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Työssä selvitettiin vaikuttavia tekijöitä sosiaalisen median profiilien ja niiden 

ulkonäkökomponenttien roolista nuorten tietotekniikan opiskelijoiden työllistymiseen. Tätä 

tutkittiin lähteiden kautta kirjallisuuskatsauksella ja rekrytointi- ja ohjelmistoyritysten 

haastatteluilla. Tuloksina todettiin, että visuaalisuus vaikuttaa rekrytoijan mielipiteeseen 

hakijasta ja tätä kautta hakijan menestykseen rekrytointiprosessissa. Tärkeimpiä 

ulkoasutekijöitä olivat profiilikuva ja oikeinkirjoitus. Tulosten pohjalta pääteltiin, että 

ulkoasu vaikuttaa ohjelmistokehittäjän työllistymiseen. Vaikutus voi olla positiivinen tai 

negatiivinen, mutta kielteisen vaikutuksen savuttaminen on helpompaa, minkä takia 
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This thesis determines affecting factors of social media profiles and the role of layout 

components of them for young computer science students’ employment. This was 

investigated through sources in a literature review and with interviews with recruiting and 

software companies. It was found that visuality affects recruiter’s opinion about the applicant 

and this way the applicant’s success in the recruitment process. The most important layout 

factors were profile picture and spelling. Based on the result it was concluded that layout 

affects the employment of a software developer. The effect can be positive or negative, but 

a negative outcome is easier to achieve, which is why a job seeker should be aware of the 

affecting layout factors. In the software industry this effect is quite small now due to the 

shortage of developers in the Finnish market. 
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some  Sosiaalinen media 

UI  Käyttöliittymä (engl. User interface) 
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1 JOHDANTO 

 

Edellisessä vuosisadalla, vain muutama vuosikymmen sitten, avointa työpaikkaa haettiin 

paperisella ansioluettelolla ja saatekirjeellä. Nykyaikana näin ei enää ole, vaan työpaikan 

hakeminen tapahtuu myös verkossa. Ammattimaisten sosiaalisen median sivustojen, kuten 

LinkedIn, GitHub ja Google Scholar, lisääntyessä ja kehittyessä työnhakijan mahdollisuudet 

tuoda omaa osaamistaan esille alalle sopivaan tapaan jo ennen haastatteluja kasvavat. Tämä 

mahdollisuus on osa koko ajan tapahtuvaa digitalisaatiota. Kun perinteiset yritykset 

muuttuvat tuotteiden myyjistä palveluiden tuottajiksi (Kortelainen et al., 2019), tuotteiden 

valmistus automatisoituu ja digitalisoituu teknisesti (Piili et al., 2013), niin myös yritysten 

muut toimintamallit, kuten rekrytoinnin ja henkilöstöjohtamisen prosessit, digitalisoituvat. 

Tässä työssä keskitytään erityisesti ohjelmistokehittäjien töiden hakuun sekä siihen liittyviin 

erikoispiirteisiin ja sosiaalisen median visuaalisuuden rooliin työpaikan saamisessa. 

Kirjallisuuskatsauksella selvitetään tämän hetken tilannetta rekrytoinnissa sosiaalisen 

median käytön osalta. Katsauksen lisäksi aihetta lähestytään haastattelututkimuksena, jossa 

katsauksessa saatujen tulosten toteutumista Suomessa testataan. 

 

1.1 Tausta 

 

Ohjelmistokehittäjän arki kuluu teknologian parissa. Tämä on totta myös työnhaussa. 

Hakeminen tapahtuu Internetin välityksellä ja ansioluetteloon lisätään sosiaalisen median 

profiili sähköpostin viereen. Siinä, missä tavallinen ansioluettelo saattaa hukkua massaan, 

vapamuotoinen profiili antaa tilaa ainutlaatuisuudelle. Toisaalta profiilissa esille tuotuja 

ainutlaatuisia piirteitä on harkittava tarkkaan. Esimerkiksi IT-alan opiskelijalle voisi olla 

luontevaa kertoa videopeliharrastuksestaan, mutta pelialan ulkopuolella tällainen joukosta 

erottuminen voidaankin yhdistää siihen, kuinka nykyään pelaamiseen kuluu päivittäin 

huomattava määrä aikaa (Happonen ja Minashkina, 2019) ja tällaisen negatiivisiin 

vaikutuksiin työpanoksen kannalta, positiivisten puolten sijaan. Sitä vastoin vahvoiksi 

positiivisiksi erottumistekijöiksi voivat osoittautua työpaikan kannalta tärkeät asiat ja niihin 

liittyvä toiminta. Näitä ovat esimerkiksi opiskelijan palvelumuotoiluun liittyvä osaaminen 

(Palacin-Silva et al., 2017), sekä jo opintojen aikana tapahtunut verkostoituminen työelämän 

kanssa muun muassa hackathoneihin osallistumalla ja code camp -työskentelyn muodossa 

(Porras et al., 2018: Happonen ja Minashkina, 2018: Porras et al., 2019 Happonen et 
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al., 2020). Työnantaja tahtoo tietää hakijoistaan mahdollisimman paljon, oli profiili 

hakemuksessa tai ei, se voi päätyä haastattelijan nähtäville. Onkin tärkeää antaa hyvä 

vaikutus jo ensi näkemältä edellä mainituin tavoin sekä visuaalisesti. Ensisilmäyksessä 

visuaalisuudella ja ulkoasulla on suuri merkitys. 

 

Sosiaalisen median profiilin lisääminen ansioluetteloon on yleistynyt, mikä voi johtua 

nuorten hakijoiden tottumuksesta toimia verkossa (Pratt, 2013). Nuorimmat 

ohjelmistokehittäjät ovat kasvaneet sosiaalisen median parissa ja sen näyttäminen 

työhakemuksissa on tälle luonnollinen jatkumo. Toisaalta niin nuorille kuin vanhoillekin 

sosiaalisen median käyttäminen ammattimaiseen työnhakuun on melko vierasta. Yksityinen 

sosiaalisen median profiili ei usein ole soveltuva työn hakemiseen. Joten vaikka sosiaalisen 

median käyttäminen rekrytoinnissa hakijan puolelta onkin lisääntynyt, profiilien laadukkuus 

ei välttämättä ole taattua. Työnantajille profiilit antavat muualta saamatonta tietoa hakijan 

sopivuudesta työympäristöön. Some-profiilin (sosiaalinen media) kertoessa henkilön 

persoonasta, kokemuksesta ja sopivuudesta työpaikalle, jotkut yritykset ovat lopettaneet 

ansioluetteloiden vaatimisen hakijoilta (Silverman, 2012). Työnantaja odottaa löytävänsä 

hakijalta ammattimaisen sosiaalisen median profiilin. Kuitenkin varsinkaan nuorten 

työnhakijoiden keskuudessa ei välttämättä vielä osata tehdä profiilista työllistymisen 

kannalta asiallista. Voi olla, että hakija erottuukin sosiaalisen median profiilinsa takia 

negatiivisesti verrattuna muihin hakijoihin, sillä profiili ei vastaa työnantajalle sopivaa 

kuvaa hakijan imagosta. Yhä useamman hakijan käyttäessä sosiaalisen median profiilia 

työnhaussa ja työnantajien odottaessa sitä, ollaan jälleen tilanteessa, jossa joukosta 

erottuminen positiivisesti on tärkeää. Visuaalisuus voi olla vastaus tähän ongelmaan. 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan sosiaalisen median profiilin visuaalisuuden merkitystä 

ohjelmistokehittäjän työllistymisessä. Visuaalisuudella tarkoitetaan profiilin ulkoasua. 

Ulkoasun muokattavuus riippuu käytetystä sivustosta, toisilla profiileihin lisättävä 

informaatio on hyvin rajattua ja profiilit näyttävät hyvin samanlaisilta, kun taas toisilla 

sivustoilla profiilit ovat hyvin vapaamuotoisia. Työelämässä tunnetun LinkedIn-sivuston 

lisäksi työnantajien käsillä ovat myös muut yksityisemmät alustat, kuten Facebook ja 

Twitter. Työnhakijoiden tutkimiseen eniten käytetty sivusto on kuitenkin LinkedIn (Sameen 

& Cornelius, 2015). Yhteistä erilaisten sivustojen profiilien ulkoasulla on profiilikuva, johon 

tässä työssä kiinnitetään erityisesti huomiota. Koska joillakin sivustoilla ainut visuaalinen ja 



 

 

 

5 

persoonallinen osa profiilia on profiilikuva, sen olemassaololla on merkitystä. Esimerkiksi 

LinkedIn-sivustolla profiilikuvan puuttuminen voi heikentää kuvaa henkilön taidosta 

huolehtia sosiaalisen median profiilistaan sekä näin hänen pätevyydestään ja ylipäänsä kuvia 

sisältävä profiili nähdään usein positiivisemmassa valossa (Edwards, et al., 2015). Tämä voi 

kuitenkin muuttua, jos kuvasisältö ei ole ammattiyhteyteen sopivaa, esimerkiksi 

pukeutumisen takia. Kuvien epäsopivasta sisällöstä ja sen vaikutuksista kerrotaan lisää 

myöhemmin. 

 

Kun muodostetaan mielipidettä työnhakijasta sosiaalisen median profiilin kautta, kaikki 

esillä oleva informaatio muodostaa ensivaikutelman. Profiilikuva luo työnantajalle kuvan 

ihmisestä, jonka kanssa hän on tekemisissä. Profiilin tekstinasettelu kertoo ajasta ja vaivasta, 

joka profiiliin on käytetty, sekä kyvystä jäsennellä tärkeää informaatiota. Profiilin kuvat 

antavat tietoa henkilön kiinnostuksenkohteista ja persoonasta. Vuoden 2018 

CareerBuilder:in nettikyselyn mukaan 74 prosenttia IT-alan (Information Technology) 

työnantajista käyttää somea hakijoiden tutkimiseen ja kaikilla aloilla eniten hakijoita 

hylättiin epäsopivien tai provokatiivisten kuvien, videoiden tai informaation takia (Hayes, 

2018). Visuaalisilla tekijöillä on siis merkitystä. Kuvassa 1 a esitetään, kuinka suuri osa 

työnantajista on löytänyt hakijan sosiaalisen median profiilista epäsopia kuvia, videoita tai 

informaatiota, ja on tämän takia joutunut hylkäämään hakijan. Kuvassa 1 b esitetään, kuinka 

suuri osa työnantajista on hylännyt hakijan, sillä tämä julkaissut profiilissaan tietoa 

päihteiden käytöstään, esimerkiksi kuvan, jossa hän juo alkoholia.  
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                                     (a)                                                                 (b) 

Kuva 1 Kuinka suuri osa työnantajista on hylännyt hakijan kyseisen syyn takia (Hayes, 2018) 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan, vaikuttaako sosiaalisen median 

profiilin visuaalisuus, eli ulkoasu, ohjelmistokehittäjän työllistymiseen. Tavoitteena on siis 

selvittää, onko profiilin ulkoasulla merkitystä rekrytointiprosessissa menestymiseen ja millä 

tavoin se mahdollisesti vaikuttaa työnantajan päätöksiin. Aihetta käsitellään ensin 

kirjallisuuteen perustuen kirjallisuuskatsauksessa eri näkökulmista. Näkökohtina ovat muun 

muassa, mitä työnantaja katsoo ja etsii profiileista, profiilikuvan merkitys, millaiset asiat 

vaikuttavat mielipiteeseen tuntemattomasta profiilista sekä ansioluettelon ulkoasun 

vaikutus. Heti katsauksen alussa voitiin todeta profiilikuvan olevan näkyvä ulkoasutekijä 

sosiaalisen median profiilissa. Profiilikuvan edustavuuteen ja niin sanottuun hyvyyteen 

voidaan vaikuttaa esimerkiksi valotuksella ja poseerausasennolla (Ikonen, 2019). Tästä 

esimerkkinä ovat ammattilaisvalokuvaajan ottamat ja arvioivat otokset 2 a ja 2 b, joissa 

selkeästi huomaa valotuksen ja asennon parantavan tai vähentävän vaikutuksen 

edustavuuteen, 2 b:n ollessa näistä kahdesta parempi ja edustavampi kuva. 

 

40%

Epäsopiva sisältö

36%

Päihteet
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     (a)      (b) 

Kuva 2 Valotuksen ja poseerauksen epäonnistuminen (b) ja onnistuminen (a) (Ikonen, 2019) 

 

Katsauksen lisäksi tehdään rekrytoijien tai työnantajien haastatteluja. Näin pyritään saamaan 

tietoa siitä, millainen tilanne Suomessa on aiheen kannalta kirjallisuuden ollessa suureksi 

osaksi ulkomaista. Jotta katsauksen tuloksia voidaan verrata haastatteluihin, yritetään 

molemmissa pysyä samoissa teemoissa. Työnantajille esitettävät kysymykset liittyvät siihen, 

katsotaanko hakijoiden sosiaalisen median profiileja, mitä näistä profiileista katsotaan tai 

etsitään ja voivatko profiilikuva tai muut visuaaliset tekijät vaikuttaa tehtäviin päätöksiin.  

 

Tutkimuksen kohteena on sosiaalisen median profiilin ulkonäkö. Tämän takia tarkastelun 

ulkopuolelle jätetään profiileissa oleva varsinainen sisältö. Tätä sisältöä ovat esimerkiksi 

työkokemus ja verkostoituminen. Kuitenkin kirjallisuuskatsauksessa ja haastatteluissa 

pyritään selvittämään, mikä profiileissa vaikuttaa työnantajan päätöksiin, jolloin muutkin 

asiat kuin visuaalisuus tulevat esiin. Lähteitä etsittäessä on todettu, että profiilikuvan 

vaikutusta työllistymiseen on tutkittu paljon, minkä takia työssä osittain keskitytään tähän 

selvitettäessä ulkoasun vaikutuksia työllistymiselle. Profiilikuva on monesti suurin eroava 

ulkonäkötekijä, minkä takia sen tutkiminen on tärkeää visuaalisuutta mietittäessä. Vähäisen 

visuaalisuuteen liittyvän tutkimuksen vuoksi kirjallisuuskatsauksessa tutkitaan 

visuaalisuuden merkitystä myös ansioluetteloiden ulkoasun vaikutuksen kautta. Työtä rajaa 

myös se, että sen on käsiteltävä ohjelmistokehittäjien työllistymistä. Tämä otetaan huomioon 

haastateltavien valinnassa, mutta myös kirjallisuutta läpikäydessä. Suurin osa lähteistä ei ole 

erikseen juuri IT-alaa käsitteleviä, mutta erityisesti aiheeseen liittyvät tiettyjä muita aloja 
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tutkivat artikkelit on pyritty karsimaan tai säilyttämään lähteinä vain niiden teknisille aloille 

yleistettävien tulosten vuoksi. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Aiheen tutkimiseen käytetään kirjallisuuskatsausta ja haastattelututkimusta. Katsauksen 

koostamisen tarkoituksena oli alussa tutustua aiheeseen sekä löytää aiheet, joita noudattaa 

haastatteluissa. Katsauksen ollessa teoreettisempi näkökulma aiheeseen, 

haastattelututkimuksessa testattiin teorian toteutumista käytännössä. Lisäksi katsaus toimi 

universaalina kuvana visuaalisuuden ja sosiaalisen median käytöstä ja merkityksestä 

maailmalla, kun haastatteluissa aihetta kavennettiin Suomen tilanteeseen ja haastateltavien 

valinnalla erityisesti ohjelmistoalalle.  

 

Aiheesta ja sen teemoista luotiin ensin kokonaiskuva kirjallisuuslähteiden avulla. Lähteet 

etsittiin Lut Finnasta (3.8 alkaen uudesta sähköisestä tiedekirjastosta Lut Primo) ja Google 

Scholarista. Lähteitä etsittiin englanniksi ja hakusanoina käytettiin yleensä sanoja social 

media, social media profile, resume, recruitment, layout, visual, employment ja IT sekä 

näiden yhdistelmiä. Hauissa löytyneistä artikkeleista otsikoiden perusteella sopivat kirjattiin 

ylös. Kun mahdollisia lähteitä oli kertynyt tarpeeksi, alettiin karsia pois aiheeseen 

sopimattomia artikkeleiden tiivistelmien pohjalta. Tämän jälkeen sopiville suoritettiin 

kolmas karsintakierros, jossa koko tekstiltään sopimattomat jätettiin pois laskuista. 

Soveltuvat lähteet luokiteltiin aiheensa perusteella ryhmiin, kuten ansioluettelot tai 

profiilikuvat. Ryhmien perusteella muodostettiin kirjallisuuskatsauksen teemat ja alaotsikot, 

joiden kapeampiin aiheisiin etsittiin tarvittaessa vielä lisää artikkeleita. Kappaleet 

kirjoitettiin ryhmittäin lähteiden tuloksia yhdistellen yhtenäisen kirjallisuuskatsauksen 

aikaansaamiseksi. 

 

Haastattelututkimuksiin valmistautuminen aloitettiin tiivistämällä jo tehdyssä 

kirjallisuuskatsauksessa esiintyneet aiheet kysymyksiksi. Tämän jälkeen alettiin etsiä 

haastateltaviksi sopivia aloja ja yrityksiä. Jotta aiheen kohdistus ohjelmistokehittäjiin voitiin 

tuoda tuloksiin mukaan, päätettiin haastateltaviksi valita IT-alan yrityksiä. Tulosten 

monipuolistamiseksi myös IT-alan rekrytointiin erikoistuneita ja monialaisia 
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rekrytointiyrityksiä pyydettiin haastateltaviksi. Sopiville yrityksille lähetettiin 

sähköpostiviesti, jossa selitettiin aiheesta ja kysyttiin kiinnostuksesta osallistua 

haastattelututkimukseen. Kiinnostuneiden kanssa sovittiin haastattelu Microsoft Teams -

palvelussa tai puhelimitse. Haastattelut nauhoitettiin ja saadut vastaukset kirjoitettiin ylös 

nauhoitusten mukaisesti myöhemmin. Vastauksista koostettiin tiivistelmät, joissa 

tarvittaessa eroteltiin IT- ja rekrytointi yritysten kantoja. Nämä tiivistelmät yhdistettiin 

sopiviksi osiksi otsikon Haastattelututkimus alle. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työn tarkoituksena on vastata tutkimuskysymykseen, onko sosiaalisen median profiilin tai 

ansioluettelon ulkoasulla väliä ohjelmistokehittäjän työllistymiseen. Tämän lisäksi pyritään 

kartoittamaan, miten erilaiset ulkoasu tekijät vaikuttavat. 

 

Kandidaatintyössä on kuusi lukua. Ensimmäisessä luvussa on johdanto, jossa aihe 

pohjustetaan ja esitellään. Toisessa luvussa annetaan aiheelle teoreettinen pohja 

kirjallisuuskatsauksen muodossa. Kolmannessa luvussa selitetään haastattelututkimuksen 

järjestelyt sekä listataan saadut vastaukset. Neljännessä luvussa käydään läpi 

kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen tulokset. Viidennessä luvussa tehdään ja 

perustellaan tulosten mukaiset johtopäätökset. Johtopäätöksissä todetaan, onko 

visuaalisuudella vaikutusta ohjelmistokehittäjän työllistymiseen ja miten. Kuudennessa 

luvussa on yhteenveto, jossa saadut tulokset tiivistetään ja esitellään.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää kirjallisuuteen perustuen, mikä on sosiaalisen 

median profiilin visuaalisuuden merkitys rekrytoinnissa erityisesti ohjelmistokehittäjälle. 

Ensiksi on tärkeää saada selkeämpi kuva yritysten tämän hetken rekrytoinnista, jotta voidaan 

todeta ylipäänsä sosiaalisen median merkitys työllistymiselle. Tähän tehdään yleinen 

katselmus lähteiden kautta. Seuraavaksi tutkitaan kirjallisuuden avulla, mitä ajatuksia 

tuntemattomien some profiilit herättävät ihmisissä. Nämä reaktiot osittain kuvaavat myös 

työnantajien kokemusta uusista profiileista, vaikka työnhaussa mukaan tuleekin 

rekrytointinäkökulma. Jotta voidaan tutkia visuaalisuuden vaikutusta rekrytointipäätöksiin, 

on tiedettävä, mitä työnantaja etsii työnhakijoiden profiileista, mitä kuvataan seuraavaksi. 

Tämän jälkeen keskitytään vielä profiilikuvan merkitykseen rekrytoinnissa. Aiheen 

laajentamiseksi viimeiseksi tutkitaan ansioluettelon ulkoasun vaikutusta rekrytoinnissa. 

Työssä käytettiin lähteiden etsimiseen LUT Primo hakuportaalia, joka yhdistää taakseen isot 

tunnetut akateemiset kirjallisuusportaalit, kuten: WoS (Web of Science), Scopus ja Springer. 

 

2.1 Rekrytoinnin muutos 

 

Yritysten rekrytointiprosessi on muuttumassa. Mary Prattin (2013) mukaan joukosta 

erottuakseen hakijat alkavat kääntyä sosiaalisen median ja videoesittelyjen puoleen. Näin on 

mahdollista näyttää osaamistaan, esimerkiksi digitaalisesti ja sosiaalisesti, paremmin kuin 

tavallisen työhakemuksen ja ansioluettelon keinoin. Videot, Github, verkkoportfoliot ja 

some profiili ovat tapoja tuoda omia kykyjä esille työhön sopivalla tavalla (Pratt, 2013). 

Ohjelmistokehittäjien taidot ovat paljon vakuuttavampia projekteina konkretisoituina kuin 

luettelona paperilla. Emma Silvermanin artikkeli (2012) kertoo myös rekrytoinnin 

muutoksesta. Yritysten käyttäessä sosiaalista mediaa hakijoihin tutustumiseen osa on 

eliminoinut ansioluettelot rekrytointiprosessista kokonaan ja käyttää niiden sijaan kyselyitä 

tai työhön liittyviä tehtäviä, joilla hakijat voivat osoittaa kykynsä (Silverman, 2012).  

 

On ymmärrettävää, miksi ohjelmistokehittäjien ja muiden digitaalisten alojen työpaikkoja 

täyttäessä uudet haku- ja rekrytointitavat, kuten sosiaalisen median käyttö, ovat suosittuja 

niiden vastatessa alaa ansioluetteloa paremmin. Emma Silvermanin (2012) mukaan tähän on 
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päädytty yleisellä tasolla, sillä ansioluettelot ovat pintaraapaisuja, eivätkä näytä hakijan 

persoonaa syvällisemmin tai kerro, miten hyvin hakija soveltuisi työpaikan sosiaaliseen 

ilmapiiriin. Työnantajat ovat kiinnostuneita siitä, millaisia hakijat ovat, minkälaista heidän 

kanssaan on tehdä töitä tai kuinka he ajattelevat (Silverman, 2012). Lisäksi syitä sosiaalisen 

median käytölle rekrytoinnissa ovat helppokäyttöisyys, hyvien hakijoiden puoleen 

vetäminen ja tehokkuus etsiessä tietoa hakijoista (Pramod & Bharathi, 2016) sekä 

kustannustehokkuus, ajansäästäminen ja ansioluettelon valheellisuuden huomaaminen 

(Sameen & Cornelius, 2015). Moni työnantaja tutkii työnhakijoiden profiileja, koska 

hakijoiden odotetaan toimivan verkossa, heistä halutaan kerätä lisää tietoa ennen kutsua 

haastatteluun (Hayes, 2018). 

 

Sosiaalisen median sivustojen määrä on suuri, eikä niistä moni tarjoa rekrytoijalle 

hyödyllistä tietoa hakijasta. Society for Human Resource Managementin vuonna 2015 

toteuttamassa tutkimuksessa 400 rekrytointiammattilaisesta 63 prosenttia sanoi some 

profiilin olevan erittäin tärkeä IT-alalla ja 87 prosenttia piti LinkedIn profiilin olemassaoloa 

tärkeänä (Society for Human Resource Management, 2015). Suurin osa työnhakijoiden 

tutkimisesta tapahtuu LinkedInissä (Sameen & Cornelius, 2015) ja sitä käytetään 

rekrytointiprosessissa paljon enemmän kuin Facebook- tai Twitter-sivustoja (Koch, et al., 

2018).  

 

Yritykset ovat muuttamassa rekrytointiprosessejaan nykyaikaan sopiviksi. Ansioluettelolle 

etsitään vaihtoehtoja, joilla saadaan esille pätevät ja alasta kiinnostuneet hakijat. Esimerkiksi 

sosiaalisen median profiili näyttää hakijan persoonaa ja näin motivaatioita ja 

kiinnostuksenkohteita. Tällaisesta tiedosta on helpompaa muodostaa hahmotelma hakijasta 

ja hänen soveltuvuudestaan työpaikan ilmapiiriin. Työpiireissä suosituimpana sivustona 

LinkedIn tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuden osoittaa työkokemustaan ja aktiivisuuttaan 

työelämässä profiilissaan uusin tavoin esimerkiksi suhteiden (connections) avulla. 

Sosiaalisen median käyttö rekrytoinnissa on nykyään tavallista ja monilla aloilla, kuten IT, 

sopivan some profiilin omistaminen erittäin suositeltavaa. 

 

2.2 Ensivaikutuksen merkitys uuden työtekijän profiilin arvioinnissa 
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Sosiaalisen median sivustoja käytettäessä uusien ihmisten profiileja tulee vastaan jatkuvasti. 

Nämä henkilöt ovat selaajalle täysin tuntemattomia, mutta vähänkin näkemänsä 

informaation perusteella hän muodostaa nopeasti mielipiteen näkemästään profiilista 

(Bacev-Giles & Haji, 2017). Eräässä tutkimuksessa on todettu, että uutta profiilia tutkittaessa 

ja arvioidessa nojaudutaan eniten profiilikuvaan (Ivcevic, & Ambady, 2012). Toisessa 

tutkimuksessa ollaan samoilla linjoilla profiilikuvan merkityksestä, mutta sitä ei pidetä 

deskriptiivistä informaatiota tärkeämpänä (Bacev-Giles & Haji, 2017). Kuva on visuaalinen 

tekijä, jonka tärkeyttä ei voida aliarvioida. Profiilin tarkastelijan pitäessä kuvassa esiintyvän 

henkilön ulkonäköä viehättävänä, hän myös luultavasti kuvaa tämän persoonallisuutta 

miellyttäväksi (Bacev-Giles & Haji, 2017). Voidaan siis todeta, että rekrytoijan katsellessa 

some profiileja, hänen mielipiteeseensä voidaan vaikuttaa profiilikuvalla. Miellyttävä kuva 

saa suhtautumaan työnhakijaan positiivisemmin. Tämä tukee visuaalisuuden suurta 

merkitystä sosiaalisen median profiilissa. Miellyttävällä kuvalla tarkoitetaan tässä siistiä, 

suunniteltua ja ammattiyhteyteen sopivaa kuvaa. Kuvassa 3 esitetään kaksi rekrytoijalle 

epämiellyttävämpää kuvaa, a ja b, sillä ne eivät ole työyhteisöön soveltuvia, alkoholin ja 

juhlimisen takia, tarkkoja tai suunniteltuja. Kolmas kuvista, c, taas on miellyttävä kuva, se 

esittelee henkilön tunnistettavasti, siistiyteen on panostettu ja tausta on suunniteltu. 

Tällainen kuva tuo esille vain sen, mikä on tarpeellista rekrytoijalle, hakijan itsensä. 

 

   

                       (a)                                          (b)                                           (c) 

Kuva 3 Ammattilaisrekrytoijan LinkedIn profiilikuvahistoriaa (Burridge, 2016) 

 

Rekrytoijan tutkiessa työnhakijan sosiaalisen median profiilia, hän pyrkii luultavasti 

arvioimaan, minkälainen ihminen on kyseessä. Tuntematon ihminen pystyy arvioimaan 

henkilön persoonaa todenmukaisesti some profiilin perusteella henkilön 

ulospäinsuuntautuneisuudessa (Ivcevic, & Ambady, 2012; van de Ven, et al., 2017). Vaikka 
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tunnollisuuden, esimerkiksi järjestelmällisyys ja päämäärätietoisuus, arviointi 

todenmukaisesti onkin mahdollista (Ivcevic, & Ambady, 2012), joissakin tutkimuksissa 

tällaista tulosta ei ole saatu (van de Ven, et al., 2017). Mahdottomia arvioitavia tutkimuksissa 

ovat olleet emotionaalinen tasapainoisuus, kuten rauhallisuus ja stressittömyys, avoimuus, 

eli esimerkiksi avoimuus uusille kokemuksille ja luovuus, sekä sovinnollisuus, esimerkiksi 

sympaattisuus ja konfliktin välttely (Ivcevic, & Ambady, 2012; van de Ven, et al., 2017). 

Voidaan päätellä, että rekrytoijan katsoessa työnhakijoiden some profiileja, hän ei pysty 

arvioimaan hakijoita todenmukaisesti paitsi ulospäinsuuntautuneisuuden osalta niiden 

pohjalta. Tässä kuitenkin auttavat esimerkiksi oppilaitostodistukset, mainitut harrastukset ja 

muut tekijä, joita ansioluettelossa on mukana. Näiden kautta rekrytoija pystyy arvioimaan 

profiilien kautta huomaamattomia asioita. 

 

2.3 Sosiaalisen median käyttö rekrytoinnissa 

 

Sosiaalista mediaa käytetään työnhakijoiden arvioimiseen aikaisemmin mainituista syistä. 

Profiilia ei tarvitse välttämättä mainita ansioluettelossa, sillä hakijoita käydään läpi 

järjestelmällisesti eri sivustoilla työnantajasta ja rekrytoijasta riippuen. Vuoden 2018 Career 

Builderin toteuttaman kyselyn mukaan IT-työnantajista 74 prosenttia tutkii työnhakijoiden 

some-profiileja ja 47 prosentille se, että hakijaa ei löytänyt Internetistä, laski 

todennäköisyyttä kutsua tätä haastatteluun, sillä 28 prosentin mukaan he haluavat saada 

hakijasta enemmän tietoa ja 20 prosentin mukaan hakijoiden ylipäänsä odotetaan olevan 

verkossa (Hayes, L. 2018). Monet rekrytoijat tekevät siis päätöksiä sosiaalisen median 

perusteella ainakin jollain asteella. Useat työnantajat (67%) etsivät passiivisia kandidaatteja 

sosiaalisesta mediasta (Sameen & Cornelius, 2015). Some profiilin omistajan ei välttämättä 

itse tarvitse etsiä töitä, vaan profiilin avulla rekrytoija voi löytää hänet ja tarjota 

mahdollisuutta esimerkiksi haastatteluun. Profiilin avulla mahdollisuudet saada työtarjous 

kasvavat, sillä hakijan oman työnhaun lisäksi jotkut rekrytoijat voivat etsiä häntä. Koska 

sosiaalisen median käyttö rekrytoinnissa on niin yleistä, sen vaikutusta ymmärtääkseen on 

tiedettävä, mitä profiileista etsitään ja millaiset asiat ovat työnantajien silmissä negatiivisia. 

 

Tutkimuksessa, jossa tutkittiin, miten työnantajat katsovat hakijoiden Facebook profiileja, 

selvitettiin, että yli 40 prosenttia katsoi profiilin kuvaosion ja julkaistuja videoita katsoivat 

vain 20 prosenttia työnantajista. Eniten etsitty ja nähty asia oli ylipäänsä koko 
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profiili ja profiilikuva (Arnedillo-Sánchez, et al., 2018). Tämä tukee profiilikuvan, ja näin 

visuaalisuuden, tärkeyttä. Erään tutkimuksen tuloksena todetaan, että LinkedIn profiilia 

tutkiessa tärkeimpinä informaation lähteinä pidetään työhistoriaa, koulutusta sekä hakijan 

tapaa esittää itsensä profiilissaan. Lisäksi 60 prosenttia halusi nähdä profiilista 

verkostoitumistason sekä hakijan ulkonäön (Zide, J., et al., 2014). Työnantajat yrittävät 

päätellä somessa tarjotusta informaatiosta, millainen hakija olisi työntekijänä. Rekrytoija 

yrittää selvittää profiilin perusteella hakijan persoonallisuutta, yritykseen sopivuutta, 

pätevyyttä ja kommunikaatiotaitoja (Sameen & Cornelius, 2015) sekä työhistoriaa, työssä 

suoriutumista ja todennäköisyyttä saada ylennyksiä (Pramod & Bharathi, 2016). Monet 

näistä tekijöistä eivät ole helposti pääteltäviä ominaisuuksia esimerkiksi Facebook-profiilin 

perusteella. Relevantti informaatio ja ammattimainen profiili tekevät rekrytointipäätöksistä 

helpompia niiden selkeyttäessä kuvaa hakijasta, kun taas henkilökohtaisemmat profiilit, 

joiden suunniteltu yleisö ei ole rekrytoija, vaikeuttavat rekrytointipäätöksiä monipuolisen 

informaation ja rekrytoijan tulkinnan vuoksi (Pike, et al., 2018). Rekrytoijien etsimät asiat 

eivät siis välttämättä selviä löydetyistä someprofiileista. 

 

Rekrytoijien tutkiessa hakijoiden sosiaalisen median profiileja vastaantuleva informaatio voi 

vaikuttaa positiivisesti tai negatiivisesti hänen haluunsa kutsua tätä haastatteluun. Jotkut 

negatiiviset tekijät vain vähentävät työnhakijan todennäköisyyttä tulla rekrytoijan 

suosittelemaksi tähän työpaikkaan ja jotkut aiheuttavat hylkäyksen rekrytointiprosessista 

kokonaan. Provokatiiviset ja epäsopivat kuvat, videot ja informaatio ovat syynä 40 

prosenttiin sosiaalisen median aiheuttamista hakijoiden hylkäyksistä ja muita syitä ovat 

muun muassa näkyvä alkoholin tai huumeiden käyttö sekä profiilista löytyvät jonkin 

ihmisryhmän syrjintään liittyvät kommentit (Hayes, L. 2018). Workopolisin mukaan 

epäsopivia teemoja kuvissa ja videoissa ovat juhliminen (”partying”), alkoholin tai 

huumeiden käyttö ja sopimaton pukeutuminen (Workopolis, 2014). Negatiivisina asioina 

pidetään myös kielioppivirheitä sekä epäammattimaista, esimerkiksi ei nimeen perustuvaa, 

sähköpostia (Zide, J., et al., 2014). Negatiiviseen sisältöön reagoiminen voi vaihdella 

rekrytoijan kansallisuudesta (El Ouirdi, et al., 2016) ja työnhakijan sukupuolesta (Becton, et 

al., 2019) riippuen. Esimerkiksi epäammattimaista ja epäsopivaa sisältöä some-profiilissa 

tavatessaan hollantilaiset rekrytoijat pitivät sitä negatiivisempana asiana kuin italialaiset, 

sukupuolten reaktioiden vastatessa toisiaan (El Ouirdi, et al., 2016). Voidaan päätellä, että 

rekrytoijilla on samat standardit sosiaalisen median profiilin sisällölle alueittain. 
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Epäammattimainen tai sopimaton profiili saa rekrytoijan suhtautumaan hakijaan 

negatiivisemmin ja lisää uskomusta osallistumisesta haitalliseen työkäyttäytymiseen (kuten 

myöhästely, muiden työntekijöiden loukkaaminen) (Becton, et al., 2019).  Mieshakijan 

epäsopiva profiili ja näin ollen hakija arvioitiin paljon rankemmalla kädellä kuin naisen, 

mieshakijaa pidettiin siis todennäköisempänä osallistumaan haitalliseen käytökseen 

työpaikalla epäammattimaiseen profiiliin perustuen kuin naishakijaa (Becton, et al., 2019).  

 

Sosiaalisen median käyttäminen työnhakijoiden arviointiin on nykyään hyvin tavallista, 

profiilin puuttuminen voi jopa vaikuttaa hakijan työnsaanti mahdollisuuksiin negatiivisesti. 

Epäsopivan profiilin nähtyään rekrytoija ei enää suosittele hakijaa yhtä todennäköisesti, 

mutta ammattimaisen Facebook profiilin näkeminen ei lisää hakijan todennäköisyyttä tulla 

suositelluksi (Becton, et al., 2019). Sosiaalista mediaa käytetään siis monesti hakijoiden 

karsimiseen hakijan valitsemispäätöksen tekemisen sijaan. Voidaan päätellä, että profiilin 

olemassaololla ja sisällöllä on vaikutusta työllistymiseen. Rekrytoijat pyrkivät selvittämään 

some-profiilin avulla hakijan työhistoriaa, pätevyyttä sekä työhön sopivuutta. Eniten 

katsotut elementit profiileista ovat profiilikuva ja kirjallinen esittely (Arnedillo-Sánchez, et 

al., 2018). Negatiiviset tekijät, kuten epäsopiva informaatio, kuvat ja videot tai 

kielioppivirheet, johtavat hakijan hylkäykseen tai negatiivisempaan asenteeseen hakijaa 

kohtaan. Profiilikuva on visuaalisista tekijöistä tärkein elementti sosiaalisen median 

profiileissa.  

 

2.4 Profiilikuva 

 

Profiilikuva toimii profiilin keulakuvana. Sen avulla profiili saa ihmismäiset kasvot. 

Työnantajat keskittyvät sosiaalisen median profiilien tutkinnassa työn kannalta tärkeisiin 

asioihin, kuten työkokemukseen ja pätevyyteen. Profiilikuvan merkitystä ei silti voi 

sivuuttaa. Rekrytoijat pitävät sen olemassaoloa välttämättömänä (Zide, et al., 2014) ja sen 

merkitys korostuu rekrytoijan ollessa nainen tai hakijan ollessa korkeasti koulutettu (Baert, 

2018). Kuvan puuttuminen voidaan liittää ujouteen tai epämiellyttävään ulkonäköön (Bacev-

Giles & Haji, 2017). Profiilikuvattomuutta pidetään kyseenalaistettavana ja se voi aiheuttaa 

tuntemuksen siitä, että hakijalla on jotain salattavaa (Zide, et al., 2014). Kuvan puuttumista 

pidetään siis selkeästi negatiivisena asiana ja näin voi vaikuttaa negatiivisen mielipiteen 

muodostumiseen. Profiilikuvasta halutaan nähdä, kuinka asiantunteva, koottu ja 
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sopivasti pukeutunut hakija on (Zide, et al., 2014).  Kun näitä asioita ei voida tarkistaa 

puuttuvasta kuvasta, se ei ainakaan paranna hakijan asemaa. Lisäksi verrattuna kuvattomaan 

profiiliin, kuvallinen profiili koetaan pätevämmäksi, sillä profiilikuvan puuttuminen saa 

henkilön vaikuttamaan kykenemättömältä käyttämään profiilia kunnolla ja saa teknologian 

näyttämään hänelle vieraalta (Edwards, et al., 2015). Tämä on erittäin tärkeä seikka 

erityisesti IT-alalla, jossa tekninen osaaminen on kriittinen vaatimus työssä onnistumiseksi. 

Voidaan päätellä, että profiilikuvan olemassaolo lisää positiivista kokemusta profiilin 

omistajasta. 

 

Profiilikuvan olemassaolon ollessa parempi vaihtoehto kuin sen puuttuminen, kuvan sisältö 

vaikuttaa sen laatuun työnantajan silmissä. Työnhakukontekstissa sopiva profiilikuva on 

rekrytoijien mukaan ammattimainen, ei taiteellinen (Zide, et al., 2014). Eräässä 

tutkimuksessa neljästä profiilikuvasta parhaalla, kuva 4 a, saatiin 38 prosenttia enemmän 

kutsuja haastatteluihin, kuin huonoimmalla, kuva 4 b, hakijoiden muiden tietojen ollessa 

yhtäläiset. Kyseissä hyvässä kuvassa hakija hymyili ja hänestä näkyi vain ylävartalo, kun 

taas huonossa kuvassa hakija näkyi kokonaan istumassa ja hän peitti osan kasvoistaan (Baert, 

2018). Nämä ovat hyvät esimerkit ammattimaisemmasta ja taiteellisemmasta kuvasta ja 

niiden vaikutuksista rekrytoijien mielipiteeseen. Hyvässä kuvassa valaistus tekee kuvasta 

tarkan ja siistin ja selkeä ja rauhallinen tausta keskittää huomion hakijaan (Ikonen, 2019). 

Yleisesti rekrytoijien mielestä parhaimpia kuvia ovat ne, joissa hakijat hymyilevät, ovat 

edustavia ja katsekontaktissa kameran kanssa, nämä asiat kuvissa herättävät selkeästi 

positiivisempia ajatuksia hakijasta (van der Land, et al., 2016). Esimerkiksi hymy 

yhdistettiin luottamuksellisuuteen, avoimuuteen ja hyviin kommunikaatiotaitoihin, kun taas 

katsekontaktin puute yhdistettiin epäluottamukseen, eikä hakijaan koettu yhteyttä (van der 

Land, et al., 2016). Pelkkä hymy sai rekrytoijan liittämään hakijaan monia työnhaun kannalta 

kriittisiä hyviä ominaisuuksia, kun taas katsekontaktin puute aiheutti negatiivisen reaktion, 

joka voi hankaloittaa esimerkiksi haastatteluun pääsyä. Kuvien 4 a ja b eroja voidaan selittää 

esimerkiksi niiden eroavaisuudella tunnistettavuudessa, a:ssa henkilö näyttää kasvonsa, 

hymyilee ja on hyvin avoimessa asennossa sekä hymyilee. Kuva vaikuttaa ammattimaiselta, 

muttei liian hiotulta. Kuvassa b sen sijaan henkilö poseeraa ja katsoo kameraan, mutta hymy 

on vaisu tai olematon ja asento hyvin sulkeutunut. Molemmissa kuvissa asennosta voidaan 

tulkita esimerkiksi henkilön sosiaalisuutta, mikä ei luultavasti ole ollut kuvattujen 
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tarkoituksena. Myös kuvien fokus on erilainen, kuvassa a on vain hakijan ylävartalo, kuten 

profiilikuvissa yleensäkin, mutta b ei vastaa totutun profiilikuvan fokusta.  

 

                     

(a)                                                        (b) 

Kuva 4 Parhaiten (a) ja huonoimmin (b) arvosteltu profiilikuva (Baert, 2018) 

                    

Yleisten tekijöiden, kuten valaistus, tausta, katsekontakti, hymy ja sopiva pukeutuminen, 

lisäksi pienet asiat voivat profiilikuvissa vaikuttaa rekrytoijan mielipiteeseen. Esimerkiksi 

rekrytoijien arvioidessa parrallista tai parratonta kuvaa hakijasta, parrakasta pidettiin 

asiantuntevampana asiantuntija tehtäviin haettaessa ja hänet oltiin tällä alalla parratonta 

todennäköisemmin kutsumassa haastatteluun (Van Der Land & Muntinga, 2014). 

Naishakijalla silmälasit profiilikuvassa lisäsivät todennäköisyyttä päästä haastatteluun sekä 

asiantuntemus että ulkonäkökeskeisellä alalla (Van Der Land, et al., 2015). Näiden 

tutkimusten perusteella voidaan todeta, että profiilikuvassa pienetkin tekijät voivat 

työnhaussa onnistumiseen. Profiilikuvalla, erityisesti sen puuttumisella ja hakijan 

poseerauksella, on siis merkitystä työllistymisen kannalta. 

 

2.5 Ansioluettelon ulkoasu 

 

Jos työnantaja ei hae passiivisia hakijoita, sosiaalisen median profiili on harvoin 

ensimmäinen asia, jolla hakijaan tutustutaan. Kun avoin työpaikka on julkaistu, siihen 

vastataan usein työhakemuksella ja ansioluettelolla. Nämä CV:t (Curriculum Vitae) antavat 

rekrytoijalle ensimmäisen vaikutelman siitä, minkälainen hakija on kyseessä. Ansioluettelot 
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sisältävät paljon tietoa, muun muassa esimerkiksi LinkedIn profiilin, jolla hakija yrittää 

myydä itseään ja omaa osaamistaan työnantajalle. Koska tietoa on paljon, hakijalle 

tärkeimmät yksityiskohdat saattavat jäädä rekrytoijalta huomaamatta. Hakijoiden joukosta 

erottuakseen, tärkeimpiä asioita alleviivatakseen ja omaa luovuuttaan esitelläkseen, useat 

hakijat turvautuvat nykyään ansioluettelon ulkoasun muokkaamiseen. CV:ssä saattaa olla 

kappaleita jakavia viivoja, aiheita erottavia muotoja tai huomiota herättäviä muotoja, joilla 

informaatio yritetään saada näyttämään mahdollisimman hyvältä. Näyttävistä visuaalisista 

apukeinoista huolimatta rekrytoijan huomio keskittyy ansioluettelon sisältöön. Koska tämän 

työn aihe on visuaalisuus, tässä kappaleessa keskitytään kuitenkin sisällön sijaan CV:n 

ulkoasuun ja sen vaikutukseen. 

 

Ansioluettelon huolitellulla ulkoasulla ei välttämättä tarkoita hienoja graafeja tai fontteja, 

vaan esimerkiksi selkeää rivitystä ja erottuvia otsikoita. Työnantajille tarkoitetussa 

ohjeistuksessa kerrotaan sotkuisuuden olevan mahdollisesti merkki puuttuvasta 

ammattitaidosta tai pikkutarkkuudesta (Messmer, 2001). Pääsääntöisesti rekrytoijat pitävät 

ulkoasua tärkeänä vain helppo-lukuisuuden vuoksi ja hyvää ansioluetteloa kuvataan 

yksinkertaisesti siistiksi ja selkeäksi (Ng, at all., 2013). Näillä ohjeistuksilla hienoille väreille 

ja aikajanoille ei vielä löydy puoltoa, paitsi luettavuuden ja selkeyden tehostajina. 

Prioriteettina on siisti ja selkeä asiakirja, jota on helppoa lukea ja tulkita. Tätä siisteyttä ja 

ulkoasua edustavat ansioluetteloiden tekemiseen ohjeistavassa kirjallisuudessa esimerkiksi 

marginaalit, rivitys ja fontti (Ng, at all., 2013). Siisteyteen liittyen 76 % asiantuntijoista 

sanoo, ettei palkkaisi hakijaa, jonka CV:stä löytyy yksi tai kaksi kirjoitusvirhettä (Messmer, 

2001). Jos ansioluetteloon ei siis halua panostaa graafisesti, vaan pitää ulkoasun maltillisena 

ja yksinkertaisena, siisteys ja huolellisuus esimerkiksi oikeinkirjoitukseen ja rivitykseen 

liittyen takaavat ammattimaisen tuloksen.  

 

Kun ruvetaan pohtimaan ansioluettelolle valkoista taustaa luovempaa ulkoasua, on 

muistettava, että yleisönä toimii rekrytoija. Rekrytoijat ovat nähneet monenlaisia ulkoasuja, 

eikä aikajana tai muutama kuvake saa heitä harhautumaan puuttuvasta työkokemuksesta tai 

hutiloiden täytetyistä henkilötiedoista. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että CV:n ulkoasu ei 

vaikuttanut rekrytointiammattilaisten mielipiteeseen hakijasta niin paljoa, kuin se vaikutti 

tutkimukseen osallistuneisiin oppilaisiin (Arnulf, et all., 2010). Rekrytoijat osaavat katsoa 

kauniin, tai jopa huonomman, ulkoasun läpi paremmin kuin harjaantumaton silmä. 
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Puuttuvien tai kyseenalaisten tietojen peittelyyn graafisten keinojen käyttäminen 

ansioluettelossa ei siis sovi. Jos taas CV:n luovalla ulkoasulla pyritään erottumaan joukosta 

tai vain muuten parantamaan ansioluettelon yleisilmettä, siinä onnistuminen on hyvin 

alasidonnaista. Retkeilykonsultiksi haettaessa kandidaatti tuli valituksi jatkoon seuraavaan 

rekrytointiprosessin vaiheeseen tutkimukseen osallistuneiden toimesta melkein kaksi kertaa 

todennäköisemmin valkoisella kuin luovalla ulkoasulla (Arnulf, et all., 2010). Toisessa 

tutkimuksessa rekrytoijilla ollessa rajaton määrä aikaa tutkia hakijoiden ansioluetteloita 

kirjanpitäjäntyöhön tuli suositelluksi todennäköisemmin muodollisella CV:llä, kuvassa 5 a, 

kun taas markkinointi- ja viestintäpositioon oli todennäköisintä tulla suositelluksi graafisella 

CV:llä, kuvassa 5 c. Samassa tutkimuksessa todettiin kuitenkin, että ansioluetteloiden 

tutkimiseen käytetty aika vaikuttaa tuloksiin, sillä nopealla vilkauksella, suosittelut eivät 

riippuneet käytetyn CV:n ulkoasusta (Koolen & van Wilgenburg, 2018). Kuitenkin kumpaan 

tahansa työpaikkaan haettaessa kiinnostavimpana ansioluettelona pidettiin välimuototyyliä, 

kuvassa 5 b (Koolen & van Wilgenburg, 2018). Haettavan työpaikan vaikutusta 

ansioluettelon ulkoasun sopivuudelle puoltaa myös tutkimus, jossa lukion 

historianopettajaksi haettaessa graafisen CV:n, kuvassa 6 a, ja teksti-CV:n käyttö ei 

vaikuttanut hakijan töihin pääsyyn (Popham, et all., 2017). Tutkimukseen osallistuneet 

kuitenkin pitivät tekstiansioluetteloa tehokkaimpana ja vaikuttavimpana kyseisessä 

tilanteessa, kun taas graafista ulkoasua pidettiin liian räikeänä haettuun työpaikkaan 

verrattuna (Popham, et all., 2017). Haetun työpaikan lisäksi ansioluettelolle sopiva ulkoasu 

voidaankin lukea mielipidekysymykseksi. 

 

Ansioluetteloa tehdessä on tärkeintä pitää mielessä, että lopputuloksen pitäisi olla siisti ja 

selkeä. Rekrytoijan on helpointa lukea asiakirjaa, josta saa helposti selvää. Heillä voi olla 

vaatimuksia esimerkiksi työkokemuksen suhteen, joten rekrytoijan työ helpottuu 

huomattavasti, kun työhistoria on selkeästi oman otsikkonsa alla, erillään muusta tiedosta. 

Muutoin ulkoasun suunnittelun tulisi olla työpaikka- ja alasidonnaista. Ei ole yhtä kaikkialle 

sopivaa CV:tä, on otettava huomioon konteksti, yleisö ja tarkoitus (Ng, at all., 2013). 

Ulkoasun valinta ei ole samantekevää. Ulkoasulla on positiivinen tai negatiivinen vaikutus 

esimerkiksi haastatteluun pääsyyn riippuen haettavasta paikasta (Koolen & van Wilgenburg, 

2018). Harkitessa graafisten elementtien lisäämistä ansioluetteloon on tehtävä se suhteessa 

haettavaan työpaikkaan. Parhaan vaikutuksen aikaansaamiseksi CV:n ulkoasun luovuuden 

pitäisi vastata haettavassa työssä tarvittua luovuutta (Koolen & van Wilgenburg, 2018). Jos 
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tällainen tuntuu vaikealta arvioida, on turvallisinta tähdätä välimuotoiseen ulkoasuun, kuten 

kuvassa 5 b (Koolen & van Wilgenburg, 2018).  

 

      

(a)    (b)    (c) 

Kuva 5 Muodollinen (a), välimuoto (b) ja graafinen (c) CV (Koolen & van Wilgenburg, 2018) 

 

 

   

  (a)    (b)    (c) 

Kuva 6 Graafinen (a), välimuoto (b) ja teksti (c) CV (Popham, et all., 2017) 
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3 HAASTATTELUTUTKIMUS 

 

Haastattelujen tarkoituksena on selvittää sosiaalisen median ja profiilien ulkoasun 

merkitystä ohjelmistokehittäjän työnhaussa Suomessa. Haastateltavat valittiin siten, että he 

edustavat tutkimuskontekstissa nuoria rekrytoivia yrityksiä IT- tai rekrytointialalla. 

Kirjallisuuskatsausta käytettiin haastattelukysymysten suunnittelussa. Haastattelut tehtiin 

etäyhteyksin etukäteen suunnitellun ja haastateltavalle esitellyn kysymysrungon kanssa. 

Nämä kysymykset ovat esitettynä liitteessä 1. Tässä kappaleessa käsitellään haastattelujen 

toteutustapoja sekä saatuja vastauksia aiheittain.  

 

3.1 Tutkimuksen toteutus 

 

Haastattelututkimus päätettiin liittää osaksi kandidaatintyötä aiheen syventämiseksi. Kuten 

on jo aikaisemmin todettu, some profiilien ulkoasuja on tutkittu melko vähän, minkä takia 

oma tutkimus oli tärkeää aiheesta selkeämmän kuvan saamiseksi. Tutkimuksen kysymykset 

laadittiin kirjallisuuskatsauksen perusteella, jotta niiden tuloksia on myöhemmin helpompaa 

vertailla keskenään. Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen tulosten vertailu on tärkeää, 

sillä kirjallisuuskatsauksessa aiheesta on saatu universaalimpi kuva, kun taas haastatteluissa 

aiheeseen keskityttiin erityisesti suomalaisten työnantajien ja rekrytoijien näkökulmasta.  

 

Haastateltaviksi valittiin ohjelmisto- ja IT-alan työnantajien sekä rekrytointiyritysten 

työntekijöitä. Yhteensä 29 sähköpostia, joissa kyseltiin yrityksen kiinnostusta osallistua 

kandidaatintyöhön, lähetettiin aikavälillä 8.7-23.7. Siitä huolimatta, että ajankohta on hyvin 

yleinen lomakuukausi, vastauksia yhteydenottoihin saatiin 15:sta yritykseltä, joista 

kymmenen kanssa sovittiin haastattelu. Näistä yrityksistä puolet olivat IT-yrityksiä ja puolet 

rekrytointifirmoja. Rekrytointi kuului kaikilla haastatelluilla henkilöillä työnkuvaan, osalla 

se oli pääasiallinen työtehtävä. Haastattelut toteutettiin heinä- ja elokuun alun aikana. 

Alustana kaikissa haastatteluissa toimi Microsoft Teams, jolla suurin osa haastatteluista 

nauhoitettiin. Nämä nauhoitukset kirjoitettiin myöhemmin tekstimuotoon analysointia 

varten. Jokaisen haastattelun alussa nauhoittamiseen kysyttiin lupa sekä kerrottiin, että 

vastauksia käsitellään anonyymisti. 
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3.2 Työnantajan sosiaalisen median käyttö rekrytoinnissa 

 

Kaikki haastatellut tekivät rekrytointia osana työtään, osa myös kokoaikaisesti. Lisäksi 

kaikki haastatellut olivat käyttäneet rekrytoinnissa somea jollakin tavalla esimerkiksi 

vapaiden positioiden markkinointiin, sopivien hakijaehdokkaiden suorahakuun tai 

ilmoitushakijoiden profiilien tarkasteluun. Käytetyimmäksi sosiaalisen median sivustoksi 

haastatteluissa nousi LinkedIn, jota pidetään niin sanotusti työ-somena. IT-alan 

rekrytoinneissa toinen tärkeä sivusto on GitHub. Muiden some-kanavien profiileja voidaan 

katsoa, jos hakija tätä erityisesti toivoo ja on tuonut esille linkin profiiliin tai käyttäjänimensä 

hakiessaan. Monilla aloille esimerkiksi Instagram-tili ei välttämättä tuo hakijalle lisäarvoa, 

mutta esimerkiksi yrityksen someprofiilien ylläpitäjäksi hakiessa siitä voi olla hyötyä.  

 

Hakijoiden sosiaalisen median profiileita etsiessä yritykset ovat hyvin sidottuja juridisesti. 

Hakijoita ei Googlata tai henkilökohtaisempia tilejä, esimerkiksi Instagram tai Facebook, 

etsitä somesta. LinkedIn, tai IT-alan tapauksessa myös GitHub, profiilia voidaan käydä 

katsomassa, jos hakija antaa linkin itse hakiessaan. Jotkut yritykset pyytävät linkkiä 

LinkedIn profiiliin hakijoiltaan. Välttämättä annettua profiilia ei kuitenkaan edes käydä 

katsomassa, jos hakijoita on paljon. Osa yrityksistä käy katsomassa profiilin aina, kun se on 

annettu, ja osa vai, kun hakemuksesta tai ansioluettelosta jää jotain epäselväksi tai tieto on 

puutteellista. Hakijoiden tutkimisen lisäksi somea käytetään suorahakuja tehdessä. 

Suorahauissa etsitään yleensä LinkedInista hakijoita, joita ei työpaikkailmoituksin tavoiteta. 

Nämä passiiviset hakijat ovat esimerkiksi jo työpaikan omaavia, joiden osaaminen osuu 

hyvin haettavaan positioon. Suorahakuja käytetään myös, kun avoimeen positioon ei saada 

tarpeeksi hakemuksia tai sopivia hakijoita tai silloin, kun avoimesta työpaikasta ei ilmoiteta 

missään, vaan sopivaa ehdokasta etsitään itse. 

 

Syitä somen käyttöön rekrytoinnissa on monia. Tavallisessa ilmoituksen pohjalta hakevien 

rekrytoinnissa somea, nimenomaan LinkedInia, käytetään lisätiedon hankkimiseen sekä 

ansioluettelon tiedon oikeellisuuden tarkistamiseen. Lisätiedon hankkiminen on nopeampaa 

profiilin avulla kuin soittamalla hakijalle. Some on keskeinen osa suorahakuja, LinkedInia 

on käytettävä, jos haluaa tavoittaa parhaat hakijat. Ylipäänsä ilman somen käyttöä 

rekrytointifirmat kertovat jäävänsä jälkeen kilpailijoista. Parhaat osaajat tavoitetaan 

LinkedInista hakemalla, odottelemalla hakijoiden ilmestyvän pelkän 
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ilmoituksen perusteella ei takaa parhaiden hakijaehdokkaiden välittämistä asiakkaalle. IT-

puolella somea käytetään hakemisen helpottamiseen. Modernin rekrytoinnin uskotaan 

pyörivän somen sekä matalankynnyksen ja helppojen hakujen ympärillä. Somea käytetään, 

koska se on nykyaikaista.  

 

On toimialariippuvaista, mitä hakijan sosiaalisen median profiilista katsotaan rekrytoinnissa. 

Yleensä tieto, johon keskitytään, on sellaista, joka puuttuu ansioluettelosta. Suorahauissa, 

jossa henkilöltä ei ole hakemusta ja sen liitteitä, tämä ei tietenkään onnistu. Tällöin yleisellä 

tasolla kaikilla aloilla katsotaan työkokemusta sekä työtehtäviä ja mahdollisesti koulutusta. 

Rekrytointiyrityksillä näille on yleensä selkeät kriteerit annettuna toimeksiantajan eli 

asiakkaan toimesta. Asiakkaan toiveiden mukaan edetään, esimerkiksi suorahakuja tehdessä 

profiileja etsitään hakusanojen mukaan, jotta löydetään henkilöitä, joilla on halutun mukaista 

osaamista ja työkokemusta. IT-alalla taas korostuu osaamisen merkitys. Profiileista 

katsotaan, millaisia töitä henkilö on tehnyt ja millä teknologioilla. IT-puolella otettiin esiin 

myös, että rekrytoija saattaa katsoa, miten huolellisesti ja siististi profiili on täytetty, 

esimerkiksi oikeinkirjoituksesta voidaan päätellä, millä vakavuudella henkilö suhtautuu 

työllistymiseen ja rekrytointiin.  

 

3.3 Profiilin ulkoasu 

 

Sosiaalisen median profiilin ulkoasun merkitys on alariippuvaista. Jos positioon hakevalta 

odotetaan luovuutta ja silmää visuaalisille tekijöille, se on tärkeämmässä osassa, kun taas 

aloilla, joilla hakijoista on suorastaan pulaa ja kilpailu osaajista on kovaa, kuten 

ohjelmistoalalla, profiilin ulkoasu on paljon pienemmässä roolissa. Ulkoasu on aina 

toissijainen asia verrattuna tekstuaaliseen tietoon. Ulkoasu ei myöskään ole yleensä diskaava 

tekijä, mutta hyvällä ulkoasulla voi olla positiivisia vaikutuksia rekrytointiprosessissa 

etenemiselle. Tärkeintä on, että ulkoasu on selkeä ja sopivat tiedot on kattavasti täytetty 

oikeisiin kohtiin. Koska osaaminen on IT-alalla haluttua tietoa, tällaista informaatiota on 

hyvä tuoda esiin selkeästi esimerkiksi listamuodossa rekrytoijan työn helpottamiseksi. 

Ulkonäköseikoista profiilikuvan olemassaolon koetaan viestivän hakijan aktiivisuudesta 

LinkedInissa, huonosti täytetty ja kuvaton profiili vähentää huomattavasti mahdollisuuksia 

päästä ehdokkaaksi suorahakujen kautta. Profiilikuvan sisältö merkitsee myös alasta 
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riippuen, esimerkiksi pankkivirkailijaksi hakevan profiilikuvasta voidaan jo vähän päätellä, 

soveltuisiko hän pankkimaailmaan ja viihtyisikö tällaisessa työympäristössä. Persoonaa ja 

harrastuksia on hyväksyttävää tuoda esiin kuvassa, eikä kasvokuva ole ainut hyväksytty tapa 

esitellä oma itsensä. Kuitenkin profiilikuvan tulisi neutraalisti ja työhön sopivasti esitellä, 

selkeänä ongelmana nousi alkoholin näkyminen kuvassa. Tärkeää on, että profiilikuvasta 

nähdään, kuka mahdolliseen haastatteluun olisi tulossa, esimerkiksi piirrosavatar ei ole oikea 

kuva LinkedIn profiiliin. 

 

Vaikka profiilikuvan puuttuminen ei ole suositeltavaa, rekrytoijat yleensä hyväksyvät sen, 

koska taustalla voi olla esimerkiksi henkilökohtaisia syitä tai kuva saattaa olla lisättynä 

profiiliin, mutta se ei syystä tai toisesta näy sillä hetkellä. Silti osalle kuvattomuus on 

diskaava tekijä. Profiilikuvan puuttuminen on melko harvinaista LinkedInissa ja se voi 

herättää rekrytoijan huomion. Kuitenkin on otettava huomioon, että profiilikuivan 

puuttuminen saatettaan nähdä myös henkilön kyvyttömyytenä tehdä ja ylläpitää sosiaalisen 

median profiilia, mikä taas ei ole hyvä asia töihin pääsyn kannalta. Kuvan puuttumisen 

vaikutus on huomattavasti isompi, jos profiilissa ei muutenkaan ole paljoa tietoa. Tämä 

vähentää yhteydenottoja esimerkiksi suorahauissa, sillä henkilön voidaan olettaa olevan 

botti. Kuva tekee profiilista inhimillisemmän ja samaistuttavamman. Eräs haastateltava 

mainitsi, että kuvan puuttuminen on kuitenkin parempi asia kuin epäasiallinen profiilikuva. 

 

Huonoon tai epäselvään kuvaan suhtauduttiin kaksijakoisesti, osa pitää tällaista kuvaa 

hämmentävänä tai negatiivisena asiana, mutta joissain rekrytointiyrityksissä mieluummin 

vain ohjeistaa paremman kuvan laitossa. Tämä on ymmärrettävää, sillä he voivat usein 

muutenkin ohjeistaa hakijoita, ennen yhteydenottoa asiakasyritykselle. Huono profiilikuva 

voidaan liittää siihen, ettei hakija ole halunnut panostaa profiilin tekoon ja tätä kautta 

kysymykset panostamisesta työelämässä ja työllistymisen tärkeydestä nousevat esiin. 

Huonon kuvan laittaminen voidaan ymmärtää niinkin, että hakija on halunnut edes jonkun 

kuvan laittaa tai henkilökohtaisista syistä huono tai epäselvä kuva on ollut ainut vaihtoehto. 

Kuva ei ole automaattisesti huono, jos sitä ei ole otettu ammattikuvaajalla, riittää, että kuva 

on ammattimainen ja henkilö tunnistettava.  Sitä vastoin alkoholi kuvassa on negatiivinen 

asia, samoin kuin esimerkiksi rantalomakuvan käyttö profiilikuvana tai huomattava 

suttuisuus tai rakeisuus.  
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Monet profiilikuvat ovat työpaikoilla otettuja kasvokuvia, tämä on rekrytoijien mielestä 

sopiva ja hyvä profiilikuva LinkedIn profiilille. Silti hyvässä profiilikuvassa saa myös näkyä 

hakijan persoona ja siinä voi tuoda itseään esille itselle sopivalla tavalla. Esimerkiksi 

hevosalan hakijalla voi olla hevosia kuvassaan ja rakennustyöläisellä työmaalle soveltuvat 

vaatteet. Myös harrastuskuvat voivat sopia profiilikuvaksi. Tällaisen kuvan tulee kuitenkin 

olla harkittu, jotta profiilissa säilyy sopiva ammattimaisuus. Taiteellisemmalla alalla luova 

ja taiteellinen kuva on hyvä, mutta vakavammalle alalle se ei välttämättä sovi. Lisäksi 

esimerkiksi harrastuskuvassa tulee ottaa huomioon, että LinkedIn profiilin kuva näkyy 

yleensä melko pienenä. Kokovartalokuvasta kasvot eivät välttämättä erotu ja kuva saattaa 

jäädä muutenkin epäselväksi. Osa rekrytoijista piti katsekontaktia tärkeänä asiana kuvassa, 

mutta ymmärrettävästi se ei ole käytännöllistä esimerkiksi harrastuskuvissa. Hymy antaa 

hyvän ensivaikutelman ja tekee ihmisestä helpommin lähestyttävämmän. Silti kuvassa 

pitäisi olla rehellisesti oma itsensä, jos hymyily ei tunnu itselle sopivalta, ei sellaista kuvaa 

kannata väkisin ottaa. Hyvä profiilikuva on asiallinen ja tunnistettava.  

3.4 Ansioluettelon ulkoasu 

 

Vaikka ansioluettelon ulkoasun merkitys riippuu paljon haettavasta paikasta, yleinen linja 

rekrytoijilla oli, että CV:n tulee olla selkeä, virheetön ja siisti. Suuremman panostuksen 

pitäisi ehdottomasti kohdistua ensin sisältöön, hieno ulkoasu ei pelasta työhistoriaa, jos 

päivämäärät ovat unohtuneet, mikä tekee historiasta melko yhdentekevän rekrytoijalle. 

Rekrytoijalle ansioluettelon sisältö ja sen kattavuus ovat aina tärkeimpiä. Ulkoasulla voi 

jäädä positiivisesti rekrytoijan mieleen, jos sisältö on myös kunnossa. Erityisesti 

rekrytointipuolella korostettiin ulkoasuseikkojen vaikutuksen riippumista hakijan alasta. 

Data-analyytikon CV:ssä tärkeintä on oikeinkirjoitus, markkinointipositioon graafiset 

muodot ja kuvaajat ansioluettelossa ovat hyvinkin sopivia ja sähkömies taas voi olla todella 

hyvä työssään, vaikka CV:ssä olisi muutama kirjoitusvirhe eikä ulkoasu olisikaan niin 

visuaalinen. IT-puolella ansioluettelon ulkoasua pidettiin välineenä, jolla hakija voi tuoda 

persoonaansa esiin. Vaikka persoonallisella ulkoasulla voikin jäädä mieleen, tulee silti 

muistaa, että rekrytoija arvostaa selkeän ja siistin ulkoasun tuomaa helppolukuisuutta. 
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3.5 Muita työnsaantiin liittyviä tekijöitä 

 

Haastatteluissa tuli ilmi asioita, jotka eivät tarkalleen liittyneet aiheeseen, tai niitä oli vaikeaa 

sisällyttää edellisiin kappaleisiin. Yksi näistä huomioista oli muistutus siitä, että, vaikkakin 

se on harvinaista, rekrytoija saattaa edelleen saada hakijan CV:n Word-tiedostona. Tämä ei 

ole toivottavaa ja rekrytoijat odottavat ansioluettelon olevan aina PDF-muodossa (Portable 

Document Format). On epäammattimaista lähettää rekrytoijalle jotain muuta. Enemmän 

ulkoasusidonnainen asia haastatteluissa olivat hakusanat. Tekstinmuotoilu on tärkeää, mutta 

hakijan tulisi ottaa huomioon, että rekrytoijat hakevat suorahauissa osaajia usein 

algoritmeilla. Tässä nousee esiin hakusanojen käyttö oman profiilin mainostamiseksi. 

Tekstiä suunnitelleessaan hakija voi miettiä, mitä teknologiat tai taidot ovat hänen 

erikoisalaansa sekä haluttuja IT-maailmassa, ja varmistaa niiden sisältyvän profiiliinsa 

sopivassa muodossa. Samoin tekstissä esiintyvät markkinoivat termit ja lauseet voivat tuoda 

ulkoasuun lisää myyvyyttä, mutta parhaiten tämä toimii myynti- ja markkinointialalla. 

Näistä aloista poiketen IT-alalla kilpailu osaajista on tällä hetkellä kovaa. Haastattelujen 

mukaan tämän takia ulkoasutekijät eivät paina alalla paljoa. Kuitenkin hyvä ulkoasu voi 

haastattelujen perusteella tuoda myös uusia hakijalle mahdollisuuksia. Rekrytoija voi 

taidokkaan ulkoasun ansiosta kirjata hakijan olevan mahdollisesti soveltuva myös 

visuaalisemmalle puolelle esimerkiksi UI-suunnitteluun (User Interface).  

 

Tiivistetysti haastattelujen perusteella yritykset käyttävät rekrytoinnissa sekä ilmoitukseen 

vastanneiden hakijoiden että suorahakujen kanssa some-palveluista ainoastaan LinkedInia, 

ja vain, jos hakija itse mainitsee ja antaa linkin profiilinsa. IT-alalla myös GitHubia saatetaan 

käyttää, mikäli hakija antaa profiilinsa nähtäville ja rekrytoinnin kannalta tärkeintä some 

profiilissa on henkilön osaaminen. Ulkoasutekijöistä tärkein on profiilikuva ja 

oikeinkirjoitus on profiileissa kriittistä. Hyvää profiilikuvaa kuvattiin ammattimaiseksi ja 

siistiksi sekä tunnistettavaksi. Profiilin ulkoasun olisi hyvä olla selkeä ja siisti. Seuraavassa 

luvussa tuloksia tiivistetään ja yhdistetään kirjallisuuskatsauksen tuloksiin.  
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4  HAVAINNOT, TULKINTA JA TULOKSET 

 

Läpikäydään ja havainnoidaan kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen materiaalia ja 

tuloksia. Tässä luvussa pyritään muodostamaan selkeä pohja seuraavan luvun pohdinnoille.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa todettiin sosiaalisen median olevan tärkeässä osassa rekrytointia, 

mikä tuli ilmi myös haastatteluissa. Haastateltavat kertoivat, että LinkedIn profiilin 

olemassaoloa odotetaan hakijalta, vaikkakaan sitä ei etsitä rekrytoijan toimesta, vaan linkki 

tulee olla mukana hakemuksessa. Tässä katsauksessa ollaan mutten samoilla linjoilla, mutta 

ulkomailla profiileja voidaan etsiä riippumatta hakijan suostumuksesta. LinkedIn on 

selkeästi käytetyin some alusta työelämässä ja rekrytoinnissa. Haastatteluissa esiin nousi 

myös Github, jota käytetään paljon IT-puolen hauissa. Twitter-, Instagram- tai Facebook- 

tilejä tai muidenkaan henkilökohtaisempien sosiaalisen median alustojen profiileja ei käytetä 

hakijoiden tutkimiseen, kuin erityistapauksissa, kun hakija sellaisen antaa ja sen koetaan 

olevan tarpeellinen haettavan position kannalta. Tärkeintä työnhakijalle siis on kunnossa 

oleva LinkedIn profiili, josta löytyy kaikki tarpeellinen. Syinä sosiaalisen median käyttöön 

katsauksessa ilmenivät ajansäästö, lisätiedon hankkiminen sekä suorahaut. Haastatteluissa 

tärkeimpiä syitä olivat lisätiedon hankkiminen, suorahaut sekä tämän kautta kilpailussa 

mukana pysyminen ja modernin rekrytoinnin ylläpito. Kirjallisuuskatsauksessa eniten 

katsotuimmiksi ja etsityimmiksi asioiksi some profiileissa nousivat työhistoriaa, koulutusta 

ja hakijan ulkonäkö. Työkokemus ja -tehtävät, osaaminen sekä ylipäänsä asiat, joita 

ansioluettelossa ei mainittu, olivat profiileissa haastattelujen perusteella tärkeimpiä 

rekrytoijille.  

 

Haastatteluissa selvisi, että profiilin sisältö on aina ulkoasua tärkeämpää, mutta kattavan 

profiilin ulkoasulla on enemmän merkitystä. Ulkoasutekijöistä katsauksen ja haastattelujen 

mukaan profiilikuvan tulisi olla ammattimainen sekä asiallinen ja oikeinkirjoituksen 

profiilissa virheetöntä. Sosiaalisen median profiilin tärkeimmät asiat ja niiden liitos 

ulkoasuun on kuvattu järjestettyinä kuvassa 7. Ulkoasu on osa profiilin kattavuutta 

esimerkiksi profiilikuvan osalta, mutta ulkoasua suunnitellessa tulee aina pitää kiinni 

profiilin ammattimaisuuden säilymisestä. Profiilikuvan puuttumista ei pidetä suositeltavana. 

Puuttuminen voidaan katsauksen ja haastattelujen mukaan yhdistää puuttuviin teknologisiin 

taitoihin, mutta katsauksen mukaan myös salailuun, ujouteen tai epämiellyttävään 



 

 

 

28 

ulkonäköön. Haastatteluissa taas kuvan puuttuminen hyväksyttiin henkilökohtaisiin syihin 

vedoten, mutta suorahauissa kuvattoman ja vähätietoisen profiilin ei koettu etenevän. 

Alkoholin näkymistä profiilikuvassa pidettiin haastatteluissa ja kirjallisuuskatsauksessa 

negatiivisena tai jopa diskaavana asiana. Katsauksessa oltiin huomattavasti tarkempia 

profiilikuvan sisällöstä, hymyä, katsekontaktia ja kasvokuvaa painotettiin. Haastatteluissa 

painotettiin rehellisyyttä ja omana itsenä olemista, tunnistettavuutta ja haettavalle 

työpaikalle sopivaa pukeutumista. Yhtenäisesti molemmissa todettiin, että taiteelliset kuvat 

kuuluvat taiteellisten alojen hakijoille ja ammattimaisuus kuuluu kaikkiin LinkedIn 

profiilien profiilikuviin.  

 

 

Kuva 7 Sosiaalisen median profiilille tärkeimmät ominaisuudet ja ulkoasun asema niissä 

 

Ansioluetteloiden ulkoasuista kirjallisuudessa ja haastatteluissa tuli esille rekrytoijien 

kaipaama helppolukuisuus. Molemmissa hyvää ansioluettelon ulkoasua kuvattiin siistiksi ja 

selkeäksi sekä oikeinkirjoitukseltaan virheettömäksi. Katsauksessa kehotetaan pitämään 

ulkoasun luovuus samalla asteella haettavassa työssä tarvittavan luovuuden kanssa. 

Haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että haettavan työn on heijastuttava ansioluettelon 

ulkoasuun.  
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5 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Tässä luvussa pohditaan saatujen tulosten perusteella, vaikuttaako sosiaalisen median 

profiilin ulkoasu ohjelmistokehittäjän työllistymiseen, kuinka paljon ja millä tavoin. Aihetta 

lähestytään kirjallisuuskatsauksen ja haastattelututkimuksen havaintojen kautta sekä 

suunnitellaan mahdollisia tulevaisuuden tutkimuksia ja selvityksiä, joilla aihetta voitaisiin 

tutkia vielä syvällisemmin.  

 

Rekrytoijat Suomessa ja ulkomailla käyttävät sosiaalista mediaa rekrytoinnissa. Ilman 

LinkedIn profiilia hakijaa ei voida ottaa huomioon suorahaussa ja näin hän menettää useita 

työllistymismahdollisuuksia. Myös tavallisessa ilmoituksiin perustuvassa haussa rekrytoijat 

haluavat joskus nähdä hakijan some profiilin esimerkiksi lisätietoja etsiessään. Jos profiilia 

ei ole mainittu hakemuksessa, rekrytoijan ainut mahdollisuus hankkia lisää tietoa on ottaa 

yhteyttä hakijaan esimerkiksi soittamalla. Tällaiseen ei välttämättä rekrytointiprosessissa 

aikaa ja hakija poistetaan sopivien kandidaattien joukosta. Voidaan päätellä, että ylipäänsä 

LinkedIn profiilin omistaminen ja laittaminen hakemukseen lisää mahdollisuuksia 

työllistyä. Profiilin olemassaolo siis vaikuttaa työllistymiseen. 

 

Saaduista tuloksista on selvää, ettei ulkoasu ohita some profiilin tai ansioluettelon 

tekstuaalisen sisällön tärkeyttä. Huonosti täytettyä profiilia ei pelasta ammattimainen 

profiilikuva, eikä graafinen ulkoasu auta haastatteluun pääsyssä, jos ansioluettelosta puuttuu 

työkokemus. Ulkoasuun liittyvänä löydöksenä on siis, että ulkoasu voi vaikuttaa panostetun 

hakemuksen tai profiilin menestymistä, mutta se ei korvaa tietoa. Ulkonäkö tekijöistä 

sosiaalisen median profiilissa, erityisesti LinkedInissa, tärkeimpiä ovat oikeinkirjoitus ja 

profiilikuva. Oikeinkirjoitus viestii hakijan mielipiteestä rekrytointia ja työllistymistään 

kohtaan. Kirjoitusvirheitä pidetään negatiivisena asiana sekä epäammattimaisena. 

Haastatteluissa kerrottiin, ettei kirjoitusvirheitä LinkedIn profiilissa voi ymmärtää, koska 

profiilia on niin helppo käydä muokkaamassa koska tahansa. Kirjoitusvirheet siis vaikuttavat 

rekrytoijan mielipiteeseen hakijasta ja hänen motivaatiostaan. Konkreettista tietoa some 

profiilin oikeinkirjoituksen vaikutuksesta rekrytointiprosessissa edistymiseen ei saatu, mutta 

vaikutus on teoriassa selkeästi negatiivinen. Kirjallisuudesta kuitenkin kävi selväksi, että 76 

% asiantuntijoista ei palkkaisi hakijaa, jolta löytyy CV:stä kirjoitusvirheitä (Messmer, 2001). 
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Voidaan olettaa ja osittain päätellä, että ulkonäkötekijöistä oikeinkirjoitus vaikuttaa hakijan, 

myös ohjelmistokehittäjän, työllistymiseen. Oikeinkirjoituksen tärkeyden vuoksi 

ansioluettelo kannattaisi luetuttaa ulkopuolisella henkilöllä ennen se käyttämistä 

työnhakuun. Ansioluettelon tarkistuttaminen ammattilaisella voi maksaa itsensä takaisin jo 

pelkästään kirjoitusvirheen huomaamisen takia, kun virhe muulloin voisi aiheuttaa suoran 

hylkäyksen työnantajan puolelta.  

 

Sosiaalisen median profiilikuva on hakijan keulakuva verkossa. Sen tulee olla 

ammattimainen ja työyhteyteen sopiva. Suomessa ollaan hyvin sopeutuvaisia sen suhteen, 

millainen on hyvä profiilikuva. Profiilikuvalla voi olla vaikeaa vaikuttaa rekrytointiin 

positiivisesti, asiallisuutta odotetaan, joten hyvällä profiilikuvalla ei välttämättä saa 

vaikutettua juurikaan, mutta huonolla kuvalla voi paljonkin. Alkoholi kuvassa on asia, joka 

saa osan rekrytoijista hyllyttämään hakijan hakemuksen. Tämä voi olla osittain 

alariippuvainen asia. Esimerkiksi juhlatapahtumien järjestäjällä tämä voi olla hyväksyttävää, 

mutta ohjelmistoalalla näin ei ajatella. Suomessa monenlaisia profiilikuvia voidaan pitää 

hyvinä, kasvokuvat, harrastuskuvat ja luovat kuvat hyväksytään, jos ne soveltuvat haettuun 

alaan, eikä pukukoodi ole tiukka kunhan vaatteet soveltuvat tulevalle työpaikalle. Koska niin 

monenlaisia kuvia pidetään hyvinä, on vaikeaa erottua joukosta todella hyvällä kuvalla. 

Kuitenkin esimerkiksi hymy vaikuttaa ihmisiin yleensä positiivisesti ja katsekontaktilla saa 

yhteyden ihmiseen jopa kuvan kautta, joten rekrytoijasta riippuen pienilläkin asioilla voi 

parantaa omaa asemaansa rekrytointiprosessissa. Voidaan päätellä, että ulkonäkötekijöistä 

profiilikuvalla ja sen sisällöllä on väliä työllistymisen kannalta, mutta negatiivisen sisällön 

vaikutus on positiivista suurempi. Taulukossa 1 ohjeistetaan hyvän profiilikuvan 

ottamisessa. Kuvassa 8 kuvataan näiden ohjeiden mukaan hyvää a ja huonoa b profiilikuvaa. 

 

Taulukko 1 Hyvän profiilikuvan tekijät 

Aihe Ohje 

Olemassaolo Profiilikuva tulisi olla profiilissa 

Valotus Kuvattavan, varsinkin kasvojen, näyttävä kunnolla 

Vaatetus Haettavaan työympäristöön sopivat 

Asento Edustava ja avoin asento, hymy on hyvä, jos hymyilyttää, 

katsekontakti luo yhteyden 
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                              (a)                                                                              (b) 

Kuva 8 Hyvä (a) (Dam, 2017) ja huono (b) (Farwell, 2017) LinkedIn profiilikuva 

 

Profiilikuvan sisällön lisäksi tutkittavana oli profiilikuvan puuttumisen vaikutus. 

Kuvanlisäämistä suositellaan aina. Rekrytoijasta riippuen profiilikuvaa voidaan pitää 

välttämättömyytenä tai vain hyvänä lisänä profiiliin. Osalle rekrytoijista katsauksen ja 

haastattelujen mukaan kuvattomuus on diskaava tekijä. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että 

hakijan tekninen kyvykkyys sekä rehellisyys voidaan kyseenalaistaa, jos profiilikuvaa ei ole 

saanut laitettua tai halunnut laittaa näkyville. Kuitenkin osa rekrytoijista hyväksyy 

kuvattomuuden täysin, joten kaikilla työnantajilla se työllistymismahdollisuuksiin vaikuta. 

On otettava huomioon, että profiilikuva inhimillistää profiilia ja tekee hakijasta helposti 

lähestyttävämmän, joten sen puuttuminen voi vaikuttaa rekrytoijaan myös alitajuisesti. On 

selvää, että työllistymismahdollisuudet laskevat, jos profiilikuvaa ei profiilissa ole. 

 

Kuten työ tarkoitukseen tehdyssä sosiaalisen median profiilissa, ansioluettelossa eniten tulee 

panostaa sisältöön ja kattavuuteen. Kattavan CV:n yleisilmettä voi parantaa hyvällä 

Rehellisyys Kuvassa pitäisi olla oma itsensä, esimerkiksi pukeutuminen on 

oltava itselle sopivaa, ei rekrytoijan mielistelyä 

Aihe Kasvokuva, kuvaajalla tai itse otettu, tarkkaan harkittu vapaa-

ajan otos tai harrastuskuva 

Alkoholi Ei kuulu kuvaan (ei myöskään muita päihteitä) 
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ulkoasulla. Ulkoasun tulisi aina olla selkeä ja siisti. Katsauksen mukaan kirjoitusvirheet 

ansioluettelossa ovat virhe, jolla voi helposti tippua pois rekrytointiprosessista. 

Haastatteluissa oikeinkirjoituksen merkitys painottui pääasiassa haettavan alan mukaan. 

Koska ohjelmistokehittäjät tekevät paljon työtä tietokoneella kirjoittaen, voidaan olettaa, 

että oikeinkirjoitus on melko kriittistä hakemusta tehdessä. Suomessa ansioluettelossa voi 

tuoda omaa persoonaa esiin. Katsauksessa taas parhaan tuloksen rekrytointiprosessissa 

saavutti mukailemalla ulkoasussa työnkuvan vaatimaa luovuutta. CV:n ulkoasu vaikuttaa 

rekrytoijaan positiivisesti tai negatiivisesti. Ulkoasultaan siistiä CV:tä on mieluisampaa 

lukea ja selkeässä ansioluettelossa rekrytoijan on helppoa löytää hakijan kannalta kriittiset 

asiat, kuten työkokemus ja osaaminen. Epäselvässä ansioluettelossa kaikki tarvittava ei 

välttämättä tule selville tai ainakin sitä on vaikeaa löytää. Ansioluettelon ulkoasu siis 

vaikuttaa rekrytoijan mielipiteeseen hakijasta positiivisesti tai negatiivisesti, mikä vaikuttaa 

hänen etenemiseensä rekrytointiprosessissa.  

 

Kirjallisuuskatsauksessa tuli esiin monia pieniä ulkonäköseikkoja, jotka voivat mahdollisesti 

vaikuttaa hakijan työllistymiseen. Esimerkiksi parran tai silmälasien vaikutusta somen 

profiilikuvassa käsiteltiin. Haastattelujen perusteella voidaan päätellä, että Suomessa 

rekrytoinnissa on vallalla melko rento ilmapiiri soveltuvien profiilikuvien suhteen, kunhan 

kuva on ammattiyhteyteen sopiva. Tämän pohjalta voidaan päätellä, että tällaiset pienemmät 

asiat profiilikuvissa eivät mahdollisesti vaikuta rekrytoinnissa samalla tavoin kuin voitaisiin 

tutkimusten perusteella olettaa. Toinen mielenkiintoinen seikka, joka katsauksessa tuli esille, 

on epäammattimaisen sähköpostiosoitteen käyttö. Epäammattimaista ja nimeen 

perustumatonta sähköpostiosoitetta pidettiin rekrytoijien puolelta negatiivisena asiana. 

Haastatteluissa aihe ei tullut esiin, mutta koska Suomessa tavallisesti käytetään työpiireissä 

nimeen tai yritykseen perustuvia sähköpostiosoitteita, voidaan olettaa, että tällainen saisi 

negatiivisen vastaanoton myös suomalaisessa rekrytoinnissa.  Tällaisesta suuremmassa 

mittakaavassa päätellä, että pienet ulkonäköseikat voivat vaikuttaa rekrytoijan 

mielipiteeseen hakijan ammattimaisuudesta ja näin mahdollisesti vaikuttaa 

rekrytointiprosessissa etenemiseen.  

 

Monet haastateltavista kertoivat, että juridisesti, he voivat käydä katsomassa hakijan profiilia 

vasta, kun hakija sen itse heille toimittaa. Yleisestä linjasta kuitenkin poikettiin aina välillä. 

Tätä aihetta ei lähdetty kandidaatintyössä enempää tutkimaan, mutta aiheen juridiseen 



 

 

 

33 

puoleen olisi hyvä tulevaisuudessa perehtyä, jotta yrityksillä olisi tiedossa selkeä linja, jolle 

perustaa omat käytäntönsä. Lisäksi ansioluettelon ja some profiilin ulkoasun vaikutusta 

työllistymiselle olisi hyvä tutkia suuremmassa mittakaavassa Suomessa. Tutkimuksia olisi 

hyvä suorittaa tehtyjä haastatteluja käytännöllisemmin. Tähän voitaisiin käyttää valmiita 

ulkoasuiltaan eritasoisia LinkedIn profiileja tai ansioluetteloita, joita haastateltavat tai 

kyselytutkimukseen osallistujat arvioisivat. Tähän voitaisiin tuoda mukaan eri alojen 

hakijoita, jotta alan ja ulkoasun vaikutusta voitaisiin tutkia yhdessä. Lisäksi profiilikuvien 

vaikutusta muuten samanlaisten profiilien arvioinnissa voitaisiin tutkia. Tässä työssä 

keskityttiin yrityksiin töihin hakeviin opiskelijoihin, mutta jatkotutkimusaiheena olisi 

mielenkiintoista selvittää, miten sosiaalisen median olemus vaikuttaa opiskelijan yrittäjän 

roolissa. Aiemman tutkimuksen valossa (Happonen ja Siljander, 2020) alihankintasuhteiden 

yhteisissä voitonjakotoimissa luottamus on yksi äärimmäisen merkittävä menestystekijä. 

Tämän tiedon varjolla voidaan miettiä, miten esimerkiksi visuaaliset tekijät sosiaalisessa 

mediassa vaikuttavat luottamuksen tunteeseen ja näin onnistumiseen yrittäjänä. 

Tulevaisuuden tutkimukset on vielä tiivistetty ja eritelty kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9 Tulevaisuuden tutkimukset 

  

Hakijan profiilin etsimisen juridinen näkökulma

Ulkoasun merkitys, kysely käytännön esimerkein

Ulkoasun merkitys yrittäjän brändille
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6 YHTEENVETO 

 

 

Työssä oli aiheena sosiaalisen median profiilin ja ansioluettelon ulkoasujen vaikutusta 

ohjelmistokehittäjän työllistymiselle. Tutkimusmenetelminä olivat kirjallisuuskatsaus ja 

haastattelututkimus. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin aiheelle teoreettista pohjaa, jota 

testattiin haastattelututkimuksessa. Kaikki haastatellut olivat rekrytoinnin ammattilaisia. 

Teemoina molemmissa olivat sosiaalisen median käyttö rekrytoinnissa, ulkoasuseikkojen 

vaikutus, profiilikuva sekä ansioluettelo. Katsauksessa käsiteltiin lisäksi tuntemattoman 

ihmisen sosiaalisen median arviointia. 

 

Selvisi, että sosiaalisen media profiilin tai ansioluettelon ulkoasu vaikuttaa yleensä 

enemmän negatiivisesti ja karsivasti kuin positiivisesti. Molempien ulkoasujen vaikutus 

pohjautuu rekrytoijan saamaan positiiviseen tai negatiiviseen assosiaatioon hakijasta ja 

tämän ammattimaisuudesta. Annettu kuva riippuu siitä, miten hakija on alustaa käyttänyt. 

On helpompaa tehdä profiilista visuaalisesti huono ja epäsopiva ja näin saada negatiivinen 

vastaanotto, kuin hyvällä saada positiivinen vastaanotto, sillä hakijalta odotetaan ulkoasussa 

ammattimaisuutta ja vastaanotto onkin siksi lähinnä neutraali. LinkedIn profiilin 

omistaminen ja liittäminen hakemukseen lisää työllistymismahdollisuuksia. Profiilin 

ulkoasulla voidaan parantaa rekrytoijan mielipidettä hakijasta ja näin 

työllistymismahdollisuuksia vain, jos profiili on muuten sisällöllisesti kattava. Sama pätee 

ansioluetteloon. Työllistymiseen vaikuttavista ulkonäkötekijöistä oikeinkirjoitus sekä 

profiilikuva ovat merkittävimmät. Huono ja epäsopiva, esimerkiksi alkoholia sisältävä, 

profiilikuva vaikuttaa negatiivisesti rekrytointiprosessissa etenemiseen enemmän kuin hyvä 

profiilikuva vaikuttaa siihen positiivisesti. Vaikka huonoa profiilikuvaa parempi on jättää 

profiilikuva kokonaan pois myös, tämä laskee työllistymismahdollisuuksia. 

 

Sosiaalisen median profiilin ulkoasulla on merkitystä. Se voi vaikuttaa rekrytoijan kuvaan 

hakijasta positiivisesti tai negatiivisesti ja huonot ratkaisut profiilikuvan kanssa ja 

oikeinkirjoitus voivat estää hakijan mahdollisuuden edetä joissain rekrytointiprosesseissa. 

Kuitenkin ohjelmistokehittäjän hakiessa töitä, on otettava huomioon, että tämän alan osaajat 

ovat hyvin haluttuja työntekijöitä, minkä takia negatiiviset vaikutukset eivät kaikilla 

rekrytoijilla voi vaikuttaa yhtä paljon osaajapulan takia. 
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