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1 JOHDANTO 
 
Yritysten rekrytointiprosessia ja henkilöarviointimenetelmiä on tutkittu kirjallisuudessa 

sekä henkilöstöjohtamisen aikakausilehdissä runsaasti (mm. Honkanen 2005; 

Koivisto 2004; Niitamo 2003; Wood & Payne 1998; Messmer 2004). Henkilöstön 

hankinta nähdään nykyisin yrityksissä strategisena valintana. Organisaatiot ovatkin 

alkaneet kiinnittää entistä suurempaa huomiota rekrytoinnin onnistumiseen ja pyrki-

neet käyttämään mahdollisimman objektiivisia ja luotettavia menetelmiä henkilöarvi-

oinnissa. Parhaimmillaan onnistunut henkilövalinta tuo yritykselle selkeää kilpailuetua 

ja tärkeää osaamista, mutta rekrytoinnin epäonnistuessa siitä johtuvat kustannukset 

ja hukkaan heitetty aika voivat nousta merkittävän suuriksi.  

 

Tämän tutkimuksen osalta mielenkiintoista on nähdä, miten maakunnallisesti eri-

koislaatuisen organisaation rekrytointiprosessi rakentuu. Larox Oy:n kohdalla kan-

sainvälisen toimintaympäristön ja paikallisen yrityksen leima luovat suuria haasteita 

henkilöstöjohtamisen ja erityisesti rekrytoinnin kannalta. Voimakkaan organisaa-

tiokulttuurin ja vahvan insinööritaustan vaikutus ei voi olla näkymättä rekrytoinnin 

käytänteissä. Oman mielenkiintonsa tuovat hyvin erikoistuneen toimialan vaatimukset 

organisaation henkilöstölle. 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen kohdeorganisaationa on Larox Oyj. Tutkimuksen tarkoituksena on ym-

märtää kohdeorganisaation rekrytointiprosessia sekä havaita prosessiin vaikuttavia 

organisatorisia erityispiirteitä ja organisaatiokulttuurista kumpuavia käytänteitä. Tar-

kastelen kohdeorganisaation rekrytointiprosessia ensisijaisesti prosessuaalisesta 

näkökulmasta, pääpaino tutkimuksessa on prosessin osa-alueiden sisältöjen ja nii-

den muodostaman kokonaisuuden kuvaamisessa. Ennen tutkimusongelmien mää-

rittelyä tutustuin huolellisesti lähdekirjallisuuteen, jotta voisin muodostaa tutkimuksen 

kannalta olennaisia ja tarkoituksenmukaisia tutkimusongelmia. Tutkimusongelmat 

pohjautuvat siis aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta. Tutkimuksen pääongelman olen 

muotoillut seuraavasti: ”Miten kohdeorganisaation rekrytointiprosessi rakentuu?” 
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Tutkimuksen pääongelman lisäksi olen määritellyt kolme osaongelmaa, jotka tar-

kentavat ja havainnollistavat asetettua pääongelmaa: 

- millä menetelmillä ja kriteereillä kohdeorganisaation henkilöstövalinta 

tapahtuu? 

- mitä rekrytointikanavia kohdeorganisaatiossa käytetään? 

- kuinka kohdeorganisaation organisatoriset erityispiirteet sekä 

tiedostetut ja tiedostamattomat käytänteet vaikuttavat rekrytointipro-

sessin rakentumiseen? 

 

1.2 Aikaisemmat tutkimukset 

Tämän tutkimuksen lähdekirjallisuus jakautuu organisaatiokulttuuristen erityispiirtei-

den, strategian sekä itse rekrytointiprosessin ja sen osa-alueiden tutkimukseen. 

Koska asettamani päätutkimusongelma lähestyy aihetta prosessuaalisesta näkökul-

masta, käsittelee valtaosa lähdekirjallisuudesta rekrytointia prosessina. Tutkimuksen 

osaongelmat liittyvät prosessin lisäksi myös organisaatiokulttuuriin ja yrityksen stra-

tegiaan. Rekrytoinnin kytkeytymistä yrityksen strategiaan tutkin lähinnä henkilöstö-

johtamiskirjallisuuteen tutustumalla. Organisaatiokulttuuristen erityispiirteiden esiin-

tuominen puolestaan vaatii tutustumista organisaatiokulttuurien tutkimukseen. Orga-

nisaatiokulttuuria ovat tutkineet Schein (1991), Deal & Kennedy (1983) sekä 

Hampden-Turner (1991).  

 
Yritysten rekrytointiprosessia on käsitelty henkilöstöjohtamisen oleellisena osana 

sekä strategia- että henkilöstöjohtamiskirjallisuudessa. Rekrytointiprosessia kokonai-

suutena ovat Suomessa tutkineet muiden muassa Järvinen & Korosuo (1990), Koi-

visto (2004) sekä Vaahtio (2005). Pääpaino on kuitenkin ollut eri valintamenetelmien 

tutkimuksessa. Valintamenetelmien validiutta ja hyödyllisyyttä ovat tutkineet Niitamo 

(2003), Honkanen (2005) sekä Wood & Payne (1998). Henkilöstövoimavarojen joh-

tamisen keskusteluissa erityistä huomiota on kohdistettu haastatteluun ja sen ase-

maan johtavana valintamenetelmänä (Niitamo 2001; Whyte & Sue-Chan 2002; Lyons 

2004).  

 
Viime vuosikymmeninä merkittävän jalansijan saavuttanut kompetenssiperusteinen 

rekrytointi on saanut huomiota osakseen myös alan kirjallisuudessa (Wood & Payne 

1998). Wood & Payne kytkevät kompetenssit rekrytointiprosessiin käytännön toimin-
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taa havainnollistavalla tavalla. Rekrytoinnin kriteerejä on muutoinkin tutkittu viime 

aikoina runsaasti, yleisesti tutkimusten tavoitteena on ollut löytää entistä objektiivi-

sempia ja validimpia arviointikriteerejä (Viitala 2004; Mohamed et al. 2002; Behling 

1998; Pollitt 2004).  

 
Rekrytointikanavien käyttöön ja sopivien kanavien löytämiseen ovat omissa tutki-

muksissaan keskittyneet Markkanen (2005), Jansen et al. (2005) sekä Messmer 

(2004). Heistä Markkanen sekä Jansen et al. ovat paneutuneet alati kasvavien säh-

köisten rekrytointikanavien maailmaan.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen teoriaosan olen laatinut tutustumalla monipuoliseen alan kirjallisuuteen 

ja rekrytointiin liittyviin artikkeleihin ja tutkimuksiin. Teoriaosuudessa esitettyjen mal-

lien ja ongelmien esiintymistä kohdeorganisaatiossa tutkin empiirisen aineiston 

avulla. Tutkimusote on kvalitatiivinen: empiirisen aineiston tutkimukseen hankin te-

kemällä teemahaastatteluja kohdeorganisaatiossa. Tämä lähestymistapa mahdollis-

taa ymmärtävän näkökulman muodostamisen tutkittavaan kohteeseen. Teemahaas-

tattelujen avulla kyetään pelkän prosessin kuvauksen lisäksi nostamaan esille myös 

tiedostamattomia taustaoletuksia ja organisatorisia erityispiirteitä. Pyrkimyksenäni oli 

päästä haastattelemaan kaikkia yrityksen rekrytointiprosessiin osallistuvia aina stra-

tegisista päätöksentekijöistä prosessin operatiivisiin toteuttajiin saakka. Lopulta 

haastattelun kohteina olivat yrityksen henkilöstöpäällikkö sekä kaksi rekrytoivaa esi-

miestä. Haastatteluaineisto koostuu näiden henkilöiden näkemyksistä yrityksen rek-

rytointiprosessista. Tutkimusmetodeja tarkastelen tarkemmin omassa kappalees-

saan.  

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat pääosin strategisen henkilöstöjohtamisen ken-

tältä: 

 
Organisaatiokulttuuri:  

”Organisaation kulttuuri määrittää, millainen käyttäytyminen on sopivaa, 

millaiset suhteet ovat sopivia sekä motivoi yksilöitä ja antaa ratkaisuille 
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perusteet silloin kun epävarmuutta ilmenee. Kulttuuri hallitsee tapaa, jolla 

yhtiö käsittelee tietoa, sisäisiä suhteitaan ja arvojaan. Se toimii kaikilla 

tasoilla alitajuisesta näkyvään asti.” (Hampden-Turner 1991, 9) 

 

”Organisaatiokulttuuri tarkoittaa perusoletusten mallia, jonka jokin ryhmä 

on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen 

sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä 

malli on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi 

opettaa ryhmän uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, 

ajatella ja tuntea.” (Schein 1991, 26) 

 
Henkilöstöstrategia:  

”Henkilöstöstrategian tarkoituksena on antaa suuntaviivat kaikille niille 

funktioille, joiden osana yrityksen olemassa oleva ja tuleva henkilöstö on. 

Henkilöstöstrategia määrittää johtamistavan, työssä viihtymiseen liittyvät 

seikat, kuten palkitsemisen, ilmapiiriasiat, yhteistyön muodot ja tähtää 

henkilöstövoimavarojen tarkasteluun ja hyödyntämiseen suhteessa or-

ganisaatiolle asetettuihin tavoitteisiin.” (Markkanen 2005, 19) 

 
Rekrytointi: 

Rekrytoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla organisaatioon 

hankitaan sen toimintaan kulloinkin tarvittava henkilöstö. Rekrytointi jae-

taan sisäiseen ja ulkoiseen rekrytointiin. Sisäisestä rekrytoinnista on ky-

symys silloin, kun jo työsuhteessa oleva henkilö nimitetään avoinna ole-

vaan toimeen organisaation sisältä. Ulkoinen rekrytointi tarkoittaa orga-

nisaation ulkopuolelta tulevan henkilön valitsemista. (Kauhanen 2003, 

66) 

 
Kompetenssi: 

Kompetenssi on sellainen yksilön ominaisuus, joka auttaa häntä suoriu-

tumaan tai sopeutuman tietyssä ympäristössä. Kompetenssi-ajattelu 

lähtee työympäristössä toteutetun kompetentin toiminnan tunnistami-

sesta, josta eritellään menestyksekkään toiminnan kannalta relevantit te-

kijät. (Niitamo 2001, 167-168) 
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Kompetenssi on yksilön perustavanlaatuinen ominaisuus, jonka ansiosta 

saadaan aikaan tehokas työsuoritus (Wood & Payne 1998, 24). 

 

1.5 Tutkimuksen rajaukset 

Keskityn tässä tutkimuksessa rekrytointiprosessin kuvaukseen prosessuaalisesta 

näkökulmasta. Prosessin tarkasteluun kuuluvat rekrytointikanavien valintaan liittyvät 

kysymykset, arviointimenetelmien kriittinen tutkimus sekä valintakriteerien ja valinta-

päätöksen tarkastelu. Rekrytointikanavia käsittelen sisäisen ja ulkoisen rekrytoinnin 

tasolla, ilmoitusmediat sekä rekrytointiviestintä rajataan tämän tutkimuksen ulkopuo-

lelle tutkimuksen laajuusrajoitusten vuoksi. Valintapäätöksen jälkeiset rekrytointiin 

liittyvät ilmiöt rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Näitä kiinteästi henkilöstöjohtami-

seen liittyviä ilmiöitä ovat mm. henkilöstön perehdyttäminen, palkkaus ja palkitsemi-

nen sekä henkilöstön motivointi ja kehittäminen.   

 
Henkilöstöstrategian rooliin osana rekrytointia suhtaudun annettuna, sillä henkilöstö-

strategian vaikutuksen tutkiminen edellyttäisi asetettuihin tutkimusongelmiin sekä 

tutkielman laajuuteen nähden kokonaan oman tutkimuksensa. Henkilöstöstrategiaa 

sivuan kuitenkin henkilöstösuunnittelun ja henkilöstötarpeen määrittelyn yhteydessä. 

Strategisena kysymyksenä voidaan pitää myös rekrytointiprosessiin osallistuvien ih-

misten roolien määrittelyä, mitä käsittelen tutkimuksessa pintapuolisesti.   

 
Organisaatiokulttuuria käsittelen tutkimuksessa käytänteiden ja organisatoristen eri-

tyispiirteiden tasolla. Syvemmälle kulttuurin taustateorioihin en etene, vaan pysyttäy-

dyn tutkimusongelmien kannalta olennaisissa asioissa. Organisaatiokulttuurin suh-

teen olennaista on sen vaikutuksen tunnistaminen rekrytointiprosessin kannalta.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 
 
Yritysjohdon juhlapuheissa mainitaan usein henkilöstön olevan organisaation tärkein 

voimavara, mutta käytännön teot voivat kuitenkin olla ristiriidassa tämän lausahduk-

sen kanssa. Tosiasia kuitenkin on, että kaikki organisaatiot toteuttavat toimintaansa 

juuri henkilöstönsä avulla. Osaavan henkilöstön löytäminen onkin eräs yritysjohdon 

tärkeimmistä haasteista kamppailussa markkinaosuuksista. Henkilöstöltä vaadittavat 

ominaisuudet määräytyvät osin organisaation sisäisten seikkojen, kuten liiketoiminta-

strategian ja organisaatiokulttuurin kautta ja osin organisaation ulkopuolisten tekijöi-

den kautta. (Kauhanen 2003, 14-15, 21) 

 

2.1 Organisaatiokulttuurin merkitys rekrytoinnissa 

Organisaation menestyksellisyys on sidoksissa sen kykyyn luoda tasapainoinen 

suhde organisaation inhimillisten voimavarojen, ympäristön, johtamisrakenteiden, 

teknologian sekä päämäärän, tavoitteiden ja tulosten välille. Tämän tasapainotilan-

teen saavuttamiseen vaikuttaa olennaisesti organisaation kulttuuri. Kulttuuri on ta-

vallaan sisäsyntyistä, se tulee ihmisten sisältä ja tuo organisaation eri osien ominai-

suudet yhteen luodakseen yhtenäisen identiteetin ja jatkuvuuden tunteen (Hampden-

Turner 1991, 15-22). Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, joka on muo-

toutunut pitkän ajan kuluessa organisaation perustamisesta lähtien, sillä kulttuuri on 

aina sidoksissa organisaation historialliseen taustaan. (Heinonen & Järvinen 1997, 

34-35) 

 

2.1.1 Organisaatiokulttuurin rooli ja tehtävät 

Organisaatiokulttuuri selittää osaltaan ihmisten käyttäytymistä organisaatiossa. Se 

kertoo, millaiset olettamukset ja arvot ohjaavat heidän toimintaansa ja millaiset si-

dokset pitävät organisaation yhdessä. Kulttuuri voi integroida organisaation yksiköi-

den uskomuksia, yhdistää niiden pyrkimyksiä ja suunnata toimintaa yhteiseen suun-

taan. Kulttuuri määrittelee ehtoja sille, miten voi ajatella ja toimia yrityksessä, mikä on 

sallittua sekä mihin voi uskoa ja sitoutua. (Viitala 2004, 56) 
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Kulttuuri yhdistää ryhmän jäsenten tarpeita ja pyrkimyksiä, mikä tuottaa ryhmän jä-

senille tyydytystä ja motivoi heitä. Toisaalta organisaatiokulttuuri toimii myös erään-

laisena suodattimena: se torjuu sellaisia tunteita ja tietoja, jotka eivät ole sen mukai-

sia. Tämän vuoksi organisaatiokulttuuri on itseään vahvistava mekanismi, joka mää-

rittää sopivan käyttäytymisen ja suositeltavien menettelytapojen rajat organisaati-

ossa. (Hampden-Turner 1991, 9-13) 

 
Kulttuurilla on myös säilyttävä tehtävä, sillä se siirtää ajattelumalleja, toimintoja ja 

traditioita sukupolvelta toiselle (Viitala 2004, 56). Organisaatiokulttuurin voidaan siis 

sanoa toimivan yhteisymmärryksen ja yksimielisyyden luomisen ja säilyttämisen väli-

neenä. Voimakkaan organisaatiokulttuurin yrityksissä vallitsee yhteisymmärrys aina-

kin viidellä osa-alueella. Näitä osa-alueita ovat Scheinin (1987, 67-68) mukaan: 

1. Toiminta-ajatus ja strategia. Organisaation toiminta-ajatusta, ensisi-

jaista tehtävää sekä sen toimintoja koskeva yhteisymmärrys.  

2. Päämäärät. Toiminta-ajatuksen pohjalta syntyvä, päämääriä koskeva 

yhteisymmärrys. 

3. Keinot. Yhteisymmärrys keinoista päämäärien saavuttamiseksi. Näitä 

keinoja ovat mm. organisaation rakenne, työnjako sekä palkitsemis-

järjestelmät. 

4. Mittaaminen. Yhteisymmärrys kriteereistä mitattaessa, miten hyvin 

ryhmä on päässyt päämääräänsä. 

5. Korjaavat keinot. Yhteisymmärrys parantavista tai korjaavista 

strategioista, ellei päämääriä saavuteta.  

 
Kuten edellä esitetty malli osoittaa, organisaatiokulttuurilla on merkittävä vaikutus 

yrityksen strategiaan ja sen toteutumiseen. Useat yritykset ovat laatineet taloudelli-

sesti tai markkinoinnillisesti järkeviä strategioita, joita ne eivät kuitenkaan ole kyen-

neet toteuttamaan, koska uudet strategiat edellyttävät perusoletuksia, arvoja ja työs-

kentelytapoja, jotka eivät ole sopusoinnussa organisaation aiempien perusoletusten 

kanssa. Voimakkaan organisaatiokulttuurin yrityksissä uusien strategioiden tai toi-

mintatapojen läpivieminen voi osoittautua hyvinkin suureksi haasteeksi, mikäli se 

vaatii kulttuuriin iskostuneiden arvojen ja perusoletusten kyseenalaistamista. (Schein 

1987, 48-51) 
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Mitä vahvempi organisaatiokulttuuri on, sitä vaikeampaa sitä on muuttaa. Kulttuuri 

aiheuttaa organisatorista paikallaan pysymistä. Eräs kulttuurin tehtävistä onkin muu-

toksen vastustaminen, joka toimii jarrun tavoin: kulttuuri suojaa organisaatiota tyh-

jänpäiväisiltä reagoinneilta muotioikkuihin ja lyhytaikaisiin virtauksiin. (Deal & Ken-

nedy 1983, 179) 

 

2.1.2 Organisaatiokulttuurin ilmeneminen 

Kuinka organisaatiokulttuuri ilmenee yrityksen arkipäiväisessä toiminnassa? Schein 

(1991, 31-38) jaottelee kulttuurin kolmeen tasoon: 

1. Artefaktit, eli ihmistyön aikaansaannokset. Ihmisen rakentama fyysi-

nen ja sosiaalinen ympäristö sijoittuu kulttuurin näkyvimmälle tasolle. 

Tähän tasoon kuuluvat esimerkiksi ryhmän työn tekninen tulos, kir-

joitettu ja puhuttu kieli, rakennukset ja liikemerkit sekä taiteelliset 

luomukset.  

2. Arvot ilmoittavat miten asioiden tulisi olla, vastakohtana sille miten ne 

ovat. Yrityksen arvot ovat usein peräisin yrityksen perustajalta tai 

muulta voimakkaasti yritykseen vaikuttaneelta hahmolta. Arvot ovat 

testattavissa yhteisön konsensuksen muodossa, ja ne ovat jossain 

määrin tiedostettuja. 

3. Perusoletukset. Kun jonkin ongelman ratkaisu osoittautuu jatkuvasti 

toimivaksi, ratkaisusta tulee itsestäänselvyys. Perusoletukset ovat 

tiedostamattomia, näkymättömiä ja alitajuisia, ja tulevat näkyviksi 

vasta kun joku toimii vastoin näitä oletuksia. Perusoletusten vastai-

nen toiminta tuntuu organisaatiossa käsittämättömältä, sillä toimin-

nassa ei enää tunnusteta perusoletuksille vaihtoehtoisia toiminta-

malleja.  

 
Yrityskulttuurin arvot, käsitykset, uskomukset ja perusoletukset on opittu organisaa-

tion sisällä ja sisäistetty vuosien kuluessa. Niitä pidetään toiminnan jatkuvuuden ta-

keena. Organisaatioon kuuluvat henkilöt ovat ne oppineet, ja uudet tulokkaat ohja-

taan tähän samaan kulttuuriin ja arvomaailmaan. Yrityskulttuuri ja sen sisältämät ar-

vot ja perusoletukset osoittavat, mihin organisaatiossa tulee kiinnittää huomiota. Ne 

ovat käytännössä osoittautuneet riittävän hyviksi tukemaan organisaation toimintaa ja 

päämäärän saavuttamista. (Heinonen & Järvinen 1997, 36) 
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Arvoja ja perusoletuksia voidaankin pitää yrityskulttuurin kivijalkana. Ne luovat työn-

tekijöille käsityksen yhteisestä suunnasta ja antavat heidän jokapäiväiselle käyttäy-

tymiselleen suuntaviivoja. Menestyvän yrityksen työntekijät kykenevät identifioimaan 

ja omaksumaan organisaation arvot ja toimimaan niiden pohjalta. Jos työntekijät tie-

tävät mitä standardeja tulisi noudattaa, on todennäköisempää, että he tekevät pää-

töksiä, jotka ylläpitävät näitä standardeja. He myös tuntevat itsensä organisaation 

tärkeäksi osaksi. Arvot toimivat siis myös tärkeänä sitouttamisen välineenä organi-

saatiossa. (Deal & Kennedy 1983, 25-26) 

 

2.2 Henkilöstöstrategia rekrytoinnissa 

Yritysstrategia määrittää organisaation toiminnan tavoitteet, sisällön ja laadun. Siihen 

sisältyvät kaikki yrityksen toimintaan liittyvät asiat, kuten toimintaympäristön tarjoa-

mat mahdollisuudet ja uhat sekä sisäisten resurssien tarkastelu. Henkilöstöstrategia 

tukee yritysstrategian toteuttamista inhimillisiin voimavaroihin liittyvissä kysymyk-

sissä. (Markkanen 2005, 19) 

 
Historiallisesti tarkasteltuna yritysten henkilöstötoiminnot olivat pitkään osa yleisjoh-

don tehtäväkenttää ja sisälsivät lähinnä työvoiman palkkaamiseen ja palkanmaksuun 

liittyvät asiat. 1970- ja 1980-luvuilla kiinnostus henkilöstöresurssien ja liiketoimintojen 

väliseen yhteyteen lisääntyivät, minkä tuloksena henkilöstön strateginen merkitys 

alettiin ymmärtää entistä paremmin. Kuitenkin henkilöstöstrategia on edelleen mo-

nissa yrityksissä vain paperi, joka kuuluu tehdä, ei olennainen osa yrityksen strate-

giaprosessia. Henkilöstöstrategia tuleekin laatia tukemaan koko yrityksen strategiaa. 

Siinä selvitetään vähintäänkin tarvittavan henkilöstön määrä ja henkilöstölle asetetta-

vat laadulliset vaatimukset. Henkilöstöstrategiassa tulisi myös mainita, mihin pää-

määriin henkilöstön avulla halutaan päästä, mitkä arvot ohjaavat yrityksen toimintaa 

ja mitkä ovat lähivuosien henkilöstötarpeet sekä henkilöstön kehittämistarpeet. 

(Vaahtio 2005, 16-20) 

 

2.2.1 Henkilöstöresurssien strateginen suunnittelu ja henkilöstöstrategia 

Henkilöstöstrategialla ja henkilöstöresurssien strategisella suunnittelulla on yhteiset 

tavoitteet, näitä termejä käytetään jopa toistensa synonyymeinä. Henkilöstöresurs-
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sien strategisella suunnittelulla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla identifioidaan 

henkilöstöresursseille asetettavat tavoitteet ja kehitetään henkilöstöstrategia tavoit-

teiden saavuttamiseksi. (Vanhala et al. 1997, 215-216) 

 
Heinonen & Järvinen (1997, 22-25) määrittelevät henkilöstöstrategian kattavan seu-

raavat keskeiset osa-alueet: 

- yrityksen strateginen liiketoimintasuunnittelu (osana sitä) 

- varsinainen henkilöstösuunnittelu 

- henkilöstövoimavarojen arviointi ja henkilöstön hankinta 

- henkilöstön ja johtamisen kehittäminen 

- yrityskuvan ja yrityskulttuurin kehittäminen 

- organisaation kehittäminen 

- kannustaminen ja palkitseminen 

- henkilöstöhallinnointi ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät 

- TES-asiat (työsuhdeasiat, henkilöstöpolitiikka, YT-menettely) 

 
Henkilöstöstrategiaa luotaessa on tarkasteltava liiketoimintastrategioiden ja yritys-

strategian toteuttamisen edellyttämää määrällistä ja laadullista osaamista organisaa-

tiossa, verrattava sitä organisaatiossa vallitsevaan tilanteeseen ja laadittava suunni-

telma tarvittavan osaamisen säilyttämiseksi tai hankkimiseksi. Esimerkiksi kansain-

välistymistä suunnittelevan organisaation kohdalla tulisi ottaa henkilöstöstrategiaa 

luotaessa huomioon myös kansainvälistymiseen liittyvät henkilöstökysymykset. 

(Viitala 2004, 52-53) 

 

2.2.2 Henkilöstösuunnittelu 

Henkilöstösuunnittelun avulla voidaan lisätä sekä organisaation että yksilön kannalta 

tärkeää voimavarojen optimaalista käyttöä ja mahdollistaa organisaation vision mu-

kainen toiminta. Henkilöstön rakenteen, koulutuksen sekä asenteiden tulee olla yh-

teensopivia yrityksen strategioiden kanssa. (Heinonen & Järvinen 1997, 71-72) 

 
Henkilöstösuunnittelussa huolehditaan työvoiman oikeasta määrästä ja laadusta, 

turvataan riittävä osaaminen yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ennakoidaan 

osaamisen kehittämistarvetta sekä ennakoidaan henkilöstökustannuksia. Henkilöstö-

suunnittelua tehdään jossain muodossa kaikissa organisaatioissa. Suunnittelun laa-
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juus vaihtelee johtajan näkemyksistä tulevaisuuden muutoksista systemaattisten 

suunnitelmien laatimiseen koko organisaation tasolla. Pitkän aikavälin suunnittelussa 

hahmotetaan henkilöstömäärän lisäykset ja vähennykset pääpiirteittäin ja tarkempi 

suunnitelma tehdään yleensä vuosisuunnittelun tai budjetoinnin yhteydessä. Liian 

usein henkilöstösuunnittelu tehdään liian lyhyellä aikajänteellä: esimerkiksi korvaa-

van rekrytoinnin suunnittelu aloitetaan vasta, kun vanha työntekijä on jo poistumassa 

organisaatiosta. Luotettavien suunnitelmien tekeminen ei tietenkään ole mahdollista 

hyvin pitkällä aikavälillä, nykyisin yli kolmen vuoden perspektiiviä pidetään jo liian 

pitkänä. (Viitala 2004, 233-235) 

 

2.3 Rekrytointikriteerit 

Henkilöstötarpeen määrittelyn jälkeen on aika aloittaa tarvittavan henkilöstön rekry-

tointi. Rekrytoinnin yhteyteen kuuluu erottamattomasti henkilöarviointi, jolla pyritään 

arvioimaan ja ennustamaan työnhakijan soveltuvuutta työhön ja organisaatioon. 

Henkilöstöhallinnollisessa kontekstissa henkilöarvioinnilla tarkoitetaan yleensä hen-

kilön omien henkilökohtaisten valmiuksien arviointia erona ammatillisista tai koulu-

tuksellisista valmiuksista (Niitamo 2001, 14). Työelämässä erilainen henkilöarviointi 

on jatkuvasti lisääntynyt.  Henkilöarvioinnin lisääntyminen on kasvattanut myös arvi-

ointitoiminnan laatuun kohdistettua huomiota. Organisaatiot pyrkivät käyttämään yhä 

objektiivisempia kriteerejä ja arviointimenetelmiä. (Niitamo 2003, 9-13) 

 

Henkilöarvioinnin lähtökohtana on organisaation tarpeiden mukaisten arviointikritee-

rien määrittäminen. Kriteerien huolellinen määrittäminen on tärkeää, koska organi-

saatioon on saatava juuri oikeanlaista väkeä; väärän valinnan tekeminen tulee orga-

nisaatiolle kalliiksi. Henkilöarvioinnilla pyritään toisaalta minimoimaan rekrytointiin 

liittyvä riskejä, mutta toisaalta myös maksimoimaan siihen liittyviä mahdollisuuksia. 

Mikäli kriteerit määritellään vain riskien välttämiseksi, menetetään potentiaalia haki-

jajoukossa ja saatetaan epähuomiossa tasapäistää henkilöstöä. Henkilöstön tasa-

päistäminen johtaa luovuuden ja innovatiivisuuden katoamiseen organisaatiosta. 

Vastaavasti liiallinen painottaminen mahdollisuuksiin voi johtaa vääriin valintoihin ja 

käydä organisaatiolle kalliiksi. (Honkanen 2005, 21-23) 

 



 12
 

Myös kriteerien selkeyteen on kiinnitettävä huomiota. Mikäli kriteerit jäävät hyvin ylei-

selle tasolle tai ovat sisällöltään mitäänsanomattomia, ei niitä voi käyttää tehokkaan 

päätöksenteon pohjana. Eräs yleisesti käytetyistä kriteereistä on ”organizational fit” 

eli sopivuus organisaatioon, joka ei itsessään ole pätevä kriteeri, ellei määritellä yk-

sityiskohtaisesti, mitä se oikein tarkoittaa. Koska kriteerien laatijat ja varsinaisen arvi-

oinnin suorittajat eivät välttämättä ole samoja henkilöitä, on myös syytä varmistaa, 

että arvioinnin suorittajat tietävät minkälaista henkilöä organisaatioon oikein haetaan. 

Kaiken kaikkiaan kriteerien tulisi olla ymmärrettävissä olevia ja työn kannalta oleelli-

sia asioita. (Davis 2005, 3-4; Lyons 2004, 749-751) 

 
Kriteerit tulee aina laatia kirjalliseen muotoon, jolloin arviointia suoritettaessa niitä 

tulee tarkasteltua monipuolisesti eivätkä tärkeät asiat pääse unohtumaan. Arvioijan 

omat mielipiteet pääsevät vaikuttamaan arviointiin vähemmän, mikäli apuna on kirjal-

linen lista kriteereistä. Kirjallinen lista takaa myös sen, että jokaista hakijaa arvioi-

daan samojen kriteerien mukaan, jolloin on suurempi todennäköisyys sille, että paras 

henkilö lopulta valitaan. (Vaahtio 2005, 72-73) 

 
Kriteerien määrittämisen ja samalla koko henkilöarvioinnin lähtötilanne voidaan jakaa 

karkeasti kahteen erilaiseen lähestymistapaan, joita ovat perinteinen eli psykologinen 

henkilöarviointi sekä kompetenssiperusteinen henkilöarviointi. Ero näiden välille 

muodostuu näkökulmasta siihen, pyritäänkö työssä suoriutumista ennustamaan hen-

kilökohtaisten ominaisuuksien vai kompetenssien avulla. (Honkanen 2005, 32) 

 

2.3.1 Perinteinen henkilöarviointi 

Psykologisessa henkilöarvioinnissa on tavoitteena ennustaa henkilön tulevaa työ-

käyttäytymistä hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuen (Niitamo 2003, 

134). Perinteinen malli lähtee siis siitä, että yksilön ominaisuudet, kuten älylliset ky-

vyt, lahjakkuus, taipumukset, persoonallisuuden piirteet ja jopa fyysiset ominaisuudet 

ennustavat tulevaa työmenestystä ja työkäyttäytymistä. Näiden kriteerien määrittämi-

nen ja arviointi vaativat kuitenkin huomattavan määrän ammattitaitoa. Yleensä tarvi-

taan psykologin pätevyys, jotta kriteereistä ja käytettävistä menetelmistä saadaan 

tarpeeksi luotettavia. Perinteisellä mallilla on edelleen varsin vahva asema henkilöar-

vioinnin ammattilaisten joukossa, vaikka sitä on kritisoitu muun muassa liiasta yksilö-
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keskeisyydestä ja organisaation unohtamisesta yksilön työympäristönä. (Honkanen 

2005, 32-35) 

 
Psykologisen arviointiin pohjautuvien kriteerien, kuten älykkyyden ja kunnianhimon, 

voidaan sanoa olevan hyviä indikaattoreita henkilön yleisestä potentiaalista menes-

tyä työssä, mutta mitään menestymisen takeita nekään eivät ole. (Behling 1998, 82) 

 

2.3.2 Kompetenssipohjainen henkilöarviointi 

Kompetenssin käsite auttaa liittämään yksilön työvoiman prosessit laajempaan orga-

nisaation kontekstiin. Kompetenssi-ajattelulle on perinteiseen malliin nähden omi-

naista siirtyminen pysyvistä valmiuksista ammatillisiin ja opittaviin valmiuksiin sekä 

persoonallisuus- ja motivaatiotekijöiden ottaminen paremmin huomioon. (Niitamo 

2003, 141-146) 

 
Kun henkilöarviointi pohjautuu kompetenssimalliin, arviointikriteerit kuvaavat sellaisia 

ominaisuuksia, valmiuksia, taitoja, osaamista tai kompetensseja, joita tehtävässä 

suoriutumisessa vaaditaan. Nämä voidaan rekrytointitilanteessa kuvata vaikka erityi-

sen tavoiteprofiilin avulla, joka on lista tehtävässä vaadittavista ominaisuuksista ja 

valmiuksista. Kompetenssiajattelun tavoitteena on lähestymistavasta riippuen tun-

nistaa jonkin tehtävän suorittamiseen tarvittavat minimivaatimukset tai se, mikä on 

hyvää suoriutumista tietyssä työtehtävässä. Nämä kompetenssit voidaan tunnistaa 

analysoimalla työtehtäviin ja –rooleihin liittyviä vaatimuksia tai havainnoimalla ja arvi-

oimalla vastaavassa tehtävässä keskimääräistä paremmin suoriutuvan henkilön 

käyttäytymistä. Kompetenssit kuvaavat usein hyvin tehtäväsidonnaista tai tilan-

nesidonnaista osaamista, eivätkä juurikaan henkilön pysyviä yleisominaisuuksia, 

kuten perinteisessä psykologiseen arviointiin perustuvassa mallissa. On tärkeää, että 

kompetensseja voidaan mitata jollain tavalla, jotta niitä voidaan käyttää rekrytoinnin 

kriteereinä. (Honkanen 2005, 35-46, 64) 

 
Esimerkkejä kompetensseista on monia, mutta Wood & Paynen (1998, 27) mukaan 

kaksitoista yleisintä kompetenssia rekrytoinnissa ovat:  

- kommunikointi, viestintävalmiudet 

- suoriutumis- ja tuloksentekosuuntautuneisuus 

- asiakassuuntautuneisuus 
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- tiimityövalmiudet 

- ihmisten johtamisvalmiudet 

- suunnittelu- ja organisointivalmiudet 

- liiketoimintasuuntautuneisuus 

- joustavuus ja mukautuvaisuus 

- toisten kehittämisvalmiudet 

- ongelmanratkaisuvalmiudet 

- analyyttinen ajattelu 

- suhteiden muodostaminen 

 

Kompetenssiajatteluun liittyy myös organisatoristen kompetenssien käsite, mutta 

tässä tutkimuksessa pitäydymme tutkimusongelman kannalta olennaisten yksilöä 

koskevien kompetenssien parissa. 

 

2.3.3 Työnkuva-analyysi 

Usein arviointikriteerit määritetään työn analysoinnin kautta. Tehtävän tai työn ana-

lysointia voidaan tehdä useasta eri näkökulmasta, mutta kaikissa sen tavoite on kar-

toittaa, mitä kyseinen työ vaatii tekijältään eli minkälaista osaamista, taitoja, valmiuk-

sia tai muita ominaisuuksia työssä tarvitaan. Usein organisaatioissa on laadittu val-

miit toimenkuvat, joissa luetellaan kaikki tehtävät ja toiminnot, joita työssä tulee suo-

rittaa. Tämä voi toimia hyvänä lähtökohtana kattavalle työn analysoinnille, mutta sel-

laisenaan se ei ole kovin hyvä työkalu: se ei painota työn tärkeimpiä osa-alueita, ku-

vaa työtä liian mekaanisesti ja yleisellä tasolla, eikä ota huomioon tilannesidonnaisia 

asioita. (Honkanen 2005, 59-60) 

 
Työn analysointiin tulee panostaa, sillä epätarkalla ja huonosti määritellyllä tehtävän 

kuvauksella ei saada aikaan tarpeeksi hyviä kriteerejä, mikä voi johtaa väärään hen-

kilövalintaan, ylimääräiseen työhön myöhemmässä vaiheessa ja sitä kautta rekry-

tointiprosessin pitkittymiseen. Myös työn kuvauksen realistisuuteen tulee kiinnittää 

huomiota: on helppo luoda ihannekuva työstä ja sen vaatimuksista, mutta mikäli 

kuvaus ei ole realistinen, voi se johtaa koko rekrytointiprosessin vääristymiseen ja 

väärään valintaan. Luonnollisesti tämä lisää myös rekrytoinnin kustannuksia. 

(Koivisto 2004, 41; Markkanen 2005, 71) 
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2.4 Rekrytointikanavat 

Keskeinen rekrytointiin liittyvä kysymys on se, missä määrin ja millaista työvoimaa 

pyritään rekrytoimaan organisaation sisältä ja vastaavasti organisaation ulkopuolisilta 

työmarkkinoilta. Sisäisestä rekrytoinnista puhutaan silloin, kun organisaatiossa työ-

suhteessa oleva henkilö valitaan avoimena olevaan toimeen. Ulkoinen rekrytointi tar-

koittaa puolestaan erilaisten organisaation ulkopuolisten virallisten tai epävirallisten 

kanavien kautta suoritettua henkilöstön hankintaa. (Vanhala et al.. 1997, 238-239) 

 

2.4.1 Sisäinen rekrytointi 

Sisäisen rekrytoinnin tarkoituksena on kasvattaa omia resursseja organisaatiossa ja 

ottaa niitä käyttöön uusien tehtävien avautuessa. Organisaation on tunnistettava 

henkilöstönsä osaamistaso, potentiaalisuus eri tehtäviä ajatellen sekä kehittymisha-

lukkuus ja -kyky. Omassa henkilöstössä saattaa olla piileviä voimavaroja, joita ei ole 

käytetty organisaation kannalta optimaalisesti. (Heinonen & Järvinen 1997, 130-131) 

 
Sisäisellä rekrytoinnilla on monia etuja. Rekrytoitava tunnetaan organisaatiossa sekä 

ihmisenä että osaajana. Virherekrytoinnin mahdollisuus vähenee senkin vuoksi, että 

ehdokkaan työkäyttäytyminen ja asenteet tunnetaan paremmin kuin ulkopuolisen 

henkilön. Ehdokas itse tuntee jo ennestään työympäristön, toimintatavan ja ihmiset, 

mikä vähentää koulutukseen tarvittavaa aikaa (Messmer 2004, 11). Sisäinen rekry-

tointi on yleensä ulkoista nopeampaa ja halvempaa, sillä kalliita työpaikkailmoituksia 

tai konsulttipalveluja ei tarvita (Viitala 2004, 246-247). Sisäisellä rekrytoinnilla voi-

daan osoittaa arvostusta omalle henkilöstölle: henkilöstö voi luottaa siihen, että 

osaaminen palkitaan. Tämä puolestaan lisää työmotivaatiota ja intoa itsensä kehit-

tämiseen. (Vaahtio 2005, 36-37) 

 
Sisäisellä rekrytoinnilla on myös huonoja puolia ulkoiseen nähden. Ensinnäkään si-

säinen rekrytointi ei yleensä poista varsinaista rekrytointitarvetta, vaan siirtää sen 

helpommin korvattavissa olevalle tasolle (Markkanen 2005, 62). Tällöin liikutaan or-

ganisaation sisällä hierarkiassa ja vaativuustasossa ylöspäin. Tämä voi kuitenkin 

johtaa pitkään rekrytointiketjuun, jossa aina alemmille organisaatiotasoille tarvitaan 

uusia henkilöitä. Huonona puolena on myös organisaation olemassa olevien käytän-

teiden ja organisaatiokulttuurin vahvistuminen, mikä voi pidemmällä aikavälillä johtaa 

kehityksestä jälkeen jäämiseen. Ulkopuolisten rekrytointien merkitys uusien näke-
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mysten lähteenä on aina tärkeä. Sisäisessä rekrytoinnissa potentiaalisten ehdokkai-

den joukko on luonnollisesti rajallinen ja valinnanvaraa vähemmän. Organisaatiossa 

ei välttämättä edes ole tarvittavaa osaamista ja silloin ainoaksi vaihtoehdoksi jää rek-

rytoida organisaation ulkopuolelta. (Vaahtio 2005, 37-38; 247) 

 

2.4.2 Ulkoinen rekrytointi 

Ulkoisella rekrytoinnilla organisaatioon kyetään saamaan uusia näkemyksiä ja uutta 

kokemusta, jonka avulla kyetään myös muokkaamaan organisaatiokulttuuria. Sillä 

voidaan saavuttaa kilpailuetua, mikäli valinta kohdistuu kilpailevan yrityksen tai asia-

kasorganisaation avainhenkilöön. Ulkoinen rekrytointi on yleensä kallista ja hidasta ja 

se vie monen henkilön aikaa. Organisaatioon voidaan kuitenkin saada sellaista 

osaamista, jota siellä ei ennestään ole, tai vahvistaa jo organisaatiossa olevaa 

osaamista, jolloin investointi on kannattava. Aikaa ja rahaa kuluu myös henkilön pe-

rehdyttämiseen, joka saattaa kestää tehtävästä riippuen kuukausista jopa vuosiin. 

Ongelmaksi voi hyvästäkin rekrytointikäytännöstä ja perehdyttämisestä huolimatta 

muodostua se, että uusi henkilö ei sopeudukaan organisaatioon, vaan ryhtyy käyttä-

mään sinne soveltumattomia toimintamalleja tai jopa jättää organisaation. (Viitala 

2004, 250) 

 
Ulkoinen rekrytointi voidaan hoitaa kokonaan itse, yhteistyössä rekrytointipalveluja 

tarjoavien organisaatioiden kanssa tai jopa kokonaan ulkoistettuna esimerkiksi rek-

rytointiin keskittyneelle konsultointiyritykselle. Henkilöstön hankintakanavia ovat 

(Viitala 2004, 251): 

- lehti-ilmoittelu (sanoma- ja aikakausilehdet) 

- radio, TV, Internet 

- asiakkaat, kilpailijat sekä muut sidosryhmät 

- organisaation jäsenten omat sosiaaliset verkostot 

- työvoimatoimistot 

- työvoimanhankinta- ja välityspalveluja tarjoavat yritykset  

- rekrytointimessut 

- korkeakoulut ja oppilaitokset sekä niiden rekrytointipalvelut 

- ammattiliittojen henkilöpörssit 

- omissa tiloissa ja julkisilla paikoilla olevat ilmoitukset  
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Näiden lisäksi organisaatiot saavat nykyään hyvin paljon avoimia hakemuksia muun 

muassa internetin välityksellä, joista saattaa löytyä organisaatiolle sen tarvitsemaa 

henkilöstöä. Internet on siis noussut nopeasti merkittäväksi henkilöstön hankinta-

kanavaksi perinteisten lehti-ilmoitusten ja työnvälityspalvelujen rinnalle. Internet on 

rekrytointikanavana helppo, halpa ja nopea ja se on käytössä vuorokauden ympäri. 

Se myös tavoittaa erittäin suuren määrän ihmisiä. Nämä seikat selittävät suurelta 

osin internetin suuren suosion. Toisaalta vaivattomuus tuo esille myös riskejä: tarvit-

tava paneutuminen ja analyyttisyys rekrytoinnissa saattavat jäädä taka-alalle. 

(Markkanen 2005, 107-108) 

 
Ulkoinen ja sisäinen rekrytointi eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Monesti 

organisaatiot julkistavat ensin sisäisen haun ja sen jälkeen ulkoisen haun, esimer-

kiksi täyttääkseen ylennetyn henkilön vakanssin. Niitä voidaan käyttää myös saman-

aikaisesti: avoin paikka voidaan laittaa ulkoiseen hakuun, johon myös oma henkilöstö 

voi jättää omia hakemuksiaan. (Vaahtio 2005, 38-39) 

 

2.5 Arviointimenetelmät 

Arviointiprosessi on kokonaisuus, jossa tulisi käyttää mahdollisimman luotettavia ja 

tarkoituksenmukaisia menetelmiä. Hyvät menetelmätkään eivät takaa luotettavaa 

päätöstä, mikäli arvioinnin lähtökohtana olevat kriteerit on määritelty väärin. Käytettä-

vien menetelmien valinta lähteekin määritellyistä kriteereistä, jotka tulisi menetelmien 

avulla kattaa mahdollisimman laajasti arviointityössä. (Honkanen 2005, 98) 

 
Työelämän henkilöarviointimenetelmät voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: haas-

tatteluun, erilaisiin testimenetelmiin sekä simulaatioihin. Nämä luokat pitävät sisäl-

lään suuren määrän erilaisia tekniikoita, lähestymistapoja ja yksittäisiä arviointiväli-

neitä. Eri menetelmäluokkien paremmuutta ei ole mielekästä vertailla, sillä ne sopivat 

erilaisiin henkilöarvioinnin tilanteisiin. Kullakin menetelmäluokalla on ominaispiirteitä, 

vahvuuksia ja heikkouksia, joita on syytä pohtia suhteessa arvioinnin tavoitteisiin. Eri 

menetelmäluokat voivat täydentää toisiaan käytännön rekrytointitilanteissa. Miltei 

aina henkilöarviointi aloitetaan kuitenkin hakemusten tai ansioluetteloiden tarkaste-

lulla. (Niitamo 2003, 20-21) 
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2.5.1 Hakemus, ansioluettelo ja CV 

Hakemuksia avoimeen toimeen tulee organisaatiolle yleensä useita kymmeniä, jopa 

satoja, joista täytyy valita haastatteluihin tai muihin testeihin pääsevät henkilöt. On-

gelmana on usein se, miten tämä karsinta suoritetaan. Tärkeää olisi määrittää sel-

keät säännöt sille, miten hakemuksia ja CV:itä seulotaan johdonmukaisesti. Näitä 

sääntöjä seuraamalla hakemuksesta tai CV:stä etsitään indikaattoreita etukäteen 

määritellyistä kriteereistä. Yleinen tapa on lajitella hakemukset tai CV:t esimerkiksi 

kolmeen pinoon. Ensimmäinen pino sisältää ne, jotka täyttävät asetetut kriteerit täy-

sin, toinen sisältää potentiaalia omaavat hakijat, jotka eivät kuitenkaan täysin täytä 

asetettuja kriteerejä, ja kolmas pino ne hakijat, jotka voidaan hylätä suoraan hake-

muksen tai CV:n perusteella. (Wood & Payne 1998, 74-78) 

 
Nykyisin monet organisaatiot ottavat huomattavan määrän hakemuksia vastaan 

muun muassa internetin kautta, mikä tuottaa suuren työkuorman niitä tarkastelevalle 

henkilöstölle. Vaikka hakemukset ja CV:t tulisi aina lukea kokonaan, suuren työmää-

rän edessä monet turvautuvat ”avainsanojen” etsimiseen. Tämä ei ole suositeltava 

menetelmä, sillä se voi karsia hyviäkin hakijoita pois, mikäli he ovat esimerkiksi 

käyttäneet poikkeuksellisia sanavalintoja osaamisensa esittelyyn. Ongelma korostuu 

etenkin internet-pohjaisten CV-tietokantojen kohdalla, joita usein tarkastellaan vain 

”avainsanoja” etsien. (Mohamed et al. 2002, 518-519) 

 

2.5.2 Työhaastattelu 

Haastattelu on kaikkein suosituin arviointimenetelmä ja parhaimmillaan se on erittäin 

hyvin työmenestystä ennustava menetelmä, jossa haastattelija ja haastateltava kum-

pikin antavat ja saavat tärkeää informaatiota (Honkanen 2005, 108). Työhaastattelun 

tärkein tavoite on tehdä asianmukainen ja ammattimainen henkilön arviointi, jossa 

havaintojen pohjalta muodostetaan arvio henkilöstä kohteena olevaa tehtävää aja-

tellen. Vaikka haastattelun päätavoite onkin saada lisätietoa hakijasta, on se myös 

erinomainen mahdollisuus ”mainostaa” omaa organisaatiota ja luoda sille hyvää ima-

goa työmarkkinoilla (Messmer 2005, 14). Onnistunut haastattelu edellyttää systema-

tiikkaa, käytännön kokemuksen lisäksi tekniikkojen ymmärtämistä ja omaksumista. 

Haastattelutekniikat jaetaan perinteisesti vapaamuotoiseen (strukturoimattomaan) ja 

jäsenneltyyn (strukturoituun) haastatteluun. Käytännössä työhaastattelut ovat jon-
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kinlaisia välimuotoja, mutta painottuneet jompaankumpaan äärilaitaan. (Niitamo 

2001, 23-27) 

 

Vapaamuotoinen haastattelu on perinteinen tekniikka ja sitä on käytetty paljon hen-

kilöarvioinnissa. Haastattelu etenee ilman mittavaa etukäteissuunnittelua ja ohjautuu 

haastateltavan ja haastattelijan spontaanien aloitteiden ja vuorovaikutuksen myötä. 

Kysymykset ovat hyvin avoimia ja jopa filosofisia, joilla on tarkoitus arvioida haasta-

teltavan persoonallisuutta, arvostuksia sekä yleistä olemusta. Vapaamuotoinen 

haastattelu muistuttaa siis hyvin pitkälti normaalia keskustelua. Vapaamuotoisen 

haastattelun tuottamat arviot ihmisestä ovat kuitenkin miltei aina haastateltavan per-

soonallisuuteen ja haastattelijan subjektiivisiin mielikuviin perustuvia, joten kovin 

objektiiviseksi menetelmäksi sitä ei voi sanoa. Sen avulla organisaatioon saadaan 

kyllä ”hyviä tyyppejä”, mutta päteviä ja tarpeellisen osaamisen omaavia henkilöitä 

sillä ei luotettavasti voida organisaatioon tuoda. Tutkimuksissa on osoitettu, että va-

paamuotoinen haastattelu on huomattavasti epävarmempi menetelmä jäsenneltyyn 

haastatteluun verrattuna, kun pyritään ennakoimaan tulevaa työmenestystä. (Niitamo 

2001, 28-31) 

 

Jäsennellyssä (strukturoidussa) haastattelussa edetään etukäteen määritetyn suun-

nitelman mukaisesti. Yleensä käytetään haastattelurunkoa, jossa samat kysymykset 

esitetään kaikille haastateltaville, mikä takaa haastateltavien tasapuolisen kohtelun. 

Jäsennellyn haastattelun merkittävin etu vapaamuotoiseen haastatteluun nähden on 

vertailupohjan syntyminen haastateltavien välille. Jäsentäminen tuottaa myös yhte-

näisempiä arvioita eri haastattelijoiden välillä: tulos ei ole niin riippuvainen haastatte-

lijasta, mikä on toivottavaa objektiivisuuteen pyrittäessä. Jäsennelty rakenne tuo jär-

jestelmällisyyttä ja systemaattisuutta asioiden käsittelyyn, mikä tarkoittaa, että kaikki 

asiat tulevat käsitellyiksi. Jäsennellyn haastattelun tekniikoita on useita, jotka vaativat 

huolellisen etukäteisvalmistelun ja tekniikan omaksumisen. Huonoimmillaan haas-

tattelu voi kuitenkin olla kaavamaista vastausten mekaanista kirjaamista, josta puut-

tuu vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan väliltä, mikäli haastattelua yritetään 

tehdä liian tiukkojen sääntöjen puitteissa. (Niitamo 2001, 32-33) 
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2.5.3 Testimenetelmät 

Psykologiset arviointimenetelmät ovat alan ammattilaisten työkaluja, joten niiden 

käyttöön ja tulkintaan täytyy löytyä psykologin pätevyyden omaava henkilö. Usein 

niitä käytetään vasta rekrytoinnin loppuvaiheessa, kun hakijoita on jäljellä enää 

muutama. Organisaatiot turvautuvatkin usein konsultointipalveluihin tarvitessaan 

psykologisia arviointimenetelmiä, sillä harvasta organisaatiosta löytyy pätevä henkilö 

suorittamaan näitä arviointeja. (Vaahtio 2005, 161-162) 

 
2.5.3.1 Kykytestit 

Työelämässä käytettävät testimenetelmät on jaettavissa kyky-, persoonallisuus- ja 

työskentelytyylitesteihin (Niitamo 2003, 44). Kykytesteiksi sanotaan erilaisia lahjak-

kuuden osa-alueita mittaavia testejä, joita ovat muiden muassa matemaattista, ver-

baalista tai teknistä lahjakkuutta tai muistia, käsitteellistä päättelykykyä, havaintoky-

kyä ja motorista koordinointikykyä mittaavat testit. Kykytestit sekoitetaan helposti 

älykkyystesteihin, sillä niihin liittyy samankaltaisia älyllisiä kykyjä mittaavia tehtäviä. 

Kykytesteillä ei pyritä kuitenkaan arvioimaan niinkään henkilön yleistä älykkyyttä, 

vaan työhön kiinteästi liittyviä kykyjä. Kykytestit voidaan jakaa edelleen kahteen 

osaan niiden toteutustavan perusteella: ilman aikarajaa tapahtuviin testeihin, joilla 

saadaan tuloksia henkilön kyvykkyydestä ratkaista ongelmia tilanteissa, joissa nopei-

siin ratkaisuihin pääseminen ei ole keskeistä sekä aikarajoitteisiin testeihin, jotka ko-

rostavat nopeuden ja kyvykkyyden yhdistelmää. Kykytesteillä saadaan melko luotet-

tavaa tietoa niistä kyvyistä, jotka vaikuttavat olennaisesti työssä menestymiseen. 

(Honkanen 2005, 137-140) 

 
2.5.3.2 Persoonallisuustestit 

Persoonallisuustestit jaetaan kyselylomakepohjaisiin ja projektiivisiin testeihin. Kyse-

lylomakepohjaisissa testeissä eli persoonallisuusinventaareissa pyritään kartoitta-

maan mahdollisimman kattavasti henkilön persoonallisuutta ja käyttäytymistä. Tämä 

tapahtuu yleensä melko suorilla kysymyksillä tai väittämillä henkilön näkemyksistä ja 

käsityksistä itsestään, toiminnastaan, asenteistaan ja tuntemuksistaan. Kysymykset 

tai väittämät ovat sellaisia, ettei niistä voi suoraan päätellä mitä asioita niillä halutaan 

perimmältään selvittää. Vastausvaihtoehtojen määrä on rajattu, ja vastausten tulkinta 

perustuu joko teoreettiseen tai empiiriseen tietoon jostakin käyttäytymismallista. 

(Honkanen 2005, 118) 
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Persoonallisuusinventaarit ovat suosittuja niiden helppokäyttöisyyden ja käytännölli-

syyden vuoksi. Niiden avulla saadaan vaivattomasti kerättyä tietoa henkilön persoo-

nallisuudesta systemaattisella ja standardoidulla tavalla. Voidaan myös ajatella, että 

henkilö tuntee itsensä parhaiten ja on siksi paras arvioimaan omaa persoonallisuut-

taan. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin vastaajan realistisuus vastauksissaan: hen-

kilö voi tietoisesti tai tiedostamatta liioitella hyviä ja vastaavasti vähätellä huonoja 

puoliaan. (Honkanen 2005, 127) 

 
Projektiivisiin persoonallisuustesteihin lukeutuu hyvin monenlaisia testimenetelmiä. 

Projektiivisten testien käyttö edellyttää käyttäjältään vankkaa kokemusta ja tulkinta-

osaamista, jonka vuoksi ne ovat erityisasiantuntijoiden käyttämiä välineitä. ”Testit 

perustuvat siihen, että kun testattava vastaa hyvin moniselitteisiin ja avoimiin ärsy-

kemateriaaleihin, hän samalla projisoi tai heijastaa henkilökohtaisia havaintotapo-

jaan” (Niitamo 2003, 52-53). Tunnetuimmat ja käytetyimmät projektiiviset testit ovat 

Rorschach-mustetahratesti sekä Wartegg-piirustustesti. (Järvinen & Korosuo 1990, 

84) 

 
2.5.3.3 Työskentelytyylitestit 

Persoonallisuustestit heijastavat useimmiten yleisiä persoonallisuuden ominaisuuk-

sia, joilla ei välttämättä ole selkeää yhteyttä työtehtäviin. Työskentelytyylitestit eroa-

vat persoonallisuustesteistä siinä, että ne mittaavat nimenomaan työssä tapahtuvaa 

toimintaa, kuten johtamista ja vuorovaikutustaitoja. Niiden kohteena on siis työkäyt-

täytyminen sellaisenaan, jolloin ne ovat persoonallisuustestejä tilannekohtaisempia ja 

täsmällisempiä. Johtamistyylitesteissä ja vuorovaikutustyylitesteissä mitataan muun 

muassa sitä, kuinka henkilö ottaa muut ryhmän jäsenet huomioon päätöksenteossa, 

kuinka hän jakaa tietoa ryhmässä sekä kuinka hän kykenee motivoimaan muita ryh-

män jäseniä. Työskentelytyylitesteillä voidaan arvioida myös esimerkiksi henkilön 

luovuutta ja epävarmuuden sietokykyä. (Niitamo 2003, 84-98) 

 

2.5.4 Työn simulointi 

Simulaatioita ja työnäytteitä käytetään enenevässä määrin arviointimenetelminä. 

Niillä on hyvä kyky ennustaa työmenestystä ja ne ovat helppokäyttöisiä. Simulaati-

oissa jäljitellään olennaisin osin jotain todellista työtehtävää, työnäytteissä annetaan 
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näyte työtoiminnasta. Työnäytteillä voi mitata sellaisia asioita, joita millään muulla 

menetelmällä ei voisi mitata luotettavasti, kuten asiakirjan laatimistaitoa tai atk-ohjel-

mien käyttötaitoa. Työnäytteiden tai simulaatioiden kehittäminen on yksinkertaista ja 

vaatii lähinnä työn piirteiden hyvää tuntemusta. Simulaatioiden järjestäminen voi olla 

hyvinkin työlästä, mikäli pyritään todellisen työtehtävän kuvaamiseen. (Honkanen 

2005, 149-150) 

 
Tyypillisimpiä simulaatioita työelämässä ovat erilaiset esittämisharjoitukset, joissa 

arvioitavaa pyydetään pitämään suullinen puhe, esitelmä tai muu esittely. Muita pal-

jon käytettyjä simulaatioita ovat kahdenväliset vuorovaikutussimulaatiot, ryhmäkes-

kustelusimulaatiot, päätöksentekosimulaatiot sekä organisointisimulaatiot. Erityisesti 

hallintotyössä on käytössä simulaatiomenetelmä, jota kutsutaan postikoriksi. Siinä 

henkilölle annetaan erilaisia materiaaleja, joista vain osa on tehtävän kannalta olen-

naisia. Materiaali voi koostua esimerkiksi kasautuneesta postista, raporteista ja 

muistioista. Arvioitavalta edellytetään tiedon etsimistä, seulomista, päätöksentekoa, 

muiden ohjaamista, aikataulujen laadintaa ja viestien ja muistioiden kirjoittamista. 

Postikori-simulaation onkin sanottu muistuttavan hankalaa päivää johtajan ase-

massa. (Niitamo 2003, 111-115) 

 

2.5.5 Arviointikeskus 

Arviointikeskuksen (assessment center) käyttö antaa mahdollisuuden yhdistää eri 

menetelmiä, yleensä erilaisia simulaatioita ja haastatteluja, yhden päivän kestäväksi 

kokonaisuudeksi. Sen avulla voidaan selvittää henkilöiden ominaisuuksia, asenteita 

ja tietotaitoa ryhmätilanteissa, sillä arvioitavana on samanaikaisesti useita henkilöitä, 

yleensä neljästä kuuteen. Myös arvioijia on useita. Tehtävät pyritään laatimaan todel-

lisia työtehtäviä vastaaviksi. Arviointikeskus ei siis ole varsinaisesti oma menetel-

mänsä, vaan tiiviiksi kokonaisuudeksi pakattu kokoelma muita valintamenetelmiä. 

(Heinonen & Järvinen 1997, 139) 

 
Arviointikeskus on menetelmänä rankka sekä arvioitaville että arvioijille. Se on luo-

tettava menetelmä, joka antaa tietoa myös hakijoille tulevista työtehtävistä. Arviointi-

keskuksen järjestäminen on erittäin kallista ja aikaa vievää. Se vaatii huolellisen etu-

käteisvalmistautumisen ja arvioijien kouluttamisen, jotta sen avulla todella kyetään 

ennustamaan arvioitavien tulevaa työmenestystä. (Wood & Payne 1998, 155-160) 
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2.5.6 Valintapäätös 

Valintapäätöstä pidetään nykyään liikkeenjohdon näkökulmasta strategisena valin-

tana, sillä valintapäätökset ovat kalliita, pitkäkestoisia ja vaikeasti peruutettavissa 

(Vanhala et al. 1997, 240). Ennen valintapäätöstä kaikki arviointitulokset kootaan 

yhteen ja raportoidaan. Päätöksentekoa helpottaa, jos tulosten tulkinta voidaan kiin-

teästi linkittää määriteltyihin arviointikriteereihin. Tällöin eri lähteistä tulevat arviointi-

tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Päätöksentekoon voivat vaikuttaa varsi-

naisten tulosten ohella tilannetekijät, kuten kiire valinnan tekemiseen tai organisaa-

tiokulttuurin tai henkilöstöstrategian asettamat vaatimukset valinnalle. Valintapää-

töstä tehtäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon kriteerien perusteella tehdyt päätel-

mät henkilön osaamisesta, eikä antaa epäolennaisten asioiden, kuten omien ennak-

koluulojen vääristää päätöksentekoa. Valintapäätöksen tekijöiden on huomattu si-

vuuttavan arviointituloksia jossain määrin ja luottavan enemmän omaan mieliku-

vaansa hakijoista, mikä vähentää objektiivisuutta ja arviointimenetelmien merkitystä 

koko rekrytointiprosessissa (Whyte & Sue-Chan 2002, 7).  
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3 TUTKIMUSMETODIN TARKASTELUA 
 
Tutkimusmetodin tarkastelu on olennainen osa tutkimusprosessia. Tutkimusmetodi 

koostuu kaikista niistä käytännöistä ja operaatioista joiden avulla tutkija kerää ha-

vaintoja, sekä niistä säännöistä joiden mukaan havaintoja muokataan ja tulkitaan. 

Tutkimusmetodin ja tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tulee olla keskenään 

sopusoinnussa. (Alasuutari 1994, 72-73) 

 
Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. On muistettava, että todellisuutta ei 

voida pirstoa osiin, joten kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkija ei voi kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

säilyttää objektiivisuutta termin perinteisessä mielessä, sillä kvalitatiivisessa tutki-

muksessa voimme saada tuloksia vain tiettyyn aikaan ja paikkaan liittyen. Pyrkimyk-

senä on pikemminkin paljastaa tilannesidonnaisia tosiasioita kuin todentaa olemassa 

olevia totuusväittämiä. (Hirsjärvi et al. 1997, 152) 

 
Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin tekemällä teemahaastatteluja Larox Oyj:n pää-

konttorissa Lappeenrannassa. Ensimmäinen kontakti kohdeorganisaatioon ja sen 

henkilöstöhallintoon otettiin sähköpostitse, jonka jälkeen sovittiin puhelimitse ensim-

mäinen haastattelu. Haastateltaviksi pyrin valitsemaan henkilöitä, joilla on kiinteä kyt-

kentä Larox Oyj:n rekrytointiprosessiin. Henkilöstöhallinnon kanssa käydyn keskus-

telun perusteella valitsimme henkilöstöpäällikön sekä kaksi rekrytoivaa esimiestä 

haastateltaviksi tutkimusta varten. Muita henkilöstöryhmiä en saanut ajankäytöllisten 

syiden vuoksi tutkimukseen mukaan. Tavoitteenani oli haastatella lisäksi yrityksen 

strategisia päätöksentekijöitä eli ylintä johtoa sekä suurempaa määrää rekrytointipro-

sessin käytännön toteutukseen osallistuneita rekrytoivia esimiehiä ja osaston johtajia. 

Tiukka tutkimusaikataulu sekä vuodenvaihteen mukanaan tuomat kiireet kohdeor-

ganisaatiossa mahdollistivat ainoastaan nämä kolme toteutettua haastattelua. 

Haastattelut suoritettiin joulukuussa 2005 sekä tammikuussa 2006. Haastateltavat 

esiintyvät tutkimuksessa ammattinsa edustajina, eivät omalla nimellään. Tällä taa-

taan tutkimuksen luottamuksellisuus.  
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3.1 Teemahaastattelu 

Haastattelussa aineiston keruuta voidaan säädellä joustavasti tilanteen edellyttämällä 

tavalla. Haastattelun teemoja voidaan käydä läpi haastateltavan kanssa joustavassa 

järjestyksessä ja tärkeisiin aiheisiin voidaan tehdä tarvittaessa tarkentavia kysymyk-

siä. (Hirsjärvi et al. 1997, 192-193) 

 
Teemahaastattelussa tutkimuksen aihepiirit tai teemat on etukäteen määritelty. Kui-

tenkaan valmiiksi muotoiltuja kysymyksiä tai vakiintunutta kysymysten järjestystä ei 

käytetä, kuten on laita strukturoidussa haastattelussa. Teemoja voidaan käsitellä eri 

haastateltavien kanssa eri laajuudessa, mikä onkin usein tarpeellista haastateltavien 

eri aseman, kokemuksen tai vastuualueen mukaan. Etukäteen määrätyt teemat kui-

tenkin takaavat sen, että jokaisesta aiheesta keskustellaan kaikkien haastateltavien 

kanssa. Teemarakenne auttaa myös tutkimuksen analyysivaiheessa jäsentämään 

aineistoa, jossa sitä voidaan käyttää tulkinnallisena kehikkona. (Eskola & Suoranta 

1998, 86-88) 

 

Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, joissa haastattelu-

rungon mukaisesti käytiin asioita läpi haastateltavien kanssa. Teemoja käytiin läpi 

haastateltavien kanssa eri laajuudessa, sillä rekrytoivilla esimiehillä ei ollut juurikaan 

näkemystä organisaation strategisesta suunnasta. Rekrytoivien esimiesten osalta 

haastattelut painottuivat selvästi kriteerien määrittämiseen, arviointimenetelmiin sekä 

valintapäätökseen. Haastattelut nauhoitettiin videokasetille, josta ne myöhemmin pu-

rettiin ja litteroitiin sanatarkasti analyysivaihetta varten. 

 
Haastattelun tavoitteena on ensisijaisesti saada kuva haastateltavan mielipiteistä ja 

näkemyksistä tutkittavasta ongelmasta. Muodollisuuden puute auttaa tutkijaa tulkit-

semaan aineistoa laajemmin kuin hyvin muodollisissa aineiston keruumenetelmissä 

ja sijoittamaan saadut tulokset laajempaan kontekstiin. Vastaavasti esimerkiksi avoi-

men haastattelun käyttö voi johtaa liian laajaan aineistoon, jonka analysointi muo-

dostuu erittäin vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. (Eskola & Suoranta 1998, 88-89) 

 

Haastateltavat suhtautuivat tutkimukseen myönteisesti: kaikki olivat halukkaita jär-

jestämään aikaa haastattelua varten, ilmapiiri haastatteluissa oli myönteinen ja 

haastatteluvastauksia ei tarvinnut ”kiskoa” irti haastateltavista. Jokainen haastattelu 
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kesti noin tunnin, joten tutkimuksen teemat ehdittiin käydä kattavasti läpi. Varsinais-

ten haastattelujen ohella kävin haastateltavien kanssa epävirallista ja tuttavallista 

keskustelua aiheesta, mikä toi hyvin esille haastateltavien omia mielipiteitä ja asen-

teita. 

 

3.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen tunnusmerkkeihin kuuluu harkinnanvarainen otanta, jolloin 

tutkimus perustuu suhteellisen pieneen tapausmäärään. Tästä huolimatta aineistoa 

voi haastatteluista kertyä hyvinkin paljon. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilas-

tollisiin yleistyksiin, joten aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta tai merkitystä tut-

kimuksen onnistumiseen. Aineisto tulisi kerätä tutkimusongelman mukaisesti sekä 

tutkimuksen tavoitteiden mukaan. Keskeiseksi nouseekin saturaation eli aineiston 

kyllääntymisen käsite: aineistoa on kerätty tarpeeksi silloin, kun lisäaineisto ei tuota 

enää uutta tietoa tutkimusongelman kannalta. Saturaatiota voidaan käyttää mittape-

rusteena vain silloin, kun tiedetään mitä aineistosta haetaan. Toisin sanoen tutki-

musongelma tulee olla selkeästi määritelty. (Eskola & Suoranta 1998, 61-63) 

 

Vaikka tämän tutkimuksen haastattelujen määrä jäikin suunniteltua pienemmäksi, 

haastatteluvastauksissa nousi esiin samoja teemoja jokaisen haastateltavan koh-

dalla. Asetettuihin tutkimusongelmiin nähden aineisto tarjosi riittävästi tietoa tulkinto-

jen esittämiseen koko rekrytointiprosessista. Yrityksen vaihtuvuus oli ollut jo pitkään 

niin pientä, että rekrytointeja oli suoritettu viime vuosina hyvin harvoin, eikä näin ollen 

prosessiin osallistujia ollut hyvin montaa. Kaksi tai kolme lisähaastattelua olisivat 

saattaneet tuoda jotain uutta tietoa tutkimukseen, mutta pääongelman suhteen mer-

kittävää lisätietoa tuskin olisi saatu. 

 
Tapaustutkimuksessa voidaan ajatella, että ihmistä ja kulttuuria koskevat kuvaukset 

ovat ainutlaatuisia, eivätkä perinteiset luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit tule 

kyseeseen. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi merkitsee henkilöi-

den, paikkojen ja tapahtumien kuvausten ja niihin liitettyjen selitysten ja tulkintojen 

yhteensopivuutta. Voidaan kysyä, sopiiko selitys kuvaukseen eli onko selitys luotet-

tava? Tutkijan tuleekin kuvailla vallinneet olosuhteet, mahdolliset häiriötekijät tutki-
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muksen kannalta, harha-askeleet tutkimuksen edetessä sekä omien päätelmien ja 

luokittelujen syntyperusteet tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. Tämä auttaa 

lukijaa seuraamaan tutkijan ajattelua ja tutkimusprosessin etenemistä. (Hirsjärvi et al. 

1997, 214-215) 

 

3.3 Aineiston analyysi 

Kvalitatiivisen aineiston analyysi on usein ongelmallinen, sillä aineistoa kertyy run-

saasti haastattelulitteraatioiden pohjalta. Laadullisessa tutkimuksessa usein käytet-

tyjä analyysitapoja ovat teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskursiiviset ana-

lyysitavat sekä keskustelunanalyysi. Luonnollinen tapa analysoida teemahaastatte-

luilla kerättyä aineistoa on teemoittelu, jossa esimerkiksi teemarunkoa apuna käyt-

täen aineistoa käsitellään teemoihin jaoteltuna. Teemoittelu on käyttökelpoinen ana-

lyysitapa käsiteltäessä jotain käytännöllistä ongelmaa. Tällöin tarinoista voi kätevästi 

poimia tutkimusongelman kannalta olennaista tietoa, jota voi havainnollistaa tekstissä 

sitaattien muodossa. Teemoittain vastauksista erotetut sitaatit eivät kuitenkaan osoita 

kovin pitkälle menevää analyysia tai pitäviä johtopäätöksiä. Teemoittelu vaatii onnis-

tuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, analyysissa on osattava yhdistää kä-

siteltävä teema ja teoria saumattomaksi kokonaisuudeksi. (Eskola & Suoranta 1998, 

161, 175-180) 

 
Tämän tutkimuksen aineiston analyysitapana käytettiin teemoittelua, joka tehtiin en-

nalta laaditun teemarungon mukaisesti. Haastatteluaineistoa on siis käsitelty tee-

moittain teoria-aineistoon pohjautuen. Empiirisessä osiossa on tutkittu aiemmissa 

tutkimuksissa havaittujen piirteiden sekä niissä havaittujen ongelmien esiintymistä 

haastatteluaineistossa. Tutkimuksessa olen käyttänyt paljon lainauksia haastattelu-

aineistosta, tarkoituksenani antaa lukijan seurata päätelmieni kehittymistä ja mahdol-

lisesti muodostaa omia päätelmiään. Varsinaiset päätelmät sekä vastaukset tutki-

musongelmiin esitellään omassa kappaleessaan tutkimuksen lopussa. 

 
Tätä tutkimusta voidaan käyttää vielä määrittelemättömänä ajankohtana tehtävän 

Pro Gradu –tutkielmani pohjana, jonka aihe liittyy hyvin todennäköisesti johonkin tut-

kimuksen lopussa esittämääni jatkotutkimuksen aiheeseen.   
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4 REKRYTOINTIPROSESSI LAROX OY:SSÄ 
 
Larox Oyj on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden jäl-

kimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Sen prosessiratkaisuja hyödynnetään 

lähinnä kemianteollisuudessa sekä kaivos- ja metallurgisessa teollisuudessa. Larox 

palvelee globaalia asiakaskuntaansa laajan myynti- ja jälkimarkkinapalveluverkoston 

sekä sitä tukevan edustajaverkoston avulla. Larox-konsernin pääkonttori sijaitsee 

Lappeenrannassa. Tuotannollista toimintaa konsernilla on Lappeenrannan lisäksi 

Hollannin Utrechtissa. Muut päätoimipaikat ovat Espoossa sekä Saksan Alsdorfissa. 

Laroxin henkilöstömäärä vuonna 2004 oli 436 henkilöä, joista 203 Suomessa. (Larox-

kotisivut 2006) 

 

4.1 Toimintaympäristön vaikutus rekrytointitarpeeseen 

Kokonaissuodatinmarkkinat ovat maailmanlaajuisesti noin 2100 miljoonaa euroa, 

josta Laroxin markkinat ovat noin 850 miljoonaa euroa. Laroxin tuotteiden kysyntään 

vaikuttavat yleiset markkinasuhdanteet, sillä noususuhdanteissa Laroxin asiakkaat 

tyypillisesti laajentavat tuotantoaan ja poistavat tuotantokapeikkoja, matalasuhdan-

teessa ne pyrkivät alentamaan tuotanto- ja ympäristönsuojelukustannuksiaan. Kai-

kissa suhdannevaiheissa kysyntää on Laroxin tuotteiden elinkaarimallin mukaisille 

kunnossapito-, kulutusosa- ja varaosapalveluille. Laroxin asiakastoimialoista kaivos- 

ja metallurginen teollisuus ovat hyvin julkista ja investointipäätökset näillä toimialoilla 

vaikuttavat myös Laroxin tuotteiden kysyntään. Myös metallien maailmanmarkkina-

hinnat vaikuttavat oleellisesti tuotteiden kysyntään, sillä korkeammat hinnat lisäävät 

Laroxin tuotteiden kysyntää. Kemian prosessiteollisuudessa investointipäätöksiin vai-

kuttavat tekijät vaihtelevat toimialan sisällä, mutta kysyntää ohjaavat tyypillisesti pa-

perien, muovien, elintarvikkeiden ja lääkeaineiden menekki sekä osin ympäristömää-

räykset. Yleensäkin eri hyödykkeiden hinnannousut vaikuttavat positiivisesti Laroxin 

tuotteiden kysyntään, vaikka ne lisäävät myös Laroxin tuotantokustannuksia. Työtur-

vallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksien tiukkeneminen lisää Laroxin tuotteiden 

kysyntää. (Larox-kotisivut 2006) 
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4.2 Kohdeorganisaation historiaa 

Nuutti Vartiainen perusti Larox Oy:n vuonna 1977. Toiminta lähti nopeasti käyntiin ja 

jo vuonna 1978 Laroxilla oli solmittuna edustajasopimuksia 17 maassa. 1980-luvulla 

Larox panosti tuotekehitykseen ja sai merkittävän aseman kemian prosessiteollisuu-

dessa, jonka osittaisena seurauksena se kirjautui pörssiin vuonna 1988. Vuosikym-

menen lopulla Larox perusti ensimmäisen tytäryhtiönsä Saksaan, jota seurasivat 

vuosikymmenen vaihduttua uudet tytäryhtiöt Etelä-Afrikassa, Puolassa sekä Englan-

nissa. Vuonna 1990 koettiin merkittävä muutos yrityksen johdossa, kun yrityksen pe-

rustaja Nuutti Vartiainen siirtyi syrjään toimitusjohtajan paikalta ja hänen tilalleen va-

littiin Timo Vartiainen. Nuutti Vartiainen säilyi edelleen merkittävänä hahmona Laro-

xissa, sillä hän toimi edelleen hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 1993 perustettiin 

Larox Flowsys, josta tuli Laroxin kotimainen tytäryhtiö. 1990-luvun kuluessa Larox toi 

markkinoille uusia tuotteita ja teki maakunnallisesti merkittäviä investointipäätöksiä, 

jotka toivat yritykselle tunnustusta valtakunnallisten ja maakunnallisten yrittäjäpal-

kintojen muodossa. Vuonna 1998 Larox allekirjoitti sopimuksen Scheibler Filters 

Ltd:n kanssa Scheibler Filtersin kiillotussuodattimien myyntioikeuksien siirtymisestä 

Laroxille. Tämä sopimus johti lopulta Scheibler Filtersin siirtymiseen Laroxin omistuk-

seen vuonna 2002. Vuonna 2003 käynnistyi Laroxin historian suurin ja merkittävin 

yrityskauppa, kun Outokummun suodatinliiketoiminnan ostoprosessi käynnistyi. 

(Larox-kotisivut 2006) 

 
Outokumpu Technologyn suodatinliiketoiminnan oston toteuduttua vuonna 2004 

Laroxista tuli 100 miljoonan euron liikevaihdon maailmanlaajuinen nesteen- ja kiinto-

aineenerotuksen prosessiratkaisujen toimittaja. Liiketoimintakauppa oli Laroxin kas-

vustrategian mukainen ja sen avulla saavutettiin vuodelle 2006 asetetut tavoitteet: 

Laroxin liikevaihto miltei kaksinkertaistui kaupan myötä. Suodatinliiketoiminnan osto 

täydensi Laroxin tuoteportfoliota, mikä mahdollistaa entistä kattavampien palvelujen 

tarjoamista asiakkaille. Kaupan myötä Larox sai haltuunsa Hoesch-, Pannevis- ja 

Ceramec-tuotemerkit. (Larox News Erikoisnumero 2004) 

 

Tarkastelen rekrytointiprosessin rakentumista ja sen eri osia seuraavassa haastat-

teluaineistoon pohjautuen. Rekrytointiprosessia tarkastellaan kohdeorganisaation 

näkökulmasta. Empiirisen osion jaottelu noudattaa teoriaosan rakennetta. Ensin pa-

neudun Laroxin organisaatiokulttuuriin ja organisatorisiin erityispiirteisiin, jonka jäl-
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keen tarkastelun kohteena on Laroxin strateginen toiminta ja itse rekrytointiin liittyvät 

valinnat ja menetelmät.  

 

4.3 Organisaatiokulttuuri Larox Oy:ssä 

Haastateltavat kokivat Laroxin olevan miellyttävä ja haasteellinen työpaikka, jossa 

kansainvälisen liiketoimintaympäristön asettamat haasteet työlle tuovat lisämielen-

kiintoa työtehtäviin. Yrityksen perustajan vahva vaikutus organisaation jokapäiväi-

seen toimintaan näkyy vieläkin selvästi, vaikka hän on ollut jo kauan poissa yrityksen 

johdosta. Tämä vaikutus on siirtynyt myös toimintatapoihin organisaatiossa, mikä 

näkyy insinööritaustan ja –taitojen arvostamisena. 

   
”Tää on minun mielestäni hyvin jännittävä organisaatio monellakin ta-

valla. Tämä on tällainen vanha insinööritalo, omistajavetoinen, eli omis-

tajasuku vaikuttaa hyvin paljon tässä arkipäivässä. Ja sitten insinöörita-

lossa saattaa olla semmosta tiettyä konservatiivisuutta. Mutta kansainvä-

lisyys ja liiketoimintasektorit joilla toimitaan niin on hyvin mielenkiintoisia.” 

(Henkilöstöhallinto) 

 
”Hyvin mielenkiintoinen työpaikka siinä mielessä, että vaikka ollaankin 

pörssiyhtiö, niin edelleen ollaan vahvasti perheyhtiö. Ja sitten kuitenkaan 

ei mikään kauheen iso, mutta ei tosin kauheen pienikään. Ja hyvin glo-

baali. Et hyvin mielenkiintoinen on kaiken kaikkiaan tää toimintaympä-

ristö.” (Rekrytoiva esimies) 

 
Laroxin organisaatiota leimaavat tietty formaalisuus ja numerokeskeisyys, niin sano-

tuille pehmeille menetelmille ei anneta juurikaan mahdollisuuksia. Mekaaniset toi-

mintatavat ja työn vaatima tekninen osaaminen näkyvät tuotannon ohella myös 

muussa organisaation toiminnassa. Muutoksiin suhtaudutaan varauksellisesti ja niitä 

toteutetaan yleensä hitaassa tahdissa ja pitkällä aikavälillä. Tämä luo turvallisuuden 

tunnetta organisaation sisällä, mutta vaikeuttaa muutosten läpiviemistä ja imple-

mentointia (vertaa: Schein 1987; Hampden-Turner 1991).  
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”Täällä pitää oppia se, että asiat pitää osata perustella äärimmäisen hy-

vin, niistä pitää olla näyttöä eli tämmöistä numeraalista dataa ja teknistä 

tietoa”. (Henkilöstöhallinto) 

 
Omistajaperheen vaikutus on viime vuosina vähentynyt yrityksen johdon siirtyessä 

ammattijohtajien vastuulle. Rekrytoinnissa omistajaperheen ja henkilösuhteiden mer-

kitys oli aikaisemmin erittäin merkittävä ja ote rekrytointiin muistutti pitkälti isällistä 

huolenpitoa, mikä muuttui vasta yrityksen perustajan jäätyä sivuun operatiivisesta 

toiminnasta.  

 
”Laroxhan on näin lappeenrantalaisittain hyvin arvostettu työnantaja, kun 

tämä oli vielä enemmän tämmöinen omistajavetoinen eli Nuutti Vartiai-

nen itse vielä oli mukana operatiivisessa toiminnassa, niin oli ikään kuin 

semmonen mentaliteetti, että kun Nuutti palkkasi, niin se oli sitten eläke-

virka. Eli tällainen uskomus oli, ja hyvin paljon tämä oli sellainen pat-

ruunahenkinen, eli hyvin paljon pidettiin huolta henkilöstöstä koko elin-

kaaren ajan mitä hän töissä täällä oli. Ja sitten aikaisemmin saattoi vä-

hän olla, että palkattiin ikään kuin ennestään tuttuja, eli esimerkiksi joku 

täällä töissä olevan henkilön sukulainen tai sisko tai tämänkaltainen, eli 

se oli ikään kuin se luottamuslause ja se positiivinen arvio ihmisestä.” 

(Henkilöstöhallinto) 

 
Nuutti Vartiaisen vetäytymisen jälkeenkin henkilöstöhallinnon toimintakenttää pidettiin 

yrityksessä pitkään ylimääräisenä työnä ja sen tehtävät jaettiin jokaisen osaston joh-

tajan ja esimiesten vastuulle. Suuret liiketoimintakaupat vuosituhannen vaihteessa 

pakottivat Laroxin selkiyttämään henkilöstöhallintoaan ja hankkimaan palvelukseensa 

alan ammattilaisen: 

 
”Se oli enemmän tai vähemmän jokaisen omalla vastuulla sitten hoitaa 

tää henkilöstöhallinto omalta osaltaan, ja siinä saattoi sitten tämmösiä 

ikäviä kömmähdyksiä käydä, että ai niin, ei tullu mieleen, on paljon muita 

kiireitä”. (Rekrytoiva esimies) 

 
”Tähän rekrytointiin on tullut huomattavasti tällaista systemaattisuutta 

sen jälkeen kun minä tulin taloon. En halua leuhkia tai korostaa itseäni, 
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mutta kyllähän täällä oli ajoittain aika retuperällä jotkut asiat. Eli on ollut 

pikkasen niin, että esimiehet on tehneet tätä itsenäisesti, ilman min-

käänlaista asiantuntija-apua tai konsultaatioapua mistään muulta ta-

holta.” (Henkilöstöhallinto) 

 

Henkilöstöasioihin keskittyneen henkilön palkkaaminen organisaation palvelukseen 

toi selkeyttä ja järjestelmällisyyttä kohdeorganisaation henkilöstöhallintoon. Henki-

löstöhallinnon rooli tunnustetaan organisaatiossa yleisesti, mutta organisaatiokulttuu-

riin iskostunut itsenäinen toimintatapa henkilöstöasioissa näkyy edelleen selvästi rek-

rytoinnissa annettujen ohjeiden sivuuttamisena (vertaa: Vaahtio 2005). 

 

4.4 Henkilöstöstrategia ja –suunnittelu 

Strategioiden luominen ja ylläpitäminen vaikuttaa olevan Laroxissa vain johdon asia. 

Henkilöstöhallinto osallistuu henkilöstöstrategian määrittämiseen, mutta kaikenlainen 

henkilöstösuunnittelu tehdään puhtaasti yritysstrategian ja liiketoimintastrategioiden 

ehdoilla. Osastojen rekrytoivat esimiehet eivät edes ole täysin tietoisia vallitsevista 

strategisista linjauksista organisaatiossa ja heidän osuutensa henkilöstösuunnitte-

lussa jää vuosittaisten henkilöstöbudjettien laatimiseen. Laroxissa toiminta on jaettu 

”business uniteihin”, jotka vuosittain määrittelevät oman rekrytointitarpeensa budjetti-

suunnittelun yhteydessä.  

 
”Strategiasuunnittelu lähtee nimenomaan siten, että ensin on koko kon-

sernin liiketoiminta-strategia ja siitä sitten ikään kuin alenevassa pol-

vessa lähdetään juontamaan näitä omia osastokohtaisia tai alakohtaisia 

strategioita. Eli henkilöstöstrategia on johdettu suoraan liiketoimintastra-

tegiasta ja sen pitää tukea sitä. Ja toisaalta henkilöstöstrategia poikii 

näitä omia linjauksiaan, esimerkiksi koulutuspoliittiset päätökset ja suun-

nitelmat ja rekrytointisuunnitelmat.” (Henkilöstöhallinto) 

 
”Strategiaan… En osaa vastata tuohon kysymykseen, välillä tuntuu etten 

mä tiedä mitä täällä talossa oikeestaan tapahtuu, että yritän vaan hoitaa 

tän oman vastuualueen. Joka vuosi budjetoinnin yhteydessä esitetään 

henkilöstöbudjetti, tavallaan että onko tarvetta lisäresursseille.” 

(Rekrytoiva esimies) 
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Henkilöstön vaihtuvuus on Laroxissa poikkeuksellisen pientä, joten tarvetta laajamit-

taiseen henkilöstötarpeen määrittämiseen ei juurikaan ole. Henkilöstöön vaikuttavia 

toimenpiteitä aiheuttavat lähinnä toimintaympäristön muutokset sekä yrityskaupat. 

Yllättäviin muutoksiin toimintaympäristössä on vaikea varautua ennakolta, joten hen-

kilöstösuunnittelu perustuu sisäiseen kehittämiseen. Henkilöstöstrategia keskittyy 

henkilöiden osaamisen kehittämiseen organisaation sisällä ja osastojen välisen kou-

lutusyhteistyön lisäämiseen (vertaa: Heinonen & Järvinen 1997). Varsinkin tuotannol-

lisella puolella henkilöstölle tarjotaan kehittymismahdollisuuksia, jotka auttavat työn-

tekijöitä sitoutumaan organisaatioon. Laroxissa pitkäaikaiset työsuhteet ovat hyvin 

tyypillisiä; henkilöt tulevat yritykseen jäädäkseen ja poistuvat organisaatiosta vasta 

eläkkeelle lähtiessään, mikä johtuu osittain myös ympäristötekijöistä.  

 
”En tiedä sitten onko se myös yksi tekijä, että kun on pieni paikkakunta ja 

sun elämä on täällä, niin kyllä ne on niinku ne työsuhteetkin sitten pitkä-

aikasia. Että vaihtoehtojakin on vähemmän: mihin sä vaihdat sitä työ-

paikkaa muuten kun lähtemällä pois paikkakunnalta, että monella se on 

vaan näin. Toki se on yhtiön kannalta hyvä, että tietenkin se on aina 

vaan parempi että ihmiset pysyy, niin ajan kanssa kumuloituu semmosta 

kokemusta.” (Rekrytoiva esimies) 

 
Rekrytoinnin suhteen syytä mittavaan kansainvälisen tarjonnan kartoittamiseen ei 

henkilöstöhallinnon mukaan ole, sillä Suomesta löytyy hyvin Laroxin tarpeita vastaa-

vaa työvoimaa. Kulloinenkin henkilöstötarve pyritään tyydyttämään pääasiassa suo-

malaisten hakijoiden joukosta, sillä ulkomailta rekrytointiin liittyy monenlaisia haas-

teita työ- ja oleskeluluvan saannista lähtien.   

 

4.5 Rekrytointiprosessiin osallistujat 

Larox Oy:ssä rekrytointiprosessi on henkilöstöhallinnon ja rekrytoivan esimiehen vä-

listä vuorovaikutusta. Henkilöstöhallinto sanelee tietyt puitteet, joiden mukaan pro-

sessissa edetään, mutta käytännön toteutus tapahtuu tiiviissä yhteistyössä rekrytoi-

van esimiehen kanssa. Arvioinnin tukena käytetään osastojen johtajia ja rekrytoivien 

esimiesten kollegoja, mutta varsinaiseen prosessin suunnitteluun he eivät osallistu. 

Rekrytointisuunnitelma esitellään johtoryhmälle, joka päättää prosessin käynnistämi-
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sestä. Tämä on kuitenkin lähinnä Laroxille tyypillinen muodollisuus, sillä varsinainen 

rekrytointitarve ja henkilöstöbudjetit on sovittu jo aikaisemmin vuosibudjetoinnin yh-

teydessä. Suunnittelemattomissa rekrytoinneissa suunnitelman käyttämisellä johto-

ryhmässä on suurempi käytännön merkitys.  

 
”Meillä rekrytointiprosessi on oikeastaan suunniteltu ja ohjeistettu, eli 

meillä on tavallaan tietty protokolla, mitä sitten noudatetaan. Henkilöstö-

osasto on laatinut nämä ohjeet mitä käytetään.” (Rekrytoiva esimies) 

 
”Siinä on tavallaan kaksi tällaista prosessin omistajaa; eli on henkilöstö-

osasto ja sitten on rekrytoiva esimies. Eli se on käytännössä meidän 

kahden välinen se käynnistysprosessi. Toki siinä on vielä sitten rekrytoi-

van esimiehen osastopäällikkö tai osaston vetäjä mukana, koska usein 

hänkin sitten antaa jonkinlaisen hyväksynnän ja siunauksen, ja sitten kun 

henkilö on valittu ja päätetty palkata niin yleensä se vielä kerran käyte-

tään johtoryhmässä. Ikään kuin pyydetään se kumileimasin siihen vielä 

päälle.” (Henkilöstöhallinto) 

 
Rekrytoivat esimiehet saivat omasta mielestään suorittaa rekrytoinnin itsenäisesti, 

ilman tiukkaa ohjeistusta. Henkilöstöhallinto oli kuitenkin mukana jokaisessa rekry-

toinnin vaiheessa ja rekrytointi eteni sen laatiman protokollan mukaan. Henkilöstö-

hallinnon ohjaus onnistuttiin esittämään rekrytointia helpottavana välineenä eikä tiuk-

kana ohjausmekanismina, mikä luonnollisesti lisäsi rekrytoivien esimiesten hallinnan 

tunnetta ja tyytyväisyyttä rekrytointiin.  

 
”Mun oma rooli oli tietenkin aika keskeinen, eli mä vein sen ihan alusta 

loppuun. Ja kaikkihan alkoi sillä että mä määrittelen tän tulevan henkilön 

toimenkuvan, ja sit se meni johtoryhmään käsiteltäväksi, että johtoryhmä 

hyväksyy…” (Rekrytoiva esimies) 

 
Käytännössä rekrytoivat esimiehet saivat melko paljon vapauksia toteuttaa rekrytoin-

tiprosessi haluamallaan tavalla, mutta ei kuitenkaan heidän itsensä esittämässään 

määrin. Henkilöstöhallinnon roolin hienoinen korostaminen rekrytoinnissa kuitenkin 

lisäisi sen vaikutusmahdollisuuksia ja vähentäisi osastojen johtajien epäluuloisuutta 

keskitettyä henkilöstöhallintoa kohtaan. Henkilöstöhallinnon aktiivisempi toiminta oi-
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keuttaisi sen olemassaoloa myös rekrytoivien esimiesten silmissä, jotka nykyisin jos-

sain määrin vähättelevät henkilöstöhallinnon roolia ja sivuuttavat sen antamia oh-

jeistuksia rekrytoinnissa.  

 

4.6 Rekrytointikanavat ja –viestintä 

Larox Oyj:n isällinen ote työntekijöihin näkyy myös sen käyttämissä rekrytointikana-

vissa. Omille työntekijöille annetaan ensisijainen mahdollisuus hakea avoimeksi tule-

vaa paikkaa. Omaan henkilöstöön luotetaan ja sisäistä kehitystä tuetaan tarjoamalla 

jokaiselle organisaation palveluksessa olevalle mahdollisuus edetä organisaatiossa 

(vertaa: Heinonen & Järvinen 1997; Vaahtio 2005). Sisäinen haku julistetaan yrityk-

sen intranetissä ja ulkoiseen siirrytään vasta kun sisäinen haku ei tuota tulosta.  

 
”Ensin on yleensä sisäinen haku ja annetaan siihen sisäiseen hakuun se 

tietty aika, ja sit vasta kun se umpeutuu niin siirrytään ulkoiseen. Tosin 

joskus jos on täysin selvää, että haetaan sellaista osaajaa, jota ei 

omasta talosta löydy, niin sitten laitetaan suoraan ulkoiseen hakuun.” 

(Henkilöstöhallinto) 

 
Ulkoisia rekrytointikanavia käytettäessä Larox luottaa perinteisiin tapoihin hakea 

henkilöstöä (vertaa: Viitala 2004). Avoimista työpaikoista ilmoitetaan tyypillisesti suu-

rimmissa sanomalehdissä, Laroxin internet-sivuilla sekä sähköisissä ilmoitusmedi-

oissa. Poikkeuksena ovat niin sanotut sisääntuloammatit, joiden ensisijainen kanava 

on yliopistojen rekrytointipalvelut sekä ylin johto, jota saatetaan etsiä suorahaun eli 

”head huntingin” avulla. Suorahaussa käytetään konsulttiapua. Suorahaun tulokset 

ovat Larox Oy:ssä olleet vaihtelevia, eikä sitä käytetä kevyin perustein.  

 
”Joskus haetaan ikään kuin tällaisia sisääntuloammatteja tai tämänkal-

taisia, eli nuoria tulokkaita joita sitten lähdetään kehittämään ja koulutta-

maan, niin silloin esimerkiksi yliopiston rekrytointipalvelu on ihan hyvä 

kanava, eli sieltä tulee ihan hyviä hakemuksia. Ja yleensä me käytetään 

aina sähköisiä kanavia, eli esimerkiks nyt Oikotietä, joka on melkein aina 

eli se on miltei vakio.” (Henkilöstöhallinto) 
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”Mä itse laadin lehti-ilmoituksen, sehän meni meillä internet-sivuille, sit 

se oli meillä intrassa elikkä sisäinen haku myös, ja sit se oli Etelä-

Saimaassa, Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa.” (Rekrytoiva 

esimies) 

 
Rekrytointikanavia ei valita kuitenkaan kaavamaisesti aina samalla tavalla, vaan alu-

eelliset erityispiirteet ja työn vaatimat taidot otetaan huomioon myös kanavia valitta-

essa. Oikealla kanavavalinnalla voidaan kohdistaa haku juuri oikeaan hakijajoukkoon 

ja vähentää ei-toivottujen hakemusten määrää. Tarkkaan rajattu haku voi kuitenkin 

johtaa liian vähäiseen hakijamäärään, josta on vaikeaa löytää sopivaa henkilöä 

avoimeen tehtävään.  

 
”Insinöörejä usein etsitään ja silloin käytetään, no saattaa olla vaikkapa 

maakuntalehtiä. Tai sitten Tekninen uratie on kans yks mitä käytetään 

kun lähdetään insinöörejä hakemaan. Et se katotaan pikkasen silleen ta-

pauskohtasesti, ja joskus saattaa rekrytoivalla esimiehellä olla semmo-

nen toive, että se kohdistettas tietyn alueen kansalaisiin niin sanotusti. 

Eli joskus on ajateltu ettei haluta ehkä pääkaupunkiseudulta tänne ih-

mistä, koska niillä on ajoittain ollu tämmösiä viihtymisongelmia.”  

(Henkilöstöhallinto) 

 
Larox Oy:ssä yhtenäistä haun rajausperiaatetta ei ole määritelty ja mahdolliset raja-

ukset jäävät rekrytoivan esimiehen vastuulle. Tämä voi aiheuttaa ongelmia hakupro-

sessiin, mikäli rekrytoivan esimiehen tiedot eivät riitä perustellun rajauksen tekemi-

seen. Tähän ongelmaan Larox Oy:ssä ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota, mikä voi 

johtaa jonkin alueen tai ihmisryhmän aiheettomaan syrjintään rekrytoinnissa.   

 

4.7 Arviointikriteerien määrittäminen 

Rekrytoinnissa käytettävien kriteerien määrittäminen lähtee Larox Oy:ssä poikkeuk-

setta liikkeelle työn analysoinnin kautta. Jokaisesta työtehtävästä on laadittu toimen-

kuva, jossa määritellään työssä vaadittava koulutustausta, kokemus sekä henkilö-

kohtaiset ominaisuudet (vertaa: Honkanen 2005). Toimenkuvan laadinnassa hyö-

dynnetään aikaisemmin vastaavassa työssä olleiden henkilöiden sekä heidän esi-
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miestensä kokemuksia, mutta toimenkuva perustuu pääosin henkilöstöhallinnon nä-

kemykselle kyseisessä työssä vaadittavista ominaisuuksista.  

 
”Jokaisen toimenkuvasta on laadittu tällainen – sekä sen toimenkuvan 

sisältömäärittely että myös vaativuustasomäärittely, että mitä erityis-

osaamista vaaditaan, millainen koulutustausta vaaditaan ja millaiset on 

kielitaitovaatimukset. Toisaalta jos on ihan täysin uusi toimenkuva mitä ei 

ole aikasemmin ollu, niin se on enemmän semmosta estimaatiota ja ar-

viota siitä mitä se työ tulee loppupeleissä pitämään sisällään ja mitä tai-

toja vaaditaan.” (Henkilöstöhallinto) 

 
”Joo meillä on ihan semmoinen template, tavallaan niinku valmis pohja 

jolla määritellään ihmisten työnkuvat.” (Rekrytoiva esimies) 

 
Henkilöstöhallinnon mukaan rekrytointikriteerit määritellään kompetenssiperustei-

sesti, mutta haastattelujen perusteella kompetenssit ovat enemmänkin näennäisiä ja 

yleisesti organisaatiossa hyväksi koettuja ominaisuuksia. Työspesifejä kompetens-

seja ei juurikaan määritellä systemaattisesti, vaan työssä vaadittavien erityispiirteiden 

määrittäminen jää esimiesten arvion varaan. Tällöinkin kysymys on persoonallisuus-

piirteistä sekä teknisistä taidoista, ei niinkään kompetensseista teoriaosuudessa esi-

tetyssä merkityksessä (vertaa: Honkanen 2005; Wood & Payne 1998).  

 
”Siinä on se rekrytoiva esimies, joka esittää ikään kuin omat toiveensa ja 

vaatimuksensa ja esityksensä, ja sitten henkilöstöhallinto arvioi siihen 

ikään kuin semmoisen profiilin, että mitä esimerkiksi persoonallisuuspiir-

teitä toivotaan tai odotetaan, tai sitten minkälaista kielitaito-, koulutus-

taustaa.” (Henkilöstöhallinto) 

 
Kriteerien painotus vaihtelee avoimena olevasta tehtävästä riippuen, mutta teknisiä ja 

kommunikointitaitoja pidetään suuressa arvossa läpi organisaation. Larox Oy:ssä on 

muutamia koko organisaation kattavia kriteerejä, jotka ovat käytössä jokaisessa rek-

rytoinnissa. Kielitaitoa pidetään erityisessä arvossa organisaation globaalin asiakas-

kunnan ja liiketoimintaympäristön vuoksi.  

 
”Ne jotka Suomesta rekrytoidaan niin kielitaitovaatimukset on kyllä hyvin 

korostettuja. Englanti on periaatteessa virallinen organisaatiokieli, ja 
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pitää pystyä puhumaan, esittämään ja dokumentoimaan. Ja se kyllä 

testataan myös sitten haastattelussa, ettei riitä että kirjoittaa CV:hen että 

hyvä englannin kielen taito ja sitten sitä ei olekaan.” (Henkilöstöhallinto) 

 
Tavallaan pitää olla myös ihmissuhdetaitoja jonkin verran, että tulee sit-

ten erilaisten tyylien ja ihmisten kanssa toimeen.” (Rekrytoiva esimies) 

 

Kielitaidon arvostaminen näkyy Laroxissa lähinnä muodollisten vaatimusten ja doku-

mentointitaitojen osalta. Organisaation esitteet ja muu materiaali on laadittu pää-

sääntöisesti englanniksi, mutta esimerkiksi haastateltujen rekrytoivien esimiesten 

englannin kielen taito ei vastannut mielestäni esitettyä vaatimustasoa organisaati-

ossa. Mahdollisesti kommunikointivalmiudet ja kielitaitovaatimukset ovat todellisia 

kriteerejä ainoastaan niissä tehtävissä joissa niitä todella tarvitaan, eivätkä koko 

organisaation kattavia yleispäteviä kriteerejä, kuten haastateltavat antoivat ymmär-

tää.  

 

4.8 Arviointimenetelmien käyttö rekrytoinnissa 

Arviointimenetelmiä käytetään Larox Oy:ssä suhteellisen monipuolisesti, mutta kuten 

miltei kaikissa organisaatioissa, haastattelu nousee selvästi merkittävimmäksi me-

netelmäksi. Hakemusten, ansioluettelojen ja CV:iden perusteella tapahtuva hakijoi-

den seulonta on hyvin järjestelmällistä (vertaa: Wood & Payne 1998; Mohamed et al. 

2002). Niiden perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsutaan tyypillisesti viidestä 

kymmeneen hakijaa. Hakemusten karsinta tehdään yhteistyössä rekrytoivan esimie-

hen ja henkilöstöhallinnon kesken. 

 
”Ihan ensimmäiseksi kun tulee näitä hakemuksia, useinhan niitä ryöp-

sähtelee aika paljonkin, niin mä itse teen ensimmäiseksi semmoisen ha-

kemusten esikäsittelyn, eli lähinnä luokittelen tietyllä tapaa. Ne lähtee 

sitten seuraavaksi sille rekrytoivalle esimiehelle, joka tekee taas oman 

seulontansa.” (Henkilöstöhallinto) 

 
”Hakemukset osoitettiin henkilöstöhallinnolle, niitä hakemuksia tuli yh-

teensä 30. Ja tää henkilöstöihminen sitten vähän lajitteli niitä ja käytiin 

niitä yhdessä hänen kanssaan läpi, hän antoi omia näkemyksiään näistä 
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ehdokkaista. Kymmenen oli niistä hakemuksista, jotka heti siirrettiin syr-

jään ja sitten ne loput otin sitten mukaan kotiin ja iltalampun valossa niitä 

tutkiskelin, että minkälaisia ehdokkaita on tarjolla.” (Rekrytoiva esimies) 

 
Larox Oy:ssä ensimmäisestä seulasta läpi päässeille järjestetään haastattelu. Haas-

tattelut toteutetaan käytännössä monella tavalla, eikä henkilöstöhallinnon laatimista 

ohjeista huolimatta yhtenäistä haastattelutapaa ole syntynyt. Haastatteluja tehdään 

tyypillisesti kaksi tai kolme, jossa yhdessä haastattelijana on vain rekrytoiva esimies 

ja lopuissa henkilöstöhallinto tai rekrytoivan esimiehen, henkilöstöhallinnon ja osas-

ton johtajan muodostama paneeli. Rekrytoivat esimiehet laativat omat haastattelunsa 

vapaamuotoisiksi, eikä henkilöstöhallinnon suositusta strukturoidusta rakenteesta 

juurikaan noudateta. Vapaamuotoinen haastattelu auttaa toki selvittämään hakijan 

persoonallisuutta, mutta ei luo riittävää vertailupohjaa muihin hakijoihin nähden 

(vertaa: Niitamo 2001).  

 
”Haastatteluja tekee sekä esimies että henkilöstöhallinto, ja sit vielä tes-

tataan. (Haastattelussa) On tietyt aihealueet, jotka esimiehen tulee sel-

vittää, eli näitähän on dokumentoitu näitä ohjeita, eli esimies pitää sen. 

Oman puoleni mä pidän ehkä vähän epästrukturoidummin, koska sinne 

sisältyy enemmän tällaista käyttäytymistieteellistä ja organisaatiopsyko-

logista näkökulmaa; annan ehkä enemmän sen tilanteen johdatella, 

mutta ne tietyt asiat haluan aina kysyä ja saada sieltä selville.” 

(Henkilöstöhallinto) 

 
”Aika vapaamuotoinen se oli, mulla oli semmonen tyyli että käytiin sitä 

CV:tä läpi ja sitä elämänkaarta siinä, hyvin vapaamuotoisessa tunnel-

massa kaiken kaikkiaan.” (Rekrytoiva esimies) 

 
Lomakepohjaisia persoonallisuustestejä eli persoonallisuusinventaareja käytetään 

vaihtelevassa määrin, eikä vakiintunutta käytäntöä tai ohjeistusta niiden käytöstä ole. 

Inventaareja käytetään suurimmassa osassa rekrytointeja, joten jonkinlaisen ohjeis-

tuksen luominen niiden suhteen olisi suotavaa. Persoonallisuuden arviointia tehdään 

myös epäluotettavin menetelmin, sillä esimiehet ja henkilöstöhallinto saattavat arvi-

oida hakijan persoonallisuuspiirteitä haastattelun aikana, ilman etukäteen määriteltyjä 

arviointiperusteita (vertaa: Honkanen 2005). Varsinainen psykologinen arviointi suo-
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ritetaan yhteistyössä alan konsulttien kanssa, mutta tätä menettelytapaa käytetään 

lähinnä johdon ja erityisasiantuntijoiden rekrytoinnissa.  

 
”Joskus on näitä haastattelutilanteita, että mä saatan kysellä ja arvioida 

itse, ja muokata siitä sitten jonkinnäköisen synteesin, mutta kyllä sitten 

ihan tämä psykologinen testaus niin tehdään lomakkeella. Et henkilö itse 

sitten täyttää omassa rauhassaan tämmöistä testauspatteristoa, joka 

sitten lähetetään konsultille analysoitavaks.” (Henkilöstöhallinto) 

 
”Mä itse laadin tämmösen ammattitaitoa testaavan kirjallisen testin, jossa 

oli ihan tämmösiä käytännön elämäntilanteita just tämmösistä mitä me 

täällä tehdään, että jos sulle tämmönen tilanne tulis eteen, niin mitä teki-

sit? Ja ja, sit oli toi Psycon joka teki sitten omanlaisensa testit, niissä oli 

sitten kaksi kandidaattia niissä testeissä.” (Rekrytoiva esimies) 

 
Ammattitaitoa testaavaa työn simulointia ei Larox Oy:ssä käytetä järjestelmällisesti, 

mutta rekrytoivat esimiehet ovat kehittäneet omia testejään hakijan taitojen arvioimi-

seksi. Testien laatiminen on koettu helpoksi ja ne perustuvat rekrytoivan esimiehen 

näkemykseen työssä tarvittavista ominaisuuksista (vertaa: Honkanen 2005). Työ-

näytetestien järjestäminen on koettu tuotantohenkilöstön osalta liian hankalaksi, 

mutta hallintohenkilöstön valinnassa niitä käytetään satunnaisesti. Myöskään työ-

näytetestien tai työn simuloinnin käytöstä ei organisaatiossa ole olemassa yhtenäistä 

käytäntöä. 

 
Valintapäätös Larox Oy:ssä tehdään rekrytoivan esimiehen näkemysten perusteella. 

Henkilöstöhallinnon rooli valintapäätöstä tehtäessä on konsultoiva: se voi antaa 

oman näkemyksensä rekrytoivan esimiehen päätöksenteon tueksi, eikä osallistu var-

sinaiseen päätöksentekoon. Valintapäätös perustuukin usein rekrytoivan esimiehen 

haastattelussa saamaan mielikuvaan henkilöstä. Erilaisten testien ja henkilöstöhal-

linnon lausunnon merkitys on lähinnä suuntaa antava ja ”henkilökemiat” ovat suu-

ressa roolissa valintapäätöstä tehtäessä (vertaa: Whyte & Sue-Chan 2002).  

 
”Yleensähän meillä on siellä loppusuoralla vielä muutama jatkokierros-

kandidaatti, ja sitten se ensimmäinen päätös tehdään siitä että henkilös-

töhallinto ja esimies tekee sen yhdessä, eli mä annan sen oman lausun-
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toni asiasta ja oman näkemykseni, ja sitten esimies päättää että esimer-

kiksi rouva X oli nyt se paras vaihtoehto. Niin yleensä hän (esimies) 

esittelee tämän sen oman osaston johtajalle, että nyt tämmöinen rouva X 

olis hyvä tähän tehtävään” (Henkilöstöhallinto)  

 
”Siinä loppuvaiheessa kun oli ne kaks kandidaattia niin oman esimiehen 

kanssa vaan käytiin se keskustelu että tämmöset ehdokkaat on tässä 

sitten ja tämmösen päätöksen ajattelin tehdä.” (Rekrytoiva esimies) 

 
 
Viime kädessä rekrytoiva esimies tekee päätöksen yhdessä oman osastonsa johta-

jan kanssa. Jokainen valintapäätös käy läpi muodollisen kierroksen eli se hyväksy-

tetään johtoryhmän kokouksessa, mutta käytännön merkitystä valintapäätökseen 

tällä ei ole. Valintapäätös ja sen seuraukset ovat siis lopulta täysin rekrytoivan esi-

miehen ja mahdollisesti hänen oman esimiehensä vastuulla.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Kokonaisuutena Larox Oyj:n rekrytointi näyttää toimivan puutteista huolimatta tehok-

kaasti, sillä organisaation vaihtuvuus on ollut minimaalista läpi sen historian. Esitän 

tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset seuraavassa tutkimusongelmittain. 

 
Miten kohdeorganisaation rekrytointiprosessi rakentuu? 

Larox Oy:ssä rekrytointiprosessi lähtee liikkeelle budjettisuunnittelun yhteydessä 

määritellystä rekrytointitarpeesta. Henkilöstön hankinta on Larox Oy:ssä aina strate-

ginen kysymys, mikä näkyy erittäin tiukkana rekrytointipolitiikkana: tarpeen on oltava 

todellinen ja se on osattava perustella numeerisen datan avulla. Larox Oy:n voima-

kas organisaatiokulttuuri, johon kuuluu insinööritaitojen arvostaminen, näkyy siis jo 

rekrytointipolitiikassa. Ennakoimattomat muutokset toimintaympäristössä voivat aihe-

uttaa suunnittelematonta rekrytointitarvetta, mutta tällöinkin on kyettävä vakuutta-

maan yrityksen johto henkilöstön tarpeesta. Ennen kuin rekrytointiprosessi voidaan 

aloittaa, on johtoryhmän annettava hyväksyntä prosessin aloittamiselle. Koko pro-

sessin läpiviejinä toimivat kulloinenkin rekrytoiva esimies yhteistyössä henkilöstöhal-

linnon kanssa. Etukäteen määritellyn toimenkuvan avulla määritellään arviointikritee-

rit ja valitaan sopivat rekrytointikanavat. Oma henkilöstö on rekrytoinnissa etusijalla, 

sillä sisäinen haku julistetaan aina ennen ulkoista hakua, ellei ole täysin selvää, että 

oman henkilöstön joukosta ei sopivaa henkilöä löydy. Tämä voi kuitenkin johtaa or-

ganisaatiokulttuurin tarpeettomaan vahvistumiseen ja uusien näkemysten puuttee-

seen, mikä vuorostaan voi johtaa kilpailuedun menetykseen (vertaa: Vaahtio 2005). 

 
Hakemusten perusteella karsitaan haastatteluun kutsuttavat, joita haastattelevat 

sekä rekrytoiva esimies että henkilöstöhallinto. Tilanteesta riippuen suoritetaan per-

soonallisuusarviointia itsenäisesti tai konsultin avustamana. Muita järjestelmällisesti 

toteutettuja arviointimenetelmiä ei käytetä, vaikka rekrytoivat esimiehet saattavatkin 

käyttää itse kehittämiään ammattitaitotestejä. Valintapäätös perustuu rekrytoivan 

esimiehen näkemykseen hakijoista, henkilöstöhallinnolla on tässä ainoastaan kon-

sultoiva rooli. Ohjeistuksesta huolimatta rekrytoivan esimiehen subjektiivisetkin mieli-

piteet vaikuttavat merkittävästi valintapäätökseen. Larox Oy:n näennäisesti järjestel-

mällinen rekrytointiprosessi ei kestä lähempää tarkastelua, sillä varsinainen arviointi 

suoritetaan varsin epäjärjestelmällisesti.  
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Millä menetelmillä ja kriteereillä kohdeorganisaation henkilöstövalinta tapahtuu? 
Larox Oy:ssä kriteerit määritellään tehtävästä riippuvan toimenkuvan avulla. Henki-

löstöhallinnon mukaan kriteerit määritellään kompetenssiperusteisesti, mutta rekry-

toivan esimiehen valmiille pohjalle laatima työnkuva on enemmänkin teknisten taito-

jen ylös kirjaamista. Kriteerien määrittämisen pohja onkin lähempänä perinteisen 

henkilöarvioinnin mallia (vertaa: Honkanen 2005; Niitamo 2003). Rekrytoiville esi-

miehille laadittuja ohjeita ei noudateta tarpeeksi hyvin, jotta tavoiteltu järjestelmälli-

syys saavutettaisiin. Kaikissa rekrytoinneissa päteviä yleisiä kriteerejä on kuitenkin 

löydettävissä; kansainvälinen toimintaympäristö vaatii henkilöstöltä hyvää kielitaitoa 

ja englanti onkin nostettu Larox Oy:ssä viralliseksi organisaatiokieleksi. Lisäksi tekni-

siä taitoja ja insinööritaustaa arvostetaan Larox Oy:ssä hyvin korkealle. Näihin pa-

laamme uudestaan organisatoristen erityispiirteiden tarkastelussa. 

 
Haastattelu on Larox Oy:n arviointimenetelmistä merkittävin. Saatujen hakemusten 

perusteella karsitaan haastatteluun kutsuttava henkilömäärä 5-10 henkilöön. Haas-

tattelut toteutetaan melko epäjärjestelmällisesti, sillä rekrytoivia esimiehiä ohjeiste-

taan vain antamalla lista selvitettävistä asioista. Käytännössä rekrytoivat esimiehet 

toteuttavat omat haastattelunsa vapaamuotoisesti, jossa hakijan CV:n perusteella 

kysytään työhistoriasta, harrastuksista ja muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

CV:n perusteella voitaisiin järjestää myös jäsennelty haastattelu, mutta Larox Oy:ssä 

sen estävät suunnitelmallisuuden puute haastattelua laadittaessa (vertaa: Wood & 

Payne 1998).  

 

Haastattelua tukevia arviointimenetelmiä ovat erilaiset persoonallisuusinventaarit, 

joita käytetään vaihtelevassa määrin. Persoonallisuuspiirteiden arviointia suoritetaan 

kuitenkin myös haastattelun ohessa ilman psykologin apua, jolloin virhearviointeja 

syntyy väistämättä. Varsinaiset psykologiset arviointilomakkeet lähetetään konsultti-

toimistolle analysoitavaksi. Työn simulointia tai ammattitaitotestejä käytetään satun-

naisesti rekrytoivien esimiesten toimesta. Järjestelmällistä käytäntöä tästä ei ole, 

vaan testit ovat esimiesten itsensä kehittämiä, eikä niiden toimivuutta voida osoittaa. 

Järjestelmällinen testien laadinta yhteistyössä henkilöstöhallinnon kanssa voisi olla 

eräs keino, jolla Larox Oy voisi tehostaa omaa henkilöarviointikäytäntöään. Tämä 
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vaatisi kuitenkin lisäresursseja henkilöstöhallinnon käyttöön, joiden saaminen on 

puolestaan ongelmallista vallitsevassa organisaatiokulttuurissa.  

 

Mitä rekrytointikanavia kohdeorganisaatiossa käytetään? 

Ensisijaisena kanavana Larox Oy:ssä toimii organisaation oma intranet, jonka kautta 

avoimet paikat tulevat koko konsernin työntekijöiden saataville. Sisäinen haku julis-

tetaan aina ennen ulkoista hakua. Ulkoisia kanavia käytettäessä merkittäviksi nouse-

vat sähköiset ilmoituspalvelut, joista etenkin Oikotie.fi -palvelua käytetään miltei jokai-

sessa rekrytoinnissa (vertaa: Markkanen 2005). Larox Oy:n omat internet-sivut ovat 

luonnollisesti paikka, johon jokaisesta ulkoisesti hausta ilmoitetaan. Helsingin Sano-

mat sekä maakunnalliset lehdet ovat perinteisen lehti-ilmoittelun kanavia, joskus 

käytetään myös kohdistetumpaa ilmoittelua, joka perustuu ammattilehtien käyttöön. 

Myös Kauppalehti on käytetty kanava ulkoisessa rekrytoinnissa ja sen kautta ilmoi-

tukset menevät myös Monster.fi -palveluun. Larox Oy käyttää myös yliopistojen omia 

rekrytointipalveluja, sillä ne on koettu toimivaksi kanavaksi sisääntuloammatteihin 

rekrytoitaessa. Ylintä johtoa rekrytoitaessa käytössä on myös konsulttitoimiston 

avulla suoritettava suorahaku eli ”head hunting”. Sisäinen haun ensisijaisuus on 

Larox Oy:ssä sisäistetty ehkä liiankin hyvin, eikä sen paremmuutta ulkoiseen nähden 

kyseenalaisteta juuri lainkaan. Tämä voi johtaa potentiaalisten uusien työntekijöiden 

ja organisaation ulkopuolisten näkemysten syrjimiseen, mikä taas vahvistaa entises-

tään vallitsevaa organisaatiokulttuuria ja totuttuja toimintatapoja.  

 
Kuinka kohdeorganisaation organisatoriset erityispiirteet sekä tiedostetut ja tiedosta-

mattomat käytänteet vaikuttavat rekrytointiprosessin rakentumiseen? 

Kansainvälinen toimintaympäristö asettaa tiettyjä vaatimuksia rekrytointiin. Globaalin 

intranetin kautta ilmoitetut työpaikat tulevat kaikkien organisaatiossa työskentelevien 

haettaviksi, jolloin hakemuksia saattaa tulla mistä päin maailmaa tahansa. Kansain-

välinen toimintaympäristö asettaa myös omat vaatimuksensa kriteerien määrittämi-

selle: hakijoilta vaaditaan hyvää kielitaitoa ja hyviä vuorovaikutustaitoja.  

 
Tietty insinööritalon leima tuo koko organisaation toimintaan eräänlaista jäykkyyttä. 

Muutoksia vierastetaan ja jokainen muutokseen johtava päätös on perusteltava ää-

rimmäisen huolellisesti numeerisen datan avulla (vertaa: Deal & Kennedy 1983). 

Rekrytoinnissa tämä on näkynyt suorastaan minimaalisina uusina rekrytointeina. 
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Eräs rekrytoiva esimies oli esittänyt yhden henkilön palkkaamista viiden vuoden ajan, 

mutta vasta Outokummun suodatinliiketoiminnan oston myötä esitykseen oli suos-

tuttu. Uusia rekrytointeja ei hyväksytä, mikäli entiset työntekijät vain suoriutuvat ka-

sautuneesta työkuormasta. Insinööritaustan kunnioittaminen näkyy myös rekrytoin-

nissa teknisten taitojen arvostamisena. Nämä tekniset taidot vaihtelevat tehtävän 

mukaan, mutta jopa toimihenkilöpuolella teknisen raportoinnin taito sekä tietoko-

neohjelmien hallinta ovat arvostettuja ominaisuuksia.  

 
Organisaatiossa henkilöstöhallinto oli pitkään osastojen esimiesten omalla vastuulla, 

jonka vuoksi henkilöstöhallinnollinen puoli organisaatiossa koetaan edelleen hieman 

turhaksi ja ylimääräiseksi toiminnoksi (vertaa: Viitala 2004). Tästä johtuen henkilös-

töhallinnon laatimia ohjeistuksia rekrytointiin liittyen ei noudateta kovin hyvin, vaan 

rekrytoivat esimiehet tekevät asiat edelleen omalla tavallaan. Tämä tarkoittaa epä-

järjestelmällistä toimintaa niillä alueilla, joilla esimiehet ovat päätösvaltaisia. Huolelli-

nen etukäteisvalmistelu rekrytoinnissa valuu osittain hukkaan epätarkoituksenmukai-

sen toteutuksen vuoksi. Väitän, että suuremmilla rekrytointivolyymeilla Larox Oy:n 

vallitsevilla rekrytointikäytänteillä ei päästäisi yhtä hyviin tuloksiin kuin nykyisin.  

 

5.1 Tutkimustulosten suhde aikaisempiin tutkimuksiin 

Larox Oy:ssä rekrytointiprosessi rakentuu hyvin perinteisellä tavalla, jonka muun mu-

assa Niitamo (2003) esittää. Muutoinkin tutkimuksen tulokset ovat hyvin linjassa ai-

kaisempien tutkimustulosten kanssa. Esimerkiksi arviointikriteerit määritellään Larox 

Oy:ssä työn analysoinnin avulla, kuten Honkanen (2005, 59-60) kirjassaan esittää. 

Etukäteisvalmistelujen suhteen tämän tutkimuksen tulokset eivät poikkea juuri mil-

lään tavalla aikaisemmista tutkimuksista ja arviointimenetelmien yleiset ongelmat 

ovat selkeästi myös Larox Oy:n ongelmia. Näitä ongelmia ovat muun muassa 

Niitamon (2001, 28-31) esittämä vapaamuotoisen haastattelun perusteella tehdyn 

arvioinnin luotettavuuden puute ja Whyte & Sue-Chanin (2002, 7) esille tuoma arvi-

ointituloksien sivuuttaminen päätöksenteossa. Tämän tutkimuksen tulokset vahvista-

vat aikaisempien tutkimuksien perusteella tehtyjä tulkintoja.  
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5.2 Jatkotutkimuksen aiheita 

Tutkimuksessa nousi esille tarve arviointimenetelmien käytön ohjaamiseen sekä ar-

vioijien toiminnan kehittämiseen. Mielenkiintoista olisi myös selvittää, minkälaiset 

henkilöt henkilöarviointia yrityksissä yleisesti suorittavat ja ovatko he päteviä teke-

mään luotettavaa henkilöarviointia. Selvityksen arvoinen asia olisi myös arviointikri-

teerien määrittäminen: miten kriteerejä eri yrityksissä määritellään ja kuinka hyviä 

mittareita ne ovat arvioitaessa henkilöä tulevaa tehtävä varten. Tutkimuksen laajen-

taminen käsittämään useampia organisaatioita toisi paremmin yleistettävissä olevaa 

tietoa yritysten rekrytointiprosessista. Työnhakijoiden mukaan ottaminen toisi muka-

naan mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen.  
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