




Millainen on hyvä 
kesätyöpaikkailmoitus? 
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Rekrytointi rakentaa työnantajamielikuvaa 

Rakenna 

työnantajabrändiä: 

Työnhakija pyrkii aktiivisesti  

tunnistamaan kiinnostavia 

työnantajia myös 

tulevaisuutta ajatellen 

Hyödynnä vertaisarvioita:  

Vertaisarviot ja 

työntekijäkokemus on 

työnhakijan näkökulmasta 

totuudenmukaisinta 

informaatiota työnantajasta 

Tarjoa selkeä rekrytointi-

prosessi ja tehokasta 

työnhakijaviestintää: 

Tapa, jolla rekrytointiprosessi 

hoidetaan alusta loppuun 

rakentaa mielikuvaa 

yrityksestä. 

Ole työnhakijakeskeinen: 

Työntekijäkeskeinen 

rekrytointiprosessi pyrkii joka 

vaiheessa huomioimaan 

hakukokemuksen työntekijän 

näkökulmasta. Tarjoa 

helppoutta ja vaivattomuutta 

hakuprosessissa. 

 

Rikasta 

tarkoituksenmukaisesti: 

Työpaikkailmoituksen keinot 

ja tyyli ovat tehokasta 

viestintää. Hyödynnä 

medioita ja keinoja aina 

tarkoituksenmukaisesti. 

Marketing Clinic: Työpaikkailmoituksen menestystekijät- tutkimus marraskuu 2018  
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Työpaikkailmoitus 
työnantajan käyntikortti 

Työpaikkailmoitus on viestintää, joka 

rakentaa mielikuvaa työnantajasta. 

 

Työpaikkailmoituksen perusteella 

harkitaan vakavasti haetaanko 

työpaikkaa, vai ei. Työpaikkailmoitus on 

syy jättää myös hakematta. 

Mitä enemmän työnhakijalla on 

valinnanmahdollisuuksia, sitä enemmän 

arvioidaan työnantajaa ilmoituksen 

perusteella. 

“ “ 

Vaikuttaa. Pohdin työnantajan brandia, kulttuuria 

ja että millainen maine sillä yleisesti on. 

- Mies, aktiivinen työnhakija 

Tietysti vaikuttaa. Työpaikkailmoitus on kuin 

ensivaikutelma. - Nainen, passiivinen työnhakija 

 “ 

“ 
 

Vaikuttaa tosi paljon! Jos työpaikkailmoitus on epäselvä, 

niin en luultavasti hae. Pohdin sitä miten asiat on esitetty 

ilmoituksella. En hae, jos työnkuvaa yritetään peitellä tai 

käytetään kovasti kiertoilmauksia. 

- Nainen, aktiivinen työnhakija 

“ “ 

Passiivinen työnhaku Aktiivinen työnhaku 

Marketing Clinic: Työpaikkailmoituksen menestystekijät- tutkimus marraskuu 2018  



Kiinnostava ilmoitus kertoo 
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Työntekijästä: 

Millaista 

työntekijää, 

ihmistä etsitään 

Urasta ja 

oppimisesta: 

Kehittymis-

mahdollisuudet 

Työstä: 

Työnkuva ja 

työtehtävät 

Kulttuurista:  

Ilmapiiri ja 

arvot 

Ihmisistä: 

Työkaverit 

ja asiakkaat 

Työn 

tekemisestä

: 

Toimitilat ja 

työskentely-

tavat 

Minä Työnantaja 

Työnantajasta:  

Perustiedot 

työnantajasta 

Mitä minulta odotetaan ja 

mitä minulle tarjotaan? 

Miten minä sopisin tähän työpaikkaan ja 

miten tämä työpaikka sopisi minulle? 

Marketing Clinic: Työpaikkailmoituksen menestystekijät- tutkimus marraskuu 2018  
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Työnhakijakeskeinen:  

Pyrkii helpottamaan työnhakua. Kuvaa  

vastavuoroisesti, mitä annettavaa työnantajalla 

on työntekijälle. 

Informatiivinen ja selkeä:  

Kaikki olennainen tieto, jotta työnhakija voi jo 

ilmoituksen perusteella arvioida paikan sopivuutta. 

Jäsennelty ja sisältö helposti hahmotettavissa. 

Tiivis: 

Olennaiset asiat kerrottu napakasti, 

lisätietoa tarjolla helposti. 

Totuudenmukainen: 

Antaa realistisen kuvan työnantajasta, 

työstä ja työnteontavoista sekä työkulttuurista. 

Persoonallinen: 

Kuvaa työnantajan, työkulttuurin 

persoonalliset piirteet. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Hyvä työpaikkailmoitus 
Ilmoitus, jonka perusteella mahdollisuus arvioida realistisesti, 

olisiko työpaikka itselle sopiva 

Marketing Clinic: Työpaikkailmoituksen menestystekijät- tutkimus marraskuu 2018  
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Työpaikkailmoituksen vieraannuttavat ominaisuudet 

Puutteelliset tiedot: 

tai epäselvä kuvaus työstä. 

Ei tietoa palkkauksesta. 

Yksisuuntaiset kovat vaatimukset: 

Kovat vaatimukset työntekijältä suhteessa työnkuvaan 

tai työnantajan tarjoamiin etuihin 

ja mahdollisuuksiin. 

Epärealistisuus: 

Suuret lupaukset herättävät epäilyksiä. 

Työtä kuvataan kaunistellen. 

Arvomaailma: 

Ilmoituksesta välittyy epämiellyttävä kuva 

työnantajasta, työkulttuurista ja niiden vaikutuksista 

työn tekemisen tapoihin. 

Kliseisyys: 

Kliseiset ilmaukset ja englanninkieliset 

tittelit, jos työkieli on suomi. 

Persoonattomuus: 

Ilmoitus ei erottaudu tai profiloidu tarjonnassa. 

Samaa ilmoitusta käytetään toistuvasti. 

Työnantajan huono maine: 

Negatiivinen mielikuva tai kriittiset vertaisarviot 

yrityksestä työnantajana. Työnantajalla ollut 

toistuvasti yt-neuvotteluita. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Nuoret kertovat: 

Enemmän mainosta 

työpaikkoihin 

Mies,18 v. 

Nyt paikan saaneena 

huomasin, että 

työnhakuilmoitus ei täysin 

pitänyt paikkaansa tehtävien 

töiden osalta ja kun tästä 

mainitsin, niin sain 

vastaukseksi vaan, että se 

ilmoitus on samanlainen 

joka vuosi. 

Nainen 21 v. 

Puhua suoraan heti työstä ja 

työajoista. Ettei tule yllärinä 

et juu tää on 7.5h työpäivää 

eikä 8h. Tai et koko kesäx 

on hommia. No tää olis 

kumminki 2kk kiire 

apulaisena. Puhutaan 

asioista suoraan miten ne 

on! 

Mies 25 v. 

Varsinkin netissä haettavat 

kesätyöpaikat esimerkiksi 

tuotannon työntekijätehtäviin 

tai toimihenkilötehtäviin ovat 

yleensä hyvin 

ympäripyöreitä. Kuitenkin 

hakiessa täytyy aika 

tarkastikin kuvailla, mitä 

työtä hakee ja mitä odottaa 

kesätyöltä. Jos haettavat 

työtehtävät olisivat vähän 

tarkemmin spesifioitu, olisi 

helpompi myös hakea näihin 

tehtäviin. 

Nainen 23 v. 

Netin hakuvaihe voisi olla 

selkeämpi. Jotkut sanat 

olivat vieraita nuorisolle. 

Nainen 16 v. Työpaikkailmoituksessa 

voisi olla tarkempi kuvaus 

tehtävän sisällöstä, yksikköä 

voisi esitellä tarkemmin 

Mies18 v. 

Jos olisi kuvia että voisi itse 

ajatella mielessä minkälaista 

siellä on. 

Nainen 17 v. 

Vastuullinen kesäduuni- tutkimus 2018 
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Visuaalinen ilme luo mielikuvaa brändistä, 

työnantajasta ja avoimesta työstä sekä siitä, 

millaista työntekijää yritys hakee. 

Visuaalinen ilme ja kuvat  
ovat tärkeä viestimisen väline 

Brändi 

Avoin työ 

Työnantaja 

Haettu työntekijä 

Arvomaailma 

On kuvilla tärkeä rooli. Ne luo mielikuvaa 

työpaikasta, yrityksestä ja sen arvoista.  

- Nainen, passiivinen työnhakija “ 

“ 

Passiivinen työnhaku Aktiivinen työnhaku 

Marketing Clinic: Työpaikkailmoituksen menestystekijät- tutkimus marraskuu 2018  



Vuorovaikutus puhuttelee 
työnhakijaa – erityisesti nuoria 
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Viestii rekrytointiin 

panostamisesta 

 

Toimiala- ja 

ikäryhmäsidonnainen 

 

Fokus tärkeä 

 

Parhaimmillaan auttaa 

työnhakijaa ymmärtämään 

jotain uutta itsestä 

Viestii rekrytointiin 

panostamisesta 

 

Madaltaa kynnystä olla 

yhteydessä 

 

Mahdollistaa anonyymien 

kysymysten esittämisen 

 

Tärkeää, että asiantunteva 

henkilö tavoitettavissa  

chatin kautta 

Pelillistäminen Chat 

Marketing Clinic: Työpaikkailmoituksen menestystekijät- tutkimus marraskuu 2018  
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Videon hyödyntäminen 
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Viestii rekrytointiin 

panostamisesta 

 

Hyvä keino päästä tutustumaan 

työnantajaan, työympäristöön, 

työkavereihin ja kulttuuriin 

 

Tärkeää, että on tiivis 

 

Tärkeää, että ei käynnisty 

automaattisesti 

 

 

Hyvä on toisaalta video kun näkee mitä tehdään ja 

minkälaisessa ympäristössä.  

- Mies, passiivinen työnhakija  

 

Video toimii ja tehostaa sekä selkeyttää. Se 

toivottaa tervetulleeksi tiimiin!  

- Mies, passiivinen työnhakija 

Konkretisoiva, kurkistuksenomainen vilautus, miltä 

työntekosi voisi näyttää.  

- Mies, passiivinen työnhakija 

Videon tärkein viesti on välittää työilmapiirin ja -

ympäristön fiilis.  

- Mies aktiivinen työnhakija  

 

Video näytti varmaan ihan realistista kuvaa itse 

työpaikasta ja -kavereista. Hyvä idea käyttää elävää 

kuvaa ja puhetta. Katsoja kyllä tietää haluaako 

joukkoon mukaan.  

- Nainen, aktiivinen työnhakija 

“ 

“ “ 

“ 

Passiivinen työnhaku Aktiivinen työnhaku 
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Esimerkkejä 
Kesätyöilmoituksista 
Ilmoituksen kieli ja äänensävy 







KIITOS 





Paras asenne esiin 
pikahaastattelussa 

Pirkanmaan Osuuskaupan kesärekrytointi 

 
Kreetta Luoma 

rekrytointiasiantuntija 



Malli otettu käyttöön 2017 
 
 500 avointa kesätyöpaikkaa 
 6 alueellista 

rekrytointitilaisuutta 
 lähes 2 000 pikahaastateltua 

hakijaa 
 
Jatkohaastattelupaikan sai 
keskimäärin 40 % haastatelluista. 

Kaikki hakijat 
haastatteluun 
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Jonotusaikani oli kohtuullinen 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
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Ehdin kertoa kaiken oleellisen 
itsestäni haastattelun aikana 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 
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Minkälainen fiilis jäi? 

”Itselleni jäi todella positiivinen 
kuva haastattelutilaisuudesta ja 
odotan innolla mahdollista työtä 
S-ryhmässä.” 
Kesätyönhakija, 2018 
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Pirkanmaan Osuuskaupasta jäi 
luotettava ja vastuullinen kuva 
työnantajana 
 
(1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä) 

”Massahaastattelu oli tosi hyvä 
idea ja antoi mahdollisuuden myös 
heille joilla kirjallinen tuotos ei ole 
niin hyvä.” 
Esimies, 2017 



Kiitos 
Kreetta Luoma 
rekrytointiasiantuntija 
Pirkanmaan Osuuskauppa 
kreetta.luoma@sok.fi 
puh. 010 767 2585 
 
www.pirkanmaanosuuskauppa.fi 
 
 

mailto:kreetta.luoma@sok.fi
http://www.pirkanmaanosuuskauppa.fi/
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Tehdään tasa-arvoisesta työelämästä 
itsestäänselvyys 

Jenni Järvelä, Viestintä- ja HR-johtaja, 

Elinkeinoelämän keskusliitto 



#metoo 



90  % 

Lähde: Taloustutkimus 2018 

18  % 

TYÖTÄ HAKIESSAAN: 

18 prosenttia 

suomalaisista on 

kokenut ikäsyrjintää 

Yli 55-vuotiaat eniten 

18 - 24-vuotiaista 

joka viides  

 

Ikäsyrjintää työtovereiden 

ja asiakkaiden taholta 

kokevat eniten 

18 - 35-vuotiaat 

90 % ei ilmoita 

kokemastaan syrjinnästä 

kenellekään 



Lähde: Taloustutkimus 2018 

SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ:  

38 % naisista on kohdannut 

seksuaalista häirintää työssään, 

9 % miehistä 

VIIMEISTEN KAHDEN VUODEN 

AIKANA TYÖELÄMÄSSÄ 

24 % 18 - 24-vuotiaista ja 

19 % 25 - 34 vuotiaista naisista 

on kohdannut seksuaalista 

häirintää  

KUKA HÄIRITSEE:  

1. Asiakas (60 %) 

2. Työkaveri (26 %) 

3. Esimies (16 %) 

ILMOITITKO? 

Alle neljännes ilmoitti työnantajalle häirinnästä. 

Miksi ei? Pelko, ettei oteteta vakavasti tai 

koituisi vaikeuksia itselle. 





10.12.2018 Jenni Järvelä 46 



Tehdään tasa-arvoisesta työelämästä  
kilpailuvaltti. 

Tarvitsemme Suomeen lisää osaavia tekijöitä ulkomailta.  
 

Tarjotaan Suomessa opiskeleville ulkomaalaisille projekti- tai harjoittelupaikka 
suomalaisessa yrityksessä.   



Kesä 2019: Tavoitteena 140 000 
kesätyöpaikkaa 

  
Talouden myönteinen vire ennakoi ensi kesänä jopa  

140 000 kesätyöpaikkaa EK:n jäsenyrityksissä. 
 

Talouden kasvu lisäsi kesällä 2018 kesätyöpaikkoja EK:n jäsenyrityksissä.  
2018 EK:n jäsenyritykset tarjosivat  

132 000 kesätyöpaikkaa. 
 

Kesätyöntekijöiden määrä kasvoi kolmantena vuonna peräkkäin. 
 

Tiedot perustuvat EK:n kesätyökyselyyn sekä EK:n jäsenliittojen tiedusteluihin. 

 
 


