvistivat myös tutkijan omia käsityksiä siitä, miten osaamisen tunnistami-

nen tapahtuu ja mitkä asiat hakemus- ja haastatteluvaiheissa vaikuttavat osaamisen 

tunnistamiseen. Tutkimuksen aihetta lähdettiin tarkastelemaan ensin laajemmin ja 

pohdintaa tehtiin siitä, mihin isompaan kokonaisuuteen käsiteltävä aihe liittyy. Teo-

riatietoa muodostettiin osaamisen johtamisen, osaamiskartoituksen, osaamisen ke-

hittämiseen ja rekrytointiin liittyvien aihealueiden kautta. Viitalan (2005) mukaan 

osaamisen johtamisen periaatteena on sen osaamisen määrittäminen, joka tukee yri-

tyksen osaamisen kehittämistä. Osaamisen johtaminen liittyy toimenpiteenä osaami-

sen kehittämiseen. Osaamisen kehittämistä toteutetaan rekrytoinnin, osaamiskartoi-

tusten ja kykyjohtamisen kautta. (Helsilä & Salojärvi 2009, 149–50.) Osaamisen johta-

minen lähtee liikkeelle osaamisvajeen tunnistamisesta, josta edetään osaamisen ke-

hittämiseen ja tarvittavan osaamisen määrittelyyn.  
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Suutarin (2008) raportissa esitellyt osaamisen tunnistamisen työkalut ja menetelmät 

ovat verrattavissa tämän opinnäytetyön tutkimusaiheeseen- ja tuloksiin. Tutkimuk-

sessa kerrottiin aiemmin, että osaamisen tunnistamista tapahtuu jatkuvasti myös 

opetusalalla ja korkeakouluopiskelijoiden aiemmin hankittua osaamista tunnistetaan 

opiskeluiden aikana. Raportin mukaan, korkeakouluopiskelijoiden osaamista tunnis-

tetaan erilaisilla näyttötehtävillä ja koetilanteilla, missä perustana ovat arviointikri-

teerit.  Vaikka raportti ei käsittelekään osaamisen tunnistamista rekrytoinnissa, niin 

raportin tietoa ja tuloksia voidaan heijastella tämän tutkimuksen tuloksiin. Osaami-

sen tunnistamista käsittelevät asiat ovat yhteneväisiä tässä tutkimuksessa saatujen 

tulosten osalta ja siitä, että tunnistaminen tapahtuu kriteerien pohjalta. Osaamista 

voidaan lisäksi todentaa erilaisilla tehtävillä ja rekrytoinnissa työsimulaatioilla, kuten 

raportissa ja tässä tutkimuksessa todetaan.  

Rekrytointi on murroksessa ja digitalisaation kehittyminen tuo siihen muutoksia. Rek-

rytointi on yksi HR-prosessi, jossa muutokset näkyvät eniten. Samalla kilpailu kove-

nee ja tarvittava osaaminen digiosaajista kasvaa. (Salojärvi 2018, 13.) Innovatiivisista 

menetelmistä rekrytoinnissa tekoälyn hyöty tunnistettiin. Tulevaisuudessa sen käy-

tön uskottiin lisääntyvän ainakin hakemusten käsittelyvaiheessa. Tekoälyn nähtiin te-

hostavan hakemusten käsittelyä ja helpottavan tarvittavan osaamisen tunnistamista 

ja löytämistä niistä. Tekoälystä keskustellessa tultiin siihen ajatukseen, että osaami-

sen tunnistamista rekrytoinnissa tulevat tekemään muutoksista huolimatta aina ihmi-

set eikä robottien avulla voida korvata vuorovaikutuksen ja ihmiskontaktin merki-

tystä rekrytoinnissa. 

 

7 Pohdinta 

Tutkimuksen onnistuminen  

Opinnäytetyössä haluttiin selvittää, miten osaaminen tunnistetaan rekrytoinnissa ja 

millaisia innovatiivisia menetelmiä rekrytoinnissa tulevaisuudessa tarvitaan.  Tutki-

muksen tietoperusta muodostettiin osaamiseen- ja henkilöstöjohtamiseen liittyvästä 

kirjallisuudesta ja julkaisuista. Osaamisen johtamisesta ja henkilöstöjohtamisesta, 

rekrytoinnista ja digitalisaatioon liittyen löytyi kirjallisuutta huolellisen lähdeaineiston 
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tarkastelun tuloksena hyvin olennaista tietoa ja myös vieraskielisiä lähteitä. Kirjalli-

suuskatsauksen, julkaisujen ja muiden aineistojen sekä teemahaastattelusta kerätyn 

aineiston pohjalta saatiin muodostettua käsitys siitä, miten osaaminen rekrytoinnissa 

tunnistetaan. Tutkimuksen voidaan todeta onnistuneen, koska tutkimuskysymyksiin 

saatiin vastaukset ja tutkimus vastasi siihen ongelmaan, mitä lähdettiin selvittämään.  

Laadullinen tutkimusote oli tässä tutkimuksessa oikea valinta, koska tavoitteena oli 

saada ymmärrys tutkijalle tuntemattomasta ilmiöstä ja muodostaa aiheesta koko-

naiskäsitys. Aineistonkeruumenetelmän valinnassa onnistuttiin, koska teemahaastat-

teluilla saatiin koottua vastauksia tutkimuskysymyksiin ja niiden kautta muodostui 

selkeä kokonaiskuva tutkimusaiheesta.  

Haastateltavien valinnassa onnistuttiin hyvin ja suunnitelmien mukaan. Tutkija päätti 

tutkimuksen alussa ja kuten luvussa 2. kerrottiin, että tutkittavaksi halutaan viisi hen-

kilöstöalalla, rekrytoinnin ja henkilövalinnan parissa työskenteleviä ammattilaisia. 

Tutkimukseen osallistui viisi rekrytoinnin ja henkilöstöalalla jo useamman vuoden 

työskennelleitä henkilöitä, jotka olivat olleet toteuttamassa useampia satoja rekry-

tointiprosesseja. Näin tutkija vakuuttui tutkittavien asiantuntijuudesta ja tutkimustu-

loksia voidaan pitää luotettavina, koska tietoa on kerätty asiantuntemusta ja koke-

musta omaavilta henkilöiltä. Lisäksi tutkija halusi saada näkökulmia julkisen sekä yksi-

tyisen sektorin ammattilaisilta. Yksi haastateltavista oli julkisen sektorin edustaja.  

Teemahaastattelut onnistuivat tavoitteiden mukaisesti ja suurin osa haastatteluista 

saatiin pidettyä suunnitelman mukaan huhtikuussa. Aikataulusuunnitelmassa pysyt-

tiin myös haastattelujen keston osalta. Tavoitteena oli, että haastattelut toteutetaan 

30–60 minuutin mittaisina. Tässä tavoitteessa onnistuttiin lähes kaikkien haastattelu-

jen osalta, koska vain yksi teemahaastattelu kesti hieman yli tavoiteajan. Tämä ei kui-

tenkaan ollut huono asia, koska tärkeämpää oli, että kaikki asiat saatiin käytyä läpi. 

Otannassa onnistuttiin hyvin, koska haastateltaviksi saatiin juuri niitä asiantuntijoita 

ja rekrytoinnin parissa työskenteleviä ammattilaisia, joilta saatiin näkökulmia ja koke-

muksen kautta tullutta tietoa osaamisen tunnistamisesta. Lisäksi vastauksia saatiin 

työnantajanäkökulmasta, josta tutkija oli päättänyt aihetta tarkastella. Teemahaas-

tatteluissa olisi voitu vielä tarkemmin käsitellä rekrytoinnin merkitystä yrityksille ja 

sitä, mistä rekrytointi yleensä lähtee liikkeelle.  
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Viisi tutkimushaastattelua koettiin riittäväksi, koska niillä saavutettiin aineiston satu-

raatio. Haastatteluvastauksissa havaittiin toistoa jo toisen haastateltavan kohdalla. 

Kaikki viisi haastattelua olivat tärkeitä, koska jokaisessa nousi uusia näkökulmia. Tut-

kimusaineistoa olisi teemahaastatteluilla voinut syventää vielä esimerkiksi toteutta-

malla haastattelut uudestaan syvähaastatteluina tai ryhmähaastatteluina. Niillä me-

netelmillä olisi mahdollisesti voitu keskittyä yksityiskohtaisemmin aiemmin esille tul-

leisiin merkittäviin aihealueisiin. 

Haasteena tutkimusprosessissa oli aikataulu. Tutkimus aloitettiin lokakuussa 2018 ja 

tutkija tiesi, että prosessi tulee viemään aikaa. Haasteena oli töiden ja opintojen yh-

distäminen. Aikataulussa pysymisessä auttoi suunnittelu ja tavoite tutkimuksen val-

mistumisajankohdasta. Tutkimusta vei eteenpäin tutkijan motivaatio, jota edesauttoi 

tutkijalle kiintoisa aihe sekä sen käytännönläheisyys. 

Yllättävää tutkimusprosessissa oli se, että aineistonkeruuseen ei kulunut niin paljon 

aikaa, mitä tutkija oli etukäteen ajatellut. Teemahaastattelut saatiin toteutettua 

suunnitellussa aikataulussa ja toteutus onnistui kaikilta osin toivotulla tavalla. 

Tutkimuksella saatiin selkeä käytännön kuvaus siitä, miten osaamisen tunnistaminen 

tapahtuu rekrytoinnissa. Osaamisen tunnistamista tapahtuu hakemusten käsittely- ja 

haastatteluvaiheessa. Osaamisen tunnistamisen yleinen menetelmä tämän tutkimuk-

sen mukaan on se, että hakemuksista, haastatteluilla ja tarvittavilla arviointimenetel-

millä osaamista peilataan rekrytoinnin alussa määriteltyihin kriteereihin.  Uusia ta-

poja, joita tuloksissa saatiin, liittyivät pelillistämiseen ja tekoälyn vaikutuksiin.  

Tutkimuksen edetessä ja aineistoa kerätessä sekä tuloksia analysoidessa tutkijalle tuli 

mieleen myös näkökulma siitä, miten henkilön sopivuutta tehtävään arvioidaan. 

Osaamisen tunnistaminen perustuu määriteltyihin osaamisvaatimuksiin ja kun tarvit-

tava osaaminen kohtaa vaatimusten kanssa, edetään yleensä haastatteluvaiheeseen. 

Olennaista olisi kuitenkin soveltuvuuden arviointi haettavan tehtävän suorittamisen 

lisäksi myös se, soveltuuko organisaatioon ja työyhteisöön. Tätä sivuttiin osittain tut-

kimushaastatteluissa, mutta sitä olisi voinut tutkia vielä tarkemmin. Tutkimusai-

heesta olisi tullut laajempi ja alussa tehtyyn rajaukseen voidaan tämän aiheen osalta 

olla tyytyväisiä.  
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Luotettavuuden arviointi  

Tutkimuksen luotettavuuteen tähdättiin huolellisella suunnittelulla, pohdiskelemalla 

tutkimusaihetta laajasti ja perehtymällä tutkimuskirjallisuuteen heti alkuvaiheesta 

lähtien. Lisäksi lähteitä valikoitiin kriittisesti ja pyrittiin painottamaan tiedonkeruu n.  

10 vuotta vanhaan kirjallisuuteen ja julkaisuihin. Tutkimuksen tietyt käsitteet, kuten 

osaamisen johtaminen on aiheena tutkittu jo aikaisemmin. Alkuperäiset lähteet ja 

henkilöstöjohtamiseen liittyvät klassikot, kuten Viitalan ja Otalan vuosina 2005–2008 

julkaistut teokset osaamisen johtamisesta ja osaamispääomasta haluttiin ottaa tutki-

musaineistoksi. Lähdekartoituksessa huomioitiin osaamisen johtamista ja henkilöstö-

johtamista tutkineet alan tunnetut professorit ja asiantuntijat sekä muut merkityksel-

liset lähteet. Aiheesta löydettiin myös tuoreempia lähteitä, jotka täydensivät hyvin 

tietoperustaa. Vieraskielisiä lähteitä hyödynnettiin ja valittiin lähivuosien julkaisut ja 

niistä saatiin olennaista tietoa.  

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä luotettavuuden varmistavia tekijöitä oli riit-

tävä dokumentointi ja tehtyjen valintojen perustelu jokaisen tutkimuksen vaiheessa. 

Laadullinen tutkimusote oli tässä tutkimuksessa perusteltu, koska tutkittiin ilmiötä, 

josta haluttiin saada syvällisempi ymmärrys ja kokonaiskäsitys. Lisäksi aineistonke-

ruumenetelmänä haastattelu oli aiheeseen sopiva, koska se tuotti sitä tietoa, mitä 

tutkimukseen tarvittiin. Lisäksi teemahaastattelu toimi tässä hyvin, koska tutkittavat 

haluttiin valita itse, jotta voitiin varmistua haastateltavien sopivuudesta tutkimuk-

seen. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan validiteetin käsitteellä, 

jolla tarkoitetaan, että on tutkittu oikeita asioita. Tässä tutkimuksessa validiteetti oli 

tärkeämpi luotettavuuskriteeri. Validiteetin voidaan todeta toteutuneen, koska tutki-

malla oikeita asioita, saatiin vastaus tutkimuskysymyksiin ja tutkimusongelma ratkesi. 

Niihin saatiin vastaus tietoperustan ja teemahaastattelujen avulla. Reliabiliteettia eli 

tulosten pysyvyyttä olisi tässä tutkimuksessa voitu parantaa siten, että aineisto ja 

siitä tehdyt tulkinnat olisi lähetetty tutkittaville. Aikataulusyistä tämä vaihe tutkimuk-

sessa jätettiin tekemättä.  

Luotettavuutta arvioidaan tässä tutkimuksessa myös saturaation kautta. Teemahaas-

tatteluista kerätyssä aineistossa havaittiin toistoa jo toisen tutkittavan kohdalla, jo-

ten saturaatio toteutui ja tuloksia voidaan pitää sen perusteella luotettavina. 
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Viidellä teemahaastattelulla saatiin riittävästi tietoa ja kerätyllä aineistolla saatiin 

vastaus tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin. Teemahaastatteluilla kerätty ai-

neisto on kokonaisuudessaan tallessa ja niissä on tutkimuksen kannalta oleelliset tie-

dot tallennettuna. Esitettyä tulkintaa on vahvistettu ja havainnollistettu esittämällä 

haastateltavien vastauksia tulosten kuvaamiseksi. 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös reliabiliteetin käsitteellä, mikä 

tarkoittaa tutkimustulosten pysyvyyttä. Tässä tutkimuksessa sitä ei voitu suoraan ar-

vioida, koska tutkimusta ei toistettu eikä teemahaastatteluja toteutettu uudelleen, 

joten reliabiliteetin toteutuminen jäi tästä luotettavuusarvioinnista pois. 

Tietoperustasta ja teemahaastatteluista saatiin yhtenäistä tietoa teoriaan verrattuna 

ja muodostui käsitys siitä, miten osaamista tunnistetaan rekrytoinnissa hakemusten 

käsittely- ja haastatteluvaiheessa. Teemahaastatteluilla saatiin vastaus myös siihen 

mihin osaamisen tunnistaminen perustuu ja miten osaaminen tunnistetaan parhai-

ten. Tutkimuksessa saatiin näkökulmia lisäksi digitalisaation vaikutuksista ja tekoälyn 

lisääntymisestä tulevaisuudessa ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista rekrytoinnissa. 

Palaute teoriaan 

Aiempien tutkimusten ja aiheeseen liittyvien julkaisujen etsiminen tutkimusprosessin 

alussa auttoi hahmottamaan, mihin kokonaisuuteen tutkimuksen aihe liittyy. Tutkija 

sai aihealuetta laajemmin tarkastelemalla käsityksen, miten sitä kannatti lähteä pur-

kamaan ja minkä käsitteiden ympärille aihe muodostui.  

Teoriasta kävi ilmi, että osaamisen johtaminen liittyy osaamistarpeiden tunnistami-

seen, tavoitteiden asettamiseen ja osaamisen hankintaan. (Hyppänen 2013.) Lisäksi 

osaamisen johtaminen liittyy rekrytointiin, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja 

osaamiskartoituksiin. (Helsilä & Salojärvi 2009.) Osaamisen johtaminen lähtee liik-

keelle tarvittavan osaamisen puutteesta, mitä hankitaan tulevaisuuden tarpeen mu-

kaan. Osaamismäärittelyssä osaamisalueet laaditaan organisaation vision ja strate-

gian mukaisiksi. (Hyppänen 2013.) Osaamisen johtamisen kokonaisuus on osaa-

misstrategian toteuttamista, missä tunnistetaan organisaatiossa olevaa osaamista, 

mutta myös osaamisvajeet. Osaamisen kehittäminen edellyttää olemassa olevan 

osaamien hyödyntämistä ja uuden osaamisen hankintaa. (Otala 2018.) 
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Jatkotutkimusaiheet 

Rekrytointi koskee kaikkia ja tulee eteen kaikilla yrityksillä jossain vaiheessa. 

Osaamisen tunnistaminen ja osaamisen löytäminen on tulevaisuudessakin 

rekrytonnin keskiössä. Lisäksi tulevaisuudessa digitalisaation myötä tulevat 

muutokset näkyvät rekrytoinnissa väistämättä. Rekrytointi on menossa uuteen 

suuntaan ja rekrytointijärjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Jatkotutkimuksen kannalta 

olisi mielenkiintoista tutkia syvällisemmin digitalisaation vaikutuksia rekrytointiin ja 

millaisia menetelmiä osaamisen tunnistamiseen tulee teknologian kehittymisen 

myötä. Rekrytointia ja osaamisen tunnistamista myös tekoälyn ja robotiikan 

näkökulmista olisi mielenkiintoista tutkia. Jatkotutkimusaiheena voisi tutkia, miten 

esimerkiksi tekoälyn hyödyt koetaan ja, mitkä menetelmät yleistyvät. Tutkimukseen 

voisi ottaa mukaan yrityksiä, jotka ovat ottaneet käyttöön tekoälyn ja robotiikan 

rekrytointiprosesseihin. Mielenkiintoinen näkökulma olisi myös se, että miten 

tulevaisuudessa haastattelut toteutetaan ja miten lopulliset valintapäätökset 

tehdään. Toteutetaanko haastattelut tulevaisuudessakin aina kasvokkain ja 

tehdäänkö rekrytointipäätökset etänä. 
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Liitteet 

Liite 1. Teemahaastattelurunko 

Teemahaastattelu  

Opinnäytetyö: Osaamisen tunnistaminen rekrytoinnissa 

 

1. 

- Mitä menetelmiä on käytössä osaamisen tunnistamisessa työhakemuksia käsitel-

lessä?  

- Mitä menetelmiä on käytössä osaamisen tunnistamisessa haastatteluvaiheessa? 

- Koetko tämän hetken menetelmät osaamisen tunnistamiseen riittäviksi?  

2. 

- Millä tavalla määritellään ja tunnistetaan ammattipätevyys? 

- Miten vaadittavat työelämätaidot voi havaita jo ennen rekrytointia?  

- Onko ammatillisiin vaatimuksiin erilaisia tunnistamismenetelmiä? 

- Miten henkilökohtaiset ominaisuudet tunnistetaan?  

- Kuinka vakiintuneita osaamisen tunnistamisen menetelmät ovat? Vaihtelevatko ne 

tapauksesta riippuen?  

 

3. 

- Onko sinulla ollut työurasi aikana tilanteita, joissa olet ollut epävarma rekrytoitavan 

osaamisesta?  Miten olet tällaisessa tilanteessa selvittänyt tarvittavan osaamisen?  

- Onko sinulla ollut työurasi aikana tilanteita, jossa jokin asia on helpottanut tai vai-

keuttanut osaamisen tunnistamista?  Voitko kertoa esimerkin? 

- Mitkä menetelmät olet kokenut hyviksi osaamisen tunnistamisessa? 

- Kuinka paljon huomiota kiinnitetään rekrytoitavan olemassa olevaan osaamiseen 

verrattuna siihen, että rekrytoitavalla tunnistetaan potentiaalia kehittää osaamis-

taan?  

 

4. Katse tulevaisuuteen… 

- Mitä menetelmiä tulevaisuudessa toivoisit osaamisen tunnistamisen avuksi työssäsi? 

- Innovatiivisia ideoita rekrytointiin: mitä tulevaisuudessa voitaisiin ottaa käyttöön tai 

onko jotain innovatiivisia menetelmiä jo käytössä? 

- Onko osaamisen tunnistamisessa jokin tietty osa-alue, johon tulevaisuudessa toivoi-

sit ratkaisua innovaatioiden avulla?  

- Koetko, että manuaalisen työn vähentyessä, kuten tekoälyn lisääntyessä jäisi enem-

män aikaa osaamisen tunnistamiseen? 

 

Mitä muuta haluaisit vielä sanoa aiheeseen liittyen? 


