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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa rekrytointiprosessi työhyvinvoinnin alalla 
toimivalle Cuckoo Networks Oy:lle. Cuckoo Networks Oy on suomalainen kasvuyritys, joka myy 
taukotreenisovellusta yrityksille. Opinnäytetyön pohjalta toivottiin saavan konkreettisia 
apuvälineitä sekä tietoon perustuvia näkökulmia rekrytointiin liittyen. Onnistunut rekrytointi 
on yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeää, sillä rekrytointi on yritykselle kallis investointi. 
Kun yrityksellä on selkeä malli rekrytoinnissa, vältetään epäonnistuneita rekrytointeja ja sillä 
on vaikutus myös yrityksen työnantajamielikuvaan.  
 
Opinnäytetyössä käsiteltiin henkilöstöjohtamista kokonaisuudessaan, esihenkilötyötä sekä 
rekrytointiprosessin eri vaiheita pohjautuen alan kirjallisuuteen ja verkkoaineistoihin. 
Henkilöstöjohtaminen liittyy vahvasti rekrytointiin, sillä yrityksen tärkein voimavara on 
henkilöstö. Keskeisimmät käsitteet opinnäytetyössä olivat rekrytointi, rekrytointiprosessi, 
myyntityö ja henkilöstöjohtaminen. 
 
Opinnäytetyöhön sisältyi teemahaastatteluna toteutettu laadullinen tutkimus, joka kohdistui 
kahteen kohderyhmään: kuuteen työnhakijaan sekä neljään rekrytoijaan. Haastatteluiden 
avulla saatiin näkökulmia ja mielipiteitä kokemuksista rekrytoinneista työnhakijoilta sekä 
minkälaisia keinoja ja malleja ammattilaiset käyttävät rekrytoinnin hoitamiseen 
työpaikkailmoituksesta aina uuden työntekijän valintaan saakka. 

 
Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntyi kattava rekrytointiprosessi Cuckoo Networks 
Oy:lle. Konkreettisena tuotteena toimeksiantajayritys sai rekrytointiprosessiin sisältyvät 
prosessin eri vaiheet: rekrytoinnin aikataulun, työpaikkailmoituspohjan, myyjäprofiilin 
kriteerit, haastattelurungon, myyntityöhön sopivan simulaatiotehtävän ja ohjeistuksen 
hakijoiden informointiin pohjautuen teoreettiseen tietoon ja teemahaastatteluiden 
tuloksiin. Rekrytointiprosessi kokonaisuudessaan auttaa ja nopeuttaa rekrytointia 
toimeksiantajayrityksessä, ja sitä voidaan hyödyntää myös muita rooleja rekrytoidessa. Työssä 
saavutettiin asetetut tavoitteet hyvin ja toimeksiantajayritys voi hyödyntää tuotosta.  
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The purpose of the thesis was to create a recruiting process for a SaaS company in the 
workplace wellbeing field. The commissioner, Cuckoo Networks Oy, is a Finnish growth 
company that sells break exercise app for corporations. The purpose of the thesis was to 
create concrete tools and knowledge-based approaches for recruiting. Successful recruitment 
is important for a company’s business, as recruitment is an expensive investment. When the 
company has a clear and good recruitment process it helps to hire the right people and helps 
to avoid failed recruitments. It also has an effect on the company’s employer branding. 
 
The theoretical framework considers in general human resources, leadership, and different 
phases of the recruitment process based on the literature of the field and online materials. 
Human leadership is strongly related to recruitment because the personnel is the most 
important resource for the company. Key concepts of the thesis are human leadership, 
recruiting, recruiting process, and sales. 
 
In addition to related literature, this thesis includes qualitative research executed by theme 
interviews which focuses on two different target groups: six job seekers and four recruiters. 
The interviews provided valuable insight and practical information on the recruitment process 
starting from the job description to the selection of the best candidate from the job seekers' 
point of view.  
 
As a result of the functional thesis, a comprehensive recruiting process was created for the 
Cuckoo Networks Oy. The concrete process description includes the following phases of the 
recruitment: schedule for recruitment, job description, recruitment criteria for sales 
managers, the base for the interview, simulation task for the sales manager recruitment, the 
introduction of candidate communication based on the theory, and theme interviews. The 
entire recruitment process furthers and expedites the recruitment process of the 
commissioner and it can be used for hiring for even new roles in Cuckoo Networks Oy. The 
thesis meets the set objectives well and the commissioner can utilize the income. 
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on muodostaa rekrytointiprosessi Cuckoo Networks Oy:lle. 

Onnistunut rekrytointi on yksi tärkeimmistä tekijöistä yrityksen kasvun ja menestymisen 

kannalta. Hyviä työntekijöitä on nykymaailmassa vaikea löytää, sillä moni yritys panostaa 

entistä enemmän työnantajamielikuvaan ja sosiaalisen median kautta ihmiset ovat 

tietoisempia minkälaisia yritykset ovat työnantajina. 

Cuckoo Networks Oy:n toimeksianto rekrytointiprosessin muodostamiselle syntyi tarpeesta, 

sillä prosessia ei ole aikaisemmin ollut kasvuyrityksellä. Tarve käsiteltiin yhdessä Cuckoon 

toimitusjohtaja Veera Lehmosen kanssa ja erityisesti myynnin rooleihin tarvitaan selkeä malli, 

sillä yrityksen liiketoiminta perustuu B2B-myyntiin ja yleisesti hyviä myyjiä on vaikea 

tunnistaa ilman selkeitä tarpeita. Opinnäytetyön onnistuessa, yritys voi hyödyntää mallia 

muiden roolien rekrytoinnissa ja yrityksen aloittaessa rekrytoida kansainvälisesti, voidaan 

malli monistaa uusiin maihin. 

Henkilöstön ideat, luovuus ja sitoutuminen työhönsä auttavat yritystä saavuttamaan 

haluamansa liiketoiminnalliset tavoitteet. Siksi yksi yrityksen tärkeimmistä päätöksistä onkin, 

kuka palkataan kulloiseenkin rooliin. Rekrytoinnin merkitys on suuri, sillä valinnat luovat 

henkilöstön osaamisen pohjan, jota lähdetään kehittämään yrityksen kasvaessa. Jokainen 

valinta tulee olla strategisesti perusteltu. Rekrytointi ei pääty pelkästään valintaan, vaan 

oikean henkilön löydyttyä prosessi jatkuu maksimoimalla henkilön potentiaali ja tarjoamalla 

menestykseen edellyttävät työkalut ja mahdollisuudet kehittyä. Kun yritys keskittyy 

taloudellisten tulosten lisäksi rakentamaan oikean henkilöstön ja investoimaan heihin, saa 

yritys strategisen ja kestävän kilpailuedun. (O’Meara & Petzall 2013, 16-18, 29, 33.)  

Opinnäytetyön aihe rajattiin rekrytointiprosessiin tarpeesta valintaan, eikä aiheeseen haluttu 

ottaa mukaan perehdytysprosessia, vaikka se kuuluukin yhtenä osana onnistuneeseen 

rekrytointiin. Onnistuessaan rekrytoitu henkilö kasvaa yrityksen kasvun mukana ja auttaa 

yritystä liiketoiminnallisesti. Epäonnistunut rekrytointi on yritykselle kallista, sillä 

rekrytointiin kuluu paljon aikaa niin ennen prosessia, prosessin aikana sekä uuden henkilön 

aloittaessa, sillä se vie aina nykyisen henkilöstön resursseja perehdytyksen osalta. 

2 Kohdeyritys – Cuckoo Networks Oy 

Cuckoo Networks Oy, Cuckoo Workout, on suomalainen kasvuyritys, joka on perustettu vuonna 

2014. Cuckoo Networks Oy tekee pelillistä taukotreenisovellusta yrityksille tavoitteenaan 

parantaa yritysten työhyvinvointia ja lisätä yhteisöllisyyttä. Sovellus muistuttaa, ohjaa ja 
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pelillisin keinoin motivoi työntekijöitä liikkumaan fysioterapeutin suunnittelemien videoiden 

tahtiin työpäivien aikana. (Cuckoo Workout 2020.) 

Yritys työllistää kymmenen henkilöä perustaja ja toimitusjohtaja Veera Lehmosen lisäksi. 

Cuckoon tiimi koostuu yhdestä teknologiajohtajasta, ohjelmistokehittäjästä, myyntitiimistä, 

joka koostuu viidestä myyjästä, joista yksi vastaa myyntitiimistä, sekä kahdesta viestinnän ja 

markkinoinnin henkilöstä ja yhdestä operatiivisestä henkilöstä. (Cuckoo Workout 2020.) 

Cuckoo Workout on B2B-tuote, jota myydään yritysten HR-henkilöstölle SaaS-palveluna. 

Myyntihenkilöiltä odotetaan B2B-myynnistä kokemusta, sillä se eroaa suuresti B2C-tuotteiden 

myynnistä. Myyntiprosessissa on vahvasti mukana myös GDPR-asiat, erilaisten toimintatapojen 

sisäistäminen julkisen ja yksityisen puolelta sekä tietenkin B2B-myynnille ominaiset 

piirteet. (Lehmonen 2020.) 

Cuckoon toimitusjohtaja Veera Lehmonen (2020) kokee, että tärkeintä yrityksen kehityksen 

kannalta on oikea tiimi, joka muodostuu toisiaan tukevista ammatillisista sekä luonteen 

vahvuuksista. Tiimin rakentamisessa on tärkeää, että kaikki ovat ammattilaisia omalla osa-

alueellaan ja muodostavat dynamiikan, joka rakentuu luottamuksen päälle. Lehmonen haluaa, 

että Cuckoo työpaikkana olisi mieluisa, energinen ja se muodostaisi oman ”Cuckoo-perheen”. 

Cuckoon arvot ovat iloinen, aito, rohkea ja yhdessä, ja nämä ovat niitä arvoja, joita 

Lehmonen (2020) haluaa näkyväksi niin yrityksen toiminnassa kuin myös asiakkaille 

tuotettavan sovelluksen kautta. 

Cuckoolla uskotaan siihen, että jokainen pääsee kehittämään itseään vahvuuksien mukaan, 

kohti omaa päämäärää. Koska nuorella yrityksellä ei ole ollut valmiita rooleja, on rooleja 

päästy kehittämään yhdessä uusien tiimiläisten kanssa tiimin ja yrityksen kasvaessa. 

Kokonaisuudessaan Veera Lehmonen (2020) kertoi haluavansa saada konkreettisen 

apuvälineen rekrytoinnin osaksi ja sitä kautta saada löydettyä oikeat henkilöt heidän nopeasti 

kasvavaan tiimiinsä.  

2.1 Työhyvinvointi SaaS-palveluna 

SaaS-mallilla tarkoitetaan ”Software as a service” eli verkossa toimivaa palvelua, jota 

tarjotaan asiakkaille. Asiakas ei osta siis palvelun omistusta vaan ostaa käyttöoikeuden 

palveluun, lisenssejä tai käyttöaikaa. SaaS-mallit ovat skaalautuvia, ne sopivat mm. 

kansainväliseen- ja nettimyyntiin sekä mahdollisuuksien mukaan niitä voidaan räätälöidä 

asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. (Pilvi 2019.) 

Cuckoo Workout myydään lisenssimäärän mukaan, ja hinnasto on jaettu neljään kokoon, 

johon on mahdollista ostaa lisälisenssejä. Esimerkiksi Cuckoo AITO 100 lisenssiä maksaa 

495€/kk ja lisälisenssit ovat 4€/kpl/kk. Palvelu toimii kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja 

englanti. Sitä on mahdollista käyttää tietokoneella nettiselaimen kautta, tai älypuhelimella 
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nettiselaimessa tai ladattavalla sovelluksella. Cuckoo tarvitsee toimiakseen vain 

nettiyhteyden, joten yritysten IT-osastojen ei tarvitse erikseen ladata palvelua henkilöstön 

koneille. (Cuckoo Workout 2020.)  

Kun tarkastellaan työhyvinvoinnin alaa Suomessa, ei Cuckoo Workoutia vastaavia työpäivien 

aikaiseen liikuntaan keskittyviä SaaS-palvelun tarjoajia juuri ole tai keinot ovat 

vanhanaikaiset. Suurimmat kilpailijat Cuckoo Workoutilla Suomessa ovat BreakPro ja 

HeiaHeia. BreakPro pitää ladata jokaisen henkilön koneelle erikseen, ja palvelusta saa 

taukovideoita (BreakPro 2020). HeiaHeia puolestaan kohdistuu niin työ kuin vapaa-aikaan 

(Heiaheia 2020).  

Työpäivien aikainen istuminen ja siitä aiheutuvat haitat ovat olleet mediassa paljon esillä ja 

myös Työterveyslaitos (2018) tutki Cuckoo Workoutin vaikutuksia Nokian työntekijöillä, ja 

julkaisi tutkimuksen taukoliikuntasovelluksen positiivisista vaikutuksista. Tutkimuksessa 

selvisi, että taukoliikuntasovelluksen käyttö vähentää työpäivän aikaista istumista ja 

liikkumattomuutta, lisäten kevyttä liikettä ja liikuntaa niin työpäivien aikana kuin myös 

vapaa-ajalla. Testiryhmässä havaittiin, että palautuminen tehostui, tarmokkuus lisääntyi ja 

väsymys vähentyi. Samalla myös tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuus ja kipuoireet 

vähentyivät. (Punakallio A. ym. 2018.) 

2.2 Myyntityö kohdeyrityksessä 

Myyntityö tapahtuu Cuckoo Workoutilla pääasiassa perinteisesti puhelimitse. Myynnin tueksi 

on aloitettu kehittämään markkinointia entistä tuottavammaksi. Markkinoinnin tarkoituksena 

on hankkia myynnille liidejä, joita myyjät voivat kontaktoida ”lämpiminä”.  Cuckoolla on 

muodostettu myyntistrategia, perustuen yrityksen historiaan, niin määrälliseen eli kerättyyn 

dataan myynnin konversioista sekä laadulliseen, miten myyntiä on kehitetty vuosien edetessä 

sekä mitkä asiat ovat vaikuttaneet myynnissä onnistumiseen. Strategiassa on huomioitu 

myynnin kehittyminen niin yrityksen sisällä kuin myös maailmassa ylipäätänsä digitaalisen 

myynnin lisääntyessä. (Lehmonen 2020.) 

Myyntistrategia on yrityksen itse määrittelemä suunta siitä, mitä keinoja käyttämällä 

päästään haluttuihin tuloksiin. Strategia sisältää tiedostetut keskeiset asiat, joiden avulla 

tuloksia saadaan aikaan, ottaen myös huomioon henkilöstön sitouttamisen sekä motivaattorit. 

(Nieminen & Tomperi 2008, 75). Myyntistrategia koostuu Manning, Reece & Ahearne (2010, 

55-56) mukaan neljästä eri osa-alueesta: tavoitteiden asettamisesta, toimenpiteiden 

määrittämisestä, jotta tavoitteisiin päästään, toiminnan jalkauttamisesta ja tulosten 

seuraamisesta sekä mittaamisesta.  

Niemisen & Tomperin (2008, 75) näkemys myyntistrategiasta on: markkinatuntemuksen 

hyödyntäminen, yrityksen myyntiorganisaatio (koko ja rakenne), henkilöstön ammattitaito ja 

prosessit sekä käytettävät järjestelmät. Kun otetaan molemmista näkemyksistä vahvasti 
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nousevat kohdat esiin, on myyntistrategiassa määriteltävä tavoitteet, miten niihin päästään, 

miten niitä seurataan ja millä henkilöstön kokoonpanolla.   

Cuckoo Workout on muodostanut nykyisten asiakkaidensa kautta kohderyhmät, joiden avulla 

myyjät prospektoivat uusia liidejä verkkopohjaiseen tiedonkeruun soveltuvan Vainu-

sovelluksen kautta. Prospektoinnin jälkeen myyjät kontaktoivat yritysten HR-päättäjiä, joiden 

vastuulla on yritysten henkilöstön hyvinvointi. (Lehmonen 2020.) 

Prospektointi eli potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen ja löytäminen on myyntityön 

tärkeä osa. Prospektointi on muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana ja nykyään siihen 

liittyy paljon systemaattisuutta sekä analytiikkaa. Prospektoidessa tulee kiinnittää huomiota 

käyttäytymisdataan esimerkiksi nettisivukävijöiden käyttäytymiseen ja erilaisten sisältöjen 

latauksiin, sisäiseen dataan, jota myyjät kirjaavat CRM-järjestelmiin ja julkiseen dataan, jota 

analysoimalla saa mm. tietoa yritysten muutoksista, joihin tarttumalla saa hyvän kulman 

kontaktointiin ja oman tuotteen esittämiseen ja myymiseen. (Honkanen 2015.) 

Kun HR-henkilö on kontaktoitu, kartoitetaan tilannetta Cuckoon tarpeesta ja yrityksen 

nykytilanteesta henkilöstön hyvinvoinnin osalta. HR-henkilöiden kanssa pidetään tapaamisia 

joko kasvotusten tai etäyhteyksien välityksellä. Tapaamisten tarkoituksena on jatkaa 

puhelimessa käytyä keskustelua henkilöstön työhyvinvoinnin osalta ja esitellä Cuckoo Workout 

sekä kertoa taukoliikunnasta tulevia hyötyjä niin yksilön kuin yrityksen 

näkökulmasta. (Lehmonen 2020.) 

B2B-myyjän tulee ymmärtää asiakkaan arvo, kuinka nämä arvot täytetään ja vakuutetaan 

heidät ostamaan myytävä tuote. Samaan aikaan, myyjän pitää muuttaa toimintaansa 

mahdollisimman tehokkaaksi siten, että kustannukset pienenevät. Myynnissä tulee ottaa 

huomioon myyntistrategia, joka on jokaisella yrityksellä mietitty valmiiksi. (Andersson, 

Axelsson & Rosenqvist 2018, 77-78, 89.) 

Tapaamisen jälkeen alkaa erilaiset systemaattiset follow-up toimenpiteet, eli asiakkaan 

systemaattinen yhteydenpito ja mahdollisen tulevan kaupan aikatauluttaminen asiakkaan 

kanssa, ja muiden päätöksentekijöiden kontaktointi. Kaikki asiakkuuksiin liittyvät keskustelut 

ja tulevat toimenpiteet tulee myyjän raportoida asiakkuuksien hallintajärjestelmään eli CRM-

järjestelmään, joka on myyjän yksi tärkeimmistä työvälineistä puhelimen lisäksi. Kun asiakas 

kertoo hyväksynnän Cuckoon aloituksesta, on myyjän tehtävä hoitaa sopimukset kuntoon 

asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen asiakkuus siirtyy Cuckoon asiakkuusvastaavalle. Myyjien 

tehtävänä on pelkästään uusasiakashankinta. (Lehmonen 2020.) 

Monessa myyntityössä on tärkeää tavata asiakas, selittää tuote ja ne ominaisuudet, jotka 

olisivat asiakkaalle merkityksellisiä. Myyjän on hyvä sisäistää yrityksen myyntiprosessi ja mitä 

paremmin myyjä sen sisäistää, pystyy hän tarjoamaan parhaan tuloksen niin asiakkaalle kuin 
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yritykselle. Systemaattisuus työssä, tilannetaju ja ongelmanratkaisukyky ovat myyjälle hyviä 

ominaisuuksia. (Andersson, Axelsson & Rosenqvist 2018, 90-91.) 

Cuckoolla myyjän tärkeät ominaisuudet: sosiaaliset taidot (asiakassuhteiden luonti ja 

ylläpito), aktiivinen myyntityö (rohkeus tarttua puhelimeen ja kylmäsoitot), esiintymistaidot 

ja heittäytymiskyky, kaupallinen koulutus tai kokemus, hyvät suulliset ja kirjalliset taidot 

suomeksi ja englanniksi (ruotsin kieli etu), periksiantamattomuus ja kiinnostus työhyvinvointia 

kohtaan. (Lehmonen 2020.) 

Kuten joka alalla, myös myyntityössä kohdataan haasteita. B2B-myynnissä tulee ymmärtää 

markkinaa, jossa työskentelee ja sopeuttaa myytävä tuote markkinaan sopivaksi. Joskus voi 

olla tarpeellista muokata tuotetta/palvelua yksittäisille asiakkaille. Tärkeintä on kuitenkin 

myydessä tuoda ilmi ne piirteet, joilla kilpailija voitetaan ja miksi juuri me tuodaan eniten 

arvoa asiakkaalle. (Andersson, Axelsson & Rosenqvist 2018, 89-90.) 

Cuckoo Workoutilla on strategian mukaiset tavoitteet, jotka on johdettu budjetista. 

Tavoitteet on asetettu niin tiimi kuin yksilötasolla jokaiselle työntekijälle. Myyjien tuloksia 

mitataan kuukausittaisen liikevaihdon kasvattamisella, joka on jaettu tapaamistavoitteisiin ja 

euromääräiseen tavoitteeseen, joka taas on jaettu kvartaaleittain. Tavoitteita seurataan niin 

viikko, kuukausi kuin vuositasolla. Kun tavoitteita seurataan lyhyellä aikavälillä, pystytään 

mahdollisiin epäkohtiin puuttumaan ajoissa. Tällöin ongelmakohta pystytään identifioimaan 

ajoissa ja voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kuten myyjän tukemiseen eri myyntiprosessin 

vaiheissa. (Lehmonen 2020.) 

Kun myyjä pääsee hänelle asetettuihin euromääräisiin tavoitteisiin kuukausittaisen 

liikevaihdon tasolla, voidaan helposti määrittää rekrytoinnin onnistuminen. Lisäksi myyjille on 

asetettu välitavoitteita, jotka alkavat viikkotasoisilla tapaamistavoitteilla ja työsuhteen 

ensimmäisellä kuukaudella tapahtuva kauppatavoite, joka on euromäärästä riippumaton. 

Kuukausittaisen liikevaihdon kasvutavoitteeseen myyjän tulee päästä ensimmäisen kuuden 

kuukauden aikana. (Lehmonen 2020.) 

2.3 Työhyvinvointi ja työnantajamielikuva 

Cuckoo Networks Oy:ssa halutaan panostaa työntekijöiden hyvinvointiin ja Lehmonen (2020) 

kokee, että varsinkin kun yritys toimii itse työhyvinvoinnin alalla, on tärkeää panostaa omaan 

henkilöstöön. Cuckoo tarjoaa henkilöstölleen Elixian kuntosalien jäsenyyden, mahdollisuuden 

käyttää ratkaisukeskeistä ja matalan kynnyksen terapiapalveluita Auntie-palveluita, kerran 

viikossa lounasedun, iltatyölisän, yhteistä tekemistä mm. yhteiset treenit ja säännölliset 

yrityksen virkistymispäivät, etätyön mahdollisuudet, ergonomiset välineet toimistolla, 

joustavat työajat, työterveyshuollon sekä tietenkin mahdollisuuden käyttää omaa 

taukoliikuntasovellusta.   
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Cuckoon arvot ovat yhdessä, rohkea, iloinen ja aito, jotka ilmenevät niin jokapäiväisessä 

työskentelyssä toimistolla kuin asiakaskohtaamisissa ja viestinnässä yrityksen sisällä sekä 

ulkoisissa kanavissa. Cuckoolla kannustetaan henkilöstöä julkaisemaan LinkedInissä omaa 

työtä edistävään toimintaan mm. osallistumalla keskusteluihin työhyvinvoinnissa ja viemään 

taukoliikunnan hyötyjä tietoisemmaksi sosiaalista mediaa hyödyntäen. Jokainen saa 

vapaavalintaisesti lähteä brändäämään itseään omalla tyylillään ja persoonallaan. Moni 

Cuckoon työntekijä on lähtenyt hyödyntämään asiantuntijuuttaan työhyvinvoinnin saralla 

LinkedInissä. (Lehmonen 2020.) 

Sosiaalisen median kanavat ovat Cuckoolla käytössä ja niihin päivitetään ja tuotetaan 

säännöllisesti sisältöä päivittäin. Esimerkiksi Instagramin puolella on ollut 

työntekijäesittelyitä, jossa jokainen työntekijä on päässyt esittämään oman työpäivän kulun 

sekä kertomaan itsestään ja Cuckoosta työnantajana. Tämä on saanut paljon positiivista 

palautetta niin seuraajilta kuin myös työnhakijoilta. (Lehmonen 2020.) 

Cuckoo on ollut esillä valtakunnallisissa TV kanavissa mm. Yle ja MTV useaan otteeseen, 

tuoden taukoliikunnan positiivisia vaikutuksia kansan tietoisuuteen. Cuckoon asiantuntijoita 

on myös haastateltu erilaisiin lehtikirjoituksiin ja Lehmosen yrittäjäksi lähtemisen tarinaa on 

julkaistu monissa eri lehdissä. (Cuckoo Workout 2020.) 

2.4 Rekrytoinnin nykytila ja haasteet 

Tiimin kasvaessa, Cuckoo Networks Oy on käyttänyt ulkopuolisia rekrytointipalveluita, mutta 

heidän toimeksiantorekrytointinsa eivät ole olleet onnistuneita. Cuckoo on tehnyt muutamia 

omia rekrytointeja, ja osa niistä on onnistuneet paremmin kuin ulkopuolisten konsulttien 

käyttäminen. Suurin osa pidempiaikaisista työntekijöistä on rekrytoitu oman tiimin 

verkostojen kautta, jolloin kokemukseen pohjautuva näyttö on vahvistanut onnistumista 

rekrytoinnissa. 

Cuckoon itse tehdyt rekrytoinnit on tähän asti hoidettu ilmoituksella Duunitorin palvelussa ja 

Cuckoon omilla nettisivuilla, joka on jaettu Cuckoon omiin sosiaalisen median kanaviin. Kun 

ilmoitus on jätetty, ovat hakijat saaneet lähettää oman hakemuksen ja CV:n. Tämän jälkeen 

Lehmonen tai myyntijohtaja on käynyt hakemukset läpi ja niistä osa on kutsuttu 

haastatteluun. Haastatteluiden jälkeen on tehty päätös siitä, kenet palkataan osaksi 

myyntitiimiä. 

Cuckoon ongelma rekrytointiprosessissa on, ettei prosessia ole ollut. Hakijoita ei voida 

asettaa samalle linjalle keskenään, koska esimerkiksi haastattelurunkoa ei ole analysoitu ja 

asetettu etukäteen, lisäksi se saattaa vaihdella keskenään kandidaattien välillä. Tämä tekee 

kandidaattien vertailusta lähes mahdotonta ja epäarvoista. Haastatteluista ei tehdä 

samanlaisia merkintöjä, joten jälkikäteen on vaikea vertailla kandidaatteja.  
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Jokaiselle roolille Cuckoon tiimissä on tehty roolikuvaukset, joiden perusteella on helppo 

rakentaa työpaikkailmoitus. Kuvauksien perusteella voi muodostaa ilmoituksen, josta käy ilmi, 

mitä hakijalta odotetaan ja minkälaiset taidot ovat keskeisessä osassa roolissa menestymisen 

kannalta. Roolikuvauksia voidaan käyttää tämän opinnäytetyön tukena muodostaessa myyjän 

roolin rekrytointiprosessia.  

Rekrytoinneille ei ole asetettu selkeitä mittareita, joilla hakijoita mitattaisiin. Tämän vuoksi 

hakijoiden vertailu sekä valintaperusteet eivät ole johdonmukaisia. Rekrytoinnille ei ole 

tiettyä prosessia, vaan se jää rekrytoinnista vastaavien henkilöiden varaan. Tämä on myös 

merkittävä este yrityksen kasvulla tulevaisuudessa. 

Rekrytoinnin tarve on Cuckoolla määräytynyt siten, että jokaiselle uudelle vuodelle asetetaan 

euromääräiset kasvutavoitteet, jotka pohjautuvat edellisten vuosien kasvuun ja 

kannattavuuteen sekä olemassa olevien taloudellisten resurssien määrään. Tämän pohjalta 

tehdään päätös, kuinka paljon uusia myyjiä tarvitsee rekrytoida olemassa oleviin tavoitteisiin 

pohjautuen. Tässä otetaan myös huomioon rekrytoinneissa epäonnistuminen. Jokaisella 

myyjällä on euromääräinen kuukausitavoite, ja näiden tavoitteiden kautta määräytyy se, 

kuinka paljon myyntitiimi tekee kasvua. Kaikkien tavoitteiden takana on kuitenkin se, että 

jokainen myyjä on tuottava yritykselle ja mahdollistaa operatiivisen tiimin toiminnan. Uudella 

myyjällä kestää keskimäärin noin 4-6 kuukautta, jotta myyjästä tulee tuottava yritykselle. 

Tällöin pitää ottaa huomioon, että nykyisellä tiimillä pitää kustantaa myös uuden myyjän 

palkkaus. 

Kun tavoitteet on tehty uudelle vuodelle, hallitus ja toimitusjohtaja miettivät mihin kohtaan 

rekrytoinnit järjestetään ajallisesti. Kun ajat ovat päätetty, toimitusjohtaja Lehmonen ja 

silloinen myyntijohtaja ovat julkaisseet hakuilmoituksen, jonka jälkeen on ryhdytty 

haastatteluihin. Nyt mallista on siirrytty siihen, että prosessista vastaa operatiivinen johtaja, 

joka julkaisee ilmoituksen sekä hallinnoi hakijoita ja prosessia kokonaisuudessaan. 

Erilaisia kokeiluita rekrytoinnin edetessä on tehty: hakemuskirjeitä, videoita ja tehtäviä, 

mutta yhtenäistä prosessia ei ole löydetty. Tulevaisuudessa rekrytointiprosessin kulku säilyy 

operatiivisen johtajan vastuulla, mutta mikäli yritys kasvaa, on mahdollista, että yritykseen 

rekrytoidaan HR-henkilö vastaamaan rekrytoinneista tai mikäli tiimissä on henkilö, joka on 

kiinnostunut HR-vastuista, voidaan hänen kehitystänsä yrityksessä ohjata siihen suuntaan.  

3 Henkilöstöjohtaminen 

Ennen ajateltiin, että henkilöstöjohtaminen pitää sisällään vain palkanlaskennan, loma-

aikojen järjestelyt, rekrytoinnit ja koulutukset, mutta henkilöstöjohtaminen on paljon muuta 

näiden lisäksi. (LinkedIn Talent Solutions 2016.) Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan kaikkea 

henkilöstöön liittyvää toimintaa: henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja motivaation 
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varmistamista. Henkilöstöjohtamisen voi jakaa kolmeen alueeseen angloamerikkalaisen mallin 

mukaan: henkilöstövoimavarojen johtaminen, työelämäsuhteiden hoitaminen, johtajuus ja 

esihenkilötyö. Suomessa henkilöstöjohtamisessa painotetaan henkilöstövoimavarojen 

johtamista sekä johtajuuden tarkastelua. (Viitala 2014.)  

 

 

Kuvio 1 Henkilöstöjohtamisen roolien jako yrityksissä (Viitala 2014.) 

Nykypäivän johtamisen kulmakivenä pidetään tehokkuutta, jolla tarkoitetaan kykyä tuottaa 

palveluita ja tuotteita mahdollisimman pienin kustannuksin sujuvasti, nopeasti ja 

laadukkaasti. Jotta yritys mahdollistaa kasvun, tarvitaan ihmisiä. Yrityksissä työskentelevät 

ihmiset ovat yrityksen voimavara, ja yrityksen toiminta on heistä riippuvaista. Monien 

tutkimusten tulosten kautta on selvinnyt, että kun yrityksen henkilöstöllä on oikeanlainen 

motivaatio, he ovat sitoutuneita työhön ja työhyvinvointiin panostetaan, saadaan parempia 

tuloksia. Yhtä lailla parempiin tuloksiin vaikuttaa oikeudenmukainen palkitsemisjärjestelmä, 

hyvä ilmapiiri sekä korkea osaaminen. Tutkimusten mukaan myös työpaikan hyvä 

esihenkilötyö vaikuttaa työhyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen. (Viitala 2014.) 

Kun mietitään suomalaisten työntekoa, voidaan sanoa, että suomalaiset ovat hyvin 

työelämäorientoituneita, sitoutuvat omaan työhönsä vahvasti ja arvostavat työhyvinvointia. 

Suomessa tehdään vuosittain nuorisotutkimus, jossa selviää vuosittain, että nuoret arvostavat 

hyvän työpaikan löytämistä jo varhain. (Viitala 2014.) 
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Kuvio 2 Henkilöstöjohtamisen osa-alueet (Viitala 2014.) 

Yllä oleva kuva (kuvio 2) esittää henkilöstöjohtamisen eri osa-alueita. Henkilöstöjohtamisesta 

puhutaan usein henkilöstövoimavarojen johtamisesta, koska yrityksen tärkein voimavara on 

koko henkilöstö. Henkilöstöjohtaminen nähdään usein yhtenä yrityksen osana kuten 

markkinointi tai myynti. Kenttä kattaa monia eri osa-alueita: hallinnolliset toiminnat 

esimerkiksi palkkausjärjestelmät, työsopimukset, työterveyshuolto; henkilöstötoiminnot 

kuten rekrytointi, perehdytys, palkitseminen, hyvinvointi; henkilöstötyö, joka pitää sisällään 

henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvät työtehtävät. Eri osa-alueet taas jaetaan 

erilaisiin henkilöstöprosesseihin kuten rekrytointi, perehdyttäminen, kehittäminen ja 

ulkoistaminen. (Viitala 2014.) 

Yritys menestyy sitä paremmin, mitä paremmin henkilöstöjohtamisen toimintoja tehdään, ja 

hyviksi todettuja käytäntöjä toteutetaan. Yhdeksi yrityksen tärkeimmäksi osa-alueeksi 

nostetaan usein henkilöstö, ja se onkin monen yrityksen kilpailuetu. Kun 

henkilöstöjohtaminen on otettu tarpeeksi hyvin huomioon, voidaan henkilöstöä johtaa 

mahdollisimman tuloksekkaasti. (Kotila 2005, 76, 81-82.) 

Gregg Learning (2019) henkilöstöjohtamisen mallin mukaan henkilöstöjohtaminen on kuin 

kahdeksanosainen ihmisten johtamisen ratas. 1. Strategia ja suunnittelu: minkälaista 

henkilöstöä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, jotta yritys pääsee määriteltyihin 

kasvutavoitteisiin. 2. Henkilöstön hyvinvoinnin ja oikeuksien kannalta lakien, sääntöjen 

noudattaminen ja niiden toteuttaminen. 3. Kykyjenhallinta: henkilöstön sitouttaminen ja 

motivointi sekä tuottavuuden ylläpitäminen. 4. Koulutuksen ja kehittyminen: henkilöstön 

kehittyminen ja kouluttautuminen yrityksen tarpeiden mukaan sekä henkilöstön kehittämisen 

ylläpito. 5. Tulosjohtaminen: yrityksen mission ja henkilöstön työn yhtenäistäminen, jotta 

päästään tuloksiin. 6.  Henkilöstön palkitseminen: aineeton ja aineellinen palkitseminen 

motivaation tukena ja työntekijäpidon parantamisessa esim. palkkana tai 
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huomionosoituksena. 7. Henkilöstön hyvinvointi ja turvallisuus. 8. Suhteiden ylläpito ja 

kehittäminen. (Gregg Learning 2019.) 

3.1 Strateginen henkilöstöjohtaminen 

Kun puhutaan strategisesta henkilöstöjohtamisesta, puhutaan sovelletusta 

johtamisfilosofiasta, joka mahdollistaa oppivan organisaation. Tämän filosofian keskiössä on 

liiketoiminnallisten tavoitteiden ja henkilöstön yhdistäminen, jotta edistetään 

liiketoiminnallisia tuloksia oikeilla valinnoilla. Strateginen HR pitää yllä organisaation arvoja 

sekä inhimillisyyttä ja auttaa rakentamaan muutoskapasiteettia, jolloin se osaa ennakoida 

erilaisia trendejä ja vaikutuksia pitkän aikavälin aikana. Kun nämä kaikki toteutuu 

strategisessa henkilöstöjohtamisessa, tarjoaa se yritykselle kilpailuedun. (Schultz 2014.) 

Kun yrityksen strategiaa luodaan, tulisi henkilöstöjohtajien olla mukana prosessissa, jolloin 

etsitään yhdessä ratkaisuja strategiaan pohjautuen siihen, mihin suuntaan yritys on menossa 

ja minkälaista osaamista kaivataan, jotta päästään haluttuihin tuloksiin. (Kotila 2005, 27.) 

Henkilöstöammattilaisilla on parhain näkemys yrityksen henkilöstöstä, ja heidän 

ammattitaitoansa tulisi huomioida yrityksen muissa osa-alueissa henkilöstönäkökulman 

kannalta heidän omassa toiminnassaan. (Viitala 2014.) Kun strategiaa lähdetään 

toteuttamaan, nousee henkilöstöstrategia tärkeäksi osaksi liiketoimintastrategiaa, henkilöstön 

osaamisen ja määrän osalta. (Kotila 2005, 27.) 

Viitalan (2014, 27) mallissa yrityksen strategia jaetaan kolmeen eri tasoon: yritysstrategia eli 

mitä liiketoimintaa yritys harjoittaa, liiketoimintastrategia eli miten yritys toimii valitulla 

liiketoiminnan markkinalla ja toiminnalliset eli operatiivisen tason strategia eli esimerkiksi 

henkilöstö-, markkinointi- tai tuotestrategia. Operatiivisella tasolla oleva strateginen 

henkilöstöjohtamisen tärkein tavoite on viedä yritystä liiketoimintavisiota kohti.   

Kotilan (2005, 73) mukaan henkilöstöjohtaminen tulisi olla mitattavissa yrityksen 

liiketoiminnassa ja mitä lisäarvoa se tuo yritykselle. Teorian mukaan strateginen 

henkilöstöjohtaminen johtaa kilpailuetuun ja edelleen yrityksen liiketoiminnan 

tuloksellisuuteen. 

Kun yrityksellä on strategia, ja sen suunnitteluun on otettu mukaan henkilöstöhallinto, on 

tutkimuksen mukaan niillä yrityksillä paremmat mahdollisuudet menestyä. Yhtenä 

strategisena osana nähdään rekrytoinnin merkitys, ja sitä hoidetaan tutkimuksen mukaan 

monimuotoisesti kohdeyrityksissä. (Kotila 2005, 74-75) Strategian yhtenä osana 

henkilöstöhallinnossa on rekrytointi, joka tarkoittaa toimenpiteitä, joilla saadaan yritykseen 

tarvittavat henkilöt töihin. Kun uusi työntekijä ollaan palkkaamassa, se on yleensä 

pitkäkestoinen ja liiketoimintaa tukeva iso investointi. (Viitala 2014.) 
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Henkilöstöjohtamisen mittaamista on kritisoitu ja siitä kiistellään, miten onnistumista voidaan 

mitata. Verrattuna esimerkiksi myyntiin tai markkinointiin, joissa mitataan tuloksia, ei 

henkilöstöjohtamista voida mitata tuloksilla. Alla oleva kuva kuvaa, miten strategista 

henkilöstöjohtamista voidaan mitata eri osa-alueilla. Yksi keino mitata on, miten hyvin 

työntekijät tuottavat tai riittävät, jolloin henkilöstön määrän ei pitäisi olla mahdollisimman 

pieni vaan mahdollisimman optimaalinen. Tällöin mittareita työntekijöiden tuottavuuteen 

olisi sairauspoissaolot, ylityöt, lisätyöt tai vuokratyövoiman käyttö. Hyvinvointia voidaan 

mitata erilaisin kyselyin, jotka toteutetaan tietyin väliajoin. Osaamista on vaikea mitata, 

mutta esimerkiksi voidaan tarkastella, kuinka paljon on tullut laatuvirheitä tai 

asiakasvalituksia. (Viitala 2014.) 

 

Kuvio 3 Henkilöstöjohtamisen mittareita (Viitala 2014.) 

3.2 Esihenkilötyö 

Toinen keskeisin asia henkilöstöjohtamisessa johtajuuden lisäksi on esihenkilötyö. 

Esihenkilötyöhön sisältyy henkilöstöjohtamisen tehtävät ja tavoitteet arjessa: palkitseminen, 

kehittymisen mahdollistaminen, ohjaus, irtisanominen, motivointi, innostaminen, arviointi ja 

työntekijöiden kannustaminen. (Viitala 2014.) 

Esihenkilöksi ryhdyttäessä kaikki lähtee oikeista asennetekijöistä, jolloin halu ja tarvittavat 

taidot lähteä esihenkilöksi löytyy. Johtajuuden osaamispuu (kuvio 4) esittelee, mitä kaikkea 

rakentuu esihenkilön itseluottamuksen ympärille, mitä kautta rakentuu hyvä esihenkilötyö. 

Ammattiosaamisen lisäksi, esihenkilöltä tulee löytyä tai halua kehittyä 

vuorovaikutustaidoissa, johtamisessa, hyvinvoinnissa ja tehokkuudessa. (Hyppänen 2007, 23.) 
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Kuvio 4 Johtajuuden osaamispuu (Hyppänen 2007, 23.) 

Esihenkilöosaamisessa korostetaan tavoitteellisuutta ja suunnan näyttämistä kannustamisen ja 

arvostamisen kautta. Lisäksi esihenkilönä on tärkeää tarjota tukea tiimille tarpeen mukaan ja 

tukea itsenäistä toimintaa. Vaikka yrityksen johdolla onkin suurin vastuu liiketoiminnan 

menestymisestä, odotetaan esihenkilöiltä paljon strategian ja tulostavoitteiden 

noudattamisen ja toteutuksen osalta. Kun esihenkilötyö onnistuu, on viestintä sujunut hyvin 

johtajilta esihenkilöille ja esihenkilöiltä tiimille sekä tietenkin esihenkilö on johtanut omaa 

työtään moitteettomasti. Silloin toiminta liiketoiminnan tavoitteiden mukaan on toteutettu 

järkevästi, hyödyntäen tiimin osaamista, motivoitu ja palkittu kun sitä on tarvittu sekä 

huolehdittu työhyvinvoinnista ja hallittu erilaisia vastaantulevia muutostilanteita. (Hyppänen 

2007 24-26.) 

Suorituksen johtaminen on yksi henkilöstöjohtamisen tärkein prosessi, jota esihenkilöt 

toteuttavat. Yrityksen strategia määrittää sen, mihin suorituksiin yksilöiden, tiimien ja kokon 

organisaation tulee päästä, jolloin oikeat ja hyvät suoritukset johtavat oikeisiin tuloksiin. 

Niihin pääseminen ja niihin ohjaaminen sisältää sen, että tavoitteet on tuotu selkeästi esille. 

Esihenkilö johtaa suorittamista kehityskeskusteluin ja päivittäisellä johtamisella. (Hyppänen 
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2007, 22-23.) 

 

3.3 Työnantajamielikuva 

Yhtenä kilpailuvalttina uusien työntekijöiden palkkaamisessa on työnantajamielikuva. Se 

vaikuttaa työnantajan brändiin ja sitä kautta yrityksen kiinnostavuuteen tulevien hakijoiden, 

asiakkaiden ja nykyisten työntekijöiden sekä omistajien näkökulmasta. Monille työnhakijoille 

raha ei ole ratkaisevin tekijä, vaan se minkälainen mielikuva yrityksestä on, jolloin se on 

tärkein valintaperuste. (Kaijala & Tolvanen 2020, 61.) 

Työmarkkinoilla on kovaa kilpailua ja työnhakijoiden vaatimukset työpaikkoja ja -tehtäviä 

kohtaan kasvavat, jolloin yrityksen työnantajakuvan merkitys kasvaa. Työnantajakuva 

rakentuu sen perusteella, miten yritys itse kommunikoi ja ”mainostaa itseään” miellyttävänä 

työpaikkana kuin myös sitä, miten yrityksen nykyiset työntekijät kertovat yrityksestä 

esimerkiksi ystävilleen tai kertovat sosiaalisessa mediassa. (Gravili & Fait 2016, 82-83.) 

Koska nykypäivänä on ”työntekijöiden markkinat”, eli päteviä työntekijöitä on enemmän kuin 

avoinna olevia työtehtäviä, voivat ehdokkaat valita mihin yritykseen haluavat mennä 

tekemään kyseistä roolia, mihin ovat hakemassa. Organisaatiot kilpailevat samoista 

työntekijöistä, jolloin työnantajakuvan merkitys kasvaa. (O’Meara & Petzall 2013, 11.) 

Teknologian kehittyessä ja sosiaalisen median käytön kasvaessa, on henkilöstöjohtamisen 

merkitys lisääntynyt. Sosiaalisen median kautta, ulkopuoliset henkilöt voivat seurata, 

minkälainen yritys on, miten siellä työskennellään ja minkälainen yritys on työpaikkana. 

Tämän seurauksena on kehittynyt työnantajabrändi, ”employer brand”, jota niin yritys kuin 

jokainen yrityksen työntekijä edustaa omana itsenään. Henkilöstöjohtamisen kehittyessä, on 

yksi HR:n työtehtävistä kehittää, vahvistaa ja ylläpitää yrityksen työnantajabrändiä yrityksen 

kehityksen mukana. (LinkedIn Talent Solutions 2016.) 

Työnantajabrändiin vaikuttaa työnantajamielikuva, joka rakentuu markkinointiviestinnän 

kautta. Markkinointiviestinnän lisäksi yrityksen asiakkaat sekä mahdolliset uutiset 

muodostavat työnhakijoille mielikuvaa työnantajasta. Suuri merkitys on myös 

työpaikkailmoituksella, miten se on kirjoitettu, miten paljon ilmoituksessa on asiaa, kuinka 

usein yritykseen rekrytoidaan ja kuinka paljon. (Viitala 2014.) 

Työnantajamielikuvan voi jakaa sekä sisäiseen että ulkoiseen. Sisäisen työnantajamielikuva on 

se, miten yrityksen henkilöstölupaus näkyy käytännössä ja sitä kautta muodostuu 

henkilöstökokemus. Sisäinen mielikuva lähtee syntymään jo rekrytointiprosessista edeten 

perehdyttämisen kautta työsuhteen elinkaareksi. (Kaijala & Tolvanen 2020, 62.) Kun uusi 

työntekijä aloittaa yrityksessä, vaikuttaa työnantajamielikuvaan, miten työntekijä otetaan 

vastaan, miten perehdytys sujuu, miten yritys ja henkilöstö kohtelevat uutta kollegaa. 
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Yrityksen palkkataso, henkilöstöstä huolehtiminen esimerkiksi koulutusten kautta ja 

esihenkilötyö muodostavat osansa työnantajamielikuvasta. (Viitala 2014.) 

Mielikuva jatkaa rakentumistaan työn sisällön kautta niin kehityksen, palkkauksen ja 

työsuhde-etujen osalta. Sisäistä vaikutusta muokkaa myös johtaminen, työyhteisö ja -

ympäristö, viestintä ja sen avoimuus, työhyvinvointi, arvot, kulttuurit ja eettiset 

toimintatavat sekä vastuullisuus. (Kaijala & Tolvanen 2020, 62.) 

Kun ulkoista työnantajamielikuvaa tarkkaillaan, heijastuu se pitkälti sisäisen mielikuvan 

kautta ulkopuolisille. Ulkoinen työnantajamielikuva rakentuu sen pohjalta, mitä nykyiset 

työntekijät ovat kertoneet ystävilleen ja perheenjäsenilleen, miten yrityksestä uutisoidaan, 

minkälainen on heidän viestintä esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa ja miten johto 

käyttäytyy julkisuudessa. (Kaijala & Tolvanen 2020, 63.) 

Työnantajamielikuvaa voidaan mitata erilaisin keinoin niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Sisäisesti 

mittaaminen tapahtuu erilaisten kyselyiden kautta tai yritys voi osallistua erilaisiin 

yhteistyökumppaneiden järjestämiin tutkimuksiin esimerkiksi Great Place to Work, joka listaa 

vuosittain parhaimmat työpaikat Suomessa. Ulkoista työnantajamielikuvaa on vaikeampi 

mitata tai se on ainakin työlästä, mutta monet yritykset mittaavat työnantajamielikuvaa 

tutkimuksen kautta, jossa tutkimus tehdään nuorille korkeakoulututkinnon suorittaneille tai 

opiskelijoille. (Kaijala & Tolvanen 2020, 64.) 

Kehitettäessä mielikuvaa, on lähdettävä tutkimaan yrityksen sisällä toteutuuko esimerkiksi 

yrityksen arvot käytännön toiminnassa. Sisäinen ja ulkoinen mielikuva tulisi myös olla linjassa 

keskenään, jolloin ulkoinen viestintä ei voi olla liian ruusuista, mikäli sisäisesti asiat eivät ole 

kohdallaan. Mikäli yrityksellä on vaikeuksia löytää hyviä osaajia, voidaan mielikuvaa kehittää 

henkilöstökyselyiden kautta, mihin osa-alueeseen tarvitaan muutosta tai kehittämistä. 

(Kaijala & Tolvanen 2020, 69.) 

3.4 Sitoutuminen 

Työntekijän sitoutuneisuutta työhön on tutkittu kysymyksellä: mikäli työntekijä voittaa 

lotossa, jatkaisiko hän työpaikassaa tai jos työntekijä ei saisi työstään rahaa, jatkaisiko hän. 

Sitoutuminen (engagement, commitment) työhön voi ilmentyä välineellisenä tai tunteellisena 

työtä tai työpaikkaa kohtaan. Tutkimusten perusteella tunteellinen sitoutuminen on hyvä asia 

niin työntekijän kuin organisaation puolelta. Tunteellisessa sitoutumisessa tuntee työntekijä 

saavansa muutakin merkitystä työstä kuin rahaa, asemaa tai välineellistä hyötyä. (Viitala 

2014.) 

Toinen sitoutumisen määrite on psykologinen sopimus, jolloin työntekijä kokee työnsä 

merkitykselliseksi, itsensä osaksi työyhteisöä ja yrityksen kasvua sekä kehittyvän yrityksen 

mukana. Kun työntekijä on lojaali, odottaa työntekijä myös vastavuoroisesti sitoutumista 
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työpaikan puolelta. Työpaikan sitoutuminen ilmenee työntekijälle luottamuksena, 

mahdollisuutena vaikuttaa, käyttää vahvuuksiaan, kehittyä ja työsuhteen jatkumisena. Kun 

työnantaja sitoutuu omiin työntekijöihinsä, pääsee organisaatio kehittymään ja työn tulokset 

paranevat. (Viitala 2014.) 

Kun työ haastaa, palkitsee, tavoitteet ovat saavutettavat ja työn ympäristö on kohdallaan, 

kokee työntekijä työn motivoivaksi. Ihmiselle on tärkeää löytää jokaiselle tekemälleen asialle 

merkitys ja selitys, jos taas tekeminen ei ole mielekästä, ei ihminen motivoidu siitä. 

Jokaisella ihmisellä on sisäinen voima, jonka kautta saa suunnan ja virittäytymisen 

toiminnalleen, tällöin puhutaan motivaatiosta. (Viitala 2014.) 

Martelan ja Jarenkon (2014, 13) mukaan ihmisillä on kaksi tapaa, joiden avulla he 

motivoituvat: sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Työnteossa tulisikin olla ja yleensä 

työntekijöiltä löytyy aina sisäistä ja ulkoista motivaatiota, mutta kysymys herää nykypäivän 

yhteiskunnassa, miten saisimme lisättyä enemmän sisäistä motivaatiota kuin ulkoista 

motivaatiota, joka kohdistuu työhön. 

Jos verrataan näiden eroja, niin työhön kohdistuva innostus syntyy sisäisestä motivaatiosta, 

jolloin ihminen on innoissaan tekemisestä itsessään, eikä niinkään siihen vaikuttavista 

asioista. Tekemisessä on jotain arvokasta, innostavaa ja mielenkiintoista riippumatta 

ulkoisista palkkioista. Kun innostusta löytyy työtä kohtaan, on sen vaikutus suuri, jolloin 

henkilö on proaktiivinen ja tekee enemmän asioita kuin hänen olisi tehtävä. Innostus näkyy 

esimerkiksi innovatiivisuudella ja haluna oppia sekä innostunut työntekijä on positiivisempi ja 

vähemmän masentuneempi. Sisäisen motivaation omaavan henkilön hyvinvointi heijastuu 

myös energisempänä vapaa-aikana. (Martela & Jarenko 2014, 13-15.) 

Ulkoiseen motivaatioon taas vaikuttavat ulkoiset asiat esimerkiksi porkkana tai keppi. 

Työntekijä innostuu muusta kuin tekemisestä itsestään, jolloin motivaation lähteenä toimii 

jokin palkinto työn suorittamisesta. Tilanteissa, joissa henkilöllä on suuri ulkoinen motivaatio 

työtä kohtaan, voi tekeminen tuntua pakkopullalta ja työntää itseään saavuttaakseen 

esimerkiksi työtehtävän tehtyä sekä lopuksi kuluttaa henkilön energiaa negatiivisella tavalla. 

(Martela & Jarenko 2014. 13.) 

4 Rekrytointi  

Yrityksen tärkein resurssi ovat ihmiset. He luovat yrityksen, joiden avulla luodaan strategisia 

mahdollisuuksia, auttavat yritystä kehittymään ja pääsemään tavoitteisiin sekä luodaan 

kilpailuetua muihin yrityksiin. Yritysten on rekrytoitava yritykseen henkilöitä, jotta halutut 

tulokset saavutetaan. Strategisella rekrytoinnilla varmistetaan, että oikeat henkilöt pääsevät 

oikeaan rooliin, jolloin työtehtävän, työntekijän ja yrityksen välille muodostuu täydellinen 

synergia. Kun henkilöstö käyttää kaiken potentiaalinsa, päästään haluttuihin 
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liiketoiminnallisiin tuloksiin. Rekrytoinnilla on suora vaikutus tulokseen, mitä parempi 

hakijakokemus on rekrytointi- ja valintavaiheessa, sitä parempaan tulokseen päästään. 

Alempi kuvaaja kuvaa tätä. (O’Meara & Petzall 2013, 16-18, 29.) 

 

Kuvio 5 Suhde ihmisten, suorituskyvyn ja voiton tai halutun tuloksen välillä. (O’Meara & 

Petzall 2013, 18) 

Rekrytointi on muuttunut vuosien saatossa ja jo perinteeksi muodostunut toimenkuva, 

työpaikkailmoitus ja työsopimus on vaihtunut siihen, että yrityksiin etsitään samoja arvoja 

omaavia ammattilaisia kuin yrityksen arvot ovat. Henkilöt tietävät mitä osaavat ja mitä heillä 

on annettavaa, ja oikean yrityksen löydyttyä, he pääsevät kehittämään itseään yhdessä 

yrityksen kasvaessa. (Kaijala 2016.)  

Kaijalan (2016) mukaan rekrytoinnin viisi suurinta kompastuskiveä ja samalla ne mihin pitäisi 

rekrytoinnissa kiinnittää huomiota ovat: ensimmäisenä, ei tiedetä mitä etsitään ja mitä 

uudelta työntekijältä vaaditaan. Toisena, ajatellaan vain lähitulevaisuutta eikä mietitä, miten 

henkilö voisi kehittyä, jotta hän pärjäisi tulevaisuudessa paremmin. Uusi työntekijä pitäisi 

”palkata yhtiöön, ei tehtävään”, jolloin yksilö pystyisi kehittymään yrityksen mukana. 

Kolmantena, rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota vääriin asioihin, esimerkiksi vain siihen, 

mitä CV:ssä on, kuin kiinnitettäisiin huomiota kandidaatin aikaansaannoksiin ja millä keinoin 

hän on niihin päässyt sekä minkälaisia ammatillisia tavoitteita hänellä on. Neljäntenä, ei 

mietitä minkälaiseen tiimiin uusi kandidaatti on tulossa ja minkälainen dynamiikka tiimissä 

on. Rekrytointivaiheessa on hyvä tutustua kandidaattiin ja miettiä, sopiiko hän myös 

persoonana uuden esihenkilön ja tiimin joukkoon. Viimeisenä, uusi henkilö jätetään yksin. 

Kun uusi henkilö aloittaa tiimissä, on hänestä pidettävä hyvää huolta ja keskusteltava paljon. 

Rekrytointiin voidaan muodostaa rekrytointistrategia, jossa määritellään esimerkiksi, 

palkataanko yritykseen vastavalmistuneita, joista voidaan kouluttaa osaajia vai 

rekrytoidaanko jo tietyn kokemuksen omaavia henkilöitä. Mikäli yritys haluaa käyttää ulkoisia 

rekrytointipalveluita, voidaan sekin määrittää strategiassa. (Viitala 2014.) 

Kun yrityksellä on määriteltynä tietty rekrytointistrategia, on yksittäisten rekrytointien 

hoitaminen helppoa ja ketterää. Rekrytointi halutaan usein käynnistää mahdollisimman 

nopeasti, jolloin selkeä prosessi edesauttaa rekrytoinnin nopeaa toimintaa. 

Rekrytointistrategia ja sen malli voidaan kirjoittaa auki henkilöstöstrategiaan. Strategiassa voi 
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ilmetä hakukanavat, ilmoituksen pohja ja sen laadinta, erilaiset esikarsintatavat ja muut 

prosessin vaiheet. (Salli & Takatalo 2014, 12.) 

Rekrytointiin ei aina tarvitse lähteä etsimään uutta osaajaa, vaan osaajia voidaan etsiä 

uuteen rooliin myös yrityksen sisältä. Tällöin puhutaan sisäisestä rekrytoinnista. Sisäisessä 

rekrytoinnissa etuna on nopeus ja luotettavuus, sillä oman yrityksen henkilöstö tunnetaan jo 

ja henkilö tuntee yrityksen tavat toimia. Yleisesti ottaen sisäinen rekrytointi on henkilöstölle 

motivoivaa, ja silloin myös henkilöstöllä on mahdollisuuksia kasvaa urallaan ja kehittyä 

suuntaan, johon pyrkivät. Sisäisessä rekrytoinnissa on myös haasteita, esimerkiksi jos on 

vanhoja tapoja, joista halutaan irrottautua, ei uudistuminen ole helppoa, mikäli yrityksen 

sisältä siirtyy henkilö tehtävään. (Viitala 2014.) 

Ulkoinen rekrytointi käynnistetään, kun yrityksen sisältä ei löydy paikkaan sopivaa henkilöä 

tai yrityksen henkilöstön koko on pieni, jolloin osaajia tarvitaan lisää. Ulkoisia keinoja on 

kartoittaa jo aiemmat henkilöt, jotka ovat olleet aiemmin sidoksissa yritykseen, 

työpaikkailmoituksen kautta netissä tai sosiaalisessa mediassa, ulkoisten rekrytointiyrityksien 

avulla tai headhunting-mallilla, jossa sopivia henkilöitä lähdetään itse kartoittamaan. (Viitala 

2014.) 

4.1 Tarve 

Yritys tarvitsee kasvaakseen ja menestyäkseen oikeanlaisia osaajia, jolloin tarve rekrytoida 

uutta osaamista, kyvykkyyttä ja taitoa tarvitaan. Osaaminen kattaa tietotaidon eli 

koulutuksen ja kokemuksen. Kyvykkyys pohjautuu osaamiseen, eli miten hyvin henkilö osaa 

hyödyntää osaamistaan ja mitä hän saa aikaiseksi. Taito ilmenee taas siten, miten henkilö 

tekee asian hyvin, esimerkiksi kielitaito. (Kaijala & Tolvanen 2020, 57.) 

Yhtenä tärkeänä vaiheena rekrytoinnin osalta on määrittää tarve ja se osaaminen, mitä 

haettavaan rooliin vaaditaan. Yhtenä keinona on miettiä, esimerkiksi myynnin roolissa, mitä 

”vaikeuksia” myynnissä on. Jos ongelmaksi valitaan myyntitavoitteisiin pääseminen, voisi 

tarpeeksi määrittää tavoitteisiin pääsemisen, jolloin yksi ratkaiseva tekijä rekrytoitavan 

osaamisessa olisi tavoitteisiin pääseminen eli kuinka tavoiteorientoitunut hakija on. (Kaijala 

2016, 13-12.) 

Keskeisimpiä rekrytointikriteereitä määrittäessä, voi miettiä mitkä ovat ne kompetenssit tai 

osaamisen alueet, jotka ovat välttämättömiä roolissa ja mitkä taas ovat niitä, jotka tukevat 

välttämättömiä asioita. Osan kompetensseista tai osaamisesta voi oppia työn tai koulutuksen 

kautta, mutta joidenkin taitojen opettelemiseen voi henkilöllä kestää aikaa sisäistää ne, tai 

niitä on vaikea oppia. Kriteereitä yhdelle roolille voi määrittää useita, mutta mikäli 

kriteereitä on liikaa, on vaikea löytää “täydellistä” henkilöä. Kriteereitä olisi hyvä määrittää 

kuusi, johtotehtävissä tai vastuullisimmissa rooleissa kriteereitä voi määrittää enemmän. 

(Salli & Takatalo 2014, 15.) 
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Erilaisia rooleja rekrytoidessa korostuu erilaiset kompetenssit, joita on hyvä miettiä 

rekrytointia käynnistäessä. Kaijala ja Tolvanen (2020, 56-57) ovat jakaneet kompetenssi 

näkökulmat näiden tarpeiden mukaan: 

- Osaamispääoman tarve tulevaisuudessa eli miten toimiala tulee muuttumaan 

esimerkiksi teknologian osalta, ja miten tätä muutosta voidaan ennakoida uuden 

rekrytoitavan valinnassa. 

- Strateginen osaaminen ja kyvykkyys eli minkälaista osaamista tarvitaan, jotta 

päästään yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja mitä se rekryttävältä edellyttää. Miten 

henkilön osaaminen näkyy kyvykkyyden kautta ja miten yritys voi hyödyntää sitä 

erottuakseen kilpailijoista. 

- Ydinosaaminen, se, joka koostuu osaamisesta ja tiedosta. Minkälainen teknologia 

yrityksellä on sekä miten yritystä johdetaan. Yrityksen tulisi tunnistaa oma 

ydinosaamisensa ja miettiä, miten sitä voitaisiin kehittää. 

- Asiaosaaminen eli substanssi. Jokainen yritys toimii omalla alallaan ja tarvitsee 

asiaosaamistaan toiminnassaan. 

- Substanssiosaamista tukeva osaaminen. Substanssiosaamisella ei yksinään tehdä 

tulosta, jolloin tärkeäksi nousee se, miten substanssiosaamista hyödynnetään, ja 

miten se viedään ja esitetään asiakkaille mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. 

Pienemmissä yrityksissä korostuu miettimisen tärkeys, mitä uudelta tiimiläiseltä odotetaan, 

jolloin hätiköityjä päätöksiä ei kannata tehdä, ennen kuin uuden palkkaaminen on 

taloudellisesta mahdollista. Mikäli henkilö poistuu yrityksestä, on silloin selkeä tarve löytää 

uusi henkilö avoimelle paikalle. (O’Meara & Petzall 2013, 7-8.) Kun henkilö poistuu 

yrityksestä, puhutaan epäonnistuneesta rekrytoinnista, josta kärsii niin yritys, asiakkaat ja 

itse irtisanoutunut/irtisanottu henkilö. (Viitala 2014.) 

Nykyisestä tiimistä voidaan miettiä, minkälaista osaamista jo on ja minkälaiset elementit 

luovat menestyvän profiilin haettavassa roolissa. On hyvä muodostaa ne tekijät, jotka ovat 

onnistumisen tekijöitä roolissa ja määrittää myös ne tekijät tai ominaisuudet, jotka eivät ole 

toimineet ja menestyneet kyseisessä roolissa ennen. (Salli & Takatalo 2014, 18.) 

Henkilöstön vaihtuvuuden välttämiseksi O’Meara & Petzall (2013, 7-9) toteavat 

työtyytyväisyyden merkitykselliseksi. Työtyytyväisyydessä tulisi ottaa huomioon viestintä 

sisäisesti, työntekijöiden palautteiden kuuntelu työpaikan toiminnassa, työntekijöiden 

osallistuminen esimerkiksi strategian suunnitteluun, saavutusten tunnustaminen, 

ammatillinen johtaminen, riittävä henkilöstömäärä, joustavat työtavat, ammatillinen 

kehitysmahdollisuus, itsenäisyys, työn ja elämän tasapaino sekä luottamus ja kunnioitus 

työntekijän ja työnantajan välillä.   
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Kuvio 6 Menestyjäprofiilin elementit (Kaijala 2016.) 

Kaijala (2016) kuvaa rekrytointiin vaikuttavia tekijöitä ylläolevalla mallilla ja kuten myös 

O’Meara & Petzall (2013, 10) kiinnittävät onnistuneessa rekrytoinnissa huomiota 

kandidaattien tietoon, taitoon ja muihin kykyihin. Paras osuma koostuu osaamisen, 

pätevyyden, kokemuksen ja persoonallisuuden kautta, joita voidaan haastattelun kautta 

selvittää ja sitä kautta löytää täydellisin henkilö tiimiin. 

4.2 Työpaikkailmoitus ja hakemukset  

Ilmoituksen kielestä ja ulkoasusta tulisi ilmetä organisaation tapa viestiä siten, että se 

tavoittaa halutun kohderyhmän selkeydellään ja houkuttavuudellaan, jotta saadaan 

potentiaaliset kandidaatit jättämään hakemus. (Hyppänen 2007, 181.)  

Ilmoituksessa tulee ilmetä Hyppäsen (2007, 181) mukaan konkreettisesti työtehtävä, mitä se 

sisältää ja mitkä ovat työtehtävän vastuut. Osaamisalueet ja edellytykset, mitä työtehtävässä 

vaaditaan ja mitä hakijassa arvostetaan. Sekä organisaation perustiedot, palkkausmalli ja 

etuudet, minkälaiset ovat kehittymismahdollisuudet ja miten ja mistä saa lisätietoja sekä 

mikä on rekrytoinnin aikataulu. 

Työpaikkailmoituksesta tulee käydä selkeästi ja ytimekkäästi ilmi kaikki olennaiset asiat, joita 

hakijalta odotetaan. Työpaikkailmoitus on kuin myynti-ilmoitus, jossa työpaikka myy itseään 

hakijoille. Työpaikkailmoitusta laadittaessa on hyvä miettiä, miksi henkilö jaksaa lukea 

hakemuksen loppuun ja mikä hakemuksesta tekee sen, että juuri hän hakee kyseistä 

työpaikkaa. Jo ilmoituksen otsikosta on tärkeä ilmentää, mitä haetaan. (Salli & Takatalo 

2014, 26.) 
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Työpaikkaa kuvaillessa on hyvä kuvata työtehtävät mahdollisimman konkreettisesti 

esimerkiksi, miten työpäivä tai viikko rakentuu. Kun tehtävästä on realistinen käsitys jo 

ilmoituksen pohjalta, karsiutuu hakijoiden joukosta jo ei-potentiaaliset hakijat. Koulutus- ja 

kokemusvaatimusten suhteen kannattaa olla harkitseva ja miettiä, miten ne ilmaistaan. 

Toisella viiden vuoden kokemus saattaa olla yhtä hyvä kuin henkilöllä, jolla on vain kahden 

vuoden kokemus, mutta suurempi halu oppia. Nykypäivänä siirrytään enemmän siihen, että 

hakijoilla on riittävää osaamista yhdistettynä asenteeseen ja haluun oppia. (Salli & Takatalo 

2014, 26.) 

Yhtä tärkeänä sisällön suhteen on selkeät ohjeet, miten työpaikkaa haetaan. Hakijat voidaan 

ohjata lähettämään hakemus sähköpostitse tai jättämään hakemus järjestelmän kautta. 

Hakemisen tulisi olla mahdollisimman helppoa ja hakijoita ei pitäisi kuormittaa liikaa 

esimerkiksi jättämään CV ja täyttämään samat asiat järjestelmän lomakkeisiin. Monissa 

tapauksissa voi myös pyytää hakijaa jättämään LinkedIn profiilin, varsinkin rooleissa, joissa 

LinkedIniä hyödynnetään. (Salli & Takatalo 2014, 27-29.) 

Kun työpaikkailmoitus on julkaistu, pääsevät kandidaatit hakemaan paikkaa ja jättämään 

hakemuksia. Hakemuksia läpikäydessä on hyvä käydä lävitse hakukriteerit, jotka määriteltiin, 

kun työpaikka julkaistiin. Näiden hakukriteerien lisäksi voi määrittää seulontakriteerit, joiden 

perusteella voi hakemukset jakaa esimerkiksi ei, ehkä ja kyllä -kategorioihin. Hakemukset 

antavat kuvauksen hakijan persoonasta ja CV:n eli ansioluettelon kautta ilmenee hakijan 

työhistoria. (Hyppänen 2007, 181.)  

Toinen pisteyttämisen vaihtoehto on pisteyttää hakijat siten, miten hyvin kriteerit täyttyvät. 

Tällöin on peruste sille, keitä kutsutaan haastatteluun ja mikäli hakemuksia käy läpi moni 

henkilö, voidaan vertailla kriteereiden pisteytystä. (Salli & Takatalo 2014, 16.) 

CV:ssä kannattaa kiinnittää huomioita työsuhteiden kestoon ja niiden laatuun. CV:stä näkee 

myös, miten hakija on esimerkiksi edennyt edellisissä työtehtävissä ja miten hän on 

kehittänyt ammatillista kasvuaan. (Hyppänen 2007, 181.) Mikäli työhistoriasta on aukkoja tai 

työtehtävien eteneminen ei ole looginen, kannattaa niistä tehdä tarkentavia kysymyksiä 

esimerkiksi haastattelun yhteydessä. (Salli & Takatalo 2014, 49.) 

Vastapainona CV:lle hakemuskirjeessä kannattaa kiinnittää huomioita oikeinkirjoitukseen, 

rakenteeseen ja perusteluihin, miksi juuri hänet pitäisi valita työtehtävään. (Hyppänen 2007, 

181.) Joskus hakemuksesta paistaa lävitse se, onko se tehty nopeasti ilman perehtymistä 

yritykseen vai onko hakemukseen panostettu. (Salli & Takatalo 2014, 49.) 

On hyvä muistaa, ettei aliarvioi hakijoita tai muodosta liian kovia lähtökriteereitä 

haastatteluun kutsumisella. Joskus liian tiukka seula aiheuttaa sen, ettei potentiaalisia 

hakijoita kutsuta edes haastatteluun, vaikka henkilö olisikin nopea oppimaan tai taidot 

ilmenisivätkin joidenkin tarkentavien kysymysten kautta. (Salli & Takatalo 2014. 50.) 
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Hakemuskirjeen lisäksi tai sijaan, voi hakijoilta pyytää esittely- tai myyntivideon, jossa 

hakijat vastaavat muutamaan ennalta esitettyyn kysymykseen. Tämä on hyvä keino karsia 

myös sellaisia hakijoita, jotka eivät aidosti ole kiinnostuneita työtehtävästä. (Salli & Takatalo 

2014. 50.) 

4.3 Haastattelu 

Hakemuksen jälkeen, kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella pätevimmät hakijat. 

Haastattelu on yksi keskeisin osa valintamenettelyä (Viitala 2014). Valinta voi perustua 

intuitiiviseen valintaan tai valintaa voidaan analysoida enemmän, kuitenkin niin, että valinta 

on aina yhteydessä organisaation strategisiin tavoitteisiin. (O’Meara & Petzall 2013, 10.) 

Haastatteluihin on hyvä valmistautua etukäteen, ja haastatteluita varten tulee suunnitella 

haastatteluaikataulu sekä varata tila ja mikäli esihenkilöt osallistuvat haastatteluihin, tulee 

heidän kalenterista varata aika. Juuri ennen haastattelua, on hyvä käydä lävitse tulevan 

haastateltavan hakemus ja CV sekä palauttaa mieleen kriteerit, mitä työstä odotetaan. 

(Hyppänen 2007, 183.) 

Hakijoita on hyvä nähdä yhden tai useamman kerran, ja mikäli on tarvetta psykologisille 

kokeille tai lääketieteellisille arvioille tulee ne ilmoittaa hakemusvaiheessa. 

Haastattelutilanne voi olla kasvokkain tai etäyhteyksillä, mutta kasvokkain tapahtuvat 

kohtaamiset mahdollistavat molemmille osapuolille tarkkailun niin ei-sanallisen kuin 

sanallisen viestinnän osalta. (O’Meara & Petzall 2013, 10, 108.) 

Kommunikointi tai viestintä voi olla ei-sanallista, esimerkiksi pään, kasvojen ja silmien 

liikkeet, ryhti, fyysinen etäisyys, eleet, äänentoisto ja vaatteiden valinta tai verbaalista. Ei-

sanallinen viestintä voi olla tahatonta tai tahallista, ja joskus vastaanottajan on vaikea tulkita 

sitä tai hän tulkitsee sitä itse eri tavoin, kuin mitä viestijä sillä olisi halunnut viestiä. Jos 

sanallinen viestintä on ristiriidassa ei-sanallisen viestinnän kanssa, toinen osapuoli uskoo 

todennäköisesti ei-sanallista viestintää. (O’Meara & Petzall 2013, 102.) 

Mikäli haastattelussa herää havaintoja sanattomasta viestinnästä, on niistä hyvä kysyä 

hakijalta suoraan. Esimerkiksi mikäli haastateltava ei ole katsonut silmiin koko haastattelun 

aikana voi sitä rohkeasti kysyä: “Saanko kysyä (haastateltavan nimi) sinulta vielä lopuksi 

jotain? Minua on tämän haastattelun aikana mietityttänyt se, että et ole katsonut minua juuri 

lainkaan silmiin. Mihin tämä liittyy?”. Näin pystyt heti saamaan vastauksen sinua 

arveluttavaan tapaan toimia, ja vältyt mahdollisten väärien tulkintojen muodostamisella. 

(Salli & Takatalo 2014, 68.) 

Haastattelun tarkoituksena on antaa työnantajalle mahdollisuus hankkia ja arvioida hakijaan 

liittyviä työtehtäviä koskevia lisätietoja hakemuslomakkeeseen perustuen. Hakijan 

näkökulmasta taas haastattelussa on mahdollisuus oppia lisää itse työstä kuin myös 
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organisaatiosta. Kohtaamisen pitäisi olla kaksisuuntainen prosessi, jossa molemmat osapuolet 

pääsevät ääneen niin kysyen kuin vastaten kysymyksiin. Haastattelija pääsee tutustumaan 

hakijan personnallisuuteen ja esimerkiksi esittämään pienen tehtävän koskien haettua työtä. 

Kun haastatteluita järjestetään useita samaan rooliin, kaikki valintamenettelyt ovat 

hyödyllisiä vain, jos ne ovat johdonmukaisia keskenään. (O’Meara & Petzall 2013, 108-109, 

117.) 

Haastatteluissa voi käyttää ennalta määrättyä ääriviivaa, jossa on luettelo kysymyksistä, jotka 

perustuvat valintaperusteisiin. Jokaiselle hakijalle esitetään samat kysymykset samassa 

järjestyksessä strukturoidusti, ja haastattelija kirjoittaa yksityiskohtaisia muistiinpanoja. 

Kysymyksiä on hyvä jakaa tilanteeseen ja kokemukseen perustuviin kysymyksiin. 

Tilannekysymyksillä arvioidaan hakijan kykyä suunnitella ja soveltaa taitojaan. Kokemuksiin 

perustuvilla kysymyksillä taas arvioidaan hakijan jo kerättyjen kokemusten sopivuutta 

työtehtävää kohtaan. Haastattelijalle tärkeää kysymysten lisäksi on aktiivinen kuuntelu. 

(O’Meara & Petzall 2013, 109-110, 118.) 

Kysymykset on hyvä miettiä ennalta ja kysymykset tulisi jakaa pääkysymyksiin ja 

seurantakysymyksiin. Seurantakysymykset osoittavat hakijalle, että haastattelija kuuntelee ja 

on kiinnostunut siitä mitä hän sanoo. Kysymyksiä, jotka ovat liian samankaltaisia, tai ohjaavat 

hakijaa vastaamaan tietyllä tavalla, on syytä välttää. Negatiivisten asioiden kysyminen on 

myös hyvä lisä haastatteluun, mutta kysymykset pitää muotoilla oikein. Kysymysten järjestys 

on hyvä rakentaa siten, että ”helpot” kysymykset ovat aluksi, jolloin suhde alkaa muodostua. 

Tämän jälkeen on hyvä siirtyä ”vaikeampiin” kysymyksiin. (O’Meara & Petzall 2013, 117-118.) 

Kysymyksiä olisi hyvä jaotella erilaisiin kysymystyyppeihin (Hyppänen 2007, 188.): 

- Avoimet kysymykset: -isi -kysymykset, kuvaile asiaa x 

- Tarkentavat kysymykset: mikä, kuka, koska, miten, miksi 

- Vaihtoehtokysymykset 

- Monivalintakysymykset, joista on valittava yksi 

- Toistotekniikka, jolloin toistetaan hakijan viimeinen sana ja kysytään siitä lisää 

- Yhteenvetokysymykset 

Haastattelun tarkoituksena on muodostaa haastateltavista kokonaiskäsitys sekä arvioida heitä 

niin hakemuksen, CV:n ja haastattelun kautta. Kun haastattelu on toteutettu 

johdonmukaisesti, selkeästi ja annettu haastateltavalle kattava kuva yrityksestä, on 

haastattelu tehokas molempien osapuolten kannalta. Puheenvuorot haastateltavan ja 

haastattelijan/haastattelijoiden välillä tulisi jakautua 80%/20%. (Hyppänen 2007, 186.) 

Yhtenä mallina Kaijala ja Tolvanen (2020, 171) kuvaavat suoritusperusteisen 

rekrytointimallin, jota voidaan haastattelussa hyödyntää. Haastateltavalta kysytään mistä 

saavutuksista hän on itse ylpeä ja miten hän on niihin päässyt. Mikäli haastateltava on 
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oikeasti ylpeä saavutuksistaan ja on saanut paljon aikaan, ei hänellä pitäisi olla vaikeuksia 

kertoa saavutuksistaan. Haastateltavalta voi kysyä konkreettisia lukuja liikevaihtoon tai 

säästöihin liittyen. Haastateltavalta on hyvä tarkentaa vastauksia, miten hän on päässyt 

tavoitteisiinsa ja mitä osaamista ja kykyjä hän on hyödyntänyt niin yksin kuin tiimin kesken.  

Kaijalan ja Tolvasen (2020) suoritusperusteinen malli on linjassa kompetenssipohjaiseen 

haastatteluun (Salli & Takatalo 2014), jossa tekniikka perustuu haastatteluun, jossa 

kysymysten kautta selvitetään mennyttä käyttäytymistä toiminnan kautta ja miten se näkyisi 

tulevassa suoriutumisessa.  

Kompetenssipohjainen haastattelu etenisi siten, että haastateltavaa pyydetään kertomaan 

tilanteesta, joka on tuntunut hankalalta. Seuraavaksi selvitetään, mitä hakijan piti selvittää 

kyseisessä hankalassa tilanteessa ja miten hän konkreettisesti toimi ja miksi hän valitsi sen 

tavan toimia tilanteessa. Lopuksi selvitetään, miten hakija itse on tyytyväinen toimintaan ja 

miten tilanne päättyi. Tämän pohjalta reflektoidaan suoriutumista, eli mitä haastateltava 

oppi tilanteesta ja mitä tekisi toisin, jos vastaavanlainen tilanne osuisi uudestaan kohdalle. 

(Salli & Takatalo 2014, 62.) 

Toisena haastatteluna voi olla ryhmähaastattelu, jossa ihmiset laitetaan keskustelemaan 

tietystä ongelmasta tai valitusta aiheesta. Heitä ei suoraan haasteta eikä keskustelua ohjata, 

vaan haastattelijat ovat kuuntelemassa, miten työnhakijat hyödyntävät osaamistaan, 

sopeutumiskykyä, ongelmanratkaisu- ja sosiaalisia taitojaan. Ryhmähaastattelun tilalle voi 

ottaa myös vertaishaastattelun, jossa tuleva kollega haastattelee hakijaa. Tässä katsotaan 

miten uusi työntekijä sopisi tiimiin ja miten heidän yhteinen kommunikaationsa toimisi. 

(O’Meara & Petzall 2013, 111-112.) 

Mikäli rekrytointiprosessiin otetaan mukaan toinen haastattelu, on sen tarkoituksena tutustua 

hakijan persoonaan paremmin tai mikäli toisessa haastattelussa on mukana muita henkilöitä, 

pääsee muutkin henkilöt arvioimaan kandidaatteja. Kuitenkin on hyvä ottaa huomioon se, 

ettei uuden henkilön kanssa käydä samoja kysymyksiä lävitse, sillä se on hakijan kannalta 

turhauttavaa, kun samaan yritykseen tulee käymään monta kertaa ja vastaamaan samoihin 

kysymyksiin. Toinen haastattelu on hyvä yhdistää esimerkiksi tehtävään tai työnäytteeseen. 

Tehtävästä ja työnäytteestä lisää seuraavassa osiossa. (Hyppänen 2007, 190.) 

Haastattelun ohessa on tärkeää tehdä muistiinpanoja ja havaintoja haastateltavasta 

avainsanojen, positiivisten ja negatiivisten asioiden kautta ylös kirjoittaen. Muistiinpanoja voi 

tehdä haastattelun aikana tai heti haastattelun jälkeen, jolloin ajatukset ovat vielä hyvässä 

muistissa. Haastateltava on voinut opetella vastauksia ulkoa, jolloin tärkeäksi muodostuu 

sanattomien huomioiden kirjoittaminen ylös ja miten esimerkiksi haastateltava reagoi 

kysymyksiin ja kuinka pitkät vastaukset ovat. Haastateltavassa voi kiinnittää huomioita myös 

vältteleekö hakija tiettyä teemaa, miten hyvin hän keskittyy kysymyksiin, ja miten tarkkaan 

hän vastaa kysymyksiä ja miten hän kuuntelee haastattelijaa. Haastattelutilanne voi olla 



  30 

 

jännittävä kokemus haastateltavalle, jolloin jännittyneisyys ei voi ainoastaan olla negatiivinen 

asia. Mikäli kuitenkin tulevassa roolissa on paljon esimerkiksi asiakaskohtaamisia, on hyvä 

miettiä, onko jännittyneisyys este. (Hyppänen 2007, 186-187.) 

Jos haastattelun suoritti useampi henkilö, on hyvä jokaisen käydä lävitse omat muistiinpanot 

ja mahdolliset pisteytykset kompetenssien osalta lävitse. Tämän jälkeen kaikki haastattelijat 

voivat käydä yhdessä lävitse, minkälaisia ajatuksia hakija herätti ja miten jokainen on 

pisteyttänyt hakijan kompetenssit. (Salli & Takatalo 2014, 68.) 

4.4 Tehtävä 

Haastatteluiden lisäksi prosessin, arvioinnin sekä valinnan tukena voidaan käyttää käytännön 

harjoituksia, joiden kautta saadaan kandidaatin kykyjä ammatillisen osaamisen käytössä. 

Käytännön harjoitukset ovat yleensä työhön liittyviä tehtäviä, jotka ovat työn kaltaisia 

tehtäviä tai erilaisia ongelmanratkaisutilanteita. Tehtäviä voidaan tehdä erilaisten 

roolileikkien tai työstimulointien kautta joko yksilöinä, pareina tai ryhmänä. (Viitala 2014.) 

Tehtävien kautta nähdään, miten kandidaatit toimivat kuvitteellisessa työtilanteessa. 

Tilanteet voivat paljastaa kandidaateista erilaisia toimintamalleja, ja miten he käyttävät 

esimerkiksi luovuutta ja miten he reagoivat tilanteisiin. Tunteet ja asenteet tulevat yleensä 

esille tehtävien kerronnassa tai tehtäviä tehtäessä. (Viitala 2014.) 

Kun rekrytoidaan kokeneita henkilöitä tiettyyn tehtävään, on hakijoilla tehtävien kautta hyvä 

mahdollisuus osoittaa osaamisensa erilaisin ratkaisukeinoin tai ajattelutavoin. Kandidaattien 

tapa suoriutua tehtävästä osoittaa heidän lähestymistapojaan ja kuinka nopeasti he 

hahmottavat olennaisimmat asiat tehtävän, roolin ja yrityksen kannalta. (Viitala 2014.) 

Työskentelysimulaatio esimerkiksi myyjää rekrytoidessa voisi olla kuvitteellinen 

ensitapaaminen asiakkaalle. Ohjeistuksessa kerrotaan, että hakija voi hyödyntää yrityksen 

nettisivuja, jonka pohjalta hän valmistaa tapaamisen kulun. Tehtävän kautta mitataan 

ennalta määriteltyjä kriteereitä, joita myyntistimulaatiossa on merkiksi vakuuttavuus, 

vaikuttaminen, neuvottelutaidot, vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen tilannetaju. (Salli & 

Takatalo 2014, 65, 80.) 

4.5 Valinta 

Valintaan vaikuttavat myös hakijoiden menestyminen haastatteluissa, erilaisissa testeissä ja 

tehtävissä muihin verrattuna (Quinn 2014). Kun oikea henkilö valintaan, tulisi 

valinnan perustua siihen, että kaikkia hakijoita on vertailtu samojen standardien pohjalta 

kaikissa osa-alueissa (Gregg Learning 2017.). Kun valinta on tehty oikeiden perusteluiden 

takia, löytyy hakijalta sopivuus yritykseen ja työhön sekä taidoiltaan aloittamaansa tehtävään 

(Goldberg 2012.).  
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Kuvio 7 Paras osuma työnhakijasta (Goldberg 2012.) 

Paras osuma niin työpaikan kuin työntekijän puolelta löytyy, kun kolme tärkeää osa-aluetta 

täyttyvät: taidot, kulttuurillinen yhteensopivuus ja työ itsessään. Taidot tulevat esiin 

työhistorian ja CV:n kautta, jolloin voidaan arvioida, sopiiko työntekijän kokemus tulevaan 

työhön. Tämä vaikuttaa taas omalta osaltaan tulevaan työhön ja miten arvioidaan, että 

tuleva työntekijä suoriutuu työstään. Kulttuurillinen yhteensopivuus taas tulee esille 

haastattelussa ja miten työntekijä käyttäytyy eri tilanteissa. (Goldberg 2012.) 

Valintaa tehdessä on hyvä kuitenkin pitää mielessä se, että vaikka henkilö olisi menestynyt 

aiemmassa työpaikassaan samassa roolissa, se ei tarkoita sitä, että hän menestyisi myös 

uudessa työpaikassaan. On tärkeä selvittää, miten hän on onnistunut edellisessä työssään, 

minkälainen esihenkilö hänellä oli tai minkälainen tiimi hänen ympärillään oli. Hakijoilta voi 

pyytää suosittelijoita, joiden kautta voi tiedustella onnistumisen elementtejä. (Kaijala & 

Tolvanen 2020, 171.) 

Kun viimeistä päätöstä kandidaattien kesken tehdään, voidaan tarkastella valintakriteerien 

täyttämistä kandidaattien kesken. Valintakriteerit määritetään yleensä jo 

rekrytointiprosessiin ryhdyttäessä, mutta yleisimmät vertailukohteet ovat: koulutus, 

aikaisempi työkokemus ja osaaminen, taidot esimerkiksi kieli tai ohjelmisto, kyvyt esimerkiksi 

matemaattisuus, fyysisyys, asenteet, kiinnostuksen kohteet, persoonallisuuden piirteet tai 

olosuhteet. (Viitala 2014.) 

Rekrytointi on kallista uusien roolien suhteen. Jokaisessa rekrytoinnissa pitää olla tietoinen 

kustannuksista ja mahdollisesta epäonnistumisesta rekrytoinnin suhteen, sillä henkilöstön 

vaihtuvuus aiheuttaa paljon kuluja niin menetetyn tietotaidon osalta, kuin myös roolin 

auettua uudestaan rekrytointiin. Rekrytoinnin merkitys kasvaa entisestään, sillä 
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työnhakijaehdokkaat vertailevat työpaikkojen etuuksia, etenemismahdollisuuksia ja lopulta 

hyväksyvät parhaimman tarjouksen. (O’Meara & Petzall 2013, 11, 16.) 

Valinnassa voi hyödyntää myös tiimin jäsenten erilaisia rooleja ja tunnetuimmassa mallissa on 

yhdeksän erilaista tiimiroolia. Tällöin esimerkiksi esihenkilö voi tiedostaa minkälaisesta 

roolista voisi olla hyötyä tiimin menestymisen kannalta. Tiimissä työskentelyyn voi liittyä 

myös ongelmia, jotka ilmenevät eroista henkilöiden välillä, joita ei ymmärretä tarpeeksi 

hyvin. Mitä paremmin niin esihenkilö kuin tiimi tunnistaa oman/omat roolinsa, toimii tiimikin 

paremmin yhteen, ja toivottuihin tuloksiin päästään ilman tiimityöskentelystä johtuvia 

komplikaatioita. Alla olevassa kuvassa on listattu erilaiset tiimiroolit. (Hyppänen 2007, 79-

80.) 

 

Kuvio 8 Tiimin roolit (Hyppönen 2007, 80.) 

Yhtenä valinnan apuvälineenä voi myös käyttää soveltuvuuden arviointeja, mikäli halutaan 

päätöksen pohjaksi tarkempia tietoja. Soveltuvuuden arvioinneissa ulkopuolinen 

konsulttihenkilö haastattelee kandidaattia ja tekee erilaisia ongelmanratkaisu- ja 

monivalintatehtäviä sekä epäsuoria persoonallisuustehtäviä. Konsultin suorittavat arvioinnit 

perustuvat esihenkilön tai rekrytoivan henkilön kuvaukseen työtehtävästä, tiimistä ja 

esihenkilöstä. (Hyppänen 2007, 190-191.) 

Martelan ja Jarenko (2014, 40-41) painottavat myös sisäisen motivaation etsimisestä 

rekrytoinnissa ja kannustavatkin rekrytoimaan henkilöitä innostuksen mukaan. Innostunut 
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henkilö oppii myös uudet tavat luultavasti nopeammin kuin henkilö, jolla ei ole niin paljon 

intoa alaa kohtaan. 

Niin haastattelussa kuin päätöksenteossa jokaisella yksilöllä on omat vaikutukset valintoihin. 

Haastattelijan on kuitenkin tiedostettava itsensä ja mietittävä haastatteluiden ja/tai 

tehtävien jälkeen, miksi jokin asia vaikuttaa päätökseen tietyllä tavalla. Jokaisella 

haastattelijalla on esimerkiksi erilaiset mieltymyksen kohteet ja tausta, jotka saattavat 

vaikuttaa harhaanjohtavasti arvioinneissa. Harhat voivat olla mm. samanlaisuuteen tai 

tykkäämiseen perustuvia, stereotyyppinen ajattelu, mieliala- tai väsymysharha, hyväuskoisuus 

tai negatiivisen tiedon jyrääminen positiiviseen tietoon. Kun varaa riittävästi aikaa, 

haastattelut ja prosessi on tarkoin suunniteltu etukäteen sekä haastattelun lisäksi on tuotu 

jokin toinen arviointikeino, oppii tekemään päätöksiä ilman harhoja. (Salli & Takatalo 2014, 

71, 78.) 

Vaikka rekrytoinnissa käytettäisiinkin ulkoisia toimijoita ja arviointeja, on lopullinen päätös 

aina esihenkilön tai pienemmässä yrityksessä toimitusjohtajan tehtävä ja hänen/heidän 

vastuullaan. Valinnassa on hyvä muistaa, että valinnan ei tarvitse perustua pätevimpään 

henkilöön vaan sopivimpaan henkilöön, ottaen huomioon tehtävän ja tiimin, jossa henkilö 

tulee työskentelemään. (Hyppänen 2007, 191.) 

Päätöksenteon tueksi Salli & Takatalo (2014, 85) ovat muodostaneet tarkistuslistan: miten 

viimeiset hakijat täyttävät rekrytointikriteerit, olisiko kriteereihin vielä jotain 

täydennettävää, keskustele rekrytointiin osallisten kanssa, kuuntele omaa intuitiota, tee 

päätös ja vie prosessi loppuun. Jokaisella on oma intuitio ja sitä kannattaa kuunnella. 

Intuition muodostavat niin sanattomat kuin sanalliset vaikutukset hakijoissa, ja mikäli niistä 

muodostuu vahvoja tunteita, kannattaa niitä tutkia tarkemmin, mistä ne johtuvat. Jos 

hakijasta muodostuu vahva negatiivinen tunne, ja siihen ei itse löydä ratkaisua, voi hakijan 

kutsua uudestaan haastatteluun ja yrittää löytää sitä kautta intuitiolle vahvistusta tai 

selkeyttä. (Salli & Takatalo 2014, 86.) 

Aina valinta ei kuitenkaan onnistu, vaikka valintamenettelyt olisivat oikeat, myös rekrytoinnin 

ammattilaiset tekevät ”virherekrytointeja”, koska meistä tulee erittäin subjektiivisia, jos 

pidämme haastateltavasta ja teemme päätöksen nopeasti. Kun prosessit on mietitty hyvin 

valmiiksi, meistä tulee enemmän objektiivisia, jolloin myös päätöksenteolle saadaan oikeat 

perustelut, joita voidaan myöhemmin katsoa, missä kohdassa rekrytointia päätös on ollut 

väärä. (Goldberg 2012.) 

Goldberg (2012) puhuu jäävuorimallista, jossa 10% nähdään henkilöistä haastatteluiden, 

tehtävien ja suositusten kautta, ja loput 90% nähdään henkilöstä myöhemmin, kun hän 

aloittaa työssään. 90%:iin sisältyy, miten henkilö ajattelee ja käyttää luovuuttaan, 

minkälainen on hänen ammatillinen intressinsä, käyttäytymispiirteet ja työhön sopivuus. 

Nämä kaikki vaikuttavat yhdessä siihen, miten hyvin rekrytointi on onnistunut.  
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Kuvio 9 Jäävuorimalli sopivasta työntekijästä (Goldberg 2012.) 

Henkilöt, jotka eivät ole tulleet valituksi ja ovat esimerkiksi käyneet jo haastattelussa, on 

hyvä informoida lopputuloksesta. Myös rekrytoinnin edetessä on hyvä pitää kandidaatit ajan 

tasalla, miten edetään ja missä mennään. Tiedottaminen on myös yksi tärkeä osa-alue 

työnantajamielikuvan vuoksi, sillä vaikka hakija ei tule valituksi, on asiallinen viestiminen 

tärkeää. (Hyppänen 2007, 192.) 

Mikäli hakijoiden joukosta ei löydy ketään sopivaa tehtävään, on hyvä miettiä, onko 

kriteereissä jotain, joista voi joustaa. Onko jokin kriteeri esimerkiksi sellainen, jonka voi 

oppia työtä tehdessä, jolloin hakijoista saattaakin löytyä sopivia. Rekrytoinnissa on hyvä 

muistaa, että liikaa myönnytyksiä ei kannata tehdä ja pakon tarpeesta ei kannata rekrytoida - 

ne johtavat yleensä virheisiin. (Salli & Takatalo 2014, 85-86.) 

4.6 Rekrytointiprosessi 

Vaikka rekrytointi alkaa aina tarpeesta, on ensimmäisenä aikataulutettava koko prosessi ja 

varata kalenterista aikaa jokaiselle prosessin eri vaiheille. Prosessissa on tärkeää pitää 

aikataulusta kiinni, sillä yksi valttikortti on nopeus ja tehokkuus. Ketterästi toimiva yritys 

rekrytoinnissa nappaa huippuhakijan itselleen, kuin toinen yritys pohtii vielä aikatauluaan 

prosessin edetessä.  

Alla olevassa kuvassa 10, on esimerkki rekrytointiprosessin aikataulusta. (Salli & Takatalo 

2014, 10.). Prosessi jakautuu kahteen kuukauteen, joka alkaa valmistelutöillä. Haun alettua, 
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annetaan työnhakijoille aikaa hakea tehtävään, jonka jälkeen hakemuksia lähdetään 

lukemaan sekä kartoittamaan ketä kutsutaan haastatteluun. Haastatteluille annetaan oma 

aikansa ja haastatteluiden jälkeen pidetään mahdolliset soveltuvuusarvioinnit. Lopuksi 

tehdään lopullinen rekrytointipäätös. 

 

Kuvio 10 Rekrytointiprosessin aikataulu (Salli & Takatalo 2014.) 

Rekrytointi muodostuu tarpeesta, jolloin ensimmäisenä tulee määrittää, mitä osaamista, 

kokemusta ja koulutusta uudelta työntekijältä vaaditaan. Toiseksi tulee määrittää prosessille 

aikataulu sekä vastuuhenkilö, joka pitää huolen, että aikataulussa pysytään. Samalla on hyvä 

pohtia, minkälainen työntekijä sopisi parhaiten olemassa olevan tiimin uudeksi jäseneksi. Kun 

vaadittavat osa-alueet ovat löydetty voidaan niiden pohjalta muodostaa työpaikkailmoitus. 

(Johtakee 2020.) 

Prosessin edetessä hakijoiden kannalta tiivis yhteydenpito ja selkeä viestintä ovat arvokasta. 

Kun viestintä on avointa, ei hakijan tarvitse muodostaa omia päätelmiään eikä hakijan 

mielikuva yrityksestä heikkene tai into päästä uuteen työhön lannistu. Ensimmäinen kontakti 

hakemuksen lähettämisestä olisi hyvä olla viimeistään viikon jälkeen, kun hakija on jättänyt 

hakemuksen avoinna olevaan paikkaan. Mikäli hakemukseen on merkitty viimeinen hakupäivä, 

on hakijalle tärkeä informoida tilanne viikon sisään hakuajan päätyttyä. Toinen kontakti 

hakijaan on haastatteluun kutsuminen tai mikäli häntä ei ole valittu jatkoon. Kolmas kontakti 

tapahtuu haastattelun jälkeen, kun informoidaan millä aikataululla edetään. Neljäs kontakti 

on, miten prosessi päättyy eli onko hakija valittu tehtävään vai ei. (Salli & Takatalo 2014, 12-

13.) 

Nykypäivänä hakukanavina toimii erilaiset sosiaalisen median kanavat, joita kannattaa 

hyödyntää mahdollisimman hyvin. Sosiaalisen median eri kanavat tavoittavat myös passiiviset 
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työnhakijat, joten kannattaa miettiä, missä potentiaalisimmat työntekijät viettävät vapaa-

aikaa. Useat työnhakijat selaavat työpaikkailmoituksia kännykällä, joten työpaikkailmoitukset 

on hyvä rakentaa niin, että ne skaalautuvat mobiilikäyttöön. (Salli & Takatalo 2014, 13, 36-

37.)  

Kun työpaikkailmoitus on julkaistu, alkaa hakemusten läpikäynti. Käydessä hakemuksia 

lävitse, tulee ottaa huomioon ne osa-alueet, joita odotetaan uudelta työntekijältä. Kun 

hakemukset on läpikäyty, voidaan kutsua haastateltavat haastatteluun tai voidaan suorittaa 

esihaastatteluita/tehtäviä puhelimitse tai muun teknologian avulla. Kun viimeiset päätökset 

haastateltavien suhteen on tehty, pidetään viralliset haastattelut. (Johtakee 2020.) 

Yllä olevissa kappaleissa on kerrottu tarkemmin prosessin eri kohtia, joita kuvataan Salli & 

Takatalon (2014) mallissa rekrytointiprosessissa. 

 

Kuvio 11 Rekrytointiprosessimalli (Salli & Takatalo 2014.) 

4.7 Myyjäprofiili 

Tulevaisuuden myyjä omaa menestyneeseen tähtäävän asenteen, ajatusmallin, joka tähtää 

oppimiseen sekä haluun kehittää omaa tekemistään. Dynaamisen ajattelumallin omaavat 

myyjät eivät pelkää epäonnistua ja haluavat kehittyä laittamalla itsensä likoon sekä uskovat 

siihen, että omalla toiminnallaan he vaikuttavat omaan menestykseensä. (Laine 2015.) 
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Menestynyt myyjä omaa hyvät vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutustaitojen kautta myyjä 

muodostaa suhteita erilaisiin ihmisiin. Jokaisella menestyvällä myyjällä on myynninnälkä, 

jolloin hänen työskentelytyylinsä on kurinalainen ja tavoiteorientoitunut. Myyjä pitää 

tavoitteet selkeästi mielessään, jotta hän pääsee haluttuihin omiin sekä yrityksen 

määrittelemiin tavoitteisiinsa. (Salli & Takatalo 2014, 15.) 

Myyjäprofiilin keskeisimmät kriteerit ja miten ne määritellään Sallin & Takatalon (2014) 

mukaan:  

- Myynnillisyys eli myynninnälkä ilmenee esimerkiksi rohkealla lähestymisellä 

asiakkaisiin, ja päättäväisellä halulla viedä asiakkaan kauppa maaliin.  

- Tuloshakuisuus esiintyy työskentelytyylissä, joka on tavoitteellista ja liiketoimintaa 

edistävää. Haasteet motivoivat myyjää ja vievät häntä lähemmäksi tavoitteita. 

- Organisointikyky näkyy, siten että myyjä haluaa päästä tavoitteisiin. Hän organisoi 

työskentelyään analyyttisesti ja suunnitelmallisesti, jolloin CRM-järjestelmä on ajan 

tasalla tehdyistä ja tulevista tehtävistä. 

- Itsenäisyys tulee ilmi oman tehtäväalueen kautta siten, että se tulee hoidetuksi 

omatoimisesti ja haastavista tilanteista myyjä selviää käyttämällä luovaa ajattelua. 

Myyjäpersoona pitää vastuusta ja hoitaa tehtävät tyylikkäästi ja vakuuttavasti. 

- Yhteistyökyky on myyjälle tärkeää ja myyjä tulee toimeen niin asiakkaiden kuin 

tiimiläisten kanssa, hän on tiimipelaaja ja auttaa myös muita tarvittaessa. 

- Myyjän yleinen asenne on positiivinen, hän pitää haasteista, eikä jää miettimään 

epäonnistumisia liiaksi eikä lannistu niistä. 

Huippumyyjän tulee olla valmistautuneempi asiakkaan kysymyksiin ja tietoisuuteen, sillä 

nykypäivän asiakkaat selvittävät, vertailevat ja tutkivat palveluita sekä tuotteita enemmän 

kuin ennen. Asiakkaat haluavat myyjästä enemmänkin asiantuntijan, joka tukee ja sparraa 

sekä kertoo asiakasta hyödyttäviä asioita. Myyjän tulee havaita nopeasti asiakkaan tarpeet 

sekä napata asiakkaalle relevantit asiat ennen jo kuin asiakas ne itse tuo ilmi. 

Myyntitilanteessa myyjän on tärkeää ymmärtää asiakkaan ostoprosessin kulku, jotta myyjä voi 

omalla toiminnallaan edesauttaa kaupan syntymistä sekä helpottaa asiakkaan työtä. (Laine 

2015.) 

Asiakkaat odottavat myyjän olevan asiantuntija, opettaja, haastaja tai tukija, jolloin myyjän 

täytyy sulautua asiakkaan toivomaan rooliin. Kun myydään yrityksille, on myyjien oltava 

tietoisia asiakkaiden liiketoimintamallista, jotta voidaan auttaa omilla tuotteilla tai 

palveluilla edesauttaa asiakkaan toimintaa. Huippumyyjän erottaa myyjästä siinä, että 

huippumyyjä osaa tunnistaa asiakkaan tarpeen jo ennen kuin asiakas itse on huomannut 

tarpeen. Yksi tärkeä ominaisuus on tämän lisäksi, että myyjä konkreettisesti tuo hyödyt esiin 

niin rahallisesti kuin käytännössä. (Laine 2015.) 
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5 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä opinnäytetyössä on käytetty kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimustapaa, koska tutkimuksessa haluttiin saada mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa 

haastateltavien eli rekrytoinnin ammattilaisten kokemuksia rekrytoinnista. Toiseksi 

näkökulmaksi tuotiin haastateltaviksi työnhakijat, jotka olivat viimeisen kuuden kuukauden 

aikana hakeneet töitä ja/tai päässeet etenemään eri rekrytoinnin vaiheisiin. Tässä luvussa 

käsitellään tutkimusmenetelmä, sen toteutus ja analysointi. 

Haastatteluiden tarkoituksena on saada tietoa, miten eri yrityksissä toteutetaan 

rekrytointiprosessit ja minkälaisia välivaiheita niihin kuuluu, sekä miten ollaan yhteydessä 

hakijoihin prosessin eri vaiheissa. Haastatteluiden toisena tarkoituksena on saada vastauksia 

kysymyksiin, miten työnhakijat kokevat prosessit heidän näkökulmastaan ja minkälainen on 

heidän mielestään hyvä rekrytointiprosessi. Näihin kysymyksiin päädyttiin ottaen huomioon, 

minkälaisia vaiheita tietoperustan mukaan rekrytoinnissa tulisi olla.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan merkityksiä, joita ihmiset muodostavat erilaisista 

asioista, tavoitteena ei ole löytää yhtä oikeaa totuutta tutkimuksen kysymykseen. Merkitykset 

taas lähtevät ihmisistä ja heihin päätyvistä ja lähtevistä tapahtumista jokaisen 

henkilökohtaisen toiminnan, ajatuksen tai päämäärien kautta. Laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää ihmisten omat koetut kokemukset. Se vastaa kysymykseen ”mitä 

merkityksiä tutkimuksessa tutkitaan”, täsmentäen sitä halutaanko vastauksia omakohtaisiin 

kokemuksiin vai käsityksiin liittyen. (Vilkka 2015.) 

Haastattelu koetaan hyödyllisenä tutkimuksen osana, sillä se on yksi tapa kerätä 

tutkimustietoa. Käsittelevät asiat haastatteluissa koskevat yleensä asiaa, mikä on tapahtunut 

aikaisemmin tai miten tietyn asian on kohdannut ja minkälaisia ajatuksia se on herättänyt. 

Haastattelu koostuu hyvin mietitystä kysymyspatteristosta ja haastattelutilanne on 

vuorovaikutussuhteinen haastateltavan ja haastattelijan välillä. (Hyvärinen, Nikander & 

Ruusuvuori 2017.) 

Useimmiten laadullisen tutkimuksen haastattelut ovat puolistrukturoituja, eli silloin edetään 

haastattelurungon mukaan ja haastattelijan on varauduttava yllättäviin tuloksiin. Haastattelu 

voi olla teemahaastattelu, eli haastattelija on määrittänyt keskeiset teemat, joihin hän 

kyselee vastauksia haastateltavalta. Teemahaastatteluiden haasteena saattaa olla se, ettei 

jokin teemoista ole tuttu haastateltavalle. Haastatteluissa on yleistä, että teemojen tueksi on 

tehty strukturoituja kysymyksiä, joita esitetään teeman puitteissa. (Hyvärinen, Nikander & 

Ruusuvuori 2017.) 

Teemahaastattelussa ideana on selvittää, mitä haastateltava asiasta/asioista ajattelee ja 

kysymysten kautta selvittää ne. Kun ollaan tietoisia mitä tutkimuksella on tarkoitus saada 

selvitettyä, toimii teemahaastattelut metodina hyvin. Jos haastattelut tehdään ennen 
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varsinaista tutkimuskysymystä, ei tiedetä, mitä vastauksista pitäisi tulkita. (Valli 2018, 42-

43.) 

Haastatteluiden kysymyksiä muodostettaessa tulee miettiä, mitä vastauksilta haluaa ja miten 

vastauksia käytetään tutkimuksen kannalta. Haastateltaville tulee antaa hyvin tilaa ja aikaa 

vastata jokaiseen kysymykseen, jotta haastateltava voi antaa mahdollisimman kattavan 

vastauksen. Haastattelu on kuin keskustelu, mutta tärkeänä huomiona on se, että 

haastattelija ohjaa keskustelua teemojen määräämiin puheenaiheisiin. Haastattelijan on 

pyrittävä olemaan neutraali, jottei ohjaa vastaajaa vastaamaan tietyllä tapaa. (Hyvärinen, 

Nikander & Ruusuvuori 2017.) 

Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavia voi olla yhden ja 120 välillä, kun taas toisen 

näkemyksen mukaan haastateltavia tulee olla sen verran, kun vastaukset eivät enää tuota 

lisäarvoa. Konstruktionistisen otteen takia, laadullisissa haastatteluissa keskitytään jokaiseen 

haastateltavaan yksilönä, jonka takia haastatteluiden tarkoituksena ei ole määrälliset 

yleistykset asioihin liittyen vaan jokaisen omakohtaiset kokemukset, kertomukset ja 

näkemykset. (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017.) 

Määrän sijaan keskitytään laadullisessa tutkimuksessa vastauksien laatuun. Vastausten tulisi 

toimia apuvälineenä tutkittavan asian ymmärtämiseksi eikä niinkään muodostaa yleistyksiä 

tutkimuskysymyksestä. Mikäli haastatteluiden määrä on vähempi, tulee tuloksia analysoida 

tarkemmin. Haastatteluiden lisäksi kannattaa tulkintojen lisäksi yhdistää tuloksiin erilaisia 

aineistoja, joista voi selvittää johtolankoja tutkimuskysymyksen piirissä. (Vilkka 2015.) 

Kun tutkimuksella on tietty tutkimuskohde, voidaan laadullisella tutkimustuloksen tuloksia 

pitää luotettava, kun ne ovat keskenään yhteensopivia tutkitun materiaalin kanssa. 

Tutkimukseen vaikuttaa myös luotettavuus tutkimuksen tekijään ja hänen tekemät valinnat ja 

ratkaisut tutkimusta tehdessä. Tutkijan pitää pystyä perustelemaan tutkimuksen tuloksia ja 

johtopäätöksiä vastaten kysymyksiin mistä, mitä ja miten näihin tuloksiin on päädytty. (Vilkka 

2015.) 

Laadullinen tutkimuksen analyysi sisältää kaksi vaihetta: havaintojen pelkistämisen ja 

tutkimusarvoituksen ratkaisemisen. Pelkistämisellä tarkoitetaan sitä, että tuloksia katsotaan 

vain tutkimuskysymyksen puitteissa, vaikka tuloksia voidaan katsoa eri näkökulmista. Kun 

näitä havaintoja tarkistetaan, voidaan ne yhdistää yhteiseksi piirteeksi, joka pätee 

poikkeuksetta koko kerättyyn tietoon. Yksilöllisiä vastauksia ei pidä määritellä esimerkiksi 

tyyppi- tai keskivertovastauksiin, vaan mikäli vastaukset poikkeavat toisistaan, tulee miettiä 

asiaa uudella kulmalla, että miksi näin kävi. Tutkimustuloksissa ei siis voida sanoa, että ”yhtä 

vastausta lukuun ottamatta”, näillä ei ole painoarvoa tutkimustuloksissa. (Alasuutari 2015, 

56-60.) 
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Tutkimuksissa pääpaino on argumentoinnissa, joita laadukkaat lähteet ja auktoriteetteihin 

perustuvat selitykset perustuvat. Argumenttien avulla vastataan kysymyksiin, miksi jokin on 

tapahtunut ja sillä selitetään, miten asia saadaan selitettävästi ymmärrettyä. (Vilkka 2015.) 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on saada mahdollisimman laadukasta tietoa erilaisista 

rekrytointiprosesseista, niin yrityksen kuin hakijan kannalta, jotta toimeksiantajalle saadaan 

muodostettua toimiva prosessi myyjien rekrytointia varten. Valmista mallia toimeksiantaja voi 

hyödyntää myös muita rooleja rekrytoidessa. Konkreettisina tavoitteina on muodostaa 

prosessia tukeva työhakemuspohja, tehtävät eri vaiheisiin, haastatteluiden tukimateriaali 

sekä kysymyspatteristo, sekä prosessikaavio.  

5.2 Toteutus  

Haastattelut järjestettiin puhelimitse tai videopuhelulla alkuperäisen suunnitelman 

muuttuessa poikkeustilanteen vuoksi ja haastattelut nauhoitettiin. Nauhoituksesta kerrottiin 

jokaiselle haastateltavalle. Haastatteluihin osallistui kuusi työnhakijaa, joiden kanssa 

haastattelut järjestettiin Teams-etäyhteydellä. Työnhakijat olivat iältään 26-56 vuotiaita, 

viisi naista sekä yksi mies. Haastattelut kestivät keskimäärin 37 minuuttia. Työnhakijoiden 

lisäksi haastatteluihin osallistui rekrytoijia. Haastateltavia rekrytoijia oli yhteensä neljä 

henkilöä, ja haastattelut kestivät keskimäärin 40 minuuttia. Kaikki kymmenen haastattelua 

toteutettiin toukokuun aikana.  

Haastattelut alkoivat haastateltavien perustietojen kyselyllä, poiketen oliko kyseessä 

rekrytoija vai työnhakija. Perustiedot kattoivat rekrytoijilta: rooli rekrytointiprosessissa, 

kokemus rekrytoinnista ja aiempi työkokemus. Työnhakijoilta perustiedot sisälsivät, kuinka 

kauan on hakenut töitä ja minkälainen on aiempi työkokemus. Aiemmalla työkokemuksella 

halusin selvittää, onko rekrytoija juuri aloittanut vai saanut jo kokemuksia ja työnhakijoilta 

selvitin, miten heidän aiempi kokemuksensa näkyi uusia haasteita etsiessä, ennen siirtymistä 

varsinaiseen haastatteluun.  

Haastateltavista yksi työnhakija oli lomautettuna COVID19-viruksesta johtuen IT-talosta, 

jonka takia hän oli alkanut etsimään uusia töitä. Kaksi haastateltavaa olivat työllistyneet 

alkuvuodesta, toinen oli alan vaihtaja matkailualalta kiinteistöalalle ja toinen oli vaihtanut 

työpaikkaa sote-alalla. Kaksi haastateltavaa etsi uusia haasteita, toinen nykyisen työpaikan 

sisältä pankkialalla ja toinen etsii uusia haasteita palvelualalta. Yksi työntekijä oli vaihtanut 

vuosi sitten työpaikkaa matkatoimistolta liittoon.  

Rekrytoijista, yksi työskenteli suuressa suomalaisessa yrityksessä rekrytoijana matkailualalla, 

yksi rekrytointikonsulttina suuressa henkilöstövuokrausfirmassa, yksi startup-yrityksen 

toimitusjohtajana ja yksi suuressa kansainvälisessä yrityksenä HR-johtajana. Kaikki 
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haastateltavat rekrytoijat olivat työskennelleet rekrytoinnin parissa vähintään 4 vuotta, ja 

startup-yrityksen toimitusjohtaja oli tehnyt rekrytointeja yritykseensä muiden työtehtävien 

ohella. 

Perustietojen jälkeen haastattelu jatkui haastattelukysymysten mukaan, jotka oli jaettu eri 

teemoihin. Rekrytoijien kohdalta teemat oli jaettu työpaikkailmoitukseen, itse 

haastattelutilanteeseen, tapaamiskerrat haastateltavien kanssa, kommunikointi hakijoiden 

kanssa ja yleisempään osioon, jossa rekrytoija sai kertoa mielestään tärkeät asiat 

rekrytoinnissa. Työnhakijoilla haastattelukysymykset oli jaettu työpaikkailmoitukseen, 

haastattelutilanteeseen, kommunikointi yrityksen kanssa ja minkälaisia asioita työnhakija 

kokee tärkeäksi omalta kannalta rekrytointiprosessin edistyessä. Tarkemmat 

haastattelukysymykset löytyvät tämän työn liitteistä. 

Haastatteluiden jälkeen haastattelut litteroidaan yksi kerrallaan. Litteroinnilla tarkoitetaan 

puheen muuttamista tekstiksi, jotka muodostavat tutkimusaineiston. Litteroinnissa ei tarvitse 

kirjoittaa puhetapaa tai huokauksia, vain sisältö, jota haastateltava kertoo. Kun litterointia 

tehdään, voi samalla alkaa jo pohtia, miten vastaukset liittyvät itse tutkimuskysymykseen. 

Aineisto, jota äänitiedostoista saadaan, voidaan anonymisoida sen turvallisuuden 

henkilörekisterin vuoksi, eli siitä muutetaan kaikki tiedot, joita haastateltavilta saadaan esim. 

nimi ja työpaikka. (Hyvärinen, Nikander & Ruusuvuori 2017.) 

Litteroinnin jälkeen koostin haastatteluiden tulokset teemoittain samaan Excel-taulukkoon 

niin rekrytoijien kuin työnhakijoiden vastaukset. Tätä kutsutaan klusteroinniksi eli aineiston 

ryhmittelyä omiin ryhmiin (Tuomi 2002, 112.).  

Vastaukset aion yliviivata erivärein, oliko kyseessä rekrytoija vai työnhakija kategorioihin, 

jotka perustuivat teemoihin, joiden mukaan haastattelut etenivät: työpaikkailmoitus, 

haastattelutilanne, kommunikointi ja muut tärkeät huomiot rekrytoinnissa. Vastauksia ei 

nimetä haastateltavien mukaan, sillä tämän opinnäytetyön tavoitteena on löytää parhaimmat 

prosessit rekrytointiprosessiin eikä haastateltavien tuloksia tarvitse täten olla 

tunnistettavissa. 

6 Haastatteluiden tulokset 

Haastatteluiden tulokset ovat tässä luvussa. Tulokset esitetään teemoittain: 

työpaikkailmoitus, haastattelutilanne, tapaamistilanteet, kommunikointi ja muut huomioit. 

Haastattelut ovat nivottu työnhakijoiden ja rekrytoijien näkökulmasta. Tuloksien tueksi on 

nostettu suoria lainauksia haastateltavilta. 
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6.1 Työpaikkailmoitus 

Työpaikkailmoituksessa kaikki kuusi haastateltua työnhakijaa pitivät tärkeänä sitä, että 

työhakemus on selkeä ja siitä ilmenee mitä työ sisältää, milloin aloitus ja mitä vaaditaan.  

Yksi haastateltava tarkensi, että olisi myös hyvä tietää onko työpaikka vakituinen vai 

määräaikainen, hän myös piti tärkeänä sitä, että onko työpaikassa etenemismahdollisuuksia.  

”… faktat saatavilla mm. palkka, tai meneekö TES:n mukaan. … mitä 

vaatimuksia pitää olla, jotta tietäisi onko itsellä niitä.” 

Kaksi haastateltavaa koki, että työpaikkailmoituksessa olisi hyvä lyhyesti kuvata yritystä, 

vaikka myöhemmin voi selvittää nettisivuilta lisää työpaikasta. Mikäli yritys ei ole tuttu, toivoi 

yksi työnhakija, että ilmoituksesta tulisi lyhyesti esiin yrityksen missio tai minkälainen 

työpaikka yritys on mainosmaisesti esille.  

Kolme kuudesta haastateltavasta nosti esiin sen, että työpaikkailmoitus on asianmukainen ja 

miten haettava työpaikka on ilmoitettu.  

”Minun huomion herättää ammattimainen työpaikkailmoitus, ei mikään 

semmoinen, että marjamyyntisetä on äkkiä tuulesta temmannut tämän 

ilmoituksen.” 

Yksi myös sanoi, että olisi hyvä, jos työtehtävä on saatu kuulostamaan mukavalta ja 

haasteelliselta, muttei liian mahdottomalta. Yksi haastateltava nosti esiin sen, että 

ilmoituksen ei pitäisi olla liian pitkä ja hyvässä ilmoituksessa voisi kuvata konkreettisesti mitä 

työpäivä sisältää kyseisessä tehtävässä. 

”Positiivinen ote työpaikasta työtehtävän kautta ja saadaan työ kuulostavaan 

mukavalta ja haasteelliselta, muttei mahdottomalta.” 

Yksi haastateltava kertoi jo työpaikkailmoitusta lukiessa, että lähtee miettimään kysymyksiä 

mitä haastattelija voisi kysyä haastattelutilanteessa. Hän myös valmiiksi lähtisi miettimään 

vastauksia peruskysymyksiin, jottei tule turhia miettimishetkiä. Hän miettisi tarvittavat 

todistukset yms., mitkä kyseisessä työtehtävässä olisi hyvä ottaa mukaan.  

Kolme haastateltavaa nosti esiin työpaikkailmoituksessa aikataulut. Yksi haastateltava kertoi, 

että silloin kun tietäisi aloituksesta suurin piirtein, voisi itse miettiä konkreettisen 

aloituspäivän, jotta voisi aloittaa joustavasti. Yksi haastateltava sanoi myös, että olisi hyvä, 

jos aikataulu olisi kerrottu hakemuksessa, jolloin voi itse aikatauluttaa hakemuksen lähetystä. 

Rekrytoijista kaikki neljä nostivat yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi työpaikkailmoituksessa sen, 

että työtehtävä kuvataan mahdollisimman totuudenmukaisesti ja mikäli mahdollista 
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kerrotaan, mitä työtehtävän arkipäivään sisältyy. Yksi neljästä sanoi myös, että ilmoitukseen 

pitäisi osata tiivistää tärkeimmät asiat niin tiimistä, yrityksestä kuin itse tehtävästä.  

”… totuudenmukaisuutta ja arkipäivän kuvausta… ettei ole vain lista 

lyhennetyistä sanoista… Ilmoituksen tulisi sisältää tietoa paljon, jotta hakija 

pystyy tekemään päätöksen, että haluaako ylipäätänsä hakea tehtävään.” 

”Tosi moni, joka hakee startuppiin saattaa olla yrittäjähenkinen, jolloin henkilö 

luulee, että se pääsee vähän kehittämään ja osallistumaan kaikkeen. Jos 

yrityksellä on tietty visio ja suunta, niin silloin se pitää tulla ilmi 

työhakemuksessa.” 

”Sen ilmoituksen pitää vakuuttaa työnhakija.” 

Kaksi rekrytoijaa nosti esiin sen, että työpaikkailmoitus tulisi kirjoittaa yhdessä tiimin 

esihenkilön tai toimitusjohtajan kanssa. Silloin rekrytoijan tehtäväksi jää haastatella 

mahdollisimman tarkasti esihenkilöä, jolloin rekrytoija osaa kirjoittaa mahdollisimman hyvän 

hakemuksen. Yksi rekrytoija korosti sitä, että kun tietää mitä tiimiin tarvitaan, on sen pohjalta 

muodostettava hakemus.  

”Selvitän, mikä tehtävässä on tärkeää, millainen tiimi on, mitä pitää osata, mitä 

kompetenssia tarvitaan, mikä on tärkeää, mitä haasteita on ollut.” 

Startup toimitusjohtajan osalta korosti sitä, että jos yrityksellä on tietty määränpää, niin se 

kannattaa tuoda esille työpaikkailmoituksesta, jolloin vältetään väärät rekrytoinnit. Yksi 

haastateltava toi esiin sen, että kun rekrytoidaan pieneen ja tuntemattomampaan yritykseen, 

on työpaikkailmoitukseen panostettava tunnettua isoa yritystä enemmän, jotta saadaan 

mahdollisimman hyviä hakijoita. 

 

6.2 Haastattelutilanne 

Jokainen kuudesta työpaikanhakijasta selvittää ennen haastatteluun menoa yrityksestä heidän 

nettisivuiltaan perustietoa yrityksestä. Kaksi kuudesta kertoi myös etsivänsä yrityksen arvot ja 

pohtimalla vastaavatko ne omia arvoja. Kaksi kertoi valmistautuvansa haastatteluun etsimällä 

peruskysymyksiä rekrytointiin liittyen ja valmistautumalla miettimällä vastauksia. Toinen 

heistä kertoi hyödyntävänsä englannin kielistä materiaalia netistä. 

Viisi kuudesta työnhakijoista kertoo kiinnittävänsä huomiota rekrytoijan olemukseen, miten 

valmistautunut hän on ja miten hän on perehtynyt haastateltavaan. Yksi painotti, että 

haastattelijan olemuksesta saa muodostettua jo hyvän vaikutuksen yrityksestä itsessään. 

Toinen näistä viidestä kertoi, että pyrkii tuomaan omien vastaustensa kautta yrityksen arvoja 

esille ja on valmiiksi miettinyt jo kysymyksiä, jotka esittää haastattelussa.  
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Yksi työnhakija kertoi, että kiinnittää huomioita onko haastattelija hermostunut ja 

minkälainen on hänen kysymyspatteristo. Mikäli haastattelijoita on monta, kiinnittää 

haastateltava huomioita heidän kahden väliseen kemiaan, ja muodostaa päätelmiä työpaikan 

ilmapiiristä. Hän jatkoi myös kertomalla, että hänelle merkitsee paljon, kuinka kiinnostunut 

rekrytoija on hänestä itsestään ja kuinka hyvin hän on perehtynyt hänen hakemukseen ja 

CV:een. 

Kaikki neljä rekrytoijaa nostivat haastattelussa esille, kysymysten tärkeyden ja sen, että 

jokaiselta haasteltavalta kysytään samat kysymykset. Kolme neljästä kertoi jo 

työpaikkailmoitusta tehdessä muodostavansa peruskriteerit ja kompetenssit, jotka valittavan 

kandidaatin pitäisi täyttää. Näitä kriteereitä ja kompetensseja mitataan keskenään hakijoiden 

kesken jälkikäteen.  

”Me tehdään meidän yrityksessä pelkästään kompetenssipohjaisia 

rekrytointeja, joissa siis on etukäteen määritellyt kriteerit.” 

”Myyjän tehtävä on myydä, jolloin sillä pitää olla myynnillisyyttä, ja sitähän 

voidaan eri kompetenssikysymysten kautta saada ulos.” 

Jokainen rekrytoija hyödyntää haastatteluissaan perusrunkoa ja riippuen mihin rooliin hakevat 

työntekijää, muokkaavat kysymyksiä sen mukaisesti. Yksi rekrytoija kertoi, että on 

muodostanut oman perushaastattelurunkonsa, johon lisää kysymyksiä sitä mukaa kun oppii 

haastatteluita tehdessä lisää. Yksi kertoo saavansa jo alkumetreillä intuitiivisen kuvan 

sopisiko haastateltava yritykseen, mutta on oppinut virheidensä kautta, että on kuitenkin 

tärkeää listata ylös mitä tulevalta työntekijältä odottaa ja haluaa saada.  

Yksi neljästä rekrytoijasta kertoi haastavansa aina haastateltavia, jotta näkee kuinka hyvin he 

osaavat kuvailla ja tarkentaa omia vastauksiaan. Toinen neljästä kertoi, että hänelle on 

tärkeää se, että haastateltava osaa reflektoida omaa tekemistään ja oivaltaa sitä kautta mitä 

on esimerkiksi oppinut. Tällöin saa kuvan haastateltavasta osaako hän miettiä laajasti 

osaamistaan vai pyöritteleekö vain muutamaa erilaista esimerkkiä.  

”… on reflektoinut valmiiksi omaa tekemistä… Odotan, että myös haastateltava 

on valmistautunut.” 

Jokainen haastateltava kiinnittää huomiota haastateltavan käytökseen ja vastauksiin. Kaksi 

heistä huomioi, mikäli haastateltava on perehtynyt yritykseen edes hiukan etukäteen. Yksi 

kertoi huomioivansa haastateltavan tuntemukset ja jännittyneisyyden, ja helpottavansa sitä 

keventävällä tunnelmaa tai siten, ettei liikaa vaivaannuta tunnelmaa piikittäen 

haastateltavaa. 

”… jos huomaan jännittyneisyyttä niin, yritän luoda tunnelmaa ja kiinnittää 

huomiota sitä välttääkseni ainakin, jotta hakijalle tulisi helpompi olo…” 
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Yksi rekrytoija kokoaa haastatteluiden jälkeen jokaisesta haastateltavasta kompetenssien 

pohjalta asiat ylös ja vertailee keskenään. Kaksi neljästä kertoi myös kirjoittavansa 

muistiinpanoja ja loput kaksi kertoivat vähintään kirjoittavansa haastattelun jälkeen ylös 

asioita haastattelusta, jotta voivat vertailla ehdokkaita keskenään.  

Kaikki rekrytoijat pyrkivät siihen, että jokainen haastattelutilanne olisi mahdollisimman 

samanlainen, jolloin hakijoita on helpompi vertailla keskenään. Hakijoita vertaillessa on hyvä 

palauttaa mieleen, mitä tehtävään vaaditaan ja mitä hakijalta halutaan. Näiden perusteella 

on hyvä katsoa muistiinpanot hakijoista. Kaikkien haastateltavien mielestä valintojen pitää 

perustua siihen, mitä haetaan, eikä siihen kuka on hyvä tyyppi.  

”Kaikki vertailu perustuu ennalta määriteltyihin kriteereihin.” 

 

6.3 Tapaamistilanteet 

Viisi kuudesta työnhakijasta, sanoi, että tapaamisia tulisi olla enemmän kuin yksi kerta. Yksi 

heistä kommentoi, että mikäli prosessiin on kuulunut videotehtävä, riittäisi yksi tapaaminen. 

Yksi haastateltava sanoi, että ensimmäinen haastattelukerta saattaa jännittää, jolloin toisella 

tapaamisella on olo rentoutuneempi, jolloin voi antaa itsestään enemmän haastattelijoille. 

Yksi kuudesta työnhakijasta totesi, että yksi näkeminen tulisi riittää, jos ei riitä, niin silloin 

haastattelija ei ole osaava.  

Tiimin näkemistä etukäteen miettivät haastattelijat pitkään ja kolme kuudesta kertoi, että 

mikäli yritys on pieni, voisi olla hyvä nähdä kaikki etukäteen, sillä tiimin persoonat vaikuttaa 

siihen, tykkääkö itse työskennellä siinä ympäristössä. Kaksi sanoi, että ei koe tarpeelliseksi, 

mutta ihan positiivinen olisi. Yksi kuudesta työnhakijasta sanoi, ettei koe sitä tarpeelliseksi, 

riittää, että tiimistä kerrotaan esimerkiksi ikäjakauma, tekevätkö jotain yhdessä tai muuta 

vastaavaa. 

”Hyvä plussa on nähdä tiimiä etukäteen, muttei välttämättömyys.”  

Kaikki kuusi haastateltavaa työnhakijaa kertoivat, että mikäli tapaamistilanteissa olisi 

esimerkiksi tehtäviä, niin niiden tulisi linkittyä työhön. Kolme kommentoi tehtäviä, että 

mikäli työ on haastavaa tai esimerkiksi myyntiä, niin siihen sopii tehtävä. Jos taas työ on 

perus asiakaspalvelua, niin silloin kolme haastateltavaa kokivat, ettei tehtävä ole 

tarpeellinen. Yksi haastateltava kertoi, että silloin jos pääsee konkreettisesti tekemään 

kyseistä työtä edes kuvitteellisesti, saisi hieman esimakua mitä se konkreettisesti olisi. 

”Jos on sellainen tehtävä kyseessä, että pitäisi vaikka osata myydä jotain 

tuotetta tai saada se asiakas kiinnostumaan… Olet jo vähän varmasti miettinyt 

miten sinä myisit sitä tuotetta.” 
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Yksi haastateltava nosti esiin ryhmähaastattelut, jotka hän kokee mieluisina, sillä silloin 

haastattelijat näkevät, miten henkilöt toimivat tiimissä. Kuitenkin haastateltava kertoi, että 

ujoille tällaiset ovat haastavia, ja kun käydään esimerkiksi peruskysymyksiä kaikkien kesken 

lävitse, on ensimmäisten henkilöiden helpompi vastata kuin viimeisten.  

”Ne ryhmäpäivät on haastavia… jos on hyvä luonne niin pärjää, mutta jos on 

ujompi, niin silloin nöyryyttävää… ensimmäisenä on parempi mahdollisuus 

keksiä ja sanoa vastaus, kun niillä, jotka on vikoina.”  

Yksi kuudesta haastateltavasta kertoi yhdestä rekrytointiprosessista, jossa oli mukana ja se 

koostui videokysymyksistä ja yksilöhaastattelusta. Hän koki hyväksi etukäteen tehtävät, koska 

silloin voi valmistautua kunnolla ja miettiä mitä vastaa. Toinen haastateltava työnhakija on 

kokenut myös ennakkotehtävät hyväksi ennen kuin pääsee haastatteluun. 

Kaikki neljä rekrytoijaa kokevat haastattelut erittäin tärkeäksi ja mikäli kyseessä on 

vaativampi rooli olisi hyvä tavata kaksi kertaa. Jos työpaikalle vaaditaan soveltuvuustestejä 

tai psykologin analyyseja, voidaan ne pitää erillisinä kertoina, toteaa yksi haastateltava, 

jolloin tapaamiskerrat kasvavat kolmeen. Yksi rekrytoija kertoi, koska rekrytoi asiakkaille 

uusia työntekijöitä, tapaa hän yhden kerran haastateltavat, jonka jälkeen valitsee 3-5 

haastateltavaa asiakkaalle. Kaksi neljästä rekrytoijasta sanoi, että mikäli jokin jää 

vaivaamaan haastateltavassa, voi aina pyytää uudemman kerran paikan päälle tai järjestää 

esimerkiksi videohaastattelun, jonka ei tarvitse olla niin pitkä. 

Tehtävä yhdistettynä haastatteluihin koettiin kaikkien neljän haastateltavan rekrytoijan 

mielestä hyvänä. Yksi sanoi, että silloin saa todistusaineistoa osana muita kysymyksiä, jolloin 

voi konkreettisesti nähdä miten henkilö hyödyntää omaa osaamistaan ja soveltaa sitä 

tehtävässä. 

”… tehtävien perusteella voi olla hyvä huomata erot kahden tasavahvan kandin 

välillä. Haastatteluiden ja rekrytoinnin juttu on, että pitää saada materiaalia 

mihin perustaa omat päätökset, jonka pohjalta rekrytointi tehdään.” 

Yksi haastateltava kertoi, miten on tehnyt myynnin rooleihin tehtäviä, jolloin antaa 10-15min 

aikaa valmistautua myyntitehtävään, jonka jälkeen hän esittelee tuotteen ja sen jälkeen 

haastateltava on kehittänyt muutaman kysymyksen, johon haastateltavan tulee vastata ja 

soveltaa kokemustaan. Toinen haasteltava kertoi, että jos vaaditaan uudelta työntekijältä 

paljon, olisi saada hyvä käsitys, miten henkilö toimii tietyissä tilanteissa, mitä roolissa tulee 

vastaan.  

”… miten haastateltava toimii x-tilanteessa… Jos sinä et osaa myydä 

leikkimielisesti, niin miten sinä osaat myydä oikeasti.” 
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6.4 Kommunikointi prosessin edetessä 

Työnhakijoista kaikki kuusi sanoivat, että aluksi kommunikointi sähköpostin välityksellä on 

hyvä. Yksi haastateltava kertoi, että joskus kuitenkin sähköpostit saattavat mennä 

roskapostiin, jolloin ei pysty reagoimaan, jolloin sähköposteilla on hieman vaikea tavoittaa 

henkilöitä. Kuitenkin jos pääsee haastattelusta jatkoon, toivottiin, että ilmoitetaan 

puhelimitse. Kolme kuudesta sanoi, että ensimmäisten haastatteluiden järkeen olisi hyvä 

hoitaa suurin osa kommunikoinnista puhelimitse, varsinkin jos pääsee jatkoon. 

Puhelinyhteydellä yhden haastateltavan mielestä on helppo ilmaista itseään, jos on 

esimerkiksi unohtanut kysyä jotain, jolloin pääsee samalla keskustelemaan rekrytoijan kanssa. 

Kaikki kuusi painottivat, että mikäli ei ole valittu tehtävään, saisi jonkin palautteen tai syyn, 

varsinkin, jos on käynyt haastattelussa. Kaksi kuudesta sanoi, ettei halua soittoa siitä, ettei 

ole valittu tehtävään, koska puhelusta saattaa tulla ahdistava tai ei tiedä mitä pitäisi 

kommentoida siihen. Neljä kuudesta kuitenkin oli sitä mieltä, että on hyvä saada soitto ja 

kuulla jotain perusteluita.  

”… pitää saada palautetta, minkä takia ei ole päässyt. Olen saanut 

ympäripyöreitä vastauksia, kun on kysynyt, miksei valittu, mielestäni pitäisi 

saada aitoa palautetta.” 

Mikäli tehtävään valitaan, kaikki kuusi haastateltavaa koki tärkeäksi, että valinnasta soitetaan 

puhelimitse. Silloin voi samalla sopia käytännön asiat ja palata sitten sähköpostilla 

aloitusajankohdan ja muun käytännön asian suhteen.  

Kaikki rekrytoijat sanoivat, että alkuvaiheessa käytetään paljon sähköpostia. Kun on käynyt 

haastattelusta, jatkosta pääosin pyritään ilmoittamaan puhelimitse. Mikäli resurssien 

puutteessa ei ole mahdollista soittaa kaikille hakijoille, laitetaan heille viestit ja kerrotaan 

miksi he eivät ole tulleet valituksi tehtävään. Kuitenkin kaikki rekrytoijat sanoivat, että 

mikäli ei pääse hakemuksen perusteella jatkoon, ilmoitetaan siitä sähköpostitse, eikä valintaa 

perustella sen koommin. 

”Sähköpostitse ja puhelimitse se kommunikointi aika lailla hoituu… jos henkilö 

ei vastaa, niin laitan meilin perään.” 

”Aluksi kommunikointi on sähköpostitse, sillä hakijoita saattaa tulla todella 

paljon… kerron syyn, miksei kyseistä henkilöä valittu tehtävään.” 

Jos hakemuksissa ilmenee jotain, mikä mietityttää ennen haastatteluun pyytämistä, yksi 

rekrytoija kertoi, että soittaa näissä tapauksissa ennen kuin pyytää haastatteluun. Tällöin 

saadaan karsittua hakijoista sellaiset, joilta esimerkiksi kielitaito on ilmoitettu epäselvästi 

hakemuksessa.  
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Ensimmäisten haastatteluiden jälkeen, kolme neljästä rekrytoijasta kertoi, että on 

yhteydessä hakijoihin puhelimitse. Yksi rekrytoija sanoi, että mikäli ei ole resursseja, 

ilmoitetaan ei valituille sähköpostitse ja perustellaan päätös viestillä. Mikäli on viimeisen 

kierroksen haastattelu silloin kaikki neljä soittavat myös ei-valituille ja perustelevat valinnan.  

Yksi rekrytoija sanoi, että viestintää voisi aina parantaa ja ilmoittaa esimerkiksi 

väliaikatietoja hakijoille, mutta resurssit tulevat aina vastaan.  

”Viestintää voisi aina parantaa ja kehittää… mutta ainakin hyvä informoida 

miten edetään, sitä voisi jakaa, jos vaikka venyy aikataulut tai muuta.” 

 

6.5 Muut tärkeät huomiot rekrytoinnissa 

Työnhakijoista viisi kuudesta nosti esiin erilaisia huomioita, joita pitää tärkeänä prosessin 

edetessä. Yksi haastateltava kokee haastattelun kaikista tärkeimmäksi, koska silloin näkee, 

minkälainen työ on kyseessä. Silloin hän voi itse antaa hyvän kuvan itsestään, kun voi 

vaikuttaa olemukseensa ja voisi nähdä miten soveltuu työhön, kun saa keskustella ja kysellä 

haastattelijalta. 

Toinen haastateltava työnhakija taas kokee erittäin tärkeäksi palautteen, miten on 

suoriutunut prosessissa. Hän kokee, että palautteen kautta pystyy itse kehittymään 

työnhakijana ja seuraavan kerran kun on hakemassa töitä, voi kiinnittää niihin asioihin 

huomioita. Hän lisäsi myös, että mikäli haastattelija lupaa jotain, olettaa hän, että lupaukset 

pidetään. Mikäli lupauksia ei pidetä, vaikuttaa se negatiivisesti mielikuvaan yrityksestä. 

Haastateltava vertasi lupauksia myös prosessin nopeuteen: mikäli prosessi venyy ajallisesti 

pitkäksi, saa hän heti kuvan, ettei häntä ole valittu rooliin. 

Kolmas haastateltava työnhakija kertoi kokemuksistaan erilaisista rekrytointiprosesseista, 

joista yksi on jäänyt huonona hänen mieleensä. Huono kokemus tuli esiin jo hakuvaiheessa, 

kun netissä piti täyttää avoimiin kohtiin vastaukset työkokemuksesta ja sen jälkeen lisätä 

vielä hakemuskirje ja CV, jossa ilmenee samat asiat, mitä pyydettiin jo avoimissa laatikoissa. 

Mikäli rekrytoija haluaa kokemuksia, voisi päättää kirjoittaako laatikoihin vai lisätäänkö 

pelkkä CV. 

Neljäs haastateltava kokee koko prosessin tärkeimmäksi asiaksi molemminpuolisen 

tutustumisen ja miten molemmat osapuolet voivat näyttää parhaimmat ja ehkä jopa 

huonoimmatkin puolensa työn kannalta.  

Kaikki neljä, jotka halusivat lisätä ja kommentoida tärkeitä asioita rekrytointiprosessissa 

nostivat esiin myös prosessin ripeyden ja selkeyden. Yksi kuvasi ripeyttä 1-2 viikkoon koko 

prosessin ajalta, joka sisältäisi haastattelut ja erilaiset tehtävät. Hän haluaisi myös selkeät 



  49 

 

toteutusajat esimerkiksi videotehtäviin yksi päivää aikaa ja sen jälkeen heti ilmoitus jatkoon 

pääsystä.  

Viides haastateltava, joka halusi nostaa esiin vielä mietteitään rekrytointiprosessista, oli 

haastattelijoiden luonteen ja persoonan. Hän haluaisi, että rekrytoijat ovat ”reipasotteisia, 

innostuneita ja asiallisia”, ja myyvät työpaikkaa hakijoille yhtä lailla, kun hakijat myyvät 

itseään työpaikoille haastatteluissa.  

”… rekrytointi on molemmin puolinen myyntiprosessi.” 

Kaikki neljä haastatteluihin osallistuvaa rekrytoijaa, halusivat nostaa esiin vielä oman 

tärkeäksi kokemansa asian prosessissa kokonaisuudessaan. 

Yksi rekrytoija painotti sitä, kuinka paljon merkitsee esihenkilön panostus haettavaan rooliin: 

kartoituskysymykset ja rekrytoijan tuki, kun ollaan varmistamassa hakijan soveltuvuutta 

yhdessä esihenkilön kanssa. Kun rekrytoija saa esitettyä oikeat kysymykset esihenkilölle, 

jonka tiimiin ollaan hakemassa vahvistusta, löydetään oikeat kompetenssit yhdessä, joiden 

kautta voidaan lähteä kartoittamaan hakijoita. 

”(Rekrytoijat)… tukemassa ja ohjaamassa sekä varmistamassa, että prosessi ja 

rekrytointi on oikeudenmukainen, objektiivinen valinta.” 

Jokainen haastateltava rekrytoija koki erittäin tärkeäksi viestinnän työnhakijoiden kanssa, 

niin työpaikkailmoituksen todenmukaisuudesta kuin myös aikatauluista ja prosessin 

etenemisestä.  

”… mahdollisimman nopeata ja sitä pitäisi olisi paljon… totuudenmukaisuus, 

samaten kuten jo työpaikkailmoitus, että kuvaa sitä työtä oikeasti… oikea kuva 

työstä ja kaikesta siihen liittyvästä, jottei tule missään vaiheessa 

väärinymmärryksiä.” 

Yksi rekrytoija nosti esiin objektiivisuuden prosessissa: koko prosessi haastateltavien kanssa 

on datan keräämistä eri pisteistä: suosittelija, haastattelu ja tehtävä. Näiden kautta saadaan 

todistusaineistoa, mitä henkilö osaa. Tärkeänä hän kokee prosessin rungon, niin 

kokonaisuudessaan kuin myös haastattelutilanteessa ”tietyt kriteerit, ettei ole 

haahuilua”. Hän painottaa alussa mietittyjä kriteereitä, varsinkin asiantuntijatehtävissä tai 

myynnissä, jolloin myynnissä nousee esiin asiakaspalveluhenkisyys tai myynnillisyys. Silloin 

kompetenssiosaamiseen liittyy vahvasti asiakaspalvelu sekä myynti, joita voidaan kysymysten 

kautta esittää.  

”… kompetenssikysymykset, että kerro esimerkkejä tilanteista, kun olet siellä 

tai olet täällä.” 
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Yksi rekrytoija kertoi omasta kokemuksestaan, että joskus täydellinen työntekijä on vaikea 

löytää. Täydellisen työntekijän löytämiseksi hän kokee, että pitää myös olla ollut 

epäonnistunut, jotta tietää minkälaisia ominaisuuksia heidän työympäristössä ei ole eduksi, 

jotta osataan löytää ne, joilla ominaisuudet ovat vastakohdat. Hän painottaa myös pieneen 

yritykseen rekrytoidessa tarkistamaan henkilöiden taustat, ettei tule yllätyksiä itse valinnan 

jälkeen. 

”… yllätyksenä pieni tiimi tai erilaiset toimintatavat, jos verrataan vaikka 

ketterää toimintaa ja sitten ison yrityksen prosesseja.” 

7 Rekrytointiprosessi Cuckoo Workoutilla 

Haastatteluiden ja tiedon pohjalta on muodostettu Cuckoo Workoutin rekrytointiposessi, jota 

kohdeyritys voi hyödyntää tulevien myyjien rekrytoinnissa. Tämän mallin pohjalta voi Cuckoo 

Workout muodostaa muiden roolien rekrytointimallin, jolloin rekrytoinnista saadaan Cuckoo 

Workoutilla mahdollisimman ketterää ja prosessia ei tarvitse miettiä ja muodostaa alusta 

alkaen. 

Rekrytointiprosessin runko on muodostettu haastatteluiden ja tietoperustan pohjalta. 

Haastatteluiden kautta saatiin kokemuksia niin työntekijöiden kuin rekrytointia ammatikseen 

tekevien pohjalta. Haastatteluilla on suuri merkitys, sillä niiden kautta saatiin konkreettista 

näkemystä. 

 

Kuvio 12  Rekrytointiprosessin aikataulu Cuckoo Networks Oy:lle (Salli & Takatalo 2014.) 

Poiketen Cuckoo Workoutin nykyiseen malliin, on tässä mallissa uutena vaiheiden 

selkeyttäminen ja koko prosessin aikatalutus. Yhtenä tärkeänä asiana, mikä nousi esiin niin 
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haastatteluissa kuin kirjallisuudessakin, on uuden roolin kriteerien määritys hakuprosessin 

alkaessa ja niiden ylös kirjoittaminen. Alakappaleissa on avattu prosessien eri vaiheita ja 

miten ne on muodostettu. 

7.1 Alkukartoitus 

Jokainen rekrytointi Cuckoo Workoutilla muodostuu tarpeesta saada liiketoiminta kasvamaan. 

Kuten Cuckoo Workoutin toimitusjohtaja kertoi, tulevaisuudessa vastuut rekrytoinnista on 

operatiivisella henkilöllä tai HR-henkilöllä, jolloin aikatauluttaminen ja vastuiden jakaminen 

rekrytoinnin etenemisestä tulee tulevaisuudessa olemaan hänellä. Tällöin rekrytoinnista 

vastaava henkilö määrittää etukäteen, kuka vastaa hakijoiden kontaktoinnista ja viestinnästä, 

sekä ketkä haastattelevat ja ketkä osallistuvat eri vaiheisiin. Kun operatiivisella henkilöllä on 

tiedossa hallituksen määrittelevät liiketoiminnan tavoitteet, voi hän niiden pohjalta 

muodostaa aikataulun rekrytointia varten.  

Aikataulu jakautuu viiteen osaan ja se on muodostettu mahdollisimman ripeäksi ja 

tehokkaaksi pohjautuen haastatteluiden tulokseen, joka ilmeni niin työnhakijoiden kuin 

rekrytointia tekevien kautta. Aikataulun osa-alueet pohjautuvat tietoperustaan, jotta 

prosessille saadaan tietty pohja, kuitenkin myös haastatteluiden tulokset sisälsivät 

samankaltaisia ajatuksia.  

Ensimmäisenä osana tulee kompetenssiosaamisen määrittely ja työpaikkailmoituksen 

tekeminen, sekä julkaisu. Tähän varataan viikko, sillä kompetenssit on määritelty etukäteen 

seuraavassa alakappaleessa. Hakuaikaa varataan hakijoilla viikosta neljään, riippuen roolin 

kiireellisyydestä. Koska Cuckoo Workout on kasvava startup, voivat he aloittaa aikataulun 

sisällä haastattelut heti hyvältä vaikuttavien kandidaattien osalta. Kokonaisuudessaan 

haastatteluihin varataan kaksi viikkoa. Kun haastattelut ovat ohitse, kutsutaan jatkoon 

päässeet simulaatiotehtävään, joka kohdistuu myyntiin. Myyntitehtävän jälkeen tehdään 

lopullinen päätös, pohjautuen kompetensseihin ja myyntitehtävään.  

 

Kuvio 13 Cuckoo Workout rekrytoinnin aikataulu (Salli & Takatalo 2014.) 

7.2 Kriteerien määritys uudelle roolille 

Tärkein, joka ilmeni niin haastatteluista ja tietoperustan pohjalta, on kriteerien 

määritteleminen kompetenssien kautta. Tämä on ollut myös Cuckoo Workoutin haasteena, 
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kun kohdeyrityksellä ei ole ollut mittareita, joilla mitata hakijoita. Myyjäroolia varten on 

muodostettu kriteerit, joiden pohjalta muodostetaan kompetenssikysymykset. Näiden 

kompetenssikysymysten kautta saadaan tietoa hakijoiden sopivuudesta kriteereihin 

pohjautuen. Tietoperustan pohjalta on muodostettu kriteerit myyjäprofiilia varten, samoja 

kriteereitä ilmeni myös haastatteluissa sekä haastattelussa toimitusjohtaja Lehmosen kanssa, 

minkälaisia ominaisuuksia myynti heillä vaatii. 

Myyjäroolin ominaisuudet sekä kriteerit Cuckoo Workoutilla ovat myynnillisyys, 

tuloshakuisuus, organisointikyky, itsenäisyys, vakuuttavuus, yhteistyökyky ja asenne. 

Myynnillisyys heijastuu tavoitteiden kautta, jotka hallitus asettaa liiketoiminnan kasvamisen 

pohjalta. Myynnillisyyttä sekä vakuuttavuutta tulee olla Cuckoon myyntihenkilöllä, jotta 

haluttuihin tuloksiin päästään ja asiakkaat saadaan vakuutettua tuotteesta. Koska Cuckoo on 

pieni yritys, vaaditaan myyjiltä itsenäisyyttä ja yhteystyökykyä. Asenteen merkitys kulkee 

käsikädessä yrityksen arvojen mukaisesti iloinen, aito, rohkea ja yhdessä. 

Kun kriteerit on kirjattu ylös, on tarkistettava, minkälainen nykyinen myyntitiimi on ja 

minkälaista persoonaa tai osaajaa tiimiin kaivataan. Nykyisen myyntitiimin määritteleminen 

on tärkeää pohjautuen tietoperustaan ja haastatteluiden kautta ilmeni, että rekrytointia 

tekevän on tärkeä keskustella tiimin esihenkilön kanssa, minkälaista osaamista tiimiin 

tarvitaan. 

7.3 Hakukanavat ja suunnitelma 

Tietoperustan pohjalta sekä haastateltujen työnhakijoiden kommentointien kautta, Cuckoo 

Workout voi julkaista työnhakuilmoitukset netissä. Cuckoo Workout on ennestään jo käyttänyt 

netissä olevia julkaisupaikkoja, joten niiden osalta ei tule muutoksia tässä mallissa.  

Mielikuvat yrityksestä nousivat haastateltujen työnhakijoiden kommenteista sekä myös 

tietoperustan kautta esille. Yrityksen mielikuva vaikuttaa paljon hakijoiden määrään, voi 

Cuckoo Workout hyödyntää omia sekä henkilöstön sosiaalisen median kanavia. Mielikuvan 

luominen ja sen vahvistaminen nousi vahvasti esiin tietopohjan kautta. Haastatteluiden 

pohjalta myös moni työnhakija etsii tietoa työnantajista sosiaalisista medioista. Mikäli Cuckoo 

Workoutin henkilöstö haluaa, voivat he sosiaalisessa mediassa erityisesti LinekdInissä 

osallistua hakuilmoituksen jakamiseen sekä kertoa omia kokemuksiaan Cuckoosta 

työnantajana. 

7.4 Työpaikkailmoitus 

Ilmoituksen pohja on muodostettu käyttäen Cuckoon vanhaa työhakemuspohjaa sekä Cuckoon 

nettisivuja. Haastatteluiden pohjalta saatujen vastausten kautta hakemukseen lisättiin 

palkkauksen malli, aikataulu sekä konkreettisesti, mitä myyjän työ tulee sisältämään juuri 

Cuckoolla ja minkälaisia taitoja työssä arvostetaan. Lisäksi ilmoitukseen lisättiin yhteystiedot 
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sekä ajat, miten voi olla yhteydessä, mikäli työnhakijoilla herää lisäkysymyksiä. 

Työhakemuspohja löytyy liitteenä (liite 5). 

7.5 Esikarsinta 

Cuckoo Workoutin toimitusjohtajan Lehmosen mukaan, Cuckoolla ei ole mittareita hakijoille, 

sekä tietoperustan että haastatteluiden pohjalta voidaan nyt käyttää kompetensseja yhtenä 

mittarina siinä, ketä kutsutaan haastatteluun ja miten hakijoita verrataan keskenään. 

Hakijat, jotka täyttävät hakukriteerit, kutsutaan haastatteluun. Kompetenssit pohjautuvat 

siihen, miten Lehmonen kertoi heillä olevan tärkeää myyntityössä ja nämä todetut asiat 

ilmenivät myös tietoperustaan pohjautuen, minkälainen on hyvä huippumyyjä.  

7.6 Haastattelu 

Haastatteluihin osallistuneet rekrytoijat painottivat haastattelun merkitystä ja nostivat esille 

valmiiksi muodostetun haastattelurungon ja kompetensseihin perustuvat kysymykset. 

Haastattelun merkitys nousi esiin myös tietoperustasta. Haastattelun onnistumisen ja 

haastateltavien vertaamisen osalta on haastattelurunko rakennettu niin perustietojen kuin 

kompetenssiosaamisen pohjata.  

Kysymykset tulee esittää kaikille hakijoille samassa järjestyksessä. Kysymykset eivät ole kyllä 

tai ei -vaihtoehtoisia ja haastateltavaa ei saa ohjata vastaamaan kysymykseen toivotulla 

tavalla. Haastatteluihin varataan 1 tunti. Jokaiselle hakijalle muodostetaan yhtäläinen 

mahdollisuus onnistua haastattelussa samankaltaisen tilanteen avulla. 

Haastatteluissa tuli myös ilmi muistiinpanojen tärkeys, jotta jälkikäteen voidaan analysoida ja 

antaa selkeät perusteet valinnalle, kun muistiinpanoihin voidaan palata eikä tarvitse perustua 

haastattelijoiden oman muistin varaan.  

Haastattelun rakenne kokonaisuudessaan rakentui pohjautuen tietoperustaan ja 

haastatteluihin. Haastattelijat esittäytyvät ja kiittävät hakijaa paikalle tulosta sekä 

kiinnostuksesta. Hakijalle tarjotaan juotavaa esim. kahvia, teetä tai vettä. Hakijan kanssa 

voidaan kysyä päivän kuulumisista tai löysikö helposti perille, jotta saadaan ilmapiiriä 

rentoutuneeksi. Tämän jälkeen kerrotaan, että aluksi kysytään kysymyksiä niin tehtävään kuin 

hakijan taustoihin liittyen, ja lopuksi käydään vielä tehtävä sekä yrityksemme historia 

tarkemmin lävitse. Haastattelun perusrunko löytyy liitteestä (liite 6). 

7.7 Myyntitehtävä 

Kun haastattelut ovat ohitse, käydään lävitse kaikki hakijat, jotka ovat olleet haastattelussa. 

Hakijoita vertaillaan keskenään, miten heidän hakukriteerinsä täyttyvät haastattelun 

jälkeen. Kuten aiemmin on tullut ilmi, käytetään hakukriteerinä komponentteja, jotka 

ilmenivät niin haastatteluiden kuin tietoperustaan pohjautuen. 
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Potentiaalisimmat ehdokkaat kutsutaan myyntitehtävään, johon osallistuu myynnin 

esihenkilö. Heille, jotka eivät tulleet valituksi toiseen haastatteluun, soitetaan ja kerrotaan, 

miksi prosessia ei jatkettu heidän kanssaan. Puhelinsoitto nousi niin hakijoiden kuin 

rekrytoijien puolelta esille, joten se on syytä ottaa myös Cuckoon rekrytointiprosessin 

viestinnän osaksi. 

Haastateltavat nostivat esille, että tehtävän kautta pääsee kokeilemaan itse työntekoa 

leikkimielisesti ja näkee hiukan, miten voisi itse hyödyntää jo keräämäänsä kokemusta. Myös 

rekrytoijat nostivat esille, että on hyvä tehdä konkreettinen myyntitehtävä, kun puhutaan 

myyjän roolista. Myyntitehtävässä Cuckoo Workout saa heti ensi tuntuman haastateltavan 

myyntitaidoista ja miten hyvin hakija osaa soveltaa jo oppimaansa tietoa ja taitoa. 

Myyntitehtävään on hyvä osallistua myynnin esihenkilö.  

Pohjautuen tietoperustaan, myyntitehtävästä tulee tehdä mahdollisimman todentuntuinen ja 

Cuckoolle myyntitehtäväksi soveltuu Cuckoon myyminen HR-henkilölle. Cuckoon esihenkilö voi 

esittää tehtävässä HR-henkilöä. Haastateltavalle tulee antaa 5-10 minuuttia aikaa 

valmistautua tehtävään. 

7.8 Valinta 

Myyntitehtävän jälkeen kokoonnutaan yhteen ja haastattelijat sekä myyntitiimin esihenkilö, 

ne kaikki henkilöt, jotka ovat osallistuneet prosessiin. Jokainen kertoo havaintonsa 

myyntitehtävän suoriutumisesta sekä miten kandidaatit nähdään sopivaksi tiimiin. 

Kun valinta on tehty, ilmoitetaan valitulle sekä ei valituille puhelimitse. Kaikille niille, jotka 

ovat päässeet toiseen vaiheeseen, perustellaan myös päätöksen syitä. Valitulle henkilölle 

ilmoitetaan valinnasta ja sovitaan, miten edetään. 

8 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa konkreettinen rekrytointiprosessi 

kokonaisuudessaan. Tarkoituksena oli selvittää teemahaastatteluiden kautta niin 

työnhakijoiden kuin rekrytoijien puolelta kokemuksia rekrytoinnista. Teemahaastatteluiden 

tueksi oli tärkeää nostaa tietoperustaa, sillä kuten opinnäytetyössä on ilmennyt, on henkilöstö 

yksi yrityksen tärkeimmistä, jos ei kaikista tärkein voimavara. Haastatteluiden ja 

kirjallisuuden yhdistelmän avulla mahdollistettiin hyvä yhdistelmä tuottamaan prosessi 

toimeksiantajalle. 

Teemahaastatteluiden pohjalta saatiin hyviä mielipiteitä konkreettisesti, minkälaisia 

kokemuksia haastatelluilla henkilöillä on erilaisista vaiheista rekrytoinnista. Näkökantaa myös 
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saatiin rekrytointia ammatikseen tehtäviltä henkilöiltä, joilta tuli hyviä näkökulmia 

kirjallisuuden lisäksi.  

Työnantajamielikuvalla on suuri vaikutus työnhakijoihin, sillä työpaikkaa etsivät henkilöt 

pystyvät selvittämään paljon nykypäivänä sosiaalisen median ja yritysten omien 

nettisivujen kautta yrityksen toiminnasta. Teemahaastatteluiden kautta ilmeni, että jokainen 

haastateltu työnhakija perehtyy ja tutkii yritystä sosiaalisen median kautta nähdäkseen, 

minkälainen on yrityksen presenssi. Opinnäytetyön kohdeyrityksen Cuckoo Networks Oy:n 

ulosanti sosiaalisen median kanavissa on runsasta ja sitä toteutetaan niin Cuckoon omilla 

tileillä kuin henkilöstön henkilökohtaisilla LinkedIn tileillä. 

Koko opinnäytetyön idea lähti oikeasta tarpeesta kohdeyrityksen toimesta, ja Cuckoon 

toimitusjohtajan Lehmosen mukaan rekrytointiprosessi tulee heillä tarpeeseen ja käyttöön, 

varsinkin kun yrityksellä on halu kasvaa niin Suomessa kuin kansainvälisesti, jolloin prosessi 

tulee jalkauttaa yhtenäisenä valittuihin kohdemaihin. 

Opinnäytetyön tavoitteiden mukaisesti tutkimusta lähdettiin aluksi viemään eteenpäin 

tietoperustaan pohjautuen, jonka jälkeen muodostettiin haastattelukysymykset. 

Tietoperustaa vahvennettiin haastatteluidenkin jälkeen, varsinkin henkilöstöjohtamisen 

näkökulmasta. Aiheena henkilöstöjohtaminen on erittäin laaja ja suuri kokonaisuus, ja työn 

kohdistaminen juuri rekrytoinnin osaan oli kuitenkin selkeä.  

Valmiina tuotoksena saatiin aikaan kokonainen rekrytointiprosessi Cuckoo Networks Oy:lle, 

jota yritys voi hyödyntää sellaisenaan myyjiä rekrytoidessa. Valmiit ohjeet ja selkeät 

kysymykset sekä toimintatavat helpottavat kasvuyrityksen toimintaa ja nopeuttavat prosessin 

eri vaiheissa, jolloin toimitusjohtajan ja operatiivisen johdon ei tarvitse kehittää prosessia 

jokaista rekrytointia aloittaessa.  

Ensimmäisessä haastattelussa Lehmonen totesi, että heillä on ollut haasteita rekrytoinnin 

mittaamisessa sekä itse koko prosessissa, sillä prosessia ei ole ollut ollenkaan. Valinnat ovat 

pohjautuneet pääosin intuitioon eikä hakijoita ole voitu vertailla keskenään tasavertaisesti. 

Kun kohdeyritys ottaa tässä opinnäytetyössä luodun prosessin käyttöön, ratkeaa moni 

ongelma.  

Tutustuessa ja etsiessä opinnäytetyönaiheeseen, ilmeni, että rekrytoinnissa on paljon erilaisia 

keinoja ja tapoja, joita jokainen hyödyntää omalla tavallaan. Haastateltujen ammattilaisten 

kanssa keskusteluista jäi mieleen erityisesti, että rekrytoinnissa kehittyy koko ajan ja kun 

pääsee keskustelemaan sekä sparrailemaan muiden ammattilaisten kanssa, saa kasvatettua 

myös omaa repertuaariaan ja laajentamaan osaamistaan.  

Jatkotoimenpide-ehdotukset jakautuvat kolmeen osaan. Ensimmäisenä Cuckoo Networks Oy 

voi määrittää minkälaista osaamista nykyisessä myyntitiimissä on, ja miten he kasvaessaan 



  56 

 

haluavat vahvistaa ja/tai korostaa tiettyjä ominaisuuksia tai mitä ominaisuuksia nykytiimistä 

puuttuu.  

Toisena Cuckoo voi määritellä ja luoda eri kriteerit eri rooleille esimerkiksi markkinoinnin tai 

tuotekehityksen rooleja rekrytoidessa. Tällöin jokaiselle roolille voidaan muodostaa omat 

komponentit, joiden perusteella voidaan lähteä muodostamaan sopivia kysymyksiä, joiden 

kautta voidaan hakijoita vertailla keskenään. Simulaatiotehtävät voi kohdeyritys miettiä myös 

pohjautuen haettavan roolin sisältöön.  

Kolmantena jatkotoimenpiteenä Cuckoo Networks Oy voi lähteä luomaan omaa 

rekrytointistrategiaa, jossa määritellään tarkasti, miten koko rekrytoinnin prosessi etenee. 

Varsinkin, kun mietitään mihin suuntaan yritys haluaa lähteä kasvamaan ja laajentumaan, on 

hyvä määrittää, miten rekrytointia tulee hoitaa maasta riippumatta. Kuten Cuckoo on 

muodostanut myynnin strategian, voi se muodostaa yhtä lailla strategian rekrytointiin. Jos 

mietitään myös tulevaisuutta ja tulevia rahoituskierroksia ulkomaille laajentumisen 

näkökulmasta, arvostavat sijoittajat suunnitelmallisuutta sekä sitä, että yritys on miettinyt 

koko liiketoiminnallisen strategiansa kuntoon.  

Lopuksi voidaan todeta, että teemahaastatteluiden kautta saatiin tärkeitä kommentteja, 

jotka tukivat alan kirjallisuutta sekä medialähteitä. Näiden pohjalta saatiin muodostettua 

toimiva kokonaisuus. 
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Liite 1: Kysymykset rekrytoijalle 

1) Perustiedot 

a) Rooli yrityksessä 

b) Kokemuksesi rekrytoinnista 

c) Aiempi työkokemus 

2) Työpaikkailmoitus 

a) Mitä koet tärkeänä työpaikkailmoituksessa? 

b) Miten muodostat työpaikkailmoituksen? 

3) Haastattelutilanne 

a) Miten olet rakentanut haastatteluiden rungon? Vai onko sinulla haastattelurunko? 

b) Teetkö muistiinpanoja haastatteluiden aikana? Miten teet niitä? 

c) Mihin kiinnität huomiota kandidaateissa? 

d) Miten vertailet kandidaatteja keskenään? 

4) Tapaamistilanteet haastateltavien kanssa 

a) Miten tärkeänä koet tehtävät kandidaateille ja kandidaattien tapaamiset ennen 

lopullista valintaa? 

b) Kuinka monta kertaa mielestäsi kandidaattia on hyvä nähdä ennen lopullista 

päätöstä? 

c) Minkälaisia tehtäviä suosit kandidaateille rekrytointiprosessissa ajatellen 

myyntityötä? 

5) Kommunikointi hakijoiden kanssa 

a) Miten olet/olette yhteydessä hakijoihin rekrytointiprosessissa? 

b) Miten ilmoitatte valitulle/valituille? 

c) Miten ilmoitatte ei valituille? 

6) Muuta 

a) Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat rekrytointiprosessissa? 
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Liite 2: Kysymykset työnhakijoille 

1) Perustiedot 

a) Kuinka kauan olet hakenut töitä? 

b) Aiempi työkokemus? 

2) Työpaikkailmoitus 

a) Mitä koet tärkeänä työpaikkailmoituksessa? 

b) Mikä herättää mielenkiintosi työpaikkailmoituksissa? 

3) Haastattelutilanne 

a) Miten valmistaudut haastatteluihin? 

b) Mitä kiinnität huomiota rekrytoivaan haastattelussa? 

4) Tapaamistilanteet prosessin edetessä 

a) Minkälaisia ajatuksia erilaiset tehtävät hakemaasi roolia herättävät, joita joudut 

tekemään prosessissa? 

b) Kuinka monta kertaa mielestäsi on hyvä nähdä ennen kuin rekrytoija voi tehdä 

päätöksen? 

c) Koetko tärkeäksi nähdä tulevan tiimisi? 

5) Kommunikointi rekrytoijan kassa 

a) Miten toivot, että sinuun ollaan yhteydessä prosessin edetessä? 

b) Miten toivoisit saavasi tietää, että sinut on valittu tehtävään? 

c) Miten toivoisit saavasi tietää, että sinua ei ole valittu tehtävään? 

6) Muuta 

a) Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat rekrytointiprosessissa? 
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Liite 3: Myyjäkriteerit 

Myynnillisyys 

- Myynninnälkä  

- Rohkeus 

- Päättäväisyys 

Tuloshakuisuus 

- Tavoitteellisuus  

- Liiketoiminnan ymmärrys 

- Kilpailuhenkisyys 

- Haasteisiin tarttuminen 

Organisointikyky 

- Analyyttisyys 

- Suunnitelmallisuus 

- Kalenterin hallinta 

- Itsensä johtaminen 

Itsenäisyys 

- Oma-aloitteisuus 

- Vastuun ottaminen 

- Itsensä johtaminen 

Vakuuttavuus 

- Uskottavuus 

- Kommunikointitaidot 

- Kiinnostus työhyvinvointia kohtaan 

Yhteistyökyky 

- Sosiaaliset taidot & tiimipelaaja 

Asenne 

- Positiivisuus 

- Ei pelkää epäonnistua 
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Liite 5: Työpaikkailmoitus 

B2B-Myyntipäällikkö, Cuckoo Networks Oy  

Cuckoo Networks Oy etsii energisellä elämänasenteella varustettua B2B-myyntipäällikköä 

tiiminsä Helsinkiin! 

Cuckoo Workout on kasvava hyvinvoinnin alalla toimiva yritys. Pelillinen palvelu muistuttaa 

liikunnasta ja tauoista työpäivien aikana. Suomalainen yritys liikuttaa käyttäjiä yli 150 

yrityksessä ja 15 eri maassa. Cuckoon tiimi koostuu 11 iloisesta henkilöstä ja kaipaa nyt uutta 

vahvistusta mukaan! 

Kasvun kynnyksellä tarvitsemme rohkeaan ja vauhtia rakastavaan tiimiimme yhden 

tehopakkauksen lisää. Sinun toimenkuvaasi kuuluu asiakaskunnan kasvattaminen 

uusasiakashankinnan keinoin kattaen prospektoinnin, buukkaamisen ja diilien ”klousaamisen”. 

Tämä vaatii sinulta kunnianhimoista otetta myyntiin ja kykyä kantaa vastuuta yhdessä 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, sekä erityisesti halua onnistua jokapäiväisessä, 

ajoittain jopa hektisessä myyntiprosessissa. Tämän lisäksi toimit Cuckoo Workout -brändin 

edustajana ja puolestapuhujana työhyvinvoinnin alalla: ei ole mitenkään poikkeuksellista, 

että sinua pyydetään vetämään taukojumppaa kesken kiireisen palaveri rumban tai jopa 

aamumetrossa. Emme odota sinun olevan vielä valmis myyntipäällikkö, mutta sinun tulisi olla 

innokas oppimaan uutta ja kehittämään niin itseäsi kuin myös Cuckoo Networks Oy:n 

myyntiprosesseja todellisessa startup hengessä! 

Vakuuttavana kommunikoijana osaat kuunnella potentiaalisia asiakkaita, herättää 

luottamusta ja auttaa tätä löytämään juuri oikeat työhyvinvointiratkaisut. Et pelkää tarttua 

toimeen – saati puhelimeen – vaan omaat kyvyn johtaa itseäsi, työskennellen kuitenkin koko 

tiimin eduksi. Etsimämme myyntipäällikkö on ennen kaikkea kuitenkin iloinen, aito ja rohkea! 

Ominaisuudet, joita hakijalta odotamme: 

- Aktiivista myyntityötä ja kykyä luoda asiakassuhteita 

- Myyntikokemusta (2-5 vuotta) 

- Heittäytymiskykyä tilanteeseen kuin tilanteeseen 

- Kaupallista koulutusta (esim. tradenomi) 

- Hyvät suullisen- ja kirjallisen viestinnän taidot suomeksi ja englanniksi, ruotsin kieli 

katsotaan eduksi 

- Joustavaa ja periksiantamatonta otetta 

- Kiinnostusta muuttuvaa työhyvinvoinnin alaa kohtaan 

Mitä tarjoamme sinulle: 

- Dynaamisen startupympäristön, jossa pääset itsenäisesti työskentelemään, mutta kuitenkin 

sparrailemaan muiden kanssa 
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- Sisällöllisesti kiinnostavan ja merkityksellisen työn, sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden 

päästä näkemään ja vaikuttamaan kansainvälistymisprosessiin 

- Joustavat työajat ja kattavat työsuhde-edut 

- Hulvattoman tiimin, joka innostuu hulluimmistakin ideoista ja tukee sinua urasi 

kehittymisessä yrityksen arvojen hengessä: iloinen, aito, rohkea ja yhdessä! 

 

Työskentelypaikka on Helsingissä. 

Työ on kokoaikainen ja alkaa heti oikean henkilön löydyttyä. 

 

Jätä hakemus sähköpostitse x.x.xx. mennessä. 

Lisätietoja: yhteystiedot xxx 
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Liite 6: Haastattelukysymykset 

Taustakysymykset: 

Kerro lyhyesti itsestäsi 

Mitkä koet olevasi vahvuutesi? (tarkentava esimerkkikysymys: Miten x-asia näkyy sinussa? 

Miten tehokkuus tulee esille?) 

Mitä asioita haluaisit kehittää itsessäsi? 

Miten toimit paineen alla? 

Urapolku: 

Kertoisitko meille vapaasti mitkä ovat urallasi tärkeimmät tapahtumat omasta mielestäsi. 

Mikä on ollut kaikkein antoisin tehtävä? 

Mikä on ollut kaikkein haastavin tehtävä? 

Jos alaa/työtehtävää on vaihdettu useaan, jos ei tule tärkeimmissä tapahtumissa esille: Mikä 

on saanut vaihtamaan työpaikkaa useasti? 

Motivaatio: 

Mikä sai sinut juuri meille hakemaan/tähän työtehtävää? 

Minkälaisena vaiheena näet tämän työtehtävän urallasi? 

Mikä on ollut motivoivin työtehtävä/yksittäinen työtehtävä tähän asti? -> Mikä siitä teki 

erityisen motivoivan? Mikä sai sinut ponnistelemaan siinä erityisesti? 

Minkälainen tehtävä on taas ollut ei motivoivin? Mikä sai sinut kokemaan niin? Mitä tekisit nyt 

toisin, jos samankaltainen työtehtävä tulisi eteesi? 

Myynnillisyys 

Kerro esimerkki jostain myynnillisestä ponnistelusta, jonka olet tehnyt. Mikä oli tavoitteesi? 

Mitä konkreettisesti teit? Mikä oli lopputulos? Mitä opit? Minkä arvosanan antaisit itsellesi 4-

10? 

 

Kerro esimerkki myynnillisestä ponnistelusta, joka epäonnistui. Mikä oli tavoitteesi? Mitä 

konkreettisesti teit? Mikä oli lopputulos? Mitä tekisit toisin, jos joutuisit samankaltaiseen 

tilanteeseen uudestaan? 

 

Kerro esimerkki jonkun myyntidiilin klousaamiseen liittyvästä tilanteesta. Mikä oli roolisi? Mitä 

konkreettisesti teit? Minkälaisia haasteita kohtasit? Miksi toimit niin kuin toimit?  

Tuloshakuisuus 

Millaisia tavoitteita sinulla on nykyisessä työssäsi? 

Kerro esimerkki tehtävästä, jonka eteen ponnistelet tavoitteellisesti. Mikä sai sinut 

ponnistelemaan? Mikä oli lopputulos? Mitä opit? 

 

Kerro esimerkki tilanteesta, jossa et ole päässyt sinulle asetettuihin tavoitteisiin. Mihin tämä 
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liittyi? Miltä se tuntui? Mitä konkreettisesti teit? Mitä tekisit toisin? 

 

Kerro esimerkki tilanteesta, jossa olet ylittänyt sinulle asetetut tavoitteet. Miten 

konkreettisesti toimit? Mikä oli lopputulos? Mitä opit? 

Organisointi 

Minkälainen on työskentelytyylisi ja miten aloitat työviikkosi nykyisessä työssä? 

 

Kerro jokin esimerkki jostain projektista, joka on vaatinut organisointikykyä? Millainen tilanne 

oli? Mikä oli tavoite? Sinun roolisi? Mikä oli lopputulos? Mitä opit? 

Vakuuttavuus 

Kerro esimerkki tilanteesta, jossa olet vakuuttanut asiakkaan? Millainen tilanne oli? Mikä oli 

tavoite? Miten toimit? Mikä oli lopputulos? Mitä tekisit toisin? 

 

Kerro esimerkki tilanteesta, jossa et ole onnistunut vakuuttamaan asiakasta? Millainen tilanne 

oli? Mikä oli tavoite? Miten toimit? Mikä oli lopputulos? Mitä tekisit toisin? 

 

Kerro esimerkki tilanteesta, jossa jälkiviisaana toivoisit, että olisit toiminut paremmin? 

Millainen tilanne oli? Mikä oli tavoite? Miten toimit? Mikä oli lopputulos? Mitä opit? 

Itsenäisyys 

(Mikäli itsenäisyydestä ei ole ilmennyt muiden kysymysten kautta jo tarpeeksi tietoa, voi 

esittää näitä kysymyksiä) 

Kerro tehtävästä/projektista, jossa päävastuu oli sinulla? Mistä oli kyse? Miten toimit? Mikä oli 

lopputulos? Mitä opit? 

 

Kerro esimerkki tehtävästä, jossa sinun oli vaikea toimia itsenäisesti. Mistä oli kyse? Miten 

toimit? Mikä oli lopputulos? Mitä opit? 

 

Mikä on esihenkilön tärkein tehtävä sinun kannaltasi? Minkälaista johtamista kaipaat? 

 

 

Yhteistyö  

Kerro esimerkki jostain tehtävästä, jossa yhteistyö muiden kanssa oli haastavaa? Miten toimit? 

Mikä oli lopputulos? Mitä tekisit toisin? 

 

Kerro esimerkki tilanteesta töissä, jossa koko tiimi oli ylityöllistetty ja ilmapiiri oli kireä. 

Miten toimit? Mikä oli lopputulos? 
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Kuvaile unelmiesi työyhteisöä. 

(Miten toimit tiimissä?) 

Asenne 

Kerro esimerkki jostain tilanteesta, jossa myönteinen asenne oli koetuksella. Mistä oli kyse? 

Miten toimit? Mikä oli tavoite? Mikä oli lopputulos? 

 

Kerro jostain haasteesta, jonka olet kohdannut työssäsi?  Mistä oli kyse? Miten toimit? Mikä oli 

lopputulos? Mitä opit? 

 

Kerro esimerkki takaiskusta, jonka olet kokenut työssä.  Mistä oli kyse? Miten toimit? Mikä oli 

lopputulos? Mitä opit? 

Arvot 

Kerro omista arvoistasi. Miten ne näkyvät työssäsi? Kerro esimerkki. 

Lopetus 

Mitä teet vapaa-ajalla? 

Mitä sä toisit meidän tiimiin? 

Mitä luulet työn sisältävän konkreettisesti? 

Tehtävän kerronta hakijalle. 

Mitä valmiuksia sinun tulisi kehittää? 

Lopuksi 

Cuckoo etuudet 

Suosittelijoiden yhteystiedot 

Palkkatoive 

Irtisanomisaika 

Prosessin eteneminen 

Kysymykset 
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Liite 7: Myyntitehtävä 

Hakijalle kerrotaan, tehtävä: Aikaa 10 minuuttia tutustua Cuckooseen, jonka jälkeen on 

kuvitteellinen myyntitilanne HR-henkilön kanssa. Myynnin esihenkilö esittää HR-henkilöä. 

Tehtävässä ei katsota miten hakija tunteen tuotteen vaan enemmänkin taitoja ja keinoja, 

joita hakija soveltaa aiemmasta kokemuksestaan Cuckoon myymiseen. 

Myyntitehtävässä kiinnitetään huomioita: 

Myyntitilanne kokonaisuudessa 

Innovointi – miten kartoittaa asiakasta ja miten soveltaa tietoa Cuckoosta/työhyvinvoinnista 

Myyntitilanteen päättäminen – miten edetään jatkon suhteen 

Myyntitehtävän jälkeen myyntitiimin esihenkilö esittää haluamiaan kysymyksiään 

kandidaatille, koskien myyntityötä ja tavoitteita.  

Alla esimerkkejä, joita esihenkilö voi hyödyntää. 

Mitä vahvuuksia koet, että sinulla on uusasiakashankinnassa? 

Mitä koet haastavana myyntityössä? 

Minkälaisia onnistumisen kokemuksia olet kokenut nykyisessä/edellisissä toimenkuvissa? 

Mitkä kolme asiaa ovat tärkeintä myyntityössä? 

Miten reagoit, jos et pääse tavoitteisiisi? 

Mitä odotat tulevalta tiimiltäsi? 

 

Myyntitehtävään ja esihenkilön kysymyksiin menee n. 30 minuuttia, jonka jälkeen 

mahdollisuuksien mukaan pyydetään muu tiimistä kahville hakijan kanssa. Hakija pääsee 

kysymään itse työstä ja näkee tiimin dynamiikkaa kahvittelun merkeissä. Tiimi saa myös kysyä 

hakijalta kysymyksiä itse. Tiimikahvittelu kestää max. 20 minuuttia, jonka jälkeen hakijalle 

kerrotaan, miten prosessi etenee.  
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