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A sales organisation has a high turnover rate due to the nature of the work and
available labor supply. A challenge for the future will be finding skilled workforce
while unemployment in traditional sectors is on the rise. The client's sales organisation focuses on people-to-people encounters and strives to create a company
structure where these encounters are made possible. Recruitment and onboarding reforms are designed in order to increase motivation, enhance working conditions and to strengthen the commitment of the employee to strive towards the
client´s company goals. The client is also keen to activate newcomers to the industry by providing an apprenticeship contract where the employee acquires proficiency through work. The goal is to optimise the recruitment process so that it is
targeted at the right person, through the right channels at the right time.
This thesis has three purposes. Firstly, the client needed to find out whether the
hiring process and expectations created by the client during the process (marketing, job postings and interviews) corresponded to reality. Secondly, the client
wanted to find out whether the company redeemed its service promise in terms
of recruitment. Thirdly, the research investigated whether the employee could
advance career wise as desired. On behalf of the client, it was also important to
find out how well the company had succeeded in getting the employee committed
to the house operation standards. This thesis also aimed to help the client to
develop the recruitment and onboarding process in general.
The research method used consisted of one online survey. The enquiry was carried out among the employees that had been hired during the last six months and
who were still employed by the client. The results indicated that the survey provided valuable insight into the current state of the recruitment process as well as
a deeper insight into what the employees expected from the future. It also helped
to raise awareness in issues of onboarding, continuity of employment and employee motivation. The thesis focused on addressing the challenges in the recruiting and onboarding process in the early stages of employment. The effects
of the actions taken by the client will be conducted through a separate survey
later.
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1 JOHDANTO

Yhteiskunnassamme tapahtuva digitalisaatio kiihtyy siirtyessämme 2020-luvulle.
Tulevaisuudessa työntekijät suosivat yrityksiä, jotka pystyvät tarjoamaan dynaamisimman ja vetovoimaisimman työympäristön. Kysyntä ammattitaitoisista työntekijöistä kasvaa, kun työtehtävät ja -suhteet muuttuvat yhä suuremmassa määrin asiantuntijapohjaisiksi. Samanaikaisesti työttömyys kasvaa fyysisen työn
aloilla eli tietotekniikka luo uusia ja laajoja haasteita perinteisille työmarkkinoille.
Kehitys johtaa kiristyvään kilpailuun pätevistä työntekijöistä.
Suomen Telecenter Oy (Soldem) on ottanut käyttöön uuden ReachMee-nimisen
rekrytointiohjelman keväällä 2019. Uuden järjestelmän käyttöönottoa edelsi vuoden mittainen kuvantamisen ja kartoittamisen prosessi. Uudistuksen päämääränä on parantaa yrityksen näkyvyyttä ja viestintää valituille kohderyhmille. Uudistuksella halutaan myös antaa yrityksestä kiinnostuneille ja mahdollisille uusille
työntekijöille totuudenmukainen ja selkeä kuva yrityksen harjoittamasta toiminnasta myynnin alalla. Uudistuksen kautta on myös mahdollista lisätä tulevien ja
nykyisten työntekijöiden työmotivaatiota ja edistää heidän sitoutumisensa yrityksen toimintatapoihin. Myyntialalle tulijoita halutaan aktivoida muun muassa tarjoamalla oppisopimusta, jolloin työntekijä oppii alalle työn lomassa. Päämääränä
on rekrytoida oikealla hetkellä ja toimivien kanavien kautta yritykselle sopivimmat
työntekijät.
Kehittämällä yrityksen toimintastrategiaa ja henkilöstöpolitiikkaa luodaan uusia
mahdollisuuksia yksilö- ja ryhmätyöskentelylle. Toimivan sitouttamisen strategian
avulla voidaan vahvistaa työyhteisön yhteisöllisyyttä ja kehittää työntekijöiden välistä yhteistyötä. Yrittäjyyden suosion lisääntyessä ja yksilökeskeisyyden kasvaessa on keksittävä uusia keinoja yhdistää eri tasoisia yhteistyökumppaneita.
Idea opinnäytetyöhön syntyi kohdeyrityksen kanssa tehdyn markkinatutkimuksen
aikana maaliskuussa 2018. Julkisesti Soldem-nimellä toimiva kohdeyritys ilmaisi
silloisen tutkimuksen yhteydessä, että yrityksellä on tarvetta selvittää rekrytointiin
ja työntekijän sitouttamiseen liittyviä haasteita ja ongelmatilanteita.
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Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kolmeosainen. Ensimmäiseksi tutkimuksella
haluttiin selvittää vastaako kohdeyrityksen hakuprosessi käytännössä (markkinointi, työilmoitus ja haastattelut) sen antamaa mielikuvia ja odotuksia. Toiseksi
tutkimus pyrki selvittämään lunastaako yritys palvelulupauksensa perehdytyksen
osalta. Kolmanneksi haluttiin selvittää, onko työntekijällä mahdollisuuksia edetä
urallaan toivotulla tavalla. Kohdeyritys halusi myös selvittää, miten hyvin yrityksessä on onnistuttu saamaan työntekijä sitoutettua talon tavoille.
Opinnäytetyön tavoitteena on auttaa kohdeyritystä kehittämään sovellettua rekrytointi- ja sitouttamisprosessia. Luvussa 2 käsitellään kohdeyrityksen toimialaa
ja toimintaympäristöä sekä käydään läpi kyseisen toimialan haasteita yleisellä
tasolla. Luvussa 3 taustoitetaan mitkä työelämän muutokset ovat jo vaikuttaneet
ja tulevat vaikuttamaan jatkossa siihen, miten uusi työntekijä saadaan sitoutettua
yrityksen työympäristöön ja toimintakulttuuriin.
Luku 4 keskittyy yksityiskohtaisemmin siihen, miten erilaisia työtapoja voidaan
soveltaa sujuvoittamaan työntekijän rekrytointi- ja sitouttamisprosessia. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään työyhteisöissä tapahtuvia muutoksia sekä työnohjauksen ja valmennuksen merkitystä sitouttamisprosessissa.
Teoriaosuudella on tarkoitus antaa lukijalleen käsitys siitä, mitä työnantajalta vaaditaan menestyksellisen sitouttamisen toteuttamiseksi ja miksi työntekijän ammattitaitoa ja työyhteisöä tulisi kehittää.
Opinnäytetyön kyselyssä päädyttiin käyttämään kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Tätä tutkimustapaa käydään tarkemmin läpi luvussa 5. Kvalitatiivinen menetelmä olisi ollut aikataulullisesti liian haasteellinen kohderyhmän koko huomioon ottaen, koska kyseisessä menetelmässä sovelletaan yksityiskohtaisia ja
laaja-alaisia kysymyksiä ja vastauksia.
Kohderyhmään valittiin 80 viimeisen puolen vuoden aikana rekrytoitua henkilöä,
jotka ovat edelleen työsuhteessa kohdeyritykseen. Tutkimuksen haastattelukysymykset lähetettiin kohdeyrityksen markkinointikoordinaattorille, joka esitti kohderyhmälle tutkimuksen tavoitteet. Tiedotustilaisuuden jälkeen markkinointikoordinaattori lähetti tutkimuskysymykset sähköpostilla kohderyhmälle. Kyselylomake
ja kyselyn saatekirje löytyvät tämän raportin liitteenä.
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Opinnäytetyöhön liittyvän kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia esitellään tarkemmin luvussa 6 tekstien, kuvien ja taulukoiden avulla. Luvussa pyritään esittämään
sekä kehitys- että parannusehdotuksia.
Lopuksi luvussa 7 käydään yhteenvetona läpi, miten hyvin tämä opinnäytetyö
onnistui tehtävässään, pohditaan tutkimusprosessia kokonaisuutena ja analysoidaan prosessin aikana esiin tulleita tutkimustuloksia. Luvussa nostetaan myös
esille vaatimukset tutkimusmenetelmän, tutkimusprosessin ja tutkimustulosten
eettisyydestä ja luotettavuudesta.
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2 KOHDEYRITYS SUOMEN TELECENTER OY (SOLDEM)

Suomen Telecenter Oy (Soldem) on laajentanut toimintaansa ja uudistanut verkkosivujaan viimeisen vuoden aikana. Yritys tavoittelee selkeää ja avointa julkista
ilmettä. Verkkosivuilla pyritään tuomaan esille yrityksen toimintatavat ja myyntityöhön liittyvät haasteet. Yritys pyrkii ihmisläheiseen vuorovaikutukseen sekä yhteistyökumppaneiden että työntekijöiden kanssa.
Kohdeyrityksen toiminta alkoi puhelinmyynnillä vuonna 2003. Ensimmäinen pääasiakas oli Telia. Puhelimella hoidettiin sekä kuluttaja- että yritysmyyntiä. Myynnin ollessa tuloksellista päätettiin perustaa vuonna 2006 Suomen Telecenter Oy
(Soldem). Nykyään asiakaspohja on laajentunut ja monipuolistunut, joten tuoteja palvelutarjontaa on laajennettu toiminnan alkuajoista. Nykyään Suomen Telecenter Oy (Soldem) työllistää yli 200 henkilöä myynnissä ja tukitoiminnoissa. (Soldem n.d.)

2.1 Toimiala
Yrityksen toimiala on puhelinmyynti, myynnillinen asiakaspalvelu, erityyppiset
valmennukset puhelimitse ja ovelta ovelle -myynti. Yrityksen tarjoama palvelupaketti koostuu myynnillisestä verkkokeskustelusta (engl. chat), myynnin asiakaspalvelusta, alueellisista asiakaskohtaamisista, asiakassuhteen kokonaispalvelusta, laatukuuntelusta, kuluttajamyynnistä ja yritysmyynnistä. (Soldem 2019.)

2.2 Visio, missio ja arvot
Kohdeyritys haluaa nostaa myynnin ja myyntialan arvostusta ja määrittää Suomessa tapahtuvan myynnin sisältöä ja toimintatapoja. Yrityksen näkökulmasta
katsottuna, myyntiala ei saa Suomessa ansaitsemansa arvostusta. (Soldem n.d.)
Myyntiin tähtäävä markkinointi on kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla toimiville yrityk-
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sille elintärkeä toiminnan osa-alue. Onnistunut markkinointi synnyttää liiketoimintaa. Liiketoiminnan jatkuvuuden edellytyksenä on, että yritystoiminta pysyy elinvoimaisena ja myynti kasvaa.
Kohdeyrityksen tärkein voimavara on ihminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus.
Yritys tarjoaa ammattitaidon kehittämiseen yrityksen oman valmennusorganisaation kehitysohjelmia. Työntekijän kehitysohjelmia on kolme eritasoista: Myyjän
kehitysohjelma, Myyntivalmentajan kehitysohjelma ja Esimiehen kehitysohjelma.
Myyjän kehitysohjelmaan voi osallistua alkuperehdytyksen jälkeen. Ohjelman
suorittaneille tarjotaan sekä syventäviä valmennuksia että mahdollisuutta jatkaa
opintoja myyntivalmentajan kehitysohjelman parissa. (Soldem 2019.)

KUVA 1. Soldemin visio, missio ja arvot (Soldem 2019)
Kuvassa 1 on tuotu esille yrityksen tärkeimmät painopisteet: ihminen, myynti ja
tulos. Toiminnan ytimessä on ihminen, joka luo rohkeilla teoilla edellytyksiä kaupankäynnille, ammatilliselle kehittymiselle ja toiminnan jatkuvuudelle.

2.3 Myyntialan haasteet
Kohdeyritys rekrytoi sekä vakituisia että osa-aikaisia työntekijöitä. Monet ovat
opiskelijoita, joten työvoiman vaihtuvuus on suuri. Rekrytointiprosessi on jatkuva.
Rekrytointiprosessista syntyy kustannuksia, koska se sitoo henkilökuntaa ja yrityksen voimavaroja. Väärään aikaan läpiviedystä tai väärin kohdistuneesta rek-
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rytoinnista voi näin ollen syntyä merkittäviä lisäkustannuksia. Rekrytointiprosessin päätyttyä alkaa uuden työntekijän kouluttaminen ja sitouttaminen yrityksen
toimintamalleihin. Peruskoulutus kestää kuukausien ajan. Toisin sanoen uusi
työntekijä on taloudellisesti tuottava vasta kuukausien päähän rekrytointihetkestä.
Puhelintyössä työntekijä ottaa päivittäin yhteyttä kymmeniin asiakkaisiin. Kuukausitasolla työntekijä selvittää ja ratkoo kokonaisvaltaisesti satojen asiakkaiden
ongelmatilanteita. Kohdeyrityksen toimialana on myynti ja myynnin edistäminen.
Onnistuneet asiakaskohtaamiset lisäävät edellytyksiä toiminnan jatkuvuudelle ja
vaikuttavat suoraan liiketoiminnan tulokseen. Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi tarvitaan muun muassa kanta-asiakkaita, jotka tuovat vakautta markkinoiden suhdannevaihteluissa.
Työ vaatii tekijältään hyviä ihmissuhdetaitoja ja pitkäjänteisyyttä. Yhteiskunnan
huomioidessa yhä enemmän yksilön tarpeita tulee yksilöä osata huomioida myös
asiakaskohtaamisissa. Työntekijä rakentaa keskustelun aikana sanoillaan ja
teoillaan hyvän tai huonon asiakaskohtaamisen. Puhelintyössä on tärkeää luoda
ensihetkestä lähtien oikea tunnelma esimerkiksi äänensävyllä tai puheen nopeudella. Tekemällä myyntityötä myyjä kehittää ihmissuhdetaitojaan, mistä on apua
myös arkielämässä (Soldem n.d).
Markkinoinnin avulla tuodaan yrityksen myytävä tuote tai palvelu asiakkaiden tietoisuuteen. Onnistunut markkinointi johtaa myyntiin ja mahdollisesti pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen. Kampanja on onnistunut, kun asiakas osoittaa halunsa
ostaa. Myynti on itsessään prosessi, jonka seurauksena asiakkaan raha tai varat
siirtyvät asiakkaalta tarjoajayritykselle. (Jääskeläinen 2015.)
Puhelinmyynnissä asiakas voi olla myyjälle jo ennestään tunnettu. Usein myyntitilanteessa myyjä joutuu kuitenkin ottamaan yhteyttä asiakkaaseen ensimmäistä
kertaa. Tämän tyyppistä yhteydenottoa kutsutaan kylmäsoitoksi. Myyjältä vaaditaan kyseisessä asiakastilanteessa hyviä ihmissuhdetaitoja ja hyvää tilannetajua.
Työntekijän tulee pystyä hallitsemaan ja viemään asiakaskohtaamista haluttuun
suuntaan tarjolla olevilla työkaluilla. Menestyksekäs lopputulos (ensimyynti tai jatkoyhteydenotto) vaatii, että myyjä ansaitsee asiakkaan luottamuksen.
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Puhelinmyynnin asiakasvalinnoissa sovelletaan esimerkiksi CRM (Customer Relations Manager) järjestelmiä, jotka hyödyntävät verkkosuodattimia asiakaskäyttäytymisen kartoittamiseen. Järjestelmien avulla asiakasta voidaan tavoittaa oikeaan aikaan ja oikealla asialla. (Vainu n.d.).
Asiakaskohtaamisen tavoitteena on siis myynti ja pitkäaikainen asiakassuhde,
jotta yrityksellä olisi edellytyksiä jatkaa toimintaansa. Asiakastyytyväisyyttä eli
asiakkaan myyntitapahtumasta antamaa palautetta tulisi seurata asiakaskyselyillä ja jatkoyhteydenotoilla. Mikäli asiakas kokee, että kohtaaminen on ollut
hänen kannaltaan epäedullinen tai epämiellyttävä vaatii menetetty luottamus
myyjältä pitkäaikaisia korjaustoimia ja useampia henkilökohtaisia yhteydenottoja.
Nykyaikana on yleistä, että asiakas tai yhteistyökumppani tuo epäonnistuneet
asiakaskohtaamiset julkisuuteen sosiaalisen median kautta. Vaikutus yrityskuvaan voi olla merkittävä.
Kohdeyrityksen verkkosivuilla todetaan, että keskittymällä ihmisten välisiin kohtaamisiin saadaan aikaan positiivisia muutoksia (Soldem n.d). Yrityksen johdon
tulisi pyrkiä luomaan ja ylläpitämään toimintamalleja, jotka mahdollistavat ja kehittävät ihmisten välistä yhteistyötä.
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3 YHTEISKUNNAN JA TYÖELÄMÄN MUUTOSTEN VAIKUTUS SITOUTTAMISPROSESSIIN

Tekoäly ja automatisointi ovat nousemassa tärkeäksi osaksi yhteiskunnan perustoimintoja. Robotteja kehitetään ja käytetään entistä laajemmin ja monipuolisemmin. Arkipäivää ovat olleet vuosikymmenten ajan autoteollisuudessa käytettävät
hitsaus- ja kokoonpanorobotit. Robottien käyttöaste on nousussa uusilla aloilla,
kuten palvelu- ja hoitoalalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana asiakaskäyttäytyminen on muuttunut nopeasti. Yhteiskunta toimii verkossa ja nykyään myös
esimerkiksi vähittäiskaupassa ympäri vuorokauden. Tietotekniikan ja automaatiotekniikan nopean kehityksen takia, asiakkaat odottavat yhteydenotoilleen entistä nopeampaa reagointia. Tietotekniikan avulla toimivat autonomiset järjestelmät mahdollistavat ympärivuorokautisen asiakaspalvelun ilman ihmisen toimenpiteitä. Automaattijärjestelmien laajempi käyttöönotto on johtanut siihen, että
asiakas ei enää edellytä saavansa ensisijaisesti toisen henkilön tuottamaa palvelua. Asiakaskokemuksen kannalta reaktiivinen, reaaliaikainen ja yksilöllinen
tietojen käsittely ja välitys on tärkeintä.
Yhteiskunnan ja työympäristön muuttuessa joutuvat yritykset keksimään uusia
keinoja, miten saada mahdollinen työntekijä kiinnostumaan yrityksestä ja sen toiminnasta. Yrityksen henkilöstöstrategian avulla voidaan kehittää toimia ja käytäntöjä työntekijän kohtaamiseen, rekrytoimiseen, koulutukseen ja sitouttamiseen.

3.1 Konseptointi ja brändäys
Yhteiskunnassa tapahtuva digitaalinen kehitys tekoälyn ja etätyön yleistyessä luo
haasteita työnantajayritykselle. Menestyäkseen työmarkkinoilla tulisi työllistävän
yrityksen esiintyä dynaamisena ja modernina työnantajana. Työyhteisön yhteisöllisyyttä voidaan parantaa ja ylläpitää soveltamalla avointa ja läpinäkyvää viestintää yli organisaatio- ja osastorajojen. Lisäämällä kommunikointia ja soveltamalla
uusia toimintatapoja voidaan ylläpitää ihmisläheinen työympäristö huolimatta
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siitä, että yksiköt toimivat hajanaisesti ympäri Suomea tai ulkomailla. (Vilkman
2016.)
Yrityksen yksi tärkeimmistä päätöksistä on toimintastrategian valitseminen. Markkinoita säätelee globaalisti useampi muuttuja. Toimintastrategia ohjaa yrityksen
toimintaa, kehittymisen suuntaa ja vaikuttaa suoraan yrityksen operatiiviseen tekemiseen ja sitä kautta tulokseen. Strategiaa voidaan joutua muuttamaan matkan
varrella useaan otteeseen, mikäli operatiivinen toiminta vaarantuu tai tulos heikkenee. Toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset ja työmarkkinoiden
kehityspaineet vaativat toimintastrategian jatkuvaa monitorointia.
Muutosten vuoksi myös työntekijöiden ja työnantajan väliset työsuhteet kehittyvät
ja uudistuvat. Kotimaiset yritykset siirtävät toimintojaan ulkomaille joko osa- tai
kokoaikaisesti, missä työvoimakustannukset ovat matalammat kuin Suomessa.
Thaimassa yritykset Global Group ja E-Ville sekä Barona Espanjassa ja Puolassa
ylläpitävät suomalaisia työyhteisöjä ja yritystoimintaa. Edellä mainitut yritykset
palvelevat pääsääntöisesti suomalaisia yritysasiakkaita. Työntekijöitä palkataan
sekä paikallisesti kohdemaasta että Suomesta käsin. Eräät yritykset soveltavat
myös käytäntöä, missä Suomessa toimivia yksikköjä siirretään määräaikaisesti
esimerkiksi eteläiseen Eurooppaan tai Aasiaan. Ympäristön ja rutiinien vaihteluilla pyritään parantamaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä.
Brändäys vaikuttaa yhteiskunnan muutosten vuoksi nykyään laajasti liiketoimintaan ja liikevaihtoon. Hyvä brändi voi auttaa yritystä reagoimaan muuttuviin markkinatilanteisiin ja ohjamaan tuotantoa tarvittavaan suuntaan. (Kutinlahti & Tarjanne 2018, 76.) Brändin tärkeydestä viestii myös, että sille on nähty tarve määritellä ISO-standardi (ISO 10668). Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään brändin arvonmäärityksen puitteet kuten tavoitteet, perusteet, lähestymistavat, arvonmääritysmenetelmät ja laadukkaan tiedon hankinta ja oletusten tekeminen. Standardissa määritellään myös arvonmääritystulosten raportointimenetelmät. (SFS ry. n.d.)
Tarkastellessa SFS:n asettamia brändäyksen käsitteitä on helppoa huomata, että
nykyään myös työntekijän brändäys on tavanomaisempaa kuin aikaisemmin. Kiristyvä kilpailu työmarkkinoilla vaatii työnhakijalta toimenpiteitä, joiden avulla hän
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erottautuu edukseen rekrytointiprosessin aikana. Ilmaisutaitoihin ja ulkoiseen olemukseen kiinnitetään enenevissä määrin huomiota hyödyntämällä esimerkiksi videohaastatteluita. LinkedIn-nimisen verkostoitumisalustan verkkosivulla työntekijä voi nostaa esille hänen ammattiosaamistaan, työprofiiliaan ja työhistoriaansa
sekä löytää ammatillista oppimismateriaalia ja vinkkejä työnhakuun (LinkedIn
n.d). LinkedIn sivuston kaltaiset portaalit ovat ammattilaisten ja yritysten rekrytointiosastojen laajassa käytössä. Verkostoitumisen näkökulmasta kyseiset sivustot ovat merkittäviä.
Asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääntyessä 2000-luvulla, kuluttamiseen
suhtaudutaan eettisestä näkökulmasta yhä kriittisemmin (Pillot de Chenecey
2018, 2-3). Kuluttaja vaatii tietää mistä tuotteen raaka-aineet tulevat, miten se on
tuotettu ja missä se on tuotettu. Nykyään kuluttamisen odotetaan synnyttävän
mielihyvää ja tuomaan syvempää tarkoitusta jokapäiväiseen elämäämme. Eettinen brändäys on globaalisti yhä suurempi trendi. (Pillot de Chenecey 2018, 103104.)
Eettisesti voidaan brändätä esimerkiksi kosmetiikka (ei eläinkokeita), lähiruokaa
(pieni hiilijalanjälki tai luomua) tai reilun kaupan tuotteita (alkutuottaja saa asiallisen hinnan tuotteistaan). Asiakaskäyttäytymisen muutos ja nuoremman sukupolven esiinmarssi on johtanut siihen, että yritykset (toisin sanoen työnantajat) ottavat verkkosivuillaan herkästi esille oman toiminnan eettisyyden.

3.2 Yhteisöllisyys
Ihminen on sosiaalinen eläin, joka tuntee tarvetta kuulua johonkin. Yhteisöllisyyden merkitys on yhteiskunnassamme suuri. (Lähteenoksa 2008, 18.) Tarinankerronta on myös pitkään näyttänyt tärkeää roolia ihmisten yhteisöissä. On tutkittu,
että kuuntelijaa kiinnostaa enemmän ihmisen tarina kuin tarinassa kuvatun ihmisen tunteet. Haluamme pääsääntöisesti, että ihmisen elämäntarina päättyy hyvin.
Tarinan tapahtumat ja erityisesti sen loppupäätös määrittävät elämäntarinan laadun, ei niinkään tarinan pituus. (Rauhala & Vikström 2014, 54.)
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Hektisen työelämän lähtökohtana on, että ihmisten aika ja kärsivällisyys ovat kortilla. Tärkeintä on pystyä vaikuttamaan kohderyhmään nopeasti jopa muutamassa kymmenessä sekunnissa. (Rauhala & Vikström 2014, 65.) Yrityksen tulisi
pystyä tuottamaan hetkessä kuva vastuunkantavasta, ihmisläheisestä ja innovatiivisesta toimijasta. Yrityksen viestintä pitäisi pystyä toteuttamaan tavalla, joka
herättää luottamusta ja vastakaikua sekä työntekijässä että asiakkaassa.
Työyhteisössä ihmisen konkreettiset teot ja fyysiset ympäristötekijät luovat pohjan yrityksessä sovellettaville toimintatavoille. Ympäristötekijät ovat käsinkosketeltavia asioita, jotka ovat nähtävillä ja tarkkailtavissa. Käytännössä ne ovat esimerkiksi toimiston fyysisiä rakenteita, työkaverin käytöstapoja, toimiston ulkoasua tai tapaa millä kollegaa puhuttelee toista kollegaa. Kieli on tärkeä osa työyhteisöä koska se voi määrittää onko työyhteisön tyyli muodollinen tai epävirallinen. Työyhteisössä yhteisesti päätetyt toimintatavat määräävät esimerkiksi, miten ja kuka vastaa puhelimeen tai millä tavalla työyhteisössä reagoidaan, kun
työntekijä on onnistunut saamaan uuden sopimuksen tai uuden asiakkaan. Käytöskulttuurinsa kautta yritys viestii sekä työntekijöille, että yhteistyökumppanille
minkälaisen yrityksen kanssa ollaan tekemisissä. (Spranger 2019, 12.)
Johtamistavat muuttuvat toimintakulttuurin muuttuessa. Työyhteisöä voidaan nykyään ajatella urheilujoukkueena, jota viedään eteenpäin valmentajan tai esimiehen voimin. Tällöin lähtökohtaisesti sekä puhutun että kehon kielen merkitys korostuu ilmapiirin luojana.
Yrityksen yhteisöllisyyden taso määrittyy pitkälle työyhteisön eri ryhmien sisällä
olevista yhteisistä hiljaisista säännöistä. Jokaisessa organisaatiossa on puhuttuja
tai sanattomia käyttäytymissääntöjä, jotka määrittelevät miten työyhteisössä
kommunikoidaan, seurustellaan ja työskennellään. Monesti nämä säännöt ovat
vanhoille työntekijöille itsestäänselvyyksiä. Uudelle työntekijälle kyseiset säännöt
voivat olla vaikeita tunnistaa uran alkumetreillä. Ne ovat käsityksiä ja teorioita,
mitkä muodostavat organisaation ja sen ympäristön maailmankatsomuksen. Mikäli uusi työntekijä poikkeaa tarkoituksella yhteisesti sovituista normeista voi työyhteisö kokea, että sen jäsenten psykologista ja fyysistä terveyttä tai organisaation vakautta ja turvallisuutta pyritään tarkoituksella vaarantamaan. Toimien seu-
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rauksena sekä työntekijöiden luottamus organisaatioon, että sitoutuminen työyhteisöön heikkenee. (Spranger 2019, 13, 22.) Työntekijän tulisi toisin sanoen
omaksua oman työpaikkansa toimintatapoja, mikäli hän aikoo menestyä urallaan.
Yhteisten arvojen mukaan toimiminen on yritystä määrittelevä yhteisöllisyyden
seuraava syvempi taso (Spranger 2019, 12). Vertailtaessa nykyisiä ja kymmenen
vuotta sitten julkaistuja toimintastrategioita voidaan huomata, että tarve tiedottaa
yrityksen arvoista ja toimintaperiaatteista tulee yhä tärkeämmäksi. Yritysten liiketoimia ja tekoja seurataan maailmanlaajuisesti sosiaalisessa mediassa. Sähköisen median merkitys nykypäivänä on johtanut siihen, että yritykset toimivat suurennuslasin alla. Vääristä tai huonoista ratkaisuista joudutaan yhä herkemmin
vastuulle. Avoimella strategia- ja toimintasuunnitelmalla voidaan saavuttaa kilpailuetuja verrattuna yrityksiin, joilla ei ole kykyä tai halua reagoida nyky-yhteiskunnan haasteisiin. (Juutinen 2016, 24.)

KUVA 2. Visio ja arvot (Kone Oy 2019)
Kuva 2 näyttää helppolukuisena visuaalisena kuvana Kone Oy:n yrityksen toimintastrategian. Kuva näyttää selkeästi myös yrityksen ulkopuoliselle henkilölle, mitä
arvoja yritys arvostaa. Yritys tuo kuvallaan selvästi esille ko. yritykselle tärkeimmät toimintatavat.
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3.3 Läpinäkyvyys ja arvoa synnyttävä liiketoiminta
Läpinäkyvyys ja arvoa tuottavan liiketoiminnan käsite on noussut yhteiskunnassa
tärkeäksi puheenaiheeksi lähestyessämme 2020-lukua. Yksilöistä kerätään yhä
laajemmin yksityiskohtaista tietoa verkkopalveluiden, seurantalaitteiden, tekoälyn, sosiaalisen median, valvontakameroiden ja verkkokauppojen avulla.
Yksityiset yritykset keräävät asiakkaidensa ostopoluista asiakastietoja, jotta he
voisivat paremmin ennustaa heidän ja kulutusmarkkinoiden tulevaa käyttäytymistä. Ennustettavuudella pyritään optimoimaan yrityksen resurssien käyttöastetta ja vähentämään haitallisia vaikutuksia mitkä syntyvät työvoiman vaihtuvuuden ja nopeasti muuttuvan asiakaskäyttäytymisen takia. (Alloa & Thomä 2018,
73.) Euroopan Unionin uuden GDPR tietosuoja-asetuksen 25.5.2018 käyttöönoton takia monet yritykset ja työnantajat joutuvat pohtimaan mitä tietoja henkilöstä saadaan säilyttää, missä tietoja tulee tallentaa sekä miten kauan on ylipäätään tarvetta säilyttää kerättyjä tietoja (Tietosuojavaltuutetun toimisto n.d.).
Vaatimukset yritystoiminnan eettisyydestä ja läpinäkyvyydestä kasvavat tulevaisuudessa. Yritys viestii toimintastrategiansa avulla, minkälaisesta työnantajasta
on kyse. Markkinoinnin ja sosiaalisen median avulla voidaan löytää uusia yhteydenottotapoja ja keskusteluväyliä yritysten, työntekijöiden ja asiakkaiden välillä.
Rekrytoitavan yrityksen on herätettävä mielenkiinto mahdollisessa uudessa työntekijässä ensihetkestä lähtien hänen ottaessa yhteyttä yritykseen puhelimitse tai
verkon kautta. On haasteellista ylläpitää mielenkiintoa henkilössä, joka ei ole
kiinnostunut yrityksestä tai sen tarjoamista työpaikoista. (Kaijala 2016.) Tässä
kohtaa sitouttaminen nousee tärkeään rooliin, kun halutaan integroida uusi työntekijä yrityksen toimintaan. Onnistunut sitouttaminen vahvistaa motivoituneen
työntekijän kokemaa positiivista ensivaikutelmaa.
Viestintätoimisto Milttonin tuoreen tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista haluavat yritysten osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. Yhteiskunnan odotusten mukaisesti yritysten
tulisi osallistua proaktiivisesti yhteisesti ja koko yhteiskuntaa koskettavien ongelmien ratkaisuun. Yrityksiltä vaaditaan konkreettisia tekoja ja julkisia kannanottoja

18
yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista, vaikka ne eivät suoraan liittyisikään yrityksen liiketoimintaan. (Kutinlahti & Tarjanne 2018, 57.) Nuoret sukupolvet ovat ympäristötietoisia eivätkä halua välttämättä työskennellä yritykselle, joka aiheuttaa
toiminnallaan ympäristötuhoja tai toimii epäeettisellä tavalla.

3.4 Työelämä 2020-luvulla
Yritykset ja organisaatiot odottavat nykyään työntekijältään aktiivisuutta, aloitteellisuutta ja kykyä ottaa vastuuta omasta ammatillisesta kehityksestään. Rekrytoitavalta vaaditaan pyrkimystä laadulliseen ja korkeatasoiseen työnjälkeen. Tarvitaan työntekijöitä, jotka ovat tai tuntevat olevansa energisiä, omistautuneita ja
sitoutuneita työhönsä. Tyytyväinen työntekijä lisää tutkitusti yrityksen tuottavuutta. Viimeisen vuosikymmenen aikana ovat tieteelliset tutkimukset missä tutkitaan, miten työntekijä saataisiin parhaiten sitoutettua työhönsä, lisääntyneet
voimakkaasti. (Bakker & Leiter 2010, 181-182.)
Sitoutuminen työhön määritellään positiiviseksi käytökseksi tai positiiviseksi mielentilaksi, joka johtaa positiivisiin työhön liittyviin tuloksiin. Työntekijöiden, joiden
työhön sitoutuminen on korkealla tasolla ovat energisiä sekä omistautuneita työlleen. Työhön sitoutuminen (engl. engagement) voidaan näin ollen katsoa loppuun palamisen (engl. burnout) vastakohdaksi. (Bakker & Leiter 2010, 181-182.)
Tutkimuksissa nousee esille milleniaalien tavasta tehdä työtä. Puhutaan Y-sukupolvesta, 80- ja 90-luvuilla syntyneistä nuorista aikuisista. Tutkimusten mukaan
Y-sukupolvi ei kunnioita auktoriteetteja kuten tämän päivän työelämässä vaikuttavat 40-50-vuotiaat. Y-sukupolvi arvostaa ensisijaisesti joustavuutta, mahdollisuutta säilyttää tasapaino työn ja yksityiselämän välillä, vaihtelevaa työnkuvaa,
uusinta teknologiaa, sosiaalisia suhteita, tervettä ja avointa työilmapiiriä sekä
mutkatonta suhdetta esimiehen kanssa. (Gofore 2017.)
Niinkin myöhään kuin 1950-luvulla, johtaminen oli pääsääntöisesti autoritääristä
ja sanelevaa. Y-sukupolvi on saanut paljon vaikutteita ja hyvän itsetunnon sosiaalisessa mediassa toimivien verkostojen avulla. Kyseinen sukupolvi vaatii johtajiltaan laajempaa osaamista ja herkästi muutoksia ja parannuksia työtapoihin ja
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-oloihin. Y-sukupolvi kokee esimiehen henkilökohtaisena valmentajana. Esimiehen tehtävä on valmentaa, kouluttaa, tukea ja mentoroida. Uusi sukupolvi ei erota
työ- ja vapaa-ajan minää samalla tavalla kuten aikaisemmat sukupolvet. (Gofore
2017.)
Yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vuoksi, yritykset joutuvat arvioimaan uudelleen työntekijän sitouttamiseen käytettyjä menetelmiä. Jokaisella tiimillä, yrityksellä, yhdistyksellä tai organisaatiolla on oma kulttuurinsa ja toimintatapansa.
Yrityskulttuuri ei ole sama asia kuin työpaikalla vallitseva ilmapiiri. Ilmapiiri liittyy
yrityksessä vallitsevaan tunnelmaan, energiaan ja tietyllä hetkellä koettuun tunteeseen. (Spranger 2019, 12.)
Voidaan sanoa, että hyvä työnantajakuva voidaan rakentaa vahvan ja oivaltavan
yrityskulttuurin pohjalta silloin kun yrityksen työntekijät kokevat yrityksen kulttuurin omakseen (Luukka 2019, 135). Kannustavan yrityskulttuurin avulla voidaan
kehittää ilmapiiri missä työntekijä kokee, että hänellä on mahdollisuuksia kehittyä
ammatillisesti. Y-sukupolvi haluaa kokea, että he ovat osa tiimiä missä yhteistyötä tehdään yli organisaatiorajojen. Useimmissa yrityksissä pidetään nykyään
itsestään selvänä, että työntekijä otetaan mukaan päätöksentekoon, kun kyse on
oman yksikön toiminnasta. Toimivan sitouttamisprosessin avulla uusi työntekijä
saadaan sujuvasti mukaan yrityksen toimintaan ja toimintatapoihin.
Nykypäivänä johtaminen ei ole autoritaarista ja yksipuolista johtajan omien mielipiteiden ja ideoiden esiintuomista. Työyhteisöissä missä epäonnistumisia ja toimimattomia käytäntöjä uskalletaan ottaa puheeksi, koetaan johtohenkilöt pääsääntöisesti luotettaviksi. Hyvin johdetun työyhteisön piirteitä ovat keskinäinen
luottamus, yhdessä tekeminen ja yhdessä sovitut tavoitteet, joihin kaikki ovat sitoutuneet. (Pahkin 2017.)
Henkilön sitouttamista ja henkilökohtaista kehittymistä voidaan edistää esimerkiksi verkkokurssien, verkkopalavereiden, henkilökohtaisen ohjauksen tai virtuaalisten työkalujen avulla. Nuoremmat sukupolvet ovat pääsääntöisesti tottuneempia soveltamaan digitaalisesti toteutettua koulutusmateriaalia. Verkkomateriaalin etuna on nopea ja reaaliaikainen palaute ilman viivettä.
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Kohdeyrityksessä työskentelee eri-ikäisiä ja erityyppisiä henkilöitä. Sitouttamisprosessiin tulee näin ollen sisällyttää perinteisiä ja uudenaikaisia toimintatapoja
mitkä toimivat sekä ulospäin suuntautuneelle että vähemmän sosiaaliselle ihmistyypille. Sitouttamisprosessin kehitystyössä on järkevää hyödyntää yrityksen
työntekijöiden antamaa palautetta. Asiakasrajapinnassa toimivat työntekijät tekevät päivittäin asiakkaiden kanssa yhteistyötä. He pystyvät antamaan konkreettisia parannus- ja kehitysehdotuksia sekä toimimattomista että toimivista työtavoista.
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4 REKRYTOINNIN JA SITOUTTAMISEN PROSESSI

Y-sukupolvi kuvataan aika ajoin mediassa itsekeskeisiksi, oman arvon tunteviksi,
laiskoiksi, huonosti käskyjä vastaanottaviksi ja oman polun kulkijoiksi. Positiivisesta näkökulmasta katsottuna he ovat itsenäisiä, hyvän itsetunnon omaavia,
ammattitaitoisia, rohkeita ja itseohjautuvia. Tulevaisuudessa monotoniset ja yksitoikkoiset rutiinitehtävät tullaan siirtämään pääsääntöisesti tekoälyn ja robotin
hoidettaviksi. Ihmisten suorittamissa työtehtävissä tullaan korostamaan yksilön
itseohjattavuutta, asiantuntevuutta ja moniosaamista työtehtävien muuttuessa
yhä monimutkaisemmiksi.
Yllä luetetut luonteenpiirteet käsitetään monesti nuorempien sukupolvien ominaisuuksiksi. Työelämässä vaikuttavat edelleen suuret ikäluokat eli vuosina 19461950 syntyneet (Tilastokeskus n.d). He ovat sekä osaamis- että kokemuskäyrällä
erittäin korkealla. Ikä itsessään ei kerro minkä tyyppistä ohjausta tai johtamista
tarvitaan. Ohjaus ja sitouttaminen tulisi mukauttaa henkilö- ja ihmistyypille soveltuvaksi. Y-sukupolvi voi tarvita työtehtävän mukaan enemmän henkilökohtaista
valmentamista ja ohjausta kuin keski-ikäinen. Pitämällä yllä avointa keskustelua
ja kannustavaa oppimisympäristöä voidaan työntekijän ammattitaitoa kehittää
sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Palautteen kautta työyhteisöä informoidaan
siitä, miksi asioita tehdään niin kuin ne tehdään. Palautteen puuttuessa työyhteisön toiminta näivettyy ja työntekijän työmotivaatio laskee.

4.1 Rekrytointiprosessi suhteessa sitouttamiseen
Jokaisella organisaatiolla tulee olla syy, miksi se on olemassa ja suunta, johon
se on menossa. Klassisesti syyllä tarkoitetaan missiota. Visiota kuvaillaan suunnaksi. (Luukka 2019, 202.) Yrityksen toimintastrategiaan kuuluva rekrytointi on
yksi toiminnan kannalta tärkeimmistä prosesseista.
Rekrytointi ei ole pelkästään uuden työntekijän palkkaamista, työvoiman lisäämistä tai työsopimuksen tekemistä. Rekrytointi ja työntekijän sitouttaminen on
prosessi missä löydetään henkilö, joka sopii yrityksen arvomaailmaan, tavoittelee
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yrityksen tavoitteita yhtäläisellä innostuksella ja on ammatillisesti pätevä ja sopiva
tehtäviinsä. (Kaijala 2016.)
Työelämä, työmarkkinat ja työtavat muuttuvat nopeassa tahdissa. Aikaisemmin
mainitsemamme Y-sukupolvi ei halua eikä pyri olemaan yhden työnantajan palveluksessa koko työuransa aikana. Nuoret ammattilaiset tietävät oman arvonsa
työmarkkinoilla ja osaavat myös hinnoitella ammattitaitonsa kilpailukykyisesti.
(Kaijala 2016.)
Nykypäivän ostamisen ja myymisen maailmassa perinteisen myynti- ja ostoprosessin rinnalle on otettu käyttöön päällekkäisiä, verkostomaisia prosesseja missä
kumppanuudet näyttävät yhä suurempaa roolia (Rubanovitsch 2018, 52). Rekrytoinnissa kehitys ilmenee tekoälyn yhä laajemmassa käyttöönotossa ja palvelualustojen käytössä. Alusta-ekosysteemimallissa yritykset kehittävät kumppaneiden kanssa yhteistyömalleja missä he voivat tarjota toisilleen molempia osapuolia hyödyntäviä palveluita ja tuotteita. (Rubanovitsch 2018, 175.)
Vuonna 2018 rekrytointiyritys A-Talent teetti tutkimuksen mistä ilmeni, että yritysten käyttämät rekrytointimenetelmät ja rekrytointiviestintätavat eivät saa vastakaikua nuorissa ammattilaisissa. Käytettyjen menetelmien sekä syntyneiden odotusten välillä on valtavia ristiriitoja. Tutkimus paljasti myös, että hälyttävän suuri
osa (89 %) nuorista ammattilaisista eivät saa tarpeeksi palautetta hakuprosessin
etenemisestä. Digitalisaation näytellessä yhteiskunnassamme yhä tärkeämpää
roolia on rekrytointiprosessin automatisoinnin yhteydessä tärkeää muistaa soveltaa inhimillistä ja ihmisläheistä toimintatapaa. Yritys, joka osaa hyödyntää digitaalisia työkaluja- ja ratkaisuja unohtamatta, että heidän työntekijänsä on yksilö,
tulee onnistumaan rekrytoinnissa myös 2020-luvulla ja siitä eteenpäin. (A-Talent
n.d.)
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KUVA 3. Rekrytoinnin ja perehdytyksen tunnekäyrä (Luukka 2019, 289)
Kuvassa 3 on kuvattu rekrytoinnin ja perehdytyksen tunnekäyrä työsuhteen
alusta lähtien. Kuvan jokaisessa kontaktipisteessä tunnekäyrä voi mennä joko
positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. Rekrytointi ja työsuhteen alku tulisi rakentaa niin, että innostus ja odotus kasvavat kasvamistaan kumulatiivisesti jo ennen ensimmäistä työpäivää. (Luukka 2019, 290.) On optimaalista, jos pystytään
jo ensimmäisenä työpäivänä ylittämään uuden työntekijän odotuksia. Työmotivaatio nousee, mikäli uusi työyhteisön jäsen tuntee ensihetkestä lähtien, että hän
on tervetullut.
Rekrytointiprosessin ensimmäinen tehtävä on varmistaa, että yrityksen kulttuurimaailmaan sopivat henkilöt valitaan. Toiseksi rekrytointi on yrityksen sisäistä ja
ulkoista viestintää. Rekrytointi kertoo sekä kohderyhmille että yhteistyökumppaneille millaista osaamista ja asennetta yritys arvostaa. Työkaluna rekrytointi vahvistaa, muokkaa ja ohjaa yrityskulttuuria. Yksi tärkeimmästä rekrytoinnin tehtävistä on miettiä, miten ja mihin suuntaan yrityksen kulttuuria halutaan muuttaa.
Tehdyt strategiapäätökset vaikuttavat myös siihen minkälaisia ihmisiä rekrytoidaan. Yrityksen tulisi päättää haetaanko ihmisiä, jotka ylläpitävät nykyistä yrityskulttuuria vai ihmisiä, jotka tulevat kehittämään ja muuttamaan sitä. (Luukka
2019, 255-256.)
Orientaatiossa uudelle työntekijälle pyritään antamaan kokonaisvaltaista tietoa
yrityksen toiminnasta, jotta hänellä olisi valmiuksia toimia organisaatiossa sen
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asettamien sääntöjen mukaisesti. Sitouttaminen on taito saada uusi työntekijä
elämään ja hengittämään yrityksen toimintaa niin, että siitä tulee osa luonnollista
prosessia missä hän pääsee kehittämään ja innovoimaan työtapoja ja samalla
kasvaa työntekijänä. (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019, 9.) Yrityksen toimintastrategia määrittelee ennen kaikkea sen liiketoimintatavat ja tavoitteet. Yritykselle
tulisi olla selvää miksi sitouttaminen on sille tärkeä prosessi. Yrityksellä tulisi
myös olla tiedossa, miten voidaan saavuttaa asetettuja tavoitteita työntekijän sitouttamisprosessin avulla. (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019, 181.)
Ihmisellä on perustava tarve tuntea, että häntä arvostetaan. Työyhteisössä voidaan harjoitella ryhmissä positiivisen palauteen antamista kollegalle ja kehua
häntä hyvin tehdystä työstä. (Spranger 2019, 23.) Työyhteisössä toimivan introvertin ihmistyypin on pystyttävä toimimaan sekä osana työyhteisöä että itsenäisesti. Yritysyhteisö on verkosto missä ihmiset toimivat yhdessä ja sovittavat toimintatapansa, koska he ovat toisistaan riippuvaisia (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019, 12). Tästä voidaan päätellä, että mitä aikaisemmin uusi työntekijä sitoutetaan osaksi työyhteisöä ja oppii tekemään yhteistyötä kollegoiden kanssa,
sitä paremmin ja tehokkaammin hänet saadaan toimimaan osana työyhteisöä.

4.2 Rekrytointikanavat
Onnistunut rekrytointi lähtee liikkeelle hyvistä viestintätavoista (Rubanovitsch
2018, 235). Jotta viestintä saadaan kohdistettua halutulle kohderyhmälle, tulee
viestin sisältö olla tarkkaan mietitty ja kanavat huolellisesti valittu.
Rekrytointi tapahtuu tänä päivänä pääsääntöisesti digitaalisen verkon kautta.
Verkon kautta tapahtuvassa rekrytoinnissa tulee olla suunniteltuna hyvä viestintästrategia ja selkeä päämäärä mitä viestinnällä halutaan saavuttaa. Verkkoympäristö on globaali ja aina ajan tasalla. Yrityksen ulkoinen kuva kärsii, mikäli viesti
on väärin muotoiltu tai väärin kohdistettu. (Kaijala 2016.)
Paperimediassa, kuten sanomalehdissä voimme edelleen löytää yritysten ja
etenkin julkisen sektorin rekrytointi-ilmoituksia. Julkisen sektorin rekrytointiprosessiin liittyy lainsäädännöllisiä haasteita ja vaatimuksia koska kyseessä on niin
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sanottu julkinen hankinta. Julkisen sektorin hankintaprosessi tulee olla kaikille tasavertainen. Pienyrittäjät ja yksityiset yritykset käyttävät toisinaan suorarekrytointia missä niin sanottu kykyjenmetsästäjä (engl. headhunter) ottaa yhteyttä suoraan haluttuun työntekijään. Kyseinen tapa on käytössä esimerkiksi silloin kun
yritys rekrytoi henkilöitä avaintehtäviin. Tunnusomaista kyseiselle rekrytointitavalle on ko. työalan pula ammattitaitoisista työntekijöistä tai sopivien ehdokkaiden
heikosta tarjonnasta. (Eilakaisla, n.d.)
Yrityksen hakiessa työntekijää verkon kautta tulisi ottaa huomioon eri alustojen
tarjoamia verkostoja ja kohderyhmiä. LinkedIn on maailman suurimpiin kuuluva
uraihmisten verkostoitumissivusto. Sivustoja löytyy myös toimialoittain kuten esimerkiksi SHRMConnect (HR henkilöstölle), ResearchGate (akateeminen ala) ja
ActiveRain (kiinteistövälittäjät). Vapaamuotoisempia verkostoitumissivustoja ovat
Instagram, Twitter, YouTube, Reddit ja Pinterest. (Thite 2018, 124-125.)
Lainsäädännölliset ja henkilön yksityisyyteen liittyvät kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt asettavat myös haasteita verkkorekrytoinnille. Hakijoita tulisi kohdella tasapuolisesti. Kaikilla kiinnostuneilla tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet
hakea tiettyä työtehtävää. Tästä syystä on tärkeää, että yritys kehittää omat menettelytapansa sosiaalisessa mediassa. (Thite 2018, 128.)
Aikaisemmin ainoastaan rekrytointitoimistot ja työnantajat pystyivät hallinnoimaan työntekijöidensä tietoja. Sosiaalisen median ansiosta omat henkilökohtaiset tiedot ovat nyt kaikkien saatavilla työntekijän näin halutessa. Tulevaisuudessa
tiedon avoimuus asettaa uusia haasteita yritysten rekrytoinnin parissa työskenteleville. Verkossa oleva tieto lisääntyy kumulatiivisesti. Työntekijöiden suora henkilökohtainen yhteydenpito ilman turhia välikäsiä tulee todennäköisesti lisääntymään. Tämä johtaa tilanteisiin missä yrityksillä on yhä vaikeampaa saada yhteyttä haluttuihin osaajiin avointen alustojen kautta, sitä mukaa kun osaajat poistuvat avoimista verkoista. (Kaijala 2016.)
Tekoäly on valtaamassa alaa rekrytoinnin saralla. Nykypäivänä monet yritykset
käyttävät tekoälyä apunaan rekrytointivaiheessa. Rekrytointiprosessi nopeutuu
ja tehostuu tekoälyn valitessa nopeasti työnhakijan antamista tiedoista yritykselle
sopivimmat työntekijät. Yritysten edustajien tehtäväksi jää jatkossa yrityksen
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brändin ja imagon rakentaminen, jotta kohdeyritys olisi työnhakijoille kiinnostava
vaihtoehto. (Rubanovitsch 2018, 234.)
Sosiaaliset alustat antavat yrityksille myös helpon tavan ottaa yhteyttä ammattihenkilöihin, jotka eivät aktiivisesti hae työpaikkaa silloin kun yritys hakee tiettyä
erityisosaamista. Tarjoamalla yksilöityä työsopimusta tai yksilöllisiä etuja kohdehenkilö voi siirtyä spontaanisesti toiseen yritykseen töihin, mikäli se hyödyttää
häntä. (Thite 2018, 130.)

4.2.1 Menestyksekkään sitouttamisen edellytykset
Yritysten käyttämät sitouttamisohjelmat luovat perustan työntekijöiden sitoutumiselle työsuhteen ensimmäisinä kuukausina. Kyseisenä aikana työntekijälle selvitetään, miten hänen tulee toimia uusissa työtehtävissään sekä myös mitä hänen
ei ole sopivaa tehdä. Työntekijät, jotka läpikäyvät strukturoidun sitouttamisohjelman ovat tutkimusten perusteella sitoutuneempia sekä yrityksen toimintaan että
omaan työhönsä. He tuntevat, että heitä arvostetaan ja tuetaan. (Dávila & PinaRamirez 2018.)
Yrityksen toimintastrategiaa suunnitellessa tulisi ottaa huomioon työyhteisön dynamiikka ja työyhteisön henkilötyypit. Yhteisöllisyyden tunnetta saadaan vahvistettua työntekijöiden kokiessa, että he ovat sekä osa isompaa kokonaisuutta että
pienempää tiimiä, osastoa tai brändiä missä omaan työnkuvaan voi vaikuttaa.
Fyysiset työtilat voivat synnyttää eristyksen tunnetta tiimien työskennellessä eri
kerroksissa, rakennuksissa tai kaupungeissa. Etätyön lisääntyessä on erityisen
tärkeää muistaa ottaa huomioon työntekijä yksilönä ja ryhmän jäsenenä.
Organisaation osastojen eristäytymistä ja näkymättömien muurien syntymistä on
vaikea välttää etenkin isommissa yrityksissä. Eristäytyminen voi laskea työintoa
ja motivaatiota työntekijän kokiessa, että hänen työpanoksensa jää huomioimatta. Eristäytymistä on mahdollista ehkäistä kehittämällä työyhteisöjen välistä
yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Kannustamalla työntekijää omatoimisuuteen
saadaan myös vahvistettua työyhteisön itseohjautuvuutta. Työmotivaatio nousee
työntekijän kokiessa, että hänen mielipiteillään ja teoillaan on merkitystä.
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Hyvän johtamisen kolmeen k:ta ovat: kysy, kuuntele ja kannusta. Ideariihet ja
ajatushautomot voivat auttaa edistämään yhteisiä päämääriä yksilöä väheksymättä. Työyhteisö voi paremmin keskustelukulttuurin ollessa avointa johtajien,
työntekijöiden ja eri työryhmien välillä. Työyhteisö menestyy, kun työntekijät välittävät toisistaan ja antavat sen myös näkyä. (Pahkin 2017.)
Yhteisöllisyyden tunnetta voidaan vahvistaa esimerkiksi edistämällä ja lisäämällä
työnkiertoa konsernin sisällä, kehittämällä tiimien välisiä yhteistyöprojekteja,
aloittamalla yhteisiä tiimien välisiä harrastuksia ja pitämällä konsernin yhteisiä
työkyvyn ylläpidon toimintapäiviä (Luukka 2019, 331-332).

4.2.2 Käytännön toimet työntekijän sitouttamiseen
Työsopimuksen allekirjoittamisen ja työsuhteen alkamisen välinen aika voidaan
käyttää työntekijän sitouttamisprosessissa tehokkaasti. Valitettavan moni organisaatio ”unohtaa” työntekijän siksi aikaa, kun hän on edelliseltä työnantajalta irtisanomisajalla tai muutoin odottamassa uuden työsuhteen alkua. (Luukka 2019,
288.) Sitouttaminen tulisi alkaa siitä, kun työntekijä hyväksyy työnantajan työtarjouksen ja häneen otetaan ensimmäisen kerran yhteyttä työsuhteen alkaessa. Sitouttaminen ei ole ainoastaan henkilöstöyksikön tehtävä. Laajapohjaista
sitouttamista on vaikea saavuttaa ilman yrityksen eri osastojen ja yksiköiden laajamittaista yhteistyötä.
Kiinteistö-, tietotekniikka-, turvallisuus-, palkanlaskenta- ja talousyksiköt huolehtivat yhdessä siitä, että uudelle työntekijälle annettaan tarvittavat työkalut työn
hoitamista varten. Käyttämällä esimerkiksi tarkistuslistaa (kuva 4) voidaan varmistaa, että työntekijä käy läpi kaikki vaadittavat rekrytoimiseen ja sitouttamiseen
liittyvät vaiheet. (Dávila & Pina-Ramirez 2018.) Listan sisältö on avattu seuraavassa tekstikappaleessa.
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KUVA 4. Sitouttamisen tarkistuslista (Dávila & Pina-Ramirez 2018)
Tietoliikenneosasto huolehtii siitä, että uudelle työntekijälle myönnetään lupa järjestelmiin, luodaan oma sähköposti ja tunnukset järjestelmiin. Se toimittaa myös
uuden työntekijän käyttöön oman tietokoneen. Turvallisuusosasto huolehtii kulkuluvista ja pääsyoikeuksista. Palkanlaskenta hoitaa yksityiskohdat palkkatilin
kirjaamiseen ja palkanmaksuun liittyen. Toimitiloista vastaava osasto huolehtii
siitä, että uudella työntekijällä on paikka missä työskennellä, oma pukukaappi ja
pysäköintipaikka autolle tarvittaessa. Henkilöstöosasto huolehtii työpuvun, työkalujen ja työsuhdeauton hankinnasta, mikäli on sovellettavissa kyseiseen työtehtävään. Henkilöstöosasto varmistaa myös, että uudella työntekijällä on kaikki työtehtävän suorittamiseen tarvittava oheismateriaali käytettävissään heti työsuhteen alussa.
Tietyt organisaatiot käyttävät lähitukihenkilöä, joka opastaa ja auttaa uutta työntekijää sopeutumaan työyhteisöön jo ennen ensimmäistä työpäivää. Yhteistyö voi
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alkaa esimerkiksi työntekijän henkilökohtaisella ohjatulla käynnillä työpaikalla,
kun työsopimus on allekirjoitettu. Henkilöstöpäivät tai työhyvinvointi (TYKY) tilaisuus voi myös olla hyvä tapa sitouttaa uusi henkilö työyhteisöön, mikäli se osuu
sopivaan ajankohtaan. Uuteen työntekijään tulisi joka tapauksessa ottaa yhteyttä
puhelimitse tai sähköpostitse kun rekrytointipäätös on tehty (Arthur 2012, 311).
Tutkimuksissa on todettu, että yrityksissä missä työntekijän sitouttamiseen varataan resursseja, on henkilöstö sitoutuneempi työnantajaansa (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019, 12).
Työyhteisön toiminta voi olla saumatonta, mikäli uudella työntekijällä on tiedossa
ne normit ja säännöt, minkä mukaan työyhteisö toimii. Työyhteisössä sovitut yhteiset sosiaaliset normit edesauttavat työyhteisön jäsenten yhteistyötä. Niin sanottu työpaikkakyvyttömyys käsittää yhteisöön pesiytyneitä käyttäytymismalleja,
mitkä ovat ristiriidassa näitten sovittujen työpaikan normien kanssa. Tapa millä
työntekijät kohtelevat toisiaan vaikuttaa suoraan heidän kykyynsä työskennellä
yhdessä. Toimimalla rakentavalla tavalla yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti saadaan aikaan onnistunut vuorovaikutus kollegoiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kesken. (Spranger 2019, 122.)

KUVA 5. Sitouttamisen malli (Harpelund & Højberg, Nielsen 2019, 180)
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Yksi tapa kartoittaa, miten hyvin yritys on onnistunut työntekijän sitouttamisessa,
on käyttää kehämallia, jota on havainnollistettu kuvassa 5. Yrityksen malliin merkitään osatekijöitä, jotka koetaan työntekijän sitouttamisen kannalta tärkeiksi. Tämän mallin soveltamisessa on tärkeää, että tutkimuksessa saatuihin tuloksiin perehdytään ja niitä analysoidaan kriittisesti, jotta saadaan maksimaalinen hyöty
mallin antamista mahdollisuuksista. Kuvasta voidaan todeta, että tutkimuksessa
tulisi ottaa huomioon yrityksen toimintakulttuuri, säännöt ja toimintastrategia, verkostot, yhteistyötavat- ja kanavat, ammattiosaaminen ja käytettävissä olevat resurssit ja suorituskyky. Näitä osa-alueita tulisi tarkastella toiminnan tarkoituksen,
sisäisen itsenäisyyden ja johdon määräysvallan näkökulmista. Osa-alueiden onnistunut yhteistoiminta näyttäytyy saumattomassa ja toimivassa yritystoiminnassa.
Uudella työntekijällä tulisi olla alusta asti tunne, että hän on osa jotain suurempaa
ja yhteiskunnallisesti tärkeää toimintaa. Hänen tulisi olla tietoinen yrityksessä sovellettavista säännöistä, miksi ne ovat olemassa ja miksi niitä tulee noudattaa.
Tukiverkostot tulisivat olla selkeästi viitoitetut ja helposti lähestyttäviä. (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019, 180.)
Johtamisen taito korostuu sitouttamisprosessin aikana. Uuden työntekijän tulisi
kokea olevansa osa tiimiä ensi hetkestä lähtien. Ensimmäisen kuukauden aikana
jokaisen uuden työntekijän tulisi kokea onnistumisia uudessa työssään. Sitouttamisprosessin tulisi myös antaa työntekijälle mahdollisuuksia kehittää hänen ammattitaitonsa työuran jokaisessa vaiheessa. Jatkuva oppiminen ja ammatillinen
kehitys tulisi olla selkeästi suunniteltu prosessi. Yksilöllinen oppimiseen liittyvä
suunnitelma tulisi olla selkeästi viitoitettu jokaiselle työntekijälle. (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019, 180.)
Työuraansa aloittavat uudet sukupolvet arvostavat itsenäistä työskentelyä ja lupaa tehdä asiat omalla tavallaan ja oman aikataulunsa mukaisesti. Antamalla
työntekijälle tiettyjä vapauksia voidaan työyhteisössä vahvistaa sekä vastuunkantoa että itseluottamusta.
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KUVA 6. Sitouttamisen toimintamalli (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019, 180)
Taulukko kuvassa 6 tuo esille mitä toimenpiteitä vaaditaan, jotta uusi työntekijä
saadaan asteittain toimimaan yrityksen toimintamallien mukaisesti seuraamalla
tiettyä sitouttamisen toimintakaavaa.
Työsuhteen alussa uusi työntekijä voidaan ottaa mukaan esimerkiksi tiimin videopalaveriin tai tiimiesimiehen vetämään tervetuliaistilaisuuteen. Rekrytoitu henkilö
voidaan tutustuttaa yrityksen toimintakulttuuriin myös tietyn projektin kautta. Tervetuliaisprosessiin sisältyy työntekijän informoiminen siitä, miten, missä ja milloin
perehdyttämiseen liittyvät vaiheet toteutetaan. Uuden oppiminen ja toimintatapoihin perehtyminen tulisi olla perehdytyksen päätavoitteita. Prosessin aikana erilaiset ryhmässä toteuttavat ryhmätyöt ja yksilölliset verkkokurssit ovat tärkeässä
roolissa. Tärkeää on myös varmistaa, että uusi työntekijä saa tarvittavan usein
palautetta lähitukihenkilöltä, mentorilta ja esimieheltä. Seuranta ja lähivalmennus
ovat tärkeitä oppimisen kannalta. Perehdytyksen loppuvaiheessa työntekijä osallistuu eritasoisiin testaus-, harjoittelu ja palautevaiheisiin. Kiteytettynä voidaan
sanoa, että alkuvaiheen tervetuliaisprosessi johtaa oppimisvaiheen ja verkostoitumisvaiheen kautta loppupalautteen antamiseen. Tärkeintä on huomioida uusi
työntekijä läpi koko sitouttamisprosessin. (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019,
182-184.)
Tutkimuksissa on ilmennyt, että työntekijät kokevat sitouttamisprosessin selvempänä, kun laajempi suunnitelma on visuaalisesti nähtävillä esimerkiksi taulukkomuodossa. Tällöin työntekijä näkee selvästi mihin hän ja hänen kehityksensä sijoittuvat kyseisessä toimintasuunnitelmassa. (Harpelund, Højberg & Nielsen
2019, 185.)
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Sitouttamisen pitkäaikaisen prosessin aikana tulisi johdon panostaa työntekijän
jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen. Daniel Cable, Francesca Gino ja Bradley
Staats ovat tehneet yritystutkimuksia henkilöstön sitouttamiseen liittyen. Tutkimus on julkaistu vuonna 2013. Daniel Cable on organisatorisen käyttäytymisen
professori London Business Schoolissa Englannissa. Francesca Gino on Harvardin kauppakorkeakoulun yrityshallinnon apulaisprofessori USA:ssa. Bradley
Staats on apulaisprofessori Pohjois-Carolinan yliopistossa Chapel Hillin KenanFlagler Business Schoolissa USA:ssa. Seuraavaksi käydään läpi tutkimustulosten tärkeimpiä pääkohtia.
Yrityksen tulisi kehittää ja soveltaa uusia ajatusmalleja siitä, miten ja missä työtä
tehdään ja kuka sen työn tekee. Alainen ei ole kasvoton toimitsija vaan yrityksen
toimintaa kehittävä yhteistyökumppani. Perinteistä johtajamallia tulisi tarkistaa ja
muuttaa tarvittaessa työnkuvan kehittyessä monimutkaisemmaksi ja työntekijän
muuttuessa ”rivimiehestä” asiantuntijaksi. (Cable, Gino & Staats 2013.)
Tulevaisuudessa työelämään astuvat sukupolvet vaativat arvostusta, suoraa palautetta ja henkilökohtaisia haasteita. Uusia tulokkaita tulisi näin ollen kannustaa
tunnistamaan ja kehittämään vahvuuksiaan. Tämä vaatii työntekijältä itsetutkiskelua siitä, mitkä kannustimet ja työtavat toimivat hänen kohdallaan. Osana itsetutkiskelua voi esimerkiksi pyytää uusia tulokkaita pohtimaan tiettyä hetkeä työssään tai kotonaan, jolloin he ovat ylittäneet tavoitteensa. Voidaan myös pyytää
ihmisiä, jotka tuntevat heidät hyvin (ystävä, perhe, mentori tai kollega) jakamaan
heidän kanssaan tiettyjä hetkiä, kun he ovat olleet henkilökohtaisesti parhaimmillaan. (Cable, Gino & Staats 2013.)
Uuden työtekijän esittely tulisi rakentaa työyhteisössä tavalla missä tulokkaan
vahvuudet tulevat aidosti esille. Avoimen vuorovaikutuksen merkitystä työyhteisössä ei voida väheksyä etätyön lisääntyessä. Tulokkaan tulisi alusta asti rakentaa omaa vahvaa yhteisöidentiteettiään. Yksilöllisyys ja henkilökohtainen kanssakäyminen korostuu Y-sukupolven yhteisöllisessä ja tietoteknisessä maailmassa. Sosiaalinen identiteetti on entistä tärkeämpi. (Cable, Gino & Staats
2013.)
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Tulokkaita tulisi myös kannustaa miettimään miten heidän vahvuuksiaan voitaisiin soveltaa käytännön työhön. Ajatusprosessin seurauksena on todennäköisempää, että energia suunnataan työntekoprosessin kehittämiseen, jolloin päämääräksi tulee myös henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen. Prosessi johtaa useimmiten vahvempaan yhteisöllisyyden tunteeseen ja myönteisempään kokemukseen työyhteisöstä. Lopputuloksena on pienempi työvoiman vaihtuvuus.
Työntekijän kokiessa, että hänen vahvuuksiaan voidaan ja saadaan hyödyntää,
työtyytyväisyyden taso nousee, stressitaso alenee ja riski sairastua työuupumukseen pienenee. (Cable, Gino & Staats 2013.)

4.3 Strateginen henkilöstöjohtaminen ja henkilöstösuunnittelu
Strateginen henkilöstösuunnittelu alkaa toiminnan perusparametrien määrittämisestä. Toimintastrategia määrittää minkälaisen ulkoisen kuvan yritys antaa itsestään potentiaalisille tuleville työntekijöille. Brändäyksellä voidaan luoda vahva ja
luotettava yrityskuva esimerkiksi sosiaalisessa mediassa missä mielikuvia ja odotuksia luodaan reaaliajassa. Mikäli yritys ei löydy verkosta tai mikäli sen verkkosivuja ei ole helppo navigoida, siirtyy kohdehenkilön kiinnostus nopeasti seuraavan työuraa tarjoavan yrityksen sivustolle. (Lamont & Bruce 2014.)
Viimeisimmän vuoden 2008 taloustaantuman takia työelämän resursseja on supistettu, tehostettu, ulkoistettu, leikattu ja uudelleenjärjestelty. Ilmiö on johtanut
tietyillä aloilla sekä työvoiman yli- että alitarjontaan. Yritysten toimintasyklit ja sesongit ovat muuttuneet nopeasti vaihtuviksi ja monivaiheisiksi. Maailmanlaajuinen ilmiö on lisännyt yritysten tuotannolle asetettuja vaatimuksia. Yritysten tulisi
pystyä ketterästi nostamaan tai laskemaan tuotantokapasiteettiaan markkinatilanteen muutosten takia.
Henkilöstösuunnittelun yksi suurimmasta haasteesta tulevaisuudessa tulee olemaan kyky vastata nopeasti ja joustavasti työelämän haasteisiin ja vaatimuksiin.
Toimintasuunnitelmassa tulisi varautua useimpiin ja tiheimpiin kausivaihteluihin,
kuluttajien nopeasti muuttuvaan trendikäyttäytymiseen ja kulutusmarkkinoiden
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muuttujiin. Toimiva henkilöstösuunnittelu tulisi olla proaktiivista ja ennalta suunniteltua. Ilman toimivaa henkilöstöstrategiaa ja -suunnitelmaa toiminta muuttuu
reaktiiviseksi ongelmien ratkaisuksi. (Viitala 2014.)
Yrityksen henkilöstöstrategian muotoutumiseen vaikuttaa oleellisesti se, minkälainen sen toimintaympäristö on, mitkä ovat sen toimialan toiminta- ja henkilöstövaatimukset, saatavilla oleva työvoima, globaalit ja sisäiset markkinat sekä yrityksen liiketoimintastrategia, arvot ja missio. Johtamisella ja hyvällä esimiestyöllä
yritys onnistuu parhaimmillaan nostattamaan henkilöstön motivaatiota ja halun
pyrkiä tavoittelemaan yrityksen yhteisiä tavoitteita. Hyvä henkilöstöjohtaminen ja
esimiestyö luovat edellytykset yrityksen menestykselle ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Ihmisten johtaminen on merkittävä osa-alue yritystoiminnassa. (Joki
2018.)
Hyvän esimiehen ominaisuuksia ovat hyvä itsetuntemus, rehellisyys, avoimuus,
oikeudenmukaisuus, luotettavuus, sitkeys, tasapuolisuus ja joustavuus (Joki
2018, 8). Hyvän johtajan tulee ottaa työyhteisön jäsenten eri ihmistyypit huomioon ja soveltaa hänen johtamistapansa niin, että kukaan ei ylikuormittuisi mutta
ei myöskään jäisi huomiotta. Vuorovaikutus ja avoin keskustelu ovat tärkeitä lähiesimiehen ja johdon työkaluja.

4.3.1 Työyhteisön dynamiikka
Temperamentti voidaan käsittää osana ihmisen biologiaa, tapana miten hän reagoi ja toimii eri tilanteissa. Synonyymi sanalle temperamentti on ”luonne”. Ihmisen
luonnetta ja temperamenttia on tutkittu psykologiassa yli 100 vuoden ajan. (Dunderfelt 2015.)
Tutkijat päätyvät yleensä luettelemaan kolme, neljä tai viisi perustapaa suhtautua
ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan. Kyseiset temperamenttityylit ovat kulttuurista ja oppimisesta riippumattomia, yleisinhimillisiä ja näkyvät lähes samanlaisina ympäri maailman. Temperamentin alkuperä on ihmisen biologisessa ja
geneettisessä rakenteessa. Yksilö on koko elämänsä ajan temperamentiltaan
melko samanlainen. Omaa temperamenttityyliä voi oppia monipuolistamaan ja
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kehittämään elämänkokemuksen ja oman toiminnan tiedostamisen kautta. (Dunderfelt 2015.)
Tutkijat kategorisoivat ihmisen temperamentteja hieman erilaisilla kriteereillä riippuen tutkijasta. Yrityskirjallisuudessa puhutaan esimerkiksi neljästä eri johtajatyylistä ja neljästä tyypillisestä psykologisesta roolista työpaikalla. Johtajatyylit
ovat innostaja, käynnistäjä, rakentaja ja suunnittelija. Psykologiset roolit ovat
edistävä, määrätietoinen, kannattava ja erittelevä. Temperamenteille on annettu
myös perinteiset kreikkalaisesta kulttuurista tulevat nimet. Sangviininen, koleerinen, melankolinen ja flegmaattinen kuvaavat ihmisen erilaisia reaktiotyylejä. Kyseisiä sanoja käytetään nykyään kirjallisuudessa vähemmän, käsitteiden ollessa
vanhentuneita. (Dunderfelt 2015.)
Tarvitaan henkilöstön ja organisaation saumatonta yhteistoimintaa, jotta uusi
työntekijä tietää mitä häneltä odotetaan ja mitä hänen tulee tehdä saavuttaakseen päämääränsä. Työyhteisön yhteishenkeä saadaan vahvistettua pitämällä
yllä avointa kommunikointia ja muistamalla rohkaista ja tukea kollegaa. Johtoportaalla tulisi olla kykyä tuoda yrityksen ydintoiminta läheiseksi, jotta työntekijälle
syntyy ymmärrys siitä, että jokaisen työpanos on tärkeä toiminnan jatkuvuuden
kannalta.
Mitä suuremmasta yrityksestä on kyse, sitä tärkeämpää on panostaa kaksisuuntaiseen kommunikointiin ja saada työntekijä tuntemaan itsensä osaksi työyhteisöä. Työyhteisön luoma turvallisuuden tunne johtaa siihen, että työntekijä ei huolehdi työllistymisestään. Työnteon kannalta tämä johtaa korkeampaan tuottavuuteen, työntekijän keskittyessä huolehtimisen sijaan työtehtäviensä suorittamiseen. Johtajan täytyy tämän prosessin aikana muistaa tehdä työnsä, eli johtaa
työyhteisöä.
Johdolla tulisi olla vaikutusvaltaa ja vahvaa osaamista omalta alaltaan, jotta se
osaisi johtaa työyhteisöään. Johto välittää ammattitaitonsa kautta työntekijöille,
että sillä on selvä strategia millä voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet. Tämä ei
tarkoita, että strategia ja siihen liittyvät määräykset annettaisiin käskyinä. Nykypäivän hektisessä työelämässä on tärkeää, että pystytään seuraamaan toimivaa
toimintasuunnitelma koska onnistunut sitouttamisprosessi vaatii laajasti sekä
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henkilöstön että johtoportaan voimavaroja. Epäonnistunut sitouttaminen tarkoittaa käytännössä, että prosessiin käytetyt henkilö- ja yritysresurssit menetetään.
Yrityksen johdolle tulisi olla selvää mitkä osa-alueet ovat tärkeitä yrityksen toiminnan kannalta sekä minkä tyyppisellä johtajuudella päästään haluttuun lopputulokseen. Yrityksen toiminnan jokaiselle osa-alueelle (toimintakulttuuri, toimintastrategia, verkostot, yhteistyökanavat, ammattiosaaminen, resurssit, suorituskyky)
tulisi löytyä omistautunut toiminnan vetäjä ja johtohahmo (Harpelund, Højberg &
Nielsen 2019, 226).
Siinä tapauksessa, että työyhteisön ongelma- ja konfliktitilanteet jätetään selvittämättä, on henkilöstön menetetty luottamus vaikea saavuttaa uudelleen. Tulehtuneessa työilmapiirissä on vaikeaa saada luottamusta ja ylläpitää luovaa toimintaa. Työtyytyväisyys on korkeampi johdon luottaessa työntekijöihin ja antaessa
heille vapauksia löytää ja innovoida itsenäisesti toimintastrategian mukaisia ja
heille sopivia työtapoja. Kyseinen johtamistapa vaatii johtajalta etenkin kuuntelemisen taitoa. Y-sukupolvi arvostaa työyhteisöjä missä esimies on miellyttävä, ja
missä johto- ja esimiesportaat ovat tilivelvollisia toiminnastaan. (Gerhardt & Peluchette 2018, 206.)
Työyhteisölle tulisi asettaa järkeviä työtavoitteita mielenkiinnon säilyttämiseksi ja
työuupumukseen sairastumisen riskin vähentämiseksi. Seurannan ja ohjauksen
kautta muutetaan tarvittaessa päämääriä ja palkitsemistapoja prosessin edetessä. (Harpelund & Højberg, Nielsen 2019, 225-232.)
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KUVA 7. Sitouttamisen malli yhdistettynä johtamisen malleihin (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019, 226)
Kuva 7 näyttää yrityksen sitouttamiseen liittyvien perusvaiheiden kehämallia. Kuvan uloimpaan kehään on lisätty johtajuuden eri tasoja, jotka edistävät työyhteisön toimintaa sitouttamisen näkökulmasta. Seuraavassa kappaleessa käydään
läpi uloimman kehän pääaiheita.
Johtajuudessa tarvitaan näkemyksellisyyttä ja kaukonäköisyyttä sekä kykyä toimia alati muuttuvilla työmarkkinoilla. Johtajalla tulee olla kykyä kuunnella, mentoroida ja valmentaa. Hänellä tulee myös olla selkärankaa asettaa tarvittaessa
rajoja ja sääntöjä operatiiviselle toiminnalle. Toimintaa pitää pystyä muuttamaan,
mikäli tulostavoitteisiin ei päästä. Pitämällä yllä avointa keskustelukulttuuria ja
kannustavaa työilmapiiriä lisätään edellytyksiä avoimelle ajatustenvaihdolle ja kehittävälle yhteistyölle. Tämä johtaa osaltaan innovatiiviseen ajatteluun ja lisää yritystä kehittävää toimintaa. Lopputuloksena on työntekijän kokema korkeampi työmotivaatio. (Harpelund, Højberg & Nielsen 2019, 226.)
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Monimuotoisuus hyödyttää koko työyhteisöä. Esimies ja johto voivat hyödyntää
eri ikäpolvien tuomaa tieto- ja ammattitaitoa, kun yritysorganisaation tiimeissä on
eri-ikäisiä ja eritasoisia työntekijöitä. Vanhemmilla sukupolvilla on monesti enemmän elämänkokemusta ja kokemusta erilaisista työyhteisöistä. Kokemuksen
kautta opitut toimintatavat pystytään hyödyntämään esimerkiksi kriisi- tai ongelmatilanteissa. Vanhempi sukupolvi on monesti myös erittäin sitoutunut työhönsä
ja työpaikkaansa. Nuoren työntekijän vahvuudet ovat pääsääntöisesti innostus,
ennakkoluulottomuus, hyvät IT taidot, kielitaito ja kansainväliset suhteet. (Joki
2018.)

4.3.2 Useamman toimijan työyhteisö
Tehostaminen ja ulkoistaminen on johtanut monella työpaikalla siihen, että yrityksen rekrytointi- ja sitouttamisprosessi sitoo samanaikaisesti yrityksen omaa henkilökuntaa ja ulkopuolisia palveluntarjoajia. Prosessissa sovellettavien toimijoiden järjestelmät ja tietotekniikka ohjelmat voivat olla erilaisia ja erityyppisiä mutta
päämäärä on sama: henkilön rekrytointi. (Lamont & Bruce 2014.)
Haasteena monen toimijan yhteisössä on toimivan kommunikoinnin sekä yhteistoiminnan ylläpitäminen. Toimintasuunnitelma tulee olla tarkkaan läpikäyty yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta prosessin vaiheet ovat kaikille selvät. Paperilla rekrytointiprosessi voi näyttää toimivalta mutta käytännössä pettää esimerkiksi tietokatkoksien vuoksi. Monesti työsuhteen alkupäässä tapahtuva sitouttaminen, mihin kuuluu esimerkiksi kulkulupien myöntäminen ja käyttäjätunnusten
luominen voi kestää kohtuuttoman kauan. Syynä voi olla liian monen yhteistyökumppanin sitouttaminen yhteistyöhön, sitouttamiseen liittyvien vaiheiden monimutkainen toimintakuvio tai prosessin kulku liian monen johto- tai toimintaportaan
kautta.
Prosessin edetessä on tärkeää, että sitä seurataan ja toimintoja muutetaan tarvittaessa palautteen perusteella. Hätätilanteita varten tulisi olla osasto- ja tiimikohtaisia erikseen harjoiteltuja toimintastrategioita. Erikoistilanteiden vastuuhenkilöt tulisi olla koko organisaation tiedossa ja valmiudessa hätätilanteen varalta.
Puuttuva poikkeustilanteiden toimintastrategia voi kriisin sattuessa pahimmillaan
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keskeyttää yritystoiminnan joko lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa. Keskeytys johtaa
useimmiten yrityksen tuottavuuden laskuun ja pahimmassa tapauksessa siihen,
että toiminnan kannalta elintärkeitä avainasiakkaita menetetään.
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5 TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTYÖ

Tässä opinnäytetyössä tutkitun kohdeyrityksen rekrytointiprosessi pohjautui aikaisemmin pääsääntöisesti kaverisuosituksiin ja verkkorekrytointiin. Kohdeyritys
on kehittänyt rekrytointiprosessia ottamalla keväällä 2019 käyttöön uuden automatisoidun Reachmee-nimisen rekrytointiohjelman (Soldem 2019). ReachMee
on automatisoinut rekrytointiprosessia valintakysymysten ja testien avulla. Hakijoista kerätään tietoja, mitkä voidaan muuttaa luettavaan muotoon esimerkiksi
taulukoiden avulla. Riippuen ohjelmassa valitusta palvelun laajuudesta, henkilöstöosasto voi esimerkiksi siirtää hakijat sähköisesti suoraan rekrytoivalle esimiehelle. Esimies saa kerättyjen tietojen perusteella nopeasti laajan yleiskuvan hakijan ominaisuuksista. (Reachmee 2019.)
Määrällisen tutkimuksen tarkoitus on joko selittää, kuvata, kartoittaa, vertailla tai
ennustaa ihmisiä koskevia asioita ja ominaisuuksia tai luontoa koskevia ilmiöitä.
Yrityksen muutoksentarve tai -halu voi olla syy siihen, että tutkimuksella haetaan
tietoa, jonka avulla voidaan arvioida ja ennustaa ihmistä tai luontoa koskevan
ilmiön ilmenemismuotoja tai seurauksia eri asiayhteyksissä tai eri aikakausina.
(Vilkka 2007, 19-22.)
Pohjatiedot tutkimuksen raportille saatiin määrällisen tutkimuksen avulla, joka
suunnattiin kohderyhmälle. Määrälliselle tutkimukselle tyypillistä on kausaalisuhteiden syyseurauksen etsiminen aineistosta ja niiden selittäminen. Toisin sanoen
tutkimuksessa on oletuksena, että jokin taustalla oleva tekijä johtaa yleistettävästi
tietynlaisiin seurauksiin. Lopputuloksena tapahtumat liittyvät toisiinsa eli jokin
asia johtuu aina jostakin. (Vilkka 2007, 23.) Määrällinen tutkimus on menetelmä,
joka antaa yleisen kuvan muuttujien (mitattavat ominaisuudet) välisistä suhteista
ja eroista. Se vastaa kysymykseen, kuinka paljon tai miten usein. (Vilkka 2007,
13.)
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5.1 Opinnäytetyön tarkoitus
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kolmeosainen. Ensimmäiseksi tutkimuksella
haluttiin selvittää vastaako kohdeyrityksen hakuprosessi käytännössä (markkinointi, työilmoitus ja haastattelut) sen antamaa mielikuvia ja odotuksia. Toiseksi
tutkimus pyrki selvittämään lunastaako yritys palvelulupauksensa perehdytyksen
osalta. Kolmanneksi haluttiin selvittää, onko työntekijällä mahdollisuuksia edetä
urallaan toivotulla tavalla. Kohdeyrityksen mielestä oli tärkeä selvittää, miten hyvin yrityksessä on onnistuttu saamaan työntekijä sitoutettua talon tavoille. Opinnäytetyön tavoitteena on auttaa kohdeyritystä kehittämään rekrytointi- ja sitouttamisprosessia.
Määrällisessä tutkimuksessa tutkimusaineiston voi kerätä kyselylomakkeella,
haastattelulomakkeella, systemaattisella havainnoinnilla, käyttämällä valmiita rekistereitä ja tilastoja tai muita aineistoja. Olennaista on se, että tutkimusaineisto
kerätään mitattavassa muodossa tai että aineisto voidaan muuttaa mitattavaan
muotoon. (Vilkka 2007, 35.)
Tutkimus käynnistyi kartoittamalla yrityksen edustajien kanssa, mihin kysymyksiin haettiin vastauksia kyseisellä tutkimuksella. Kysymykset suunniteltiin niin,
että kohdeyritys saisi mahdollisimman laajaa tietoa toimenpiteistä mitkä ovat rekrytoinnin ja integroimisen osalta toimivia ja mihin toimintatapoihin tarvitaan muutoksia.
Tässä opinnäytetyössä haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1)

kuinka hyvin perehdytys on onnistunut (kesto noin 3kk)

2)

kuinka työntekijä on päässyt talon tavoille

3)

kuinka työntekijä pystyy etenemään myyjän polulla (talon sisällä)

Käytännön ongelmien ohjatessa ja johdattaessa tiedontuotantoa puhutaan tutkimuksellisesta kehittämistoiminnasta (Toikko & Rantanen 2009, 22). Tutkimuksen
kysymykset muodostavat tutkimusasetelman ytimen. Määrällisten asetelmien
kohdalla kysymykset ohjaavat suoremmin koko prosessia ja niiden tulee yleensä
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olla tarkoin määriteltyjä. Asetelmilla tarkoitetaan ennen kaikkea kysymysten, aineistojen ja niiden tuottamistavan sekä analyysimenetelmien määrittelyä. (Toikko
& Rantanen 2009, 117-118.)

5.2 Tutkimuksen toteutus
Kehittämistyö toteutettiin kohdeyritykseen viimeisen 6 kuukauden aikana rekrytoituneiden parissa. Kohderyhmän koko oli 80 henkilöä. Kohderyhmän jäsenillä
on voimassa oleva työsopimus kohdeyritykseen ja he toimivat yrityksessä puhelinmyyntitehtävissä.
Konkreettiset toimenpiteet käynnistyivät 6.1.2019 jolloin tutkija vahvisti kohdeyrityksen edustajan kanssa kohderyhmän koon, jäsenet ja tutkimuksen aikataulun.
Alustava aikataulu oli alun perin merkitty keväällä 2019 laadittuun tutkimussuunnitelmaan. Kyseistä suunnitelmaa seurattiin ja muutettiin tarvittaessa tutkimusprosessin edetessä. Tutkimuksen kysymyslomakkeen tarkoituksena oli selvittää
rekrytoitujen kokemuksia rekrytointi- ja sitouttamisprosessin sisällöstä ja sujuvuudesta. Tutkimus lähetettiin sähköpostitse kohdeyrityksen markkinointikoordinaattorille 11.5.2019 (liite 1). Sähköinen kysely toteutettiin aikavälillä 1.6.201915.7.2019.
Kyselyn kysymykset ja ulkonäkö tarkastettiin ja muokattiin kohdeyrityksen edustajan kanssa ennen sen lähettämistä. Kyselyn kohderyhmälle laadittiin myös saatekirje, jonka kohdeyrityksen edustaja toimitti eteenpäin kyselyn liitteenä (liite 2).
Saatekirjeessä tutkittavaa ohjeistettiin myös keneen ja mitä kautta otetaan yhteyttä, mikäli kyselyn vastaamiseen liittyen syntyy kysyttävää tai ilmenee teknisiä
ongelmia.
Saatekirjeen tarkoituksena on ilmoittaa tutkittavalle mitä päämäärää kyselyllä tavoitetaan. Saatteessa on annettava riittävästi tietoa tutkimuksesta, koska sen perusteella henkilö päättää osallistumisestaan ja vastaamisestaan tutkimukseen.
Saatekirjeen tehtävä on myös luonnollisesti vakuuttaa kohdehenkilö tutkimuksen
tärkeydestä ja motivoida osallistumaan kyselyyn. Saatekirjeen suunnittelussa on
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huomioitava visuaalinen ilme, sisältö ja tyyli. Kirjeestä pyrittiin tekemään kielelliseltä rakenteeltaan johdonmukainen, motivoiva ja ulkonäöltään asianmukainen.
(Vilkka 2007, 65.)
Sovellettavaksi tutkimusmenetelmäksi oli valittu määrällinen kyselytutkimus, joka
oli tässä tapauksessa järkevä tapa selvittää suuremman ja hajallaan olevan kohderyhmän mielipiteitä ja tietoja (Vilkka 2007, 28). Kyselylomaketutkimus on tutkimusmenetelmänä yksi yleisimmistä aineiston keräämisen tavoista. Erityisen hyvin se sopii kehittämistyöhön koska sen avulla voidaan kerätä vastauksia objektiivisesti vastaajan jäädessä tuntemattomaksi. (Vilkka 2007, 16.)
Verkon kautta tehtävä kysely on tutkimusmenetelmänä nopea ja tehokas. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kysymysten strukturointi. Tutkittavat asiat tulisi
vakioida lomakkeeseen kysymyksiksi ja vaihtoehdoiksi tavalla missä vältytään
väärinkäsityksiltä. Kysyttyjen kysymysten tulkinta tulisi olla yhtenäinen ja riippumaton vastaajasta. Kysymykset tulisi myös kirjoittaa sellaiseen muotoon, että ne
voidaan kysyä kaikilta vastaajilta samalla tavalla. (Vilkka 2007, 15.)
Kyselytutkimuksissa vastausprosentti jää monesti alhaiseksi (Vilkka 2007, 87).
Kohderyhmää kannustettiin vastaamaan kyselyyn muodostamalla juuri tälle kohderyhmälle sopivia ja kiinnostusta herättäviä kysymyksiä. Kohdeyritys päätti
myös toteuttaa arvonnan vastaajien kesken, missä arvottiin kohdeyrityksessä
erikseen sovittu lahja. Arvontaan osallistujat saivat ilmoittaa kyselyn lopussa yhteystietonsa arvontaa varten.
Kysely päätettiin toteuttaa sähköisesti Google Forms ohjelman lomakkeella sen
nopeuden, helppouden ja vaivattomuuden vuoksi. Sähköisesti toteutuneessa kyselyssä kyselyn tai muistutuksen lähettäminen onnistuu jopa ilman kustannuksia
tai pienin kustannuksin. Muistutuksen tai kyselyn voi tarvittaessa ajastaa tiettyyn
ajankohtaan tulevaisuuteen tutkimukseen valikoituneille. (Vilkka 2007, 28.) Tutkimuksen lähettäminen ei aiheuttanut kohdeyritykselle kustannuksia, koska tutkimuslomake lähetettiin sähköisessä muodossa kohderyhmälle. Kehittäjä ei ole
kohdeyritykseen työsuhteessa. Kehittämistyön ajalta ei näin ollen ole maksettu
palkkaa.
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Kyselylomake pyrittiin pitämään tiiviinä ja selkeänä. Lomake oli 5 sivua pitkä ja
sisälsi 20 kysymystä. Lomakkeen testauksen perusteella, kyselyyn vastaaminen
kesti noin 10 minuuttia. Lomakkeelle asetettiin 15 strukturoitua ja 5 avointa kysymystä. Mielipidettä mittaavissa kysymyksissä vastaajaa pyydettiin arvioimaan
väitteitä 5-portaisella Likertin asteikolla. Likertin asteikon ääripäät on tässä kyselyssä muotoiltu yksiöllisiksi vastauksiksi vastausvaihtoehdoista numerolla 5 ”täysin samaa mieltä” ja numerolla 1 ”täysin eri mieltä” väittämästä. Vastaajan tulisi
valita asteikolta parhaiten omaa käsitystään vastaava vaihtoehto. Asteikolla voi
tarvittaessa olla enemmän kuin viisi eri arvoa. (Heikkilä 2014, 51.)
Kyselyn vastausprosentti on määrällisen tutkimuksen validiteetin osalta merkittävä tekijä. Validiteetti ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittausmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin
mitata (Tilastokeskus n.d.) Vastausprosenttiin vaikuttaa tutkimuksen kohderyhmä, tutkimuksen aihe, kysymysten määrä, lomakkeen ulkoasu ja mahdollinen
uusintakysely. Jossain tapauksissa yksilöllisellä saatekirjeellä tai vastaamisesta
luvatulla palkkiolla on onnistuttu motivoimaan vastaajaa. (Heikkilä 2014, 63.)
Kyselytutkimuksen kysymysten tilastoinnissa hyödynnettiin Meta-Chart ohjelmaa
sekä Microsoft Excel-ohjelmaa.
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6 TULOKSET
Tutkimuksen vastaajilta saatiin arvokasta palautetta rekrytoinnin ja sitouttamisen
onnistumisen tasosta. Tutkimustulosten avulla pystyttiin selittämään, miten työnantaja voi luoda hyvän työsuhteen ja kannustavan työilmapiirin.
Määrällisessä tutkimuksessa kerätty tutkimusaineisto muutetaan aina sellaiseen
muotoon missä se voidaan käsitellä tilastollisesti. Tavanomaisin tapa on tallentaa
tiedot havaintomatriisiksi. Tutkija tulee aina tarkistaa aineisto ennen analysoinnin
aloittamista. Tarkistamisessa käydään läpi uudelleen jokaisen lomakkeen tietojen
syöttäminen havaintomatriisiin. Samaten tarkistetaan muuttujien arvot ja nimet.
Aineiston tarkistuksella vähennetään aineistossa olevia virheitä ja siten parannetaan aineiston laatua sekä tutkimustulosten tarkkuutta. (Vilkka 2007, 117.) Määrällisen tutkimuksen raportti on kokonaisuus, jossa olennainen tieto järjestetään
mielekkääksi kokonaisuudeksi tekstin, kuvioiden, taulukoiden ja liitteiden avulla
(Vilkka 2007, 162).

6.1 Tutkimustulokset aihealueittain
Rekrytointiprosessi koettiin pääsääntöisesti positiiviseksi kokemukseksi. Kyselylomakkeen yhdellä kysymyksellä vastaajia pyydettiin kuvaaman prosessia yhdellä sanalla. Saatuja vastauksia olivat:
ytimekäs, toimiva, tehokas, sulava, sujuva, selkeä, onnistunut, nopea, miellyttävä, helppo, hyvä
Henkilöt, jotka osallistuivat tutkimukseen ovat kohdeyrityksessä myyntityössä.
Ikähaitari on välillä 18-38 vuotta. Puolet vastaajista ovat naisia ja puolet miehiä.
Ikäryhmä jakauma vastaa kohdeyrityksen työntekijöiden enemmistöikäryhmää.
Vastausprosentti oli 18,75 eli 15 henkilöä 80:stä vastasi tutkimuksen kyselyyn.
Asuinpaikkakunta on 12 vastaajalla Tampere eli vastaajista suurin osa asuu lähellä fyysistä työpaikkaa. Kolme vastaajista asuvat Lempäälässä, Ylöjärvellä ja
Kangasalla.
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KUVA 8. Työsuhteen luonne vastaajaryhmässä
Enemmistö vastaajista on kohdeyritykseen kokoaikaisessa työsuhteessa.
Toiseksi suurin ryhmä oli opiskelijat. Kohdeyritys rekrytoi sekä vakituisia että osaaikaisia työntekijöitä. On luontevaa, että opiskelijat muodostavat ison ryhmän ottaen huomioon kohdeyrityksen toimialan ja työnkuvan luonteen.

KUVA 9. Vastaajien kokemukset rekrytointiprosessista.
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Rekrytointiprosessia pyydettiin arvostelemaan sujuvuuden mukaan, arvosanalla
1-5. Valtaosa vastaajista (80 %) antoi arvosanan 5 ja koki, että toiminta oli erittäin
sujuvaa. Kommunikointi hakijoiden ja kohdeyrityksen välillä toimi vastausten perusteella esimerkillisesti. Vastaajat kokivat, että heitä pidettiin ajan tasalla koko
rekrytointiprosessin aikana. Toisin sanoen kohdeyrityksen kommunikointiin käytetyt kanavat onnistuivat tavoittamaan rekrytoitavia koko prosessin aikana.

KUVA 10. Työmotivaatioon vaikuttavat osatekijät
Toimeksiantaja halusi myös selvittää mitkä seikat vaikuttavat eniten työntekijäkokemukseen ja työmotivaatioon. Sitouttamisprosessin onnistuminen riippuu monesta osatekijästä. Tutkimustulosten perusteella vastaajat kokivat, että positiiviseen työntekijäkokemukseen ja onnistuneeseen sitouttamiseen vaikuttavat eniten:
-

kannustava ilmapiiri (18 %)

-

työympäristö (12 %)

-

mahdollisuus kehittyä ammatillisesti (11 %)

-

työn monipuolisuus (10 %)

-

työkaverit (9 %)
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Huomioitavaa on, että vastaajaryhmässä oli kohdehenkilöitä, jotka eivät osanneet kertoa mitkä seikat tai yksityiskohdat luovat hyvän työntekijäkokemuksen.
On mahdollista, että kohdehenkilölle tai -henkilöille on jäänyt epäselväksi mikä
on hänen roolinsa kohdeyrityksen työyhteisössä. Kyseiset henkilöt tarvitsevat lisää henkilökohtaista ohjausta ja koulutusta. Yksi syy voi olla, että sitouttamisprosessi on ollut heidän kohdallaan puutteellinen.

KUVA 11. Vastaajaryhmän kokemukset yrityksen yhteisöllisyydestä
Vastaajien mielestä yhteisöllisyys on myös tärkeä työmotivaation osatekijä. Kyselyn perusteella toimeksiantaja on onnistunut vahvistamaan yhteisöllisyyden
tunnetta työntekijän sitouttamisprosessin yhteydessä. Jopa 67 % työntekijöistä
kokevat, että työyhteisössä yhteisöllisyys on erinomaisella tai hyvällä tasolla.
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KUVA 12. Vastaajien kokemus kohdeyrityksen toimintakulttuurista
Yrityksen toimintakulttuuri koetaan kyselyvastausten perusteella pääsääntöisesti
kannustavaksi ja ihmisläheiseksi. Yli puolet (53 %) kokee, että työyhteisö on kannustava. Vastaajista 20 % kokivat, että he eivät ole täysin integroituja työyhteisöönsä eli he kokivat joko ulkopuolisuuden tunnetta tai kokivat, että ovat jonkin
verran ulkopuolella yhteisönsä toiminnasta.

KUVA 13. Työyhteisön ongelmatilanteiden purku ja jälkihoito
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Vastausten perusteella työntekijät arvostavat tapaa millä kohdeyritys hoitaa työyhteisössä syntyneitä ongelmatilanteita. Valtaosa (81 %) koki, että yritys puuttuu
tilanteisiin esimerkillisesti tai aktiivisesti. Vastaajien keskuudesta löytyi myös henkilöitä, joiden mielestä työyhteisön ongelmatilanteiden hoitaminen on huonolla tai
erittäin huonolla tasolla.
Oma lähitukihenkilö koettiin vastausten perusteella tärkeäksi, silloin kun käsitellään ongelmatilanteita työyhteisössä. Tutkimustulosten perusteella tämä tukee itseohjautuvuuden ja ammattitaidon kehittämisen prosessia, silloin kun työntekijän
oma ammattitaito ei enää riitä haastavan asiakaskohtaamisen hoitamiseen tai
työssä syntyneen ongelmatilanteen ratkaisemiseen.

KUVA 14. Onnistumiset työssä ensimmäisten 3 kuukauden aikana
Noin puolet (46 %) vastaajista ovat vastausten perusteella kokeneet toistuvasti
onnistumisia työssään työsuhteen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana.
Tästä voidaan varovaisesti päätellä, että vastaajat ovat suurimmaksi osaksi onnistuneet omaksumaan kohdeyrityksen tarjoamia työkaluja ja soveltamaan tarjottuja työtapoja. He ovat onnistuneet sisäistämään mitä heiltä vaaditaan, jotta työyhteisöstä saadaan toimiva kokonaisuus. Noin kolmasosa (34 %) vastaajista kokee päivittäin onnistumisen tunnetta työtehtävissään.
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KUVA 15. Ammatillinen kehitys ensimmäisen 3 kuukauden aikana
Yksi tutkimuksen kysymyksistä pyrki selvittämään, miten työnantaja on onnistunut kehittämään työntekijän ammattitaitoa työsuhteen ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Kyselyn perusteella jopa 67 % vastaajista kokivat, että ammatillinen kehitys oli työsuhteen ensimmäisen 3 kuukauden aikana kiitettävällä tasolla
tai vastasi työntekijän odotuksia omasta ammatillisesta kehityskaarestaan.
Tuloksista päätellen enemmistö kyselyyn osallistuneista henkilöistä (67 %) kokee
työkuvansa selkeäksi ja tuntee, että hän kehittyy työssään odotetusti. Huomioitavaa on myös, että kolmasosa (34 %) kyselyyn vastanneista eivät olleet täysin
tyytyväisiä henkilökohtaiseen ammatilliseen kehittymiseensä. Kyseisen ryhmän
kohdalla on aiheellista selvittää mikä on ollut syynä kielteiseen vastaukseen.
Onko perimmäisenä syynä puutteellinen koulutus, lähituen puute vai perehdytysja sitouttamisprosessin epäonnistuminen.
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KUVA 16. Kokemukset käytössä olevasta työtehtävien ohjeistuksesta

Kyselyssä tuli myös esille, että yli puolet (52 %) koki käytössä olevan ohjeistuksen ja koulutusmateriaalin puutteelliseksi tai huonotasoiseksi. Yli puolet vastaajista kokevat, että he eivät saa käytössä olevasta tukimateriaalista riittävästi apua
päivittäisten työtehtävien suorittamiseen.
Vastaus ongelmaan voisi olla, että lähitukihenkilön tai mentorin vastuualueen tehtäviin lisätään työssä tarvittavan tukimateriaalin säännöllinen läpikäynti sitouttamisprosessin yhteydessä. Koulutus- ja tukimateriaalin läpikäyntiä voidaan esimerkiksi aikatauluttaa kolmen kuukauden sykleihin sitä mukaa kun uusien työntekijöiden koulutuksen ensivaihe on käyty läpi. Työryhmissä, kuukausipalavereissa tai ideapajoissa voidaan projektimuotoisesti käydä yhteisesti läpi tuki- ja
koulutusmateriaalin sisältöä ja sen pohjalta kehittää parannusehdotuksia.
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KUVA 17. Mahdollisuudet vaikuttaa omaan työkuvaan.
Kyselyyn vastaajista jopa 80 % kokee, että he pystyvät vaikuttamaan oman työnkuvan sisältöön ja käytettyihin toimintatapoihin. Toisin sanoen valtaosa vastaajista kokevat yrityksen toiminta- ja työtavat joustavina ja vuorovaikutteisina.

KUVA 18. Vastaajaryhmässä koettu ammattitaito ja työnkuva
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Vastausten perusteella työntekijät odottavat, että heidän ammattitaitonsa kehittyy
progressiivisesti työsuhteen jatkuessa. Odotukset työntekijöiden puolelta ovat
luonnollisesti

korkealla,

koska

kohdeyrityksen

strategian

perusteella

henkilökunta on heidän tärkein voimavaransa. Työntekijän ammattitaito ja
ihmistuntemus kehittyvät luonnollisesti tekemällä myyntityötä. Ammattitaitoa
pyritään myös kehittämään sovellettavien koulutussunnitelmien avulla. Etenkin
kohdeyrityksen tarjoama oppisopimiskoulutus koetaan hyvänä tapana kehittyä
myyntityössä.

Kyselyyn

vastaajat

kokivat

myös,

että

mahdollisuudet

esimiestason työtehtäviin ovat realistiset.
Noin puolet vastaajista koki, että heidän ammattitaitonsa on vahva ja ajan tasalla.
Viidesosa (19 %) vastaajista ei ollut tyytyväinen omaan ammatilliseen
kehitykseensä. Kolme kuukautta on lyhyt aika, joten on luonnollista että kaikki
eivät heti työsuhteen alussa koe sisäistäneensä työkuvaansa kuuluvia tehtäviä.

KUVA 19. Etenemismahdollisuudet työuralla nykyisessä työtehtävässä
Etenemismahdollisuuksien näkökulmasta nähtiin vastauksissa suurempaa
hajontaa. Yli puolet (54 %) vastaajista kokivat, että etenemismahdollisuudet ovat
joko erinomaiset tai hyvät, nykyisen myyntityön työnkuvan puitteissa.
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6.2

Kohderyhmän kehittämiskohteet

Kohdeyritys halusi myös selvittää, mitä yrityksessä käytettyä työskentelytapaa tai
yksittäistä muuttujaa työntekijä kehittäisi ensimmäiseksi, mikäli hänellä olisi siihen mahdollisuus. Jokaiselta vastaajalta pyydettiin omin sanoin tuomaan esille
yksi kehitysidea. Vastaajien lukumäärä oli 15 henkilöä. Yksittäisiä parantamisehdotuksia saatiin 11 kappaletta. Tulokset esitetään kuvassa 20.

Rauhallisemmat työpisteet
Selkeyttä myytäviin tuotteisiin
Työn motivointi- ja kannustusmallit
Tiimi- ja/tai työyhteisökohtainen aamupalaveri työpäivän alussa
Palkkamallin uudistaminen
Työtehtävien monipuolisuuden lisääminen ja itsenäinen työskentely
Työyhteisön yhteistoiminta kannustavammaksi
Työn seuranta ja tukitoimet
Tiimityöskentely
Tiimin käytössä olevien työkalujen ja -tapojen soveltaminen käytännössä
Joustavuutta työaikoihin (viikonloppu)

KUVA 20. Kohderyhmän esittämät kehittämiskohteet
Tässä kohtaa on aiheellista mainita, että 4 henkilöä (27 %) eivät keksineet parannettavaa tai muutettavaa toiminta- tai työskentelytapoihin. Tämä voi toisaalta
tarkoittaa, että kyseiset työntekijät ovat tyytyväisiä omaan työkuvaansa ja sovellettaviin toimintatapoihin. On myös mahdollista, että he eivät ole löytäneet sopivaa kanavaa tai tapaa palautteen antamista varten.
Saatujen parannusehdotuksien perusteella voidaan päätellä, että työntekijät arvostavat työrauhaa ja yhteisöllisyyttä. Mahdollisuus vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tasoon koetaan tärkeäksi. Työtehtävien ollessa vaihtelevia ja haastavia
voidaan varmistaa, että mielenkiinto työhön säilyy myös jatkossa. Tavoitteena on
saada työskennellä sekä osa tiimiä että itsenäisesti. Vastauksista voidaan päätellä, että kannustava ilmapiiri ja vapaus saada organisoida tai suunnitella omia
työtehtäviä parantaa työmotivaatiota.
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Kehittämiskohteiksi nousivat etenkin sitouttamisen näkökulmasta tiimien välinen
yhteistyö, tiimien kannustus- ja palkkausmallit ja henkilökohtainen palkkaus. Työaikoihin kaivattaisiin joustoa vastaamaan nyky-yhteiskunnan rytmiä. Vastausten
perusteella löytyy halukkuutta työskennellä esimerkiksi viikonloppuisin.
Myytävien tuotteiden valikoima ja sisältö halutaan selkeämmäksi ja myynnin tukija seurantatoimista läpinäkyvimpiä. Vastauksia voidaan tulkita niin, että uudelle
työntekijälle on jäänyt epäselväksi mitä myydään ja kenelle myydään. Vastausten
perusteella työntekijä kokee, että hän ei pääse hyödyntämään täyttä potentiaaliaan nykyisillä tulostavoitteilla. Persoonallisempaa ja yksilöllisempää palkitsemismallia voidaan kokeilla ensi alkuun pienelle testiryhmälle.
Syy siihen, että vastaajaryhmä koki työympäristön rauhattomaksi voi johtua
ryhmä- ja yksilötyöskentelyn puutteellisesta organisoinnista. Työrauhaa voi häiritä kollegan äänekkyys tai erilaiset toimintatavat. Avokonttorissa kaikille sopivaa
istumajärjestystä voi olla hankala järjestää tilarajoitusten vuoksi. Siinä missä yksi
työntekijä voi luontevasti sulkea konttorin hälyn toimintapiirinsä ulkopuolelle, toinen kokee sen tunkeilevana ja toimintaa keskeyttävänä.
Toimivat käytännöt työyhteisön yhteistoiminnan kehittämiseen ja ongelmatilanteiden hoitamiseen parantaa suoraan ja epäsuorasti työyhteisön yhteishenkeä ja
vahvistaa yhteisöllisyyttä. Työntekijän tunne siitä, että yritys ei puutu tarpeeksi
vahvasti työyhteisön ongelmatilanteisiin voidaan välttää tukemalla avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria. Mikäli työntekijä kokee, että hän voi vapaasti ilman
seuraamuksia tuoda ongelmakohtia esille, työmotivaatio paranee ja yhteisöllisyyden tunne vahvistuu.
Huomioitavaa on myös, että vaikka työ- ja kehitysprosessien kohdalla vastaajien
arviot jakaantuivat, rekrytointiprosessin toimivuuden ja toteutuksen osalta he olivat lähes pääsääntöisesti tyytyväisiä yrityksen toimintaan.
Vastausten perusteella kolme vastaajista suunnitteli jatkavansa opiskelua
vuoden kuluttua. Yhdellä asevelvollisuus katkaisee työsuhdetta hetkellisesti. Yksi
vastaajista on hakeutumassa muihin tehtäviin.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tuloksista voidaan todeta, että tutkimukseen vastanneet kokevat pääsääntöisesti
työympäristön kannustavaksi. Työtekijät kokevat, että kohdeyrityksessä on mahdollista luoda uraa. Työnkuva koetaan sekä haastavaksi että monipuoliseksi. Vaikutusmahdollisuudet työpaikalla koetaan hyviksi.
Tutkimuksella haettiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1)

kuinka hyvin perehdytys on onnistunut (kesto noin 3kk)

2)

kuinka työntekijä on päässyt talon tavoille

3)

kuinka työntekijä pystyy etenemään myyjän polulla (talon sisällä)

Tulosten perusteella kohdeyrityksen rekrytointi- ja perehdytysprosessit ovat pääsääntöisesti toimivia. Yli puolet vastaajista (53 %) kokee, että työyhteisö on kannustava.
Vastaajien mielestä yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja vahvistaminen on tärkeää
työmotivaation näkökulmasta. Kyselyn perusteella toimeksiantaja on onnistunut
tehtävässä hyvin, koska jopa 67 % työntekijöistä kokevat, että työyhteisössä yhteisöllisyys on erinomaisella tai hyvällä tasolla.
Toisaalta 20 % vastaajista koki, että he eivät ole täysin integroituja työyhteisöönsä. He kokivat siis olevansa jollain tapaa työyhteisönsä toiminnan ulkopuolella. Sitouttaminen on näin ollen jäänyt osalla työntekijöillä puutteelliseksi. Syy
voi olla käytettyjen toimintatapojen puuttuva seuranta ja valvonta. Ehdotetut yhteiset aamupalaverit ja toimintatapojen muuttaminen voi auttaa parantamaan työyhteisön yhteishenkeä ja kommunikointia tiimien välillä.
Perehdytysmateriaalin ja ohjeoppaiden soveltamisessa kaivattiin selkeämpää
toimintalinjaa ja seurantaa. Työntekijöiden kokema ulkopuolisuus voi johtua siitä,
että sitouttamisen kaikkia vaiheita ei seurata loppuun asti vastuuhenkilöiden tehtäväkentän jäädessä epäselväksi tai vajavaiseksi. Yksi työntekijöiden mainitse-
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mista kehittämisideoista oli nimenomaan työyhteisön yhteistoiminnan kehittäminen. On aiheellista selvittää, onko lähitukihenkilön toimenkuvaan panostettu tarpeeksi ja ovatko heidän prioriteettinsa selkeät ja kaikkien tiedossa.
Vastausten perusteella työntekijät haluavat jatkaa nykyisissä tehtävissä ja kehittyä myyjänä esimiestasolle asti. Joustot työajoissa voivat parantaa esimerkiksi
itseohjautuvuutta ja kannustaa omatoimisuuteen. Kehittämällä tapoja miten tiimien työskentelyä seurataan ja valvotaan, toimintaa voidaan suunnata ihmisläheisempään ja avoimempaan suuntaan. Yhteistyöllä voidaan vahvistaa ja kehittää kohdeyrityksen perusperiaatetta eli synnyttää onnistuneita ihmisten välisiä
kohtaamisia.
Toimintatapojen muutoksilla voidaan myös lisätä väyliä ja mahdollisuuksia myyntihenkilökunnan urakehitykselle. Tutkimukseen osallistuneista yli puolet (54 %)
kokivat, että urakehitys ja etenemismahdollisuudet ovat joko erinomaiset tai hyvät.
Yrityksen asettamiin tulostavoitteisiin ja kannustusmalleihin kaivattiin muutoksia.
Läpinäkyvissä ja edistyneissä organisaatioissa työntekijä voi reaaliaikaisesti seurata tavoitteidensa kehittymistä. Myynnin edistämiselle tulisi kirjata selkeät tavoitteet ja tavat, jotka jokainen myyntisolun jäsen pääsee hyödyntämään optimaalisesti. (Rubanovitsch, 2018, 130.)
Vastaajista 67 % koki, että ammatillinen kehitys onko joko kiitettävällä tai odotetulla tasolla. Tästä voidaan päätellä, että sitouttaminen ja orientointi on yrityksessä hyvällä tasolla mutta myös parantamisen varaa löytyy. Esimerkiksi kehittämällä lähivalmennusta tai kehittämällä mallia työnkierrolle voidaan luoda uusia
toimintatapoja missä työntekijälle annetaan mahdollisuus kehittää vahvuuksiaan
uusissa työympyröissä. Työkierron avulla työntekijä voi myös löytää uusia ulottuvuuksia omasta työstään ja kehittyä ammatillisesti astumalla omalle epämukavuusalueelle.
Myyjäorganisaation toimintakulttuurissa on tärkeää ylläpitää hyviä yhteistoimintatapoja. Työntekijöiden työtyytyväisyys lisääntyy, kun heille annetaan mahdolli-
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suus antaa palautetta joko yksilönä tai ryhmänä. Kannustamalla palautteen antamiseen työnantaja viestii työntekijälleen, että hänen mielipiteellään ja toiminnallaan voidaan vaikuttaa. Kun vuorovaikutus työnantajan ja työntekijän välillä
toimii voi työntekijä kokea olevansa osa isompaa kokonaisuutta missä myös hän
pystyy vaikuttamaan yrityksen toimintaan ja tulokseen. Yhteisön (myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, tukitoimet) toiminta voidaan valmennuksen avulla integroida tiiviiksi yhteisöksi missä kullekin ryhmälle tuodaan esille mitä toimia tarvitaan, jotta yhteistyö saadaan mahdollisimman saumattomaksi (Rubanovitsch
2018, 49-51).
Yritysmaailmassa toiminta voi loppua, mikäli yritykseltä puuttuu kyky uudistua ja
muuttua yhteiskunnan muutosten mukana. Kun henkilöstö otetaan mukaan kehittävään toimintaan, voidaan yhteisöllisyyden tunnetta vahvistaa. Kollektiivinen
ymmärrys kasvaa siitä, että yrityksen menestys on riippuvainen jokaisen työntekijän toiminnasta. Muutosvastarinta voi olla vahvaa työpaikoilla missä työntekijät
ovat rutinoituja ja omaavat pitkän työuran. Muutosvastarinta lähtee useimmiten
liikkeelle pelosta, koska monesti uudet tilanteet ja haasteet ovat pelottavia. Tuttua
ja turvallista käytäntöä ei haluta lähteä muuttamaan. On tärkeää saada henkilöstö
ymmärtämään, että muutos lähtee jokaisen yksilön toiminnasta. Onnistumisen
todennäköisyys on suurempi, mikäli myös yritys itse on valmis muuttumaan ja
muuttamaan toimintatapojaan. (Johnson 1998, 82.)
Opinnäytetyötä varten kerättyjen tulosten pohjalta on saatu arvokasta tietoa rekrytoinnin ja sitouttamisen onnistumisen tasosta. Kehittämistyössä on pyritty antamaan toimeksiantajalle tietoja, minkä avulla voidaan jatkossa kehittää yksilö- ja
ryhmätyöskentelyä ja luomaan onnistuneita ihmisten välisiä kohtaamisia. Toimiva
työyhteisö hyödyttää kohdeyritystä, työntekijää ja asiakasta.

7.1 Yhteenveto ja pohdintaa
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kolmeosainen. Ensimmäiseksi tutkimuksella
haluttiin selvittää vastaako kohdeyrityksen hakuprosessi käytännössä (markkinointi, työilmoitus ja haastattelut) sen antamaa mielikuvia ja odotuksia. Toiseksi
tutkimus pyrki selvittämään lunastaako yritys palvelulupauksensa perehdytyksen
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osalta. Kolmanneksi haluttiin selvittää, onko työntekijällä mahdollisuuksia edetä
urallaan toivotulla tavalla. Kohdeyrityksen mielestä oli tärkeä selvittää, miten hyvin yrityksessä on onnistuttu saamaan työntekijä sitoutettua talon tavoille. Opinnäytetyön tavoitteena on auttaa kohdeyritystä kehittämään rekrytointi- ja sitouttamisprosessia.
Yhteistyö kohdeyrityksen kanssa oli saumatonta ja sujuvaa. Yrityksen asettama
yhteyshenkilö oli tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostitse ja tarvittaessa kasvotusten koko prosessin ajan. Kyselyn aikataulua jouduttiin jonkin verran muuttamaan kesälomakauden vuoksi. Aikatauluun tehty muutos ei vaikuttanut tutkimustulokseen negatiivisesti.
Määrällisessä tutkimuksessa on monesti haasteellista saada tarpeeksi monta
henkilöä osallistumaan kyselyyn. Toisin sanoen vastausprosentti voi jäädä alhaiseksi. Tässä tutkimuksessa vastausprosentti ei ollut korkea, mutta siitä huolimatta saatiin rekrytoinnin ja sitouttamisen näkökulmasta arvokasta tietoa. Alhaiseen vastausprosenttiin on voinut vaikuttaa kesälomakauden alkaminen. Negatiivisia palautetta kyselyn saatekirjeestä ei ole kantautunut tutkijalle. On mahdollista, että mikäli saatekirjettä olisi muotoiltu vielä henkilökohtaisemmaksi olisi vastausprosentti ollut korkeampi.
Tutkimusprosessi antoi tutkijalle arvokasta tietoa kyselytutkimuksen toteutuksesta ja kyselytutkimuksen haasteista. Tutkimuksen tulokset tulee käsitellä objektiivisesti ja siirtää lopulliseen raporttiin ilman että kyselystä saadut tulokset
vääristyvät. Prosessi vaatii tarkkaavaisuutta ja paneutumista yksityiskohtiin.
Raportti kirjoitettiin yhden tutkimuksen pohjalta. Tutkimuksen lopputuloksen kannalta olisi ollut suotavaa saada vielä useampi henkilö vastaamaan kyselyyn. Tällöin palautteen pohjalta saadut tulokset olisivat luotettavammat. Annettujen vastausten pohjalta pystytään kuitenkin vetämään tiettyjä johtopäätöksiä työyhteisön
nykytilasta. Yritys on aloittanut seuraavan tutkimusprojektin, missä kartoitetaan
työntekijän urapolkua ensimmäisen 3 kuukauden jälkeiseltä ajalta.
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7.2 Havaintoja opinnäytetyön prosessista
Kohdeyritys oli ilmaissut jo aikaisemman projektin aikana pyrkivänsä lähitulevaisuudessa kehittämään sekä rekrytoinnin prosessia että työyhteisön toimintoja.
Tarjolla olevista aiheista oli helppo valita vuoden 2018 loppupuolella kiinnostava
projektin aihe mihin myös kohdeyritys oli valmis sitoutumaan.
Tutkimussuunnitelmaa laadittaessa on alkusuunnittelun aikana helppo aloittaa
projekti liian laajalla aiheella. Syy siihen voi esimerkiksi olla aiheen kiinnostavuus.
Mikäli tutkija ei pysty hahmottamaan miten ja millä keinoilla projektia saadaan
vietyä eteenpäin voi tilanne johtaa siihen, että sitä ei saada toteutettua esimerkiksi aiheen monimutkaisuuden vuoksi. Tässä projektissa tarkoituksena oli pitää
tutkittava aihealue mahdollisimman kapeana, jotta tutkimus saataisiin toteutettua
ilman että projekti viivästyisi. Oli tärkeää, että saatu tieto olisi analysoitavissa ja
että tutkimus pystyisi tuottamaan tilastotietoa rekrytoinnista ja tietoa kohdeyrityksen sitouttamisen tasosta.
Kohdeyrityksen edustajan kanssa päästiin keväällä 2019 yhteisymmärrykseen
lopullisesta projektin laajuudesta. Kohderyhmän kokoa ja tutkimusaihetta muutettiin jonkun verran siitä mitä ensimmäisessä syyskuussa 2018 pidetyssä kokouksessa alun perin päätettiin. Tällöin tutkimussuunnitelmaa työstettiin ensimmäisen kerran. Yrityksen ottaessa käyttöön uuden rekrytointiohjelman keväällä
2019 päätettiin siirtää tutkimuksen painopiste yhteydenottokanavista ja yrityksen
antamista julkisesta mielikuvasta rekrytointi- ja sitouttamisprosessiin.
Projekti olisi mahdollista toteuttaa uudelleen samankaltaisena, mikäli sille olisi
tarvetta. Tällöin ei olisi tarvetta muuttaa projektin pääsuunnitelmaa, koska se oli
tässä tutkimuksessa toimiva. Kohderyhmä ja aihe olivat helposti työstettävissä.
Vastaajaryhmä ei ollut suuri mutta saadut vastaukset antoivat arvokasta tietoa
työntekijöiden kokemuksista rekrytoinnista ja työsuhteen alkuvaiheista. On mahdollista, että pidentämällä vastausaikaa tai siirtämällä tutkimusta kesälomakauden ulkopuolelle olisi ollut mahdollista saada laajempi vastauspohja. Tutkimusprosessin aikana on luonnollista, että joudutaan tekemään kompromisseja. Ei ole
tarkoituksenmukaista viivästyttää projektia turhaan, mikäli saaduilla tiedoilla on
mahdollista saada aikaan kohdeyritystä hyödyntävä raportti.
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Prosessi opetti joustavan toiminnan tärkeyden alkuvaiheen tarpeiden kartoituksen ja tutkimuksen toteutuksen aikana. Nykyaikana yritystoiminnan nopeat muutossyklit asettavat suuria haasteita sekä työnantajalle että työntekijälle. Tekniikan
kehittyessä yritysten toimintaympäristö ja yhteiskunta muuttuvat nopeasti monella eri tasolla.
Tulevaisuudessa yritykset tulevat tarvitsemaan yhä enemmän asiantuntija-apua
ja yrityskonsultointia. Vaatimukset toiminnan tehostamiseksi kovenevat. Tarvitaan yksityiskohtaista ja ajantasaista tietoa siitä mitä työntekijä, kuluttaja ja yritysasiakas ajattelevat ja tuntevat, jotta tulevat investoinnit, toimintastrategiat ja käyttäytymismallit olisivat paremmin ennustettavissa.

7.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus
Tutkimusta tehdessä yksi tärkeimmistä kriteereistä on se, että saatuun tietoon
voidaan luottaa. Kysymys luotettavuudesta kohdistuu tutkimusmenetelmiin, tutkimusprosessiin ja tutkimustuloksiin. (Toikko & Rantanen 2009, 121.) Määrällisissä tutkimuksissa luotettavuus liittyy reliabiliteettiin ja validiteettiin (Vilkka 2007,
152-153). Validiteetilla eli pätevyydellä viitataan käsitteenä siihen, että tutkimuksessa mitataan sitä mitä on tarkoitus mitata. Reliabiliteetilla eli luotettavuudella
arvioidaan tutkimuksessa käytettyjen mittareiden ja tutkimusasetelmien toimivuutta. Reliabiliteetin yksi keskeisimmistä osista on tutkimuksen toistettavuus.
Mikäli tutkimus toistettaisiin uudelleen samalla tutkimusasetelmalla toisen tutkijan
tulisi saada samanlainen tutkimustulos. (Toikko & Rantanen 2009, 122.) Tämän
tutkimustyön toteuttamista on arvioitu pätevyyden (validiteetin) sekä luotettavuuden (reliabiliteetin) perusteella.
Kehittämistyö on edennyt pääsääntöisesti suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.
Vastausaikaa kohderyhmälle pidennettiin etukäteen suunnitellusta 1 kuukaudesta (1.6.-30.6.2019) kesän loma-ajan vuoksi 2 viikolla, 1.7.-15.7.2019. Pidennyksen ansiosta saatiin lisävastauksia. Tutkimustyön eri vaiheissa on pyritty siihen, että prosessi on tarkoituksenmukainen kohdeyritykselle. Jatkotoimenpiteitä
ajatellen haluttiin saada mahdollisimman korkeaa vastausten määrää. Vastausaikaa pidennettiin, jotta tutkimustuloksesta saataisiin luotettavampi. Haasteena
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tässä tutkimuksessa oli kohderyhmän pieni koko ja vastaajien alhainen määrä,
mitä voidaan katsoa haittaavan tutkimustulosten luotettavuutta.
Vastuullisen kehittämisen toiminnalla pyritään positiivisiin tuloksiin kuten esimerkiksi hyvien käytäntöjen kehittämisessä. Usein kehittämistoimintaa raportoidessa
on olennaista raportoida myös epävarmuustekijöistä tai ristiriidoista, koska toiminnan pyrkimyksenä on tuloksellisuus. Tutkimukselliseen käytäntöön liittyy
myös rehellisyyden ja kriittisyyden vaatimus. (Toikko & Rantanen 2009, 128.)
Kehittämistoiminnassa luotettavuus tarkoittaa kuitenkin ennen kaikkea käyttökelpoisuutta. Ei riitä, että kehittämistoiminnan yhteydessä syntyvä tieto on todenmukaista. Informaation tulee myös olla hyödyllinen. (Toikko & Rantanen 2009, 121122.)
Kehittämistoimintaan liittyy keskeisesti myös kohdeyrityksen ja kehittäjän sitoutuminen projektiin. Kehittämisprosessi muodostuu perustelun, organisoinnin, toteutuksen, arvioinnin ja levittämisen tehtävistä. (Toikko & Rantanen 2009, 63-65.)
Kehittämistoiminta yleisesti on sosiaalinen prosessi missä kehittäjät ja toimijat
osallistuvat yhteisesti niin toimintaan kuin kehittämiseenkin, jolloin näiden henkilöiden sitoutuminen on keskeinen osa luotettavuutta (Toikko & Rantanen 2009,
124). Kehittämistoiminnan yhteydessä voidaan kysyä mikä on kehittämisen
kohde, ketkä ovat keskeisiä toimijoita, millaisten välineiden (tai käsitteiden) avulla
työtä tehdään ja mikä on kehittämisen tulos (Toikko & Rantanen 2009, 132).
Kehittämistulosten kannalta käyttökelpoisuus tarkoittaa ennen kaikkea kehittämisprosessin seurauksena syntyneiden tulosten hyödynnettävyyttä. Voidaan
myös korostaa jokaisen työorganisaation ja kehittämisprosessin ainutkertaista
luonnetta. Muualla kehitettyä on vaikea istuttaa erilaiseen toimintaympäristöön.
Kehittämistoiminnan tulokset ja tuotokset ovat tässä mielessä kontekstisidonnaisia. (Toikko & Rantanen 2009, 125–126.)
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Liite 2. Tutkimuksen saatekirje
Hyvä Soldemilainen,

opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa, liiketalouden myyntiosaamisen yksikössä, tradenomin tutkintoon johtavassa koulutuksessa.
Teen opinnäytetyöni Soldemille perehdytyspolun prosessiin liittyen. Tutkimuksen
avulla voidaan parantaa perehdyttämisen ja työhön ohjauksen laatua Soldemilla, ja kehittää toimintaa tarpeiden mukaan.
Opinnäytetyö toteutetaan kyselytutkimuksena, johon kutsun teidät osallistumaan.
Osallistuminen merkitsee oheisen kyselylomakkeen täyttämistä Google Formsin
kautta. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista.
Teillä on mahdollisuus saada apua kyselomakkeen täyttämiseen Soldemin henkilökunnalta. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus antamistanne vastauksista.
Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa. Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottaman luottamuksellisesti. Kenenkään vastaajan tiedot eivät
paljastu tuloksissa. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa kesäkuun loppuun asti.
Opinnäytetyöni ohjaajana toimii Riitta-Liisa Arpiainen Tampereen ammattikorkeakoulusta, s-posti riitta-liisa.arpiainen@tuni.fi. Opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Internetissä osoitteessa www.theseus.fi.
Kiitokset vielä vaivannäöstäsi etukäteen!
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