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1. Tiivistelmä

Tavoitteenamme oli sujuvoittaa Soten massa-

rekrytointiprosessia selkeyttämällä prosessia ja toimintatapoja. 

Kokeilussa oli tarkoitus kuvata nykyinen massarekrytoinnin 

prosessi ja sen avulla hahmottaa, millä tavalla uudistetun 

prosessin tulisi toimia.

Tavoite massarekrytointiprosessien sujuvoittamisesta toteutui. 

Saimme tärkeitä ja erittäin hyödyllisiä kehittämisehdotuksia

hakijoiden sitouttamiseksi ja saatavuuden edistämiseksi. 

Opimme sujuvoittamaan hakijoiden ja paikkatarpeiden

yhdistämistä Excelissä.

Jalkautamme ehdotetut muutokset toimintatapahoihin, kaikille

sidosryhmille.

Poimimme käyttäjätutkimuksen tuloksista asiat, jotka

toimivat vaatimuksina uuden järjestelmän hankinnan

määrittelyssä. Erityisesti manuaalityön poistaminen ja kaiken

rekrytoinnin siirtäminen yhteen järjestelmään.

Kokeilukortti



2. Kokeilun tavoitteet
Hypoteesimme

"Uskomme, että on mahdollista nopeuttaa ja sujuvoittaa soten massarekrytoinnin

Hoitamista parantamalla prosessia ja käyttämällä parempia työkaluja."

• Massarekrytoinnin koordinointi vaatii paljon resursseja toimialoilta ja henkilöresurssipalveluista.

• Nykyisin prosessia hoidetaan manuaalisesti exceleiden ja Helbitin avulla, jolloin prosessi on 

riskaabeli, tietoja katoaa, eikä tiedetä, ketkä ovat olleet yhteydessä hakijoihin missäkin vaiheessa.

• Excel on koettu vaikeakäyttöiseksi, eikä Helbitissä ole tarpeeksi toiminnallisuuksia massarekrytoinnin 

tarpeisiin. 

• Kokeilussa on tarkoitus kuvata sekä nykyinen massarekrytoinnin prosessi että sen avulla hahmottaa, 

millä tavalla uudistetun prosessin tulisi toimia.

• Myöhemmin on tarkoitus selvittää, minkälaisia järjestelmiä tähän kaupungin tarpeeseen on jo 

saatavilla. Järjestelmän pitäisi ainakin huolehtia rekrytointiprosessin eri vaiheista ja siitä, että vaiheet 

ja tehtävät tulee hoidettua oikein.
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3. Kokeilun keskeiset opit 

Tavoite massarekrytointiprosessien sujuvoittamisesta toteutui. Saimme tärkeitä ja

erittäin hyödyllisiä kehittämisehdotuksia hakijoiden sitouttamiseksi ja saatavuuden edistämi

seksi. Opimme sujuvoittamaan hakijoiden ja paikkatarpeiden yhdistämistä Excelissä.

● Prosessikuvauksen lisäksi saimme kolme muuta konseptiehdotusta kehittämisen 
tueksi. Saimme myös miniprofiilit rekrytointikonsultista, esihenkilöstä ja hakijasta 
hyödynnettäväksi jatkossa. Asiakasymmärrys parani kokeilun aikana. 
Benchmarkkaus oli todella toimiva tapa kerätä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä muilta
organisaatiolta sekä Kaskolta.

• Kehittämistarpeen kohderyhmä olisi pitänyt määritellä paremmin ja olisimme voineet
olla tiiviimpiin mukana yrityskumppanin kanssa kehitystyössä mukana.

• Alun perin ajateltu uuden digitaalisen järjestelmän kokeilu jäi pois suunnitelmista 
aikataulun ja budjetin vuoksi.



4. Kokeilun eteneminen

Tarpeen määrittely ja 
kokeilun rajaus

Yrityskumppanin valinta –
Digitaalinen 

palvelumuotoiluyritys 
GoFore

Nykytilan ymmärrys -
massarekrytointiprosessien 

nykytila ja haasteet

Käyttäjäymmärrys -
rekrytointikonsulttien, 

esihenkilöiden ja hakijoiden 
haastattelut

Palvelukonseptit ja 
konseptien validointi -

työpaja 
rekrytointikonsulteille jossa 

konseptien esittely

Tarkennusta konsepteihin

Loppuraportti ja 
päätöstilaisuus



Rekrykonsultti

Lähettää Excel / 

questback kyselyn 

esihenkilöille

Esihenkilö:

Täyttää exceliin

oman yksikkönsä 

tarpeet. Tarpeiden 

yhteyteen merkitään 

vaatimukset hakijalle

Paikkatarpeiden 

kerääminen

Rekrykonsultti

Yhteinen, laaja 

työpaikkailmoitus 

julkaistaan Helbit

järjestelmän kautta

Työpaikkailmoitukse

n julkaiseminen 

Rekrykonsultti

Ilmoittaa esihenkilölle 

Helbitin

kommenttipyynnön 

avulla sopivan hakijan

Esihenkilö:

Katsoo hakijan tiedot 

ja sopii haastattelun. 

Haastattelu 

puhelimitse tai 

kasvotusten.

Hakija:

Osallistuu 

haastatteluun

Työhaastattelut

Rekrykonsultti

Käy läpi hakemukset 

ja yhdistelee 

hakemusten tietoja ja 

paikkatarve Excelin 

tietoja manuaalisesti. 

Etsii sopivia kandeja 

eri paikkoihin 

Esihenkilö:

Toivoo, että saa 

sopivia kandeja.

Hakija:

Täyttää ison 

hakemuksen.

Hakuaika 

käynnistyy,

Sopivien 

kandidaattien 

tunnistaminen

Esihenkilö:

Työssä ohjaaminen 

ja mentorointi, tuen 

tarve riippuen onko 

harjoittelija vai 

varsinainen 

työntekijä

Hakija:

Aloittaa työskentelyn 

uudessa 

työpaikassa.

Suorittaa työn 

alkaessa erilaisia 

tenttejä ja kokeita, 

jotta on pätevä 

hoitamaan tiettyjä 

työtehtäviä.

Varsinainen työ / 

harjoittelu alkaa

Työntekijöiden 

valinta

Rekrykonstultti

Ei välttämättä näe, että 

onko hakija saanut 

paikan vai ei. 

Esihenkilö:

Ilmoittaa hakijalle 

valinnasta ja merkkaa 

valinnan Exceliin.

Hakija:

Hakijalla saattaa olla 

monta eri vaihtoehtoa 

mistä valita.

Perehdytys

Esihenkilö:

Esihenkilö hoitaa 

perehdytyksen. Se 

saattaa kestää useita 

päiviä työn alusta. 

Esihenkilö hoitaa 

paperiasioita, hankkii 

lupia ja tunnuksia.

Hakija:

Hakija aloittaa 

perehdytyksen vasta 

työn alettua. 

Työsopimuste

n 

kirjoittaminen

Esihenkilö:

Työsopimus 

kirjoitetaan usein 

vasta työn alkaessa.

Hakija:

Hakija odottaa, että 

saa yhteyden 

työnantajaan

Hakija saattaa 

peruuttaa työpaikan 

ja valita toisen omiin 

suunnitelmiinsa 

paremman paikan. 

Monesti työsopimus 

kirjoitetaan vasta 

ensimmäisenä 

työpäivänä 

N Y K Y T I L A N  P A L V E L U P O L K U

Alkuvalmistelu

t rekrytoinnin 

aloittamiseksi

Rekrykonsultti:

Tiedottaa, milloin 

rekrytointiaika alkaa. 

Valmistelee paikkatarve 

Excelin

Esihenkilö:

Miettii oman henkilöstön 

lomalistojen 

avulla, millainen 

kesätyöntekijöiden ja 

harjoittelijoiden tarve on
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Rekrytointikonsultti

Roolin kuvaus

• Hoitaa massarekrytoinnin prosessia, 
kerää paikkatarpeet esihenkilöiltä 
toimipisteistä ja luo yhteisen 
työpaikkailmoituksen

• Yhdistelee manuaalisesti sopivia 
hakijoita avoimiin paikkoihin. Pitää itse 
kirjaa tilanteesta

Tarpeellista, jotta työ sujuu

• Paikkatarpeiden tiedot esihenkilöiltä 
hyvissä ajoin

• Selkeä työkalu (nyt Excel) jossa 
paikkatarpeita sekä hakijoiden tietoja 
voidaan pyöritellä ja säilyttää

• Seurantatyökalu, jossa voi seurata 
hakijan prosessia

Esihenkilö 

Roolin kuvaus

• Rekrytointiin kuluu huomattava määrä 
aikaa

• Tekee rekrytointia myös itse, osa 
hakijoista tulee massarekrytoinnin 
kautta

• Uuden työntekijän kohdalla myös 
perehdytykseen, lupien ja tunnusten 
saamiseen menee paljon aikaa

Tarpeellista, jotta työ sujuu

• Riittävä määrä hakijoita, ajoissa jotta 
oman henkilöstön lomat saadaan 
suunniteltua

• Uusien työntekijöiden sitoutuminen, 
ettei tule viime hetken peruutuksia

• Seurantatyökalu, jossa voi nähdä yksikön 
hakijat ja merkata helposti heidän 
tilanteensa (palkattu, perunut)

Työ- tai harjoittelupaikan hakija

Roolin kuvaus

• Usein opiskelijoita, jotka heittävät 
keikkaa opiskelun ohessa. 

• Harjoitteluja suorittavat opiskelijat, jotka 
keräävät harjoittelupisteitä omaan 
tutkintoonsa

• Hoitoalalla avoimia työpaikkoja on 
paljon, hakijoilla on varaa valita itselle 
kiinnostavin ja sopivin paikka

Tarpeellista, jotta työ sujuu

• Yhteys tulevaan työpaikkaan ja 
esihenkilöön

• Työsopimus (ja sitoutuminen) hyvissä 
ajoin

• Riittävä määrä perehdytystä
• Varma tunne siitä, että työhön liittyvät 

perusasiat toimivat, kuten palkanmaksu 
ja työterveyspalvelut

Miniprofiilit



5. Kokeilun tuotokset
• Työpaja 22.11. Palvelukonseptit

1. Pilkottu hakemus

2. Perehdyttämispaketti

3. Esittelyt ja suositukset

4. Sitouttamisen työkalut palvelupolun varrella
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K O N S E P T I  1 :  P I L K O T T U  H A K E M U S

Uudenlaisessa työpaikkojen hakuilmoituksessa 

lähdetään liikkeelle ihmisläheisesti, hakijaa 

puhutellen. Hakijan ei tarvitse tuntea Helsingin 

kaupungin organisaatiota, eikä sote-paikkojen 

erityispiirteitä vaan häneltä kysytään, mikä häntä 

kiinnostaa ja mitä hän haluaisi oppia.

Vaikka hakemukset eivät menisi suoraan ko. 

toimipaikkoihin, vaan tiedot kulkeutuisivat 

massa-rekrytoinnin prosessissa, saataisiin 

järjestelmästä dataa, jossa hakijat on jo sovitettu 

avoinna oleviin massarekrytoinnin paikkoihin. 

Järjestelmä tunnistaa, missä toimipaikoissa on 

vielä paikkoja auki, ja mihin on jo löydetty 

sopivat kandidaatit. 

Hakutuloslistauksen kautta hakija pääsee 

katselemaan eri toimipaikkojen esittelyjä 

(konsepti 3).

Hakuprosessissa on tärkeää tunnistaa eri 

toimipaikkojen ominaisuudet ja mahdollisuudet, 

mitä asioita esim. harjoitteluissa voi oppia. 

Hakijoille on tärkeää ilmaista myös se, missä 

päin he toivovat työpaikan sijaitsevan, mutta 

kaikkein tärkein motivaatio on päästä tekemään 

asioita jotka kiinnostaa. 
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K O N S E P T I  2 :  P E R E H D Y T Y S P A K E T T I  
( p ä i v i t e t t y )

Hakijalle kootaan kaikki perehdyttämiseen liittyvät asiat yhteen palveluun, 

jossa keskeisenä uuden työpaikan ja toimipaikan esittely. Esittelyssä 

käytetään konseptin 3 tietoja sekä testimoniaaleja. Perehdytyspaketti voi olla 

kevyemmillään esimerkiksi nettisivu tai sähköposti, johon tiedot koottuna ja 

linkit oleellisiin sisältöihin.

Perehdytyspaketissa kerrotaan selkeästi mitä lupia ja todistuksia uudessa 

työpaikassa vaaditaan. Järjestelmä näyttää hakujärjestelmään tallennetut 

tiedot ja kertoo mitkä luvat ovat kunnossa ja mitä vielä puuttuu. Hakijaa 

ohjataan täyttämään vaaditut ilmoitukset.

Sen lisäksi hakijalle kerrotaan esim. Apotti-koulutuksesta, johon hänen tulee 

ilmoittautua ennen työn alkua. Perehdytyspakettiin sisältyy myös tietoa 

työsuhde-eduista.

Esihenkilöt tiedottavat rekrytoinnille ajantasaiset tiedot (intraan?) vaadituista 

luvista ja todistuksista, josta he voivat tarkistaa ne helposti ja tiedottaa 

hakijoille, niitä kysyttäessä. 

Perehdytyspaketti sujuvoittaa uuden työn aloitusta ja vie työkuormaa pois 

esihenkilöiltä. 

Perehdytyspakettiin käytetyt tunnit ovat työaikaa, joten sen tekemiseen 

varataan tietty määrä tunteja työsopimuksessa jo ennen varsinaisten 

työvuorojen alkamista. Perehdytyspaketin täyttö alkaa vasta työsopimuksen 

allekirjoituksen jälkeen (ennen työsuhteen alkua).

Perehdytyspaketti myös toimii sitouttamisen työkaluna, kun hakija saa 

tarvitsemansa ennakkotiedot toimipaikasta ja voi alkaa jo orientoitua työn 

aloittamiseen.
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Kaikki Helsingin kaupungin 

sairaalat esitellään helsinkirekry.fi

sivuilla. Esittelyt ovat 

ihmisläheisiä, joissa ihmiset 

valokuvien, videoiden ja omien 

kertomustensa avulla kertovat 

omista kokemuksistaan. 

Osastonhoitaja kertoo myös 

osastostaan ja työstä siellä 

lämpimällä sävyllä. 

Sivulla käytetään videoterveisiä, 

jotta hakijalle tulee jo etukäteen 

sellainen olo, että tietää mihin 

menee. Tietää mitä työ sisältää ja 

kuka häntä on siellä vastassa. 

On tärkeää kertoa toimipisteen eri 

osastojen nimet ja yhteystiedot 

selkeästi. Ainoastaan osaston 

numeron kertominen ei kerro 

riittävästi. 

K O N S E P T I  3 :  T O I M I P A I K A N  E S I T T E L Y  J A  S U O S I T U K S E T  



Nella tutustuu kolmeen 

eri paikkaan, Suursuon 

sairaalaan, Malmin 

sairaalaan ja Laakson 

sairaalaan ja lukee 

edellisten työntekijöiden 

kokemuksista. Hän 

katsoo myös 

osastonhoitajan 

tervehdyksen.

(Konsepti 3)

Työsopimuksen 

lähetys ja esikatselu

Osastonhoitajan 

yhteydenotto ja 

kutsu tutustumaan 

osastoon

Nella saa perehdytyspaketin 

ja alkaa tekemään tehtäviä, 

täyttämään tietoja ja 

hankkimaan lupia. Hän 

toimittaa tarvittavat tiedot 

uuteen työpaikkaan 

perehdytys-paketin kautta ja 

menee Apotti koulutukseen 

ennen varsinaisen työn 

alkua. 

(Konsepti 2)

Nella saa työpaikan 

sairaanhoitajana 

Suursuon 

sairaalasta!

Nella on sairaanhoitajaopiskelija 

Metropoliassa. Hän hakee kesätyötä 

ensi kesäksi ja Helsingin kaupunki on 

yksi 

varteenotettavista vaihtoehdoista.

K O N S E P T I  4 :  S I T O U T T A M I S E N  T Y Ö K A L U T  
( p ä i v i t e t t y )

Hakuaika alkaa 

aikaisemmin

Nella löytää joulukuussa 

työpaikkailmoituksen 

helsinkirekryn sivuilta. 

Hän haluaa aloittaa 

suunnittelemaan ensi 

kesää jo ajoissa ja 

toivoo löytävänsä 

kesätyöpaikan jo vuoden 

alussa. 

Hakuilmoituksessa Nella 

kertoo toiveistaan 

työpaikan suhteen.

(Konsepti 1)

Hän päättää hakea 

massarekrytoinnin kautta ja 

täyttää hakemuksen 

sivustolla. Nellaa kiinnostaa 

erityisesti vanhusten 

kuntoutus ja hän haluaa 

työskennellä Itä-Helsingissä. 

Hakukone ehdottaa hänelle 

Suursuon sairaalaa.

(Konsepti 1)

Työsopimuksen 

allekirjoitus ja 

perehdytyspaketin 

läpikäynti

Nella 

aloittaa työt!

SITOUTTAMISEN 

TYÖKALUT

Nella osallistuu 

työhaastatteluun

Tieto 
esihenkilöille

Viikkoviestit
esihenkilöille

Kesätyön
jälkeen: 

“palaathan ensi
vuonna”



Massarekrytoinnin prosessi



6. Opit kokeiltavan ratkaisun tai 
toimintatavan mahdollisuuksista 

● Palvelumuotoilun menetelmin saimme ymmärryksen nykytilasta ja nykyisen prosessin
haasteista. Esihenkilöiltä ja hakijoilta keräsimme haastattelemmalla ymmärrystä heidän
tarpeistaan ja kehitysideoistaan rekrytointeihin liittyen.

● Asiakasymmärryksen keräämiseksi isompi haastatteluotos olisi
tuottanut tietoa kattavammin.

● Kehittämistarpeen kohderyhmä olisi pitänyt määritellä paremmin.

● Benchmarkkaus oli todella toimiva tapa kerätä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä
muilta organisaatiolta sekä Kaskolta.

● Palvelupolkukuvaus mahdollistaa kontaktipisteiden määrän laskemisen. Onko esimerkiksi
uudessa palvelupolussa vähemmän kontaktipisteitä = prosessi sujuvampaa?



7. Opit asiakkaiden tai palvelun 
käyttäjien tarpeista 

• Määrittelemällä asiakaskohderyhmä ja heidän tarpeensa

tarkemmin, olisimme saaneet

rajattua kehittämiskohteen paremmin.

• Kokeilun aluksi on tärkeää määrittää mittarit. Olisimme

voineet tarkentaa prosessin nykytilan (esim. prosessin

kontaktipisteet) jotta olisimme voineet verrata sitä paremmin

uuteen prosessiin.

• Excelin toimintojen parantaminen olisi tuonut lisäarvoa

kokeilun aikana.

• Jos iso määrä työntekijöitä toimisi

massarekrytointiprosessissa samalla tavalla, toisi se arvoa ja 

tasalaatuista asiakaskokemusta



8. Opit ratkaisun kehittämisestä 
teknisesti

• Teknologista panostusta ei tässä kokeilussa ollut. Benchmarkkauksen kautta

pääsimme tutustumaan eri rekrytointijärjestelmiin.

• Saimme käytännöllisiä vinkkejä excelin toimintojen kehittämiseksi. Kehitämme

excelin paikkatarve-pohjaa kesän rekrytointeihin



9. Opit kokeilemisesta yleensä
● Mikä toimi hyvin, mitä jatkossa kannattaa tehdä samalla tavalla?

● Yhteistyö kokeneiden yrityskumppaneiden kanssa

● Systemaattisuus ja selkeät aikataulut kokeilun aikana

● Benchmarking eri organisaatioiden HR-henkilöiden kanssa

● Mikä ei toiminut odotetusti? Mitä jatkossa kannattaa muuttaa tai tehdä toisin?

● Herellä olisi voinut olla vahvempi rooli käyttäjätutkimuksessa

● Konseptien läpikäynti ennen työpajaa, laadunvarmistus

● Yhteiskehittäminen asiakkaan/Heren kanssa

● Mitä opit muilta Kokeilukiihdyttämössä mukana olleilta tiimeiltä, kaupungin 

asiantuntijoilta tai valmentajilta?

● HR-aiheiset kokeilut olivat mielenkiintoisia, yhteisiä rajapintoja ja hyödyllisiä 

oppeja jaettavaksi (Perehdytyksen näkökulma, Kaskon nopean avun)

● Fasilitointi auttoi, muuten emme olisi välttämättä päässeet alkua pidemmälle



10. Opit kokeiluprojektin arjen 
pyörittämisestä

● Kuinka paljon kokeilu vei lopulta aikaa ja miten ajankäyttö jakaantui kokeilun

aikajanalla?

● 2-3 t / viikko / henk., (välikatselmoinnit ja niihin valmistautumista, 

heren palsut, kontaktoinnit, työpaja, benchmarking ja sparraus)

● Miten hyvin kokeilun budjetti riitti?

● Budjetti riitti palvelumuotoiluun

● Tulevaisuuden tekniseen jatkokehitykseen eri budjetilla

● Mitä resursoinnista opittiin?

● Budjetti realistinen tämän kokeilun laajuutta ajatellen



11. Kokeilun tekninen ympäristö

● Kokeilussa ei ollut teknistä toteutusta.

● Työskentelimme kokeilun aikana Teamsissä ja dataa keräsimme Miroon. 

Mirossä työskentely on helppoa ja tieto ajantasaista kaikille.

● Jos tekisimme kokeilun nyt uudestaan, parantaisimme kokeilun aikana

Excelin toimintoja.



12. Kokeilun data

• Aikaisemmat Excelit, Questback –lomakkeet, Helbit-ilmoitukset, aikaisempien vuosien massarekrytoinnin tilastot, ja 

Teams-keskustelut toimivat nykytilan ymmärtämisen tukena.

• Benchmark haastattelua (3 kpl) Teamsissä - S-ryhmä, Lasten Päivän Säätiö, Kasko. Tärkeimmät opit kirjattu ja 

hyödynnetty prosessin sujuvoittamiseen.

• Käyttäjätutkimusosiossa haastateltiin yhteensä kahdeksaa henkilöä, kaikki haastattelut toteutettiin Lokakuussa 2022 

n. tunnin kestävinä Teams-kokouksina. Tärkeimmät opit kirjattu ja hyödynnetty prosessin sujuvoittamiseen.

• Haastateltavat roolit:

• Rekrytointikonsultit (3 kpl)

• Esihenkilöt (3 kpl)

• Työ- tai harjoittelupaikan hakijat (2 kpl)

• Huom. Kesätyöntekijöitä ei haastateltu tässä tutkimuksessa

• Haastattelun teemoja olivat:

• Nykyprosessin tehtävät, kuvaus ja haasteet

• Toiveet tulevaisuuden suhteen & ratkaisuehdotukset

• Hakija- ja työnantajakuva nyt ja sen parannusehdotukset



13. Jatkopäätökset ja -ideat

• Parannamme excel-tiedostoa saamiemme kehitysideoiden pohjalta. 

Budjetti tähän on selvitetty.

• Jalkautetaan ehdotetut muutokset toimintatapoihin. Aluksi rekrytointikonsulteille ja 

sitten muille sidosryhmäläisille (esim. uusien ohjeiden avulla)

• Selkiytetään toimipisteiden erityispiirteet ja vaatimukset paikkatarve haun yhteydessä.

• projektin jälkeen tulisi selvittää, mitä Helbitin lisäominaisuuksia voitaisiin hyödyntää tu

nnistettuihin ongelmiin

• Uuden järjestelmän vaatimusten määrittely, tässä projektissa tunnistettujen ongelmien

ja

tarpeiden kannalta

• Helsingin kaupungin houkuttelevuutta työnantajana voisi pohtia eri näkökulmista. Työ

ntekijöiden etuuksista viestiminen.

• Pohditaan perehdytyksen kehittämistä, yhdessä muiden sidosryhmäläisten kanssa


