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Miten löydetään tämän päivän talentit?



AVAINLUKUJA

Palveluksessamme työskentelee n. 40 henkilöä, 
joista 25 on henkilöstökonsultteja

Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, 
Turussa, Jyväskylässä, Seinäjoella, Joensuussa, 
Kokkolassa ja Oulussa.

Liikevaihtomme oli vuonna 2017 n. 6,2 miljoonaa 

euroa

Vuosittain teemme noin 4000 henkilöarviota, 
toteutamme yli 400 rekrytointiprojektia ja noin 150 
suorahakutoimeksiantoa.
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Henkilöarviointi Rekrytointi Suorahaku Organisaation 
kehittäminen

Tarjoamme kattavasti erilaisia palveluita henkilöarvioinnista, 
rekrytoinnista ja suorahausta koulutuksiin ja organisaation 

kehittämiseen ammattitaidolla.



Päivän agenda

• 1. Työnantajamielikuva
• 2. Rekrytointimediat ja

ilmoittaminen
• 3. Kiinnostavan Ilmoituksen 

tekeminen
• 4. Hakijaviestintä
• 5. Haastattelut
• 6. Arvioinnit ja soveltuvuus 

organisaatioon
• 7. Valinnat
• 8. Rekrytoinnin tulevaisuuden 

trendit



Mitkä osa-alueet koet haastavimmiksi 
rekrytoitaessa uusia työntekijöitä?

• Houkuttelevan ilmoituksen tuottamisen sekä hyvän ja 
oikean työnantajamielikuvan välittämisen

• Uskallus esim. lähteä ottamaan eri alalla olleita työhön.

• Kokemukseni on, että haastattelussa saatu mielikuva ei 
välttämättä vastaa todellisuutta. Miten selvittää 
hakijan todellinen osaaminen ja työkokemus?

• osaaminen vs. odotukset, asenne, motivaatio

• Ilmoituksen tekeminen houkuttelevaksi

• Työpaikkailmoituksen tekemisen niin, että juuri 
oikeanlaiset henkilöt hakevat paikkaa.



Mistä rekrytointeihin liittyvistä osa-
alueista haluisit erityisesti kuulla lisää?

• Työhaastatteluista, testauksesta, 
työpaikkailmoittamisesta.

• Onko olemassa dataa siitä, mitkä kanavat 
toimivat parhaiten, tai minkälaiset hakijat 
käyttävät mitäkin kanavia?





1. Työnantajamielikuva







Läpinäkyvyys- ja muiden suositukset
• Omien työntekijöiden suositukset 

tärkeimpiä

• Uutena tulossa Glassdoorin
tyyliset  julkiset läpinäkyvyyttä 
lisäävät arviointipalvelut



2. Rekrytointimediat ja ilmoittaminen



2. Rekrytointimediat ja ilmoittaminen

Lähde: Kantar TNS Oy



• Yli 70 % suomalaisista käyttää 
internettiä useita kertoja päivässä

• Yli 60 % suomalaisista käyttää 
sosiaalista mediaa

• Vuonna 2017 yhteisöpalvelujen 
(sosiaalisen median) käyttö kasvoi 
Suomessa kaikissa ikäluokissa

• Pikaviestipalveluiden, kuten 
WhatsAppin, käyttö älypuhelimella 
kasvaa yhä

• OIKEA KOHDERYHMÄ - Facebook 
vs. LinkedIn

Sosiaalisen median käyttö 
Suomessa

Lähde: Harto Pönkä, koulutus.purot.net

Lähde: Tilastokeskus Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus



Suomen työpaikkailmoittelun 
kokonaismarkkina

• Käytetyimmät rekrytointimediat Suomessa: Monster, Oikotie, Linkedin, Facebook, TE ja Duunitori
• Myös kohdennetut rekrytointiratkaisut lisääntyy erilaisissa kohderyhmä- ja ammattilaismedioissa

Työpaikkailmoittelusta 
Suomessa

noin 1/3 
osa käytetään 

sanomalehtiin ja 
printti-ilmoitteluun

Verkkomediat
jatkavat kasvuaan. 

Työpaikkoja 
ilmoitetaan ja 

markkinoidaan yhä 
enemmän verkossa. 

Yli Puolet
työpaikkojen 

ilmoittelusta tapahtuu 
verkossa. 

Toukokuussa 2018 
verkkoilmoitteluun 

panostettiin 

16 %
enemmän kuin 

edellisen vuonna.



Huomioi , että 
työpaikkailmoituksia 

luetaan mobiilissa, joten 
koosta ilmoituksen sisältö 

selkeäksi.

LAITEJAKAUMA PIRKANMAALLA
kesäkuussa 2018

Puhelin tai tabletti 60 %

Desktop-tietokone 40 %

Mobiilikäyttö lisääntyy

Lähde: Adobe Analytics (6/2018)

Mobiilikäyttö 
korostuu 

kesäkuukausina

• Työpaikkailmoituksia luetaan yhä enemmän 
mobiilissa. Huomioi se työpaikkailmoituksessa 
koostamalla sisältö selkeäksi

• Esim. Jopa 77 % Monsterin käyttäjistä haluaa tai on 
hakenut työpaikkaa puhelimen kautta.

• Työpaikkojen selailu onnistuu mobiilissa helposti, 
mutta hakuprosessi voi keskeytyä, jos järjestelmät 
eivät toimi mobiiliresponsiivisesti.

• 40 % Monsterin käyttäjistä kertoo suorittaneensa 
koko hakuprosessin mobiililaitteella.



OPTION 2. EXECUTIVE SEARCH FEE

The total fee for our Executive Search service for the Customer Support Assistant is  

12 800€ + VAT. 

The total fee is charged at the three steps:

1. part when the search is started (1/3)

2. part when the short list has been presented (1/3)

3. part when the contract of employment has signed (1/3)

In addition, the media search can be included free of charge. The Customer is responsible for any media costs and 
is entitled through the Personnel to our media discounts.

psychological assessments does not normally included.It’s a separate form of service

Customer Support Assistant positions 750 € + VAT / person

Your term of payment is a net 14 days

If the project is interrupted for any given reason, an unbilled share will not be charged its moment.







Facebook työpaikka-ilmoitus
yrityksen sivuille



3. Kiinnostavan rekryilmoituksen
tekeminen

• Työpaikkailmoituksen tekemisen niin, että 
juuri oikeanlaiset henkilöt hakevat paikkaa

– Miten kohdistaa ja millä keinoin tavoittaa?

– Miten rajata  hakijoita vaatimuksilla vai tuoko 
massa mukanaan myös hyvää laatua?



OP- rennompi ilmoitustyyli



TKM TTT- asiallisen rento



Vinkki - Linkedin
• Lisätkää työntekijöiden mailin allekirjoituksiin 

ja nettisivuille seuraa-nappi

• Kuvat ja videot toimii, samoin LinkedIN tukee 
nykyään myös #hashtägejä, joita voi seurata. 



4. Hakijaviestintä

• Aikataulut – nämä on hyvä olla näkyvissä jo 
ilmoituksessa ja kertoa jatkuvasti 
kandidaateille koska tapahtuu seuraavaksi 
jotain – Luo kuvaa että homma hallussa

• Nopeus – heti kun on jotain viestittävää niin 
viestikää – esim. EI-soitot/viestit 

• Huomiointi- kohtele kandia kuin se olisi 
työkaverisi





5. Haastattelut



Haastattelutekniikka

• Haastattelukysymysten tulisi olla lyhyitä, avoimia ja yksittäisiä. 
Vältä suljettuja kysymyksiä

• Kysy esimerkkejä ja käytännön tilanteita, auta tarvittaessa

• Älä arastele tarkentaa tai selventää vastauksia

• Ohjaa haastattelua ja rajaa tarvittaessa, jos hakija on kovin 
rönsyilevä (esim. ”Kerro kolme asiaa”, ”Mainitse yksi esimerkki”)

• Tee aina muistiinpanoja

• Vältä johdattelevia kysymyksiä, joissa haastattelijalla on 
ennakkokäsitys vastauksen suunnasta



6. soveltuvuus organisaatioon ja 
tehtävään



Milleniaalit työelämässä

• http://docplayer.fi/60195115-Nuoret-osaajat-tyoelamassa-2017.html





Henkilöarvioinnin sisältö räätälöidään tehtäväkohtaisesti, toimeksiantajan asettamiin kriteereihin peilaten. Annamme 
perustellun kannanottomme henkilöarvioinnin tulosten pohjalta arvioidun henkilön soveltuvuudesta määriteltyyn tehtävään. 

Henkilöarvioinnin prosessi vie tehtävän profiloinnista tulosten raportointiin noin viikon. Sitoudumme toteuttamaan 
arviointiprosessin maksimissaan 10 arkipäivän sisään toimeksiannon käynnistyksestä.

Työpsykologinen 
haastattelu

Oppimis- ja 
ongelmanratkaisukykyä 
kartoittavat tehtävät 

Persoonallisuustestit ja 
itsearviointimenetelmät

Ryhmätehtävä Tehtäväkohtaiset 
simulaatiot

MONIMENETELMÄINEN HENKILÖARVIOINTI
MENETELMÄT JA PROSESSI

Syvähaastattelu 
henkilöarviointi-
konsultin kanssa.

Mittaavat mm. arvioitavan 
kielellistä, spatiaalista, 
numeerista ja kriittistä 
päättelykykyä.

Antavat lisätietoa mm. 
henkilön motivaatiosta, 
työskentelytavoista ja 
vuorovaikutustavasta.

Arvioidaan henkilön 
tiimityöskentely- ja 
vuorovaikutustaitoja
.

Suoraan 
tehtävänsisältöön 
liittyvät kirjalliset 
tehtävät. Myynti- tai 
asiakaspalvelutilanne-
simulaatiot.

Esimies- ja 
johtamisvalmiuksia 
arvioivat osiot

Johtamistyyliä ja 
esimiesvalmiuksia 
kartoittavat 
itsearviointi- ja 
kykytehtävät. 
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• ”Rekrytoinnin polarisaatio. On töitä, joihin on tunkua ja on töitä joihin ei löydy tekijöitä. On 
työnhakijoita, joilla on pyrkyä ja työnhakijoita, joilla on nostetta.” 

• ”Haasteena huipputekijät, jotka ovat jo toisten palveluksessa. Miten heidät tavoitetaan ja 
saadaan hakemaan paikkaa.”

• ”Tekoäly vaikuttaa varmasti jatkossa rekrytoinnin prosesseihin, mutta henkilökohtaista 
kohtaamista se ei syrjäytä.”
– Chatbot-työkalut, joissa ensimmäiset kontaktit voidaan automatisoida niin, että hakija 

kokee saavansa personoitua palvelua. Keskustelua yrityksen verkkosivuilla käy ihmisen 
sijaan kone.

• Paraskin rekrykampanja tavoittaa yleisesti vain 10% potentiaalisista 
kandidaateista”Digitaalisuus on mahdollisuus. Koko ajan kasvavat eri rekrykanavat ovat 
haaste rekrytoijalle. Se, mistä kanavasta löytää juuri sopivat osaajat tehtävän ja 
paikkakunnan mukaan, vaihtelee paljonkin. Ja miten hyvät tyypit vielä löytävät 
ne[työpaikkailmoitukset], kun viestien määrä eri kanavista on melkoinen. ”

• ”Yhä enemmän tullaan hakemaan kulttuuriin ja yritykseen sopivia tyyppejä, ja satsataan 
osaamisen kouluttamiseen. Isoimmat virherekryt tulevat sopimattomuudesta yritykseen ei 
niinkään siitä, selviääkö henkilö tehtävästä faktisesti.”

• ”Suurin haaste on saada esimiehet ymmärtämään rekrytointiprosessin merkitys sekä 
työnantajamielikuvan rakentaminen.”

Rekrytoinnin tulevaisuus



Hyvä ryhmä Facebookissa



• Työn muodot muuttuvat: Vuoteen 2020 mennessä on arvioitu USA:n työvoimasta 43% olevan freelancereitä 
tai sopimustyöläisiä. Rise of Gig Economy -trendiä ovat edesauttamassa teknologia ja osaajapula.

• Personointi kaikessa rekrytointiviestinnässä elintärkeää. Aika saada hakijan huomio on viime vuosina 
pudonnut 12 sekunnista 8 sekuntiin eli toteutuksella on väliä.

• Employment branding vs. Talent Branding

– Talent Brand: ”Your Talent Brand is highly social, public version of your employer brand that 
incorporates what talent thinks, feels and shares about your company as a place to work” 

• Työnhakijat toiveissa korostuvat edelleen läpinäkyvyys, hakijaviestintä sekä työpaikkailmoitusten ”Perceived
fit” eli hakijan yhteensopivuus vaatimuksiin, miksi tarkka tehtävänkuvaus on ilmoituksissa tärkeää. 

• Social listening, matching & mining tools in sourcing

– ”Technology is only as valuable as human experience it approves”

• Chatbot-työkalut, joissa ensimmäiset kontaktit voidaan automatisoida niin, että hakija kokee saavansa 
personoitua palvelua. Keskustelua yrityksen verkkosivuilla käy ihmisen sijaan kone.

Kansainvälisiä rekrytoinnin trendejä
Recruitment Trends and Talent Technology conference December 2017



Kiitos- laittakaa kontaktikutsua 
tulemaan


