
INSIGHTS BY ACADEMIC WORK

PEOPLE PLAN

Näin rekrytoit oikeita henkilöitä oikeille  
paikoille oikeaan aikaan
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Kaikilla yrityksillä on Business Plan 2020, 
mutta onko teillä People Plan 2020? People 
Plan paljastaa, millainen osaaminen on liike- 
toimintasuunitelmanne toteutumisen  
kannalta kriittistä ja auttaa tunnistamaan,  
mitä teidän on syytä tehdä jo tänään oikean  
osaamisen varmistamiseksi tulevaisuudessa.

YHTEENVETO
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MIKÄ ON PEOPLE PLAN? 

Saavuttaaksenne tavoitteenne tarvitsette sitoutuneita työn-
tekijöitä, joilla on taitoa, osaamista ja motivaatiota täyttää 
yrityksen tarpeet tällä hetkellä, mutta ennen kaikkea tule-
vaisuudessa. People Plan -prosessi on siinä avainasemassa. Sen 
avulla voitte yhdistää osaamisen varmistamisen strategisiin 
liiketoimintatavoitteisiinne ja varmistaa, että tulevilla työn-
tekijöillänne on tulevaisuudessa tarvitsemaanne osaamista. 
Kun kytkette liiketoimintasuunnitelmaanne People Plan 
-suunnitelman, on todennäköisempää, että organisaationne:
•  osaamisen varmistamissuunnitelma on selvästi kytköksissä  

strategisiin tavoitteisiinne.
•  käyttää resurssejaan älykkäämmin ja pitkäjänteisemmin.
•  tunnistaa esille tulevat osaamiseen liittyvät kysymykset ja 

pystyy toimimaan, ennen kuin niistä muodostuu ongelmia.
•  pystyy tekemään parempia strategisia päätöksiä osaamisen  

varmistamiseen liittyvissä asioissa. 

People Plan näyttää erilaiselta eri organisaatioissa. Kaikkien 
yritysten tulee kuitenkin pohtia muutamia yhteisiä kysymyksiä: 
•  Mihin organisaatiomme on matkalla?
•  Millaisia osaamisen varmistamiseen liittyviä haasteita meille  

ilmaantuu 2–3 vuoden kuluessa?
•  Mitä meidän pitää tehdä nyt, jotta pystymme varmistamaan  

oikeanlaisen osaamisen tulevaisuudessa?

Tässä oppaassa olevien ohjeiden avulla organisaationne voi laatia 
onnistuneen People Planin ja valmistautua tulevaisuuteen.

RISKIT

Työmarkkinoilta jää tällä hetkellä enemmän ihmisiä eläkkeel- 
le kuin uusia tulee tilalle1 . Oikeanlaisen osaamisen puute 
tulevaisuuden työmarkkinoilla on riski, jota läheskään kaikki 
yritykset eivät ole valmistautuneet käsittelemään. Kukaan 
ei ehkä ole analysoinut, mikä liiketoimintasuunnitelmassa 

Yrityksellä on tietenkin oltava liiketoimintasuunnitelma, 

ja tärkein resurssi sen toteuttamisessa ovat yrityksen  

työntekijät. Työntekijät erottavat teidät kilpailijoistanne, 

ja he ovat yleensä organisaation ainoa asia, jota muut 

eivät pysty kopioimaan.

on kriittistä osaamista tai millaisesta osaamisesta saattaa 
tulevaisuudessa tulla puutetta. Tulevaisuutta on mahdotonta 
ennustaa varmasti. Tiedämme kuitenkin sen, että kehitys on 
uskomattoman nopeaa. Yritysten on pystyttävä muuttamaan 
toimintaansa nopeasti voidakseen vastata kohderyhmänsä 
muuttuviin tarpeisiin. Valitettavasti monet yritykset ajattelevat 
rekrytoinnissa erittäin lyhytnäköisesti ja käyttävät uudelleen 
vanhoja työpaikkailmoituksiaan kun joku lopettaa, kysymättä 
ensin itseltään tarvitsevatko he täsmälleen samaa osaamista 
kuin rekrytoidessaan neljä vuotta sitten tai onko sama vaa-
timusprofiili ajankohtainen vielä kahden vuoden päästä.
•  Kun tarvitsette johonkin tehtävään kokeneen henkilön,  

rekrytoinnin suunnittelu pitää ehdottomasti aloittaa  
ajoissa. Voisitteko rekrytoida juniorin nyt ja kasvattaa hänestä 
osaajan? Jos tarvitsette tulevaisuudessa monien tavoittele-
maa osaamista, teidän on aloitettava suunnittelu jo nyt.

•  Nykyisillä rekrytointimarkkinoilla on toimittava uudella  
tavalla. Ilman kunnollista suunnitelmaa on vaikea nähdä,  
millaiset muutokset ovat tarpeen.

•  Huolellisesti toteutetun prosessin jälkeen on helpompi nähdä,  
millaisia strategisia päätöksiä teidän on tehtävä osaamisen  
varmistamiseksi.

» Jos ette suuntaa katsettanne tulevaisuu-
teen osaamisen varmistamisessa, te 
epäsuorasti kannustatte organisaationne 
toimimaan koko ajan lyhytnäköisesti.«

MARKUS ÅBERG, 
People Plan Specialist, Academic Work
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Mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan saavuttamiseksi 
People Plan -prosessiin on otettava mukaan sekä strategisen että 
operatiivisen näkökulman hallitsevia henkilöitä, esimerkiksi 
yrityksen johtoryhmä ja rekrytoinnista vastaavat johtajat.

STRATEGINEN SUHTAUTUMINEN OSAAMISEEN

Yrityksen osaamistarpeen selvittämiseksi voitte analysoida 
vahvuutenne ja heikkoutenne työnantajanäkökulmasta.  
Tehkää tarkka, lyhyt ja ytimekäs analyysi ja keskittykää  
yrityksen työntekijöihin.

TRENDIEN TARKKAILU

•  Yrittäkää ennakoida, miltä organisaationne kannalta kriittisen 
osaamisen saatavuus ja kysyntä näyttää 2–3 vuoden kuluessa.

•  Miten taloudellinen tilanne vaikuttaa mahdollisuuksiinne  
houkutella uusia työntekijöitä?

•  Miten maailmassa tapahtuvat tekniset, poliittiset ja 
kulttuuriset muutokset vaikuttavat toimintaanne?

•  Miten asiakkaidenne ja kohderyhmänne tarpeet  
muuttuvat ja miten se vaikuttaa teihin?

•  Onko tulossa toimintaanne vaikuttavia  
lakimuutoksia tai uusia käytäntöjä?

HUOLELLINEN  
SUUNNITTELU
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PROAKTIIVINEN  
TOIMINTA

Kun tiedätte, millaista toiminnallenne kriittistä osaamista 
tarvitsette 2–3 vuoden kuluttua, miettikää, ketkä nykyisistä  
työntekijöistänne pystyvät hankkimaan tämän osaamisen ja 
laatikaa organisaatiolle yhteinen osaamisen kehittämissuun-
nitelma. Silloin olette valmiina joko heti tai huomattavasti 
nopeammin, kun joudutte täyttämään vapautuneen paikan. 
Työntekijöihin investoiminen on yleensä tehokasta sekä kustan-
nusten että ajankäytön kannalta. On kannattavaa esimerkiksi 
kustantaa työntekijöille kursseja tai koulutuksia työaikana tai 
iltaisin. Työntekijä tuntee tällöin itsensä arvostetuksi ja moti-
voituneeksi kehittymään, ja te saatte kokeneita ja sitoutuneita 
työntekijöitä, joilla on oikeanlaista osaamista. Kun työntekijät 
tiedostavat heihin kohdistuvat odotukset, tuntevat itsensä  
arvostetuiksi ja saavat kehittyä, he eivät ole läheskään yhtä 
halukkaita tutkimaan muita mahdollisuuksia. Varmistakaa 
myös osaamisen jakaminen yrityksen sisällä – kun vanhemmat  
työntekijät opettavat nuorempia, molemmat osapuolet kehittyvät.

VAHVUUDET/KEHITYSALUEET

Selvittäkää kaikkein tärkeimmät osaamisen varmistamiseen 
liittyvät seikat – mitkä asiat osaatte jo hyvin ja millä alueilla on 
eniten parannettavaa? Tämä käsittää kaikki alueet työntekijöi- 
den houkuttelemisesta, rekrytointiprosessista, työhönotto- 
kokemuksesta ja perehdyttämisprosessista siihen, kuinka  
huolehditte nykyisistä työntekijöistänne ja innostatte ja kehi- 
tätte heitä sekä miten päätätte työsuhteen, kun työntekijä  
haluaa siirtyä muualle edetäkseen urallaan. Voitte jatkaa jo  
nyt hyvin toimivien asioiden kehittämistä ja esilletuomista sekä  
nykyisille että tuleville työntekijöille. Parannusta tarvitsevat  
asiat on tärkeää tuoda esille ja hoitaa kuntoon.

HOUKUTTELEVA TYÖNANTAJA

Kun työmarkkinoille tulee vähemmän työntekijöitä kuin sieltä 
poistuu, voimme puhua työntekijöiden markkinoista. Nykyisin 

on entistä tärkeämpää pystyä houkuttelemaan uusia kykyjä 
sekä saada nykyiset työntekijänne ymmärtämään, mikä erottaa 
yrityksenne kilpailijoistanne. Teidän on mietittävä, pystyttekö 
yrityksenä tarjoamaan kohderyhmällenne heidän edellyttämi-
ään asioita – ja teettekö sen kilpailijoitanne paremmin. Teidän 
on myös mietittävä, miten haluatte viestiä. Lukekaa jonkin 
nykyisen työpaikkailmoituksenne teksti. Kuinka paljon se 
viestii yrityksellenne ainutlaatuisista asioista – sellaisista, joita 
kilpailijanne eivät pysty tällä hetkellä tarjoamaan? Kuinka suuri 
osa kertomistanne asioista on työnhakijoille jo itsestäänsel-
vyyksiä? Jättäkää ne asiat pois ja lisätkää asioita, jotka tekevät 
teistä kiinnostavan ja erottaa teidät kilpailijoistanne. Pyrkikää 
vakiinnuttamaan asemanne niihin yrityksiin nähden, joihin 
työnhakijat teitä vertaavat. Vastavalmistuneilla insinööreillä  
on tällä hetkellä yli neljä työpaikkatarjousta valittavanaan  
– miksi heidän pitäisi valita teidät?

TYÖNTEKIJÄN SAAMA KOKEMUS 

Työnantajan houkuttelevuus ei määräydy vain yrityksen sanojen 
vaan ennen kaikkea tekojen perusteella. Ratkaisevaa on se, 
mitä nykyiset ja entiset työntekijänne sekä työnhakijat teistä 
puhuvat. Loppupeleissä ratkaisee aina heidän saamansa käsitys 
eikä niinkään se, mitä mieltä te itse olette tai mitä te sanotte. Kun 
joku lähettää hakemuksen ilmoittamaanne työpaikkaan, hän 
on yleensä harkinnut hakemuksensa huolellisesti ja käyttänyt 
siihen paljon aikaa. Muistakaa, että hakija, joka ei sovi juuri tä-
hän tehtävään, voi sopia johonkin toiseen tai tulevaan tehtävään, 
tai hän voi jopa olla yrityksenne nykyinen asiakas. Huonosti 
hoidettu rekrytointi voi tulla yrityksellenne kalliiksi tai siitä 
koituva vahvinko voi jopa olla mahdoton korjata tulevaisuu-
dessa. Uuden työntekijän innostus on yleensä huipussaan heti 
työsopimuksen kirjoittamisen jälkeen. Jos työntekijään ei pidetä 
yhteyttä sopimuksen kirjoittamisen ja työn aloittamisen välillä 
tai jos työhön perehdyttämistä ei hoideta kunnolla, työntekijän 

Koska työmarkkinoille tulee koko ajan vähemmän ihmisiä 

kuin sieltä poistuu, kilpailu työvoimasta kiristyy. Koko  

organisaatiolle yhteisen osaamisen kehittämissuunnitelman 

avulla on helpompi toimia ennakoivasti ja houkutella yrityk-

seen oikeanlaista osaamista.
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DOKUMENTOINTI  
JA VIESTINTÄ

People Planin tulee sisältää organisaationne 

strategiset ja operatiiviset tavoitteet tulevia 

osaamistarpeita koskien sekä kertoa, miten 

niihin päädyttiin, ketkä vastaavat suunnitelman 

eri osista ja millä aikataululla ne on tarkoitus 

toteuttaa.

On ensiarvoisen tärkeää viestiä People Planista työnte-

kijöille ja kannustaa heitä aktiivisesti sen toteuttamises-

sa. Viestinnässä on tärkeää korostaa seuraavia asioita:

• Kuinka People Plan on kytketty liiketoimintasuunni-

telmaan.

• Mihin muutoksiin People Planin on tarkoitus johtaa.

• Miten nämä muutokset vaikuttavat henkilöstöön, sekä 

mahdollisuuksien mukaan kertoa myös aikataulusta.

• Miten jokainen työntekijä voi osaltaan edistää suunni-

telman toteutumista

innostus saattaa laantua. Jos työntekijä puolestaan saa pereh-
dytyksen, joka ylittää hänen odotuksensa, hän pääsee nopeasti 
sisälle organisaation toimintaan ja tuntee pystyvänsä antamaan 
hyvän työpanoksen. Sitoutuneet työntekijät ovat organisaation 
tehokkaan toiminnan edellytys. Useat tutkimukset2 osoittavat, 
että työntekijöiden sitoutuneisuus vähentää sairauspoissaoloja 
ja henkilöstön vaihtuvuutta, parantaa työn laatua sekä lisää 
asiakastyytyväisyyttä ja toiminnan kannattavuutta. Yrityksen-
ne taitaville työntekijöille on nykyisin työmarkkinoilla tarjolla 
runsaasti vaihtoehtoja, eikä ketään voi pitää yrityksessä vastoin 
tahtoaan – sen vuoksi työnantajan on tärkeää tarjota työnte-
kijöilleen kokemuksia, jotka saavat parhaat työntekijät jäämään 
yritykseen.

JOHTAJUUS

Hyvä johtaja on nykyään ratkaisevassa asemassa, kun nuoret 
valitsevat tulevaa työnantajaansa3 – ja huono johtaja on monesti 
ratkaiseva tekijä, kun työntekijät päättävät jättää yrityksen. 
Organisaation on varmistettava, että johtajilla ja esimiehillä on 
oikeat edellytykset johtaa henkilöstöään parhaalla mahdollisella 
tavalla. Yhä suurempi osa johtajien työajasta kuluu nykyään ra-
porttien ja ennusteiden laatimiseen, riskinhallintaan ja muuhun 
hallinnolliseen työhön – työntekijöiden innostamiseen jää usein 
vähemmän aikaa. Johtajien keski-ikä kasvaa koko ajan, kun taas 
alle 35-vuotiaiden johtajien määrä koko ajan laskee4. Johtajan 
roolia ei koeta houkuttelevana nuorten työntekijöiden kokeman 
kehityksen perusteella. Selvittäkää, millaiset mahdollisuudet 
organisaationne esimiehillä on olla alaistensa saatavilla, sekä 
auttakaa heitä havaitsemaan ja korjaamaan mahdolliset  
työryhmässä esiintyvät ongelmat nopeasti. Vain sitoutuneen joh-
tamisen avulla voidaan varmistaa työntekijöiden sitoutuneisuus.
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SEURANTA  
JA ARVIOINTI

People Planin arviointi ja sen sisältämät 
tavoitteet vaihtelevat organisaatiosta  
riippuen, mutta yleensä on hyvä määrittää  
suunnitelmalle mitattavia tunnuslukuja.  
Pelkän lopputuloksen mittaamisen sijaan 
on tärkeää löytää tunnuslukuja, jotka 
tarjoavat jo varhaisessa vaiheessa  
viitteitä tavoitteiden mahdollisesta  
saavuttamisesta. Tunnusluvut pitää  
myös kytkeä suoraan muutoksiin ja  
niiden tulee sisältää mahdollisimman  
vähän muita muuttujia. Kaikissa tapauk-
sissa on tärkeää tutkia, miksi jokin tavoite 
toteutui tai ei toteutunut. Tarkistakaa, 
millaisia korjaustoimenpiteitä tarvitaan  
ja missä parhaat käytännöt ovat toteu-
tuneet. Jos jokin toimenpide ei toiminut 
toivotulla tavalla, selvittäkää miksi näin 
kävi ja mitä voitte tehdä seuraavalla  
kerralla eri tavalla.

People Planin merkityksellisyyden varmistamiseksi on 

tärkeää jatkuvasti arvioida suunnitelmaa ja sen strategioita. 

Tällä tavoin voitte nähdä, toimiiko suunnitelma tarkoitetulla 

tavalla ja onko toimenpiteillänne toivottu vaikutus.
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People Plan auttaa yritystänne laatimaan selkeän  
suunnitelman, jonka avulla voitte varmistaa, että teillä  
on oikeanlaista osaamista oikeaan aikaan strategisten  
liiketoimintatavoitteidenne saavuttamiseksi. 
 
People Planin laatimiseen on tärkeää ottaa mukaan  
sekä strategisen että operatiivisen näkökulman hallitsevia 
työntekijöitä. Näin voidaan heti havaita, miten parasta  
toimintatapaa koskevat mielipiteet eroavat toisistaan ja  
löytää kaikkien hyväksymä yhteinen tie. 
 
Käykää läpi organisaationne osaamisen varmistamiseen 
liittyvät kaikkein kriittisimmät seikat – näin näette  
selkeästi, mihin teidän tulee keskittyä tavoitteidenne  
saavuttamiseksi.

JOHTOPÄÄTÖS

REFERENSSIT JA LÄHTEET
Markus Åberg
People Plan Specialist, Academic Work 
 
Svante Randlert
Business & People Advisor, Academic Work

Christian Zachrison
Competence Program Specialist, Academic Work

1. SCB, Arbetsförmedlingen, regeringen.se
2.  Gallup - State of the Global Workplace Report;  

Sibson – Rewards of Work Study
3.  Young Professionals Attraction Index 
4.  Ledarnas Framtidsbarometer
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ACADEMIC WORK 
Olemme nuoriin ammattilaisiin erikoistunut henkilöstö- ja rekrytointiyritys. Nuoret 
ammattilaiset ovat olleet toimintamme keskiössä vuodesta 1998 lähtien, ja panostam-
me paljon rekrytointiprosessiemme laadukkuuden varmistamiseen. Haluamme aina 
huolehtia siitä, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä yhteistyöhön kanssamme. Ehkä 
juuri siksi asiakastyytyväisyytemme on ollut alamme paras vuodesta 2010 lähtien*. 

Haluatko rekrytoida nuoria ammattilaisia koko- tai osa-aikaisiin työtehtäviin?  
Ota yhteyttä info@academicwork.fi tai soita numeroon +358 106 805 600.

* Svenskt Kvalitetsindexin tekemä tutkimus


