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KENEN KUSTAN N UKSELL A?  Saatoit heti miettiä. Jos pohdit näin, olet  
todennäköisesti mies. Jos taas nyökyttelit edes mielessäsi, olet todennä-
köisesti nainen tai itsesi naiseksi tunteva. 

MIKSI JUURI  naisille pitäisi saada lisää valtaa, tilaa ja rahaa? Eikö 
Suomi ole yksi maailman tasa-arvoisimmista maista? Monella 
mittarilla on. Ja sitten ei kuitenkaan ole. Saamme edelleen lukea 
esimerkiksi palkkaepätasa-arvosta, kun samalla alalla, saman 
tasoisessa työssä, tunnistetaan selittämättömiä palkkaeroja. 

PALKKA ON  vielä helppo mittari. Mutta entä kun puhutaan 
vaikkapa siitä, ketkä tekevät yhteiskunnassa päätöksiä, ketkä 
käyttävät valtaa, kenen ääni kuuluu mediassa, millaisia 
asiantuntijoita ja kenen mielipiteitä meille esitellään? Toi-
vottavasti et yllättynyt, kun todetaan heistä enemmistön 
olevan miehiä. Helsingin Sanomat kirjoitti vuonna 2018, että 
joka naista kohti HS:n jutuissa esiintyi kaksi miestä. Kolme 
vuotta myöhemmin tilanne oli sama. Vastaava tilanne on me-
dian osalta esimerkiksi Ruotsissa, Ranskassa ja Britanniassa. 

EVA:N TUOREEN Lasikattomittarin mukaan suomalaisista joh-
tajista naisia on 37,5 % ja lukema on ennätyskorkealla. Tiedot-
teen mukaan ”lähestymme tasa-arvon alarajaa”. Siis: lähestymme 
vuonna 2022 tasa-arvon alarajaa. Se on sinällään mahtavaa, mutta 
edellämme on muun muassa sellaisia maita kuten Bulgaria, Puola sekä 
Latvia, jossa 46,2 %johtajista on naisia.

YRIT TÄ JISTÄ PUOLESTA AN  vain kolmasosa on naisia, niin Suomessa 
kuin Euroopan tasolla. Kun katsotaan aikaisen vaiheen rahoitusta, tör-

mätään räikeään eroon: 93 % rahoituksesta menee yrityksille, joissa 
on vain miehistä koostuva perustajatiimi, 5 % ohjautuu sekatiimeille 

ja vain 2 % tiimeille, jotka koostuvat naisista. Siitäkin huolimatta,  
että naisten yritykset tuottavat tutkitusti sijoittajilleen huo-

mattavasti enemmän, kuin miesten yritykset*. Osasitko jo 
arvata, että rahoittajista suurin osa on miehiä?

KUN EDELLEEN vuonna 2022 elämme tällaisessa maail- 
massa, me naiset tarvitsemme inspiroivia (nais)esiku-
via. Naisia tarvitaan vieläkin lisää päätöksentekijöiden 
paikoille, vallan ohjaksiin. Niin kauan, kun miehet teke-
vät päätöksiä meitä koskevista asioista, oli kyseessä sit-
ten sopiva tai sopimaton käytös, naisen keho, vanhem-
painvapaa, palkka, ylennys, rahoitus tai eläke, emme 
voi vain toivoa asioiden muuttuvan naisille suotuisiksi. 

TÄSTÄ SYYSTÄ  olen itse kääntänyt urani suuntaa. Kaksi 
vuotta sitten sai alkunsa Female Founders Suomi -yhteisö, 

visionaan rohkaista naisyrittäjiä ajattelemaan isosti ja täh-
täämään korkeammalle. Tällä positiivisella tavalla voimme 

yhdessä muuttaa maailmaa askel kerrallaan uudenlaiseksi.

*Gender Smart Financing Investing In & With Women: Opportunities for Europe

”Naisille lisää valtaa, tilaa ja rahaa”

Anna Pyykkö | Female Founders Suomen perustaja 

P U H E E N V U O R O 

T ätä moni työnantaja ny-
kyään miettii: Miten 
osaajia voisi tavoittaa 
laajemmin ja rekrytoin-

nin saisi onnistumaan paremmin?
Perinteinen rekrytointi-ilmoi-

tus ei enää nykypäivänä riitä, vaan 
markkinointia ja kohdistettua mai-
nontaa kannattaa tehdä laajasti. 

– Sen sijaan, että tekee rekrytoin-
tia ja rekrytointimarkkinointia itse, 
kannattaa hyödyntää rekrytoin-
tipalveluita tarjoavia yrityksiä ja  
heidän verkostojaan, kertoo Rekry-
tointi.com-palvelun tuotepäällikkö  
Annika Leppäkoski LAURA Rekry-

Työvoima- ja osaajapula 
vaivaa yhä useampia  
organisaatioita. Jotta 
työnantajat pärjäävät  
kilpailussa osaajista,  
heidän tavoittamiseen ja  
onnistuneeseen rekry-
tointiin täytyy panostaa 
entistä enemmän.

tointi Oy:stä.
Yksi digitaalisen rekrytoinnin 

asiantuntijoista on suomalainen yri-
tys LAURA Rekrytointi Oy, joka tar-
joaa palveluita sekä työnantajille et-
tä työnhakijoille. Yrityksen palvelu-
valikoimasta löytyvät muun muas-
sa Rekrytointi.com -työpaikkasivus-
to ja Rekrytointi.com Osaajapankki, 
jotka auttavat rekrytointien markki-
noinnissa ja osaajien löytämisessä. 

– Rekrytointi.com kattaa laajan 
mediaverkoston, johon kuuluu niin 
valtakunnallisia kuin paikallisia me-
dioita, sekä useiden eri ammattiliit-
tojen kanavat ja kansainväliset ver-
kostot. Hyödynnämme myös digi-
taalisen markkinoinnin keinoja, ku-
ten sosiaalista mediaa. Kaikkia ka-
navia kannattaa hyödyntää rekry-
toinnissa. Tärkeintä on kohdistaa 
rekrytointimarkkinointi oikealle 
kohderyhmälle, Leppäkoski sanoo.

Verkostojen kautta rekrytoinnille 
saadaan näkyvyyttä huomattavas-
ti enemmän, ja niitä hyödyntämäl-
lä voidaan myös tavoittaa erilaisia 
osaajia, esimerkiksi opiskelijoita. 

Rekrytointi.com-palvelu on myös 
osa kansainvälistä The Network 
-rekrytointiverkostoa, jonka avul-
la tavoitetaan kansainvälisiä osaa-
jia lähes 140:stä eri maasta.

– The Networkin kautta voidaan 

löytää osaajia Suomeen tai esimer-
kiksi etätyöntekijöitä suomalaisiin 
yrityksiin. Teemme verkoston kaut-
ta paljon yhteistyötä ja jaamme hyö-
dyllistä tietoa eri maiden rekrytoin-
timarkkinoista ja -käytännöistä.

Suomen suurin osaajapankki
Rekrytointi.com Osaajapankin kaut- 
ta työnantajat löytävät osaajia ja ta-
voittavat työnhakijoita oman haki-
jakannan ulkopuolelta. Se on osaa-
jamäärältään Suomen suurin ja siel-
lä on monenlaisia työnhakijoita, se-
kä aktiivisesti että passiivisesti uut-
ta työtä hakevia.

Hakijoita voidaan seuloa eri ha-
kukriteereillä etsien suoraan työn-
kuvaan sopivaa osaajaa, ja hakijan 
voi myös kontaktoida Rekrytointi.
com Osaajapankin kautta. 

– Tämä helpottaa huomattavasti 

sopivien kandidaattien löytämistä ja 
lyhentää rekrytointiin käytettävää 
aikaa. Kun työntekijälle on huutava 
tarve ja työt pitää saada käyntiin he-
ti, Osaajapankista voi löytää sopivan 
tekijän nopeasti. Ilmoitteluvaiheen 
voi jättää jopa väliin, jolloin rekry-
toinnista selviää vähemmin kustan-
nuksin, sanoo LAURA™-rekrytoin-
tijärjestelmän tuotepäällikkö Marko 
Sirén LAURA Rekrytointi Oy:stä.

Työnhakijalle Osaajapankki suo-
sittelee osaajaprofiilin perusteella 
sopivia työpaikkoja viikoittain. Ha-
kija voi myös hyödyntää profiiliaan 
hakiessaan työpaikkoja. Työnhaku 
helpottuu, kun tietoja ei tarvitse 
syöttää aina uudelleen eri työnan-
tajien hakulomakkeille, vaan ne voi 
kopioida suoraan osaajaprofiilista.

Rekrytointijärjestelmä, joka 
hoitaa koko prosessin
LAURA Rekrytointi on kehittänyt 
LAURA™-rekrytointijärjestelmän, 
jolla voidaan hoitaa koko rekrytoin-
tiprosessi ja sen hallinnointi.

– LAURA™ palvelee koko proses-
sin ajan aina rekrytoinnin suunnit-
telusta ilmoituksen julkaisuun, työ-
hakemusten vastaanottamiseen, 
hakijoiden valintaan, hakijavies-
tintään ja hakijakokemuksen mit-
taamiseen, Sirén kertoo. 

Järjestelmä on tehty yhden luu-
kun periaatteella: esimerkiksi rekry- 
toinnin suunnittelu ja rekrytoin-
ti-ilmoitusten julkaisu tehdään jär-
jestelmän sisällä ja tietojen syöttä-
minen on helppoa. Myös työhake-
musten vastaanottaminen tapah-
tuu järjestelmän kautta, mikä on 
huomattavasti sähköpostia kevy-
empi ja tietoturvallisempi työkalu.

Työnhakijat odottavat laadukasta 
rekrytointiprosessia, jonka tärkeänä 
osana on aktiivinen hakijaviestintä 
kaikille prosessissa mukana oleville.

– LAURA™-palvelua hyödyntä-
mällä voit vaikuttaa hakijakoke-
mukseen ja lähettää hakijoille esi-
merkiksi vastaanottokuittaukset, 
työhaastattelukutsut ja haastatte-
luajan sopimiset kalenterilinkkien 
kera, sekä halutut tiedot prosessin 
vaiheista. Tämä keventää rekrytoi-
jan työtä ja vähentää rekrytointiin 
käytettyä aikaa, Sirén kertoo.

LAURA™-palvelussa rekrytoin-
ti-ilmoitukseen voi upottaa helpos-
ti myös kuva-aineistoa ja videoita.

– Aitoa työarkea esittelevät ku-
vat ja videot ovat tehokkaita vies-
tintäkeinoja ja parantavat hakijako-
kemusta, joka on tärkeä osa työn-
antajakuvaa. Hyvä työnantajakuva 
auttaa myös kilpailussa parhaista 
osaajista, Sirén vinkkaa.

LAURA™-rekrytointijärjestelmän tuotepäällikkö Marko Sirén ja Rekrytointi.com-palvelun tuotepäällikkö Annika Leppäkoski tietävät oikeiden osaajien löytämisen olevan joskus vaikeaa.

Mitä on uuden ajan rekrytointi?

teksti elina jäntti 
kuva anni hartikainen

“
Verkostojen 
kautta saadaan 
rekrytoinnille 
paljon enemmän 
näkyvyyttä.

T ilintarkastus- ja konsultoin-
tiyhtiö PwC tuntui kaup-
patieteen opiskelijalle so-

pivalta harjoittelupaikalta, sillä  
Adina Lakkala toivoi työkokemus-
ta ulkoisesta laskennasta.

– Aiemmin ajattelin, ettei tilin-
tarkastus ole minun juttuni, mutta 
sain nopeasti huomata, millainen 
näköalapaikka erilaisiin ja erikokoi-
siin yrityksiin PwC on. Kollegat oli-
vat alusta alkaen jatkuvasti tukena 
ja tiimityön merkitys korostui. 

Lakkala on saanut kollegoilta 
vinkkejä muun muassa lukuisten 
tiedostojen nopeaan käsittelemi-
seen ja taulukoimiseen, jotta lu-
kujen vertailu sujuu ketterämmin. 
Kun harjoittelu vuosi sitten alkoi, 
hän pääsi heti mukaan ison asiak-
kaan tilintarkastukseen. 

– Vastuuta annettiin heti ensim-
mäisestä päivästä lähtien. Alussa 
tarvitsin apua ja tukea monissa 
asioissa, mutta nyt kokemuksen 
myötä pystyn työskentelemään 
vaativammissakin projekteissa ja 
aiempaa itsenäisemmin. 

Innostava työ tekee 
asiantuntijan

Laajempien asiakkuuksien rin-
nalla työhön kuuluu myös pienem-
pien yritysten tilintarkastuksia, joi-
hin voi kulua muutama päivä, mut-
ta joista hahmottaa koko tilintar-
kastuksen prosessin kerralla.

– Erilaiset asiakkuudet ja projek-
tit tuovat työhön vaihtelua. Kun saa 
työskennellä erilaisten toimijoiden 
kanssa, oppii paljon enemmän.

Aito mahdollisuus kehittyä
Hyvä ilmapiiri on yksi tärkeimmis-
tä syistä sille, miksi Lakkala viihtyy 
PwC:llä. Työyhteisö kannustaa jat-
kuvasti hyviin suorituksiin.

– Kun yrityksessä on hyvä henki, 
uudenkin työntekijän on helppo il-
maista mielipiteensä ja henkilöstöl-
lä on mahdollisuus kehittyä ja ke-
hittää myös yrityksen käytäntöjä. 
Esihenkilöt kannustavat antamaan 
palautetta säännöllisesti. Koen, että 
PwC:llä aidosti välitetään työnteki-
jöiden hyvinvoinnista.

Lakkala pitää tärkeänä, että jous-
toa löytyy puolin ja toisin.

– Valmistuin vuosi sitten kaup-

patieteiden kandidaatiksi, ja opin-
noissani on nyt maisterivaihe me-
neillään. Olen tietoisesti valinnut 
työskennellä ja opiskella samanai-
kaisesti. Tiedän, että PwC työnan-
tajana tukee opiskelua, ja kun alan 
tehdä gradua, joustoa varmasti löy-
tyy. Vastaavasti tietenkin sitoudun 
myös itse joustamaan.

Hän ei vielä kutsu itseään huip-
puasiantuntijaksi, mutta tietää ole-
vansa sillä tiellä.

– Olen oppinut valtavasti ja pys-
tyn hyödyntämään oppeja myös 
opiskeluissani. Olen nähnyt, mil-

laisia taulukoita yritysten control-
lerit tekevät ja saanut hyviä vink-
kejä. Uskon, että työni on nyt pal-
jon ammattimaisempaa kuin vielä 
pari vuotta sitten.

Lakkala on myös saanut tuntu-
maa, miten on paras kommunikoi-
da, jos löytyy huomautettavaa. 

– Keskustelut on käyty hyvässä 
hengessä ja yhteistyössä on pääs-
ty eteenpäin.

Laajat uramahdollisuudet
Nuoren naisen elämään kuuluu tie-
tenkin muutakin kuin työ.

– Olen luonteeltani positiivinen 
ja iloinen. Olen myös kunnianhi-
moinen, asetan tavoitteet korkeal-
le niin opiskelussa kuin työssäkin. 
Perhe, ystävät ja urheilu ovat minul-
le tärkeitä ja toimivat hyvänä vasta-
painona työlle ja opiskelulle.

Työ globaalissa yrityksessä tar-
joaa etenemismahdollisuuksia, jois-
ta Lakkala on kiinnostunut.

– Uramahdollisuuksia on mo-
neen suuntaan ja kehittyä voi mo-
nenlaisten projektien parissa. Ha-
luaisin jossain vaiheessa myös läh-
teä työskentelemään ulkomaille.

Kun yrityksessä on hyvä henki, uudenkin työntekijän on helppo ilmaista mielipiteensä. Harjoittelu PwC:llä 
on avannut kauppatieteiden opiskelija Adina Lakkalalle uramahdollisuuksia moneen suuntaan.

Harjoittelujakso osoitti, ettei tilintarkastus ollutkaan 
yksinäistä puurtamista tai lukujen täsmäytystä. Työ 
PwC:llä tarjosi laajan näköalapaikan yritysmaailmaan.
teksti outi rantala  kuva joona raevuori
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Osaajapula –  
vai rekrytoinnin
uudistustarve?

H arva on välttynyt 
kuulemasta Suo-
men koodaripulas- 
ta, jonka edetessä 
alan huipputekijöi- 

den lisäksi myös jatkuvasti nuorem- 
pien osaajien ammattitaidosta on 
tullut yrityksille kovaa valuuttaa. 
Enää ei kuitenkaan etsitä pelkäs-
tään IT-alan ammattilaisia. Huimaa 
vauhtia etenevän digitalisaation 
uudistamat työnkuvat ja väestöra-
kenteessa tapahtuneet muutokset 
ovat saaneet aikaan tilanteen, jossa 
kilpailu osaajista käy kovana lukui-
silla eri asiantuntija-aloilla.

Yritysten kasvua Suomessa ja 
muissa länsimaissa koetteleva, sy-
venevä osaajapula on tuttu haaste 
myös henkilöstöyritys Academic 
Workille. Ruotsissa perustettu, suo-
malaisista työmarkkinoista pian 15 
vuotta kokemusta kerännyt henki-

löstö- ja rekrytointialan toimija on 
erikoistunut yhdistämään nuoret, 
korkeakoulutetut ammattilaiset ja 
Suomen kiinnostavimmat yritykset.

Työnantajien rekrytointihaasteet 
ja -tarpeet läpikotaisin tuntevalla 
Academic Workilla tiedetään, että 
nopeaa ratkaisua vaativan osaaja-
pulan tulisi olla jokaisen suomalai-
sen yrityksen puheenaiheena.

– Yritysten kokema voimakas 
kasvu on lisännyt intoa rekrytoida, 
mutta nykyisen kaltaista talouskas-
vua tavoitellessa suomalaiset osaa-
jat eivät yksinkertaisesti enää riitä, 
Academic Workin toimitusjohtaja 
Laura Christie taustoittaa. 

Suurten ikäluokkien eläköityes-
sä työelämästä lähteviä on Suomes-
sa paljon, mutta 2000-luvulla voi-
makkaasti laskeneen syntyvyyden 
ja muihin Pohjoismaihin verrattu-
na vähäisen maahanmuuton takia 

Suomalaista työelämää vaivaa huutava pula osaajista, vai vaivaako sittenkään? 
Henkilöstöyritys Academic Workilla uskotaan, että yritysten yhteisen ongelman 
ratkominen vaatii suomalaisilta työnantajilta kykyä muuttaa omaa toimintaansa 
ja rohkeutta jakaa eteenpäin hyväksi havaittuja toimintamalleja. 

teksti saana lehtinen  kuvat academic work

uusia tekijöitä on rajallinen määrä. 
– Lohdullista on, että osaajapu-

la on ratkaistavissa oleva ongelma, 
Academic Workin henkilöstöjohtaja 
Johanna Noreila painottaa.

Ei huippuosaajien etsintää, 
vaan uusien kouluttamista
Nykyisen osaajapulan yhtenä eri-
tyispiirteenä on, ettei osaajia etsitä 
enää vain pitkään olemassa olleisiin 
tehtäviin, vaan myös digitalisaation 
luomiin, kokonaan uusiin rooleihin. 

– Uusia innovaatioita syntyy ko-
ko ajan. Ei kukaan puhunut muu-
tama vuosi sitten esimerkiksi tä-
män hetken kuumasta aiheesta, da-
ta-analytiikasta, Noreila kuvailee.

Christien ja Noreilan mukaan 
yrityksien ei tule keskittyä uusia 
rooleja täyttäessään huippuosaa-
jien etsimiseen vaan uusien osaa-
jien nopeaan kouluttamiseen. Yk-

si Academic Workin kehittämistä 
ratkaisuista uuden uran rakenta-
miseen ja osaamisen nopeaan ke-
hittämiseen on maksuttomia inten-
siivikoulutuksia tarjoava AW Aca-
demy. Kaikille AW Academyn 12 
viikon mittaisista intensiivikoulu-
tuksista valmistuneille taataan työ-
paikka Academic Workin asiakasyri-
tyksistä, joihin vastavalmistuneet 
ammattilaiset vievät paitsi tuoreet 
taitonsa myös arvokkaita tapoja tu-
kea yrityksien kasvua ja kehitystä.

Eroon kielitaitovaatimuksista
Pelkkä suomalaisten uudelleenkou-
luttautuminen ei ratko osaajapulaa, 
vaan työvoimaa tarvitaan ulkomail-
ta. Samaan aikaan kun kilpailu suo-
malaisista osaajista käy kovana, mo-
ni Suomeen uramahdollisuuksien 
kannustamana muuttanut korkea-
koulutettu ei löydä töitä. Syynä on 

usein puutteellinen suomen kie-
len taito, johon liittyviä vaatimuk-
sia Christie ja Noreila kannustavat 
kyseenalaistamaan rohkeasti.

Pitkään muuttumattomana pysy-
neen työyhteisön mielikuvissa ul-
komaalaisten rekrytoimisen tuomat 
muutokset saavat helposti turhan 
suuret mittasuhteet. Todellisen tar-
peen sijasta kielitaitovaatimuksien 
taustalta voi paljastua halu pitää 
kiinni vanhoista toimintamalleista.

– Muutoksen pelkoa aiheuttavat 
usein lopulta melko simppelit, ar-
keen vaikuttavat asiat. Esimerkik-
si englanniksi kommunikoiminen 
saattaa jännittää, Noreila sanoo.

Uutta kannattaa kuitenkin ko-
keilla rohkeasti, sillä muutoksien lä-
pikäymiseen, kuten englannin kie-
len kertaamiseen, on tarjolla tukea.

– Onnistuneita käytännön esi-
merkkejä ovat esimerkiksi yritys-
ten järjestämät kielikurssit henki-
löstölle sekä englanninkielisten ko-
kousten harjoittelu, Noreila kertoo.

Monimuotoisuus on tärkeä 
kilpailuetu yritykselle
Työyhteisön monimuotoisuuden 
kehittäminen on keskeinen osa Aca-
demic Workin toimintaa. Tällä het-
kellä 10 prosenttia yrityksen konsul-
teista, eli asiakasyrityksille välitet-
tävistä nuorista ammattilaista, on 
ulkomaalaisia. Lisäksi suunnitteilla 
on eri taustoista tulevista kokemus-
asiantuntijoista koostettava adviso-
ry board, jonka tarkoituksena on toi-
mia peilinä yrityksen päätöksente-
ossa ja uusien ideoiden luomisessa. 

Ulkomaalaisten osaajien rekry-
toiminen on osaajapulan selättä-
misen näkökulmasta välttämätön-
tä, mutta diversiteetti tarjoaa myös 
arvokkaan kilpailuedun. 

– Kun yrityksessä on töissä eri-
taustaisia ihmisiä, ajattelu laaje-
nee. Sillä, että ihmiset osaavat ky-
seenalaistaa saman taustan omaa-
ville itsestäänselviä asioita on tutki-
tusti bisneshyötyä, Christie toteaa. 

– Sen sijaan, että kysytään, mikä 
kaikki ulkomaalaistaustaisen rekry-
toinnissa voi mahdollisesti mennä 
pieleen, kannattaa kysyä, mitä voi-
simme yrityksenä saada palkates-

samme jonkun, joka ajattelee eri ta-
valla kuin me. En ole kuullut kenen-
kään katuvan ulkomaalaistaustai-
sen rekrytoimista, hän jatkaa.

Onnistumisen kokemuksia
kannattaa jakaa avoimesti
Christien ja Noreilan mukaan ajatte-
lun ja toimintatapojen uudistamista 
tarvitaan yrityksien lisäksi koko yh-
teiskunnassa. Esimerkiksi hitaassa 
ja monimutkaisessa maahanmuut-
toprosessissa on paljon sujuvoit-
tamisen varaa. Työnteon aloitta-
minen edellyttää ulkomaalaiselta 
työntekijältä muun muassa henki-
lötunnusta, verkkopankkitunnuk-
sia ja verokorttia, joita jokaista tulee 
hakea – ja odottaa – erikseen.

– Rekrytointipäätöksen ja työn-
teon alkamispäivämäärän välillä on 
usein jopa kahdeksan kuukautta, 
Christie kertoo.

Osaajien houkuttelemisen lisäk-
si keskeinen keskustelu koskee kei-
noja, joilla ulkomailta muuttaneis-
ta osaajista saadaan pidettyä kiinni. 
Arkea mutkistavilla asioilla, kuten 
Maahanmuuttoviraston lähettämil-
lä suomenkielisillä päätöskirjeillä on 
suuri vaikutus Suomeen uran peräs-
sä muuttaneiden elämään. Noreila 
kannustaakin yrityspäättäjiä poh-
timaan uusia keinoja, joiden avulla 
viranomaisprosessien keskellä yk-
sin luovivien osaajien kotoutumista 
olisi mahdollista helpottaa. 

– Kaikkea ei tarvitse ratkaista yk-
sin, ja siksi yritysten kannattaa ky-
syä neuvoa toisiltaan ja jakaa omia 
onnistumisiaan avoimesti. Onnistu-
misten jakaminen ei ole kilpailusa-
laisuus vaan kaikkien etu.

– Meillä on Suomessa isoja yri-
tyksiä, joilla on valtava merkitys 
tämän yhteiskunnan rakenteille ja 
menestykselle. Sillä, että yritykset 
vaikuttavat päättäjiin yhtenä rin-
tamana on voimaa, Christie lisää.

Tarve yhtenä rintamana toimimi-
selle ja uusien ratkaisujen kehittä-
miselle on korostunut muuttunees-
sa maailmantilanteessa entisestään. 
Christie ja Noreila uskovat, että Suo-
mesta löytyy kaikki tarvittava maa-
hanmuuttoprosessin ja osaajien säi-
lyttämisen helpottamiseksi – seu-

raavaksi on vain toimittava.
– Se miten huikealla tavalla ko-

ronatestaus -ja rokotus saatiin tääl-
lä järjestettyä osoittaa, että kun on 
pakko, meillä on kyky tehdä nopeita 
muutoksia, Noreila tiivistää.

Ulkomaalaisten 
rekrytoiminen 
on osaajapulan 
selättämisen 
näkökulmasta 
välttämätöntä. 
Lisäksi se tarjoaa 
kilpailuetua.

Osaajapula on ratkaistavissa oleva ongelma. Academic Workin henkilöstöjohtaja Johanna Noreilan sekä 
toimitusjohtaja Laura Christien mukaan eritaustaisten ihmisten työskentely yrityksessä laajentaa ajattelua.

Kun palkattava 
työntekijä ei 
puhu suomea
0 1 .  
MIKÄ ON KIELITAIDON 
MERKITYS ROOLISSA?

0 2 .   
INNOVOI ROHKEASTI!

0 3 .   
MONIMUOTOISUUS TUO 
KILPAILUETUA

Pohdi kielitaitovaatimuksen 
todellisia syitä. Onko suo-
men kielen osaaminen  
aidosti välttämätöntä 
rekrytoitavan roolin kan-
nalta, vai keino pitää kiinni 
tutusta ja turvallisesta?

Selvitä, onko kielitaito- 
vaatimus poistettavissa 
työnkuvaa muokkaamalla.  
Muutos vaatii innovointia 
ja rohkeutta, mutta ehkäi- 
see tilanteita, joissa kieli-
taitovaatimus rajaa päteviä 
hakijoita ulkopuolelle. 

Käännä katse haasteiden 
sijasta liiketoiminnallisiin 
hyötyihin. Ulkomaalaisten 
palkkaaminen tuo organi-
saatioon niin uusia ajatte-
lutapoja kuin esimerkiksi 
monipuolistuvan kieli- 
taidon tuomaa kilpailuetua 
kansainvälistymistavoit- 
teiden saavuttamisessa. 
EEVA SALO, OPERATIONS MANAGER,  
ACADEMIC WORK
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Talentit edellä kohti  
parempaa työelämää

Talentedilla uskotaan siihen, että työnantajien kannattaa panostaa enemmän työnantajabrändiin pärjätäkseen osaajakilpailussa.

I T-alalla vallitseva työvoima-
pula on johtanut siihen, että 
yritykset kilpailevat osaajis-
ta toinen toistaan houkutte-

levammilla työtarjouksilla. IT-alan 
osaajille on kysyntää paljon enem-

män kuin tarjontaa, mikä tarkoit-
taa sitä, että hyvällä tekijällä on 
runsaasti varaa valita. Tämä aset-
taa erityisiä vaatimuksia onnistu-
neelle rekrytoinnille.

- IT-alan työntekijämarkkinat 

ovat pirstoutuneet ja osaajat valit-
sevat työpaikkansa entistä enem-
män yksilöllisten tarpeiden, elä-
mäntilanteen ja kiinnostuksen-
kohteiden pohjalta. Mitä paremmin 
työnantaja osaa erottua ja määri-
tellä millaisia työntekijöitä tavoit-
telee, sekä kertoa mitä yrityksellä 
on työntekijöilleen annettavana, si-
tä paremmin se houkuttelee oikei-
ta tekijöitä, toimitusjohtaja Alina 
Saari Talentedilta sanoo.

Potentiaaliset työntekijät saa-
vat harvoin tarpeeksi informaatio-

ta yrityksen sivustoilta tai sosiaali-
sen median kanavista. Työnantaji-
en kannattaisikin panostaa enem-
män työnantajabrändin luomiseen 
ja osaajakilpailun voittamiseen pit-
källä aikavälillä. Kirkastamalla koh-
deryhmänsä ja luomalla sille erot-
tuvan arvolupauksen, yritys paran-
taa huomattavasti mahdollisuuk-
siaan löytää oikeat tekijät.

– Kovat osaajat tietävät tarkas-
ti, mitä hakevat työnantajalta, ei-
vätkä lähde keskustelemaan yrityk-
sen kanssa, joka ei ole täsmentänyt 

IT-alan osaajakilpailussa voittajaksi ei pääse pelkäs-
tään isoimmalla palkkatarjouksella, vaan osaajan  
yksilöllisiin tarpeisiin sopivalla työpaikalla.
teksti mari korhonen  kuva sanni hirvonen

“
Kaikki eivät enää 
innostu aftereista, 
vaan haluavat 
työnteon olevan 
merkityksellistä.

mitä he antavat vastineeksi. Kaik-
ki eivät enää innostu pallomeristä 
ja aftereista, vaan kasvava määrä 
osaajia haluaa vain tehdä merkityk-
sellistä työtä ja keskittyä ydinosaa-
miseensa asianmukaista korvausta 
vastaan, Saari herättelee.

Kun työntekijä voi hyvin,
yritys menestyy paremmin 
Talented voittaa asiakkaidensa puo-
lesta kilpailun osaajista. Tämä on 
mahdollista siten, että Talented on 
syntynyt IT-alan sisältä osaajien tar-
peesta löytää työpaikkoja, jotka te-
kevät heistä onnellisempia.

– Kaikki toimintamme tähtää 
siihen, että talentit ovat onnellisia 
työssään sekä sen ulkopuolella. 
Kun työntekijät voivat hyvin, myös 
yrityksellä on paremmat edellytyk-
set menestyä, Saari kertoo.

Siinä missä Talented panostaa 
IT-osaajien kokonaisvaltaiseen on- 
nellisuuteen, tähtää se samaan 
myös IT-rekrytoijien kohdalla. IT- 
rekrytoinnin ja työnantajamark-
kinoinnin ammattilaiset ovat Ta-
lentedilla osa poikkeuksellisen isoa 
oman alansa osaajatiimiä. Kilpail-
luilla työntekijämarkkinoilla tar-
vitaan timanttista tekemistä, jos-
sa vain taitavimmat rekrytoijat me-
nestyvät.

- Haluamme nostaa alan rekry-
toijat ansaitsemaansa arvoon tar-
joamalla osaavan tiimin, kiinnos-
tavat asiakkuudet ja alan parhaan 
palkkausmallin, Saari sanoo.

Palkkiomallin avulla lisää
joustavuutta työelämään
Talentedilla IT-alan lainalaisuudet 
ymmärtävä osaaja pääsee paran-
tamaan työelämää ja rakentamaan 
yrityksille toimivia IT-tiimejä. Sen 
lisäksi hän saa mahdollisuuden 
auttaa alan talentteja unelmatöi-
den löytämisessä. Samalla oman 
työn arvon pääsee ulosmittaamaan, 
kun isoin osa asiakaslaskutuksesta 
käytetään rekrytoijan palkanmak-
suun. Talentedilla rekrytoijat pää-
sevät käsiksi IT-alalta tuttuun, las-
kutuspohjaiseen palkkiomalliin.

– Uudistimme alkuvuodesta palk- 
kamallimme, ja sen ansiosta IT- 
rekrytoija voi päästä alan kovimpiin 
tienesteihin – yhtä koviin kuin rek- 
rytoimillaan IT-osaajilla.

Palkkiomallin avulla Talented 
haluaa tuoda myös työelämään 
kaivattua joustavuutta. Uudenlai-
nen palkkaus kaventaa rekrytoijien 
ja teknisten osaajien palkkaeroa ja 
antaa teknisille osaajille mahdol-
lisuuden hypätä halutessaan koo-
daamisesta tiimien rakentamiseen. 
Myöhemmin he voivat elämäntilan-
teensa muuttuessa palata takaisin 
teknisempiin tehtäviin. 

– Uudenlaiset palkkamallit ovat 
yksi keino rakentaa joustavampaa 
työelämää ja mahdollistaa erilaisia 
työelämän muotoja, Saari kiteyttää.

Ohjelmistokonsultointiyri-
tys Mavericksin menes-
tyksen salaisuus piilee ve-
tovoimatekijöissä. Niistä 

tärkeimpiä ovat identtinen palkka-
malli, tasa-arvo ja valinnanvapaus.

Identtisen palkkamallin mukaan 
kaikille konsulteille maksetaan palk-
kaa suhteessa laskutettavaan työ- 
hön. Juuri tämä periaate sai IT-kon-
sultti Katri Vilosen hakeutumaan 
Mavericksille töihin vajaa vuosi sit-
ten. ICT-innovaattoriksi kouluttau-
tunutta Vilosta kiehtoi palkka-avoi-
muus ja tasa-arvo. 

– Miesvaltaisella IT-alalla on eri-
tyisen tärkeää, ettei sukupuoli vai-
kuta palkan määrään.

Iloisena yllätyksenä Viloselle tu-
li myös hyvä palkkataso. Hän aloitti 
uransa viihdealan startup-yritykses-

sä freelancepohjalta. Mavericksilla 
hänen tulonsa tuplaantuivat edel-
liseen työpaikkaan nähden. Tällä 
hetkellä hän konsultoi geenitekno-
logia-alan startup-yrityksessä.

Laskutus on läpinäkyvää
Mavericksilla laskutus, budjetoin-
ti ja tuntihinnat ovat läpinäkyviä: 
70 prosenttia laskutuksesta menee 
työntekijän palkkaan ja 30 prosent-
tia jää firman käyttöön. Jokainen 
voi tarkastella, mihin rahaa käyte-
tään ja miten palkat muodostuvat. 
Asiakkaat maksavat jokaisesta työ-
tunnista, mutta tuntihinnat vaihte-
levat monen muuttujan summana.

– Keskimääräiset kuukausipalkat 
ovat meillä noin 7 200 euroa, kun 
vastaava markkinapalkka Helsin-
gin seudulla on 4 500–6 000 euroa 

kuussa, kertoo Mavericksin toimi-
tusjohtaja Jouni Jaakkola.

Firmalle jäävästä potista osa käy-
tetään työntekijän kuluihin, kuten 
laajaan työterveyshuoltoon, työ-
välineisiin ja yksityiseen terveys-
vakuutukseen, jonka kaikki voi-
vat saada yrityksen kautta. Etui-
hin kuuluvat myös keskiansioon 
perustuvat lomat lomarahoineen.

Itsenäinen työote tuo lisää
valinnanvapautta 
Mavericksilla reilu vuosi sitten 
IT-konsulttina aloittanut Perttu 
Lähteenlahti arvostaa eniten yri-
tyksen tarjoamaa valinnanvapaut-
ta ja autonomiaa. Kun kaikki tarjolla 
olevat projektit ovat avoimesti esil-
lä, niistä voi valita omaan elämän-
tilanteeseen sopivimman.

– Joskus projektin mielenkiintoi-
suus ajaa tuntihinnan ohi, toisinaan 
taas parempi tuntihinta menee kiin-
nostavuuden edelle. Myös projek-
tin kesto ja ajankäyttö vaikuttavat 
valintaan, Lähteenlahti puntaroi.

Hänellä on tutkinto kognitiotie- 
teestä sekä pitkä kokemus IT-alan 
töistä ja yrittäjyydestä. Mavericksil-
la itsenäinen työskentely ja seniori-
teetti pääsevät oikeuksiinsa. 

Lähteenlahti on ensimmäiseltä 
ammatiltaan kirvesmies ja innostu-
nut edelleen käyttämään taitojaan 
asuntojen remontointiin. Siksi hän 
valikoi lyhyitä projekteja voidak-
seen omistautua harrastukselleen.

Konsultin töitä hän tekee etänä 
Helsingissä ja Porissa muun muas-
sa suurelle, kansainväliselle urhei-
luvaatebrändille. Illat, viikonloput 
ja kesälomat kuluvat remonttikoh-
teissa. Näin työ ja harrastus limitty-
vät mukavasti toisiinsa.

Kasvua tulee osaajien kautta
Yrityksestä on kasvanut kolmessa 
vuodessa noin 80 hengen IT-konsul-
tointifirma, joka ”myy” konsultte-
ja asiakasprojekteihin. Tavoitteena 
on rekrytoida lisää osaajia ja kasvat-
taa henkilöstö tänä vuonna 120:een. 

Mavericks tunnetaan kokeneista 
ohjelmistokehittäjistä, joilla on vä-
hintään viiden vuoden työkokemus. 
Henkilöstön keski-ikä on 38 vuotta.

– Olemme kasvaneet seniorikon-
sulttien kautta. Heille on merkityk-
sellistä, että voi itse valita, millai-

sessa projektissa ja paljonko haluaa 
työskennellä, Jaakkola tähdentää.

Myyntitiimi huolehtii uusista 
projekteista, joita on jatkuvasti tar-
jolla jopa yli tarpeen. Osaajat myy-
dään asiakkaalle pääasiallisesti ko-
koaikaisilla toimeksiantosopimuk-
silla, joiden pituus on useimmiten 
yli puoli vuotta. Asiakasprojektien 
lisäksi Mavericks huolehtii konsult-
tiensa hyvinvoinnista sekä mahdol-
lisuudesta sosiaaliseen kanssakäy-
miseen.

Ohjelmistoyritys 
satsaa osaajiin

IT-konsultteina toimivia Katri Vilosta ja Perttu Lähteenlahtea kiinnosti Mavericksilla muun muassa palkka-avoimuus, tasa-arvo, valinnanvapaus sekä itsenäinen työote.

Miltä kuulostaisi työ, jossa on tavallista parempi palkka läpinäkyvästi 
ja tasapuolisesti kaikille? Lisäksi enemmän vapautta ja silti työsuhteen 
edut. Nämä ovat Mavericks Software Oy:n menestyksen salaisuus. 
teksti ritva-liisa sannemann  kuva juho länsiharju

Edelläkäyvää 
konsultointia
n Mavericksin konttorit  
sijaitsevat Helsingissä ja 
Turussa, mutta konsultit 
tekevät pääosin etätöitä 
asiakasprojekteissa pää-
kaupunkiseudulla ja isoissa 
kasvukeskuksissa.

n  Yritys liittyi syksyllä 
Witted-konserniin, mutta 
säilyi siitä huolimatta itse-
näisenä toimijana.

n  Liikevaihto vuonna 2021 
oli 6,8 miljoonaa euroa.

MAVERICKS.FI
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M yyntityö sopii käytännössä jokai-
selle riippumatta aiemmasta työ-
kokemuksesta tai sen puuttees-

ta. Kun asenne on kunnossa ja löytyy halua 
onnistua, se riittää.

Myyntityö eroaa monesta muusta alasta 
myös siinä mielessä, että eteneminen myyn-
ti- ja asiakaspalvelutyön haastavampiin teh-
täviin on mahdollista nopeastikin ja mah-
dollisuudet kehittyä työuralla aina johto-
tehtäviin saakka ovat täysin omissa käsissä.

Jokaisen ihmisen pitäisi kokeilla myyn-
tityön tekemistä jo pel-
kästään sen vuoksi, että 
siinä oppii kullanarvoi-
sia vuorovaikutustaito-
ja, joista on valtava hyöty 
jokaisella alalla ja elämäs-
sä ylipäätään.

Näin uskoo myynnin- 
ja asiakaspalvelutöiden 
markkinajohtajan Rain-
makerin rekrytoinneis-
ta vastaava johtaja Juha 
Haaksluoto, joka on työskennellyt myyn-
nin, koulutuksen ja johtamisen tehtävissä 
kohta kolmenkymmenen vuoden ajan.

– Myynti on palvelua ja tavoitteellista 
asiakaskohtaamistyötä sen eri muodoissa. 
Kohtaamiset asiakkaiden kanssa kehittävät 
myyjän ja asiakaspalvelijan sosiaalisia taito-
ja sekä auttavat ymmärtämään asiakkaiden 
luontaisia tapoja toimia ja tehdä päätöksiä.

Tällaiset taidot korostuvat elämässä – oli 
kyse sitten pari- tai ystävyyssuhteista, har-
rastuksista tai työstä. 

– Latu on auki joka puolelle, haluaa sitten 
lopulta työskennellä myynnin parissa pit-
kään tai ei. Myyntityö lisää liiketoiminnan 
ymmärrystä myynnin kulmasta ja kasvat-
taa itseluottamusta, mutta tuo mukanaan 
myös tervettä nöyryyttä sekä asiakkaan ajan 
ja ajatusten kunnioittamista. 

Nopeat etenemismahdollisuudet
Myynnin alalle hakeudutaan usein juuri 
edellä mainituista syistä, mutta ylivoimai-

sesti yleisin syy on se, että henkilö haluaa 
oppia myynnin salat ja luoda uraa myyn-
nin parissa. Syykin on selvä: alalla ansai-
taan keskimäärin hyvin, työ on antoisaa ja 
uralla etenemisen mahdollisuudet ovat hy-
vät. Etenkin nopeat etenemismahdollisuu-
det kiehtovat monia.

– Tyypillinen myyjän polku on opetella 
ensin myynnin työt noin puolessa vuodessa 
ja edetä halutessaan vastuumyyjäksi autta-
maan oman myyntityön ohessa toisia tiimi-
läisiä onnistumaan paremmin. Siitä seuraa-

vaksi esimiesharjoitteli-
jaksi ja sitten tiimiesimie-
heksi omaa myyntitiimiä 
johtamaan – kaikki tämä 
usein jopa vuoden sisällä 
aloituksesta.

Eli esimerkiksi työu-
ransa alussa oleva pari-
kymppinen ihminen voi 
saada vastuuta ja edetä 
hyvinkin nopeasti.

– Näin se menee. Meil-
lä kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että 
työntekijän kanssa yhdessä mietitään, mikä 
on hänelle paras urapolku. Rainmakerilla on 
laaja skaala erilaisia mahdollisuuksia jokai-
sen yksilöllisen urapolun rakentamiseksi.

Menestyä voi iästä riippumatta
Monesti myynti- ja asiakaspalvelutyö ajatel-
laan lähinnä nuorten työnä, mutta Haaks-
luoto kumoaa ajatuksen. Rainmakerilla ikä-
haarukka on 18 vuodesta 80 vuoteen.

– Meillä on todella hyviä nuoria, mutta 
heidän lisäkseen myös erinomaisia alan-
vaihtajia ja eläkkeeltä takaisin työelämään 
palanneita konkareita. Osa heistä tekee työtä 
täysipäiväisesti, osa taas osa-aikaisena.

Myyntiin ja asiakaspalveluun voikin suun- 
tautua kaikenlaisista taustoista, sillä työssä 
menestyy, jos vain asenne on kohdillaan.

– Jos on tahtoa, niin onnistuu varmas-
ti, koska meillä on tiedot ja taidot opettaa. 
Meille auttaminen ja opastaminen on kaik-
ki kaikessa, Haaksluoto päättää.

Työ myynnin ja asiakaspalvelun parissa opettaa useita tärkeitä 
taitoja, joista on hyötyä monissa elämän eri vaiheissa, niin  
tulevissa työtehtävissä kuin yksityiselämässäkin. 

Myyntityö avaa 
ovet työelämään

Myyntityön taidoissa kehittyy koko ikänsä, eikä täysin oppineeksi tule koskaan. Myynnin 
tehtävissä pääsee kiinni perusteisiin usein jo muutamassa viikossa. 

teksti toni rajamäki  kuva anni hartikainen

“
Työntekijän 
kanssa mietitään 
yhdessä hänelle 
sopivin urapolku.

Syksyn 2022 kandidaatin opintoihin on haettava viimeistään 31.7.2022. Hakeminen tai 
opintojen aloittaminen eivät vie opiskelijan paikkaa yhteishaun ensikertalaiskiintiössä.

Englantilaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon avulla voi 
välttyä turhilta välivuosilta ja päästä nopeammin näyttämään  
kykynsä niin kotimaisilla kuin globaaleilla työmarkkinoilla.

Kansainvälinen 
urapolku odottaa

S uomi on yksi harvoja maita, jossa 
moni turvautuu maksullisen koulu-
tuksen sijaan yhteen tai jopa useam-

paan välivuoteen – ja sitä kautta tutkinnon 
hankkimisen viivästymiseen. Monissa Eu-
roopan maissa on käytössä opiskelijavalin-
tamenetelmä, jossa kaikki halukkaat saavat 
automaattisesti aloittaa opinnot. Vaikka si-
säänpääsy on joustavampaa, itse tutkinto-
todistusta ei saa käteensä yhtään sen hel-
pommalla– pikemminkin päinvastoin. Esi-
merkiksi Suomessa toimivassa HELBUSissa 
kolmivuotinen University of Northampto-
nin kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 
suoritetaan kesälukukausien ansiosta kah-
dessa kalenterivuodessa.

Maksullinen koulutus ei ole Suomessa 
vielä tavallisin reitti hankkia tutkinto, mutta 
maailmalla se on valtavirtaa. Kansainväli-
sellä tasolla kymmenestä parhaasta yliopis-
tosta yhdeksän on yksityisiä, minkä lisäk-
si jokaisessa näistä kymmenestä on luku-
kausimaksut.

Tärkeintä on motivaatio  
Helsinki School of Businessin, HELBUSin, 
filosofia on kansainvälinen: antaa opiske-
lijoiden näyttää kykynsä itse opinnoissa, 
ei pääsykokeissa. Opiskelijavalinnoissa ei 
käytetä pääsykoetta, vaan punnitaan opis-
kelijan motivaatiota ja kiinnostusta kaupal-
lista alaa kohtaan.

Korkeatasoinen, kansainvälinen tutkinto 
suoritetaan kahdessa vuodessa kokonaan 
englanniksi. Englanninkielinen tutkinto on 
kilpailukykyinen kansainvälisillä markki-
noilla, jos uraa haluaa lähteä rakentamaan 
myös Suomen ulkopuolelle. University of 
Northamptonin tutkinnoissa arvosanat an-
netaan tiukkojen kansainvälisten standar-
dien mukaan ja opettajan arvostelun tar-
kastaa hänen lisäkseen 1–2 muuta henkilöä. 
Opiskelija voi hakea opintojen ajalle opin-
totukea ja opintolainaa.

HELBUSissa vallitsee kansainvälinen il-
mapiiri, ja sen 15 eri maasta tulevat opettajat 

ovat kotimaidensa yliopistoissa tyypillisesti 
professoreina tai lehtoreina. Vaikka jo kandi-
daatin tutkinnolla työllistymismahdollisuu-
det ovat laajat, voi opiskelija halutessaan jat-
kaa tuhansiin ulkomaisiin maisteriohjelmiin 
syventämään opintojaan. 

Korkeakoulutus on Suomessa kannatta-
va investointi. Tutkimusten mukaan kor-
keakoulututkinnon suorittava tienaa uransa 
aikana noin 500 000 euroa enemmän netto-
palkkaa verrattuna siihen, että ei opiskelisi 
tutkintoa lainkaan. Kauppatieteiden mais-
terin keskimääräinen alkupalkka Helsingis-
sä on 31 000 nettona, eli uran aikaistuminen 
jo yhdellä vuodella tuottaa tuon verran lu-
kukausimaksuja takaisin.

LISÄTIETOA: HELBUS.FI

teksti content house  kuva helbus  

n Kandidaatin tutkinnolla työllis-
tyy hyvin, ja useimmat HELBUSista 
valmistuvat aloittavatkin työuransa 
heti valmistuttuaan.

n Opiskelija voi syventää tutkin-
toaan University of Northamptonin 
MBA-ohjelmassa Suomessa tai  
paikan päällä Englannissa.

n Suoritetun kandidaatin tutkinnon 
jälkeen voi hakea myös kaikkien 
suomalaisten kauppakorkeakoulu-
jen maisteriohjelmiin. 

n Ulkomailla on tarjolla tuhansia 
erilaisia, englanniksi suoritettavia 
maisteriohjelmia.

Mitä kandidaatin 
tutkinnon jälkeen?


