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Organisaatioiden menestyksen kannalta on olennaista sen henkilöstö ja siten myöskin se, miten 

henkilövalintoja tehdään. Tässä pro gradu -tutkielmassa paneudutaan siihen, millaisia vaiheita 

nykypäivän rekrytointiprosessit pitävät sisällään. Tutkimusote on fenomenografinen. Työn ta-

voitteena on selvittää, miten työnhakijaa rekrytointiprosessissa arvioidaan. Tutkielman teoreet-

tisessa viitekehyksessä määritellään rekrytointi sekä avataan rekrytointiprosessin eri vaiheet. 

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin haastatteluiden avulla. Haastateltuja oli yhteensä 

kuusi. Kolme haastateltavista työskenteli henkilöstöpalvelualalla eli he rekrytoivat toimeksian-

toina yrityksille. Kaksi haastateltavista työskenteli yritysten HR-osastolla ja he tekivät rekry-

tointityötä henkilöstöammattilaisen näkökulmasta. Kuudes haastateltava rekrytoi esimiehen 

roolissa. Haastattelut toteutettiin heinä-elokuussa 2017. 

Tutkimushavainnoissa huomattiin, että rekrytointiprosessin ensimmäinen vaihe on tarpeen kar-

toitus, jossa määritellään tehtävänkuva sekä valittavalta henkilöltä vaaditut ominaisuudet. Siten 

työnhakijan arviointi alkaa jo ennen kuin yhtäkään hakemusta on saapunut. Hakijasta kerätään 

tietoa hakemusasiakirjojen eli hakemuksen ja ansioluettelon avulla. Hakemusasiakirjojen 

avulla voidaan arvioida tehtävässä vaadittua osaamista, hakijan motivaatiota tehtävää kohtaan 

sekä hakemusasiakirjojen perusteella syntyvää mielikuvaa hakijasta. Erilaisten haastattelujen 

avulla voidaan arvioida hakijan vuorovaikutustaitoja, tehtävässä vaadittua osaamista, persoo-

naa sekä yritykseen sopivuutta. Muita arvioinnin välineitä ovat erilaiset työtehtävää simuloivat 

testit sekä suosittelijoiden antama arviointi.  

Tutkielma antaa tietoa siitä, mihin rekrytoijat kiinnittävät huomiota arvioidessaan työnhakijaa 

rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Lisäksi sitä voi hyödyntää halutessaan saada lisätietoa rekry-

tointiprosesseista. Tutkimushavainnoissa on runsaasti aineistonäytteitä eli rekrytoijien ääni 

kuuluu tässä tutkielmassa hyvin. Aineistonäytteillä on myös pyritty varmistamaan tutkimus-

havaintojen luotettavuus. 

Avainsanat: arviointi, rekrytointi, rekrytointiprosessi, työnhakija 
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1 Johdanto

 

Organisaatioiden tärkein voimavara on sen henkilöstö. Olennaista organisaation menestyksen 

kannalta on se, millaista henkilöstöä yrityksessä työskentelee. Siten olennaista on myöskin se, 

miten ja millaisia henkilövalintoja tehdään. Opayemi ja Oyesola (2012, s. 95) toteavat, että 

parempia suorituksia saavuttaakseen yrityksen täytyy onnistua valitsemaan oikeat ihmiset oi-

keisiin tehtäviin. Rekrytoinnin käytännöt ovat siten yksi merkittävä yrityksen menestystekijä.   

Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdyn organisaatioiden rekrytointiprosesseihin ja siihen, mi-

ten se yrityksissä nykypäivänä hoidetaan. Olen työskennellyt yli kolme vuotta kouluttajana 

työnhakuvalmennuksissa valmentaen työnhakijoita erilaissa työnhakuun liittyvissä kysymyk-

sissä. Siten rekrytointi ja se, mitä työnantajat arvioivat työnhakijassa, on ollut minulle viime 

vuosina niin sanottu kuuma peruna. Olen vastannut lukemattomiin kysymyksiin siitä, mitä 

työnantajat mahtavat ajatella tietyssä vaiheessa rekrytointiprosessia, mitä rekrytoijat työnhaki-

jalta toivovat ja miten työnhaussa voisi menestyä paremmin. Siksi olen valinnut näkökulmaksi 

työnhakijan arvioimisen. Työni tavoitteena on selvittää, miten työnhakijaa rekrytointiproses-

sissa arvioidaan.  

Pääsenkin hankkimaan vastauksia työnhakijoiden kysymyksiin ja edustamaan valmennetta-

viani haastatellessani rekrytointia työkseen tekeviä tässä tutkimuksessa. Tutkimukseni avulla 

voin löytää vastauksia siihen, mihin hakijan kannattaisi kiinnittää huomiota työnhaun proses-

sissa. Myös oma ammatillinen kiinnostukseni rekrytointityötä kohtaan ajoi minut valitsemaan 

aiheen opinnäytetyöhöni. Uskon pro gradu -työni avulla saavani paremman käsityksen siitä, 

mitä rekrytointityö käytännössä tarkoittaa ja näkemykseni rekrytointiprosessien menestyksek-

käästä hoitamisesta karttuvan. 

Rekrytointi on hyvin monisyinen prosessi erilaisine vaiheineen. Prosessin vaiheet ja painotuk-

set riippuvat toki paljon kyseessä olevasta yrityksestä ja rekrytoivasta henkilöstä. Rekrytointi-

teema voidaan myös asettaa laajempaan työmarkkinoiden kontekstiin. Puolin ja toisin kyse on 

Vaahtion (2000, s. 14) mukaan myymisestä: työnhakija myy osaamistaan työnantajille, työn-

antajat puolestaan pyrkivät tekemään omasta yrityksestään ja tarjolla olevasta tehtävästä mah-

dollisimman houkuttelevia parhaiden kandidaattien löytämiseksi. Rekrytointi ja työnhaku ovat-

kin Barberin, Wessonin, Robersonin ja Taylorin (1999, s. 842) mukaan saman kolikon kaksi eri 

puolta.  
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Aiempaa tutkimusta rekrytointiteemasta löytyy kohtuullisen runsaasti. Olen perehtynyt tausta-

teoriaan rekrytoinnin (recruitment, recruiting, staffing) ja henkilövalinnan (personnel selec-

tion) termien kautta. Kuitenkin erityisesti hakijan arviointiin liittyvää tutkimustietoa oli haas-

teellista löytää. Eräs aihevalintaani innoittanut tekijä on vuosittain julkaistava Kansallinen rek-

rytointitutkimus, joka on Duunitorin (2017) tekemä tutkimus yritysten rekrytointikäytännöistä. 

Tutkimuksessa on kysytty esimerkiksi siitä, mitkä hakijan tiedot vaikuttavat eniten rekrytointi-

päätökseen. Tutkimus on kuitenkin määrällinen, ja tässä tutkimuksessa paneudun rekrytointi-

teemaan laadullisen tutkimuksen keinoin. 

Rekrytointiprosessiin liittyy aina lopullinen valinta, mutta tutkimuksessani en paneudu varsi-

naiseen rekrytointipäätöksen tekemiseen, vaikka sekin olisi ollut hedelmällinen aihe tutkimuk-

selle. Hakijan arviointi rekrytointiprosessissa pyrkii kuitenkin aina kohti päätöksentekoa ja ta-

voitteena rekrytoinnissa on löytää juuri sopiva työntekijä kyseessä olevaan tehtävään. Toporin 

(2000, s. 12) mukaan hakijan arviointi on ja henkilövalinnan tekeminen hyvin kompleksista. 

Valintaa tekevällä harvoin on Toporin (2000, s. 10) mukaan saatavilla varmaa tietoa henkilön 

työssä suoriutumisesta, saatika menestymisestä, jää hänen ainoaksi vaihtoehdoksi tehdä paras 

mahdollinen arvaus asiasta perustuen rekrytointiprosessissa saatuun tietoon hakijasta. 

Tutkin rekrytointityötä tekevien käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä eli tutkimusotteeni on feno-

menografinen. Paneudun teoreettisessa viitekehyksessä rekrytointiprosessiin, eli määrittelen 

sen eri vaiheet tarpeen kartoituksesta haastatteluun. Teoreettinen viitekehys on katsaus siihen, 

miten rekrytointiprosessit yleisesti yrityksissä hoidetaan. Sen jälkeen esittelen tutkimuksen me-

todologiset lähtökohdat eli fenomenografian perusperiaatteet. Tutkimuksen toteuttamista ku-

vaan esittelemällä tutkimusongelman, aineistonkeruun ja analyysin tavat tässä tutkimuksessa. 

Tutkimushavainnot-luvussa esittelen aineistosta muodostamani kuvauskategoriarakenteen ja 

Johtopäätökset-luvussa vastaan tutkimusongelmaani. Tutkielman päättää luotettavuustarkas-

telu ja oma pohdintani tutkimuksenteosta. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

 

Aloitan teoreettisen viitekehyksen rekrytointiprosessin määrittelyllä. Rekrytointikäytännöissä 

tapahtuu variaatiota eri yritysten ja toimijoiden välillä, mutta tiettyjä yleistyksiä prosessin vai-

heista voidaan esittää, ja keskityn niihin tässä esityksessä. Sen jälkeen kuvaan rekrytoinnin pro-

sessin kronologisessa järjestyksessä sekä perehdyn hieman rekrytoinnin merkitykseen osana 

yritysten henkilöstövoimavarojen johtamista. 

2.1 Rekrytoinnista – mitä se on? 

Rekrytointi tarkoittaa yrityksen työhönoton prosessia. Sen päämääränä on hankkia yritykseen 

uutta osaamista uuden työntekijän muodossa. Rekrytoinnilla voidaan Vaahtion (2000, s. 13) 

mukaan tarkoittaa "toimenpiteitä, jotka organisaatiossa suoritetaan henkilön löytämiseksi tiet-

tyyn tehtävään". Karkeasti jaoteltuna prosessissa on kolme päävaihetta: työtehtävän, osaamis-

tarpeen ja kriteerien analysointi ja määrittely, tiedottaminen avoinna olevasta työpaikasta sekä 

sopivan työntekijän valinta (Vaahtio, 2005, s. 31). Perinteisesti rekrytoinniksi ymmärretään niin 

sanottu ilmoituspohjainen rekrytointi, eli työntekijää haetaan avoinna olevaan tehtävään. Tar-

kemmin esitettynä siihen pääsääntöisesti kuuluu työpaikkailmoitus avoinna olevasta tehtävästä, 

hakupapereiden vastaanotto ja käsittely, eri tavoin toteutetut haastattelut ja joissain tapauksissa 

muu soveltuvuuden arvioiminen. Rekrytointia tekevät työntekijää tarvitsevat yritykset itse, rek-

rytointiin keskittyvät asiantuntijayritykset sekä työ- ja elinkeinotoimistot. Ilmoittelulla pyritään 

herättämään työnhaussa olevien henkilöiden huomio ja saamaan heidät hakemaan avoinna ole-

vaa paikkaa. (Kaijala, 2016, s. 142.) 

Aina avoinna olevasta paikasta ei kuitenkaan laiteta ilmoitusta julkiseen hakuun. Mencken ja 

Winfield (2000, s. 136–137) jakavat rekrytoinnin niin sanottuun muodolliseen (formal recrui-

ting technique) ja epämuodolliseen (informal recruiting technique). Edellä kuvattu ilmoitus-

pohjainen rekrytointi on muodollista rekrytointia: asetetaan paikka julkiseen hakuun ja edetään 

rekrytointiprosessissa sen muodollisten vaiheiden kautta. Epämuodollinen rekrytointi tarkoittaa 

sitä, että sopivaa kandidaattia etsitään yrityksen yksilöiden kautta eli verkostoista. Sopiva kan-

didaatti voi siis löytyä esimerkiksi yrityksen työntekijöiden tuttavapiireistä tai vaikkapa toisista, 

samankaltaisista yrityksistä. Epämuodollista rekrytointia perustellaan kustannustehokkuudella, 

sillä silloin ilmoitteluun, asiakirjojen läpikäynti ja muut muodollisen prosessin vaiheet eivät vie 
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aikaa. Lisäksi hakijat ovat usein sopivampia tehtävään ja heillä on mahdollisuus kysellä työstä 

ja yrityksestä yrityksessä jo työskentelevältä henkilöltä, keneltä on tehtävästä kuullutkin. 

Mencken ja Winfield (2000, s. 137) esittävätkin, että tällöin hakijalla on mahdollisuus parem-

min itse arvioida omaa soveltuvuuttaan kyseiseen yritykseen. Lisäksi henkilökohtainen suositus 

yrityksessä jo työskentelevältä henkilöltä on Menckenin ja Winfieldin (2000, s. 138) mukaan 

merkki siitä, että kyseessä on soveltuva hakija. 

Rekrytointiprosesseja on monenlaisia – osa niistä päättyy paremmin kuin toiset. Kaijalan (2016, 

s. 51) mukaan tietyt perusperiaatteet huomioimalla voi prosessissa päästä suuremmalla toden-

näköisyydellä parempaan lopputulokseen, eli rekrytointiin käytetystä vaivasta saadaan parem-

min hyöty irti. Rekrytoinnissa ennakoidaan tulevaisuutta ja siten määritellään osaamistarpeita 

pitkällä tähtäimellä. Koko rekrytointiprosessin tulisi olla hallittu – siihen on varattu riittävästi 

aikaa ja käsipareja. Lisäksi rekrytoinnissa voidaan käyttää apuna alan asiantuntijoita, joko yri-

tyksen omia tai sitten ostettuna palveluna muualta. Prosessissa tulisi myös huomioida, että rek-

rytointi ei pääty työsopimuksen tekoon, vaan sitä seuraa huolellinen perehdytys.  

Rekrytoinnin onnistumista ei siten välttämättä määritä se, onnistuttiinko löytämään juuri sopiva 

henkilö tehtävään, vaan kaikki se, mitä tapahtuu rekrytoinnin jälkeen. Onnistuminen määrittyy 

siinä, sopiiko kyseinen henkilö yrityksen kulttuuriin ja työyhteisöön, miten hän kehittyy tehtä-

vässään ja kohtaa muutoksia. Rekrytoinnin onnistumista voidaan siis arvioida vasta, kun hen-

kilö on ollut tehtävässään ja yrityksessä jo hetken aikaa ja onnistuttu saamaan hänet viihtymään. 

(Kaijala, 2016, s. 71.)  

Onnistunut rekrytointi tuo mukanaan paitsi haettuun työtehtävään soveltuvan henkilön työpa-

noksen, myös paljon muuta osaamista (Vaahtio, 2005, s. 11). Hän tuo uutta näkökulmaa ja 

kehittämisideoita ja oman lisänsä työporukkaan ja sitä kautta koko yrityskulttuuriin. Uuden 

henkilön yhteistyöverkostot saattavat tietää uusia asiakkaita sekä muita uusia osaajia yrityk-

seen. Toisaalta uusi henkilö tuo mukanaan myös riskejä, sillä hänen suoriutumisestaan työssä 

ei ole koskaan täyttä varmuutta rekrytointipäätöstä tehtäessä (Vaahtio, 2005, s. 12). 

Vaahtion (2005) mukaan yritysten rekrytointitavat voidaan jakaa kahteen kategoriaan, joita hän 

itse nimittää resurssien hankinnaksi ja aukkojen paikkaukseksi. Resurssien hankinnassa yrityk-

seen etsitään kokonaan uutta osaamista. Tällöin lähtökohtana on, että rekrytoinnissa ei tyydytä 

vähään, vaan ollaan valmiita panostamaan niin ajallisesti kuin rahallisestikin sopivimman kan-
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didaatin löytämiseksi. Aukkojen paikkaus puolestaan tehdään usein kiireessä ja rekrytointi näh-

dään onnistuneen, kun "riittävän hyvä", kenties edeltäjäänsä nähden hyvin samankaltainen kan-

didaatti, löydetään. (Vaahtio, 2005, s. 32–33.) 

Rekrytointia hoitaa yrityksissä henkilöstöasioihin perehtyneet henkilöt sekä esimiehet. Esimies 

on usein päävastuussa tarpeen määrittelystä, lopullisesta henkilövalinnasta sekä uuden työnte-

kijän perehdyttämisestä. Suuremmissa yrityksissä on usein henkilöstöasioiden asiantuntijoita, 

joilla on enemmän myös rekrytointiin liittyvää osaamista. Joskus yrityksissä päädytään suorit-

tamaan rekrytointi ulkoistettuna ostopalveluna, jolloin rekrytoinnin ammattilaiset hoitavat pro-

sessin lopullista valintaa lukuun ottamatta. (Honkaniemi, Junnila, Ollila, Poskiparta, Rintala-

Rasmus & Sandberg, 2007, s. 19.) Rekrytointitavoissa voi siis olla merkittäviäkin eroja eri yri-

tysten välillä, ja yksi syy variaatiolle Barberin ja kollegoiden (1999, s. 842) mukaan onkin ni-

menomaan yrityksen koossa. Luontevasti eri kokoisissa yrityksissä ei ole myöskään samaa 

määrää resursseja – aikaa, rahaa, henkilöitä – rekrytointiprosessien hoitamiseksi. 

2.2 Rekrytointi osana yrityksen henkilöstövoimavarojen johtamista ja osaamisstrate-

giaa 

Rekrytointi ei ole muusta yrityksestä irrallaan oleva osa, vaan se on suunnitelmallista, yrityksen 

lähtökohdat kokonaisvaltaisesti huomioivaa toimintaa. Yrityksen henkilöstön osaamistarpeen 

määrittää yrityksen asiakaskunta. Muutokset asiakkaiden tarpeissa aiheuttaa muutoksia myös 

yrityksen ydintarpeissa. Yrityksillä on usein käytössään liiketoimintastrategiaan sidottu osaa-

misstrategia. Sen tavoitteena on selventää, miten yritys pääsee haluamiinsa tuloksiin ja on siten 

yhteydessä niin rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen sekä suoritusten johtamiseen. Joissakin 

yrityksissä osaamisstrategian asian ajaa henkilöstöstrategia, joka perustuu yrityksen näkemyk-

seen hyvästä henkilöstöjohtamisesta, henkilöstöltä vaadittavasta osaamisesta, sitoutumisesta, 

työhyvinvoinnin edistämisestä sekä henkilöstön oikeasta sijoittamisesta yrityksessä. (Kaijala, 

2016, s. 42.)  

Rekrytointi onkin yritykselle hyvä tilanne tarkastella omia toimintatapoja ja niiden kehittämis-

tarpeita. Toimintaa voi tarkastella koko yrityksen tasolla, mutta vähintäänkin rekrytoivan yksi-

kön tai tiimin tasolla. Kun nykytilan ja tulevaisuuden tarpeiden analysointi on valmis, on rek-

rytointi ja rekrytoidulta vaadittava osaaminen perusteltu. (Honkaniemi ym., 2007, s. 40.)  
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Menneiden vuosien käsitys työntekijästä tuotannontekijänä on merkittävästi muuttunut ja muut-

tuu edelleen. Työntekijää ei nähdä vain yhtenä rattaana pyörässä, vaan inhimillisenä toimijana, 

jolla on merkittävä vaikutus koko yrityksen menestykseen. Henkilöstö luo kuvaa yrityksestä ja 

sen tuotteista sekä luo innovaatioita ja toiminnan jatkuvuutta. (Vaahtio, 2006, s. 15.) Tätä ajat-

telutavan muutosta kuvaa myös puhetavan ja sanoittamisen muutoksena: ennen "henkilöstöä" 

kutsuttiin "työvoimaksi" (Vaahtio, 2005, s. 19). Nykypäivänä ymmärretään, että alasta riippu-

matta organisaation menestyksen yksi tärkeimmistä elementeistä on henkilöstö. Henkilöstön 

tulee olla osaavaa ja motivoitunutta ja sen toiminnan organisaation strategian mukaista. Täten 

myös henkilöstövoimavarojen johtaminen, mukaan lukien henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 

tulee olla kunnossa ja tärkeä prioriteetti yrityksessä. (Honkaniemi ym., 2007, s. 16.) Jokainen 

tehty rekrytointipäätös vaikuttaa pitkällä tähtäimellä yrityksen menestymiseen Toporin (2000, 

s. 9) mukaan. Uusien henkilöiden valinta on Wilkin ja Cappellin (2003, s. 116) mukaan myös 

tehokas keino muokata yritystä ylipäätään. Tämän vuoksi rekrytoinnin, sen prosessien ja vai-

kutusten ymmärtäminen on tärkeää yrityksille. 

Henkilöstötoiminnot ovat olleet yrityksissä omana osanaan isommissa yrityksissä 1940-luvulta 

lähtien. 1970-luvulla henkilöstöhallinto eri toimintoineen kehittyi omaksi asiantuntemuksen 

alueeksi. Henkilöstöhallinto sisältää yrityksestä riippuen henkilöstösuunnittelua, rekrytointia, 

palkkahallintoa, viestintää ja virkistystoimintaa. 1990-luvun laman jälkeen henkilöstötoimia on 

yhdistelty ja henkilöstöhallintoa tekevää henkilöstöä vähennetty. (Vaahtio, 2005, s. 16–17.)  

Samaan aikaan henkilöstöhallinnon rooli on muuttunut yhä enenevissä määrin henkilöstöjohta-

misen suuntaan, jolla on oma roolinsa yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisessä ja kehittämisessä 

ja ylipäätään strategian luomisessa. Nykypäivän henkilöstöjohto tekee tiivistä yhteistyötä yri-

tyksen ylimmän johdon kanssa ja toimii muuan muassa rekrytoinnin sekä osaamisen johtamisen 

parissa. He laativat myös henkilöstöstrategian, josta ilmenee henkilöstön määrä sekä vaadittava 

osaaminen sekä työpaikkojen ja työtehtävien määrään, laatuun ja muutoksiin liittyvät ennusteet. 

Näin ollen se sisältää myöskin rekrytointistrategian. (Vaahtio, 2005, s. 19–20.)  

2.3 Rekrytointitarve havaittu – kriteerien määrittely 

Rekrytointitarve voi syntyä monesta erilaisesta syystä. Aiemmin tehtävää hoitanut henkilö saat-

taa lähteä yrityksestä tai yrityksen toiminta ja organisoituminen voivat muuttua (Honkaniemi 

ym., 2007, s. 17). Työhönoton prosessin alussa onkin määriteltävä, millaista henkilöä töihin 
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etsitään. Vaihe alkaa tehtävänkuvauksen laatimisella, jossa yksinkertaisimmin määriteltynä ku-

vataan, mitä kyseessä olevassa tehtävässä tehdään ja mitä siinä menestyminen vaatii (Honka-

niemi ym., 2007, s. 41). Työtehtävä itsessään täytyy siis Wilkin ja Cappellin (2003, s. 105) 

mukaan analysoida, jotta päästään selvyyteen siitä, mitä tehtävässä menestyminen vaatii. Teh-

tävästä tehtyyn analyysiin peilataan aina valintapäätökseen saakka. Valintakriteerit luodaan 

tehtävänkuvauksen perusteella, ja niihin peilataan rekrytointiprosessin loppuun saakka. Kritee-

rit voivat olla ammatillisia valmiuksia eli substanssin, aihealueen konkreettista osaamista. Toi-

saalta kriteerinä voi olla myös tietyt henkilökohtaiset ominaisuudet tai valmiudet. Tietyt tehtä-

vän ominaisuudet voivat vaatia erilaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten paineensietoky-

kyä tai päätöksentekotaitoja. (Honkaniemi ym., 2007, s. 44–45.)  

Rekrytoitaessa huomioidaan paitsi tämän hetkinen osaamistarve, myös tulevaisuuden näkymät 

yrityksen lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet sekä visio mielessä pitäen. Avoinna olevan teh-

tävän sisältö voi olla vuosien saatossa hyvinkin erilainen. Tällöin hakukriteerit mietitään laaja-

alaisesti huomioiden paitsi ammatillinen osaaminen, myös henkilöön liittyvät ominaisuudet. 

(Vaahtio, 2005, s. 71.) Tarpeen määrittely on kenties koko prosessin kriittisin vaihe ja siihen 

tulisi käyttää riittävästi aikaa hyödyntäen muita työyhteisön jäseniä (Kaijala, 2016, s. 22). Rek-

rytointi on toisaalta myös potentiaalin rekrytointia: miten valittu työntekijä voi kasvaa hänelle 

annettuihin tehtäviin nyt ja tulevaisuudessa? Modernissa rekrytoinnissa näkökulma on koko 

yrityksen tarpeissa, jolloin rekrytoinnin tärkein tehtävä on löytää yritykseen henkilö, joka ky-

kenee ratkaisemaan sen ongelmia (Kaijala, 2016, s. 27). 

Kirjallinen kriteerien kirjaaminen voi helpottaa rekrytoijaa muistuttamalla läpi prosessin siitä, 

mitä hän on hakemassa. Esimerkiksi hakijoiden tasapuolinen vertailu on tällöin helpompaa. 

Kriteerilista ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö matkan varrella kriteeristö voisi muuttua esi-

merkiksi hakijoiden erityisosaamisesta riippuen. Toisaalta myös tilanne yrityksessä voi muut-

tua kesken rekrytointiprosessin. (Vaahtio, 2005, s. 73.)  

Kaijala (2016, s. 27) painottaa kriteerien listaamisessa sopivuutta yritykseen niin hakijan osaa-

misen, persoonan kuin arvojenkin puolesta. Lisäksi hakijan uratavoitteita tulisi hänen mukaansa 

tarkastella yrityksen tarpeiden näkökulmasta. Olennaista ei ole valittavan henkilön historia siitä 

näkökulmasta, millaisissa yrityksissä tai tehtävissä hän on työskennellyt, vaan se, mitä aikaan-

saannoksia hänellä on ja millaista osaamista ne ovat vaatineet. Ylipäätään osaamisen käsite on 

Vaahtion (2004, s. 46) mukaan syrjäyttänyt ainakin ammattitaidon käsitteen. Osaaminen on 

hänen mukaansa paitsi erilaisia taitoja, myöskin kykyä soveltaa niitä sosiaalisessa yhteydessä. 
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Sopivuutta yritykseen painottavat myös Opayemi ja Oyesola (2012, s. 96) – heidän mukaansa 

sopivuus yritykseen ennustaa työntekijän tehtävään paneutumista ja siitä suoriutumista. Kriit-

tistä on siis yrityksen tarpeiden ja hakijan osaamisen yhteensopivuus (person-job fit). 

Kriteerilista auttaa siis rekrytoijaa hahmottamaan, mitä hän on hakemassa. Se myöskin muis-

tuttaa rekrytoijaa merkittävistä ominaisuuksista ja osaamisista läpi rekrytointiprosessin. Tehtä-

vänkuvaus auttaa myös uuden työntekijän tehtävien organisoinnissa ja tavoitteiden asettami-

sessa. Kuvauksen pohjalta on helpompi antaa palautetta ja pohtia tulevaisuuden kehittymisen-

kohteita. (Honkaniemi ym., 2007, s. 42.) 

Etua kirjallisella kriteerilistauksella saavutetaan myöskin rekrytointiprosessin jälkeen siinä ta-

pauksessa, että rekrytoinnista aiheutuu yritykselle syrjintäepäily. Erityisesti julkisella puolella 

valintakriteerien tulee olla läpinäkyviä läpi koko prosessin, jotta kanteluilta vältyttäisiin. Yksi-

tyinen yritys puolestaan ei ole niin sidottu työpaikkailmoituksessa esitettyihin vaatimuksiin, 

vaan kriteerit voivat muuttua hakijoiden mukaisesti. (Vaahtio, 2005, s. 73.)  

Kriteereitä syvemmin voidaan puhua henkilöltä vaadittavista kvalifikaatioista, pätevyyksistä 

(Vaahtio, 2005, s. 77). Kvalifikaatioita voidaan tarkastella sekä työn että työntekijän näkökul-

mista. Kvalifikaatiot tietyn työn näkökulmasta tarkoittaa sitä, että työn menestyksekäs hoitami-

nen vaatii tekijältään tiettyjä kvalifikaatioita. Työntekijän näkökulmasta puolestaan jokaisella 

on kvalifikaatioita. Kvalifikaatioita jaotellaan lisäksi esimerkiksi koulutuskvalifikaatioihin ja 

työmarkkinakvalifikaatioihin (Vaahtio, 2005, s. 78). Koulutuskvalifikaatiot tarkoittavat koulu-

tuksen tuottamia muodollisia pätevyyksiä. Rekrytoinnissa koulutuksen tuottamilla pätevyyk-

sillä voi olla paljonkin merkitystä, sillä osa tehtävistä vaatii pätevyyden. Toisaalta on olemassa 

paljon sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole ollenkaan muodolliseen koulutukseen sidottuja.  

Rekrytoinnissa voidaan Silvennoisen ja Pirilän (1992, s. 14) mukaan nähdä viisi erilaista tapaa 

määritellä koulutuksen merkitys valittavan tehtävän kannalta. Ensimmäinen tapa on asettaa 

koulutus määrääväksi kriteeriksi, jolloin parhaan koulutuksen omaava henkilö valitaan. Toinen 

tapa on karsia koulutuksen perusteella jatkoon henkilöt, joilla on tietty, määrätty koulutus. Kol-

mas tapa on koulutuksen painoarvon pieneneminen, eli muut ominaisuudet määrittävät valintaa 

koulutusta enemmän. Neljäs tapa on pitää koulutusta kokonaan merkityksettömänä seikkana, 

eli sitä ei välttämättä edes kysytä tai huomioida rekrytointiprosessissa. Viides tapa on koulu-

tuksen negatiivinen vaikutus, eli voi estää hakijan jatkoonpääsyn kokonaan.  
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Tarpeen määrittelyyn liittyy myös hakijan potentiaalin määrittely. Potentiaalin määrittely lähtee 

yrityksen tulevaisuuden tarpeista, joiden tulisi olla rekrytoijalle itselleen selviä. Vasta kun yri-

tyksen konkreettiset tavoitteet ovat selvillä, voidaan ryhtyä asettamaan hakijalle kriteereitä. 

Suuremmissa asiantuntijayrityksissä tehdään nykypäivänä paljon töitä parhaan potentiaalin 

omaavien henkilöiden, talenttien, houkuttelemiseksi. Tätä kutsutaan talent managementiksi, 

jolla pyritään vetämään yritykseen parhaat osaajat, kyvykkäimmät työntekijät. (Kaijala, 2016, 

s. 29–30.)  

2.4 Rekrytoinnin kanavat ja työpaikkailmoitus 

Nykypäivän rekrytoijalla on lukuisia kanavia, joita hyödyntää ja yhdistellä rekrytointiproses-

sissa. Perinteisiä kanavia eli TE-toimistoa, lehdissä ilmoittelua ja suoria kontakteja edelleen 

käytetään (Vaahtio, 2005, s. 39). Olennaista ilmoituksen viestintäkanavan valinnassa on se, ketä 

ilmoituksella halutaan tavoittaa, eli valinnan määrää tehtävä ja sen kohderyhmä (Honkaniemi 

ym., 2007, s. 45). Kuitenkin yhä enenevissä määrin rekrytoinnissa käytetään uusia kanavia, ja 

haku ja ilmoittelu tapahtuvat pääosin netissä (Kaijala, 2016, s. 60). Sosiaalinen media on viime 

vuosien tärkein kiinnostusta herättänyt rekrytoinnin kanava. Kansallinen rekrytointitutkimus 

(Duunitori, 2017) on osoittanut, että ammatilliseen verkostoitumiseen, rekrytointiin ja työnha-

kuun tarkoitettua LinkedIniä osana rekrytointiprosessia käyttää kolme neljästä yrityksestä. 

Konsulttien käyttö sekä vuokratyö ovat myös lisääntyneet viime vuosina (Vaahtio, 2005, s. 39).  

Eri kanavia käytetään houkuttelemaan erilaisia työntekijöitä. Esimerkiksi lehti-ilmoittelulla on 

perinteisesti pyritty kiinnittämään asiantuntija- ja johtotehtävissä työskentelevien huomio. 

Tämä perustuu siihen, että asiantuntijat eivät välttämättä aktiivisesti etsi uutta työtä erilaisista 

työnhakukanavista, mutta lehti-ilmoitus voi osua kohdalle sattuman kautta ja herättää mielen-

kiintoa hakea työpaikkaa. (Vaahtio, 2005, s. 43–44.) Toisaalta lehti-ilmoitus tuo ikään kuin 

samaan hintaan näkyvyyttä yritykselle markkinointimielessä (Honkaniemi ym., 2007, s. 46).  

Avoimesta työtehtävästä tehdään ilmoitus valittuun hakukanavaan. Työpaikkailmoitus on ikään 

kuin myynti-ilmoitus, jolla halutaan tavoittaa parhaat osaajat (Honkaniemi ym., 2007, s. 46).  

Ilmoituksen tehtävä on herättää kiinnostusta parhaissa hakijoissa (Kaijala, 2016, s. 59; Vaahtio, 

2005, s. 129). Barber ja Roehling (1993, s. 845) täsmentävät, että ilmoituksen laadinta on kriit-

tinen vaihe rekrytoinnissa, sillä se määrittää hakijoiden joukon – huonolla ilmoituksella haki-

joita ei tule. Ilmoituksessa kerrotaan tehtävään olennaisesti kuuluvia asioita. Tällaisia ovat esi-
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merkiksi kuvaus yrityksestä, tehtävästä ja sen tärkeimmistä sisällöistä, tehtävässä menestymi-

sen kannalta olennaiset vaatimukset, työpaikan sijainti, hakuaika sekä ohjeet hakemusten lähet-

tämiseen (Honkaniemi ym., 2007, s. 47). Lisäksi parhaita osaajia houkutellakseen ilmoituksessa 

voi kertoa esimerkiksi tehtävän ja yrityksen tavoitteita, kenties kuvata lyhyesti tiimiä ja esi-

miestä, yrityksessä tarjolla olevista urapolkuja sekä yrityksen tuottamaa yhteiskunnallisesti 

merkittävää työtä (Kaijala, 2016, s. 60). Hyvässä ilmoituksessa onnistutaan luomaan mielikuva 

yrityksestä käyttämällä sellaista viestintätapaa, joka ilmentää yritystä (Honkaniemi ym., 2007, 

s. 47). Tekstin ja tyylin tulee siis olla yhteensopiva yrityskuvan kanssa (Vaahtio, 2005, s. 129).  

Pätevyysvaatimukset ilmaistaan ilmoituksessa selkeästi. Julkisella sektorilla pätevyysvaati-

mukset ovat määräävämpiä kuin yksityisellä. Yksityisellä sektorilla on löyhemmät vaatimukset 

sille, missä vaadittava osaaminen on hankittu, eli hakijalle ei välttämättä aseteta esimerkiksi 

yleistä vaatimusta vaikkapa tietystä koulutuksesta. (Vaahtio, 2005, s. 133.) 

2.5 Hakemusasiakirjojen käsittely 

Vakiintunut tapa viime vuosikymmeninä on ollut pyytää hakijoita lähettämään hakemus ja an-

sioluettelo. Hakemuskirjeessä kuvataan motivaatiota tehtävää ja yritystä kohtaan, ansioluette-

lossa puolestaan kuvataan aiempia saavutuksia kuten koulutusta, työkokemusta, harrastusten ja 

vapaa-ajan mukanaan tuomaa osaamista, luottamustoimia, kieli- ja IT-taitoja sekä kerrotaan 

tehtävään mahdolliset suosittelijat. Nykypäivänä yrityksissä on jonkin verran käytössä myös 

erilaisia sähköisiä järjestelmiä, joiden kautta kerätään käytännössä samat tiedot, kuin perinteis-

ten hakupapereiden avulla (Honkaniemi ym., 2007, s. 49). Joissain tapauksissa hakijalta pyy-

detään myös kopioita erilaisista työ- ja opiskelutodistuksista (Honkaniemi ym., 2007, s. 47). 

Kun hakemukset on vastaanotettu, alkaa niiden käsittely. Useimmiten hakemuksia aletaan kä-

sittelemään vasta annetun hakuajan jälkeen. Tällöin kaikki hakijat ovat samalla viivalla, eikä 

ensimmäisenä luetut hakemukset ole ehtineet jäämään paremmin mieleen. Hakupapereiden kä-

sittelyssä on kuitenkin eroja rekrytoijien välillä. (Vaahtio, 2005, s. 138.) 

Joissakin yrityksissä käytössä on esimerkiksi pisteytysjärjestelmät hakupapereiden arviointiin. 

Hakupapereita peilataan tehtävänkuvauksen avulla asetettuihin kriteereihin. Hakemukset voi-

daan jaotella esimerkiksi kolmeen ryhmään siten, että ensimmäisen ryhmän muodostavat haki-
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jat, jotka täsmällisesti täyttävät annetut kriteerit, toiseen ryhmään kuuluu jollain tavalla poten-

tiaaliset hakijat, vaikka he eivät kaikkia kriteereitä täytäkään ja kolmanteen ryhmään selkeästi 

tehtävään soveltumattomat henkilöt. (Honkaniemi ym., 2007, s. 48.) 

Hakupapereiden käsittelyä ja ylipäätään tietojen keräämistä hakijoista säätelee Suomessa laki. 

Henkilötietolain mukaan yksityisyydensuojaa on kunnioitettava ja henkilötietoja käsiteltävä 

huolellisesti. Tietojen säilyttämiseen tulevia rekrytointeja varten täytyy aina pyytää hakijalta 

lupa. Hakijoilta saa kerätä vain sellaista tietoa, joka on olennaista työn kannalta – työhön liitty-

mättömiä tietoja ei saa kerätä. (Honkaniemi ym,. 2007, s. 49.) 

Hakijoille ilmoitetaan rekrytointiprosessin etenemisestä (Honkaniemi ym., 2007, s. 52). On hy-

vin kriittistä työnantajakuvalle, kuinka sujuvaksi hakijat prosessin kokevat ja miten hakijat ko-

kevat työnantajan kohtelun prosessin eri vaiheissa. Ehdokkaille on hyvin merkityksellistä olla 

perillä siitä, missä vaiheessa prosessi on ja mitkä omat mahdollisuudet ovat (Honkaniemi ym., 

2007, s. 52). 

2.6 Haastattelu 

Henkilökohtainen haastattelu on äärimmäisen tärkeässä roolissa rekrytointiprosessin onnistu-

misessa (Kaijala, 2016, s. 78). Haastattelemalla voidaan Opayemin ja Oyesolan (2012, s. 96) 

mukaan hankkia tietoa hakijasta, arvioida hakijaa ja vertailla hakijaa muihin kandidaatteihin. 

On olemassa paljon uusia, haastattelua helpottavia työkaluja, kuten erilaiset videohaastattelu-

työkalut, mutta siltikään ne eivät korvaa kasvotusten tehtävää haastattelua (Kaijala, 2016, s. 

85). Haastattelu nähdään luotettavana arviointimenetelmänä. Toisaalta haastattelutilanne on 

Chapmanin (2000, s. 1) mukaan vuorovaikutteinen tilanne, jossa työnantajalla on mahdollisuus 

houkutella hakijaa työntekijäkseen esittelemällä esimerkiksi työympäristöä ja erilaisia etuuksia.  

Tavoitteena haastattelulla on tehdä laadukas ja pätevä arviointi henkilöstä ja muodostaa täten 

arvio henkilön soveltuvuudesta kyseessä olevaan työtehtävään (Niitamo, 2000, s. 23). Haastat-

telun avulla saadaan siten tietoa haastateltavasta hänen itsensä kertomana, ja haastattelija toimii 

havaintojen tekijänä ja arvioijana (Koivisto, 2004, s. 56). Haastattelutilanteessa haastattelija 

arvioi hakijaa kyselemällä ja kuuntelemalla havainnoiden koko hänen persoonaa, käytöstä ja 

yleistä olemusta (Vaahtio, 2005, s. 143). Arvioinnin tekemisessä on olennaista, että arvion te-

kijä tuntee riittävästi kyseessä olevan työn vaatimukset sekä itse yrityksen. Haastattelijalla tulisi 

olla myös osaamista haastatteluun ja arvioinnin tekemiseen (Vaahtio, 2005, s. 143).  
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Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jolla on omat erityispiirteensä ja tavoitteensa. Se muistut-

taa keskustelua, mutta tavallisesta keskustelusta se eroaa merkittävästi. Haastattelussa on roolit: 

haastattelija ja haastateltava. Molemmilla on tilanteessa omat pyrkimyksensä ja toive hyötyä 

tilanteesta. Haastattelija johtaa tilannetta, mutta antaa tilaa haastateltavan vastauksille. (Koi-

visto, 2004, s. 58–59.)  

Rekrytoija voi valmistautua työhaastatteluun etukäteen esimerkiksi rakentamalla sopivia haas-

tattelukysymyksiä. Jotkut rekrytoijat ovat sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että haastattelu on 

jäsennelty ja etukäteen valmisteltu, jotta merkitykselliset aiheet tulevat varmasti käsitellyiksi 

(Honkaniemi ym., 2007, s. 55). Toisaalta haastattelutekniikoita on useanlaisia, ja osa haastatte-

lutekniikoista suosii valmistautumattomuutta ja ennakoimattomuutta. Haastattelutekniikat voi-

daan yleisesti jakaa kahteen pääluokkaan, strukturoituun eli jäsennettyyn sekä strukturoimatto-

maan eli vapaamuotoiseen haastatteluun. (Niitamo, 2000, s. 27.) 

Vapaamuotoisessa tekniikassa suositaan avoimia kysymyksiä perustuen haastattelutilanteen 

tunnelmaan ja haastattelijan intuitioon. Vapaamuotoinen haastattelutekniikka tähtää vapautu-

neeseen vuorovaikutukseen, jossa avoimella kohtaamisella kysymyksillä pyritään paremmin 

tavoittamaan esimerkiksi haastateltavan persoonaa, kuin etukäteen valmistellulla kysymysrun-

golla. (Niitamo, 2000, s. 28–29.) Vapaamuotoisen haastattelun käyttöä on siis perusteltu esi-

merkiksi persoonan paremmalla tavoittamisella. Se, onko persoonan tavoittaminen ylipäätään 

olennaisinta haastattelussa, riippuu haettavasta työtehtävästä, ja siten vapaamuotoisen haastat-

telun käyttöä tulee tarkastella kriittisesti. Onkin esitetty, että etukäteen suunnitellulla, jäsennel-

lyllä haastattelutekniikalla saavutettaisiin parempi ennuste hakijan menestymisessä haettavassa 

työtehtävässä (Niitamo, 2000, s. 31). 

Strukturoitu eli jäsennelty haastattelu puolestaan etenee etukäteen suunniteltujen kysymysten 

mukaisesti ja yleensä kaikki haastateltavat vastaavat samoihin kysymyksiin (Niitamo, 2000, s. 

32). Jäsennellyn haastattelusta voi tehdä usea seikka, esimerkiksi Campion, Palmer ja Campion 

(1997, s. 655) löysivät tutkimuksessaan 15 erilaista tapaa määritellä sitä, mitä jäsentely haas-

tattelussa tarkoittaa. Tällaisia jäsentelyn elementtejä ovat esimerkiksi vastausten arviointi etu-

käteen annetulla arvoasteikolla, kysymysten tarkka esittämisjärjestys, tarkentavien kysymysten 

rajoittaminen sekä saman haastattelijan käyttö kaikille haastateltaville.  Niitamon (2000) mu-

kaan erityistä etua jäsennellyn haastattelun käytössä on se, että se turvaa haastateltavien tasa-

arvoiset mahdollisuudet onnistua haastattelussa, eikä menestyminen haastattelussa riipu haas-
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tattelijan ja haastateltavan välisestä henkilökemiasta tai haastattelijan valikoimista kysymyk-

sistä. Toisaalta haastattelija pystyy keskittymään kuuntelemaan haastateltavan vastauksia, eikä 

niinkään kysymysten keksimiseen keskustelun pohjalta (Niitamo, 2000, s. 32–33).  

Haastattelu voidaan suunnitella esimerkiksi niin, että laaditaan runko läpikäytävistä teemoista. 

Alussa keskustellaan hieman kevyemmistä aiheista, ja esimerkiksi työtehtävä ja organisaation 

toiminta käydään yleisellä tasolla läpi. Alussa pyritään luomaan hyvä ilmapiiri ja kontakti haas-

tateltavaan. Haastattelun keskivaiheilla puolestaan voi keskustella myös haastavimmista aihe-

alueista. Loppupuolella haastattelua voidaan jälleen pyrkiä luomaan kevyempi tunnelma. (Hon-

kaniemi ym., 2007, s. 56.) 

Haastattelussa erilaisilla kysymyksillä on erilaisia tavoitteita. Haastattelija selvittää itselleen, 

mitä hän haluaa kysymyksillään selvittää ja saavuttaa. Haastattelukysymyksiä ei siis ole ennalta 

määrätty. Haastattelussa hyödynnetään usein mahdollisimman avoimia kysymyksiä, joihin ei 

voi vastata "kyllä" tai "ei". Myös "miksi"-alkuiset kysymykset ovat usein hedelmällisiä, sillä 

niiden avulla voi hankkia tietoa ratkaisujen perimmäisistä syistä sekä hakijan kyvystä hahmot-

taa oman toimintansa syitä ja seurauksia. Haastattelukysymysten olisi hyvä olla riittävän suoria, 

eikä haastattelija saa arvailla tai olettaa hakijalta tiettyjä vastauksia. (Honkaniemi ym. 2007, s. 

57.) 

Haastattelijoiden määrä vaihtelee yhdestä useampaan haastattelijaan. Haastattelijoille itselleen 

useampi haastattelija usein helpottaa haastattelua, sillä mukana on paitsi useampi korva- ja sil-

mäpari, myös näkemys hakijan soveltuvuudesta. Haastateltavalle useampi haastattelija saattaa 

tuoda enemmän paineentuntua haastattelutilanteeseen. (Honkaniemi ym., 2007, s. 62.)  

Suomen laki määrittää myöskin haastattelun aihealueita, eli henkilötietolakiin nojaten tiettyjä 

kysymyksiä ei saa haastattelussa kysyä. Tällaisia aiheita ovat hakijan uskonnolliset ja poliittiset 

vakaumukset, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta, rikollinen käyttäytyminen, tervey-

dentila tai hoitotoimenpiteet ja sosiaalihuollon kanssa asiointi. Terveydentila on kuitenkin joil-

lakin ammattialoilla olennainen tekijä, jolloin terveydentilaa voidaan arvioida rekrytointitilan-

teessa terveydenhuollon ammattilaisen toimesta. Lain nojalla hakijoita tulee myös kohdella ta-

sapuolisesti, ilman syrjintää, kaikissa prosessin vaiheissa. (Honkaniemi ym., 2007, s. 58.) 

Haastattelutilannetta voisi kutsua eräänlaiseksi koemaisteluksi puolin ja toisin, sillä vaikka 

haastattelussa haastattelija arvioi haastateltavaa ja hänen soveltuvuutta tehtävään, arvioi haas-
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tateltava itsekin tilanteessa työnantajaa ja halukkuuttaan siirtyä tämän palvelukseen. Oikeuden-

mukainen kohtelu edistää positiivisten kokemusten jakamista eteenpäin muille kenties samasta 

yrityksistä kiinnostuneille henkilöille. Työnantajan arvostusta lisää se, kun valitsematta jäänei-

täkin hakijoita kohdellaan hyvin prosessin loppuun asti. (Honkaniemi ym., 2007, s. 65.) 
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3 Metodologiset lähtökohdat 

 

Tutkimukseni toteutustapa on fenomenografinen. Olen valinnut fenomenografian tutkimukseni 

lähestymistavaksi, sillä sen tavoitteena on "kuvata yksilöiden käsityksiä ympäröivästä maail-

masta" (Niikko, 2003, s. 46). Fenomenografia on myös kasvatustieteelliselle tutkimukselle tyy-

pillinen tutkimusote (Niikko, 2003, s. 48). Kuvaan seuraavaksi fenomenografisen tutkimuksen 

periaatteita. 

3.1 Fenomenografia tutkimusotteena 

Fenomenografia on Uljensin (1991, s. 82) mukaan sosiaalitieteiden laadullinen ja tulkitseva 

tutkimusote, joka pyrkii kuvaamaan, analysoimaan ja ymmärtämään ihmisten käsityksiä ja ko-

kemuksia. Fenomenografia on Huuskon ja Paloniemen (2006, s. 162) mukaan erityisesti kas-

vatustieteellisen tutkimuksen piirissä suosittu tutkimusote. Ahosen (1994, s. 114) mukaan fe-

nomenografiassa tutkimuskohteena on ihmisen tapa käsittää ympäröivän maailman ilmiöt. Kä-

sitykset samasta ilmiöstä vaihtelevat eri ihmisillä, ja juuri tuota käsitysten laadullista, sisällöl-

listä vaihtelua fenomenografia pyrkii kuvaamaan. Arkiajattelu ja mahdollisimman erilaiset ajat-

telutavat sekä ajattelun sisällöt ovat asioita, joista fenomenografia on kiinnostunut (Niikko, 

2003, s. 29). Fenomenografiassa ei siis Martonin (1988, s. 141) mukaan tehdä päätelmiä maa-

ilmasta, vaan ihmisten käsityksistä maailmasta.  

Fenomenografiassa Ahosen (1994, s. 116) mukaan olennaista on tapa käsittää ihminen ja hänen 

ajattelunsa ja tapansa muodostaa tietoa. Fenomenografiassa ihminen nähdään rationaalisena 

olentona, joka kykenee selittämään ilmiöitä ja luomaan yhteyksiä ilmiöiden ja selitysten välille. 

Tällä tavalla, kokemustensa pohjalta, ihminen muodostaa käsityksiä. Käsityksiä sekä niiden 

laadullista eroavaisuutta keskenään fenomenografia tutkii empiirisin keinoin, kuitenkaan niitä 

arvottamatta tai asettamatta paremmuusjärjestykseen, kuten Ahonen (1994, s. 119) toteaa. Fe-

nomenografia pyrkii siis kuvaamaan yhden ihmisryhmän tapoja käsittää tietty ilmiö mahdolli-

simman systemaattisesti (Niikko, 2003, s. 28). 

Fenomenografisen tutkimuksen tavoitteena on siis Uljensin (1991, s. 82) mukaan selventää kä-

sitysten laadullista vaihtelua. Tavoitteena on siten Huuskon ja Paloniemen (2006, s. 165) mu-
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kaan löytää erilaisia käsityksiä ja ajattelutapoja sekä järjestää niistä systemaattisempaan muo-

toon. Käsityksiä ei siis kuvata yksilötasolla, vaan niiden eroavaisuuksia ja suhdetta toisiinsa 

pyritään ymmärtämään ja kuvaamaan.  

Fenomenografian taustafilosofia on fenomenologiassa, joka puolestaan tutkii kokemuksia. Ko-

kemus ja kokemusta tutkiva fenomenologia ovat olennaisia myös fenomenografiassa.  Koke-

mus (noesis) on pohjana käsitysten (noema) rakentumiselle (Niikko, 2003, s. 25). Ahosen 

(1994, s. 116–117) mukaan fenomenografinen ote voidaan selittää seuraavasti. Käsitysten tut-

kimisen pohjana on näkemys, jonka mukaan samalla asialla on kaksi puolta: ilmiö ja käsitys. 

Ilmiö on jokin joko ihmisen sisäisessä tai ulkoisessa maailmassa koettu kokemus. Samanaikai-

sesti kokiessaan ilmiön, ihminen rakentaa siitä oman käsityksensä. Kokemus on siten suhde 

yksilön ja ilmiön välillä. Käsitys on puolestaan tietoisesti, ajattelun avulla kokemuksesta raken-

nettu kuva kyseisestä ilmiöstä.  

Huomionarvoista on käsitys-sanan erityinen merkitys fenomenografiassa. Arkikielinen ymmär-

rys verrattuna fenomenografiseen tapaan käyttää käsitys-sanaa poikkeavat toisistaan merkittä-

västi. Arkikielessä käsitys-sanaa saatetaan käyttää kuvattaessa omaa, arkikokemukseen perus-

tuvaa mielipidettä tai arviota jostakin asiasta. Fenomenografiassa käsityksellä kuitenkin tarkoi-

tetaan yksilön syvällistä, rakentunutta ymmärrystä jotakin aiheesta, merkitysten antoa.  Käsitys 

on ikään kuin perustavanlaatuinen tapa nähdä jokin ilmiö. (Uljens, 1989, s. 10.) Käsitykset ovat 

Uljensin (1991, s. 82) mukaan paitsi pohjana ihmisen toiminnalle, myös merkityksenanto ta-

pahtumille rakentuu niiden pohjalta. 

Fenomenografia jakaa tutkimuskohteet ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmiin. Ensimmäi-

sen asteen näkökulma on Uljensin (1991, s. 82) mukaan sitä, että tutkija kuvaa jotakin ilmiötä 

suoraan, juuri sellaisena kuin hän sen käsittää. Painopiste on tällöin tutkimuksen kohteessa sekä 

tutkijan omassa kokemuksessa kohteesta (Niikko, 2003, s. 24). Toisen asteen näkökulmassa 

puolestaan pureudutaan ihmisten erilaisiin, vaihteleviin näkökulmiin. Ilmiötä kuvataan siis si-

ten, miten jokin ihmisryhmä sen käsittää. Fenomenografisen tutkimuksen tärkein sanoma on 

juuri tässä: ihmisten käsitykset ja niiden vaihtelu ovat tutkimuksen arvoisia. (Niikko, 2003, s. 

25.) 
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3.2 Fenomenografisen tutkimuksen kulku 

Fenomenografinen tutkimus pohjautuu Huuskon ja Paloniemen (2006, s. 166) mukaan empii-

riseen aineistoon. Ahosen (1994, s. 115) mukaan fenomenografinen tutkimus etenee tyypilli-

sesti pääpiirteissään neljän vaiheen kautta. Aluksi tutkija kiinnostuu aiheesta, josta huomaa 

näyttäytyvän paljon erilaisia käsityksiä. Toisessa vaiheessa tutkija perehtyy aiheesta löytyvään 

teoreettiseen tietoon ja jäsentelee teoriasta alustavan mallinnuksen. Kolmannessa vaiheessa tut-

kija haastattelemalla kerää erilaisia käsityksiä kyseisestä aiheesta. Neljännessä vaiheessa tutkija 

luokittelee käsitykset niistä löytämiensä merkitysten mukaisesti. Merkityksistä pyritään vielä 

luomaan ylemmän tason merkitysluokkia käsitysten erilaisuuden kuvaamiseksi.  

Teoreettinen perehtyminen on siis alkuvaiheen kiinnostuksen heräämisen jälkeen ensimmäinen 

fenomenografisen tutkimuksenteon vaihe Ahosen (1994, s. 132–133) mukaan. Teoreettinen pe-

rehtyneisyys on tärkeää, sillä ainoastaan siten tutkija voi lausua tutkimusongelmansa. Tämän 

lisäksi aineistonkeruuvaiheessa eli tyypillisimmin haastattelussa tutkijan tulee osata kysyä so-

pivia, teoriaan pohjautuvia syventäviä kysymyksiä haastateltavilta heidän käsityksiinsä liittyen. 

Ongelmanasettelu sekä haastattelukysymysten muodostaminen pohjautuvat siis Ahosen (1994, 

s. 134) mukaan teoreettisiin lähtökohtiin. Teoria ei kuitenkaan ohjaa tulkintaa eikä aineistolla 

pyritä testaamaan teoreettisia lähtökohtia, toteaa Huusko ja Paloniemi (2006, s. 166).  

Haastattelun jälkeen on tulkitsevan analyysin vuoro. Tulkinnassa huomio kiinnittyy Ahosen 

(1994, s. 143) mukaan kokonaisuuksiin. Tutkija ikään kuin keskustelee aineiston kanssa ja tul-

kinta syntyy peilaamalla empiriaa teoriaa vasten (Häkkinen, 1996, s. 39). Huuskon ja Palonie-

men (2006, s. 166) mukaan analyysin tavoitteena on havaita aineistossa käsitysten välisiä eroja. 

Erojen perusteella voidaan laatia erilaisia käsityksiä kuvaavia kuvauskategorioita. Vaikka haas-

tatteluvaiheessa haastateltaviin ja heidän käsityksiinsä suhtaudutaan yksilöllisesti, fenomeno-

grafian tavoitteena on muodostaa kuvaus tutkittavasta ilmiöstä kollektiivisella tasolla unohtaen 

yksilöt ja yksilökohtaiset vastaukset (Niikko, 2003, s. 49). 

Omaan tutkimukseeni fenomenografia sopii hyvin. Fenomenografinen tutkimus lähtee liik-

keelle tutkijan havaitessa aiheeseen liittyviä erilaisia käsityksiä. Rekrytointiaiheeseen liittyen 

erilaisia käsityksiä ja vallitsevia toimintatapoja on runsaasti. Rekrytointia koskevia käytäntöjä, 

näkemyksiä ja käsityksiä on yhtä paljon kuin rekrytointityötä tekeviä henkilöitäkin. 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Kuvaan tässä luvussa tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä vaiheita. Ensin lausun tutkimuson-

gelman, joka muodostui teoriaan perehtymisen seurauksena. Seuraavaksi kuvaan aineistonke-

ruun prosessia. Sen jälkeen esittelen fenomenografialle tyypillisen analyysin perusperiaatteet 

ja sen, miten ne toteutuvat tässä tutkimuksessa. 

4.1 Tutkimusongelma 

Perehdyttyäni rekrytointiprosessiin liittyvään teoriakirjallisuuteen, heräsi kysymys, mitä eri 

rekrytointiprosessin vaiheilla halutaan työnhakijasta selvittää. Rekrytoija hankkii tietoa työn-

hakijasta monipuolisesti ja systemaattisesti eri rekrytointiprosessin vaiheissa. Mikä merkitys 

tällä tiedolla on? Mitä eri rekrytoinnin vaiheissa halutaan selvittää? Tutkimuksessani paneudun 

rekrytoijien käsityksiin siitä, miten edellä mainittua tietoa kerätään ja mitä sillä halutaan saa-

vuttaa. Käsityksiä keräämällä on mahdollista lähteä etsimään vastauksia seuraavaan tutkimus-

ongelmaan: 

• Miten työnhakijaa arvioidaan rekrytointiprosessissa? 

Rekrytointiprosessissa on useita vaiheita, kuten olen tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä 

kuvannut. Rekrytointiprosessi koostuu tarpeen määrittelystä, työpaikkailmoituksen laatimi-

sesta, hakemusasiakirjojen käsittelystä ja haastatteluista (ks. Luvut 2.3–2.6). Tutkimusongelma 

peilautuu siten teoreettisesta viitekehyksestä, mutta työnhakijan arviointiin liittyvä tieto kerä-

tään haastattelemalla rekrytointia työkseen tekeviä henkilöiltä. Fenomenografisen tutkimuksen 

periaatteiden mukaisesti tutkimuksen tavoitteena on kuvata haastateltujen rekrytoijien käsityk-

siä tutkittavasta ilmiöstä. Käsityksillä tarkoitetaan fenomenografiassa jäsentynyttä ymmärrystä 

jostakin ilmiöstä. Tavoitteena ei ole kuvata ilmiötä tai todellisuutta, vaan nimenomaan ilmiöön 

liittyvää käsityksiä.  

4.2 Aineistonkeruu 

Fenomenografiassa tutkimusaineisto pohjautuu tietyn ihmisryhmän käsityksiin tutkittavasta il-

miöstä (Niikko, 2003, s. 46). Aineistonkeruu tapahtuu tavallisesti haastattelun avulla. Ahosen 

(1994, s. 136) mukaan silloin toteutuu fenomenografinen intersubjektiivisen tiedonkäsityksen 
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periaate, jonka mukaan oma tietoisuutemme ja tulkintamme ovat aina mukana hakiessamme 

tietoa toisten ihmisten ajattelusta. Haastattelun tarkoitus on kuvata ilmiötä siten kuin yksilö sen 

käsittää, suhteena omaan kokemukseensa. Tavoitteena on haastattelun avulla ymmärtää yksilön 

antamaa näkemystä. Tutkijan rooli haastattelussa on olla herkkä ja kannustaa reflektoimaan 

käsityksiään ilmiöstä moniulotteisesti. Käsitysten kuvaamisessa pyritään aitouteen ja reflektii-

visyyteen. Haastattelija myös syventää omaa ymmärrystään kysymällä täydentäviä kysymyksiä 

tarpeen vaatiessa. (Niikko, 2003, s. 31–32.)  

Haastattelun aikana vallitsee Ahosen (1994, s. 136) mukaan intersubjektiivinen luottamus. En-

sinnäkin se tarkoittaa sitä, että tutkija näkee ja ymmärtää omat lähtökohtansa, jotka omalta osal-

taan määrittävät haastattelutilannetta. Tutkija siis ymmärtää, miten oma tulkinta heijastaa haas-

tattelutilanteeseen ja pyrkii myös arvioimaan sen vaikutusta. Toiseksi intersubjektiivinen luot-

tamus tarkoittaa sitä, että haastattelijan on haastattelutilanteessa oltava aktiivisen kuuntelijan 

roolissa. Hän siis kuuntelee ja paneutuu siihen, mitä haastateltava sanoo. Syventävät, täydentä-

vät kysymykset ovat osa tätä intersubjektiivisen luottamuksen prosessia. Kolmanneksi inter-

subjektiivisen luottamuksen lähtökohtana on haastateltavan luottamus tutkijaa kohtaan. Haas-

tattelutilanne ei saa muistuttaa kuulustelua, vaan se on enemmänkin luottamuksen sävyttämää 

keskustelua. 

Haastattelukysymykset ovat mahdollisimman avoimia, mutta ne pohjautuvat tutkimusongel-

miin. Avoimilla kysymyksillä tavoitellaan sitä, että haastateltava nostaa itse esiin tärkeimpiä ja 

merkityksellisimpiä käsityksiä ilmiöstä. (Niikko, 2003, s. 31.) Ahosen (1994, s. 138) mukaan 

fenomenografiassa haastattelu on ihanteellisessa tilanteessa täysin avoin, ja tutkija muodostaa 

ennen haastattelua vain rungon keskustelulle. Myös puolistrukturoitua haastattelua voidaan 

käyttää. Tällöin haastattelukysymysten muoto muodostuu keskustelun kulun ja haastateltavan 

henkilön mukaan.  

Keräsin tutkimusaineiston fenomenografisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti haastattelun 

avulla. Valitsin haastattelumuodoksi puolistrukturoidun haastattelun eli teemahaastattelun. 

Tässä haastattelutyypissä kysymykset on muodostettu teorian pohjalta, mutta esimerkiksi ky-

symysten järjestys ja muoto voi vaihdella haastattelun etenemisen mukaan (Hirsjärvi & Hurme, 

2011, s. 47). Fenomenografiassa pyritään pitämään haastattelukysymykset mahdollisimman 

avoimina.  
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Aineistonkeruun tavoitteena oli siis löytää vastauksena tutkimusongelmaan työnhakijan arvi-

ointiin liittyviä käsityksiä. Muodostin haastattelurungon tutkielman teoreettiseen viitekehyk-

seen pohjautuen pitäen mielessäni koko ajan tutkimusongelman. Teoreettisessa viitekehyksessä 

kävin läpi rekrytointiprosessin eri vaiheita (ks. Luvut 2.3–2.6). Hakijasta hankitaan laaja-alaista 

tietoa monivaiheisella rekrytointiprosessilla. Arviointia tapahtuu kaikissa rekrytointiprosessin 

vaiheissa, ja siksi myös haastatteluteemat käsittelivät rekrytointiprosessia ja sen vaiheita. Tar-

kentavina kysymyksinä kysyin nimenomaan hakijan arviointiin liittyviä kysymyksiä. Sen li-

säksi haastattelussa käsiteltiin muun muassa rekrytoinnin tulevaisuuden näkymiä sekä osaami-

sen ja soveltuvuuden käsitteitä, sillä halusin tutustua tutkittavaan ilmiöön laaja-alaisesti. Toi-

saalta en halunnut rajata pois mahdollisuutta muodostaa esimerkiksi toista tutkimusongelmaa 

haastatteluaineistoon pohjautuen – en kuitenkaan tehnyt sitä tässä tutkimuksessa, vaikka ai-

neisto olisi ollut siihen erittäin hedelmällinen.  

Kaikkia haastattelukysymyksiä muotoillessani pyrin pitämään mielessäni varsinaisen tutkimus-

ongelman. Haastatteluteemoina oli kuitenkin sellaisiakin aiheita, kuten päätöksenteko ja rekry-

toinnin tulevaisuus, jotka eivät niinkään tuottaneet tutkimusongelmani kannalta hyödyllisiä ha-

vaintoja. Haastattelukysymykset olivat fenomenografialle tyypillisesti mahdollisimman avoi-

mia. Koin kuitenkin aloittelevana tutkijana, että kysymysten muodostaminen etukäteen on tär-

keää, jotta saan varmasti relevanttia tietoa tutkimusongelmaani peilaten. Sen vuoksi muodostin 

osan kysymyksistä etukäteen, mutta haastattelussa itsessään kysyin tarkentavia kysymyksiä 

haastateltavien vastausten perusteella. Haastattelurunko on liitteenä (ks. Liite 1). 

Tein ensimmäisen haastattelun testimielessä, mutta päädyin pitämään haastattelurungon sa-

mana, ja otin myös kyseisen testihaastattelun mukaan aineistoon. Haastattelurunkoni oli melko 

laaja, ja haastattelut itsessään aika pitkiä. Oikeastaan vasta analyysivaiheessa saavutin varmuu-

den siitä, että haastattelurunkoni oli kuin olikin onnistunut ja laajuudestaan huolimatta sain re-

levanttia tietoa tutkimusongelmaani koko haastatteluaineistosta. Jälkeenpäin ajateltuna tietyt 

kysymykset olivat hieman epäolennaisia tutkimusongelman kannalta, mutta toisaalta ne toivat 

minulle henkilökohtaisesti hyvinkin mielenkiintoista tietoa rekrytointiteemaan liittyen.  

Haastateltavikseni valitsin kuusi henkilöä erilaisista organisaatioista ja erilaisilta toimialoilta, 

sillä fenomenografiassa mielenkiinnon kohteena on tutkittavaan ilmiöön liittyvä käsitysten laa-

dullinen variaatio. Siten on hedelmällistä tutkia henkilöitä, joilla on kyseisestä ilmiöstä toisis-

taan erilaisia käsityksiä. Haastateltavien erilaiset taustat näkyivätkin tutkimusaineistossa hyvin, 

sillä haastateltavat rekrytoijat tarkastelivat ilmiötä erilaisista ja moninaisista näkökulmista. 
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Haastateltavien löytäminen oli kohtuullisen helppoa, sillä rekrytointityötä tehdään lähes tul-

koon kaikissa organisaatioissa, enkä ollut asettanut esimerkiksi toimialaan tai kokemukseen 

liittyviä rajoitteita. Pyrin kuitenkin valitsemaan sellaisia henkilöitä, joilla oli kohtuullisen pal-

jon kokemusta rekrytoinnista, ja täten myöskin muodostunut käsitys tutkittavasta ilmiöstä.  

Kolme haastateltavista työskenteli henkilöstöpalvelualalla eli he rekrytoivat toimeksiantojen 

perusteella sopivia henkilöitä yritysasiakkaille. Kaksi heistä teki rekrytointeja hyvin eri tyyppi-

sille aloille ja eri tyyppisiin tehtäviin. Yksi heistä oli kaupan alalle erikoistuneessa henkilöstö-

palveluyrityksessä ja täten rekrytoi nimenomaan kaupan alan henkilöstöä.  

Kolme muuta haastateltavaa rekrytoivat henkilöstöä niin sanotusti omaan taloon. Kaksi haasta-

teltavista työskenteli henkilöstöammattilaisena yksityisessä yrityksessä, ja rekrytointi on olen-

nainen osa heidän työnkuvaansa. He edustivat kahta hyvin erilaista toimialaa. Kuudes haasta-

teltava työskenteli kolmannella sektorilla eli järjestössä, ja hän rekrytoi esimiehen roolissa 

työntekijöitä tiimeihinsä. 

Kaksi kuudesta haastattelusta tein Skypen välityksellä, loput neljä haastattelua toteutettiin kas-

vokkain. Kaikki haastattelut sujuivat mukavissa merkeissä ja mielestäni haastatteluissa vallitsi 

luottamuksen ilmapiiri. Skype-haastattelun koin kohtuullisen hyväksi haastattelukeinoksi, sillä 

videoyhteys mahdollisti sen, että näin haastateltavan ja hän minut. Toisessa Skype-haastatte-

lussa oli pieniä teknisiä ongelmia, mikä hieman hankaloitti haastattelun kulkua. Muutoin 

Skype-haastattelut onnistuivat yhtä hyvin kuin kasvokkain tapahtuneet haastattelutkin. Loppua 

kohden haastattelut sujuivat huomattavasti paremmin ja opin itse keskittymään olennaiseen 

haastattelutilanteessa. Haastattelut kestivät noin tunnin, lyhin haastattelu kesti noin 50 minuut-

tia ja pisin haastattelu noin 80 minuuttia. Haastattelut toteutettiin heinä-elokuussa 2017. 

Aloitin haastattelun kertomalla suullisesti haastattelun tarkoituksesta sekä anonymiteettisuo-

jasta. Anonymiteetin suojaamiseksi olen jättänyt joistain aineistonäytteistä tiettyjä yritykseen 

tai toimialaan liittyviä viittauksia pois, ja korvannut ne sulkeisiin asetetulla yleisluontoisella 

ilmauksella. Anonymiteettisuojan vuoksi en myöskään avaa haastateltavien taustaa sen tarkem-

min, kuin yllä on kuvattu. 

Seuraava vaihe oli litteroida haastattelut, joka aloittaa tutkimuksen analyysivaiheen. Litteroin-

titavaksi valitsin peruslitteroinnin, eli litteroin puheen sanatarkasti, murresanat mukaan lukien, 

mutta jätin pois osan täytesanoista. Tarkoitukseni ei ole jatkokäyttää aineistoa, joten koin pe-

ruslitteroinnin riittäväksi tässä yhteydessä. 
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4.3 Analyysi 

Fenomenografiselle tutkimukselle ei ole olemassa yksittäistä, oikeaa tapaa suorittaa analyysi-

vaihe. Fenomenografinen analyysi noudattaa siis laadullisen tutkimuksen perusperiaatteita. 

Tämä tarkoittaa sitä, että analyysi on jatkuva, reflektiivinen ja systemaattinen prosessi, joka 

alkaa jo aineistonkeruuvaiheessa jatkuen niin kauan, kunnes tulokset muodostavat organisoidun 

ja merkityssisällöllisen synteesin. (Niikko, 2003, s. 32–33.) 

Tein aineiston analyysiä QSR NVivo -analyysiohjelman avulla. Olen hyödyntänyt analyysis-

säni nelivaiheista fenomenografista analyysimallia (Niikko, 2003, s. 33–37). Mallin ensimmäi-

nen vaihe on lukea aineisto läpi huolellisesti ja useita kertoja. Toimin juuri näin pyrkien etsi-

mään ja sisäistämään tekstistä hakijan arviointiin liittyviä ilmauksia. Toisessa vaiheessa il-

mauksia pyritään teemoittelemaan tutkimusongelman suuntaisesti. Tässä vaiheessa keskityin 

vielä koko aineistoon kokonaisuutena pyrkien rajaamaan ja edelleen poimimaan tekstistä olen-

naisia ilmauksia tutkimusongelmaani nähden, sillä aineistossa oli paljon ylimääräistäkin mate-

riaalia. Tärkeää on, että tutkija pyrkii sulkeistamaan omat esioletuksensa eli omat uskomuk-

sensa aihepiiriin liittyen (Niikko, 2003, s. 35). Esioletusten sulkeistaminen olikin haastavaa, 

sillä huomasin minulla olevan paljon tietoa ja uskomuksia ennakkoon, mutta jouduin jättämään 

oletukset taka-alalle. Lopulta onnistuin luopumaan esioletuksista ja keskityin aineistoon pyr-

kien eläytymään haastateltujen kokemuksiin, kuten fenomenografialle on tyypillistä.  

Analyysin kolmannessa vaiheessa ilmauksista syntyneistä teemoista muodostetaan lopulta ka-

tegorioita (Niikko, 2003, s. 36). Kategoriat muodostuvat tutkijan konstruktiossa. Tässä vai-

heessa muodostin ylä- ja alakategoriat.  

Neljännessä vaiheessa kategorioista muodostetaan kuvauskategoriat, eli yhdistellään kategori-

oista laaja-alaisempia kokonaisuuksia (Niikko, 2003, s. 36). Toteutin tämän vaiheen rakenta-

malla ja tarkentamalla kategorioita. Tässä vaiheessa palasin vielä aineistoon varmistamaan, että 

kategoriat todella kuvastavat alkuperäisiä ilmauksia.  

Tutkimushavaintoja kuvatessa fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään säilyttämään arki-

kielinen ilmaisu (Niikko, 2003, s. 39). Tämä tarkoittaa suorien lainausten tuomista aineistosta, 

jotta tutkijan päätelmät ovat läpinäkyviä. Suorilla lainauksilla voidaan myös argumentoida ku-

vauskategorioiden rakentumista. Olenkin tuonut runsaasti suoria lainauksia perustellakseni 

mahdollisia tulkintoja aineistosta.  
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5 Tutkimushavainnot 

 

Tässä luvussa avaan havaintojani haastatteluaineistostani peilaten tutkimusongelmaani "Miten 

hakijaa arvioidaan rekrytointiprosessissa?". Havaintojeni perusteella loin fenomenografialle 

tyypillisen kuvauskategoriarakenteen. Yläkategoriat muodostuivat luontevasti rekrytointipro-

sessin vaiheista, joissa arviointia tehdään, ja ne ovat: 

1. Tarpeen kartoitus  

2. Hakemusasiakirjat arvioinnin välineenä 

3. Haastattelu arvioinnin välineenä 

4. Muut arvioinnin välineet 

Kukin kategoria sisältää myös alakategorioita, jotka avaan tarkemmin tekstissä. Tarpeen kar-

toitus sisältää kaksi alakategoriaa: tehtävänkuvan määrittäminen ja haettavan henkilön ominai-

suuksien määrittäminen. Hakemusasiakirjojen arviointi sisältää kolme alakategoriaa: tehtä-

vässä vaaditun osaamisen arviointi, motivaation arviointi sekä mielikuvan arviointi. Haastattelu 

sisältää neljä alakategoriaa: vuorovaikutustaitojen arviointi, tehtävässä vaaditun osaamisen ar-

viointi, persoonan arviointi sekä yritykseen sopivuuden arviointi. Muut arvioinnin välineet ovat 

testit ja suosittelijat, jotka muodostavat tämän kategorian alakategoriat. Alla oleva kuva 1 on 

kuvauskategoriarakenteesta, jonka jälkeen avaan kategoriat tarkemmin. Olen tuonut tutkimus-

havaintoihini runsaasti suoria lainauksia aineistosta tulkintojeni argumentoimiseksi. 

 

Kuva 1. Kuvauskategoriarakenne: työnhakijan arviointi rekrytointiprosessissa. 
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5.2 Tarpeen kartoitus 

Hakijan arviointi alkaa jo ennen haun aloittamista, sillä rekrytointiprosessin ensimmäiseksi vai-

heeksi haastatellut rekrytoijat kertoivat tarpeen kartoituksen, joka muodostaa ensimmäisen ylä-

kategorian. Tarpeen kartoituksessa voidaan nähdä kaksi alakategoriaa: tehtävänkuvan määrit-

täminen ja henkilötyypin määrittäminen, jotka toisaalta voimakkaasti limittyvät toisiinsa. Rek-

rytoijat käyttivät tarpeen kartoituksesta nimityksiä speksaus sekä profiilin, tarpeen, roolin ja 

henkilötyypin määrittäminen. Speksauksessa käydään läpi yrityksen toimintatavat, työyhteisö 

sekä tehtävä. Tehtävä määritellään mahdollisimman tarkkaan pitäen sisällään työhön liittyvät 

käytännöt, haasteet ja mahdollisuudet.  Limittäin tehtävänkuvan määrittämisen kanssa tapahtuu 

haettavan henkilön ominaisuuksien määrittäminen.  Osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen 

osalta vaatimukset riippuvat hyvin paljon toimialasta ja tehtävästä. Suorittavan tason tehtäviin 

aiempi osaaminen ei ole niin välttämätöntä, mutta aiempaa kokemusta arvostetaan. Sen sijaan 

määrittelyn kohteena on henkilö tyyppinä, persoonana.  

"Mitä me odotetaan työntekijältä ja mitä ominaisuuksia työntekijällä pitäisi olla koska kau-

pan töistä kyse niin enemmänki haetaan sitä, että on valmis kehittymään ja innostunut ja 

motivoitunut tekemään sitä kuin että olisi joku tietty koulutus tai jotain muuta tarkempia 

vaatimuksia." 

Mitä vaikeammaksi vaatimustasoltaan tehtävänkuva muuttuu, sitä enemmän aiempaa työkoke-

musta ja muodollisia pätevyyksiä vaaditaan. Asiantuntijatehtäviin rekrytoitaessa esimerkiksi 

julkisella sektorilla on tiettyjä koulutus- ja pätevyysvaatimuksia, jotka valittavan henkilön tulee 

täyttää. Aiempi kokemus, toimialan ja tehtävänkuvan tuntemus sekä muodollinen pätevyys ovat 

siis asioita, jotka korostuvat asiantuntijarekrytoinneissa. 

Ominaisuuksien määrittämisen osalta rekrytoijat käyttivät verbejä "arvostaa", "odottaa", "edel-

lyttää" ja "vaatia". Työtehtävissä vaaditut jotkut osaamiset, ominaisuudet, tiedot ja taidot ovat 

siis välttämättömämpiä kuin toiset. On siis ominaisuuksia, joita arvostetaan, mutta niitä ei vält-

tämättä edellytetä valittavalta henkilöltä, eli jonkin asian puuttuminen ei välttämättä muodostu 

rekrytoinnin esteeksi.  

Rekrytoijat kuvasivat, kuinka tarpeen kartoittamisen vaiheessa syntyy mielikuva siitä, mitä hae-

taan. He kuvasivat myös, että mielikuva on tärkeää pitää mielessä läpi rekrytointiprosessin, eikä 

lähteä muuttamaan sitä saatavien hakijoiden mukaisesti.  Hakijan arviointi alkaa siis jo ennen 

kuin yhtäkään hakemusta on saapunut perille. Sopiva hakija määritellään etukäteen suhteessa 
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siihen, mitkä ovat tehtävän asettamat vaatimukset liittyen muun muassa koulutukseen, työko-

kemukseen ja persoonaan.  

5.3 Hakemusasiakirjat arvioinnin välineenä 

Hakijasta kerätään tietoa vielä perinteisin keinoin eli kirjallisilla tuotoksilla, pääasiassa hake-

muksen ja ansioluettelon avulla. Haastatelluilla rekrytoijilla oli käytössään myös rekrytointijär-

jestelmä, jonka kautta suurin osa hakemuksista pyydettiin toimittamaan. Vaihtelua hakemusten 

toimittamisessa on alakohtaisesti: mitä vähemmän potentiaalisia työnhakijoita kyseisiin työteh-

täviin on, sitä helpommaksi työn hakeminen heille tehdään. Tällöin esimerkiksi sähköpostilla 

lähetty hakemus tai yhteydenotto sosiaalisessa mediassa on myös tyypillinen, sopiva tapa haki-

jalle ilmoittaa kiinnostus työpaikasta. Joillakin aloilla on osaajapulaa, jolloin rekrytointiprosessi 

ja sopivien hakijoiden löytäminen poikkeavat hieman perinteisestä. Tällöin suorahaku on tyy-

pillisempi tapa löytää sopivia hakijoita, eli rekrytointityötä tekevä on itse aktiivisesti yhteydessä 

hakijaan ja yrittää houkutella tätä sopivaan työtehtävään. Sopivia hakijoita löydetään esimer-

kiksi LinkedIn-palvelusta, jossa hakijan profiilia arvioidaan työkokemuksen ja työnäytteiden 

perusteella.  

Rekrytointijärjestelmässäkin olennaista kuitenkin on hakijan lähettämä ansioluettelo ja hake-

mus. Hakemuksen ja ansioluettelon merkityksen painotuksissa oli eroavaisuuksia. Ansioluet-

telo nähtiin selkeästi tärkeimpänä tiedonkeruun välineenä, hakemus puolestaan joissakin ta-

pauksissa jopa turhana. Kuitenkin myös hakemuksen roolia korostettiin erityisesti motivaation 

mittarina. 

"Mää ite ainaki avaan CV:n ihan ekaksi että sen kautta kattoa sitten että mätsääkö se. ... 

Että ihan CV on ihan ykkönen. Joskus se jää vähän kapeaksi, että nyt on pakko avata hake-

mus, että mikä tää on tää, että sitte seuraavaksi se hakemus." 

Ansioluetteloista, hakemuksista, järjestelmistä tai vaikkapa LinkedIn-profiilista etsittiin selke-

ästi kolmea asiaa, jotka muodostavat alakategoriat tässä ryhmässä: tehtävässä vaaditun osaami-

sen arviointi, motivaation arviointi sekä mielikuvan arviointi. Tehtävässä vaaditulla osaamisella 

tarkoitetaan soveltuvaa koulutusta ja/tai aiempaa työkokemusta. Painotukset, mitä hakupape-

reista etsitään, vaihtelevat ala- ja tehtäväkohtaisesti. Joissakin tehtävissä korostuu enemmän 

esimerkiksi motivaatio, eikä muodollisia pätevyysvaatimuksia ole. Joissakin tehtävissä moti-

vaatio on toki tärkeää, mutta se ei riitä, jos vaadittu kokemus ja osaaminen puuttuvat. 
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5.3.1 Tehtävässä vaaditun osaamisen arviointi 

Jo tarpeen kartoituksessa kävi ilmi, että joissakin, erityisesti asiantuntijatason tehtävissä, vaa-

ditaan hakijoita soveltuvaa koulutusta ja aiempaa työkokemusta. Tällöin myös hakupapereista 

niitä lähdetään etsimään.  

"No niistä katotaan aina nää tämmöset, meillä varsinki jos (julkisen sektorin toimijan) kans 

tehään yhteistyötä niin on aika tärkeitä tietyt koulutukseen ja kokemukseen liittyvät asiat, 

... Eli täyttääkö ne ne tietyt kriteerit, eli ensin katotaan sen perusteella, että onks niillä ne 

tietyt vaatimukset, jotka täytyy olla, ja sitten niiden perusteella lähetään tutkimaan tarkem-

min." 

Yllä oleva on esimerkki siitä, että tietyt pätevyysvaatimukset tarkistetaan ensin, ja vasta sitten 

hakijaan lähdetään tutustumaan tarkemmin. Koulutusta kohtaan asetetut kriteerit ovat tämän 

esimerkin mukaan ratkaisevia. Hakija pääsee tarkempaan tutkailuun vain, jos kriteerit täyttyvät.  

Aiempi kokemus ja osaaminen tietyistä tehtävistä nähtiin eduksi, sillä erityisesti asiantuntija-

tehtävissä uusien tehtävien omaksuminen saattaa viedä runsaasti aikaa. Täysin ilman spesifiä 

kokemusta valittuja henkilöitä on kokemuksen mukaan jouduttu perehdyttämään uusiin tehtä-

viin melko pitkään. Rekrytoinnissa siten arvioidaan myös sitä, kuinka kauan työntekijä vaatii 

perehdyttämistä uusiin tehtäviin ennen kuin on omaksunut työtehtävänsä ja kykenee toimimaan 

siinä itsenäisesti.  

"Meillä on se kokemus, että otetaan pystymetästä, esimerkiks meijän talon sisältä, niin kyllä 

se on pitkä aika että ihmiset oppii tässä järjestelmän osassa toimimaan." 

Aina tehtävään ei kuitenkaan vaadita osaamista tai koulutusta. Jotkin suorittavat tehtävät mai-

nittiin esimerkkeinä tällaisista työtehtävistä. Tällöin hakupapereissa tulee tulla esille jotain työ-

tehtävän kannalta oleellista, kuten harrastuneisuutta, joka kertoo soveltuvuudesta. Tämä vaatii 

myös rekrytoijalta tulkintaa siitä, mikä asia voisi tehdä henkilöstä soveltuvan työhön.  

"Jos se on vaikka tuotantotyötä, mihin pystys ilman mitään koulutusta, ilman mitään ai-

kasempaa työtaustaa, niin vähän sitten vaikea arvioida CV:n perusteella. Se että no okei, 

tuotantotyö on yleensä fyysistä, että onko vaikka urheiluharrastusta.” 
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5.3.2 Motivaation arviointi 

Motivaation korostamiseen hakemus nähtiin tärkeänä välineenä, mutta sen painoarvo puoles-

taan vaihteli paljon. Hakemus nähtiin mainiona tapana perustella omaa soveltuvuutta haetta-

vaan tehtävään. Hakemus myös herättää kiinnostusta ja mielenkiintoa tietää henkilöstä enem-

män. 

"Sitten kun se hakemus tulee tiettyyn työpaikkailmotukseen, että sieltä löytyy ne tietyt asiat, 

hän on vastannu niihin kysymyksiin mitä me haetaan, että miks juuri minä olen tähän paik-

kaan soveltuva. Hakija on osannu tuoda ne omat piirteet, koulutukset, kokemuksen, että se 

heti kiinnostaa. Että hei tässä on just sellanen mitä me etitään. Mutta se on vaan vielä pa-

perilla siinä vaiheessa." 

Erityisen tärkeää työnhakijan toimesta on kohdentaa hakemus juuri kyseiseen työtehtävään. 

Hakemuksesta etsitään tietoa, miksi hakija on kiinnostunut kyseisestä tehtävästä. Geneeriset, 

useaan positioon sopivat hakemukset eivät herätä mielenkiintoa. Hakijan motivaatiota siis ar-

vioidaan hakemuksen perusteella. 

"Mää katon aika usein sitä, että onko se ihminen laittanu sinne että miksi se hakee. Miksi 

se haluaa meille töihin. Jos joku on vaan silleen laittanu että mää oon ollu tuolla töissä, 

että se on semmonen tusinahaku, se menee aika usein pois." 

5.3.3 Mielikuvan arviointi 

Kuten sanottua, hakemuksesta ja ansioluettelosta etsittiin sekä sopivaa koulutusta ja osaamista 

sekä motivaatiota. Aina kuitenkaan kiinnostuksen herääminen ei ollut niin yksiselitteistä. Jos-

kus huomion kiinnitti ja kiinnostuksen herätti esimerkiksi ansioluettelon "reippaus". Sekä an-

sioluettelon että hakemuksen huolellinen ulkomuoto ja sisältö saa huomion kiinnittymään po-

sitiivisesti. Huolellisesti tehdyt hakemusasiakirjat herättävät paitsi kiinnostusta, ne ovat myös 

informatiivisempia. Siten yksi arvioitava asia hakemusasiakirjoissa on niiden "henki" – millai-

sen tunteen ne herättävät lukijassa. Tämän tunteen avulla pystyttiin arvioimaan, millainen 

tyyppi hakupapereiden takana oikeasti on. Kutsun tätä mielikuvan arvioinniksi. 

"CV joka näyttää reippaalta, se kuulostaa niin hullulta, mutta joskus ne vaan pomppaa 

sieltä että tää näyttää hyvältä paperilla, vaikka ihmisellä ei o välttämättä mitään työkoke-

musta eikä mitään, mutta se tulee sieltä läpi ja miten se esittää asiat niin ne vaan jotenki 

sieltä pystyy erottamaan." 

 "Siinä on sillä CV:llä hirveen iso merkitys. Varastotyöntekijää haettiin, siellä oli niinku 

200 hakijaa, niin sieltä vaan sit se yks aivan huikean hyvä tyyppi sen CV:n perusteella, se 

oli niin selkeä ja jäsennelty ja hyvä. Tosi selkeä, simppeli mut kaikki oleellinen kävi esiin, 

niin se vaan niinku pomppas sieltä että tuo. Ja oli aivan huikean hyvä tyyppi." 
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5.4 Haastattelu arvioinnin välineenä 

Rekrytointiprosessin seuraava vaihe ja tapa arvioida hakijoita on haastattelut. Rekrytoijat ker-

toivat käyttävänsä erilaisia haastattelutyyppejä ja useimmilla heistä puhelinhaastattelu toimii 

ensimmäisenä haastattelun vaiheena. Puhelinhaastattelussa tarkoituksena on saada vastauksia 

heränneisiin lisäkysymyksiin esimerkiksi työn käytäntöihin tai pätevyysvaatimuksiin liittyen ja 

selvittää, kannattaako hakijaa kutsua varsinaiseen haastatteluun. Myös erilaisia videolla tehtä-

viä haastatteluja käytetään jonkin verran, erityisesti käytännön syistä silloin, kun hakija on fyy-

sisesti pitkän matkan päässä. Jonkin verran videohaastattelua käytetään myös ensimmäisenä 

haastattelukierroksena ajan säästämiseksi. Tällöin voidaan myös kutsua useampia haastatelta-

via ensimmäiselle haastattelukierrokselle kuin silloin, jos kaikki haastattelut tehtäisiin kasvo-

tusten. Puhelin- ja videohaastattelut koettiin myös hyväksi tavaksi varmistaa hakijan motivaatio 

haettavaa tehtävää kohtaan. 

"Puhelinhaastattelu on siitä kyllä hyvä, että siinä jo erottaa ne… Se voi olla tosi hyvä CV 

ja kaikki kohillaan ja sitten sää soitat sen puhelinhaastattelun, niin siinä tulee ilmi, että no 

en minä voikaan tehä sillon ja tällön töitä ja on kaikennäköstä … Ja sitten ku kysytään, että 

miksi sää hait tätä paikkaa, niin se motivaation sieltä kyllä sitten pystyy bongaamaan. Että 

itsellä ensimmäinen kysymys on, että mikä sai hakemaan tätä paikkaa ja se jo kertoo aika 

paljon. " 

"Äänestäki jo kuulee, että kuinka innostunu se ihminen on siitä tehtävästä, että onko se vaan 

että kokeilempa nyt vaan hakea vai haluaako se oikeesti tähän paikkaan. Vai onko näin 

rumasti sanottuna työkkäri pakottanu hakemaan, että tämmösiä haetaan sen puhelinhaas-

tattelussa." 

Ryhmähaastattelu on myös hyvin suosittu työkalu. Ryhmähaastattelu nähtiin joissain tapauk-

sissa jopa niin tärkeänä työkaluna, että ilman sitä ei haluta palkata yhtäkään työntekijää. Ajan-

säästö nähtiin tärkeänä syynä käyttää ryhmähaastattelua työkaluna, mutta tärkein syy oli ryh-

mähaastattelun erityispiirteisyys, sillä siinä voidaan tarkastella hakijan vuorovaikutustaitoja. 

Erityisesti sellaisissa tehtävissä, joissa vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa työtehtävässä 

menestymistä, ryhmähaastattelua kerrottiin käytettävän. Ryhmähaastattelussa myöskin hakijoi-

den vertailu rinnakkain on mahdollista.  

Viimeinen haastatteluvaihe on aina kasvokkain tapahtuva yksilöhaastattelu, jolla pyritään sel-

vittämään vielä lopullinen soveltuvuus tehtävään. Pääsääntöisesti haastattelukierroksia on siis 

tavalla tai toisella useita. Tällöin varmistutaan siitä, että hakija on juuri sopiva tehtävään. Ha-

kukierrosten myötä päästään myös syvemmin pureutumaan hakijaan. Haastattelu ei kuitenkaan 
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ole tyhjentävä arvioinnin tapa, ja useimmiten siihen liitetään soveltuvuutta mittaavia kysymyk-

siä tai tehtäviä. Paneudun tähän seuraavassa yläkategoriassa.  

Haastattelijan rooli on olennainen arvioinnissa. Kaikki haastatellut rekrytoijat viittasivat koke-

muksen tuomaan varmuuteen, silmään tai "hunchiin" (kutinaan, aavistukseen), joka on olen-

naista hakijan arvioinnissa. Rekrytoijat myös luottivat omaan arvostelukykyynsä hyvin vah-

vasti, vaikka kertoivat toki virhearvioitakin sattuvan silloin tällöin. Rekrytoijat viittasivat 

omaan tuntemukseensa hakijan sopivuudesta, mutta ennen kaikkea rationaalisuuteensa, ky-

kyynsä nähdä rekrytointiprosessi ja henkilövalinta objektiivisena ja kokonaisvaltaisena koko-

naisuutena. Vaikka omaan tuntemukseen ja "fiilikseen" hakijasta viitattiin, hakijasta ei tarvitse 

pitää henkilökohtaisella tasolla, vaan hakijoita tarkastellaan objektiivisesti ja haettavan työteh-

tävän kautta.  

"Toki se on jännä juttu, että se "hunch", mikä tulee siitä ihmisestä, niin se yleensä on oike-

assa, että jos joku juttu jää takaraivoon vaivaamaan, niin se on sitte, se tulee, se on just 

näin." 

"Ei semmonen, että jos mulla jää jostain ihmisestä joku fiilis, niin ei se mulla enää oikees-

taan oo vaikuttanu vuosiin, että se on harjaantunu siinä, että katsoo sitä sillä tavalla ulko-

puolelta sitä tilannetta, et siltä tasolta joo, että mun pitää pystyä ylpeydellä sanoon, että se 

ihminen kuuluu mun joukkueeseen, niin se fiilis kyl pitää olla." 

Haastattelussa käytetään usein myös useita haastattelijoita ja arvioijia luotettavuuden ja objek-

tiivisuuden lisäämiseksi. Haastattelussa koetaan olevan monia erilaisia havainnoitavia asioita, 

jolloin useamman haastattelijan käyttö helpottaa arviointia. Esimerkiksi eräässä tapauksessa 

kerrottiin pyrittävän siihen, että mahdollisimman moni eri ihminen tapaa hakijan hakuprosessin 

eri vaiheissa, mutta yksi haastattelija säilyy samana läpi prosessin. 

"Siihen panostetaan oikeesti kunnolla, että siinä ois nimenomaan useempi ku yks henkilö 

arvioimassa, että voi sitten käydä jonku toisen kanssa läpi, keskustella sitten ollaanko sa-

maa mieltä ja ylipäätään miten hän kokee tämän ihmisen ja että oisko se sopiva mätsi siihen 

rooliin ja tehtävään." 

"Me pääasiassa tehdään niin että meillä on aina kaks rekrytoijaa mukana, jolloin ennem-

minki toisella on päävastuu ja toisella on enemmänki tarkkailijan rooli, jollon pystyy sitten 

enemmän seuraamaan näitä nonverbaalisia viestejä, varsinki tollasessa ryhmähaastattelu-

tilanteessa." 

Ensiarvoisen tärkeänä asiana haastattelun onnistumiseksi mainittiin "oikeiden kysymysten" ky-

syminen. Jotta hakijasta saataisiin mahdollisimman kattava kuva ja tarvittava osaaminen näky-

väksi, haastattelijan roolissa olennaista on sopivien kysymysten valinta ja keskustelun eteen-

päin vieminen. Haastattelukysymysten rakentamisessa ja etenemisessäkin olennaisimmaksi 
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asiaksi kuvattiin se, että keskustelun ei tarvitse edetä kysymysten mukaan missään tietyssä jär-

jestyksessä, kunhan tiettyihin kysymyksiin varmasti saadaan vastaus. 

"En mää tiiä, sillon ku on alottanu tätä rekrytointia niin sillon oli monesti semmonen lappu 

missä oli kysymykset valmiina, mutta ei mulla nykyään. Että pystyy luottaan itseensä. Että 

enemmän mää aattelen sitä, että mää oon niin läsnä, että mää löydän ne että mitä mun 

pitää kysyä tuolta ihmiseltä, että tavallaan mää luotan myös itseeni siinä, että mun ei tarvi 

minkään lapun kanssa kysyä ja kirjottaa, vaan että mää luotan siihen, että mää osaan sen 

oikean kysymyksen."  

"Ne pitää rakentaa ne kysymykset sillä tavalla, että no ensinnäki niihin ei voi vastata kyllä 

tai ei vaan niihin pitää vastata ihan lauseellakin, ja sitten pyytää esimerkkejä, että no ker-

rotko jonku esimerkin edellisistä tehtävistä, missä sulla oli vaikka joku haastava tilanne. 

Siihenkään sää et saa lisätä sitä johdatusta, että miten sinä ratkaisit sen, vaan se kysymys 

jää ilmaan, että kerro joku tilanne mikä oli haastava, ja sitten esimerkiksi arvioidaan sitä, 

että onko se henkilö sellanen että se haluaa ratkasta sen ongelman, vai jäikö se ongelma 

edelleen voimaan." 

Haastattelu nähtiin ehdottomasti tärkeimpänä rekrytointiprosessin vaiheena ja luotettavana ta-

pana arvioida hakijaa. Sen avulla saadaan kattavasti tietoa hakijasta ja voidaan arvioida hakijaa 

hyvin monelta kantilta. Haastattelun tuoma vuorovaikutus antaa huomattavasti relevantimpaa 

tietoa hakijoista, kuin paperit. Joissakin tapauksissa kerrottiinkin hakijoiden olevan "paperilla 

hyviä, livenä huonoja". Haastattelulla on siis olennainen merkitys hakijan arvioinnissa rekry-

tointiprosessissa.  Tärkeimmiksi arvioitaviksi tekijöiksi ja siten tämän ryhmän alakategorioiksi 

muodostui vuorovaikutustaitojen arviointi, tehtävässä vaadittavan osaamisen arviointi, tyypin 

ja persoonan arviointi sekä yrityskulttuuriin sopivuuden arviointi. 

"Kaikista tärkein on, että sä tapaat ihmisen kasvotusten, niin sillon se on kaikista hedelmäl-

lisintä, ja kyllä sillon on varmin tunne lähtee miettimään ja muokkaamaan sitä hakijan pro-

fiilia sit tarkemminkin. Että se on ihan ehottoman tärkeä." 

5.4.1 Vuorovaikutustaitojen arviointi 

Kasvokkain tapahtuva haastattelu, niin ryhmä- kuin yksilöhaastattelu, nähtiin erittäin merkittä-

vänä keinona havainnoida hakijan vuorovaikutustaitoja. Useimmat työtehtävät, tavalla tai toi-

sella, vaativat hyviä vuorovaikutustaitoja, jolloin on tärkeää, että rekrytointiprosessissa voidaan 

varmistua siitä, että vaadittava taitotaso ylittyy. Vuorovaikutustaitoja voi arvioida tarkkaile-

malla hakijan non-verbaalista viestintää sekä tapaa toimia ja olla haastattelutilanteessa. Erityi-

sesti ryhmähaastattelu koettiin hyväksi tavaksi arvioida vuorovaikutustaitoja, ja ryhmässä toi-

mimisen koettiin antavan enemmän tietoa hakijasta, kuin pelkkä haastattelukysymysten kysy-



34 

 

minen. Erotin vuorovaikutustaitojen arvioinnin kuitenkin omaksi alakategoriakseen, sillä vuo-

rovaikutustaitojen merkitystä korostettiin, vaikka työtehtävä itsessään ei välttämättä vaadi juu-

rikaan vuorovaikutustaitoja. 

Haastatteluun saapuminen on jo ensimmäinen arvioitava vaihe, joka kertoo hakijasta esimer-

kiksi sen, millä tyylillä hän mahdollisesti työpaikalle saapuu. Se on jossain tapauksissa olen-

naista myös tehtävässä menestymisen kannalta. Haastattelun alkuvaiheessa arvioidaan myös 

sitä, mitä hakija kertoo aivan alussa itsestään käytännössä katsoen tuntemattomille ihmisille, 

eli haastattelijoille ja mahdollisille muille ryhmähaastatteluun osallistujille. Ylipäätään reakti-

oita erilaisiin kysymyksiin arvioidaan. Esimerkiksi työnkuvasta kertomalla ja hakijan reaktioita 

arvioimalla voi saada tärkeää tietoa hakijan motivaatiosta haettavaa tehtävää kohtaan. Haasta-

via ja yllättäviä kysymyksiä kysymällä ja niiden aiheuttamia reaktioita arvioimalla voi saada 

tietoa siitä, miten hakija suhtautuu itseensä ja kuinka vakavasti hän itsensä ja oman persoonansa 

ottaa.  

"Haastattelussa sitten tarkastellaan sitä, että millanen tyyppi hän on tai miten hän esimer-

kiks siinä ryhmässä käyttäytyy ja puhuu … Mut enemmän sitten kerätään siinä haastatte-

lussa tavallaan havainnoiden se, että mitä heillä on. … Ja sitten mä myös odotan sitä, että 

miten hän tulee siihen haastatteluun, niin että todennäköisesti hän menee sillä tyylillä myös 

sinne työvuoroon, että esimerkiksi jos sää tuut sinne silleen, että sää et tervehdi ja muuta 

niin et sää sinne työvuoroonkaan mee sillon että "moikka, kiva olla täällä"." 

"Sit mää vaihdan välillä englanniksi, mää kysyn englanniksi kysymyksen ja pyydän heitä 

vastaamaan englanniksi. Mää teen tällasia yllättäviä liikkuja sinne sen ryhmähaastattelun 

aikana. Eikä siinäkään oo niin tärkeetä se, kuinka he puhuvat, vaan kuinka he reagoivat." 

Vuorovaikutustaidot ovat toisissa työtehtävissä suuremmassa roolissa, jolloin niitä arvioidaan 

tarkemmin haastattelutilanteessa. Esimerkiksi ryhmähaastattelutilanne voi simuloida työtehtä-

vää yllättävän paljon: se on paineistettu ja vaativa vuorovaikutustilanne. Eräs rekrytoija kuvasi, 

että hakijan on yksinkertaisesti selviydyttävä ryhmähaastattelun kaltaisista tilanteista tavalli-

sena työpäivänäkin, ja sen vuoksi tilanteesta selviytyminen on tärkeää ja antaa arvioinnin 

avaimia rekrytoijalle. Ryhmähaastattelussa voidaan myös arvioida, miten hakija suhtautuu toi-

siin ihmisiin ja ottaa muita ihmisiä huomioon ryhmätilanteissa. Keskustelu- ja kuuntelutaito, 

sosiaalisissa tilanteissa vaadittava jämäkkyys ja oman tilan ottaminen ovat asioita, joita haas-

tattelun avulla voidaan arvioida. Erityisesti kuuntelutaito nähtiin tärkeänä ominaisuutena, esi-

merkiksi kyky sitoa keskustelua yhteen ja peilata muiden henkilöiden vastauksiin mainittiin 

olennaisina arvioitavina asioina.  
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"Sit myös semmonen miten työnhakija on siinä vuorovaikutuksessa itse, että tavallaan onko 

se aina ihan plankko sillon ku ei oo vastaamassa sillon ku itse, että muuten vähän sillain 

ulkopuolella, että esimerkiks ryhmähaastattelussa miten sä seuraat sitä tilannetta, kuunte-

letsä niitä muita ja pystytsä tavallaan tuomaan jotain toisen sanomaa johonki omaan vas-

taukseen, pystyksää tavallaan sitoon sitä tilannetta yhteen." 

"Huomioiko, sanooko kaikki vuorotellen vaan että minä ajattelen näin, vai sanooko että hei, 

mää voisin jatkaa tohon sun, tai että mää oon eri mieltä sun, että uskaltaako ihmiset alkaa 

haastamaan toisia siinä tilanteessa, vettääkö joku herneen nokkaan." 

Vuorovaikutustaitojen arviointiin haasteita tuo jännityksen vaikutus haastattelutilanteessa. Ha-

kijasta pystyy helposti aistimaan jännityksen, jolloin myöskään vastaukset ja hakijasta saatu 

tieto eivät välttämättä ole optimaalisia, mikä hankaloittaa arviointia. Tässä haastattelijan oma 

rooli on olennainen, jotta hakijan jännitys saadaan laukeamaan. Esimerkiksi kevyt keskustelu 

yleisistä aiheista tai niin sanotusti helpompien kysymysten esittäminen alussa nähtiin hyvänä 

keinona laukaista hakijan jännitystä. Jännitys saattaa voimakkaasti vaikuttaa myös hakijasta 

saatuun ensivaikutelmaan, jolloin haastattelu voi edetessään muokata haastattelijan ensiarviota 

hakijasta voimakkaastikin. 

"Tietenki jännityksen taso vaikuttaa. ... Mä yritän kyllä siinä aluks tosi paljon, että mä saisin 

sen jännityksen laukeen ja mä uskon vahvasti siihen et jos se rekrytointitilanne on semmo-

nen rento ja miellyttävä niin päästään paljon syvemmälle ja lähemmälle sitä ihmistä." 

"Pitää muistaa se, että saattaa olla tosi jännittynyt, ja se voi olla että kun hän kävelee ovesta 

sisään niin se voi olla että hyvä että uskaltaa tervehtiä ja tosi jäykkä, ja ensin tulee sellanen 

fiilis että voi apua, en mää voi esitellä asiakkaalle. Mut sit kun se rentoutuu niin tuleekin 

ihan erilainen ihminen esiin tai sitten se sanoo ite että häntä jännittää ihan hirveesti, niin 

sit sää osaat heti (reagoida) ja ymmärrät että okei se johtuuki tästä." 

5.4.2 Tehtävässä vaaditun osaamisen arviointi 

Kuten jo aiemmin kuvasin, haastattelussa voidaan arvioida vuorovaikutustaitoja, jotka voivat 

olla hyvin olennaisessa roolissa haettavassa työtehtävässä. Toisin sanoen vuorovaikutustaitojen 

arviointi itsessään on tehtävässä vaaditun osaamisen arviointia. Kyky toimia muiden ihmisten 

kanssa on tehtävässä vaadittua osaamista, jota erityisesti ryhmähaastattelun avulla pystytään 

selvittämään. 

"Nähdään miten sä toimit siellä ihmisten kanssa ja miten sä tuut sinne tilanteeseen, kun on 

joukko uusia ihmisiä siinä koska sekin on se tilanne mihin sä törmäät aika usein tässä 

työssä, kun sä meet uuteen kauppaan töihin." 

"Ryhmähaastattelua jos aatellaan niin me käytetään sitä muutamastakin eri syystä, ensin-

näki siitä syystä, että jos aatellaan että rekrytoidaan (työntekijää), niin heidän pitää pystyä, 
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heidän pitää kyetä olemaan sellasissa tilanteissa eli tavallaan esiintymään ja olemaan 

esillä tilanteissa joissa on muita." 

Tehtävässä vaaditun osaamisen selvittämisen kannalta aiempi työkokemus on olennaisessa roo-

lissa. Tällöin osaamista voidaan pyytää todentamaan konkreettisilla esimerkeillä edellisistä työ-

tehtävistä. Kokemuksen ei toisaalta nähty olevan tae osaamisesta, mutta haastattelukysymyk-

sillä osaamista pystytään arvioimaan. Työn sisällöistä keskusteleminen sekä tarkkojen, työtä 

koskevien kysymysten kysyminen nähtiin luotettavana keinona varmistaa hakijan osaaminen. 

Myös ryhmähaastattelussa käyty yleinen keskustelu työhön liittyvistä teemoista nähtiin hyvänä 

tapana arvioida osaamista.    

"Enhän mää täysin voi tietää, että jos on kokemusta, että onko se silti osaava tyyppi. … 

Siinä vaiheessa me kysytään niitä spesifejä kysymyksiä, että osaako vaikka fileoida kalaa 

ja minkä verran tekee ite ruokaa ja tietääkö vaikka viineistä, että tavallaan miten hakija 

reagoi meidän kysymyksiin ja miten se niihin vastaa." 

"Teknistä osaamista voidaan arvioida niillä testeillä ja myöskin sillä vuorovaikutuksella, 

että vaikka siinä haastattelussa nimenomaan, että keskustellaan asioista ja hän kertoo 

oman näkökulmansa ja mitenkä toimii tai on toiminut jossakin tilanteessa vaikka tai rat-

kassu jonku ongelman tai mitä ajattelee ylipäätään joistain tietyistä asioista niin sillä sitä 

meillä käydään tai arvioidaan monesti." 

Olennaista osaamisen selvittämisessä on se, että hakija osaa kertoa, mitä aiemmat työtehtävät 

ovat pitäneet sisällään ja millaista osaamista ne ovat kerryttäneet. Tällöin osaamisen arviointi 

on rekrytoijan näkökulmasta helpompaa. Rekrytoijat kannustavatkin hakijoita itsetutkiskeluun 

sekä osaamisen ja vahvuuksien sanoittamisen harjoittelemiseen. 

"Kyllä sitte tietenki sellanen että olla kuitenki rohkee, että uskaltaa kertoa oikeesti semmo-

sia asioita, mistä on ehkä saanu palautetta aikasemmassa työssä, tai muuten että missä on 

pärjänny hyvin." 

"Vähän sellanen itsensä etukäteen tutkiskelu auttaa eteenpäin myös työhaastattelutilan-

teessa, että ei me ihan sormi suuhun tai että kun jotain kysytään siitä osaamisesta niin missä 

sää oot hyvä, miten sää oot kokenu tossa aikasemmassa työssä, että kerro joku esimerkki, 

niin ku tällasia asioita siinä käydään kuitenkin läpi, niin osaa vähän kertoa omasta itses-

tään." 

Tehtävässä vaaditun osaamisen selvittäminen nähtiin siis tärkeänä asiana haastattelussa, mutta 

joskus se asettaa myös haasteita sen suhteen, miten osaamista voidaan luotettavasti arvioida. 

Aina rekrytoija ei itse ole kyseisen aiheen asiantuntija, jolloin osaamisen selvittäminen on han-

kalaa. Tällöin apuna voidaan käyttää muita haastattelijoita, joilla on konkreettista osaamista 
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asiasisällöstä.  Joissakin tapauksissa luotettiin siihen, että kysymällä riittävän tarkkoja kysy-

myksiä aiheesta voidaan selvittää todellinen osaamisen taso, sillä hakijan vastaustekniikka ja 

reaktio kysymyksiin antaa tietoa osaamisesta.  

"Tietenkään meillä ei kaikkeen riitä se substanssiosaaminen, mutta jos se on mahollista, 

niin keskustella ite siitä työstä ja siitä substanssista, esittää sellasia täsmäkysymyksiä niin 

sää kyllä huomaat heti, että tietääkö se ihminen mistä se puhuu vai ei." 

"Lisäksi katotaan sitä teknistä osaamista koska se on olennainen osa tolla alalla totta kai. 

Ja siinä on tosiaan sitten oma asiantuntija meiltä mukana kattomassa sitä puolta." 

5.4.3 Persoonan arviointi 

Persoonaa arvioidaan haastattelussa kahdesta syystä. Ensinnäkin joissakin työtehtävissä per-

soona on tärkeä työväline. Esimerkiksi ihmisläheisessä työssä persoonaan liittyvät asiat ovat 

olennaisia työtehtävän kannalta, eikä niitä voi perehdytyksellä opettaa. Esimerkiksi tapa olla 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä helposti lähestyttävyys mainittiin asioina, 

joita on olennaista arvioida ihmisläheisessä työtehtävässä menestymisen kannalta. Toisaalta 

persoonan arviointi nähtiin tärkeäksi silloin, kun muodollisilla pätevyyksillä ja aiemmalla osaa-

misella ei ole juurikaan merkitystä valintaa tehdessä. Tällöin luonteen sopivuus työyhteisöön 

sekä potentiaali, luonteen tuomat vahvuudet ja omaksumiskyky nähtiin olennaisina arvioitavina 

asioina.   

"Haastattelussa arvioidaan sitä henkilöä, henkilöä tyyppinä. Että enemmänki sitä koska ei 

oo mitään koulutusvaatimuksia esimerkiksi ja jokainen oppii kyllä kaupan työt jos haluaa, 

niin enemmänki sitä et millanen hän on tyyppinä ja millanen hän on kun tulee sisään, sitten 

mielessä arvioi sitä miten se kohtaa meidän asiakkaiden toiveisiin, että he on kertonu mil-

lasta tyyppiä he haluaa." 

"Kyllä se enemmän painottuu toki niihin koulutukseen ja siihen taustaan, niin kyllä, ja var-

sinki tietyissä meijän palveluissa joissa se on meijän maksavalle asiakkaalle tärkeetä, mutta 

kyllä se ennen kaikkea on se persoona ja se omaksumiskyky, ja se et pystyy ottaan uusia 

asioita, miten on esimerkiks ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, niin ne on oikeestaan 

semmosia asioita mitä ei voi opettaa." 

Hakijan persoonaa voidaan arvioida kysymysten ja keskustelun avulla eli arvioimalla hakijan 

vastauksia, mutta myöskin arvioimalla hakijan yleistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen ha-

vainnointi haastattelutilanteessa antaa rekrytoijien mukaan luotettavaa tietoa hakijan persoo-

nasta. Tämän lisäksi voidaan pyytää esimerkiksi konkreettisia esimerkkejä, miten joku tietty 

piirre tai ominaisuus näyttäytyy arjen tilanteissa. Myös esimerkiksi vapaa-ajasta, kuten harras-
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tuksista keskusteleminen kertoo hakijan persoonasta. Persoonan arvioimisen yhteydessä mai-

nittiin, että hakija on olennaista huomioida kokonaisuutena, ei vain osaamistensa ja titteleiden 

kautta. Kuten sanottua, persoona on myös tärkeä työväline erityisesti tietyntyyppisissä työteh-

tävissä. 

"Mä kehotan aina kertomaan jollain esimerkillä, että miks vaikka on jotain, eikä vaan sanoo 

että oon reipas, vaan sit kertoo joku asia et mistä sen näkee että se on reipas, tai mistä mä 

saan sen että mitä se on tehny että mä voisin kutsua häntä reippaaksi." 

"Harrastuneisuus voi olla joku spesifi erikoisharrastus, että jollakinlailla jotku tietyt har-

rastuksetkin kertoo ihmisestä, hänen luonteestaan aika paljon. … Mun mielestä ne on hy-

vinki tärkeitä koska mehän kuitenkin olemme ihmisiä ja henkilöitä ja tyyppejä kun me lähe-

tään tekeen sitä työtä." 

5.4.4 Yritykseen sopivuuden arviointi 

Neljäs arvioitava asia haastattelussa ja siten neljäs alakategoria on hakijan sopivuus yritykseen. 

Sopivuus yritykseen limittyy kaikkien edellä mainittujen alakategorioiden kanssa, sillä esimer-

kiksi persoonan arviointi on osa yritykseen sopivuuden arviointia. Yrityksen sopivuus on kui-

tenkin kattavampaa kulttuurisen yhteensopivuuden arviointia ja sillä tarkoitetaan esimerkiksi 

yrityksen työyhteisöön, arvomaailmaan ja tulevaisuudennäkymiin sopivuutta. Toisaalta yrityk-

seen sopivuuden arviointi on vastavuoroista, ja haastattelu on hakijalle tilaisuus arvioida, halu-

aako hän työskennellä kyseisenlaisessa yrityksessä. 

"Se on hyvin olennainen osa sitä että näkee että sopiiko se, minkälainen se henkilö on ja 

sopiiko se työyhteisöön ja kulttuuriin." 

"Että tänä päivänä on hirveen tärkeetä että on se kulttuurinen yhteensopivuus, että on samat 

arvot kuin yrityksellä. Että se tavallaan istuu siihen tekemiseen, niin on yrityksen näkönen 

tavallaan... Osaaminen on yks asia mut sitten se että mihin organisaatioon se menee. Että 

sama henkilö voi olla taidoltaan pätevä henkilö, se voi olla hyvinki sopiva toiseen paikkaan, 

mutta sitten se ei sovellu yhtään siihen toiseen." 

Kun mietitään hakijan sopivuutta työyhteisöön, on olennaista arvioida hakijan persoonaa. Taus-

talla oleva työyhteisö tulee pitää mielessä hakijaa arvioidessa. Sopivuus työyhteisöön on tär-

keää työn sujuvuuden kannalta, jotta yhteistyö työyhteisön sisällä on mahdollista. "Kemioiden 

kohtaaminen" ennustaa parempaa suoriutumista työssä. Kuitenkaan liian samanlaisia persoonia 

työyhteisöön ei valikoida, vaan arvioidaan nimenomaan kokonaisuutta ja sitä, että työyhteisöstä 

löytyy erityyppisiä vahvuuksia. Kaikkien työyhteisön jäsenten ei siis tule olla samanlaisia per-

soonaltaan. 
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"Sitte myös täytyy miettiä että mikä se joukkue meillä siellä taustalla on, niin osaksi sitä 

joukkuetta." 

"Ja sehän on rikkaus että sää oot päässy siihen asiakasyritykseen sillälailla tutustumaan, 

mitä mää vielä tässä painotan, että sää oot nähny sitä talon henkilökuntaa, minkälaista 

minkätyyppistä se on, vähän ehkä sitä ikäjakautumaa, jopa jos puhutaan yrityksen työnte-

kijöiden ulkoituksesta habituksesta, onko se rentoa, onko se ihan jakkupukumeininkiä, että 

tämmöset asiat on kans että sää osaat sillälailla sen henkilön miettiä, että miten hän sovel-

tuu tähän työyhteisöön, ihan näidenki puitteiden tiimoilta." 

"Mun mielestä se ku meillä on asiakkaitaki niin erilaisia, niin kyllä meillä pitää olla erilai-

sia työntekijöitäkin, kyllä mää mietin sitä tiimiä koko ajan. ... Mut se balanssin löytäminen, 

se joskus onnistuu ja joskus ei, että aina ei ne kemiat kohtaa, mutta kyllä se tämmösessä 

ihmistyössä on hirveen tärkeetä että ne kemiat kohtaa." 

Hakijan uratavoitteet on yksi arvioitava yritykseen sopivuuden tekijä. Tällöin arvioidaan sitä, 

haluaako hakija kehittyä tehtävissään ja viedä uraansa eteenpäin ja sopiiko se yrityksen omiin 

tulevaisuudensuunnitelmiin. Uratavoitteet kertovat myöskin hakijan motivaatiosta haettavaan 

tehtävään, ja ennustavat sitoutumista työnantajaan. 

"Käyn siinä läpi vähän niinku nimenomaan sen osaamisen lisäksi myös sitä mitä tulevai-

suudessa haluaa, minkä tyyppisiä on ne omat uratavoitteet ja minkälaisessa roolissa halu-

ais olla." 

"Paljon keskitytään nimenomaan siihen tulevaisuuteen, totta kai katotaan historia ja min-

kälainen persoona on, mutta myös se tulevaisuus on hyvin tärkeessä roolissa siinä." 

Haastattelussa tärkeäksi koettiin myös se, että hakijalle pystytään kertomaan tarjolla olevasta 

roolista ja yrityksestä kaikki tarpeellinen informaatio. Haastattelu nähdään siis vastavuoroisena 

arvioinnin välineenä, jolloin myös hakija pystyy arvioimaan, istuisiko hän yritykseen ja vas-

taako se hänen toiveita ja tavoitteitaan. Haastattelu voi joskus saada hakijan huomaamaan, ky-

seinen rooli ja organisaatio ei ole häntä varten. 

"Niin no sitte tosiaan ku mää aattelen että se haastattelu se ei oo pelkästään semmonen että 

mää haastattelijan roolissa esitän vaan haastateltavalle kysymyksiä. … Mun vastuulla 

haastattelijana on kertoo siitä meijän yrityksestä ja antaa hälle kaikki tarvittava tieto, mitä 

hän haluaa ja pitä saada siitä meijän yrityksestä ja työtehtävästä ja kulttuurista ja kaikesta 

mahollisesta." 

"Onhan siinä se toinenkin puoli, että pystyyhän se hakijakin arvioimaan että haluaako se 

meille töihin. Että on siinä semmonenki pointti, että en minäkään menis mihinkään missä 

mää en oo käyny aikasemmin ja kysynyt vähän organisaatiosta ja nähny sen työympäristön 

ja kaikki, että molemminpuolin. Varsinki tänä päivänä töitä on enemmän tarjolla, hyvistä 

työntekijöistä alkaa olla pula, että kyllä se on työnhakijoillakin varaa jo pikkasen valita että 

mihin ne menee töihin." 
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5.5 Muut arvioinnin välineet 

Rekrytointiprosessissa monenlaisia arvioinnin keinoja sen eri vaiheissa. Näistä tärkeimmiksi 

aineiston perusteella nousivat erilaiset työtehtävää simuloivat testit sekä suosittelijoiden käyttö. 

Myös esimerkiksi varsinaiset soveltuvuusarvioinnit mainittiin, mutta niihin emme paneutuneet 

haastattelussa, sillä soveltuvuusarviointeja tekee niihin erikoistuneet ammattilaiset, enkä myös-

kään tutustu niihin tässä tutkimuksessa.  

5.5.1 Testit arvioinnin välineenä 

Työtehtäviä simuloivat testit koettiin tärkeäksi arvioinnin keinoksi, ja niiden avulla päästään 

syvemmälle hakijan osaamiseen. Hakija pääsee testien avulla todentamaan osaamisensa. 

Vaikka testejä käytettiin osana eri haastatteluvaiheita, niitä käytettiin myös itsenäisenä arvioin-

nin osiona, esimerkiksi "kotitehtävänä" haastattelun jälkeen. Tästä johtuen olen erottanut testit 

omaksi arvioinnin keinokseen, irralleen aiemmin käsittelemästäni haastatteluiden käytöstä ar-

vioinnin välineenä.  

Testeiksi mainittiin siis pienet, työtehtävää simuloivat tehtävät. Joissakin tapauksissa testeihin 

annettiin valmistautumisaikaa jo ennen haastattelua, joitakin testejä teetettiin itse haastatteluti-

lanteessa ja jotkin testit jäivät niin sanotusti kotitehtäväksi. Testien avulla hakijan osaaminen 

pystytään todentamaan paremmin. Rekrytointiprosessissa arviointi perustuu lyhyisiin, yhteisiin 

hetkiin hakijan kanssa, jolloin todellinen kuva hakijasta ei välttämättä välity. Myöskään pelkillä 

haastattelukysymyksillä ei välttämättä saa todellista kuvaa hakijan osaamisesta, jolloin testit 

koetaan hyödyllisiksi. Tosin testejäkään ei pidetä absoluuttisena arvioinnin keinona, mutta nii-

den avulla nähdään kuitenkin konkreettinen esimerkki hakijan osaamisesta. Testeillä voidaan 

myös testata hakijan ominaisuuksia, jotka ovat olennaisia tehtävän kannalta.  

"Mun mielestä sitä pystyy kysymyksillä, esimerkkejä pyytämällä mutta sitte myös näillä täm-

mösillä soveltuvuutta mittaavilla, mun mielestä pelkällä haastattelulla ei ehkä oikein ihan 

pääse sen ihmisen osaamiseen kiinni, ja sitten koska paljon voi vaan kertoa jos ei tavallaan 

tarvitse näyttää sitä osaamista." 

"Monesti haastattelussa on joku semmonen tekninen testi siinä samassa, missä kandi vaikka 

suunnittelee jonku arkkitehtuurin tai tekee jonku ihan koodaustehtävän siinä, missä sitte 

pystytään pikasesti arvioimaan tai todentamaan enemmänki ehkä sen teknisen osaamisen." 

Testien käyttöön liittyy myös haasteita, sillä työtehtäviä ja aloja on niin erilaisia. Joitakin työ-

tehtäviä ajatellen testejä on helpompi kehittää ja toteuttaa. Esimerkiksi myyntityö nähtiin alana, 
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johon on haastava keksiä sopivia testejä. Toisiin tehtäviin testien kehittäminen on kuitenkin 

helppoa, ja erityisesti silloin niitä mielellään käytetään. Testien tarkoitus on olla kohtuullisen 

yksinkertainen, mutta kuitenkin osaamista todentava ja arviointia tukeva apuväline. 

"No taas se helpoin on se että testataan joku tehtävä, että laskepa tuosta ALV tai jotain 

muuta että se on hyvin helppo sitte tämmösissä teknisissä, vaikka koodaapa tästä tämmönen 

pätkä, että se on tosi helppo teknisissä tehtävissä tai fyysisissä, jossaki varastotehtävissä, 

että teepä tunti tossa niin me katotaan että osaaksää tehä, että se on tosi helppo arvioida. 

Mut sit se onki vaikeampi jossaki myynnin tai miksei HR:nki tehtävissä, että ihminenhän 

voi kertoa vaikka ja mitä mutta onko se oikeesti sitten semmonen joka saa aikaseksi." 

Testien avulla myös hakija pääsee arvioimaan tehtävän soveltuvuutta hänelle itselleen. Testi on 

konkreettinen esimerkki siitä, mitä työtehtävä pitää sisällään. Testien ohjeistuksessa pyritään 

kuitenkin kertomaan, minkä tyylistä tyyliä hakijalta odotetaan, jotta hakijalla on mahdollisim-

man hyvät mahdollisuudet onnistua.  

"Niin aina tehdään myös itse tällasii soveltuvuutta mittaavia, työtä simuloivia tehtäviä, että 

jos on kyse vaikka tilojen buukkaajasta niin sillon hänet laitetaan soittamaan niitä tiloja ja 

neuvottelemaan niitä tiloja, niin vähän niinku nähään ihan oikeesti ja hänki saa sen käsi-

tyksen minkä tyyppisiä asioita siinä työssä on." 

"Toki annetaan myös hyvin selkeet ohjeet etukäteen et mitä me toivotaan. … Annetaan on-

nistumisen mahdollisuudet, onnistumisen työkalut käteen, et myös kerrotaan minkä tyyp-

pistä (työntekijää) me arvostetaan, ettei se tuu ihan puskista." 

5.5.2 Suosittelijat arvioinnin välineenä 

Luotettavana arvioinnin välineenä nähtiin rekrytointiprosessin ulkopuoliset suosittelijat. Suo-

sittelija voi olla esimerkiksi yrityksen oma työntekijä tai muu tuttava, tai sitten hakijan itse 

nimeämä suosittelija. Verkostojen ja olemassa olevien työntekijöiden kautta ylipäätään etsitään 

sopivia hakijoita tehtäviin. 

"No toki sitten se että ne on lyhyitä ne hetket, että jos aatellaan tota osaamisen arviointia 

niin tämmöset haastattelut ja rekrytointiprosessiin liittyvät ne on kuitenki aika lyhyitä pät-

kiä, ja se ei vielä kerro kaikkea siitä arjesta. Et siinäki mielessä tietenki aina on sitä etua 

että on vaikka joku talon sisällä oleva henkilö suosittelee jotain niin sillonhan on ehkä pys-

tyny arvioimaan että voisko tällä ihmisellä olla sellasia ominaisuuksia tai osaamista jota 

tarvitaan siihen työtehtävään." 

"Soitetaan myös suosittelijat että niistä aika jotaki tietoa saa sitte tai ellei LinkedInissä 

vaikka oo sitte mahollisesti että kirjotuttanu sinne jotaki suosituksia niin ne aina käydään 

sitte läpi. Tai sitte jos on kollega tai joku tuttu meillä töissä niin sitte monesti häneltä ky-

sästään sitte kans mielipidettä asiaan." 
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Suosittelijoilta etsitään siis tarkempaa ja luotettavampaa tietoa hakijan suoriutumisesta työteh-

tävissä. Suositteluilla voidaan vahvistaa hakijasta jo saatua informaatiota ja saada varmuus ha-

kijan osaamisesta. Joissakin tapauksissa suosittelijat kuitenkin antavat sellaista tietoa hakijana, 

joka on esteenä rekrytointiprosessin jatkamiselle, eli saatu suosittelu ei imartelekaan hakijaa 

toivotulla tavalla. 

"Ja sitte toki voi olla, jos ollaan vaikka suosittelijalle soitettu siinä välissä, me toki aina 

sanotaan jos ollaan soittamassa, jos sitä kautta on tullu jotain sellasta palautetta jonka 

perusteella, tai sellasia kommentteja, joita sitten on kysytty siellä kakkoskierroksella ja sit 

on todettu että ehkä tää ei oo sitte se oikeanlainen kandidaatti." 

Vaikka suosittelijoiden käyttö on siis hyvin suosittua ja sen avulla saatu arviointi koettiin koh-

tuullisen luotettavaksi, ei senkään uskottu olevan täysin varma arvioinnin väline. Suosittelijoi-

den käytössä haasteena nähtiin erityisesti se, että arviointia täytyy tehdä suhteessa haettavaan 

työtehtävään, johon suosittelijalla ei välttämättä ole kompetenssia. Lisäksi suosittelijaa itseään 

arvioidaan myös, ja hänen luotettavuudesta riippuu myöskin arvioinnin luotettavuus. Haasteena 

mainittiin esimerkiksi tilanne, jossa suosittelija tuntee hakijan muista kuin työhön liittyvistä 

tilanteista, jolloin työhön liittyvää suosittelua ei välttämättä voi pitää kovin luotettavana. 

"Toki tietenki sitten se, että ei niihinkään voi sokeesti missään nimessä luottaa, että kyllä 

me silti käydään se rekrytointiprosessi käydään läpi, kuitenki mä uskon siihen, että se sem-

monen harjaantunu rekrytoinnin silmä poistaa sen kaiken muun sitten mikä ehkä voi olla 

tällä suosittelijalla, että hän katsoo sitä henkilöä tietystä näkövinkkelistä." 
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6 Johtopäätökset 

 

Tässä luvussa vastaan tutkimusongelmaani "Miten hakijaa arvioidaan rekrytointiprosessissa?". 

Sidon oman haastattelututkimukseni tuloksia teoriatietoon aiheesta. Kuten aiemmassa Tutki-

mushavainnot-luvussa kuvasin, muodostin aineiston perusteella tekemistäni havainnoista ku-

vauskategoriarakenteen ylä- ja alakategorioineen, ja vastaan tutkimusongelmaani tämän raken-

teen mukaisesti.  

Tutkimuksessa ilmeni, että hakijan arviointi alkaa jo ennen hakuprosessin käynnistämistä tar-

peen määrittämisellä. Tällöin tehtävänkuvaa ryhdytään määrittelemään mahdollisimman yksi-

tyiskohtaisesti. Tällöin määritellään myös, minkälaisia ominaisuuksia valittavalla henkilöllä tu-

lee olla. Tehtävänkuvaa ja valittavalta henkilöltä vaadittavia ominaisuuksia tarkastellaan limit-

täin suhteessa toisiinsa. Wilkin ja Cappellin (2003, s. 105) mukaan tarpeen määrittely on eri-

tyisen tärkeää, sillä silloin päästään selvyyteen siitä, mitä menestyminen tehtävässä vaatii ha-

kijalta. Tarpeen määrittely on jopa koko rekrytointiprosessin kriittisin vaihe (Kaijala, 2016, s. 

27). Tärkeää on myös muistaa kriteerit läpi rekrytointiprosessin (Honkaniemi ym., 2007, s. 42). 

Myös haastateltujen rekrytoijien käsitysten mukaan kriteerien määrittely on kriittinen vaihe 

rekrytoinnin onnistumisen kannalta ja he kuvasivat, että kriteerit tulee ottaa huomioon kaikissa 

rekrytointiprosessin vaiheissa.  

Seuraava vaihe, jossa hakijaa arvioidaan, on hakemusasiakirjat. Hakemusasiakirjoilla tarkoite-

taan hakemusta ja ansioluetteloa sekä joissain tapauksissa myös rekrytointijärjestelmän kautta 

kerättyä informaatiota. Tutkimuksessa ilmeni, että rekrytoijat arvioivat hakemusasiakirjojen 

avulla hakijan osaamista, jota työtehtävä vaatii, motivaatiota haettavaa tehtävää kohtaan sekä 

mielikuvaa, joka hakijasta syntyy hakemusasiakirjojen avulla. Se, minkä verran eri asioita ar-

vioidaan ja painotetaan, riippuu haettavan työtehtävän luonteesta. Joissakin tehtävissä merki-

tyksellistä on hakijan muodollinen pätevyys eli koulutukset. Koulutus voikin joissain tapauk-

sissa olla Silvennoisen ja Pirilän (1992, s. 14) mukaan joko määräävä tai karsija kriteeri. Rek-

rytointiprosessissa jatkoonpääsy voi riippua tietystä koulutuksesta. Sama ilmiö ilmeni tutki-

muksesta, sillä haastatellut rekrytoijat kuvasivat, että joissakin tapauksissa koulutus on mää-

räävä kriteeri, jonka perusteella rekrytointiprosessia jatketaan. Vaaditun koulutuksen puuttu-

essa hakijan rekrytointiprosessi ei etene. Tsai, Chi, Huang ja Hsu (2011, s. 247) osoittivat tut-

kimuksessaan, että hakemusasiakirjoista pyritään etsimään yhteneväisyyksiä hakijan osaamisen 
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ja työtehtävässä vaaditun osaamisen väliltä, eli esimerkiksi työkokemukseen ja koulutukseen 

liittyviä asioita arvioidaan tässä rekrytointiprosessin vaiheessa. He kuvasivat tutkimuksessaan 

myös, kuinka arviointiin vaikuttaa rekrytoijan kokema samankaltaisuus hakijan kanssa, jolloin 

rekrytoija pystyy näkemään hakijan sopivana yritykseen ja työtehtävään. Omassa tutkimukses-

sani rekrytoijat kuvasivat arvioivansa sopivuutta yritykseen erityisesti haastattelun avulla. Cole, 

Feild, Giles ja Harris (2009, s. 5) huomasivat omassa tutkimuksessaan, että rekrytoijat arvioivat 

muodollisen osaamisen lisäksi myös muita tekijöitä, joita on esimerkiksi motivaatio ja henki-

löstä syntyneet johtopäätökset. Johtopäätöksiä hakijan työllistettävyydestä tehtiin perustuen 

esimerkiksi hakijan työmoraaliin ja johtamistyyliin sen perusteella, miten rekrytoijat hakemus-

tekstiä tulkitsivat. Rinnastan tämän siten omassa tutkimuksessani ilmenneeseen mielikuvan ar-

viointiin.  

Haastattelu on rekrytointiprosessissa seuraava hakijan arvioinnin väline. Haastatteluilla tarkoi-

tetaan erilaisia puhelin, video-, yksilö- ja ryhmähaastatteluja. Esimerkiksi videohaastattelulla 

voidaan helpottaa rekrytointiprosessia, mutta niillä ei kuitenkaan voi korvata kasvotusten teh-

tävää haastattelua (Kaijala, 2016, s. 85). Tutkimuksessani ilmenikin, että kasvokkain tapahtuva 

haastattelu nähtiin tärkeimpänä arvioinnin keinona. Haastattelua pidettiin luotettavana tapana 

arvioida hakijaa. Haastattelu on kuitenkin Chapmanin (2000, s.1) mukaan vuorovaikutteinen 

tilanne, ja kuten haastatellut rekrytoijatkin kuvasivat, haastattelussa myös työnhakijalla on 

mahdollisuus kysyä työtehtävästä ja yrityksestä. Haastattelussa haastattelija toimii arvioinnin 

ja havaintojen tekijänä (Koivisto, 2004, s. 56). Kuten tutkimuksessani ilmeni, rekrytoijat luot-

tavat omaan kykyyn ja ammattitaitoonsa tehdä arviota mahdollisimman objektiivisesti ja koko-

naisvaltaisesti. Haastattelun valmistelu on olennaista haastattelun onnistumiseksi (Honkaniemi 

ym., 2007, s. 55). Tutkimuksessani ilmeni, että rekrytoijat näkevät "oikeiden kysymysten" ky-

symisen erittäin olennaisena asiana hakijan arvioimisessa.  

Tutkimuksessa nousi esille neljä asiaa, joita rekrytoijat erityisesti arvioivat haastattelussa: vuo-

rovaikutustaitojen arviointi, työssä vaaditun osaamisen arviointi, persoonan arviointi ja yrityk-

seen sopivuuden arviointi. Vuorovaikutustaitojen arviointiin liittyen tutkimuksessani ilmeni, 

että hakijasta saatua ensivaikutelmaa, kysymyksiin vastaamista sekä non-verbaalista viestintää 

arvioidaan ja haastattelu koettiin hyvänä tapana varmistua riittävästä taitotasosta. Myös Arvey 

ja Campion (1982, s. 297) mukaan rekrytointitutkimukset ovat osoittaneet esimerkiksi hakijasta 

saadun ensivaikutelman olevan yksi tärkeä arvioitava asia. Gifford, Ng ja Wilkinson (1985, s. 

735) päätyivät myös tutkimuksessaan päätelmään, että yksi haastattelussa eniten arvioiduista 

asioista on vuorovaikutustaidot. Heidän mukaansa vuorovaikutustaitoja arvioidaan esimerkiksi 
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hakijan non-verbaalisten viestien avulla. Vuorovaikutustaitojen arviointi voi olla myös osa teh-

tävässä vaaditun osaamisen arvioimista, sillä joissakin työtehtävissä vuorovaikutustaidot ovat 

merkittävä vaadittu osaaminen tehtävässä menestymisen kannalta. Tehtävässä vaaditun osaa-

misen arviointi sisältää myös esimerkiksi hakijan aiemman työkokemuksen selvittämistä kysy-

mysten avulla sekä konkreettisia esimerkkejä pyytämällä.  

Persoonan arvioinnilla haastatellut rekrytoijat tutkimuksessani tarkoittivat hakijan arvioimista 

tyyppinä, ikään kuin kokonaisuutena. Persoona voi myös olla tehtävässä tärkeä työväline. Per-

soonan arvioinnilla tarkoitettiin siis kokonaisuuden arvioimista sisältäen esimerkiksi luonteen-

piirteitä, vahvuuksia tai harrastuksia. Binningin, LeBretonin ja Adornon (1999, s. 110–111) 

mukaan henkilön persoonaa, persoonallisuutta ja persoonallisuuden piirteitä voi työhaastatte-

lussa arvioida kohtuullisen pinnallisella tasolla. Tällöin persoonaa arvioidaan siis sillä tasolla, 

miten se on henkilön käyttäytymisen perusteella tulkittavissa. He korostavat, että on tärkeää 

analysoida työtehtävän asettamat vaatimukset, jotta hakijan persoonaa voidaan arvioida suh-

teessa niihin. Myös Caldwell ja Burger (1998, s. 130) kuvaavat tutkimuksessaan, että haastat-

telussa arvioidaan hakijan persoonaa ja persoonallisuuden piirteitä tämän käyttäytymistä ha-

vainnoimalla.  

Neljäs haastattelussa arvioitava asia on hakijan sopivuus yritykseen. Sopivuutta yritykseen pai-

nottavat myös Opayemi ja Oyesola (2012, s. 96), sillä he näkevät yritykseen sopivuuden en-

nustavan työntekijän hyvää suoriutumista työtehtävästä. Rynes ja Gerhart (1990, s. 15) tutkivat 

yritykseen sopivuutta ja mainitsivat yritykseen sopivuuden tarkoittavan yleisten henkilökemi-

oiden lisäksi esimerkiksi hakijan arvojen, harrastusten, persoonallisuuden piirteiden ja tapojen, 

kuten pukeutumisen samankaltaisuutta. Omassa tutkimuksessani rekrytoijat kuvasivat yrityk-

seen sopivuuden tarkoittavan edellisten lisäksi myös tulevaisuuden suunnitelmien yhteensopi-

vuutta. He kuvasivat myös, että hakijan yritykseen sopivuuden arviointi vaatii tarkkuutta ja sekä 

yrityksen että työyhteisön tuntemusta. 

Tutkimuksessani ilmeni, että muita arvioinnin välineitä ovat testit ja suosittelijat. Testeillä tar-

koitettiin tässä yhteydessä työtehtävää simuloivia tehtäviä, joilla hakijan osaaminen pystyttiin 

todentamaan paremmin. Testit ovat esimerkiksi haastattelun yhteydessä teetetyt pienet tehtävät, 

tai sitten niin sanotusti "kotitehtävänä" tehtävät laajemmat, osaamista mittaavat tehtävät. Testit 

ovat usein myös konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä työtehtävät pitäisivät sisällään, jolloin 

hakijakin pystyy paremmin arvioimaan sitä, haluaako hän päästä kyseiseen työhön. Testejä voi-

daankin käyttää haastattelun rinnalla arvioinnin tarkkuuden parantamiseksi (Niitamo, 2000, s. 
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160). Toinen muun arvioinnin väline on suosittelijat, jolla tarkoitetaan rekrytointiprosessin ul-

kopuolisia henkilöitä, joilta saadaan arviointia esimerkiksi hakijan aiemmissa työtehtävissä me-

nestymisestä. Suosittelija voi olla yrityksen oma työntekijä, muu tuttava tai suosittelijan itse 

määrittämä henkilö. Suosittelijoilta voidaan saada hakijasta tietoa, joka vahvistaa jo aiemmin 

kerättyä informaatiota. Toisaalta jokin suosittelijan kertoma asia voi myös olla esteenä rekry-

toinnille. Suosittelijalta hankitaan siis tietoa hakijan menestymisestä aiemmissa työtehtävissä 

eli vahvistusta hakijan kertomalle omasta osaamisestaan. Stanton (1988, s. 130) korostaa suo-

sittelijoiden tärkeyttä arvioinnin välineenä, mutta hänen mukaansa suosittelijoilta saatua tietoa 

tulee tarkastella myöskin kriittisesti. Myös omassa tutkimuksessani haastatellut rekrytoijat ku-

vasivat, että suosittelijoilta voi saada arvokasta tietoa hakijasta, mutta se ei välttämättä kerro 

koko totuutta hakijan osaamisesta. 
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7 Luotettavuustarkastelu 

 

Seuraavaksi tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta sekä laadullisen tutkimuksen näkökul-

masta ylipäätään että fenomenografisen tutkimuksen erityispiirteiden näkökulmasta. Perttulan 

(1996, s. 88) mukaan laadullista tutkimusta tehtäessä ensimmäinen huomioitava asia on yleinen 

tiedonmuodostus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustietoa ei pyritä yleistämään. Tutkimuk-

seen osallistuvat henkilöt edustavat vain itseään, eikä saatua tietoa yleistetä ihmisryhmään, jota 

he edustavat. Olen tutkimuksessani ottanut huomioon sen, että haastatellut rekrytoijat edustavat 

vain itseään, enkä ole pyrkinyt tuloksissa yleistettävyyteen.  

Tutkimuksen eettisyyttä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon tutkimukseen osallistuneiden tun-

nistettavuus ja anonymiteetti. Perttulan (1996, s. 95) mukaan tutkimuksen ulkopuoliset henkilöt 

eivät saa tunnistaa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä, mutta tutkimukseen osallistuneiden 

henkilöiden kannalta on mielekästä, että he itse pystyvät tunnistamaan itsensä ja oman äänensä 

tutkimustuloksista. Anonymiteetin säilyttämiseksi en avannut tutkimukseeni osallistuneiden 

rekrytoijien taustaa sen tarkemmin, kuin tutkimuksen kannalta oli välttämätöntä. Olen myös 

poistanut aineistonäytteistä esimerkiksi yritykseen tai toimialaan liittyviä yksityiskohtia ano-

nymiteetin säilyttämiseksi. Vaikka rekrytoijat esiintyivät tutkimuksessa niin sanotun työ-

minänsä kautta, ja tutkimukseni aihe liittyi työelämäaiheisiin liittyviin käsityksiin eikä esimer-

kiksi henkilökohtaiseen elämään liittyviin asioihin, koin tärkeäksi varmistaa, että rekrytoijat 

pysyvät mahdollisimman anonyymeinä tässä tutkimuksessa. Uskon kuitenkin, että rekrytoijat 

eettisyyden periaatteen mukaisesti tunnistavat itsensä tutkimuksesta, sillä olen tuonut tutkimus-

havaintoihini runsaasti aitoja aineistonäytteitä. Tulkintani tukena on siis kaikkien haastateltujen 

kertomukset juuri sellaisena, kuin he itse ovat ne sanoneet. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkimushavaintojen luotettavuutta tarkasteltaessa ei pyritä 

ehdottomaan totuuteen.  Tutkimuksen edetessä tehtyjä ratkaisuja perusteltaessa pyritään nou-

dattamaan totuuden koherenssikriteeriä, mikä tarkoittaa sitä, että ratkaisujen tulee olla yhteen-

sopivia aiempien uskomustemme kanssa (Niikko, 2003, s. 39). Omassa tutkimuksessani olen 

pyrkinyt noudattamaan laadullisen tutkimuksen sekä fenomenografian yleisiä peruspilareita 

luottaen omaan arviointikykyyni tutkimukseen liittyvien valintojen tekemisessä sekä tehnyt tut-

kimusprosessin vaiheet ja valinnat näkyviksi tässä tutkimusraportissa. 
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Kerätyn tutkimusaineiston ja tutkijan tulkintojen välistä suhdetta pyritään arvioimaan korres-

pondenssikriteerin mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että tulkinta on mahdollinen silloin, kun se 

pystytään aineiston avulla perustelemaan (Niikko, 2003, s. 39). Varmistaakseni tämän kriteerin 

täyttymisen olen tuonut alkuperäisen aineiston hyvin näkyväksi tässä tutkimusraportissa. Tut-

kimushavainnot-luvussa havainnollistin aineistonäytteiden avulla tulkintaani säilyttäen siten 

haastateltujen rekrytoijien autenttiset ilmaisut tulkintani tukena. 

Haastatellut rekrytoijat antoivat mielestäni hyvin monipuolisen ja kattavan kuvan tutkittavasta 

ilmiöstä vaihtelevien taustojensa vuoksi. Halusin haastatella sekä henkilöstöpalvelualalla työs-

kenteleviä henkilöitä, omaan yritykseen henkilöstöammattilaisen roolissa työskenteleviä hen-

kilöitä, että esimiehen roolissa rekrytoivia henkilöitä mahdollisimman kattavan aineiston saa-

vuttamiseksi. Tässä suhteessa onnistuin tavoitteessani ja olen erittäin tyytyväinen valitsemiini 

haastateltaviin. Haastateltavien määrä oli mielestäni sopiva, sillä haastatteluaineisto oli riittä-

vän laaja ja monipuolinen, mutta kuitenkin vielä kohtuullisen helposti käsiteltävissä. Käsityk-

sistä löytyi variaatiota, mutta myös jonkin verran toistoa haastateltavien välillä. Kuvasin aineis-

tonkeruuta käsittelevässä luvussa (ks. Luku 4.2) intersubjektiivista luottamusta, joka Ahosen 

(1994, s. 136) mukaan on ihanne haastattelutilanteessa. Koen, että intersubjektiivisen luotta-

muksen periaatteet toteutuivat haastattelutilanteissa. Ensimmäinen periaate on tutkijan ymmär-

rys siitä, miten oma tulkinta vaikuttaa jo haastattelutilanteessa. Tiedostin haastattelutilanteessa 

esimerkiksi sen, kuinka oma tulkintani ohjaa esimerkiksi tarkentavien kysymyksen esittämistä. 

Toinen periaate on, että haastateltava on aktiivisen kuuntelijan roolissa haastattelutilanteessa. 

Etenkin viimeisissä haastatteluissa koin tämän periaatteen toteutuvan, sillä huomasin olevani 

rennompi ja samalla myös tarkkaavaisempi haastattelija, kun en enää jännittänyt haastatteluti-

lanteita niin kuin alkupuolen haastatteluissa. Kolmas intersubjektiivisen luottamuksen lähtö-

kohta on haastateltavan luottamus tutkijaa kohtaan – tämä periaate toteutui mielestäni, sillä sain 

kuulla rekrytoijien jopa hieman arkaluontoisia kokemuksia ja osittain sellaista salassa pidettä-

vää tietoa, jota ei ilman luottamusta minulle olisi kerrottu. 

Sisäistä reliabiliteettia fenomenografisessa tutkimuksessa voidaan arvioida rinnakkaisarvioijan 

avulla. Tällöin tarkoitus olisi varmistaa, että toinenkin tutkija päätyy samanlaisiin kuvauskate-

gorioihin aineiston perusteella. (Niikko, 2003, s. 39.) Tässä tutkimuksessa rinnakkaisarvioijaa 

ei ole käytetty, ja tutkimushavainnot ja tulkinnat ovat täysin omiani. Siten ei voida varmistua 

siitä, että löytäisikö toinen tutkija samasta aineistosta samoja havaintoja kuin minä. Fenomeno-
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grafiassa suhtaudutaan kuitenkin hieman kriittisesti toistettavuuteen, kun kyse on tutkimus-

havaintojen löytämisestä. Kuvauskategorioiden toistettavuutta ei siis pidetä välttämättä kovin 

merkityksellisenä (Niikko, 2003, s. 39–40).  

Fenomenografiassa tutkijan omia esioletuksia tarkastellaan ja niitä pyritään työstämään aineis-

toa lukiessa ja hahmottaessa. Kuitenkaan täydellinen esioletusten sulkeistaminen ei ole feno-

menografisen tutkimusperinteen mukaan mahdollista kokemusten subjektiivisen luonteen 

vuoksi. (Niikko, 2003, s. 40–41). Tutkimukseni aihe oli minulle kohtuullisen tuttu, sillä olen 

työskennellyt työnhaku- ja rekrytointiteemojen parissa viime vuodet. Siten siihen liittyi paljon 

esioletuksia. Pyrin jatkuvasti tarkastelemaan omia esioletuksiani ja sulkeistamaan niitä par-

haani mukaan ja uskon onnistuneeni siinä, sillä tutkimushavaintoja tehdessäni ja kuvauskate-

goriarakennetta muodostaessani koin yllättyneisyyden tunteita, sillä kaikki havaitsemani esi-

oletukset eivät pitäneet paikkaansa. Siten uskon onnistuneeni välttämään tulkintojen johdatta-

mista omien esioletusteni suuntaisesti.  

Tutkimuksenteko fenomenografisen perinteen mukaan on oppimisprosessi, jossa tutkija on op-

pijan roolissa tutkittavaan ilmiöön liittyen (Niikko, 2003, s. 40). Omalla kohdallani oppineisuu-

teni tutkittavasta ilmiöstä lisääntyi tutkimuksen tekemisen myötä, ja aineistonkeruu ja analyysi 

toi minulle paljon uutta tietoa rekrytointiprosesseihin ja hakijan arviointiin liittyen. Haastatte-

luissa nousi esiin paljon minulle uutta tietoa ja oli äärimmäisen kiinnostavaa päästä haastatte-

lemaan rekrytoijia heidän käsityksistään. Tutkimusongelman ulkopuolelle jäi paljon opetta-

vaista informaatiota, joka kuitenkin hyödytti minua oppimisen kannalta. Aineistoni oli runsas 

ja rikas, josta olisi voinut ammentaa vastauksia useampaankin tutkimusongelmaan. Koen, että 

oman oppimiseni kannalta aineisto oli hyvin monipuolinen ja opettavainen, vaikka kaikki ha-

vaintoni eivät tähän tutkimusraporttiin päätyneetkään. Ylipäätään tutkimuksen tekeminen on 

ollut oppimisprosessi, jossa on ollut haasteita, mutta myöskin antoisia hetkiä. 
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8 Pohdinta 

 

Tavoitteeni tässä pro gradu -tutkielmassa oli selvittää, miten työnhakijaa arvioidaan rekrytoin-

tiprosessissa. Tarkastelin tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä rekrytointiprosessia siten, 

miten se tutkimuskirjallisuudessa esitetään. Avasin rekrytointiprosessin vaiheita ja kuvasin rek-

rytoinnin roolia yrityksissä. Aineistonkeruun toteutin haastattelemalla kuutta rekrytoinnin asi-

antuntijaa, jotka työssään tavalla tai toisella olivat tekemisissä rekrytoinnin ja hakijoiden arvi-

oinnin kanssa. Tutkimushavaintojen pohjalta muodostin fenomenografialle tyypillisen kuvaus-

kategoriarakenteen, jonka avulla vastasin tutkimusongelmaani. Selvitin tutkimuksessa, mitä 

asioita rekrytointiprosessissa arvioidaan ja mihin rekrytoijat kiinnittävät huomiota hakijassa. 

Tavoitteeni ei ollut selvittää sitä, miten lopullinen valinta tehdään ja mikä arvioitavista asioista 

lopulta vaikuttaa eniten rekrytointipäätökseen. 

Rekrytointiprosessissa hakijaa arvioidaan usealta eri kantilta. Arviointia tapahtuu kaikissa rek-

rytointiprosessin vaiheissa: tarpeen kartoituksessa, hakemusasiakirjojen tarkastelussa ja haas-

tatteluissa. Tämän lisäksi hakijan osaamisesta kerätään tietoa suosittelijoiden ja työtehtävää si-

muloivien testien avulla. Tarkastelun kohteena ovat hakijan osaaminen, persoona, motivaatio 

sekä moni muu seikka. Työnhakijan on siis olennaista tuntea itsensä ja oma osaamisensa sekä 

pystyä kertomaan konkreettisia esimerkkejä peilaten omaan persoonaan, työhistoriaan ja kou-

lutukseen. Rekrytoijan näkökulmasta arvioitavia osa-alueita sekä päätöksenteossa huomioitavia 

asioita on erittäin paljon. Edellytysten painotus riippuu merkittävästi haettavan työtehtävän vaa-

timuksista. Esimerkiksi vaativissa asiantuntijatehtävissä vaaditaan aiempaa työkokemusta sekä 

näyttöä osaamisesta, kun taas suorittavan tason tehtävissä usein persoonaan liittyvät tekijät ovat 

merkityksellisempiä.  

Kuten sanottua, olen itse työskennellyt työnhakijoiden parissa viime vuodet valmentaen heitä 

työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Tutkimushavaintoja tehdessäni koin kuitenkin yllättynei-

syyden tunteita, sillä tulokset antoivat itselleni runsaasti uutta tietoa työnhakijan arviointiin liit-

tyen. Esimerkiksi se, kuinka suuri merkitys hakijan vuorovaikutustaidoilla on rekrytointipro-

sessissa, oli minulle yllätys. Jopa sellaisiin tehtäviin hakiessa, joissa vuorovaikutustaidot eivät 

ole työtehtävässä vaadittua osaamista, voi rekrytointiprosessi tyssätä vuorovaikutustaitojen 

puutteeseen. Toisaalta ymmärrän sen, että rekrytoijat huomioivat kokonaiskuvan, jonka hakija 
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itsestään antaa. Jos hakija on esimerkiksi hyvin vetäytyvä eikä osaa sanoittaa omaa osaamis-

taan, on rekrytoijan hyvin hankala arvioida hakijaa tai vakuuttua hänen osaamisestaan. Siten 

vuorovaikutustaitoihin liittyvä osaaminen ja taidokas itseilmaisu ovat yllättävän tärkeitä taitoja 

työnhakijalle. 

Rekrytointiteema ja hakijan arviointiin liittyvät tekijät tarjoavat runsaasti erilaisia tutkimusase-

telmia. Esimerkiksi arviointiin liittyviä haasteita, arvioitsijan vaikutusta arviointiin tai arvioin-

tivirheitä olisi hedelmällistä tutkia. Rekrytointiin liittyen esimerkiksi rekrytointikäytäntöjen ke-

hittäminen olisi erittäin kiinnostava teema. Siten lisätutkimuksen aiheita voisi tästä teemasta 

ammentaa runsaasti. Olisin voinut valita jo tässä tutkimuksessa huomattavasti tuoreemman ai-

heen, esimerkiksi rekrytoinnin sosiaalisessa mediassa tai tekoälyn käytön rekrytoinnissa, mutta 

oma kiinnostukseni oli nimenomaan arviointiin liittyvissä tekijöissä. Ylipäätään voisinkin to-

deta, että rekrytoinnin maailma muuttuu koko ajan ja tarjoaa kiinnostavia tutkimuksenaiheita 

myös tulevaisuudessa. 

Tutkimuksen teko on oppimisprosessi. Sitä gradun parissa työskentely on ollut sen kaikissa 

vaiheissa. Työskentely on ollut antoisaa, mutta myös haastavaa. Aiheen- ja tutkimusmetodin 

valinta sekä analyysivaihe saivat minua epäilemään siitä, löydänkö sisäistä tutkijaani ollenkaan. 

Vasta valitessani riittävän käytännönläheisen ja kiinnostavan aiheen työlleni, löysin lopullisen 

motivaation aloittaa tutkimukseni tekeminen. Kaikista antoisinta onkin ollut oppia lisää ai-

heesta, joka minua toden teolla kiinnostaa. Tutkimusongelmani ulkopuolelle jäi paljon mielen-

kiintoisia havaintoja haastatteluaineistosta. 

Kerroin tutkimukseni alussa, että haluan päästä selvittämään hakijan arviointiin liittyviä kysy-

myksiä, joita työnhakijat ovat minulle kouluttajana viime vuosina esittäneet.  Pääsin tutkimuk-

sen ansiosta tutustumaan rekrytointialan asiantuntijoihin ja kuulemaan heidän ajatuksiaan ai-

heesta pitäen mielessäni myöskin valmennettavien työnhakijoideni mietteet. Mielestäni löysin 

tutkimuksessani vastauksia siihen, mihin työnhaussa kannattaa kiinnittää huomiota. Tämän li-

säksi tavoitteeni oppia lisää rekrytointityöstä täyttyi ja pääsin kuulemaan monenlaisia näkökan-

toja eri alojen rekrytointeihin. Opin myös, että absoluuttista totuutta siitä, miten hakijaa arvioi-

daan rekrytointiprosessissa, ei ole olemassa. Arvioinnin tapoja on yhtä paljon kuin arvioitsijoi-

takin. Työnhakijan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että työnhaussa on tärkeintä olla oma 

itsensä – vain silloin rekrytoijalla on mahdollisuus arvioida hakijaa aidoimmillaan, ja siten ha-

kija voi löytää työn, joka on itselle juuri sopiva. 
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Liite 1 

Haastattelurunko 

Taustatiedot   

• Haastateltavan tausta: koulutus, kokemus, tärkeimmät työtehtävät  

• Organisaatio: toimiala, minkä tyyppisiin tehtäviin rekrytoidaan  

 

Rekrytointi  

• Mitä vaiheita rekrytointiprosessissa on?  

o Miten työpaikkailmoitus laaditaan?  

• Miten kerätään tietoa hakijoista?  

o Ansioluettelo, hakemus, rekrytointijärjestelmä. Miten käsitellään?  

o Haastattelu. Hyvät ja huonot puolet? Mitä arvioidaan? Mitä taitoja vaatii?  

o Muut tavat? (Soveltuvuusarvio, suosittelijat…) Miksi?  

• Päätöksenteko  

o Miten päätös syntyy?   

o Mitä on soveltuvuus?  

o Virhearviot?  

• Mitä haasteita rekrytoinnissa on? Millaisia taitoja rekrytointityö vaatii? 

• Rekrytoinnin tulevaisuus 

 

Osaaminen  

• Mitä osaaminen on, mistä se muodostuu?  

• Miten osaamista voidaan arvioida? Mitä haasteita osaamisen arviointiin liittyy?  

• Miten rekrytoijana ohjeistaisit tuomaan omaa osaamista esille rekrytointiprosessissa?   

 

 

 


