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1. 
SELVITÄ TARKKAAN,
MITÄ ETSIT
Uuden johtajan tarvemäärityksessä mennään harmittavan usein metsään. On 
yleistä ajatella, että tarvitsemme samaan tehtävään samanlaisen ihmisen kuin meillä 
aikaisemminkin oli. Jos rekrytoidaan vanhan tilalle eikä uutta rakentaen, ei tarkkaan 
tiedetä, mitä ollaan rekrytoimassa, miksi rekrytoidaan, ja ennen kaikkea mitä rekrytoitavan 
pitäisi saada vuodessa tai kahdessa aikaiseksi.   

“Tähän kysymykseen kiteytyy koko johdon suorahaun hienous ja vaikeus. On aivan turhaa 
lähteä kontaktoimaan suurta määrää kandidaatteja, jos emme ole tarkkaan määrittäneet 
mitä haluamme rekrytoinnilla saavuttaa. Keskeistä on ymmärtää, että emme ole 
rekrytoimassa historiaa tai ansioluetteloa vaan muun muassa ihmisen aikaansaannoksia, 
suoritteita, tehtävää palvelua ja johtamiskykyä.”

Lasse Pehto



2. 
AJATTELE TULEVIA VUOSIA, 
ÄLÄ VAIN HUOMISTA
Esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan käynnistäminen laajamittaisesti 
ei onnistu kuukaudessa, ei ehkä vuodessakaan. Muutoksiin ja 
uudistuksiin tarvitaan ehkä uusi johto, uudet osaajat ja aivan varmasti 
uusi johtamisjärjestelmä.

“Pullonkaulat tulevat yleensä vastaan, kun pitkän tähtäimen osaamistarvetta ei ole 
määritelty tai henkilöpoistumiin ei ole varauduttu. Tällöin lähdetään kiireellä hakemaan uutta 
superosaajaa kuten esimerkiksi Chief Digital Officeria, koska kilpailijallakin sellainen on. 
Tämä on tyypillinen virheen paikka: tuodaan kaivoon vettä, joka ei siellä pysy.”

Markku Kaijala



3. 
ASTU ULOS 
OMASTA KUPLASTA
Tehtävään sopivaa osaamista voi löytyä muualtakin kuin yrityksesi 
omalta toimialalta. Jos jätät kandidaattien joukosta ennakkoluuloisesti 
ulos “väärien” yritysten palveluksessa olleet osaajat, voit missata sen 
parhaan vaihtoehdon.

“Digitalisaatio vaikuttaa kaikkien yritysten toimintaan ja saattaa asettaa haasteita löytää 
osaajia uusiin työrooleihin oman toimialan sisältä. Näissä tilanteissa suorahakuyritys, 
jolla on laaja verkosto eri toimialoilla, voi olla suureksi avuksi. Koskaan ei voi liikaa 
korostaa asenteen merkitystä substanssiosaamisen rinnalla. Uuden toimialan pystyy 
monessa tapauksessa ottamaan haltuun, kun henkilöä motivoi oma kehittyminen ja uuden 
oppiminen.” 

Marianne Neva



4. 
KESKITY MYÖS KASVUN 
POTENTIAALIIN
Taustatutkimusta tehdessä on helppo tuijottaa liiaksi viimeisimpiä titteleitä ja tehtävänkuvia.
Vaikka useimmiten täytettävään tehtävään liittyykin tietyt välttämättömät osaamisalueet, ei
kannata hakea liian valmista osaamista. Jos valittavan henkilön motivaatio työpaikan 
vaihtoon tulee ammatillisen kasvun kautta, on todennäköistä, että kasvu jatkuu myös 
uudessa tehtävässä.

“Haastavinta taustatutkimuksessa on rakentaa laajempi osaamiskartta henkilön 
työhistoriasta. Mikä on vienyt häntä uralla eteenpäin? Mistä löytyvät henkilökohtaiset 
motivaatiotekijät? Jokaisen yhteydenottomme perusteena tulee olla henkilölle 
tarjottava kasvun mahdollisuus, jotta voimme rakentaa työsuhteita, joista molemmat 
osapuolet aidosti hyötyvät.”

Sakari Sivonen



5. 
KYSY OIKEITA KYSYMYKSIÄ
Perinteinen rekrytointihaastattelu 
etenee seuraavilla teemoilla:

Hakijalta tulisi kysyä:

 8 Mitä osaamista hakijalla on
 8 Mitä hakija haluaa palkkioksi työajastaan
 8 Mitä tuleva työnkuva pitää sisällään
 8 Mitä hakijan tulisi saada aikaiseksi työssään

 9 Mitä olet saanut aikaiseksi?
 9 Mitä osaamista siihen käytit?
 9 Mitä aiot saada seuraavaksi aikaiseksi?
 9 Mitä osaamista sinulla siihen on, tai mitä 

aiot hankkia saavuttaaksesi tavoitteesi?

“Äskeisessä mallissa viimeisenä ja vähimmäisenä kysymyksenä tulevat 
henkilön saavutukset, mikä on vaarallista. Jotta hakijan kyvyistä ja 
potentiaalista saa todenmukaisen kuvan, prosessi pitää kääntää toisin 
päin, eli lähteä liikkeelle saavutuksista.” 
Markku Kaijala



6. 
ARVIOI JOHTORYHMÄN JA 
HALLITUKSEN KESKINÄINEN 
DYNAMIIKKA
Yksikään johtaja ei toimi omassa siilossaan. Hän on osa muun johdon muodostamaa 
kokonaisuutta, jonka keskinäinen keskusteluyhteys ja vuorovaikutus määrittävät yrityksen 
toiminnan tehokkuuden. Kokonaisuuden tulee olla enemmän kuin osiensa summa.

“Kun etsitään esimerkiksi johtoryhmään uutta jäsentä, samalla kannattaa analysoida koko 
johtoryhmän toiminta ja dynamiikka. Ulkopuolinen asiantuntija auttaa havaitsemaan, miten 
ihmiset reagoivat erilaisiin tilanteisiin ja miten nämä näyttäytyvät ryhmän muiden jäsenten 
näkökulmasta. Havaintojen pohjalta johtoryhmän viestintää ja ryhmädynamiikkaa voidaan 
kehittää merkittävästi.” 
Lasse Pehto



7. 
SITOUDU 
JOHTAJAAN
Koskaan ei pitäisi etsiä vain sopivaa henkilöä yritykseen, vaan myös sopivaa yritystä 
henkilölle. Haettavaa henkilöä kannattaa siksi pyrkiä palvelemaan hänen uransa 
rakentamisessa kartoittamalla hänen uratoiveensa ja motivaattorinsa. Kun osaajalle etsitään 
sellaista ympäristöä, jossa hän voi olla onnellinen, löytyy yrityksellekin avainhenkilö, joka 
pysyy organisaatiossa.

“Oleellinen kysymys on, kuinka vastuullisesti toimitaan aivan 
alkumetreiltä lähtien. Läpinäkyvyys hakuprosessissa on todella tärkeää, 
koska suorahaussa kontaktoidaan ihmisiä, jotka eivät ole aktiivisesti 
etsimässä uusia tehtäviä. Nykytyössään tyytyväistä ihmistä ei voida 
lähteä houkuttelemaan ympäristöön, joka ei ole hänelle sopiva.” 

Marianne Neva



Kun olet löytänyt sen oikean johtajan, pidäthän huolen, että hän saa mahdollisuuden 
rakentaa omannäköisensä organisaation, yksikön tai tiimin.

Lisää tietoa löydät sivuiltamme:
www.prosource.fi
Autamme johtamaan muutoksessa.
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