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• Kilpailu työnhakijoista on kiristynyt

• Osaajapula tietyillä toimialoilla

- Hakijoita ei ole riittävästi

• Vaikeasti täytettävien tehtävien määrä lisääntyy

• Hakijat eivät ole riittävän laadukkaita

• Työnhakijat eivät tunnista kunta-alan työnantajia tietyillä toimialoilla

• Kunta-alaa ei pidetä houkuttelevana työnantajana

MIKSI REKRYTOINTIMARKKINOINTIA 

TARVITAAN?
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• Rekrytointimarkkinoinnin avulla pyritään maksimoimaan rekrytointien 

näkyvyys sekä kohdistamaan viestiä oikealle kohderyhmälle

• Rekrytointiyksikön ja viestintäyksikön yhteistyö

• Markkinoinnin tehtävä on tukea rekrytointia ja edesauttaa rekrytoinnin 

onnistumista

REKRYTOINTIMARKKINOINNIN TAVOITE
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REKRYTOINTIPROSESSI

Tarpeen määrittely
• Työnhakijan profiili.

• Mitä osaamista, kuinka 

paljon kokemusta.

Työpaikkailmoitus
• Panosta tähän!

• Informatiivinen, selkeä, 

houkutteleva, 

totuudenmukainen.

Tavoita oikeat hakijat
• Kuntarekry.fi + muut 

kanavat.

• Analytiikka.

Hakemusten läpikäynti
• Jo hakuaikana!

• Viestintä välittömästi hakuajan 

päättymisen jälkeen sekä ei 

jatkossa että jatkossa oleville.

Työhaastattelu
• Valmistaudu huolella etukäteen, 

mieti kysymyspatteristo.

• Molemminpuolinen tilaisuus 

nähdä syntyykö kiinnostus.

Hakijaviestintä ja 

työnantajakuva
• Merkitys on valtava!

• Muista viestiä prosessin 

aikana viikoittain!

Työsopimus
• Sovi työnaloitus, loma-

ajat, palkka ja muut 

etuudet.

Perehdytys
• Onnistunut 

rekrytointiprosessi voidaan 

pilata heti alkuunsa 

huonolla perehdyttämisellä.
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REKRYTOINTIMARKKINOINNIN KANNALTA 

KRIITTISET VAIHEET PROSESSISSA

Tarpeen määrittely
• Työnhakijan profiili.

• Mitä osaamista, kuinka 

paljon kokemusta.

Työpaikkailmoitus
• Panosta tähän!

• Informatiivinen, selkeä, 

houkutteleva, 

totuudenmukainen.

Tavoita oikeat hakijat
• Kuntarekry.fi + muut 

kanavat.

• Analytiikka.
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Tarpeen määrittely

• Työnhakijan profiili

• Mitä osaamista, kuinka paljon 

kokemusta

• Aktiivinen vai passiivinen hakija.

• Mitä osaamista?

• Välittömästi Lyhyellä aikavälillä Tulevaisuudessa

• Mahdollisuudet toimenkuvan kehittymiseen tulevaisuudessa?

• Sopivan persoonallisuuden arviointi ja siinä pysyminen. 

Työnhakijan profiili

• Määrittämällä hakijaprofiilisi

mahdollisimman tarkasti, voit paremmin 

suunnitella rekrytointiasi sekä markkinointia 

rekrytoinnin ympärille.
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TEE OMA HAKIJAKORTTI

Etunimi Haettavatyö

Ikä:

Työhistoria: 

Titteli: 

Työtehtävät: 

Harrastukset: 

Arvostaa: 

Inhoaa:

Kirjoita lyhyt kuvaus, mitä tämä henkilö tekee, miksi hän 

on sopiva kandidaatti jne.

Henkilökortin ei tarvitse kuvata oikeaa ihmistä, vaan antaa 

tietoa millainen henkilö kyseiseen rekrytointiin sopii ja 

miten häntä voidaan puhutella. 
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Työpaikkailmoitus

• Panosta tähän!

• Informatiivinen, selkeä, 

houkutteleva, 

totuudenmukainen

Työpaikkailmoitus on markkinointiviesti

• jossa tulee keskittyä kuvaamaan 

markkinoitavan tuotteen eli työtehtävän 

hyödyistä ja arvosta potentiaaliselle ostajalle 

eli työnhakijalle.

• Tavallisesti työpaikkailmoituksissa keskitytään 

kuvaamaan palkkaavan yrityksen tarpeita.  

• Sisältö informatiivinen ja houkutteleva

• Kerrottujen asioiden tulee olla totta

• Kuvat, videot, ilmoituksen visuaalisuus

• Hakuaika esille ja tarpeeksi pitkä (3-4 vkoa) ja ohjeet hakemuksen jättämiseen

• Keneltä voi kysyä lisätietoja

• Oikeinkirjoitus

• Palkka numeroina

• Työpaikkailmoitukselta hakijaa ohjataan työyhteisön tai –kavereiden esittelyihin, uratarinoihin, 
blogeihin työtehtävään ja organisaatioon liittyen
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Tavoita oikeat hakijat

• Kuntarekry.fi + muut 

kanavat

• Analytiikka
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Tavoita oikeat hakijat

• Kuntarekry.fi + muut 

kanavat

• Analytiikka
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Tavoita oikeat hakijat

• Kuntarekry.fi + muut 

kanavat

• Analytiikka

Organisaation kotisivut


