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Mitä tarkoittaa rekrytointi?
• työntekijöiden hakeminen avoimeen työpaikkaan tai	tehtävään
• työpaikkailmoituksen julkaiseminen
• työhakemuksen läpikäyminen
• esivalinta:	haastattelut,	mahdollinen testaus
• työsopimuksen tekeminen
• hyvään rekrytointiprosessiin kuuluu myös “ei kiitos”-kirje niille,	joita ei
tällä kertaa valittu



Kuka tekee rekrytointia?
• työnantajat itse
• esimies tai	ryhmä esimiehiä (mahdollisesti työntekijöitä)
• yrityksen HR-osasto

• työ- ja	elinkeinotoimistot
• rekrytointiin erikoistuneet firmat,	joille rekrytoinnin voi ulkoistaa osin
tai	kokonaan



Rekrytointikanavia
• henkilöstön omat kontaktit
• henkilökohtaiset verkostot
• te-palvelut
• yrityksen omat nettisivut
• sähköiset (esim.	Oikotie,	Monster,	Molli,	Duunitori)
• sosiaalinen media	(esim.	Linkedl),	Facebook,	Twitter)
• mobiilisovellukset älypuhelimissa



Miten rekrytoida?
• sisäisellä haulla (omat työntekijät,	työntekijöiden tutut yms.)
• ulkoisella haulla (työpaikkailmoitus,	hakijoiden karsinta,	haastattelut,	
testaus jne.)
• vuokratyövoima (sopimukset määräaikaisia,	hyvä työntekijä voidaan
rekrytoida myöhemmin omaan organisaatioon)
• alihankintana,	ulkoistamalla tehtävä esimerkiksi freelancerille



Miten virherekrytointi vältetään?
• määrittele haettavan profiili
• määrittele omat tarpeet ja	tavoitteet
• määrittele työtehtävä huolellisesti
• tee	selkeä työpaikkailmoitus
• haastattele oikeat hakijat,	tarvittaessa useampi kierros,	testaa
• suhtaudu kriittisesti myös ”hyvään tyyppiin”
• käytä koeaikaa,	maksimissaan 6	kk
• jos et	osaa itse,	käytä ulkopuolista apua
• jatka hakua,	jos et	löytänyt oikeaa



Miten GDPR	vaikuttaa rekrytointiin?
• koko EU:ta koskeva tietosuoja-asetus eli GDPR	(General	Data	Protection	
Regulation)	voimaan 25.5.2018
• rekrytoija on	asetuksessa mainittu rekisterinpitäjä ja	vastuussa:

• hakijan henkilötietoja käsitellään oikein ja	turvallisesti
• hakijan tietoja pääsevät tarkastelemaan vain	asiaan kuuluvat henkilöt
• hakijan henkilötietoja ei saa säilyttää ilman hakijan kirjallista lupaa
• arkaluonteisia tietoja ei saa kerätä

• sähköposti ei suositeltava hakukanava (heikko tietoturva)
• käytä turvallisia rekrytointijärjestelmiä



Mitä sanoo laki?
• työnantajalla lähtökohtaisesti oikeus valita parhaaksi katsomansa työntekijä
• yhdenvertaisuutta ja	tasa-arvoa koskevat säädökset
• nykyisten ja	entisten työntekijöiden oikeudet (osa-aikaiset,	irtisanotut)
• rekrytointia säätelevät lait:

• Henkilötietolaki 22.4.1999/52
• EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)	25.5.2018	alkaen
• Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004
• Työsopimuslaki 55/2001
• Laki nuorista työntekijöistä 998/1993
• Laki naisten ja	miesten välisestä tasa-arvosta 1329/2014
• Suomen perustuslaki (731/1999	6	§ yhdenvertaisuus)
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Kiitos!
Pro	Henkilöstö on	pk-yrityksen tai	esimerkiksi liiton,	järjestön tai	
yhdistyksen työkalu.	Henkilöstöhallinnon vastuuhenkilö voi sen
avulla huolehtia koko työsuhteen elinkaaren työhakemuksesta

aina työtodistukseen saakka.

hannu.hirvonen@propilvipalvelut.fi
p.	050	63	882

www.prohenkilosto.fi


