
Aalto PRO 

Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta 

Top Leader 
Round Table 2 (10.12.2013) yhteenveto 

Menestystekijöitä, henkilöstön 
kyvykkyyksien määrittelyä ja tunnistamista  
etsimässä 

Jari A.T. Laine 
19.12.2013 



Määritelmä: Kyvykkyys 

• Kyvykkyys määritellään tässä yhteydessä yrityksen 

henkilöresurssien opittujen ja myötäsyntyisten taitojen, 

tietojen (=osaaminen) ja näiden kehittämisen, 

johtamisen ja hyödyntämisen kokonaisuudeksi. 

• Huom. Muualla kirjallisuudessa kyvykkyyteen usein 

liitetään myös mm. teknologiset kyvykkyydet, 

taloudelliset ja tuotannolliset resurssit ja 

liiketoimintaprosessit. 

 

19.12.2013 
Jari Laine 

2 



Roundtable 2 teema 

”Sopiva vai pätevä – rekrytointi pk-teollisuudessa” 
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Työpajan toteutus ja tavoite 

• Työpaja oli järjestetty kutsuperiaatteella. Kutsutut olivat 1. Round Tableen 
osallistuneet täydennettynä kokeneilla HR-ammattilaisilla.  Kutsuttujen 
henkilöiden taustassa painotettiin yrittäjyyden läheistä tuntemusta, oman 
erityisalansa syvää osaamista ja diversiteettiä. 

• Tarkoituksena oli keskittyä pk-yrityksiin soveltuvan kyvykkyyskartoituksen ja 
siihen sopivan rekrytointiprosessin hahmottamiseen. Tällä työpajalla haettiin 
sisältöä ja ajatuksia myös vastaavan koulutusmoduulin rakentamiseen. 

• Alustuksena käytettiin todellisesta yrityscasesta tehtyä lyhennelmää, jota 
testattiin vuorovaikutteisesti Round Table-osallistujien kesken. Löydettyjä 
teemoja syvennettiin keskusteluin ja niistä koostettiin ehdotus prosessiksi. 

• Seuraavassa esityksessä esille nousseet pääteemat dokumentoidaan ja 
avataan käyttäen ryhmältä tulleita ilmaisuja ja vertauksia.  
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Case Myynti- ja Markkinointijohtaja 

• Vuorovaikutteisena casena käytettiin anonyymiksi muokattua perheyritystä, jonka liikevaihto on kokenut 
voimakkaan laskun vuoden 2008-laman sysäämänä eikä siitä ole toipunut. Yritys on aina toiminut 
pääosin kotimarkkinoilla, vaikka vientiäkin on saatu aina Japania myöten. Asiakkaat ovat pääosin 
julkishallintoa ja suurempia rakennusalan yrityksiä.  

• Yrityksen tuotteet ovat osin alihankintatuotteita ja osin omalla tuotemerkillä myytäviä korkean hintatason 
kestokulutushyödykkeitä. Liikevaihtoa on 12 Meur/vuosi ja työntekijöitä 80. 

• Omistajajohto on voimakkaasti sitoutunut sekä yritykseen että sen työntekijöihin eikä haluaisi tehdä 
voimakkaita leikkauksia työvoimaan. Hän tunteen henkilökunnan jopa perhetasolla ja on valinnut kaikki 
johtoryhmän jäsenet. Useimmat toimihenkilöt ovat olleet yrityksen palveluksessa yli 10 vuotta, jotkut yli 
30. 

• Yritys on samalla myös sukupolvenvaihdosvaiheessa, mutta johdossa jatkajaa ei perheessä ole 

• Toimitusjohtaja näkee ainoana perikadon estävänä ratkaisuna myynnin ja erityisesti viennin merkittävän 
lisäyksen, mutta sitä ei nykyorganisaatiolla ole saatu tapahtumaan.  

• Toimitusjohtaja on yli 60v toisen polven omistaja, jonka terveys alkaa reistailla ja kärsivällisyys loppua.  

• Round Table-ryhmälle annettiin tavoitteeksi esittää vaihtoehtoja, joilla puuttuvaa myyntiä voitaisiin 
henkkia lisää. Ryhmä päätyi esittämään myynti- ja markkinointijohtajan palkkaamista. 

• Rekrytointiprosessin vaiheistus ja avainhuomiot eri vaiheissa dokumentoitiin. Syntynyt prosessikaavio ja 
sen tulkinta esitetään seuraavilla sivuilla.  
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Prosessin alkuvaihe – pitääkö rekrytoida 

ketään? 
• Prosessin alkuvaihe tehdään yrityksen sisäisenä analyysinä, jota voidaan tukea 

esim. konsultin ja erilaisten työkalujen avustuksella.  

• Analyysin tarkoituksena on verrata nykytilan kyvykkyyttä eri liiketoiminnan 
alueilla sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä halutun strategian tai muiden 
liiketoimintatavoitteiden toteuttamisen vaatimuksiin. 

• Tavoitteena on tunnistaa ja määritellä kyvykkyysvaje eli tarve mahdollisimman 
selkeästi. 

• Vajeen suuruudesta ja omista kyvykkyyksistä lähtien tutkitaan aluksi, voidaanko 
puuttuva kyvykkyys tehokkaasti hankkia yrityksen sisältä kouluttamalla, 
kierrättämällä ja/tai muuttamalla toimenkuvia.  

• Jos vaje koetaan niin suureksi, että sitä ei voida kohtuuajassa ratkaista 
koulutuksella tai toimenkuvia muuttamalla, päädytään ulkoiseen rekrytointiin. 

• Case-tapauksessa vaje oli todettu merkittäväksi uusien asiakkaiden ja 
markkinoiden hankkimiseen liittyväksi osaamiseksi.  
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Myynti- ja markkinointijohtajan 

rekrytointiprosessi päävaiheittain 
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Nykyisen kyvykkyyden 

arviointi 

Tavoitetilan kyvykkyyden   

määritys 

Vajeen 

arviointi 

Sisäiset järjestelyt, 

koulutus 

Pieni 

Rekrytointiprosessi Suuri 
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Analyysivaihe: tiimin vahvuudet ja 

heikkoudet 
• Rekrytoitava henkilö ei täytä ainoastaan tehtävään 

asetettuja osaamisvaatimuksia vaan hänen tulee 

täydentää ryhmän kokonaisuutta myös luonteensa ja 

toimintatapansa osalta.  

• Rekrytoitavan henkilön tiimi ja muiden avainhenkilöiden 

toimintatapa ja osaamiset tulee kartoittaa 

• Yrityskulttuurin ja arvojen yhteensopivuudella on suuri 

merkitys rekrytoinnin onnistumiseen. Tätä tulee arvioida 

osana prosessia.  
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Henkilön  profiili- ja työtapavaatimukset 

Rekrytointiprosessin vaiheet 
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Analyysi: Tiimin vahvuudet vs. 

heikkoudet 

Tehtävän rooli ja vaatimukset,  

Ehdokkaiden haku 

Valinta 

Sopimus 

Perehdytysprosessi 

Seuranta 
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Tehtävän rooli ja vaatimukset 

• Pienissä yrityksissä osaamisen laaja-alaisuuden tarve 
korostuu, mutta tässä piilee myös riski ylimitoitettujen 
”jeesustoimenkuvien” luomiseen.  

• Osaamisen täydentävyys yrityksen ja tiimin tasolla pitää 
huomioida vaatimuksissa (täytä aukot!) 

• Tehtävä pitää pystyä kuvaamaan ja viestimään selkeästi 

• Mahdollisuus tehdä tehtävänkuva henkilön osaamisen 
ympärille kannattaa hyödyntää (haetaanko henkilö laatikkoon 
vai laatikko henkilön ympärille?) 

• ”Pätevyys” on helpompi todentaa kuin ”sopivuus” 
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Henkilön profiili ja työtapavaatimukset  

• Tällä osiolla on suuri merkitys – joskus pätevyyttäkin 
suurempi->”sopiva” kandi+koulutusmahdollisuuden 
hyödyntäminen 

• Etsitään alusta alkaen kokonaisuutta täydentäviä profiileja –  
puuttuuko ryhmästä enemmän ”visionääri vai viimeistelijä”? 

• Määrityksessä auttaisi joku tunnettu viitekehys, esim. MBTI, 
mutta sitä ei voi suoraan käyttää valinnan kriteerinä 

• Tämän testaamista  voisi yhdistää rekrytointivaiheen 
loppusuorakandidaattien (ryhmä)haastatteluihin ja tutkia 
myös tehtäväpähkinöiden avulla (draaman keinot) 
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Ehdokkaiden haku 

• Suorahakukonsultit ovat useimmissa tapauksissa liian kalliita 
pk-yrityksille (3-6krt tehtävän kk-palkka) 

• Suorahaun onnistuminen ei ole kovin varmaa, pk-osaamista 
tarvitaan myös hakijalle 

• Tehtävä ja vaatimukset on kuvattava realsitisesti ja selkeästi 

• Uudet, digitaaliset hakukanavat ovat kustannustehokkaita ja 
näkyvyydeltä/ulottuvuudeltaan koko ajan parempia 

• PK-yrityksen haasteena on silti houkuttelevuus ja joskus 
myös maantiede-> maantieteelliset haut, paluumuuttajat? 

• Sosiaaliset verkostot (myös some) ja oppilaitosyhteistyö 
apuna 
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Valinta 

• Tarvitaan tehokkaita työkaluja ”sopivuuden” 
testaamiseen-> rekrytoinnin pilvipalvelut? 

• Testitulosten tulkinta saatava helpommaksi – ei tarvetta 
psykologille! 

• Kandidaattien tutustuminen yritykseen, 
sidosryhmähaastattelut ja ”pähkinät” mukaan valintaan 

• Tätä vaihetta ei saa ulkoistaa! 

• Valinta tehtyä tulevaisuutta, ei pelkästään nykytehtävää 
varten-> kehityssuunnitelma 
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Sopimus 

• Palkka ei ole ainoa houkutteleva tekijä. Muita ovat esim. 

kokonaiskuva, vaikutusmahdollisuus, työilmapiiri, hyvä 

johtaminen, elämän laatu, asuminen, harrastukset, 

joustavuus ”pienissä” asioissa.  

• KK-palkan lisäksi voidaan harkita ”sweat equity” tai 

muita osakkuusjärjestelyjä. Huom. Sukupolvenvaihto! 

• Sopimus tehdään  molempien kannalta reiluksi. 
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Perehdytys 

• Perehdytys laiminlyödään usein pienissä yrityksissä puuttuvien 
perehdytysohjeiden, osaamisen, resurssien tai jatkuvan kiireen 
varjolla. Tämä lienee suuri syy nopeasti katkeaviin työsuhteisiin.  

• Perehdytyssuunnittelu tulisi aloittaa rekrytointiprosessin alkupäässä 
ja se tulisi tehdä porukalla. >Suunnitelma on syytä tehdä 
kirjallisena. 

• Perehdytettävälle tulisi määrittää yrityskummi, joka jatkaa 
perehdytystä riittävän pitkään, jopa 6kk. 

• Perehdytys on kaksisuuntainen prosessi – myös perehdytettävällä 
on vastuu kysyä ja antaa palautetta.  

• Perehdytyksen loppuosa voi keskittyä enemmän pärjäämisen 
seurantaan ja palautteen keräämiseen.  
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Seuranta 

• Seuranta jatkaa siitä, missä perusperehdytys loppuu.  

• Seurannassa painotetaan enemmän tehtävistä 

selviämistä ja suoriutumista sekä yhteistyötä muiden 

kanssa 

• Seuranta voi sisältää muodollista kouluttautumista sekä 

osallistumista sovittuihin kehitysprojekteihin, jolloin 

pärjäämisen arviointi on helpompaa 
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Jokeri: Maahanmuuttajat! 

• Suomalainen  korkea-asteen koulutus houkuttelee 
maahamme yhä enemmän opiskelijoita paitsi EU:sta, myös 
Venäjältä, Kiinasta, Etelä-Amerikasta ja Afrikasta . 

• Hyödynnetään Suomen vetovoima pk-teollisuuden vientiin!  

• Käynnistetään systemaattinen ja pitkäjänteinen 
oppilaitosyhteistyö 

• Valitaan kummioppilaat jo 2. vuosikurssilta ja tarjotaan 
harjoitus- loppu- ja kesätöitä. Parhaat otetaan työsuhteeseen. 

• Kotimaan perehdytyksen jälkeen siirretään halukkaat 
kotimarkkinoilleen perustamaan myynti-/after market 
servicekeskus. (Vrt. Hidden Champions).  
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Summa Summarum 

• PK-yritykselle rekrytointi on aina suuri ponnistus ja myös riski – 
siihen pitää panostaa AIKAA.  

• Rekrytointivastuuta ja sen avainosia ei pidä ulkoistaa 

• Tarvitaan helppokäyttöisiä ja tehokkaita rekrytointityökaluja, mm. 
työtapatestaus, some 

• Kunnollinen tarvemääritys ja sopivuus porukkaan ovat kriittisiä.  

• Hyödynnetään aktiivisesti pk-teollisuuden hyviä mainetekijöitä ja 
ominaispiirteitä houkuttelevuudessa 

• Perehdytys, seuranta ja palaute ovat oleellisia onnistumisen 
kannalta 

• Hyödynnetään ulkomaiset opiskelijat luomaan kansainvälistä 
myynti- ja hankintaverkostoa. 
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