
Kuinka

rekrytoin IT-

ammattilaisen?
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Kilpailu osaajista

Kokeneiden IT-alan osaaj ien

rekrytoiminen on muuttunut

perusteel l isest i  v i imeisten vuosien

aikana. Avoimia paikkoja on nyt enemmän

kuin osaavia ammatt i la is ia on tarjol la.

Kun tulee t i lanne, että pitä is i  palkata

ohjelmistokehittäjä, t ietohal l intojohtaja,

data scient ist ,  CTO jne.,  per inteiset

rekrytoint ikeinot harvoin toimivat

ki lpai lun ol lessa kova. Modernin

rekrytoi jan työkalupakki s isältää ni in

pal jon tapoja rekrytoinnin

toteuttamiseen, että väär i l lä työkalui l la

lopputulos voi ol la heikko. Uuden

osaajan saaminen sorvin ääreen saattaa

kestää pitkään tai  val i tuksi  saattaa

tul la väärä henki lö.

Tähän oppaaseen on kerätty tärkeimmät

tavat haluttujen IT-ammatt i la isten

saamiseen mukaan yr i tyksen

rekrytoint iprosessi in. Val i t tavi in keinoihin

vaikuttaa er i ty isest i  haettavan henki lön

osaamisprof i i l i ,  mutta myös rekrytoivan

yr i tyksen työnantajamiel ikuva. Yr i tyksen

nykyaikaisen rekrytoinnin palet ista

pitä is i  löytyä laaja arsenaal i  työkaluja,

mistä val i ta t i lanteeseen sopivat

haluttujen osaaj ien tavoittamiseksi .

Rekrytoinnin haasteena on usein oman

työnantajamiel ikuvan kehittäminen

samal la kun koitetaan nopeast i  saada

hyviä osaaj ia ta lteen t iukal la aikataulul la.

Pahimmil laan IT-osaajan rekrytoint i  on

tuloksetonta venymistä moneen suuntaan

samaan aikaan, ja parhaimmil laan se on

monikanavaista ja tulosor ientoitunutta

toimintaa.

 

70% Sanoo, että pätevien haki jo iden

löytyminen on vaikeutunut vuonna

2019.

60% Kertoo, että

er i ty isasiantunt i jo iden rekrytoint i  on

vaikeutunut vuonna 2019.

 

(Duunitor in kansal l inen

rekrytoint i tutkimus 2019)

 

Ohjelmistoalal le tarvitta is i in y l i  11 000

uutta osaajaa, ja määrä kasvaa

vuositta in muutamal la tuhannel la.

 

(Teknologiateol l isuus ry 2019)

IT-rekry muuttuu
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Yrityksen omat

kanavat
 

I lmoitus omil le verkkosivui l le?1.

 

Omil le verkkosivui l le la i tettu i lmoitus voi kuulostaa

itsestäänselvyydeltä, mutta täytyy myös pitää huol i ,  että oikeat

s i lmäparit  näkevät sen. Usein pelkästään verkkosivujen kautta

julkaistut rekryi lmoitukset vars inkin pienemmil lä yr i tyksi l lä

voivat ol la tuloksettomia, s i l lä haluttu kohderyhmä ei löydä

ni i tä. Mitä parempi työnantajamiel ikuva ja mitä tunnetumpi

yr i tys, s i tä todennäköisemmin oikeanlaiset haki jat löytävät

i lmoituksen suoraan yr i tyksen s ivui l ta. 

 

Kun yr i tys on saanut houkuteltua osaajan kot is ivui l leen, s ivujen

sisäl lön pitä is i  o l la sel la ista, että luki ja l le syntyy halu

työskennel lä yr i tyksessä. Pelkkä työpaikkai lmoitus ei  r i i tä vaan

tarvitaan syventävää s isältöä yr i tyksestä työpaikkana ja

yhteisönä.

 

 

2. Oman työyhteisön verkostojen hyödyntäminen

 

IT-ala l la tapahtuvassa rekrytoinnissa pyr i tään useimmiten

toimimaan suoravi ivaisest i  ja tehokkaast i ,  e ikä rekryn aina

tarvitse ol la näkyvää suurel le y le isöl le. Omat tai  oman

työyhteisön verkostot rekrytoint imielessä voivat ol la kultakaivos

uusia osaaj ia ets iessä. Vars inkin, jos verkostoihin kuuluu pal jon

halutun alan osaaj ia. Oman verkostonsa voi val jastaa auttamaan

oikean henki lön löytymisessä rekrytoint ipalkkiol la,  mikä on

yleinen käytäntö IT-puolel la.  Suoraan verkostosta tapahtuva

rekry on melko r isk itöntä, s i l lä osaaj ista on jo ennalta

pal jon t ietoa.
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3. Entä, jos mainostan somessa?

 

Jos aiot tehdä IT-rekryä sosiaal isessa mediassa, ni in L inkedIn

on kanavista tehokkain val inta. L inkedIn: issä rekryttäessä on

huomattavast i  apua, jos i tsel lä ta i  yr i tyksel lä on laaja

kontakt iverkosto. Muuten sanoma ei saa tarvitsemaansa

näkyvyyttä. Muissa somekanavissa, kuten Facebook, Instagram,

Twitter ja Youtube, rekrytoint i  e i  o le juur i  ottanut Suomessa

tulta. Ne vaat ivat myös laajan seuraajapohjan ja oikean

kohderyhmän tavoittaminen voi ol la vaikeaa.

 

4. Kannattaako maksul l iset i lmoitukset

rekrytoinnissa?

 

Jos miet i t  maksul l isten mainosten hyödyntämistä somessa omaa

IT-rekrytoint ia varten, s inun tul is i  ottaa muutama seikka

huomioon. Isol la budjet i l la i lmoituksia tehtai l lessa on helppo

saada suuria määriä hakemuksia, mutta ni iden laatu usein

vaihtelee la idasta la i taan. Sosiaal isen median

palveluissa on mahdol l ista kohdentaa i lmoitukset melko tarkast i ,

mutta se ei  s i l t i  takaa, että i lmoitukseen tarttuis ivat

halutunlaiset henki löt.  Facebookin ja vars inkin

LinkedInin palveluissa pystyy kohdistamaan rekryi lmoituksen

t ietyi l le kohderyhmil le,  mutta ne harvoin tavoittavat tarvittavia

määriä relevantteja haki jo i ta kaikkein halutuimmista osaaj ista

ki lpai l tuna. Muista somepalveluista, kuten Instagram, Twitter ja

Youtube, harvoin saa varteenotettavia tuloksia IT-

rekrytoinnissa.

Some ja

maksettu

mainonta
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Hakijoiden kontaktointi
 

5. Kontaktoi  suoraan

 

L inkedIn on kätevä alusta löytää sopiv ia

osaaj ia hakuominaisuuksien avul la.

Yr i tyksen kontaktoinnit  suoraan osaaj i in on

yleistynyt L inkedInin käytön myötä ja on

tänä päivänä jo melko akt i iv ista.

Kysytyimmät osaajat saavatkin

LinkedIn: issä pal jon yhteydenottoja,

ja usein ni iden runsauden takia reagoint i

n i ih in voi ol la heikkoa. L inkedInin

kautta tapahtuvaa kontaktoint ia voi tehdä

pienimuotoisest i  taulukkolaskentaohjelmaa

muist i inpanoväl ineenä käyttäen,

mutta ammatt imainen ja pitkäjänteinen

toiminta vaat i i  kunnon

rekrytoint i järjestelmän

tuekseen.

 

6. Rekrytoint ipalvelujen

hyödyntäminen

 

Rekrytoint ipalveluja on pääsääntöisest i

käytetty per inteisempien työpaikkojen

rekryissä, jossa sopivat haki jat s i jo i tetaan

CV-pankista saatujen t ietojen perusteel la

oikeaan työtehtävään. Pelkän CV-pankin

l isäksi  jotkut palveluyr i tykset käyttävät

tukena LinkedInin ja yhteisöjen kautta

tapahtuvaa suorakontaktoint ia. IT-ala l la

rekrytoint ipalvelujen hyödyntäminen

voi toimia, jos kyseessä on

asiantunt i jatason tehtävä, ja haku tapahtuu

suurel la volyymil la.  Palveluyr i tyksen kanssa

toimiminen ei  edel lytä s i toutumista

palveluyr i tykseltä, jo l lo in prosessin

lopputulosta on usein vaikea ennustaa. 
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Rekrytoint ipalveluyr i tysten kanssa toimiessaan asiakas voi myös

yhdistel lä omia toimenpiteitään ja er i  rekry-yr i tysten palveluita

samanaikaisest i  tehostamaan prosessia.

 

7. Suorahaun hyödyntäminen

 

Suorahaul la tavoitel laan ensis i ja isest i  passi iv is ia

haki jo i ta, jotka ovat y leensä johtavissa asemissa olevia

henki lö i tä tai  senior ias iantunt i jo i ta. Projekt imuotoinen

suorahaku s isältää asiakkaan ja palveluyr i tyksen s i toutumisen,

jossa on määritetty prosessin er i  vaiheet tarkast i .  Ehdokkaat

haastatel laan ja testataan tarkast i ,  ja usein esimieshauissa

onkin mukana soveltuvuuskokeet. Suorahakupalvelussa

suorahaun tekeväl lä yr i tyksel lä on yksinoikeus

rekrytoint i in, mutta myös tulos on taattu ja projekt in

läpimenoajan ennusteet ovat usein osuvia. Mikäl i  yr i tys on

tuntematon tai  työnantajamiel ikuvassa on puutteita,

ammatt i la isten suorittama suorahakuprojekt i  on usein ainoa

keino tavoittaa r i i t täväst i  haluttuja IT-ammatt i la is ia.

 

8. Osaamista ulkomai l ta?

 

Joskus tulee t i lanne, että Suomesta ei  löydy sopivaa

teki jää t iettyyn tehtävään, ja s i l lo in täytyy turvautua

kansainväl iseen rekrytoint i in. Tämä t i lanne on tuttu yr i tyksi l le,

jotka ets ivät ohjelmisto-osaaj ia ta i  muita er i ty isasiantunt i jo i ta.

Euroopan s isäistä rekrytoint ia Suomeen on hankaloittanut,

el intason nousu Itä-Euroopassa, joka on tasannut el intasoeroja

Suomeen verrattuna, eikä veto mei l le päin ole enää ni in kova.

 

Ohjelmisto-osaaj ista maai lmassa noin 20% keskittyy Int iaan, ja

maai lman johtavien IT-yr i tysten toiminnoista suuri  osa

si ja i tseekin s ie l lä,  joten rekrytoinnin hetkel lä katseen

kääntäminen Int ia la iseen IT-osaamiseen on 

varteenotettava vaihtoehto. Useimmiten kansainväl inen

rekrytoint i  tuottaa ohjelmisto-osaaj ia rekryttäessä

nopeammin tuloksia kuin rekrytoint i  Suomesta.

 

Toisaalta mitä laajemmal la skaalal la rekrytoint ia tehdään,

s i tä enemmän myös s i ihen l i i t tyy r iskejä. Esimerkiks i  Suomen

ulkopuolelta rekrytoidessa suurest i  l i io i te l lut CV:t ovat y le is iä ja

jopa hui jaaminen teknis issä testeissä on mahdol l ista. Näin ol len

kansainväl istä rekrytoint ia tehdessä haki jo iden tarkat

taustaselv i tykset ovat suotavaa tehdä ennen tärkeitä päätöksiä.

 



Laatu korvaa

määrän
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9. Panostus työnantajamiel ikuvaan

 

Kaikki  yr i tykset eivät voi ol la maai lmanlaajuis ia ja vetovoimais ia

f i rmoja, jo i l le sataa varteenotettavia haki jo i ta pi lv in pimein.

Pienet yr i tykset kamppai levat tunnettuuden kanssa. Myös

suurenkin yr i tyksen työnantajamiel ikuval la on merkittävä

vaikutus s i ihen, miten osaaj ien markkinoi l la työpaikat täytetään.

Parhaat v iedään päältä. Miel ikuvan rakentaminen on

pohj immiltaan markkinoint ia. Sen s i jaan, että markkinoidaan

yr itystä ja sen tuotteita mahdol l is i l le ostaj i l le,  markkinoidaankin

yr i tystä ja työpaikkaa mahdol l is i l le tulevi l le työnteki jö i l le.

10. Osaajapool ien luominen

 

Rekrytoint ia tehdessä haki jo i ta ja dataa haki jo ista kertyy

koko ajan ja kaik i l le ei  a ina löydy sopivaa tehtävää. Näistä

haki jo ista pystyy muodostamaan pooleja, jo ista on helppo

kontaktoida jatkossa tarvittavia osaaj ia heidän osaamistaan

vastaavi in tehtävi in. Si l lo in kun tulevaisuuden henki löstötarpeet

ovat t iedossa, voidaan kerätä osaajapool ia jo valmi iks i .

P i tkäjänteinen työ estää sen, että prosessi  tul is i  a ina aloittaa

uuden tarpeen kohdal la alusta, kun t ietoa potent iaal is ista

osaaj ista on jo kertynyt.



Rekrytointi on

taitolaji
 

Rekrytoinnin onnistumiseen hakemusten määrä on huono

mittar i .  Laadukkaiden hakemusten määrä kertoo enemmän,

mutta parasta on mitata palkatun henki lön työssä suoriutumista

esim. 12 kuukauden kuluttua työn aloittamisesta. Kannattaa

muistaa, että IT-ammatt i la isen rekrytoint i  on markkinoint ia ja

myyntiä. Myös haastattel i jo iden pitää ol la myynt imoodissa.

Vanha pol i is ikuulustelutekni ikka ei  enää toimi, kun ehdokkai l la

on lukemattomia muita vaihtoehtoja. Työyhteisön i lmapi ir i  ja

mahdol l isuus henki lökohtaiseen kehittymiseen ovat

tutkimustenkin mukaan tärkeimpiä kr i teerejä, kun uusi työpaikka

val i taan.

 

Onnea metsästykseen!
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Yhteyst iedot:

 

ICT Direct Finland Oy

010 274 3190

careers@ictdirect.f i

 


