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Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisina vuokratyön maailma ja 
vuokratyöntekijän asema näyttäytyvät henkilöstövuokrausyritysten 
verkkoteksteissä. Analysoin sitä, miten toimialan yritykset puhuvat 
vuokratyöntekijöistään ja vuokratyöstä, ja mikä on näiden yritysten 
kontribuutio yhteiskunnassa käytävään vuokratyö- tai yleisemmin 
työelämädiskurssiin. Teen tutkimusaineiston teksteistä siis sekä eri 
lähettäjien välistä vertailua että yritysten sisäistä, eri kohderyhmille 
suunnattujen tekstien vertailua.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineiston muodostavat 20 henkilöstövuokrausyrityksen 
verkkosivujen tekstit. Analyysi kohdistuu pääosin aineiston viiden 
suurimman yrityksen verkkoteksteihin, joista tutkielman ilmiöt on 
poimittu. Analyysin päätteeksi tarkastelussa on, miten yleisiä näiden 
viiden yrityksen teksteistä poimitut ilmiöt ovat koko tutkimusaineistossa. 
Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen diskurssianalyysi. 
Tutkimusmenetelmänä on systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan 
pohjautuva tekstintutkimus.

Tulokset
Vuokratyöntekijän heikko asema näkyy monella tavalla tutkimusaineiston 
teksteissä: tekstien rakentamassa vuokratyön maailmassa valtaa pitävät 
vuokraus- ja käyttäjäyritys. Vuokratyöntekijä sijoittuu tyypillisesti 
vuokrausyrityksen vakituisen henkilöstön ulkopuoliseen ryhmään. 
Vuokratyöntekijä nähdään yritysten resurssina eikä niinkään osana 
vuokrausyrityksen henkilöstöä tai käyttäjäyritysten tavoin asiakkaana. 
Vuokratyön maailma näyttäytyy kustannustehokkaana täsmätyön 
maailmana, jossa vuokratyötä teetetään käyttäjäyrityksen ehdoilla. 
Vuokratyöntekijä näyttäytyy toiminnan kohteena, kauppatavarana, jota 
käyttäjäyritykset voivat tilata ja johon kohdistetaan odotuksia ja 
vaatimuksia. Vuokratyöntekijöille tarjotaan usein näennäisiä etuja, joiden 
toteutumiseen ei välttämättä sitouduta. Myös henkilöstövuokrausalan 
toimijoiden välinen epäluottamus näkyy aineistossa.

Avainsanat: vuokratyö, vuokratyöntekijä, henkilöstövuokraus, kriittinen 
diskurssianalyysi



TUTKIELMAN SISALTO

1 Johdanto

1.1 Tutkimusalueen määrittäminen ja tutkielman tavoitteet

1.2 Aiempi tutkimus aiheesta

1.3 Tutkimuksen lähtökohdat

1.4 Tutkimusaineisto

1.5 Tutkimuksen teoriakehikko

1.6 Tutkielman rakenne

2 Työvoiman vuokraus toimialana ja vuokratyöntekijän asema työsuhteen osapuolena

2.1 Vuokratyön erikoispiirteet: velvoitteiden ja vastuiden jakautuminen

2.2 Henkilöstövuokrausalan kehitys Suomessa

2.3 Henkilöstövuokrausalan nykytila

2.4 Epätyypillisestä työsuhteesta tyypillinen työsuhde

2.5 Vuokratyötä koskeva lainsäädäntö ja työehtosopimukset
2.5.1 Määräaikaisia työsuhteita koskevan lainsäädännön kehittyminen
2.5.2 Vuokratyövoiman käyttöä koskeva lainsäädäntöjä sen ongelmakohdat
2.5.3 Työehtosopimusten soveltaminen vuokratun työntekijän työsuhteessa

2.6 Vuokratyövoiman lisääntyneen käytön aiheuttamat ongelmat
2.6.1 Miksi yritykset käyttävät vuokratyövoimaa?
2.6.2 Miksi työntekijät hakeutuvat vuokratyösuhteeseen?

2.7 Vuokratyö uuden ajan instituutiona

3 Kriittinen diskurssianalyysi teoreettisena viitekehyksenä

3.1 Diskurssi ja diskurssien tutkimus
3.1.1 Kriittinen diskurssianalyysi
3.1.2 Kriittisen diskurssianalyysin suuntauksia
3.1.3 Faircloughilainen kriittinen diskurssianalyysi
3.1.4 Verkkotekstien tutkimisen erityisiä piirteitä

3.2 Systeemis-funktionaalisen kieliteorian tarjoamia analyysityökaluja

3.3 Kieli vallan välineenä

4 Vuokratyöinstituutio ja vuokratyöntekijän asema aineiston teksteissä

4. ! Vuokratyön, vuokratyöntekijän ja vuokrausyrityksen institutionaaliset tehtävät
4.1.1 Vuokratyöntekijän institutionaalinen tehtävä
4.1.2 Vuokrausyritysten institutionaalinen tehtävä

4.2 Tekstien luoma kuva vuokratyöntekijän asemasta suhteessa vuokrausyritykseen
4.2.1 Vuokratyöntekijä ei ole "vuokrausyritysläinen"
4.2.2 Vuokratyöntekijät ovat vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen resurssi
4.2.3 Käyttäjäyritys on vuokrausyrityksen asiakas, vuokratyöntekijä ei

4.3 Vuokratyöinstituutio ja vuokratyöntekijän asema laajassa aineistossa

4

5

7

8

8

12
12

14

14

16

18

20

21
22
23
25

27
29
31

33

35

35
36
38
38
41

43

44

47

47
48
50

52
52
54
55

56

1



5 Vuokra työntekijä kauppatavarana työnantajille kohdistetuissa teksteissä 60

5.1 Vuokratyöntekijän rekrytointi on tuotteen tilaamista 60

5.2 Passiiviset vuokratyöntekijät 62

5.3 Kustannustehokas ja riskitön täsmätyön maailma 64
5.3.1 Motivoituneet osaajat heti saatavilla 64
5.3.2 Tutkitut ja tarkistetut vuokratyöntekijät 66
5.3.3 Työnantajalle tarjolla riskitöntä täsmätyötä 69

5.4 Työntekijä kauppatavarana laajassa aineistossa 73

6 Vuokratyö ja vuokra työntekijä työntekijöille kohdistetuissa teksteissä 75

6.1 Vuokratyön esitteleminen vuokratyöntekijälle 75

6.2 Vuokratyöntekijä puhuteltavana, kuulijana ja puheenaiheena 78

6.3 Vuokratyöntekijään kohdistetut odotukset 81

6.4 Vuokrausyritysten lupaukset ja edut työntekijöille 83
6.4.1 Toiminnan rehellisyyden ja työehtosopimusten noudattamisen korostaminen 83
6.4.2 Lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien esittäminen etuina tai palveluina 85
6.4.3 Etujen ja lupausten sisällöllinen keveys 89
6.4.4 Lupausten arviointi velvoittavuuden kannalta 91

6.5 Vuokratyö ja vuokratyöntekijä laajan aineiston työntekijöille kohdistetuissa teksteissä 95

7 Keskeiset tulokset ja päätelmät 98

7.1 Keskeiset tulokset 98
7.1.1 Vuokratyöntekijän asema suhteessa käyttäjäyritykseen 99
7.1.2 Vuokratyöntekijän tuotteistaminen 100
7.1.3 Vuokratyön esitteleminen vuokratyöntekijöille 101
7.1.4 Suppean ja laajan aineiston vertailu 102

7.2 Päätelmiä 162

7.3 Jatkotutkimuksen aiheita 163

LÄHTEET 105

2



KUVIOT

Kuvio 1. Aineiston tekstien sisäinen ja ulkoinen vertailu 6
Kuvio 2. Velvoitteiden ja vastuiden jakautuminen vuokratyösuhteessa. (Viitala ym. 2006,

13.) 16
Kuvio 3. Henkilöstöpalvelualan kasvu liikevaihdon mukaan. (Pohjanoksa 2003: ks. Viitala 

ym. 2006,26; Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2007.) 18
Kuvio 4. Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset heinä-syyskuussa 2005- 

2006. (Tilastokeskus 2006b.) 19
Kuvio 5. Tyypillinen ja epätyypillinen työsuhde 20
Kuvio 6. Määräaikaisuuden syy vuonna 2003. (Työolo-tutkimus: ks. Lehto ym. 2005, 15.)32
Kuvio?. Diskurssin ulottuvuudet Faircloughin mukaan (Fairclough 1995,98.) 39
Kuvio 8. Vuokratyödiskurssin sijoittuminen suomalaiseen keskusteluun 40
Kuvio 9. Ydinosaajat ja ulkoistettava henkilöstö 47
Kuvio 10. Vuokratyöinstituutio ja vuokratyöntekijän asema laajassa aineistossa 57
Kuvio 11. Vuokratyöntekijä kauppatavarana laajassa aineistossa 73
Kuvio 12. Vuokratyö ja vuokratyöntekijä laajan aineiston työntekijöille kohdistetuissa

teksteissä 95

TAULUKOT

Taulukko 1. Avoimet työpaikat 2/2005-2/2006 ja 3/2005-3/2006................................................. 21
Taulukko 2. Eri ryhmien antamat perustelut vuokratyövoiman käytölle...................................30
Taulukko 3. Vuokratyöhön hakeutumisen syyt................................................................................ 31

3



1 Johdanto

Suomen työmarkkinat ovat käyneet läpi valtaisan muutoksen reilun kymmenen viime 

vuoden aikana. 1990-luvun laman seuraukset olivat kauaskantoisia ja muuttivat 

suomalaista työelämää radikaalisti. Globalisoituvassa maailmassa yritysten kohtaama 

kilpailu on yhä kireämpää ja nopeampaa, ja Euroopan unionin syvenevän integraation 

myötä suomalaisetkin työmarkkinat ovat aidosti avautuneet ulkomaiselle työvoimalle. 

Tehokkuus on 2000-luvun iskulause, johon vetoamalla yrityksen resursseista pyritään 

puristamaan kaikki mahdollinen irti. Yritysten on usein pakko reagoida taloudessa ja 

kilpailuympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopeasti.

Omistaja-arvoajattelun (shareholder valué) korostuminen on johtanut 

voitontavoittelun kasvavaan merkitykseen yritysten toiminnassa, minkä yhtenä 

seurauksena henkilöstö nähdään nykyisin paitsi tuottavana resurssina myös yhä 

enemmän kulueränä yrityksen kirjanpidossa. Ideaali tilanne yrityksille taloudellisesti 

olisi henkilöstön täydellinen joustavuus suhdanteiden mukaan: tällöin yrityksillä olisi 

noususuhdanteessa käytössään tarvittava ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö, ja 

laskusuhdanteessa henkilöstön määrä taas olisi karsittavissa tarpeen mukaan.

Suomalainen työmarkkinalainsäädäntö ei kuitenkaan ole näin joustava vakituisten 

työtekijöiden kohdalla, vaikka työntekijän irtisanomissuoja onkin Suomessa 

eurooppalaisittain katsottuna heikohko. 1990-luvulla yritykset pystyivät toteuttamaan 

tarvittavat joustot määräaikaisia työsuhteita ketjuttamalla. Määräaikaisia työsuhteita 

koskevan lainsäädännön tiukennuttua ratkaisun henkilöstöresurssien 

joustamattomuuteen on tarjonnut työsuhteen ulkoistaminen erikoistuneelle 

palveluntarjoajalle, henkilöstövuokrausyritykselle.

Henkilöstövuokraus mahdollistaa joustavan työvoiman käytön. Sen todetaan 

tyypillisesti soveltuvan erityisesti projektiluonteisiin työtehtäviin, jotka eivät 

useinkaan vaadi erikoisosaamista eivätkä ole kriittisiä yrityksen ydintoimintojen 

kannalta. Suomessa henkilöstövuokraus on voimakkaassa kasvussa oleva toimiala.
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Henkilötyövuosina mitattuna vuokratyön määrä on kaksinkertaistunut vuosina 2002- 

2006 (STT 2006). Vuonna 2005 henkilöstöpalvelualan yritysten yhteenlaskettu 

liikevaihto kasvoi 35 prosenttia (Kalmi 2006). Alan kasvuvauhdin nopeudesta kertoo 

paljon se, että työvoiman vuokraus on kasvanut viime aikoina nopeammin kuin 

mikään muu palveluala Suomessa (YLE Uutiset 2006a). Vuokratyö on kuitenkin 

osuutena työvoimasta vielä jäljessä muista määräaikaisista työsuhteista, sillä 

vuokratyön osuus on reilun prosentin luokkaa koko työvoimasta.

Määräaikaisten työsuhteiden - joihin myös vuokratyö kuuluu - lisääntyminen liittyy 

työmarkkinoiden joustavuuden kehittämiseen. Joustavien työsuhteiden avulla 

työmarkkinoiden toimintaa on pystytty tehostamaan. Talouden kansainvälistyminen 

on yksi niistä tekijöistä, jotka aiheuttavat paineita määräaikaisten työsuhteiden 

käyttöön. (Lehto ym. 2005, 4-5.) Työantajan tarpeisiin räätälöity vuokratyö on 

kuitenkin vain harvalle työntekijälle ideaali tilanne, ja vuokratyön tekijöilleen 

aiheuttamat sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat ovat yleisesti tunnustettuja. 

Työnantajapuolikin on ollut valmis myöntämään asian: esimerkiksi 

henkilöstöpalveluyritys Baronan hallituksen puheenjohtaja totesi Helsingin Sanomien 

haastattelussa (Tervola 2006) hiljattain, etteivät työntekijät vuokratyöhön erityisesti 

halua.

1.1 Tutkimusalueen määrittäminen ja tutkielman tavoitteet

Tämän tutkielman analyysikohteena on vuokratyövoimaa välittävien yritysten 

verkkoteksteihin kirjoittuva vuokratyön maailma. Tutkielman tarkoituksena on 

tekstintutkimuksen menetelmin analysoida sitä, millaisina vuokratyöntekijä ja 

vuokratyöntekijän asema sekä vuokratyöntekijän ja henkilöstövuokrausyrityksen 

suhde näyttäytyvät henkilöstövuokrausyritysten intemet-sivujen teksteissä.

Tutkielman tavoitteena on selvittää, missä määrin tekstit toisintavat 

vuokratyöntekijän lainsäädännöllisesti heikkoa asemaa työsuhteen osapuolena ja siten 

vahvistavat olemassa olevia sosiaalisia rakenteita. Lisäksi tarkastellaan sitä, millaista
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vuokratyödiskurssia henkilöstövuokrausyritykset teksteillään rakentavat.

Tutkimusaineiston tekstit on jaoteltu toisaalta tekstin lähettäjän eli yrityksen mukaan, 

toisaalta kohderyhmän mukaan (ks. kuvio 1). Teen tutkimusaineistoni teksteistä siis 

sekä eri lähettäjien välistä vertailua että eri kohderyhmille suunnattujen tekstien 

vertailua.

TEKSTIN KOHDERYHMÄ

ERI LÄHETTÄJIEN 
TYÖNANTAJILLE 

KOHDISTETTUJEN 
TEKSTIEN 
VERTAILU

ERI LÄHETTÄJIEN 
TYÖNTEKIJÖILLE 
KOHDISTETTUJEN 

TEKSTIEN 
VERTAILU

TYÖNANTAJILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE 
KOHDISTETTUJEN TEKSTIEN KESKINÄINEN VERTAILU

Kuvio 1. Aineiston tekstien sisäinen ja ulkoinen vertailu

Eri yritysten samalle kohderyhmälle suuntaamia tekstejä vertaamalla pyrin 

selvittämään, onko yritysten tavassa puhua vuokratyöstä ja vuokratyöntekijöistä 

eroavaisuuksia ja minkälaiseksi toimialan yleinen diskurssi on muotoutunut. 

Yritysten tekstejä vertaamalla pyrin löytämään tutkimuksessa mukana olevien 

henkilöstövuokrausyritysten tekstejä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä.

Tutkimuksen toinen ulottuvuus on eri kohderyhmille eli työnantajille ja työntekijöille 

kohdistettujen tekstien keskinäinen vertailu. Näiden kahden eri kohderyhmän tekstejä 

vertaamalla pyrin selvittämään, onko niiden rakentamassa vuokratyön maailmassa ja 

tavassa puhua vuokratyöstä ja vuokratyöntekijöistä eroavaisuuksia. En kuitenkaan 

esittele jokaisen työnantajatekstistä poimimani ilmiön näkyvyyttä 

työntekijäteksteissä, tai päinvastoin, vaan nostan ”vastinparin” esiin ainoastaan, jos
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katson sen tuovan analyysiin jotain lisäarvoa tai vaikuttavan tekemiini 

johtopäätöksiin.

1.2 Aiempi tutkimus aiheesta

Vuokratyövoiman käyttöä on tutkittu ainakin opinnäytetöissä jo 1990-luvun 

alkupuolelta lähtien. Ensimmäinen vuokratyötä käsittelevä Helsingin 

kauppakorkeakoulun pro gradu -tutkielma on Minna Tiaisen työ vuodelta 1994. Heidi 

Svanljung (2001) puolestaan on pro gradu -työssään tutkinut akateemista 

vuokratyö Iäisyyttä. Tutkimuksessaan hän keskittyi tarkastelemaan 

vuokratyöntekijöiden motiiveja, kokemuksia ja urasitoutuneisuutta.

Myös Helsingin ja Tampereen yliopistojen valtiotieteellisissä tiedekunnissa on tehty 

opinnäytetöitä vuokratyöstä. Tampereen yliopistossa esimerkiksi Tuija Rantala 

(2003) on sosiaalipolitiikan pro gradussaan tutkinut vuokratyöntekijöiden arvoja ja 

arvostuksia. Yleisesti vuokratyötä käsittelevät pro gradu -tutkielmat ovat pääasiassa 

sosiologian tai henkilöstöhallinnon ja johtamisen alueelta. Tekstintutkimuksen 

menetelmällä vuokratyötä koskevia tutkielmia ei ole tietääkseni aiemmin tehty.

Myöskään vuokratyövoimaa välittävien yritysten viestintää ei tiettävästi ole 

Suomessa tutkittu aiemmin. Muita vuokratyövoimaa käsitteleviä tutkimuksia on sen 

sijaan tehty useita. Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo jotain se, että työministeriö on 

viimeisen viiden vuoden aikana tilannut lukuisia selvityksiä niin vuokratyön käytöstä 

kuin siihen tiivisti liittyvästä määräaikaisen työn teettämisestä (ks. luku 2). Näissä 

selvityksissä työntekijän asemaa ja kokemuksia vuokratyöstä on selvitetty lähinnä 

erilaisin haastattelututkimuksin (ks. esim. Viitala 2005). Valtionhallinnon ohella 

vuokratyön käyttöä seurataan aktiivisesti myös ammattiliitoissa ja 

työantajajärjestöissä. Kaikesta kiinnostuksesta huolimatta vuokratyöntekijät ovat 

jääneet työmarkkinakentällä paljolti yksinpelaajiksi, joiden asemaa ei monista 

kannanotoista huolimatta ole saatu kohennettua.
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1.3 Tutkimuksen lähtökohdat

Oma kiinnostukseni aiheeseen lähti liikkeelle keväällä 2005 Helsingin 

kauppakorkeakoulun Tekstintutkimus-kurssilla, jolla tein tutkimusartikkeli- 

harjoitelman erään vuokratyövoimaa välittävän yrityksen tekstistä. Kimmoke aiheen 

tutkimiseen tuli omakohtaisesta kokemuksesta vuokratyöntekijänä: mietin, miksi 

työnantajan lähettämien viestien sävy oli tuntunut minusta loukkaavalta ja herättänyt 

ärtymystä niin minussa kuin työtovereissanikin. Tutkimusartikkelia kirjoittaessani 

tarkastelin myös muiden henkilöstövuokrausyritysten intemet-sivuja ja huomasin, 

että monet teksteistä vaikuttavat olevan samantyyppisiä. Aiheen ajankohtaisuus ja 

ilmiön laajuus lisäsivät kiinnostustani entisestään.

Tutkielman aihe kumpuaa siis toisaalta omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta ja 

kiinnostuksesta, toisaalta myös yhteiskunnallisesta ilmiöstä ja epäkohdasta.

Koska ala on voimakkaasti kasvava, sen merkitys yhteiskunnassa korostuu 

tulevaisuudessa entisestään ja vuokratyön käytön kasvulla voi olla laajempiakin 

vaikutuksia työelämään ja yhteiskuntaan. Määräaikaisten työsuhteiden lisääntyvän 

käytön katsotaan merkitsevän työelämän riskien uudelleenjakoa (Palanko-Laaka 

2005, 56). Diskurssianalyysia hyödyntämällä on mahdollista paljastaa vakiintuneita, 

yleisesti hyväksyttäjä tapoja puhua vuokratyöstä, sen osapuolista ja esimerkiksi 

tavoista puhutella vuokratyöntekijöitä. Koska vuokratyösuhteet ja muut epätyypilliset 

työsuhteet ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana selvästi 

yhteiskunnassamme, on mahdollista, että henkilöstövuokrausyritysten viestintää 

tarkastelemalla voi saada näkemystä myös tulevaisuuden työelämädiskurssista.

1.4 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistoni muodostuu yhteensä 20:n vuokratyövoimaa välittävän yrityksen 

internet-sivujen teksteistä. Nämä 20 yritystä ovat aakkosjärjestyksessä: Adansia Oy, 

Adecco Finland Oy, Adíente Oy, ALFA Henkilöstöpalvelu Oy, Ametro Oy, CL- 

Yhtiöpalvelu Oy, Clerical Oy, Eilakaisla Oy, Helsingin Yhtiöpalvelu Oy,
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Henkilöstövuokraus Barona Oy, Henkilövuokraus TIP TOP Oy, Manpower Oy, Tessa 

Office Power Oy, Proffice Henkilöstöpalvelut, Select Appointments Suomi Oy, Seure 

Henkilöstöpalvelut Oy, StaffPoint Oy, Suomen Toimialapalvelu Oy, Varamiespalvelu- 

Yhtiöt ja VPS Henkilöstöpalvelu.

Tutkimusaineiston yritykset ovat kooltaan vaihtelevia. Osa yrityksistä toimii 

franchising-per ¡aatteella, kuten esimerkiksi Varamiespalvelu-Yhtiöt ja Eilakaisla. 

Osalla yrityksistä on toimintaa pelkästään Suomessa, kun taas jotkin ovat osa 

kansainvälistä suuryritystä, kuten Adecco ja Manpower. Olen koonnut aineiston 

valitsemalla ensin yritykset niiden sijainnin ja toiminnan laajuuden perusteella. 

Kaikilla tutkimusaineistoon kuuluvilla yrityksillä on toimipaikka 

pääkaupunkiseudulla, ja ne kaikki vuokraavat työvoimaa useisiin erilaisiin tehtäviin 

eri toimialoilla. Näiden kahden kriteerin käyttöä perustelen sillä, että näin aineiston 

yritykset ovat kooltaan melko suuria ja samankaltaisia, jolloin niiden tekstit ovat 

vertailukelpoisia keskenään.

Tutkielmani pääasiallisen laadullisen tekstianalyysin kohteena ovat viiden suurimman 

henkilöstövuokrausyrityksen verkkotekstit. Nämä viisi suurinta ovat Adecco, 

Eilakaisla, Manpower, StaffPoint ja Varamiespalvelu-Yhtiöt. Valitsin viisi suurinta 

yritystä tutkimuksen kohteeksi siksi, että suurimpina yrityksinä niiden voi olettaa 

vaikuttavan toimialan kehitykseen eniten ja niiden viestinnän heijastelevan toimialan 

yleisiä käytäntöjä parhaimmin. Oletuksena on myös, että mitä suurempi yritys on 

kyseessä, sitä säännellympää, harkitumpaa ja yhdenmukaisempaa sen viestintä on. 

Kaikki esiin nostamani ilmiöt ja esimerkit ovat peräisin suppeasta tutkimusaineistosta 

eli Adeccon, Eilakaislan, Manpowerin, StaffPointin ja Varamiespalvelu-Yhtiöiden 

teksteistä. Esittelen kunkin analyysiosion päätteeksi yhteenvedon siitä, miten 

suppeammasta aineistosta poimimani ilmiöt näkyvät koko 20 yritystä käsittävässä 

aineistossa. Laajaan aineistoon kohdistuva analyysi on pääasiallisesti kvantitatiivista, 

pyrin selvittämään, mitkä suppeammassa aineistosta näkyvistä ilmiöistä ovat 

tyypillisiä koko aineistossa. En analysoi esimerkiksi ilmiöiden hallitsevuutta
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yksittäisissä teksteissä, vaan tarkoituksenani on yksinomaan selvittää, missä määrin 

ilmiöt näkyvät laajassa aineistossa.

Tutkimusaineiston yritysten tuottamista teksteistä olen valinnut tutkittavaksi internet

sivuilla julkaistuja tekstejä. Yrityksillä on verkkosivujen lisäksi vaihtelevasti myös 

muuta materiaalia jaettavaksi niin työnhakijoille kuin toimeksiantajille. Yksi 

mahdollinen tutkimuskohde olisivat olleet esimerkiksi jo työsuhteessa olevien 

vuokratyöntekijöiden vastaanottamat tekstit, jotka alustavan selvitykseni perusteella 

sisältävät jopa verkkosivuja mielenkiintoisempaa materiaalia. Tekstit ovat kuitenkin 

pääsääntöisesti luottamuksellisia, joten niitä ei voi hyödyntää ilman työnantajan 

lupaa. Tämän tutkielman kannalta näin paremmaksi keskittyä vapaasti saatavilla 

olevaan aineistoon, enkä siten ole toiminut yhteistyössä yritysten kanssa. Yritysten 

verkkosivujen tarkastelussa pitäytyminen on myös siltä osin perusteltua, että 

verkkosivujen merkitys yritysten viestinnässä on ylipäänsä suuri, ja etenkin 

rekrytointiviestintä on nykyisin suurelta osin keskittynyt internetiin.

Tutkimuksen kohteena olevien verkkosivujen teksteistä olen valinnut 

tutkimusaineistoon sellaiset, joissa joko suoraan puhutellaan työnhakijoita tai 

työntekijöitä tai joissa työntekijä nostetaan tekstin puheenaiheeksi. Näin ollen 

aineistoksi ovat valikoituneet tekstit, joissa työnhakija tai työntekijä on jossain 

muodossa läsnä: tekstit joko jollain tavalla muokkaavat työntekijäkuvaa, tai niihin 

kirjoittuu kuva vuokratyöntekijästä ja tämän asemasta työsuhteen osapuolena.

Aineiston yritysten verkkoteksteistä olen valinnut tarkasteluun niin sanotut pysyvät 

tekstit eli tekstit, jotka eivät vaihdu jatkuvasti vaan ovat verkkosivuilla esillä melko 

pysyvästi ja jotka ovat myös luonteeltaan enemmänkin staattisia kuin jatkuvasti 

vaihtuvia. Siten aineistosta on karsiutunut pois kaikki materiaali, joka on jollain 

tavoin uutisenomaista, kuten esimerkiksi yrityksen toimintaan liittyvät uutiset tai 

muut ajankohtaiset kirjoitukset, jotka vanhennuttuaan poistetaan sivuilta. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät myös erilaiset verkkosivuilla olevat taulukot, 

hakemuspohjat, palautelomakkeet ja muut vastaavan tyyppiset tekstit. Perusteluna on
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se, että näissä osioissa analysoitavaa tekstiä on suhteellisen vähän ja osiot ovat 

pääsääntöisesti standardimuotoisia ja hyvin samanlaisia keskenään.

Suurin osa tutkimuksessa mukana olevista yrityksistä tarjoaa myös muita 

henkilöstöpalveluja kuin työvoiman vuokrausta. Yritykset tekevät asiakkaidensa 

puolesta rekrytointeja vakituisiin työsuhteisiin, tarjoavat ulkoistuspalveluja ja niin 

edelleen. Suuri osa näistä toiminnoista on päällekkäisiä ja käytännössä 

samantyyppisiä, minkä vuoksi vuokratyöntekijöille ja muille 

henkilöstöpalveluyrityksen kautta palkattaville suunnattuja tai heitä käsitteleviä 

tekstejä on toisinaan vaikea erottaa toisistaan. Koska ryhmien välinen ero on melko 

marginaalinen, ei erottelu ole aina tutkimuksen kannalta mielekästäkään. 

Tutkimusaineiston teksteissä on siten mukana myös tekstejä, joita ei ole suunnattu tai 

joissa ei käsitellä yksinomaan vuokratyöntekijöitä. Mainitsen analyysiosassa 

kuitenkin, jos esimerkkiteksti on ote myös muille kuin vuokratyötekijöille 

suunnatusta tai muusta kuin heistä puhuvasta tekstistä, mikäli katson, että asian 

tietäminen on analyysin kannalta olennaista.

Tutkimuksen kannalta on vielä tärkeää selventää tekstin määritelmää. Viittaan 

tutkielmassani tekstillä ainoastaan sanallisiin tuotoksiin, en kuvallisiin esityksiin. 

Näin ollen sivuilla olevat visuaaliset elementit jäävät yleensä tutkimuksen 

ulkopuolelle. Teksteissä käytettyjen tekstuaalisten korostuskeinojen merkitystä olen 

kylläkin analysoinut jonkin verran.

Tutkimusaineiston muodostavista teksteistä pääosa on kerätty yhden viikon aikana 

17.-23.3.2006; kolmen laajaan aineistoon sisältyvän yrityksen tekstit on teknisistä 

syistä tallennettu 29.1.^.2.2007. Yrityksen verkkosivut on tallennettu tuolta ajalta 

kokonaisuudessaan html-dokumentteina tai kuvakaappauksina. Aineiston laajuuden 

vuoksi suuri osa siitä on ainoastaan sähköisessä muodossa liitteenä olevalla cd-rom- 

levyllä (Liite 70). Syynä aineiston esittämiseen sähköisessä muodossa on myös se, 

että käsittelen laajaa aineistosta vain katsauksenomaisesti, jolloin fyysisten tekstien 

näkeminen ei ole olennaista. Varsinaisen laadullisen tekstianalyysin kohteena
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olleiden viiden suurimman yrityksen tekstit löytyvät myös painettuina liitteinä 

(Liitteet 1-68).

1.5 Tutkimuksen teoriakehikko

Tutkimusnäkökulmani on kriittinen työntekijänäkökulma, sillä olen kiinnostunut 

nimenomaan tekstien luomasta vuokratyöntekijäkuvasta ja vuokratyöntekijöiden 

asemasta. Tutkimusotteeni on kriittinen myös siitä syystä, että omien aikaisempien 

havaintojeni perusteella ennakko-oletuksekseni on tullut, että vuokratyöntekijöiden 

asema vaatii kriittistä tarkastelua. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on 

kriittinen diskurssianalyysi, jonka eri suuntauksista nojaudun paljolti Norman 

Faireloughin (1995, 2003) yhteiskuntateorioita painottaviin käsityksiin. Kriittisen 

diskurssianalyysin käyttö tässä tutkimuksessa on perusteltua paitsi aiheen 

yhteiskunnallisen merkittävyyden myös vuokratyösuhteissa vallitsevan 

valtaepätasapainon vuoksi. Kriittisen diskurssianalyysin on perinteisesti katsottu 

soveltuvan hyvin valtakysymysten tarkasteluun.

Tutkimusmetodina käytän lingvistisesti suuntautunutta kriittistä tekstintutkimusta, 

joka pohjautuu M. A. K. Hallidayn (1994) systeemis-funktionaalisen kieliteoriaan ja 

on ollut paljolti myös kriittisen diskurssianalyysin taustalla. Tutkielmani sijoittuu 

Hallidayn teoriassa lähinnä ideationaalisen ja interpersoonaisen metafunktion 

alueelle.

1.6 Tutkielman rakenne

Tutkielmani sisältö jakautuu seitsemään lukuun. Johdannon jälkeisessä toisessa 

luvussa käyn läpi henkilöstövuokrausalan historiaa ja kehityskulkua sekä esittelen 

alan erityispiirteitä. Lisäksi käyn lyhyesti läpi sekä alan keskeistä lainsäädäntöä että 

alaan epäsuorasti vaikuttavaa, määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä ja 

alalla sovellettavia työehtosopimuksia. Luvun lopussa esittelen 

henkilöstövuokrausalasta tehtyjä aiempia tutkimuksia ja pohdin lyhyesti vuokratyön
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institutionaalistumista.

Kolmannessa luvussa esittelen kriittistä diskurssianalyysia tutkimussuuntana ja 

käsittelen lyhyesti Hallidayn sysi ее mis-funktionaalista kieliteoriaa. Luvun lopussa 

pohdin kielen ja vallan suhdetta.

Tutkielman neljäs, viides ja kuudes luku muodostavat varsinaisen analyysiosion. 

Neljännessä luvussa tarkastelen sitä, miten aineistostani näkyy vuokratyön, 

vuokratyöntekijän ja vuokrausyritysten institutionaalinen asema työmarkkinoilla. 

Lisäksi tarkastelen vuokratyöntekijän nimeämisen kautta sitä, minkälaisena 

vuokratyöntekijän suhde ja asema suhteessa käyttäjäyritykseen näyttäytyy. 

Viidennessä luvussa tarkastelen sitä, miten vuokratyöntekijän rekrytointia kuvataan, 

minkälaisia rooleja eri toimijat kuvatussa rekrytointiprosessissa saavat ja 

minkälaisina vuokratyön maailman olosuhteet näyttäytyvät. Viides luku pohjautuu 

pääasiassa työnantajapuolelle kohdistettuihin teksteihin. Kuudennessa luvussa 

keskityn vuokratyöntekijöille kohdistettuihin teksteihin, joista tarkastelen muun 

muassa sitä, minkälaisena vaihtoehtona vuokratyö vuokratyöntekijöille esitetään, 

minkälaisia odotuksia vuokratyöntekijöihin kohdistetaan sekä mitä lupauksia 

vuokrausyritykset vuokratyöntekijöilleen antavat. Analyysiluvut perustuvat pääosin 

viiden suurimman henkilöstövuokrausyrityksen tekstien analyysiin. Esittelen 

aineiston teksteistä esiin nousevia ilmiöitä yksi kerrallaan, joten aineiston tarkastelu 

etenee ilmiö ittäin, ei yrityksittäin. Kunkin analyysiluvun päätteeksi esitän 

yhteenvedon siitä, miten yleisiä suppeammasta aineistosta esiin nostamani ilmiöt ovat 

laajassa tutkimusaineistossa.

Seitsemännessä eli viimeisessä luvussa esittelen tutkielmani tuloksia ja päätelmiä 

sekä pohdin tulosten merkitystä ja jatkotutkimuksen aiheita.
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2 Työvoiman vuokraus toimialana ja vuokratyöntekijän asema työsuhteen osapuolena

Esittelen tässä luvussa työvoiman vuokrausta toimialana ja vuokratyöntekijän 

oikeudellista asemaa työsuhteen osapuolena. Käyn ensin lyhyesti läpi toimialan 

historiaa ja nykytilaa, minkä jälkeen esittelen vuokratyösuhteita koskevaa 

lainsäädäntöä ja sen ongelmakohtia. Lisäksi käsittelen vuokratyötä ilmiönä ja 

esittelen lyhyesti muutamia vuokratyötä koskevia tutkimuksia sekä niiden keskeisiä 

löydöksiä. Luvun päätteeksi pohdin vuokratyön asemaa ja roolia yhteiskunnassa.

Henkilöstövuokrausalan ja vuokratyötä koskevan lainsäädännön kehityshistorian 

tunteminen on keskeistä siitä syystä, että erityisesti 1990-luvun tapahtumat ja 

lainsäädännölliset muutokset ovat pitkälti syynä alan nykyiseen kasvuun. 

Määräaikaisten ja vuokratyösuhteiden määrän kasvulle on selkeät historialliset syyt. 

Työvoiman vuokrausala on ollut kasvu-uralla aiemminkin, mutta silloin kasvu on 

taltutettu lainsäädännöllisin keinoin. Tarkastelulla haluan myös osoittaa sen, ettei 

kasvu ole tapahtunut tyhjiössä vaan on seurausta yhteiskunnallisista valinnoista ja 

päätöksistä.

2.1 Vuokratyön erikoispiirteet: velvoitteiden ja vastuiden jakautuminen

Henkilöstövuokrausalalla harjoitettavalla toiminnalla on monta nimeä. Puhutaan 

henkilöstövuokrauksesta ja työvoiman vuokrauksesta tai laajemmin käsittein 

toimialapalvelusta, työvoimapalvelusta tai henkilöstöpalvelusta, jotka viittaavat usein 

siihen, että alan yrityksen palveluvalikoima on vuokratyövoiman välitystä laajempi. 

Henkilöstöpalveluyritykset saattavat vuokraustoiminnan ohella tuottaa esimerkiksi 

alihankintana joitakin palvelukokonaisuuksia, kuten vaikkapa 

puhelinvaihdetoiminnon, tai hoitaa rekrytoinnin myös asiakkaidensa tarjoamiin 

vakituisiin työsuhteisiin. Henkilöstövuokrausyrityksissä vuokratyötä tekevistä 

puhutaan yleisesti vuokratyöntekijöinä ja vuokratyövoimaa käyttäviä yrityksistä 

puolestaan kutsutaan yksinkertaisesti käyttäjäyrityksiksi.
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Työvoiman vuokrauksella tarkoitetaan toimintaa, jossa työnantaja eli vuokrausyritys 

asettaa työntekijöitään ulkopuolisen tahon eli käyttäjäyrityksen käyttöön korvausta 

vastaan siten, että työvoiman tilannut käyttäjäyritys käyttää työn johto- ja 

valvontaoikeutta lähinnä työntekoa koskevissa asioissa. Työn johto- ja valvonta- eli 

direktio-oikeuden siirtyminen on vuokratyön erityispiirre. Tämä keskeinen tekijä 

erottaa vuokratyön esimerkiksi alihankinnasta, jossa direktio-oikeus säilyy 

työnantajalla eli alihankkijayrityksellä. (Sädevirta 2002, 21.) Työvoiman

vuokrauksesta poiketen alihankinnalle on tyypillistä myös alihankkijan ja 

toimeksiantajan välinen sopimus tietyn lopputuloksen aikaansaamisesta työssä 

(Työsuojelu 2006).

Työsuhdetta koskevat työantajavelvoitteet jakautuvat vuokratyösuhteessa vuokraus- 

ja käyttäjäyrityksen kesken. Aina ei ole selvää, kumman vastuulla mikäkin velvoite 

on. Pääsääntöisesti vastuu työantajavelvoitteista lepää vuokrausyrityksen harteilla, 

mutta yritysten välisessä vuokraussopimuksessa voidaan sopia tarkemmin 

velvoitteiden jakautumisesta. Työnantajavastuu jää kuitenkin aina 

vuokrausyritykselle sopimuksesta riippumatta. (Viitala ym. 2006, 59.)

Kuviossa 2 (Viitala ym. 2006, 13) on hahmoteltu tarkemmin vuokratyön eri 

osapuolien suhteita toisiinsa sekä työsuhteeseen liittyvien velvollisuuksien ja 

oikeuksien jakautumista osapuolien kesken. Henkilöstövuokrausyrityksen ja 

käyttäjäyrityksen välillä vallitsee normaali kauppasuhde, jossa kauppatavarana on 

vuokratyöntekijän työpanos. Vuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä taas on 

työsuhde. Erityisen keskeistä on työturvallisuusvastuun ja direktio-oikeuden 

jakautuminen käyttäjäyrityksen ja vuokrausyrityksen kesken.
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Sopimusosapuoli
Työntekovelvoite
Vastikeoikeus
Tvöturvallisuusvastuu

Tosiasiallinen 
työvoiman 
käyttöoikeus ja 
direktio-oikeus

Työturvallisuusvastuu
Myötävaikutusvelvoite
Lojaliteettivelvoite

Muodollinen 
työsopimus ja 
työsuhde

\ X, Vastikevelvoite
Huolenpitovelvoite 
Osa direktiosta

(^MyttAjâyrÏws^) </^-

Normaali
kauppasopimus

Kuvio 2. Velvoitteiden ja vastuiden jakautuminen vuokratyösuhteessa. (Viitala ym. 
2006, 13.)

Kuvio 2 on kuitenkin vain suuntaa-antava. Velvoitteiden ja vastuiden jakautuminen 

vuokratyösuhteessa ei ole käytännössä useinkaan näin yksiselitteistä. Käsittelen 

työantajavelvoitteiden ja -vastuiden jakamiseen liittyviä ongelmia tarkemmin 

alaluvussa 2.5.2.

2.2 Henkilöstövuokrausalan kehitys Suomessa
\

Vuokratyöllä on Suomessa melko pitkä historia, vaikka alan merkitys onkin 

korostunut vasta kymmenen viime vuoden aikana. Työvoiman vuokraustoiminta 

alkoi Suomessa yleistyä 1960- ja 1970-luvuilla ensin telakkateollisuudessa sekä 

myöhemmin myös toimistotyössä ja muusikoilla, jolloin kasvua vauhdittivat muun 

muassa yhteiskunnan nopea kehittyminen sekä koneellistuminen ja automaatio. Myös 

julkisen työnvälityksen kykenemättömyys vastata yritysten tilapäiseen työvoiman 

tarpeeseen oli omiaan kasvattamaan kysyntää. (Sädevirta 2002, 9.) Työvoiman 

vuokrauksen yleistyminen johti kuitenkin pian työntekijöiden kannalta kyseenalaisiin 

menettelyihin. Konkursseilla keinottelu sekä työ-, sosiaali- ja verolainsäädännön 

kiertäminen johtivat lopulta sääntelyn kehittämiseen alalla. Ensimmäisenä
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vuokratyöhön puuttuivat työmarkkinakeskusjärjestöt SAK ja STK, jotka solmivat 

yleissopimukseen ulkopuolisen työvoiman käytöstä vuonna 1969. Sopimus salli 

vuokratyöntekijöiden käytön vain tilapäisten ruuhkahuippujen tasaamisessa tai 

muutoin ajallisesti ja laadullisesti rajoitetuissa tehtävissä, joiden suorittaminen 

yrityksen vakinaisilla omilla työntekijöillä ei ollut mahdollista. (Palanko-Laaka 2005, 

13-14; Sädevirta 2002, 10.)

Lainsäädännöllisin toimin työvoiman vuokrausta ruvettiin rajoittamaan vasta 1980- 

luvulla, jolloin vuokraustoiminnasta tuli luvanvaraista. Vuokrausyritys ei tällöin 

saanut esimerkiksi käyttää samaa työntekijää kuutta kuukautta kauemmin samaan 

työhön, mikä taas nykyisin on tavanomaista. (Palanko-Laaka 2005, 13-14.) 1990- 

luvun laman aikana ja sen jälkeen määräaikaiset ja niiden ohella myös 

vuokratyö suhteet lisääntyivät. Vuonna 1993 peräti yli 60 prosenttia solmituista 

uusista työsuhteista oli määräaikaisia. (Viitala ym. 2006, 24.) Alkusysäyksenä 

vuokratyövoiman käytön voimakkaaseen kasvuun työmarkkinoilla 90-luvun 

alkupuolella olivat talouden kansainvälistymisen ja keskittymisen myötä tapahtuneet 

rakenteelliset muutokset. Yrityksillä oli ja on edelleen tarve olla toiminnassaan yhä 

joustavampia, ja pitämällä vakinaisen henkilökunnan määrän mahdollisimman 

pienenä ja käyttämällä määräaikaista työvoimaa saadaan tarvittava joustoefekti. 

(Sädevirta 2002, 15.) Todellisen kasvusysäyksen henkilöstövuokraustoimialalle 

antoivat kuitenkin vasta lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. 

Työnvälityslainsäädäntö ja myös vuokraustoimintaa koskeva erityissääntely purettiin 

1.1.1994 voimaan tulleella työvoimapalvelulailla (1005/1993), jonka myötä 

työvoiman vuokrauksen luvanvaraisuus kumoutui. Lainmuutoksen yhteydessä 

luvanvaraisuuden tilalle tuli ilmoitusmenettely ja ala vapautui kilpailulle, sillä 

lainmuutos laski alalletulokynnystä ratkaisevasti. (Palanko-Laaka 2005, 13-14.)
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2.3 Henkilö stö vuokr ausalan nykytila

Henkilöstöpalvelualan kasvu on jatkunut voimakkaana 2000-luvulle tultaessa. 

Kuviossa 3 on esitetty henkilö stöpalvelualan kasvu liikevaihdon mukaan vuosina 

1999-2005. Liikevaihto on saatu laskemalla yhteen alan yritysten vuotuinen 

liikevaihto.
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Kuvio 3. Henkilöstöpalvelualan kasvu liikevaihdon mukaan. (Pohjanoksa 2003: ks. 
Viitala ym. 2006, 26; Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2007.)

Kuvio 3 osoittaa, että henkilöstöpalvelualan liikevaihto on kasvanut 1990-luvun 

lopulta asti jatkuvasti. Lukuun ottamatta vuoden 2002 pientä notkahdusta on 

liikevaihto ollut jatkuvasti selkeässä kasvussa. Vuonna 2003 kasvua edellisvuodesta 

oli peräti 45 prosenttia.

Kasvuluvut ovat suuria myös muihin palvelutoimialoihin verrattuna. Kuviossa 4 on 

esitetty palvelualojen (pois lukien kaupan ala) liikevaihdon muutos alatoimialoittain 

heinä-syyskuussa 2005-2006.
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Posti- ja teleliikenne (14,6)-*3f 
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Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot (10,4)* 
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Kuvio 4. Palvelualojen alatoimialojen liikevaihdon vuosimuutokset heinä-syyskuussa 
2005-2006. (Tilastokeskus 2006b.)

Kuviosta 4 nähdään, että työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan alatoimiala kasvoi 

vuonna 2006 edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 29,5 prosenttia, jättäen 

seuraavana tulevan järjestötoiminnan kasvun (18,5 %) yli kymmenen

prosenttiyksikön päähän. Palvelualan 7,8 prosentin keskimääräiseen kasvuun nähden 

henkilöstöpalvelualan kasvu on ollut vahvaa.

Vuokratyövoiman tilastointi on hankalaa, sillä vuokratyö llisyys vaihtelee 

voimakkaasti jopa viikoittain (Lehto 2005, 19). Esimerkiksi suuret urheilutapahtumat 

saattavat aiheuttaa merkittäviä kasvupiikkejä vuokratyövoiman käytössä jopa 

vuositasolla. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenyrityksillään teettämän 

työvoimatiedustelun mukaan Suomessa vuokratyövoiman osuus koko työvoimasta 

vuonna 2004 oli 1,2 prosenttia henkilötyövuosina mitattuna. Suomi jäi hieman

19



jälkeen EU-maiden keskiarvosta. Eniten vuokratyövoimaa käytettiin tuolloin Eli

mäistä Britanniassa, jossa sen osuus on lähes 5 prosenttia koko työvoimasta. EK:n 

tiedustelun mukaan vuokratyövoiman käyttö tulee kuitenkin lisääntymään sen 

jäsenyrityksissä edelleen (EK:n Työvoimatiedustelu 2005), mikä on linjassa edellä 

esitettyjen kasvulukujen kanssa (kuvio 3).

2.4 Epätyypillisestä työsuhteesta tyypillinen työsuhde

Tyypilliselle, normaalille työsuhteelle on perinteisesti pidetty tunnusomaisena sitä, 

että työntekijällä on yksi työnantaja, työ on kokoaikaista, palkka on työ- tai 

virkaehtosopimuksen mukainen, työsopimus on toistaiseksi jatkuva ja työ tapahtuu 

työnantajan tiloissa (ks. Viitala ym. 2005, 17). Niin sanotuista epätyypillisistä 

työsuhteista puhuttaessa viitataan määräaikaiseen, osa-aikaiseen, 

vuokratyösuhteeseen tai muuhun kestoltaan tai luonteeltaan epätyypilliseen 

työsuhteeseen.

Tyypillinen työsuhde

- yksi työnantaja
- kokoaikainen
- palkka työ- tai virkaehtosopimuksen V 
mukainen
- työsopimus toistaiseksi jatkuva
- työ tapahtuu työantajan tiloissa

___________________________________  J

Mikä tahansa poikkeama näistä 
-> Epätyypillinen työsuhde

Kuvio 5. Tyypillinen ja epätyypillinen työsuhde

Kokoaikaista, vakituista työsuhdetta pidetään edelleen työsuhteen olettamana, 

tyypillisenä työsuhteena, vaikka erilaiset työsuhdemuodot ovat yleistyneet viime 

vuosina suuresti. Tämän tutkielman tutkimusaineiston pääasiallisen keruuajan (17- 

23.3.2006) jälkeen alkaneella, vuoden 2006 toisella -vuosineljänneksellä oli 

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan avoimista työpaikoista 53 prosenttia 

määräaikaisia ja 18 prosenttia osa-aikaisia (taulukko 1). Vuoden 2006 kolmannella 

neljänneksellä määräaikaisten työsuhteiden määrä laski 33 prosenttiin ja osa-aikaisten
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13 prosenttiin. Vuokratyösuhteet ovat tyypillisesti määräaikaisia työsuhteita.

Taulukko 1. Avoimet työpaikat 2/2005-2/2006 ja 3/2005-3/2006

2/2005 2/2006 3/2005 3/2006
Avoimet työpaikat 44 000 52 700 34800 40 800

määräaikaisia 56 % 53 % 47% 33%
osa-aikaisia 17%' 18% 18% 13 %

(Tilastokeskus 2006a.)

Vaikka määräaikaisten työpaikkojen osuus verrattuna edellisvuoden vastaavan 

ajankohdan lukuihin molempina tutkielmani tarkastelujaksoina (2. ja 3. 

vuosineljänneksenä) laskikin, ei määräaikaisia työsuhteita ainakaan tämän tilaston 

valossa voi pitää kovin poikkeuksellisina, etenkään kun vuonna 2006 määräaikaisten 

työsuhteiden määrässä tapahtunut lasku on poikkeuksellista viime vuosien tilastoissa.

Vuokratyövoiman käytön yleisyys liittyy vahvasti lainsäädännössä oleviin puutteisiin. 

Esittelen seuraavassa alaluvussa vuokratyösuhteita koskevaa lainsäädäntöä ja 

erityisesti siinä olevia puutteita.

2.5 Vuokratyötä koskeva lainsäädäntöjä työehtosopimukset

Vuokratyö on yksi määräaikaisen työn muoto, joka kuuluu yhtäältä määräaikaisia 

työsuhteita koskevan lainsäädännön piiriin, mutta osittain vuokratyöstä säädetään 

erikseen. Vuokratyön teettämisen motiivien ja vuokratyötä koskevan lainsäädännön 

ymmärtämiseksi on siten oleellista tuntea yleistä määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvää 

lainsäädäntöä, sillä paitsi että se osin koskettaa myös vuokratyösuhteita, ovat 

määräaikaisia työsuhteita koskevat rajoitukset pitkälti syynä vuokratyösuhteiden 

yleistymiseen, (ks. Palanko-Laaka 2005.) Käsittelen tässä luvussa määräaikaisia 

työsuhteita ja vuokratyötä koskevaa lainsäädäntöä sekä vuokratyöyrityksiä sitovia 

työehtosopimuksia.
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2.5.1 Määräaikaisia työsuhteita koskevan lainsäädännön kehittyminen

Työsopimuslain mukaan työsopimuksen kestolle on kaksi vaihtoehtoa: toistaiseksi 

voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus: Niiden keskeinen ero on se, ettei 

työntekijällä ole määräaikaisessa työsuhteessa irtisanomissuojaa. Toistaiseksi 

voimassa oleva sopimus on Suomen lainsäädännön mukainen olettama, eli 

työsopimus on aina voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole tehty 

määräaikaiseksi. (Palanko-Laaka 2005, 5-6.)

Määräaikaisten työsopimusten käyttöä koskeva sääntely kirjattiin työsopimuslakiin 

vuonna 1984, jolloin edellytyksenä määräaikaisen sopimuksen solmimiselle tuli olla 

työn luonne tai yrityksen toimintaan tai työtehtävään liittyvä perusteltu syy. 

Lamavuosina määräaikaiset työsuhteet yleistyivät kuitenkin radikaalisti, sillä niiden 

tehtäväksi tuli madaltaa työllistämiskynnystä vaikeassa työmarkkinatilanteessa. 

Vuosina 1997-1999 mahdollisuutta solmia määräaikainen työsopimus laajennettiin 

entisestään: palvelujen kysynnän vakiintumattomuus kelpasi määräaikaisen 

työsuhteen perusteeksi ja työsuhteiden ketjuttamisen rajoitukset poistettiin. 

Pitkäaikaistyöttömien kanssa voitiin puolestaan solmia vuosina 1995-1996 

määräaikainen työsopimus jopa kokonaan ilman työsopimuslaissa edellytettyä syytä. 

(Palanko-Laaka 2005, 5-6.)

Nykyisin keskeisin määräaikaisten työsuhteiden käyttöä sääntelevä laki on 1.6.2001 

voimaan astunut uudistettu työsopimuslaki (55/2001), joka sisältää perussäännöksen 

työsopimuksen muodosta ja kestosta (Palanko-Laaka 2005, 4-8). Työsopimuslaissa 

ei edelleenkään yksilöidä perusteita määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle, vaan 

teksti on laadittu yleiseen muotoon, ja sen mukaan määräaikaisten työsopimusten 

käyttö on mahdollista, jos se on työnantajan toiminnan ja teetettävien töiden kannalta 

perusteltua eikä tarkoituksena ole kiertää työntekijän suojaksi säädettyjä 

irtisanomissuojasäännöksiä. Nykyisen lain mukaan määräaikaisten työsopimusten 

ketjuttaminen kuitenkin on kiellettyä.
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Työsopimuslaki on rakennettu työsuhteen heikomman osapuolen eli työntekijän 

suojelun periaatteelle. Tämän vuoksi työsopimuksen määräaikaisuutta rajoittavat 

säännökset koskevat vain työnantajan aloitteesta tehtyjä määräaikaisia sopimuksia: 

työntekijä voi omasta halustaan solmia määräaikaisen työsopimuksen ilman 

lainsäädännöllisiä rajoitteita. (Palanko-Laaka 2005, 4-8; Työsopimuslaki.)

Työsopimuslain mukaan työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä 

määräaikaiseksi tehtyä työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä peräkkäisiä 

määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Näin ollen 

työntekijä on jatkuvan työsopimuksen mukaisen irtisanomissuojan piirissä. (Lehto 

ym. 2005, 5; Palanko-Laaka 2005, 4-8; Työsopimuslaki.) Vaikka työntekijä onkin 

siis periaatteessa suojattu perusteettomilta määräaikaisilta sopimuksilta, on 

työnantajalla kuitenkin mahdollisuus valita hakijoista sellainen työntekijä, jolle 

määräaikaisuus sopii.

2.5.2 Vuokratyövoiman käyttöä koskeva lainsäädäntöjä sen ongelmakohdat

Nykyisessä työsopimuslaissa (55/2001) on erityissäännös oikeuksien ja 

velvollisuuksien siirtymisestä vuokrausyritykseltä käyttäjäyritykselle, kun 

vuokrausyritys luovuttaa työntekijänsä käyttäjäyrityksen käyttöön. Tällöin 

käyttäjäyritykselle siirtyy oikeus johtaa ja valvoa työntekoa sekä sellaiset työnantajan 

velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin. 

Vuokrausyrityksen velvollisuutena on puolestaan huolehtia muista 

työnantajavelvoitteista, kuten palkanmaksusta, työehtosopimusetuuksista, 

yhteistoimintavelvoitteista ja vuosiloman antamisesta. Lisäksi muun muassa 

vuosittaisen ylityömäärän seuraaminen ja työterveyshuollon järjestäminen jäävät 

yleensä vuokrausyrityksen velvoitteeksi. Työturvallisuusvelvoitteiden jakautumisesta 

vuokraaja- ja käyttäjäyrityksen kesken on säädetty erikseen työturvallisuuslaissa. 

(Työsopimuslaki; Palanko-Laaka 2005, 14.) Työsopimuslain lisäksi vuokratyötä 

koskevia erityissäännöksiä on työturvallisuuslaissa (738/2002), jonka mukaan 

määräytyy myös työterveyshuoltolain (1383/2001) soveltaminen. Lisäksi vuokratyö 

kuuluu soveltuvin osin työsuojelun valvontalain (131/1973) sekä yksityisiä
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työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta annetun asetuksen 

(1360/1999) piiriin. (Palanko-Laaka 2005, 4.)

Työantajavelvollisuuksien vastuunjako jää kuitenkin monilta osin epäselväksi 

lainsäädännössä. Työministeriön tilaamassa selvitystyössä ”Määräaikaisen työn 

yleisyys, käytön lainmukaisuus ja lainsäädännön kehittämistarpeet” (Palanko-Laaka 

2005) kartoitettiin määräaikaisen työn tilaa Suomessa. Vuokratyö oli selvitystyössä 

mukana, sillä ensinnäkin vuokratyö on yksi määräaikaisuuden laji ja syyt vuokratyön 

käyttöön ovat pitkälti yhtenevät määräaikaisen työn kanssa. Toiseksi vuokratyö on 

lainsäädännön puutteiden takia joiltain osin noussut korvaamaan määräaikaisen työn 

käyttöä.

Selvitystyön (Palanko-Laaka 2005) yksi keskeinen tulos oli se, että vuokratyön 

yleistymisen taustalla ovat puutteet lainsäädännössä. Vuokatyöntekijöiden kohdalla 

työsopimuslain perusturvassa on aukko, ainoastaan työturvallisuuden sääntely on 

selkeää. Sen sijaan työsuhdeturva, työnantajavelvollisuudet ja niihin liittyvä 

vastuunjako sekä työsuhde-etuuksien toteutuminen ovat epäselviä lainsäädännössä. 

Määräaikaisten työsuhteiden käyttöä rajoitetaan laissa, kun taas vuokratyön osalta 

säädökset ovat epäselviä, eikä vuokraajayrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen 

vastuunjako ole yksiselitteistä. Selvityksen mukaan vuokratyövoiman käytön 

yleistyminen ilmeisesti perustuu juuri siihen oikeudelliseen tulkintaan, ettei 

vuokratyössä, vaikka se määräaikaisen työn muoto onkin, tarvitse noudattaa 

määräaikaisen työn teettämisen edellytyksiä. Näin ollen työntekijän asema on 

vuokratyösuhteessa määräaikaistakin työsuhdetta heikompi. (Mt. 58, 63.)

Se, että työlainsäädäntöä tulkitaan niin, etteivät vuokratyösuhteet lukeudu 

määräaikaisia työsuhteita koskevan lainsäädännön piiriin, näkyy myös tämän 

tutkielman aineistossa. Määräaikaisia työsuhteita koskevan lainsäädännön kanssa 

ristiriidassa on muun muassa Eilakaislan oikeudellinen tulkinta siitä, ettei 

vuokratyössä määräaikaisuudella ole mittayksikköä:
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(1) Määräaikaisuudella ei ole mittayksikköä (Eilakaisla, liite 14)

Eilakaisla esittää aineistossa avoimesti myös, että henkilöstöpalveluyritysten palvelut 

ovat keino varmistaa työsuhdeasioiden laillisuus:

(2) Henkilöstöpalveluvritvkset tarjoavat yrityksille henkilöstön hankintaa ja 
henkilöstöhallintoa koskevia palveluja tavoitteenaan henkilöstöresurssien 
tehokkuuden parantaminen, johtamisen ja henkilöstöasioiden hoitamisen 
helpottuminen, kustannustehokkuuden parantaminen sekä työsuhdeasioiden 
laillisuuden varmistaminen. (Eilakaisla, liite 12)

Esimerkki 2 voidaan tulkita niin, että henkilöstöpalveluyritysten avulla voidaan 

kiertää määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä. Esimerkkien 1 ja 2 

perusteella voidaan Eilakaislan nähdä tulkitsevan lakia monien muiden 

henkilöstöpalveluyritysten tavoin niin, että esimerkiksi vuokratyön avulla on sallittua 

kiertää määräaikaisia työsuhteita koskevaa lainsäädäntöä.

2.5.3 Työehtosopimusten soveltaminen vuokratun työntekijän työsuhteessa

Paitsi lainsäädännön keinoin, työmarkkinaosapuolien toimintaa voidaan koordinoida 

ja säädellä myös osapuolten solmimien työehtosopimusten avulla. 

Henkilöstövuokrausyritysten kohdalla sovellettava työehtosopimus kuitenkin 

vaihtelee suuresti muun muassa sen mukaan, kuuluuko vuokrausyritys 

työnantajaliittoon tai mitä toimialaa vuokratyövoimaa käyttävä yritys edustaa.

Henkilöstövuokrausyritysten edunvalvonnasta vastaa Henkilöstöpalveluyritysten 

Liitto, johon suuri osa henkilöstön vuokrausta harjoittavista yrityksistä kuuluu. 

Tämän tutkimuksen kohteina olevista 20 yrityksestä 15 on jäseninä kyseisessä 

liitossa, yksi (Varamiespalvelu-Yhtiöt) kuuluu Palvelualojen Toimialaliittoon, yksi 

(Seure Henkilöstöpalvelut) Palvelulaitosten työnantajayhdistykseen ja loput kolme 

yritystä (Adansia, CL-Yhtiöpalvelu, ja VPS Henkilöstöpalvelu) eivät ainakaan 

verkkosivuillaan ilmoita kuuluvansa mihinkään liittoon. V uokratyöntekijöillä 

puolestaan ei ole yhtä omaa liittoa, joka ajaisi yksinomaan kaikkien

25



vuokratyöntekijöiden etua, ja suuri osa vuokratyöntekijöistä ei kuulu mihinkään 

ammattiliittoon.

Työsopimuslain mukaan vuokratun työntekijän työsuhteessa sovelletaan 

henkilöstövuokrausyritystä joko työehtosopimuslain (436/1946) perusteella sitovaa 

työehtosopimusta tai yritystä velvoittavaa yleissitovaa työehtosopimusta. Jos tällaista 

sopimusta ei ole, sovellettavaksi tulee käyttäjäyritystä sitova työehtosopimus. Mikäli 

mitään sitovaa työehtosopimusta ei löydy, noudatetaan kohtuullisia ja tavanomaisia 

työsopimusehtoja. (Palanko-Laaka 2005, 14; Työsopimuslaki.)

Henkilöstöpalveluyritysten Liitolla on kaksi työehtosopimusta työntekijäpuolen 

kanssa: ravintolamuusikkoja koskeva sopimus sekä Erityisalojen Toimihenkilöliitto 

ERTO ry:n kanssa solmittu taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä 

olevia vuokratoimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (75/2002). 

Henkilöstöpalveluyritysten Liiton ja Erityisalojen Toimihenkilöliiton solmima 

työehtosopimus on luonteeltaan yleissitova. Toisin sanoen myös liittoon 

kuulumattomien työehtosopimuksen määrittelemillä aloilla henkilöstövuokrausta 

harjoittavien yritysten on noudatettava työehtosopimuksen säädöksiä. 

Huomionarvoista on kuitenkin, että sopimuksen piiriin kuuluu vain osa 

vuokratyöntekijöistä: sopimus ei koske esimerkiksi teollisuuden palveluksessa olevia 

vuokratyöntekijöitä. Esimerkiksi Varamiespalvelu-Yhtiöt, jolla on paljon muilla kuin 

edellä mainitun työehtosopimuksen toimialoilla työskenteleviä työntekijöitä, ei kuulu 

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:hyn, vaan on tehnyt erilliset sopimukset eri 

toimialaliittojen kanssa. Tilanteessa, jossa vuokrausyrityksellä ei ole tällaisia 

sopimuksia eri toimialaliittojen kanssa, sovellettavaksi tulevat käyttäjäyritystä sitovat 

työehtosopimukset (Viitala ym. 2006 13; Työsopimuslaki 55/2001).

Lainsäädännön puutteiden vuoksi henkilöstöpalvelualalle on mahtunut monenlaisia 

yrittäjiä, ja yritysten toiminta on saanut kritiikkiä osakseen erityisesti ammattiliitoilta. 

Alan toimintatapoihin puuttuminen on nähty myös työnantajapuolella tarpeelliseksi. 

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto julkisti vuoden 2006 toukokuussa
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Henkilöstöpalvelualan työvoiman vuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot, joiden 

tarkoituksena oli selkiyttää alan toimintatapoja sekä ohjata osapuolia kiinnittämään 

huomiota työntekijöiden työturvallisuuteen ja tasapuoliseen kohteluun 

(Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2006). Lisäksi liitto tiukensi jäsenkriteereitään ja 

perusti alalle eettisen lautakunnan. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto on myös laatinut 

alalle yleiset toimintaperiaatteet, joita sen jäsenyritykset ovat sitoutuneet 

noudattamaan. (Henkilöstöpalveluyritysten Liitto 2006; Kalmi 2006.) Liiton laatimat 

ohjeet ja toimintaperiaatteet sitovat kuitenkin jälleen vain liittoon kuuluvia yrityksiä, 

ja näin ollen uudistusten ulkopuolelle jääviä yrityksiä ne eivät koske.

2.6 Vuokratyövoiman lisääntyneen käytön aiheuttamat ongelmat

Määräaikaisten työsuhteiden ja vuokratyövoiman käytön kasvu koetaan 

yhteiskunnassa ongelmallisena, koska kasvulla on epäsuotuisia vaikutuksia näiden 

lyhytaikaisten töiden tekijöihin. Niin sanottu pätkätyö Iäisyys aiheuttaa tyypillisesti 

työntekijöissä taloudellisen epävarmuuden ja turvattomuuden tunnetta. (Ks. esim. 

Lehto ym. 2005, 3.) Vuokratyöntekijällä ei myöskään ole samanlaista työyhteisön 

tuomaa turvaa kuin vakituisessa työsuhteessa olevalla. Vuokratyössä oleva työntekijä 

on työsuhteessa vuokratyövoimaa välittävään yritykseen, mutta käytännössä 

kuitenkin työskentely-ympäristö, työtoverit ja esimies ovat toimeksiantajayrityksen 

tiloissa, ja suhde varsinaiseen työnantajaan eli vuokrausyritykseen saattaa näin ollen 

jäädä etäiseksi. Toimeksiantajayrityksen vakituinen henkilöstö saa työstään ja 

osaamisestaan vastikkeeksi palkan, luotettavan työpaikan ja mahdollisuudet kehittyä. 

Vuokratyövoimaan kuuluvat työntekijät taas sijoittavat käyttäjäyritykseen kyllä 

työpanoksensa ja osaamisensa, mutta eivät saa sieltä vastikkeeksi palkkaa ja heidän 

urakehitysmahdollisuutensakin ovat usein muualla. (Viitala 2006, 23.)

Henkilöstövuokrausyritykset voitaisiinkin rinnastaa esimerkiksi konsulttitoimistoihin 

tai vaihtoehtoisesti mallitoimistoihin, joissa työntekijöiden palkka saattaa olla, ja 

usein onkin, riippuvainen heidän omasta kyvystään työllistyä ja joissa työskentely- 

ympäristö on muualla kuin työnantajan tiloissa.
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Määräaikaisten työsuhteiden, joihin siis myös vuokratyösuhteet kuuluvat, 

vaikutuksista on tehty useita eri selvityksiä valtionhallinnon toimeksiannosta. 

Työministeriön Työpoliittinen tutkimus ja Työhallinnon julkaisu -sarjoissa on 

julkaistu useita määräaikaisia sekä vuokratyösuhteita koskevia selvityksiä monen eri 

sidosryhmän näkökulmasta. Esimerkiksi työministeriön teettämä Pysyvän työn 

toivossa -selvitys (Lehto ym. 2005) käsittelee määräaikaisten työsuhteiden käyttöä ja 

kokemista. Vuonna 2005 valmistuneen selvityksen Määräaikaisen työn yleisyys, 

käytön lainmukaisuus ja lainsäädännön kehittämistarpeet (Palanko-Laaka) aiheena 

puolestaan on muun muassa lainsäädännössä olevat puutteet vuokratyön osalta ja 

vuokratyön käyttö keinona kiertää määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvää 

lainsäädäntöä. Vuokrausyritysten, käyttäjäyritysten, ammattiliittojen ja 

vuokratyöntekijöiden käsityksiä vuokratyöstä esittelee ”Näkökulmia vuokratyöhön” - 

selvitys (Viitala ym. 2006). Tämän tutkielman valmistumishetkellä uusin vuokratyötä 

käsittelevä selvitys on työministeriön kesäkuussa 2006 asettaman kolmikantaisen 

työryhmän määräaikaisia työsuhteita ja niiden käytön edellytyksiä selvittänyt raportti 

(Työministeriö 2006). Työryhmän tavoitteena oli aiempaan työministeriön 

selvitykseen (Palanko-Laaka 2005) pohjautuen tutkia, onko mahdollista valmistella 

toimenpiteitä joilla voidaan vähentää määräaikaiseen työhön liittyviä ongelmia 

rajoittamatta kuitenkaan määräaikaisen työn oikeutettua käyttöä.

Varsin lyhyen ajan sisällä tehtyjen selvitysten lukumäärä kuvastaa vuokratyön ja 

määräaikaisten työsuhteiden ongelmallisuutta. Vuokratyöllä on kiistatta positiivisia 

vaikutuksia työllisyyteen, mutta ongelmaksi on muodostunut vuokratyön väärinkäyttö 

tilanteissa, joissa työvoiman tarve on todellisuudessa jatkuva. Työsopimuslakia 

tulkitaan nykyisin niin, että perusteen määräaikaiselle vuokratyösuhteelle määrittää 

pelkästään käyttäjäyrityksen eikä henkilöstövuokrausyrityksen työvoimatarve. 

Henkilöstö vuo krausyrityksen ei siis tarvitse osoittaa työvoimatarvettaan, mikä 

mahdollistaa määräaikaisia työsuhteita koskevan lainsäädännön kiertämisen. 

Henkilöstövuokrausyritys vapautuu näin ollen vuo kratyöntekijö iden työllistämisestä 

niinä aikoina, jolloin vuokratyöntekijöille ei ole tarjolla töitä käyttäjäyrityksissä.
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Työsopimuslain edellyttämäksi määräaikaisen työsuhteen perusteluksi riittää 

puolestaan työn epävarmuus ja suhdannevaihtelut. (Palanko-Laaka 2005, 58.)

2.6.1 Miksi yritykset käyttävät vuokratyövoimaa?

Vuokratyövoiman käytön voimakkaan kasvun taustalla on se, että yritykset 

ulkoistavat yhä enemmän toimintojaan. Eniten vuokratyöntekijöitä käytetään 

sesonkiluontoisessa työssä sekä sijaisuuksien järjestämisessä. Vuonna 2005 erityisen 

yleistä vuokratyövoiman käyttö oli rakennus-, hotelli- ja ravintola-alalla. Kysyntä oli 

jatkuvassa kasvussa myös teollisuudessa ja eri palvelualoilla. (YLE Uutiset, 2006a.) 

Yhtenä syynä vuokratyövoiman kysynnän kasvuun on määräaikaisia töitä koskevan 

lainsäädännön tiukentuminen (Lehto ym. 2005). Vuokratyövoimaa käyttämällä 

voidaan kiertää lainsäädännön työsuhteiden määräaikaisuudelle asettamat rajoitukset.

Vuokratyövoimaa käytetään myös eräänlaisena puskurina suhdannevaihtelujen 

tasaamisessa. Vuokratyöntekijöitä on nopeasti saatavilla, ja heistä eroon pääseminen 

on tarpeen tullen yhtä nopeaa. Näin yrityksen henkilöstökustannukset joustavat 

nopeasti. (Viitala ym. 2006, 2.) Etenkin kvartaalitaloudessa henkilöstökustannusten 

nopea joustaminen voi olla tärkeää.

Työministeriön selvityksessä Näkökulmia vuokratyöhön (Viitala ym. 2006) 

haastateltiin vuokratyöntekijöitä sekä ammattiliittojen, henkilöstö vuokraus- ja 

käyttäjäyritysten edustajia tavoitteena täsmentää kuvaa vuokratyö ilmiöstä. 

Haastattelut toteutettiin avoimina teemahaastatteluina, jossa kysymyksillä ainoastaan 

ohjailtiin haastattelun kulkua. Taulukossa 2 esitetään tiivistetyssä muodossa ja 

ryhmiteltyinä edellä mainittujen osapuolten edustajien käsityksiä siitä, miksi 

vuokratyövoimaa käytetään. Haastateltavien omin sanoin antamat vastaukset 

ryhmiteltiin teemoittain. Vastaukset eivät ole tärkeysjärjestyksessä.
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Taulukko 2. Eri ryhmien antamat perustelut vuokratyövoiman käytölle.

Vuokrausyritykset Käyttäjäyritykset Vuokratyöntekijät Ammattiliitot

Rekrytoi ntityön ja - 
vastuun siirtäminen 
vuokrausyritykselle

Rekrytoi ntityön ja - 
vastuun siirtäminen 
vuokrausyritykselle

Rekrytoi ntityön ja - 
vastuun siirtäminen 
vuokrausyritykselle

Rekrytointityön ja - 
vastuun siirtäminen 
vuokrausyritykselle

Tuotannon
joustavuuden
vaatimukset

Tuotannon
joustavuuden
vaatimukset

Tuotannon
joustavuuden
vaatimukset

Tuotannon
joustavuuden
vaatimukset

Henkilöstö
kustannusten
hallinta

Henkilöstö
kustannusten
hallinta

Henkilöstö
kustannusten
minimointi

Muuttuneet
työmarkkinat

Väylä saada
vakinaistettavaa
työvoimaa

Työvoiman nopea ja 
helppo saatavuus

Työvoiman nopea ja 
helppo saatavuus

Työvoiman nopea ja 
helppo saatavuus

Erityisosaamisen 
hankinnan väylä

Toimiva ruuhka-apu 
ja työvoima 
projektiluonteisissa 
tehtävissä

Toimiva ruuhka-apu Yritysten
keskittyminen
ydinasioihin

Projektiluonteinen
työ

Ei irtisanomisaikaa Toimiva ruuhka-apu

(Viitala ym. 2006, 127.)

Pääosin eri osapuolten esittämät käsitykset vuokratyön käytön syistä ovat 

yhdenmukaisia. Kuitenkin esimerkiksi vuokrausyritysten edustajat näkevät käytön 

syyt ”ylevämpinä” kuin muut haastatellut: he pitävät henkilöstövuokraustoimintaa 

keinona hankkia erityisosaamista ja vakinaista henkilökuntaa. Minkään muun ryhmän 

edustaja ei näe vuokratyön käyttöä väylänä saada vakinaistettavaa työvoimaa. Lähes 

kaikki vuokratyöntekijät puolestaan nostivat tärkeimmäksi syyksi käyttää 

vuokratyövoimaa mahdollisuuden lopettaa työsuhde milloin tahansa (Viitala ym. 

2006, 128).

Kiinnostava ilmiö vastauksissa on niiden yhdenmukaisuus. Vaikka vastaajille ei 

annettu valmiita vaihtoehtoja (vastaukset on jälkikäteen ryhmitelty), silti neljän eri 

osapuolia edustavan ryhmän vastaukset ovat hyvin samassa linjassa keskenään. 

Tutkijoiden mukaan puheissa toistuivat samat käsitteet, vaikka niihin liittyvät
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merkityksenannot jonkin verran vaihtelivat (Viitala ym. 2006, 127). Kaikki vastaajat 

mainitsivat perusteeksi rekrytointityön ja -vastuun siirtämisen sekä tuotannon 

joustavuuden vaatimukset. Erityisen mielenkiintoista on kuitenkin, että nämä usein 

työnantajan puheiden iskulauseet ovat tavoittaneet myös vuokratyöntekijät, jotka näin 

ottavat ne omaan puheeseensa. Vuokratyöntekijä vaikuttaa siis omaksuneen 

tehokkaasti henkilöstövuokrausyritysten, ja osin ehkä myös valtionhallinnon, luoman 

diskurssin siitä, miksi vuokratyötä on käytettävä. Tämä voi viitata myös siihen, että 

tietyt vuokratyöstä ja nykytyöstä puhumisen tavat ovat luonnollistuneet 

kielenkäyttöömme.

2.6.2 Miksi työntekijät hakeutuvat vuokratyösuhteeseen?

Viitala ym. (2006) kysyivät tutkimuksessaan haastattelemiltaan 16 

vuokratyöntekijältä myös syitä vuokratyösuhteen solmimiseen. Taulukossa 3 on 

listattu vuokratyöntekijöiden tutkimuksessa ilmoittamat syyt.

Taulukko 3. Vuokratyöhön hakeutumisen syyt

Miksi vuokratyö?__________________________
Vakituinen työsuhde jatkunut vuokratyösuhteena______
Ei ole löytänyt oman alan töitä____________________
Ei ole saanut vakituista työtä omalta alalta___________
Keino päästä oman alan töihin____________________
Ollut työttömänä_________________
Keino saada vakituinen työpaikka__________________
Opintojen ohessa______________ _________________

(Viitala ym. 2006, 41.)

Tutkimuksessa ei eritelty eri syiden painoarvoa. Tutkijat nostavat kuitenkin esiin sen, 

että kaikki haastatellut pitivät vakituista työtä vuokratyötä parempana. 

Huomioarvoista on, että kaikki työntekijöiden kyselyssä mainitsemat syyt liittyvät 

työn löytämiseen ylipäänsä: yksikään vastauksista ei viittaa siihen, että työntekijä 

olisi erityisesti halunnut vuokratyöhön. Tosin esitettyä opintojen ohessa -syytä voi 

muun tutkimuksessa esitellyn materiaalin perusteella pitää joustavuuden tavoitteluna.
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Kaikki muut syyt taas viittaavat siihen, ettei vuokratyösuhteessa olla vapaaehtoisesti 

vaan pikemminkin olosuhteiden pakosta. Samansuuntaisia tuloksia on saatu 

muissakin työministeriön tutkimuksissa. Suuri osa määräaikaisessa työsuhteessa 

olevista haluaisi vakituiseen työsuhteeseen, kuten käy ilmi Pysyvän työn toivossa - 

selvityksestä (Lehto ym. 2005). Kysyttäessä määräaikaisen työn tekijöiltä syytä 

määräaikaisuuteen 80 prosenttia vastaajista ilmoitti syyksi sen, ettei pysyvää työtä ole 

tarjolla. Kuviossa 6 ovat kyselyn tulokset myös sukupuolittain esitettynä.

100%

KaikkiMiehetNaiset

□ Muu syy, ei osaa 
sanoa

□ Ei halua pysyvää

□ Pysyvää ei tarjolla

Kuvio 6. Määräaikaisuuden syy vuonna 2003. (Työolo-tutkimus: ks. Lehto ym. 2005, 
15.)

Yleisin syy vuokratyöhön ajautumiseen on selkeästi se, että vakituista työtä ei ole 

tarjolla. Keskeistä olisikin katsoa tämän perustelun taakse ja pohtia, miksei vakituista 

työtä ole tarjolla. Taloudelliselle diskurssille on usein tyypillistä esittää asioiden vain 

tapahtuvan itsestään (ks. esim. Karvonen 1995). Vakituisen työn vähyys ei 

kuitenkaan ole annettu tila, johon ei voida vaikuttaa. Vakituista työtä ei ole tarjolla, 

koska on tarjolla työnantajan haluamaa joustavaa vuokratyövoimaa. Kun yritykset 

peräänkuuluttavat joustavuutta työmarkkinoilla, luodaan maailmaa, jossa joustavuus 

on yritykselle elinehto. Vuokratyöntekijätkin ovat jo omaksuneet väitteen: tuotannon
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on oltava joustavaa. Näin yritysten eli työantajapuolen ideologia on tullut 

vallitsevaksi ja luonnollistuneeksi kielenkäyttöön (ks. luku 3). Yksi merkki 

alistumisesta on se, että aletaan toistaa vastapuolen totuuksia. Voidaan sanoa, että on 

harhaanjohtavaa väittää, ettei vakituista työtä ole tarjolla, kun monen 

vuokratyöntekijän kohdalla työvoiman tarve on jatkuvaa. Sen sijaan, että luodaan 

kuvaa työmarkkinatilanteesta, johon ei voida vaikuttaa, voitaisiin vaihtoehtoisesti 

tuoda ilmi, että vakituista työtä ei ole tarjolla, koska lainsäädäntö ei sitä edellytä.

2.7 Vuokratyö uuden ajan instituutiona

Liikkuvuutta voi pitää nykyisen globaalin aikakauden ikonina: on mentävä ennemmin 

eteenpäin kuin asetuttava aloilleen. Kärjistäen voisikin sanoa, että nykytyön 

maailmassa on tyypillistä, ettei mikään muu kuin epävarmuus ole pysyvää. Läntisen 

maailman viime vuosikymmenien talouskasvu on pitkälti sidoksissa perinteisten, 

pysyvyyttä ilmentäneiden instituutioiden romuttamiseen: valtiollista kontrollia ja 

liike-elämän byrokraattisia rakenteita on alasajettu taloudellisen menestyksen 

vauhdittamiseksi. (Sennett 2007, 10.)

Vanhat instituutiot ovat kuitenkin korvautuneet uusilla, erilaiseen rakenteeseen 

perustuvilla instituutioilla. Sosiologi Richard Sennettin (2007, 51) mukaan uuden 

ajan instituutioille tyypillistä on työvoiman tilapäistyminen, kerrosten vähentyminen 

ja ei-lineaarinen työn järjestely, jotka kaikki johtavat organisaation aikajänteen 

lyhentymiseen. Uuden ajan instituutio on joustava organisaatio, jossa työ on 

tehtäväsuuntautunutta, eikä kiinteisiin toimenkuviin sidottua.

Vuokratyösuhteet ja muut määräaikaiset työsuhteet sopivat palvelemaan uuden ajan 

instituutioita. Vuokratyö itsessäänkin on jo instituutio: vuokratyön keskeisillä 

toimijoilla, vuokrausyrityksellä ja sen vakituisella henkilöstöllä, vuokratyöntekijällä 

ja vuokratyötä käyttävällä yrityksellä, on kaikilla omat vakiintuneet roolinsa, 

toiminnan käytänteet ovat vakiintuneet ja ne ovat kaikkien osapuolten jakamia 

(Berger & Luckmann 2005, 67). Vuokratyöntekijän rooliksi on vakiintunut olla

33



työsuhteen joustava osapuoli.

Uuden ajan instituutiot vaikuttavat työntekijöihin, jotka kokevat jatkuvaa 

epävarmuutta elämässään. Epävarmoja vuokratyösuhteita kuitenkin legitimoidaan 

yritysten globaalissa taloudessa kohtaamalla kilpailulla, jossa pärjääminen edellyttää 

joustavuutta. Kotimaisten yritysten menestyminen kansainvälisessä kilpailussa taas 

linkitetään usein yleiseen, yhteiskunnalliseen hyvinvointiin: kun yritykset 

menestyvät, myös yhteiskunta hyötyy. Vuokratyöntekijän alisteisen aseman 

legitimoinnin pohjaksi rakentuu mm yleinen yhteiskunnallinen hyvinvointi.
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3 Kriittinen diskurssianalyysi teoreettisena viitekehyksenä

Esittelen tässä luvussa tutkielmani teoreettista viitekehystä, kriittistä 

diskurssianalyysia. Lähden liikkeelle diskurssin käsitteen määrittelystä sekä pyrin 

selventämään diskurssintutkimuksen kenttää ja sen eri suuntauksia, erityisesti 

kriittistä diskurssianalyysia eri koulukuntineen. Keskityn Norman Faircloughin 

ajatuksiin kriittisestä diskurssianalyysista, sillä tutkimukseni nojautuu paljolti hänen 

käsityksiinsä. Pohdin myös lyhyesti, miten kriittinen diskurssianalyysi teoriana 

soveltuu verkkotekstien tutkimiseen.

Tutkimuksessani yhtenä tarkastelun kohteena on vuokratyöntekijän asema, minkä 

vuoksi valta-käsitteen mukaan ottaminen analyysiin on olennaista. Esittelen myös 

systeemis-funktionaaliseen kielitieteeseen pohjautuvia kielen tutkimiseen 

tarkoitettuja työkaluja, joita käytän tutkimusaineiston analyysissa.

3.1 Diskurssi ja diskurssien tutkimus

Diskurssin käsite on monimuotoinen. Diskurssilla voidaan viitata tekstien 

muodostamaan kokonaisuuteen, keskusteluun. Toisaalta tekstien voidaan ajatella 

muodostuvan eri diskursseista, jolloin käsitteellä diskurssi viitataan jonkin 

elämänalueen sisältöihin ja sisältöjen tuottamistapoihin. (Kotus 2004.) Formalistisen 

näkökannan (esim. Chomsky 1957) mukaan diskurssi on lausetta laajempi kielellinen 

kokonaisuus, jonka rakennetta voidaan analysoida samoin periaattein kuin 

kieliopillisia rakenteita. Hallidayn edustaman funktionalistisen näkemyksen mukaan 

diskurssi taas on sosiaalisen toiminnan muoto yhteisössä tai jokin sosiaalinen ilmiö, 

jonka avulla synnytetään merkityksiä. (Luukka 2000, 141-142.) Kapeimmillaan 

diskurssi voi siis olla tekninen termi lausetason ylittävälle kielelliselle rakenteelle ja 

laajimmillaan se voi olla mikä tahansa laaja yhteiskunnallinen, kulttuurinen tai 

historiallinen - tai vaikka nämä kaikki yhdistävä - konstruktio (Pälli 2003, 227).
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Yhteistä diskurssin eri määritelmille on kuitenkin näkemys siitä, että diskurssi 

muotoutuu aina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Diskurssien tutkimusta on harjoitettu perinteisesti niin yhteiskuntatieteilijöiden kuin 

kielentutkijoiden piirissä. Diskurssianalyysia voikin tehdä monella eri tasolla. Osa 

diskurssianalyyttisista tutkimuksista on vahvasti yhteiskuntateorioihin pohjautuvaa, 

ilman yksityiskohtaista yksittäisten tekstien tarkastelua. Tekstintutkimuksen metodiin 

pohjautuvat diskurssianalyyttiset tutkimukset voivat taas perustua hyvinkin spesifien 

kielen elementtien tarkasteluun. Kielentutkimuksen mukaan ottamisella 

diskurssianalyysiin pyritään usein löytämään sekä perusteluja havainnoille että 

syventämään tutkimusta kielen näkökulmasta.

Diskurssianalyysin ei voida katsoa muodostavan yhtenäistä ja vakiintunutta 

teoreettista taustaa, yhteisestä analyysimenetelmästä puhumattakaan (Pälli 2003, 18). 

Diskurssintutkimusta harjoitetaan useilla eri tieteenaloilla erilaisia tutkimusmetodeja 

käyttäen. Pälli (mt.) on kuvannut väitöskirjassaan diskurssianalyysin monimuotoista, 

eri tieteenaloja yhdistävää luonnetta termillä fuusiokeittiö. Diskurssianalyyttiset 

tutkimukset poimivat usein analyysityökaluja eri tieteenaloilta diskurssianalyysin 

melko löyhän viitekehyksen sisällä.

Diskurssintutkimuksen suuntaukset voidaan jaotella esimerkiksi tekstuaalisiin, 

kognitiivisiin, interaktionaalisiin ja konstruktionistisiin sen mukaan, miten 

suuntaukset ymmärtävät diskurssin käsitteen, mikä on tutkimuksen kohde ja miten ne 

suhtautuvat kontekstiin. Kriittinen diskurssianalyysi luokitellaan usein 

konstruktionistisiin suuntauksiin. (Luukka 2000, 143, 154.)

3.1.1 Kriittinen diskurssianalyysi

Kriittinen diskurssianalyysi on suuntaus, joka pyrkii yhdistämään yhteiskunnallisesti 

ja lingvistisesti orientoituneen diskurssintutkimuksen (Pietikäinen 2000, 192). 

Kriittisessä diskurssianalyysissa tekstianalyysi ei ole vain tekstien kielellistä
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analysointia ilman yhteyttä sosiaaliseen kontekstiin, vaan tekstejä tarkastellaan osana 

laajempaa kokonaisuutta, diskurssia. Sana kriittinen jo sinänsä kytkee lingvistisen 

tarkastelun yhteiskunnalliseen tarkasteluun, oli sitten kyse kriittisestä 

tekstintutkimuksesta, kriittisestä diskurssianalyysista tai mistä tahansa kriittisestä 

kielentutkimuksesta (Pälli 2003, 17). Muiden kriittistä näkökulmaa edustavien 

teorioiden tapaan kriittinen diskurssianalyysi on kiinnostunut ideologiakritiikistä ja 

vallasta sekä yhteiskunnallisiin epäkohtiin vaikuttamisesta. Keskeinen keino 

vallitseviin epäkohtiin vaikuttamiseksi on tuoda esiin näkymättömiä tai 

luonnollistumeita valtasuhteita ja -rakenteita sekä laajentaa tietoisuutta niistä, mikä 

mahdollistaa niiden halimasta vapautumisen (Pietikäinen 2000, 200) Kriittisen 

näkökulman ottava diskurssianalyysi tuo näin ollen usein avoimesti mukanaan 

analyysiin myös tutkijan omat arvostukset.

Yksi kriittisen diskurssianalyysin peruslähtökohdista on näkemys, että kielenkäyttö 

on toisaalta ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin rajoittamaa, mutta että toisaalta 

kielenkäyttö rakentaa sosiaalista todellisuutta ja muokkaa ympäröivää maailmaa. 

Kieli siis rakentaa maailmaa ja sosiaalista todellisuutta, mutta samanaikaisesti 

ympäröivä maailma muokkaa kieltä. (Pietikäinen 2000, 197.)

Faireloughin (1995, 97) mukaan kriittisen diskurssianalyysin avulla voidaan tuoda 

näkyviksi tekstien vaikutukset sosiaalisen todellisuuden rakentajina. Kriittinen 

diskurssianalyyttinen tutkimus voi paljastaa nimenomaan sellaisten tekstien voiman, 

joiden vaikutukset pohjautuvat ”piilomerkityksiin”. Se voi paljastaa teksteissä olevia 

taustaoletuksia, asennoitumista ja roolijakoa.

Diskurssianalyysi on siis tekstintutkimusta tai -analyysia laajempi käsite, mutta 

tekstianalyysi on olennainen osa lingvistisesti suuntautunutta diskurssianalyysia. 

Kriittinen diskurssianalyysi liikkuu eri tasoilla: abstraktilla tasolla se keskittyy 

pysyvyyden tai muutosten tarkkailuun, konkreettisella tasolla yksittäisten tekstien 

sisältöön. (Fairclough 2003,2-3.)
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3.1.2 Kriittisen diskurssianalyysin suuntauksia

Yhteiskunnallista suuntautunutta kriittistä diskurssintutkimusta on tehty jo 

pidempään, mutta tekstintutkimuksen alueella kriittinen diskurssianalyysi on 

suhteellisen uusi suuntaus. Lingvistisesti suuntautuneen kriittisen diskurssianalyysin 

alle on kuitenkin Luukan (2001) mukaan ehtinyt kehittyä jo ainakin kolme eri 

suuntausta. Yksi on sosiokulttuuria ja yhteiskuntateorioita painottava suuntaus, jota 

edustaa muun muassa Faire lough (1995, 2003). Toinen on enemmän kognitiota 

painottava suuntaus, jota edustaa esimerkiksi van Dijk (1993). Kolmanneksi voidaan 

Luukan (ma.) mukaan lukea muun muassa Wodakin (1996) edustama niin sanottu 

diskurssi-historiallinen suuntaus, joka korostaa tekstien historiallisten ja 

sosiolingvististen taustojen ymmärtämisen tärkeyttä. Yhteistä kriittisen 

diskurssianalyysin eri suuntauksille on halu tehdä sosiaalisesti relevanttia 

kielentutkimusta (Pietikäinen 2000, 196). Yksi keskeinen kriittisen diskurssianalyysin 

eri suuntaukset toisistaan erottava tekijä on se, miten vahvasti ne pohjautuvat tekstien 

kielelliseen analysointiin. Luukan (ma.) mukaan teoreettisesti laveimman 

perspektiivin teksteihin ottaa Faire lough, jota joskus arvostellaan koko 

tekstianalyysin unohtamisesta.

Tämän tutkielman teoreettisena taustana on lähinnä Faircloughin sosiokulttuurista ja 

yhteiskuntateorioita painottava suuntaus, joka pohjautuu tekstianalyysiin ja Hallidayn 

käsitykseen kielen ja kielenkäytön funktionaalisuudesta. Esittelen seuraavaksi 

Faircloughin näkemyksiä kriittisestä diskurssianalyysista.

3.1.3 Faireloughilainen kriittinen diskurssianalyysi

Norman Faireloughia (esim. 1995, 2003) pidetään yhtenä kriittisen diskurssianalyysin 

keskeisistä kehittäjistä. Fairclough on itse korostanut nimenomaan lingvistisesti 

suuntautuneen diskurssintutkimuksen merkitystä. Hän pyrkii myös oman 

ilmoituksensa mukaan häivyttämään sosiaalitieteisiin nojautuvan diskurssianalyysin 

ja tekstien lingvistiseen tutkimukseen pohjautuvan diskurssianalyysin rajaa.
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(Fairelough 2003, 2-3.) Yhteiskunnallisesti suuntautuneen diskurssianalyysin yhtenä 

keskeisimpänä perustana ovat Foucault’n (1972) käsitykset (Fairclough 2003, 2), ja 

Faireloughin ajattelumalli pohjautuu pitkälti FoucaulVn käsityksiin kielenkäytöstä 

yhteiskunnallisena käytänteenä, diskurssina (Kalliokoski 1995, 22). Faircloughin 

lähestymistapa pohjautuu kuitenkin myös Hallidayn systeemis-funktionaaliseen 

kieliteoriaan.

Faircloughin (1995, 97) mukaan diskurssianalyyttisen tutkimuksen voi jakaa kolmeen 

eri tasoon: tekstitasoon, tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvään 

diskursiivisten käytäntöjen tasoon ja sosiaalisten käytäntöjen tasoon. Fairclough on 

havainnollistanut diskurssin käsitteen moniulotteisuutta kuviolla (7).

Tekstin tuottaminen

Teksti

Tekstin tulkinta

Diskursiiviset käytänteet

Sosiokulttuuriset käytänteet 

(tilanteinen, institutionaalinen ja ideologinen taso)

Kuvaustaso

Tulkintataso (prosessianalyysi)

Selitystaso
(yhteiskunnallinen analyysi)

Kuvio 7. Diskurssin ulottuvuudet Faircloughin mukaan (Fairclough 1995, 98.)

Esimerkiksi vuokratyödiskurssi voidaan Faircloughin kuviota soveltaen nähdä 

kapeimmillaan yksittäisen vuokratyöntekijän ja henkilöstövuokrausyrityksen 

edustajan välisenä keskusteluna uudesta toimeksiannosta ja laajemmassa 

mittakaavassa henkilöstövuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijöiden 

kommunikatiivisena käytäntönä. Laajimmillaan vuokratyödiskurssi voidaan 

ymmärtää osana yhteiskunnallista, työmarkkinoihin ja talouteen liittyvää ideologista 

keskustelua. Tämän tutkielman tekstit ovat siten paitsi henkilöstövuokrausyritysten
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institutionaalisia tekstejä myös yhteiskunnassa käytävään vuokratyödiskurssiin 

osallistuvia puheenvuoroja.

Kuviossa 7 on hahmoteltu tämän tutkielman sijoittumista suhteessa muihin 

yhteiskunnassamme käynnissä oleviin diskursseihin. Olen nimennyt tutkimusalueen 

diskurssit vuokratyösuhdediskurssiksi (ks. kuvio 7, tummennettu alue). Tutkielma 

liittyy vuokratyödiskurssiin tai on osa sitä. Vuokratyödiskurssi on siten yläkäsite. 

Tutkimuskohteena on vuokrausyritysten tekstien luoma maailma sekä 

vuokratyöntekijöiden, käyttäjäyritysten ja vuokrausyritysten välinen vuorovaikutus 

vuokratyödiskurssien maailmassa.

TYÖELÄMÄDISKURSSI
VUOKRATYÖDISKURSSI

Valtionhallinnon edustajat

/ VUOKRATYÖSUHDE- \ 
DISKURSSI

Työmarkkinajärjestöt

Media Henkilöstövuokrausyritykset HYVINVOINTIDISKURSSI

Vuokratyöntekijät
V uokratyöntekijät

Henkilöstövuokrausyritykset

Käyttäjäyritykset

TALOUSDISKURSSI

Kuvio 8. Vuokratyödiskurssin sijoittuminen suomalaiseen keskusteluun

Vuokratyödiskurssia voi siis pitää tutkielmani aineiston diskursseja laajempana 

käsitteenä, jossa on myös enemmän osallistujia kuin tämän tutkielman diskursseissa. 

Myös esimerkiksi työmarkkinajärjestöt ovat kyllä osittain läsnä jo 

vuokratyösuhdediskurssissa, mutta sen keskeiset osallistujat ovat työ- ja 

kauppasuhteen osapuolet eli vuokrausyritys, vuokratyöntekijä ja käyttäjäyritys. Koko 

vuokratyödiskurssin voi taas nähdä laajemmin osallistuvan työelämädiskurssiin,
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hyvinvointidiskurssiin ja talousdiskurssiin, vain muutamia esimerkkejä antaakseni. 

Vuokratyödiskurssi on vahvasti ideologista, mistä kertoo jo työmarkkinajärjestöjen 

osallistuminen keskusteluun.

3.1.4 Verkkotekstien tutkimisen erityisiä piirteitä

Tutkimukseni kohteena olevat tekstit ovat verkkotekstejä. Verkkoteksteistä on tehty 

kielellistä analyysia melko paljon (esim. Harrison 2003; Thurlovv ym. 2004), mutta 

kriittisen diskurssianalyysin viitekehykseen sijoittuvia tutkimuksia ei kuitenkaan ole 

tehty samassa määrin, vaikka internetin merkitys yhtenä sosiaalisen todellisuuden 

rakentajana on kiistaton (Mautner 2005, 820—821). Tämän ja monien muidenkin 

tutkimusten kannalta verkkotekstien vaikutusta voi pitää jopa sosiaalisesti 

merkittävämpänä kuin painettujen tekstien vaikutusta, sillä suuri osa verkkoteksteistä 

on avoimesti kaikkien saatavilla ajastaja paikasta riippumatta.

Verkkotekstit poikkeavat luonteeltaan perinteisistä painetuista teksteistä, joten 

verkkoteksteille tyypillisiä tekstuaalisia elementtejä ei voi tutkimuksessa sivuuttaa. 

Verkkotekstit ovat multimodaalisia, minkä vuoksi tutkimuskohde ja tekstin käsite on 

määritettävä tarkasti. Tutkijan on selvennettävä, mitä kaikkea hän tutkimukseensa 

sisällyttää, koska verkossa on esimerkiksi kirjoitettua tekstiä, graafisia esityksiä, 

ääntä ja videoelementtejä. Multimodaalisuuden ohella verkkoteksteille tyypillistä on 

intertekstuaalisuus, eli niissä on paljon viittauksia ja linkkejä muihin teksteihin. Suuri 

osa viittauksista on hypertekstien muodossa, jolloin ne ohjaavat käyttäjän lukemaan 

aiheeseen liittyviä muita tekstejä. (Mautner 2005, 819.)

Internet on jatkuvasti elävä lähde, ja verkkotekstit ovatkin ajankohtaisuudessaan 

sosiaalisen todellisuuden heijastajina vertaansa vailla. Dynaamisuus aiheuttaa 

kuitenkin tutkimuksellisia ongelmia. Internetissä mikään ei ole pysyvää vaan aineisto 

päivittyy jatkuvasti, ja niin ollen verkkotekstejä käsittelevien tutkimusten aineisto on 

vain yhden hetken otanta tekstien jatkumosta. Valitsemalla verkkoteksteistä tiettynä 

hetkenä tietyn aineiston tutkittavaksi tutkija siis muuttaa dynaamisen verkkotekstin
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luonteen staattiseksi. Verkkotekstin hetkellisessä vangitsemisessa osa tekstin 

sellaisista ominaispiirteistä, kuin interaktiivisuus ja multimodaalisuus, menetetään 

väistämättä ainakin osittain. (Mautner 2005, 818.)

Verkkoteksteille ominaista on myös historiallisen jatkumon puute: uusi tekstiversio 

korvaa usein vanhan (Mautner 2005, 818). Tämänkin tutkielman ollessa työn alla 

usean yrityksen internet-sivut uusiutuivat, ja osa tutkimusaineistosta katosi jälkeä 

jättämättä. Verkkotekstien tutkimisessa tekstien ”vangitseminen” on kuitenkin 

analyysin kannalta lähes välttämätöntä. Silti verkkotekstien tallentaminen 

lineaariseen muotoon on aina myös lukijan tulkintaa, sillä tekstit voi järjestää monella 

eri tavalla kokonaisuudeksi (ma. 819).

Tässä tutkimuksessa olen käsitellyt tutkimusaineiston verkkotekstejä perinteisten 

tekstien tapaan. Olen jättänyt huomiotta esimerkiksi aineistossa olevat hypertekstit. 

Perustelen rajaustani sillä, että kiinnostukseni kohteena eivät olleet verkkotekstit 

sinänsä, vaan nimenomaan henkilöstö palveluyritysten tekstit; internet vain tarjosi 

käyttöön ajankohtaisimman ja kattavimman aineiston. Multimodaalisuuden ja 

intertekstuaalisuden mukaan ottaminen olisi kylläkin syventänyt tutkimusta, mutta 

myös paisuttanut sitä liikaa.

Kutsun tutkielmassani yhden linkin avaavaa sivua alasivuksi. Tutkielman aineistossa 

yksi alasivu muodostaa aina yhden tekstikokonaisuuden, ja siten yhden liitteen. 

Alasivulla olevat tekstit olen järjestänyt noudattaen länsimaista lukutapaa eli 

ylhäältä-alas- ja vasemmalta-oikealle-periaatteita. Tämän tutkielman analyysin 

kannalta ei ole merkityksellistä, millaiseen keskinäiseen järjestykseen alasivut (ks. 

Liitteet) on tutkimusaineistossa asetettu. Sen sijaan oleellista on tieto siitä, mikä 

yritys on tekstin lähettäjä, milloin teksti on ollut verkossa ja ketkä muodostavat 

tekstin kohderyhmän.
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3.2 Systeemis-funktionaalisen kieliteorian tarjoamia analyysityökaluja

Työkaluja lingvistisesti suuntautuneelle kriittiselle diskurssianalyysille on tarjonnut 

erityisesti Hallidayn (1994) kehittämä systeemis-funktionaalinen kieliteoria. 

S ystee mis- funkt io naal inen kielentutkimus on kiinnostunut kielen suhteesta muihin 

sosiaalisen elämän elementteihin, minkä vuoksi sen analyysitapa sopii hyvin kriittisen 

diskurssianalyysin välineeksi. Kriittinen diskurssianalyysi on kehittynyt osittain 

systeemis-funktionaalisen kielitieteen pohjalta, vaikka teoriat eroavatkin erilaisten 

päämääriensä takia. (Fairclough 2003, 5.) Systeemis-funktionaalinen kielitiede on 

hyvin käytännönläheinen teoria, sillä Halliday on antanut selkeitä esimerkkejä niistä 

kielen piirteistä, joita systeemis-funktionaalisen analyysin tekijät voivat 

tutkimuksessaan tarkastella. Esittelen tässä luvussa lyhyesti Hallidayn teoriaa, ja sen 

tarjoamia analyysityökaluja.

Hallidayn (esim. 1994) ajattelun mukaan kielen systeemi on rakentunut niiden 

funktioiden varaan, joita täyttämään kieli on sosiaalisissa tilanteissa kehittynyt. 

Koska tällaisia tehtäviä voi olla lukemattomia, on Halliday ottanut käyttöön kolme 

perusfunktiota, joiden avulla puhetekoja voidaan kuvata kielen systeemin tasolla: 

ideationaalisen, interpersoonaisen ja tekstuaalisen metafunktion. Metafunktiot 

kuvaavat kielen kolmea perustehtävää: maailman hahmottamista, maailmaan 

osallistumista ja tekstien rakentamista. Metafunktiot eivät kuitenkaan ole toisistaan 

irrallisia, vaan jokainen ilmaus on yhtäaikaisesti ideationaalisen, interpersoonaisen ja 

tekstuaalisen merkityksen realisoituma. (Luukka 2002, 101-103.)

Tässä tutkimuksessa keskeisessä asemassa on tekstin osapuolten välinen roolijako, 

jota voi päätellä muun muassa tekstin modaalisista aineksista. Modaalisilla aineksilla 

kirjoittaja ilmaisee omaa asennoitumistaan ja suhtautumistaan sanottuun eli lauseen 

prepositioon (Karlsson 2006, 228). Modaalisuus voidaan myös käsittää jonkin asian 

totuusarvona. Tekstin modaaliset ainekset luetaan Hallidayn teoriassa diskurssin 

sävyä kuvaavan interpersoonaisen metafunktion alle. Interpersoonainen metafunktio 

kuvastaa kielen roolia maailmaan osallistavana tekijänä. Kielen avulla voi ilmaista 

esimerkiksi tunteita, asenteita ja arvioita ja niin ollen asemoida myös tekstin

43



vastaanottaja tiettyyn rooliin. (Luukka 2002, 102-103.) Tekstin interpersoonaisten 

merkitysten tutkimiseen Halliday (1994) tarjoaa menetelmäksi modaalisuuden ohella 

myös esimerkiksi puheen funktioiden tarkastelun. Puhefunktioita ovat esimerkiksi 

tarjoaminen, käskeminen, toteaminen ja kysyminen.

Diskurssin alaa kuvaavan ideationaalisen metafunktion avulla puhuja hahmottaa 

todellisuutta ja ilmaisee samalla oman tulkintansa siitä. Ideationaalisen metafunktion 

sisällä on kaksi alaryhmää: varsinaista sisältöä ilmentävä kokemuksellinen aineisto ja 

asioiden välisiä suhteita rakentava looginen merkitys. Ideationaalisen metafunktion 

alueella tarkastelussa on keskeistä tekstin prosessien ja nimeämisen analyysi. 

(Halliday 1994; Luukka 2002, 102-103.) Tässä tutkielmassa yhtenä tarkastelun 

kohteena on tekstien eri osallistujien nimeäminen, jota käsitellään neljännessä 

luvussa. Teksteissä esiintyvistä prosesseista tarkastelen erityisesti vuokratyöntekijän 

rekrytointiin liittyviä prosesseja, jotka heijastelevat vuokratyöntekijän asemaa. 

Rekrytointiprosessia kuvaan luvussa 5.

Diskurssin tapaa kuvaava tekstuaalinen metafunktio jää tässä tutkimuksessa osin 

sivurooliin, koska tutkimuksen keskiössä ovat vuokratyön maailma ja 

vuokratyöntekijän asema siinä. Keskeisin tekstuaalisen metafunktion työkaluista 

tämän tutkielman kannalta on ilmauksien arvioiminen asteikolla abstraktius- 

konkreettisuus, jota käsittelen lähinnä luvussa 6.

3.3 Kieli vallan välineenä

Kriittinen diskurssianalyysi keskittyy erityisesti yhteiskunnassa vallitsevien 

valtasuhteiden epäsymmetriaan, ja yksi kriittisen diskurssianalyysin 

tutkimuskohteista onkin kielen rooli vallan mahdollistajana ja edesauttajana. 

Valtasuhteissa tapahtuvan liikehdinnän ja muutosten selittämisessä kriittinen 

diskurssianalyysi hyödyntää esimerkiksi Antonio Gramscin (esim. 1971) 

hegemoniateoriaa ja erilaisia ideologiateorioita. (Pietikäinen 2000, 202.)

Hegemonialla Gramsci tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jokin yhteiskunnassa 

vallitseva diskurssi saa niin itsestään selvän aseman, että se tukahduttaa muita
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diskursseja.

Vuokratyön yhteydessä yleisesti tunnustettu tosiasia on, että vuokratyöntekijä on 

alisteisessa asemassa suhteessa työnantajaansa ja vuokratyövoimaa käyttäviin 

yrityksiin (ks. luku 2). Brownin ja Levinsonin (1987, 77) mukaan 

vuorovaikutussuhteissa vallalla on kaksi osin limittäistä ulottuvuutta: valta voi 

perustua yhtäältä toisen osapuolen materiaaliseen eli taloudelliseen tai fyysiseen 

taikka toisaalta henkiseen ylivoimaan. Vuokratyösuhteessa vuokrausyrityksen valta 

pohjautuu pitkälti lainsäädännön puutteisiin ja vallitsevaan työllisyystilanteeseen. 

Valta tulee vuokrausyritykselle näin tietyllä tapaa annettuna, yrityksen omista 

toimista riippumatta. Vallan limittyneisyys (vrt. Brown & Levinson 1987) näkyy 

siinä, että vallitseva materiaalinen tilanne antaa yrityksille myös henkistä ylivaltaa.

Thompsonin (1990, 7) mukaan ideologia on vallan palveluksessa oleva merkitys: 

ideologiat voi nähdä niistä keinoista, joilla oikeutetaan tiettyjä sosiaalisia suhteita ja 

valtaeroja. Ideologisesti vuokratyöilmiön taustalla voidaan katsoa olevan 

taloudellisen menestyksen näkeminen tärkeimpänä toimintaa ohjaavana arvona. 

Keskeisenä keinona menestyksen tavoittelussa on työvoiman joustava käyttö 

yrityksen kulloisenkin tarpeen mukaan. Yritysten taloudellisella menestyksellä ja 

siihen kietoutuneella yhteiskunnallisella hyvinvoinnilla legitimoidaan 

vuokratyöntekijöiden asema työmarkkinoiden suhdannepuskurina (ks. luku 2).

Ideologian muuttuessa valtaapitäväksi eli hegemonistiseksi se arkipäiväistyy 

luonnollistuneeksi ajattelutavaksi ja rutiiniksi. Hegemonista valtaa pitävä ryhmä 

kehystää yhteiskunnallisen keskustelun: se määrittää raamit sille, mistä ja miten 

puhutaan tai mistä ei tarvitse puhua lainkaan (Hiilamo & Kangas 2007). 

Gramscilainen hegemonia tarkoittaa sitä, että jollakin yhteiskunnallisella ryhmällä on 

ylivertainen kapasiteetti määritellä nämä diskurssin kehykset. Hegemoninen valta on 

yhteiskunnassa jatkuvan kamppailun aihe. Faireloughin (1995, 94-95) mukaan 

hegemonian ja hegemonisen valtakamppailun tutkiminen edellyttää diskursiivisten 

käytänteiden ja näiden käytänteiden välisten suhteiden tutkimista.
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Kielenkäytössä valta näkyy luonnollistumina. Gramse in (1971) mukaan arkipäiväinen 

ajattelun rakenne kätkee taakseen merkittäviä yhteiskunnallisen hallinnan välineitä. 

Se, mikä on ajattelussa itsestään selvää, luonnollistunutta, legitimoi huomaamatta ja 

salakavalasti valtaa. Jos tämä valta halutaan murentaa, on kyettävä murtamaan 

vallitsevat ajattelun rakenteet. Tekstin ideologisten merkitysten analysoinnin kannalta 

on olennaista tarkastella esimerkiksi sitä, miten teksteissä nimitetään ja kuvataan 

ihmisiä, millaisissa prosesseissa he ovat osallisina ja missä roolissa he näyttäytyvät 

(Heikkinen 1999, 115).

Vuokrausyritysten tekstejä voi tarkastella ideologisina teksteinä, sillä 

vuokrausyritykset edustavat valtaa omaavaa työnantajapuolta ja ovat instituutioita, 

joiden tekstit liittyvät ideologisesti värittyneeseen vuokratyödiskurssiin. Tämän 

tutkielman kannalta on erityisen kiinnostavaa, minkälaisia asioita aineiston teksteissä 

esitetään annettuina eli minkälaisia luonnollistuneita oletuksia tekstien lähettäjät 

tekevät. Ideologisen tarkastelun voi katsoa soveltuvan vuokrausyritysten tekstien 

analyysiin erityisen hyvin siksi, että kielen ja vallan suhteen voi olettaa olevan 

erityisen korostunut teksteissä, joissa suhde perustuu instituution sisäiseen 

sosiaaliseen asymmetriaan (Kalliokoski 1995, 17), kuten vuokrausyrityksissä on. 

Kriittisen diskurssianalyysin määrittelyn mukaan ideologia yhdistetään valtasuhteiden 

ylläpitämiseen. (Heikkinen 1999, 82.) Ideologian tehtävänä on siis luoda ja pitää yllä 

vallan epäsymmetriaa (Kalliokoski 1995, 15).
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4 Vuokra työinstituutio ja vuokra työntekijän asema aineiston teksteissä

Tässä luvussa tarkastelen sitä, minkälaisina vuokratyöinstituutio sekä 

vuokratyöntekijän ja vuokrausyrityksen institutionaaliset tehtävät ja roolit 

näyttäytyvät aineiston teksteissä. Lisäksi tarkastelen lähinnä vuokratyöntekijän 

nimeämisen kautta sitä, minkälaista vuokratyöntekijän ja käyttäjäyrityksen välistä 

roolijakoa ja suhdetta tekstit rakentavat. Kaikki esittelemäni esimerkit perustuvat 

suppean aineistoni eli Adeccon, Eilakaislan, Manpower in, StaffPo intin ja 

Varamiespalvelun tekstien analysointiin. Esitän luvun päätteeksi yhteenvedon siitä, 

miten ilmiöt näkyvät laajassa tutkimusaineistossa.

4.1 Vuokratyön, vuokratyöntekijän ja vuokrausyrityksen institutionaaliset tehtävät

Liiketoimintastrategioissa on viime vuosina korostettu keskittymistä ydinosaamiseen 

monialaistumisen sijaan. Tällöin esimerkiksi rekrytointi ja henkilöstöasiat nähdään 

usein toimintoina, jotka eivät kuulu yritysten ydinosaamiseen ja jotka voidaan 

ulkoistaa. Työntekijä taas nähdään yhtenä yrityksen resurssina, ja erityisesti 

suorittavaa työtä tekevä ja pelkästään ydintoimintaa tukevista toiminnoista vastaava 

henkilöstö nähdään nykyisin usein yrityksen ytimen ulkopuolisena osana. Kuviossa 9 

havainnollistetaan työntekijöiden ja työtehtävien jakautumista ydinosaajiin ja 

potentiaalisesti ulkoistettavaan suorittavan tason henkilöstöön.

YDINOSAAMINEN 

VAKltUÍNÉN HENKILÖSTÖ

NS. TUKITOIMINTOJA 
SUORITTAVA HENKILÖSTÖ 

• (ULKOISTETTAVISS A)

Kuvio 9. Ydinosaajat ja ulkoistettava henkilöstö
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Tämän tutkielman aineistossa - erityisesti työnantajille kohdistetuissa teksteissä - 

rekrytointi ja henkilöstöasioiden hoitaminen esitetään ajalle tyypilliseen tapaan 

yleisesti yrityksen ydintoimintaa jarruttavana ja kuormittavana tekijänä. Tekstien 

mukaan yritys voi rauhassa keskittyä ydinosaamiseensa ulkoistettuaan esimerkiksi 

tukitoimintoja suorittavan henkilöstön rekrytoinnin vuokrausyritykselle (esim. 3).

(3) Kun haluat keskittyä vdinosaamiseesi, etkä ehdi käyttää omia voimavarojasi 
sopivien työntekijöiden etsimiseen, me autamme sinua. (Manpower, liite 62)

Vuokrausyritysten tarjoama vuokratyö taas esitetään tyypillisesti joustavana, 

riskittömänä, tehokkaana, nopeana ja edullisena tapana saada tarvittavat työntekijät. 

Vuokratyö tai vuokratyöntekijä esitetäänkin usein yritysten teksteissä ratkaisuna 

henkilöstöresursoinnin ongelmiin:

(4) Henkilöstövuokraus on Eilakaislan tunnetuin palvelumuoto, joka tarjoaa 
joustavan ratkaisun eri toimintojen ja työtehtävien henkilöresursointiin. 
(Eilakaisla, liite 14)

(5) Väliaikaista henkilöstöä tarvitaan monissa erilaisissa tilanteissa. Kiireellisten 
tilausten, projektien, sairaustapausten, lomien ja muiden työvoimatarpeiden 
yllättäessä ratkaisu löytyy onneksi läheltä: Varamiespalvelu-Yhtiöistä. 
(Varamiespalvelu, liite 42)

Ratkaisua edeltää aina ongelma ja tässä tapauksessa ongelmaksi kuvataan siis usein 

yrityksen olemassa olevien henkilöstöresurssien joustamattomuus eli toisin sanoen 

vakituinen työvoima ja sen joustamattomuus nähdään ongelmana.

4.1.1 Vuokratyöntekijän institutionaalinen tehtävä

Bergerin ja Luckmannin (2005, 88-89) mukaan kaikki instituutio itunut

käyttäytyminen on sidoksissa rooleihin, jolloin toimijoiden tyypittely tiettyjen roolien 

suorittajaksi jo itsessään alistaa heidät pakkokeinoille, eikä rooliin mukautuminen 

enää ole valinnaista. Roolien voidaan nähdä edustavan instituutiojärjestelmää 

kahdella tasolla: ensinnäkin roolisuoritus edustaa itse roolia, kuten esimerkiksi
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tuomitseminen edustaa tuomarin roolia, ja toisekseen rooli edustaa kokonaista

instituutioitunutta käyttäytymisjärjestelmää. Eilakaisla määrittää sekä työntekijä- että

työnantajapuolelle kohdistetussa teksteissä vuokratyöntekijöille selkeän 

institutionaalisen roolin työmarkkinoilla: heidän tehtävänään on tuoda joustavuutta ja

tehokkuutta (esim. 6).

(6) Henkilöstöpalvelualalla ja alan yrityksissä työskentelevillä on tärkeä täydentävä
rooli osana toimivia työmarkkinoita tuomalla joustavuutta ia tehokkuutta 
työmarkkinoille. (Eilakaisla, liite 22)

Huomionarvoista on, että tekstissä ei sanota, että vuokratyöntekijä on joustava ja 

tehokas, vaan teksti antaa ymmärtää, että vuokratyöntekijän avulla toteutetaan 

tarvittavat joustot, joilla työnantaja voi tehostaa toimintaansa. Näin ollen vuokratyön 

joustavuus työsuhdemuotona pohjautuu siihen, että vuokratyöntekijä on työsuhteen 

joustava elementti. Vuokratyöntekijän roolina ei siis tekstin mukaan ole yksinomaan 

tehdä hänelle osoitettua työtä, vaan hänellä on laajempi yhteiskunnallinen tehtävä: 

tuoda työmarkkinoille joustavuutta ja tehokkuutta. Tehtävä työ asetetaan näin 

sivurooliin vuokratyöntekijän kohdalla. Kun vakituisen työntekijän rooli on tehdä 

työnsä, vuokratyöntekijän rooli on täydentää työmarkkinoita, ja hänet asetetaan siten 

lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan kuin vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä. 

Sitä, että Eilakaisla kuvaa vuokratyöntekijän roolia tärkeäksi (esim. 6), voidaan pitää 

pyrkimyksenä nostaa vuokratyön marginaalista statusta työnhakijoiden silmissä.

Työministeriön haastattelututkimuksessa (Viitala ym. 2006, 131) henkilöstöpäälliköt 

perustelivatkin vuokratyövoiman käyttöä ”oman vakituisen henkilökunnan 

työsuhteiden jatkuvuuden varmistamisella”, mikä tukee edellä esitettyä tulkintaa 

vuokratyöntekijän roolista. Vuokratyöntekijän tehtävänä on siis näin ollen tukea 

vakituisen henkilökunnan työsuhteen jatkuvuutta: kun vuokratyöntekijä joustaa, 

vakituisen henkilökunnan ei tarvitse joustaa. Tämä viittaa edellä esittämääni jakoon 

kahden luokan työntekijöihin: vakituisiin ja vuokratyöntekijöihin. Vuokratyövoiman 

käytön kasvu voidaan kuitenkin nähdä vakituisen henkilöstön kannalta myös 

ongelmana, sillä se saattaa syrjäyttää vakituisen työvoiman tarvetta ja polkea alalla
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vallitsevia työsuhteen ehtoja (Viitala ym. 2006, 166). Samaisen työministeriön 

selvityksen (mt. 169) mukaan joustavuuden idea liitetään vuokratyöhön jo niin 

kiinteästi, että se ulotetaan koskemaan myös vuokratyöntekijöitä ihmisinä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että joustavuus ei rajoitu vain työhön vaan ulottuu laajemmin 

vuokratyöntekijän elämään. Seuraavassa luvussa käsiteltävä vuokrausyrityksen 

institutionaalinen tehtävä määrittää myös vuokrayöntekijän roolia, sillä osapuolten 

roolit ovat osin päällekkäisiä (ks. esim. 7-10).

4.1.2 Vuokrausyritysten institutionaalinen tehtävä

Osa aineiston vuokrausyrityksistä määrittelee eksplisiittisesti myös itselleen 

institutionaalisen roolin (esim. 7-9).

(7) Adeccon rooli on kaksitahoinen - autamme asiakasyrityksiämme 
henkilöstöresurssihaasteissa ia tarjoamme adeccokumppaneillemme 
urakehitysmahdollisuuksia erilaisissa elämäntilanteissa. (Adecco, liite 1)

(8) Henkilöstöpalveluyritysten rooli on siis tuoda joustavuutta ia tehokkuutta 
työmarkkinoille. (Eilakaisla, liite 12)

(9) Manpower voi tasapainottaa yrityksesi henkilöstötarpeita lyhyelläkin 
varoitusajalla. Voimme myös toimia työvoimareservinä, jotta et joudu 
kieltäytymään kiinnostavista tilauksista vain siksi, että uusien työntekijöiden 
palkkaamiseen liittyy turhan suuria riskejä. (Manpower, liite 49)

Suhteessa käyttäjäyritykseen vuokrausyrityksen institutionaalinen rooli näyttäytyy 

teksteissä osin päällekkäisenä vuokratyöntekijän roolin kanssa: molempien tehtävänä 

on olla työmarkkinoiden auttaja (esim. 7), joustoja (esim. 8; vrt. myös esim. 6) ja 

tasapainottaja (esim. 9). Manpower käyttää tekstissään omasta roolistaan nimitystä 

työvoimareservi (esim. 9). Suhteessa vuokratyöntekijään vuokrausyritys puolestaan 

näyttäytyy mahdollistajana, joka tarjoaa vuokratyöntekijälle mahdollisuuksia 

työuralla. Viime kädessä vuokratyöntekijä kuitenkin kuvataan teksteissä oman uransa 

yrittäjäksi ja tarjottujen mahdollisuuksien hyödyntämisessä vastuu jätetään 

vuokratyöntekijälle itselleen (esim. 7 ja 10).
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(10) Eilakaislalta saat yhdellä hakemuksella ja haastattelulla monta
työmahdollisuutta. Erilaisissa tehtävissä eri yrityksissä ja yrityskulttuureissa saat 
monipuolista työkokemusta, itseluottamusta sekä mahdollisuuden osaamisesi ia 
itsesi kehittämiseen. (Eilakaisla, liite 20)

Adeccon teksteissä henkilöstöpalveluyritys näyttäytyykin vuokratyöntekijän 

neuvonantajana, joka opastaa vuokratyöntekijää työnhaussa. Adecco antaa 

työnhakijoille paikoin erittäin tarkkojakin ohjeita ja neuvoja erityisesti ansioluettelon, 

hakemuskirjeen ja haastattelun osalta (ks. Liitteet 4, 5 ja 7). Suuri osa Adeccon 

vuokratyöntekijöilleen esittämistä ohjeista on laadittu muistilistanomaiseen muotoon 

(ks. esim. 11 sekä Liitteet 4 ja 5). Listoissa kaikki kohdat alkavat käskyillä eli verbi 

on imperatiivimuodossa. Esimerkki 11 on ote tekstistä, johon on koottu listaksi 

ohjeita työhaastattelua varten.

(11) - Oje valmistautunut! Hyvin valmistautunut hakija jättää haastattelijalle 
valppaan, pätevän ja luotettavan kuvan.
- Ota selvää yrityksestä! Haastattelija voi kysyä mm: "Kerro, mitä tiedät 
yrityksestämme". Annat hyvän vaikutelman osoittamalla, että olet tehnyt 
kotiläksysi ja olet todellakin kiinnostunut työpaikasta juuri kyseisessä 
yrityksessä.
- Tarkastele taustaasi! Mieti työtaustaasi ja kykyjäsi ja päätä, mitä aiot sanoa 
vakuuttaaksesi, että juuri sinä olet oikea henkilö tehtävään.
- Selvitä itsellesi ammatilliset päämääräsi! Pidä mielessäsi selvä kuva lyhyen ja 
pitkän ajan tähtäimistäsi - niitäkin sinulta voidaan kysyä.
- Tunne omat heikkoutesi ja vahvuutesi! Mainitse heikkouksistasi ne, joiden et 
suoraan usko vaikuttavan hakemasi paikan täyttöön: käännä heikkoutesi 
eduksesi, äläkä pelkää mainita niitä (lyhyesti). Sinua ihaillaan rehellisyydestäsi 
ja kiitetään yrityksestäsi voittaa puutteesi.
- Valmistele etukäteen kysymyksiä, mitä mahdollisesti haluat kysyä haastattelun 
aikana! Muista, että haastattelu on vuorovaikutusta ja teet aktiivisen vaikutelman 
kysymällä ja olemalla kiinnostunut. (Adecco, liite 4)

Ohjeiden antamisella työnhakijalle on myös laajempaa merkitystä: kirjoittaja asettaa 

itsensä asemaan, jossa hän voi antaa lukijalle ohjeita ja neuvoja sekä puhutella tätä 

suorasukaisesti käskyilmauksin. Adeccon listassa jokainen aloittava verbi on 

imperatiivimuodossa, ja kirjoittaja vielä tehostaa käskyjään huutomerkillä. Näin ollen 

kunkin imperatiivimuotoisen virkkeen modaalisena sävynä on velvoittavuus 

(Halliday 1994). Lisäksi kirjoittaja esittää myös väitelauseen muotoiset ohjeensa 

kyseenalaistamattomina, normatiivisina faktoina, ilman modaalisia varauksia:
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esimerkiksi listan ensimmäisessä kohdan toisessa virkkeessä kirjoittaja toteaa, että 

hyvin valmistautunut hakija jättää haastattelijalle valppaan, pätevän ja luotettavan 

kuvan.

Samalla kun tekstin tai puheen lähettäjä ottaa aktillaan itselleen tietyn roolin, hän 

myös konstruoi vastaanottajan roolin (Heikkinen 1999, 212). Ottamalla 

ohjeistuksellaan itselleen neuvonantajan roolin Adecco samalla luo 

vuokratyöntekijälle oman roolinsa näiden ohjeiden vastaanottajana: Adecco on tietäjä 

ja vuokratyöntekijä tietämätön. Kiintoisaa on se, että yksikään yrityksistä ei pyri 

neuvomaan vuokratyövoimaa käyttäviä yrityksiä, eivätkä muut aineiston yritykset 

myöskään asetu Adeccon tavoin työntekijän neuvonantajan rooliin. Eilakaisla, 

Manpower, StaffPoint ja Varamiespalvelu neuvovat työntekijöitä lähinnä teknisesti, 

esimerkiksi työhakemuksen lähettämisessä. Työnantajille ei yksikään aineiston 

yrityksistä anna neuvoja.

4.2 Tekstien luoma kuva vuokratyöntekijän asemasta suhteessa vuokrausyritykseen

Vuokratyöntekijän ja vuokrausyrityksen välillä vallitsee työsuhde (ks. luku 2.1). 

Aineistossa nousi kuitenkin vahvasti esiin se, että vuokratyöntekijöitä ei kuvata 

henkilöstöpalveluyritysten työntekijöihin kuuluvina vaan heidät identifioidaan myös 

vuokrausyrityksessä omaksi, vakituisesta henkilöstöstä erilliseksi ryhmäkseen (vrt. 

kuvio 9 luvussa 4.1). Tarkastelen tässä luvussa sitä, miten tekstit rakentavat kuvaa 

vuokratyöntekijän asemasta suhteessa vuokrausyritykseen vuokratyöntekijän 

nimeämisen kautta.

4.2.1 Vuokratyöntekijä ei ole ”vuokrausyritysläinen ”

Teksteissä rakennetaan maailmaa, jossa vuokrausyrityksen sisäryhmän muodostaa 

yrityksen vakituinen henkilöstö, jonka ulkopuolelle vuokratyöntekijät sijoittuvat. 

Vuokratyöntekijöistä puhutaan tyypillisesti joko kolmannessa persoonassa
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vuokratyöntekijöinä tai heidät nimetään jollakin muulla termillä omaksi ryhmäkseen. 

Esimerkissä 12 Varamiespalvelu viittaa vuokrattaviin työntekijöihin varamiehinä. 

Adecco taas käyttää systemaattisesti vuokratyöntekijöistään nimitystä 

adeccokumppanit (esim. 13).

(12) Ensimmäiset varamiehet aloittivat työnsä Turussa vuonna 1988. 
(Varamiespalvelu, liite 32)

(13) Mikäli adeccokumppani ei sovi työtehtävään koeaikana, ehdotamme uutta 
kandidaattia puolen päivän sisällä. (Adecco, liite 3)

StaffPointin teksteissä puhutaan vuokratyöntekijöistä avoimesti omana, vakituisen 

henkilöstön ulkopuolisena ryhmänä. Tekstien mukaan Staffpoint on välittäjä, jonka 

kautta voi löytää työntekijöitä, mutta nämä eivät ole staffpointilaisia (ks. esim. 

Liitteet 25-26. Myös Manpower noudattaa samanlaista linjaa kuin StaffPoint (ks. 

esim. Liite 46).

Poikkeuksen tässä suhteessa muodostaa Eilakaisla, jonka teksteissä puhutaan 

vuokratyöntekijöistä monesti eilakaislaisina, sisäryhmän jäseninä, jolloin ei tehdä 

eroa vakinaisen ja vuokrahenkilöstön välillä. Esimerkin 14 kolmesta ensimmäisestä 

virkkeestä ei esimerkiksi pysty varmuudella päättelemään Viitalaanko 

eilakaislalainen-termiWä vuokratyöntekijöihin vai Eilakaislan vakituiseen 

henkilöstöön.

(14) Puolella eilakaislalaisista on ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto. 
Erikoisammattitutkinto tai ammatillinen tutkinto on yli neljäsosalla.
Eilakaislaiset ovat siis paitsi sopivia ja osaavia, myös päteviä. Asiakkaidemme 
arviot työntekijöistä ovat vuodesta toiseen erinomaisia. (Eilakaisla, liite 16.)

Paikoin Eilakaislan teksteistä kuitenkin käy ilmi, että tämän yhteisen eilakaislalaiset- 

viiteryhmän lisäksi on olemassa vielä sisäryhmä, jonka ulkopuolelle 

vuokratyöntekijät jäävät. Tämä sisäryhmä ilmenee tilanteissa, joissa on sekä me- 

puhetta että puhutaan esimerkiksi vuokratyöntekijöistä. Esimerkin 15 ensimmäisestä 

virkkeestä ei voi suoraan tulkita, että käyttäjäyrityksille suunnattu puhe koskee 

vuokratyöntekijöitä. Toisesta virkkeestä syntyy kuitenkin vastakohta me-he, jolloin
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ilmenee, että puheenaiheena olikin sisäryhmän ulkopuolinen ryhmä he, 

vuokratyöntekijät. Esimerkin 15 toisessa virkkeessä näkyy rohkenemme-ilmaisussa 

niin sanottu institutionaalinen me (Fairelough 1995), joka viittaa vuokrausyritykseen. 

Tämän institutionaalisen дие-ryhmän ulkopuolelle sijoittuu saman virkkeen he, 

vuokratyöntekijät.

(15) Jokainen työntekijämme on läpäissyt perusteelliset haastattelut ja arvioinnit.
Siksi rohkenemme väittää, että he vastaavat odotuksiasi. (Eilakaisla, liite 11)

4.2.2 Vuokratyöntekijät ovat vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen resurssi

Spesifin nimeämisen (esim. adeccokumppanit) ohella vuokratyöntekijöistä ja 

henkilöstöstä yleensä käytetään useassa tutkimusaineiston tekstissä nimitystä 

henkilöstöresurssi, jolla henkilöstö sijoitetaan yrityksen muiden resurssien joukkoon. 

Esimerkit 16-18 ovat käyttäjäyrityksille suunnatuista teksteistä:

(16) Henkilöstöpalvelumme on:
turvallista - joustavat henkilöstöresurssit, oikeat osaajat (Adecco, liite 2)

(17) Henkilöstö vuokrauksen edut:

4. henkilöstöresurssien joustavuus muuttuvissa tilanteissa. (Eilakaisla, liite 14)

( 18) Palvelun hyötyjä asiakkaalle ovat mm.
1. joustavuus; henkilöstöresurssi joustaa kysynnän ja sesonkien vaihtelujen 
mukaan (Eilakaisla, liite 19)

Tutkimusaineistossa henkilöstöresurssi-käsitteeseen turvaudutaan varsinkin 

työnantajille suunnatuissa teksteissä ja erityisesti tilanteissa, joissa on tarpeen 

etäännyttää lukija todellisuudesta. Henkilöstöresurssi onkin varsin selkeä eufemismi 

eli kiertoilmaus. Eufemismien käyttäminen on tyypillistä tilanteissa, joissa halutaan 

häivyttää jotain taustalle. Faireloughin (2003, 150) mukaan tekstissä esiintyvien 

sosiaalisten toimijoiden abstrahoiminen nimeämisvalinnalla on keino häivyttää 

toimijoiden, tässä tapauksessa vuokratyöntekijöiden, inhimillisyys taustalle.
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Etäännyttävä ilmaus henkilöstöresurssi abstrahoi joustavan osapuolen ei- 

inhimilliseksi resurssiksi tai osaksi kasvotonta henkilöstöä.

4.2.3 Käyttäjäyritys on vuokrausyrityksen asiakas, vuokratyöntekijä ei

Eilakaislaa lukuun ottamatta kaikki suppean aineiston yritykset (Adecco, Manpower, 

Staffpoint ja Varamiespalvelu) kuvaavat teksteissä ainoastaan vuokratyövoimaa 

käyttävän yrityksen asiakkaanaan, eivät vuokratyöntekijää. Markkinoinnin teorioissa 

(ks. esim. Lewis & Varey 2000) korostettu sisäinen asiakkuus ei näin ollen vaikuttaisi 

läpäisseen aineiston yritysten ajattelutapaa, kuten esimerkit 19-22 osoittavat:

(19) Henkilöstöpalveluyritysten asiakkaita ovat työvoimaa tarvitsevien yritysten 
lisäksi työtä tai uutta työpaikkaa hakevat työntekijät, joille alan yritykset 
pyrkivät järjestämään sopivaa työtä asiakasyrityksissä. (Eilakaisla, liite 22)

(20) Tämän jälkeen henkilöstökonsulttimme haastattelevat ehdokkaat ja 
esittelevät nämä asiakkaalle. (Eilakaisla, liite 13)

(21 ) Pitkäjänteinen yhteistyö takaa työrauhan sekä asiakkaillemme että 
työntekijöillemme. (Varamiespalvelu, liite 36)

(22) Löydämme asiakkaillemme ammatillisesti osaavat ja asiakasorganisaatiomme 
kulttuuriin sopivat "hvvät tyypit". (Manpower, liite 52)

Eilakaislakin viittaa vuokratyöntekijään asiakkaanaan ainoastaan kerran (esim. 19) ja 

silloinkin työntekijöille suunnatussa tekstissään: kaikissa muissa teksteissä vain 

käyttäjäyritys nähdään asiakkaana (vrt. esim. 20). Myös Varamiespalvelu käyttää 

verkkoteksteissään asiakas-termiä pelkästään vuokratyövoimaa käyttävistä yrityksistä 

(esim. 21). Vuokratyöntekijöitä yritys ei siis näe varsinaisina asiakkainaan. Tosin 

Varamiespalvelun toimitusjohtajan katsauksessa käytetään vuokratyöntekijöistä 

termiä työntekijäasiakas, mitä voinee pitää merkkinä siitä, että yritys pitää 

vuokratyöntekijöitä ainakin jollain tapaa sisäisinä asiakkainaan (esim. 23).

(23) Työmarkkinoiden kiristyvä kilpailu työntekijöistä luo mahdollisuuden menestyä 
kouluttamalla ja perehdyttämällä tvöntekiiäasiakkaitamme entistä laajemmin. 
(Varamiespalvelu, liite 40)
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On toki tavallista, ettei pysyvässä työsuhteessa olevia työntekijöitäkään usein kutsuta 

(sisäisiksi) asiakkaiksi. Vuokratyöntekijöiden rooli henkilöstövuokrausyritysten 

sidosryhmien joukossa jää kuitenkin häilyväksi etenkin, kun heitä ei nähdä yrityksen 

varsinaisina työntekijöinäkään (ks. luku 4.2.1). Asiakkuusajattelun puuttuminen tältä 

osin on mielenkiintoinen ilmiö, sillä esimerkiksi Manpower esittää 

työnantajateksteissään selkeästi tiedostavansa ennustetun tulevaisuuden 

työvoimapulan vaikeuttavan sopivien vuokratyöntekijöiden löytämistä:

(24) Työmaailma muuttuu - miten toimit?
Työmarkkinoilla on alkamassa kovaakin kovempi kilpailu - kilpailu osaamisesta 
ja parhaista työntekijöistä. (Manpower, liite 58)

Asiakaskysymykseen linkittyy myös vuokrausyritysten tapa puhua itsestään 

henkilöstöpalveluyrityksinä, jota voi pitää sekä keinona laajentaa yrityksen 

toimenkuvaa että eufemismina, joka häivyttää yrityksen toiminnan luonteen. 

Henkilöstöpalveluyritys-tenm häivyttää sen, että yrityksen pääliiketoimintaa on usein 

henkilöstön vuokraaminen. Henkilöstöpalveluyritys myös kätkee sen, ketä palvellaan. 

Ilman kontekstitietoa voisi luulla, että henkilöstöpalveluyritys keskittyy henkilöstön 

palvelemiseen, vaikka tosiasiassa sen palvelu kohdistuu pääasiassa 

henkilöstöpalveluita ostaville yrityksille, jotka tekstien mukaan ovat 

vuokrausyritysten asiakkaita.

4.3 Vuokratyöinstituutio ja vuokratyöntekijän asema laajassa aineistossa

Esittelen tässä luvussa sitä, millaisena vuokratyöinstituutio ja vuokratyöntekijän 

asema näyttäytyvät laajassa aineistossa. Analyysi on puhtaasti kvantitatiivista eli 

tarkoitukseni on ollut ainoastaan selvittää, missä määrin suppeasta aineistosta 

poimimani ilmiöt näkyvät myös laajassa aineistossa. En siten käsittele niiden 

hallitsevuutta yritysten teksteissä. Kuviossa 10 on esitetty, miten yleisiä edellä 

esitetyt ilmiöt ovat laajassa aineistossa.

56



Suppeassa aineistossa esiintyvä ilmiö Ilmiön esiintyminen laajassa aineistossa, % yrityksistä

0% 20% 40% 60% 80% t)0%

Vuokratyö on ratkaisu

Vuokratyön käyttö Z Ulkoistaminen mahdollistaa ydintoimintaan 
keskittymisen

Vuokratyöntekijän Institutionaalinen tehtävä on Joustaa

Henkilöstövuokrausyittys esiintyy vuokratyö ntekijän 
neuvonantajana

Henkilöstö on resurssi

Vuokratyöntekijöistä käytetään spesifiä nimeä (esim. 
adeccokumppanit)

Ainoastaan käyttäjäyritys on asiakas 

Vuokrausyrityksen toiminta-ajatus on käyttäjäyrityslähtöinen

Kuvio 10. Vuokratyöinstituutio ja vuokratyöntekijän asema laajassa aineistossa

Kaksi kolmesta (65 %) koko aineiston yrityksestä lähestyy käyttäjäyritysten 

henkilöstöasioita ongelmalähtöisesti ja kuvaa vuokratyön olevan ratkaisu erilaisiin 

henkilöstöongelmiin. Henkilöstöasiat nähdään yrityksen ydinosaamisen 

ulkopuolisena asiana, mikä ilmenee siinä, että lähes puolet (45 %) aineiston 

yrityksistä esittää vuokratyövoiman käytön tai henkilöstön osittaisen ulkoistamisen 

mahdollistavan sen, että käyttäjäyritys voi keskittyä ydinosaamiseensa.

Eilakaisla on aineiston yrityksistä ainoa, joka eksplisiittisesti toteaa joustavuuden 

olevan vuokratyöntekijän tehtävä. Epäsuorasti kuitenkin kaikki yritykset esittävät 

joustavuuden vuokratyöntekijän tehtäväksi, sillä vuokratyöntekijöitä tarjotaan 

nimenomaan sesonkiluonteiseen työhön, ja 60 prosenttia yrityksistä käyttääkin 

ilmaisua joustava kuvatessaan vuokratyötä tai vuokratyöntekijää. Aineiston 

vuokrausyrityksistä ainoastaan yksi asettaa sen sijaan itsensä Adeccon ohella (10 %) 

vuokratyöntekijän neuvonantajan asemaan.

Kaikki aineiston yritykset erottavat teksteissään vuokratyöntekijät yrityksen 

vakituisesta henkilöstöstä erilliseksi ryhmäksi. 15 prosenttia yrityksistä nimeää 

vuokratyöntekijänsä erityistä termiä käyttäen. Esimerkiksi Seure Henkilöstöpalvelut 

viittaa vuokratyöntekijöihin keikkalaisina. Nimeämisellä vuokrausyritykset
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rakentavat suhdettaan vuokratyöntekijään ja vuokratyöntekijät vaikuttavatkin 

sijoittuvan aineiston yritysten työntekijäkartalla institutionaalisen ydinsisäryhmän 

ulkopuolelle. Yritysten välillä on kuitenkin eroja: esimerkiksi StaffPointin 

vuokratyöntekijät sijoittuvat selkeästi ydinsisäryhmän ulkopuolelle, kun taas 

Eilakaislalla raja on häilyvämpi.

Yli puolet (55 %) yrityksistä viittaa erityisesti vuo/cratyöntekijöihin teksteissään 

käyttäen sanaa resurssi, mikä asettaa jo lähtökohtaisesti vuokratyöntekijät muiden 

työntekijöiden kanssa eriarvoiseen asemaan. Aineistossa esiintyneen resurssi- 

käsitteen laajan käytön perusteella vaikuttaakin siltä, että ajattelumalli, jonka mukaan 

henkilöstö on yksi työnantajan resursseista, on vakiintunut myös vuokratyön 

maailmassa. Tähän malliin liittyy myös ajatus siitä, että yrityksen ydinosaaminen ja 

henkilöstö eivät ole yhteenkietoutuneita vaan ovat jotenkin erotettavissa toisistaan. 

Vuokratyö on tyypillisesti vähemmän erikoisosaamista vaativaa, ja sen korostetaan 

soveltuvan erityisesti vähemmän erikoisosaamista vaativiin, yrityksen ydinosaamista 

tukeviin toimiin. Tällöin yrityksen ydinosaamiseen liittyvää työtä tekevien nähdään 

olevan eri asemassa kuin tukitoimintoja tekevien. Tällä tavalla luodaan kahden 

kerroksen työväkeä: suorittavaa, ulkoistettavissa olevaa työtä tekevät esitetään 

vaihdettavissa olevana resurssina, ydintoimintoja suorittavat korvaamattomina. 

Vuokratyön tarkoitukseksi ei siis enää esitetä pelkästään sijaisuuksien tai tilapäisen 

lisätyövoiman järjestämistä, vaan vuokratyön avulla henkilöstö voidaan alistaa 

työnantajaa palvelevaksi resurssiksi, joka joustaa tarvittaessa.

Lähes kaikki eli 90 prosenttia aineiston yrityksistä viittaa termillä asiakas ainoastaan 

käyttäjäyrityksiin. Vuokratyöntekijöitä ei nähdä yritysten asiakkaina, ainakaan 

samalla tapaa kuin käyttäjäyrityksiä. Yrityksistä 65 prosentin itselleen määrittämä 

institutionaalinen tehtävä tai toiminta-ajatus on puhtaasti käyttäjäyrityslähtöinen, eli 

esimerkiksi muotoa ”Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaat mahdolliset 

työntekijät”. Valtaosa yrityksistä ei siis esitä tehtäväkseen palvella 

vuokratyöntekijöitä. Tässä suhteessa aineistossa on kuitenkin jonkin verran 

ristiriitaisuutta, sillä yritys saattaa esimerkiksi etusivullaan esittää puhtaasti
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käyttäjäyrityslähtöisen toiminta-ajatuksen, mutta kertoo työntekijöille kohdistetussa 

tekstissä halustaan palvella myös heitä. Seure Henkilöstöpalveluilla sen sijaan on 

sivuillaan täysin muista yrityksistä poikkeava tavoite: edistää vakituisen henkilöstön 

työhyvinvointia. Seuren tavoite liittyy jakoon kahden luokan työntekijöihin ja on 

samantapainen Eilakaislan vuokratyöntekijälle määrittämän roolin kanssa: 

vuokratyöntekijän rooli ei näiden kahden yrityksen tekstien mukaan rajoitu 

pelkästään työntekoon vaan vuokratyöntekijällä on erityinen institutionaalinen 

tehtävä vakituisen työvoiman täydentäjänä ja tukijana.
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5 Vuokratyöntekijä kauppatavarana työnantajille kohdistetuissa teksteissä

Tarkastelen tässä luvussa sitä, minkälaisena vuokratyöntekijän rekrytointiprosessi ja 

vuokratyöntekijän rooli tässä prosessissa sekä vuokratyö suhteen eri vaiheet teksteissä 

näyttäytyvät. Olen jakanut tarkastelun kolmeen osaan: vuokratyöntekijän 

rekrytoimiseen liittyvien prosessien, rekrytointiin osallistuvien toimijoiden roolien ja 

tekstien rakentamien olosuhteiden tarkasteluun. Luvun päätteeksi esitän edellisen 

luvun tapaan yhteenvedon siitä, miten yleisiä suppeasta aineistosta poimimani ilmiöt 

ovat laajassa aineistossa.

5.1 Vuokratyöntekijän rekrytointi on tuotteen tilaamista

Perinteisten fyysisten tuotteiden myyntityössä käytettävästä ammattikielestä on 

siirtynyt monia termejä vuokratyön maailmaan. Ihmistyön ja ihmisen tuotteistamista 

ilmentää se, että vuokratyöntekijöiden rekrytoimisesta puhuttaessa käytetään paljon 

perinteisesti tuotteiden myymisen terminologiaa. Työntekijöitä voi tilata (esim. 25) ja 

käyttää (esim. 25, 27 ja 29), ja vuokrausyritys tarjoaa (esim. 26, 28 ja 30) 

työntekijöitä käyttäjäyrityksille. Lisäksi puhutaan työntekijöiden saatavuudesta 

(esim. 26) ikään kuin vuokrausyritykset ylläpitäisivät vuokratyöntekijöistään 

varastosaldoa, josta voidaan tarkistaa päivän tilanne. Yleisesti työntekijä nähdään 

vain työn suorittajana, ei ihmisenä, johon liitetään muitakin kuin tuotteen 

ominaisuuksia.

(25) Työntekijöitä voi tilata tarpeen mukaan ja vain työn keston ajaksi.

Henkilöstön tilaaminen Varamiespalvelusta tarkoittaa käytännössä sitä, että 
työntekijät ovat tavalliseen tapaan toimeksiantajan käytettävissä, mutta 
Varamiespalvelun palkkalistoilla. (Varamiespalvelu, liite 35)

(26) Monitoimialavuokraajana tarjoamme työntekijöitä kaikille aloille ja lähes 
kaikkiin työtehtäviin. Saatavuus taataan kattavalla toimipisteverkostolla, jota 
kasvatetaan tulevina vuosina hallitusti. (Varamiespalvelu, liite 34)

(27) Manpowerilta saat asiantuntevan työntekijän käyttöösi juuri silloin, kun häntä 
tarvitset. (Manpower, liite 46)
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(28) Asiakkaillemme pystymme tarjoamaan joustavasti taloushallinnon 
ammattilaisia. (Manpower, liite 66)

(29) Tavoitteena on varmistaa, että sopivat henkilöt ovat käytössä silloin kun heitä 
todella tarvitaan. (Eilakaisla, liite 14)

(30) Try 'n Hire -palvelun periaatteena on tarjota tarvittava henkilöstöresurssi 
työsuhteeseen ensin henkilöstövuokrauksen kautta ja tämän jälkeen vakinaistaa 
työsuhde, jos kumpikin osapuoli on tyytyväinen. (Eilakaisla, liite 13)

Esimerkeissä 25-30 esitetyt vuokratyöntekijän rekrytoimiseen liittyvät prosessit ovat 

kaikki materiaalisia (Halliday 1994, 109-112). Tilata ja tarjota ovat transitiivisia 

verbejä, jotka vaativat kohteen, joka on tässä tapauksessa vuokratyöntekijä ja johon 

viitataan esimerkeissä (25—30) eri ilmauksin. Henkilöstöpalveluyrityksen 

asiakkailleen myymä tuote on kuitenkin vuokratyöntekijöiden työpanos, ei 

vuokratyöntekijä (ks. esim. Viitala 2006, 162). Tutkimusaineiston teksteissä välillä 

kuitenkin sekoitetaan se, mikä on kaupan, sillä esimerkeistä 25-30 käy ilmi, että 

esimerkeissä tarjotaan ja tilataan työntekijöitä, ei heidän työpanostaan. Adecco, 

Eilakaisla, Manpower, StaffPoint ja Varamiespalvelu käyttävät kaikki edellä mainitun 

kaltaista vuokratyöntekijää esineellistävää terminologiaa työnantajateksteissään.

Esineellistävään kategoriaan voi myös lukea esimerkin 31 Varamiespalvelun 

tekstistä, jonka mukaan myös työntekijän testaaminen ennen varsinaisen työsuhteen 

solmimista hoituu.

(31 ) Jos toimeksiantaja haluaa testata työntekijää ennen työsuhteen aloittamista, 
voimme aluksi vuokrata työntekijän määräajaksi. (Varamiespalvelu, liite 38)

Niin ikään StaffPoint in ilmoitusta tarvittaessa varustaa työntekijänsä 

erikoistyökaluilla (esim. 32) samalla tavoin kuin tuotteet varustetaan erilaisilla 

ominaisuuksilla voi pitää työntekijää esineellistävänä.

(32) Arvioimme hakijamme huolellisesti ja tutustumme taustoihin. Varustamme
heidät tarvittaessa erikoistyökaluilla ia perehdytämme asiakasyrityksen tavoille. 
(Staffpoint, liite 31)
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Varustaminen on yksipuolista toimintaa: työntekijä näyttäytyy esimerkissä (32) 

passiivisena kohteena, joka varustetaan. Myös saman esimerkin (32) perehdyttää- 

verbi passivoi vuokratyöntekijän toiminnan kohteeksi. Tarkastelen seuraavassa 

luvussa tarkemmin sitä, millaisessa roolissa vuokratyöntekijä tyypillisesti näyttäytyy 

rekrytointiprosessissa.

5.2 Passiiviset vuokratyöntekijät

Yksi Hallidayn (1994) ideationaaliseen metafunktion alueen tutkimuskohteista on 

tekstin osallistujien asema transitiivisuussysteemissä. Aineistossa kuvaillussa 

rekrytointiprosessissa vuokratyönhakija näyttäytyy usein passiivisena osapuolena, 

toiminnan kohteena. Ainoastaan hakemuksen jättövaiheessa vuokratyönhakija 

esitetään agentiivin roolissa eli aloitteellisena ja vastuullisena toimijana (ks. lisää 

esim. Laitinen 1987, 161). Rekrytointiprosessin kuvataan aineistossa alkavan 

vuokrausyrityksen tekemällä karsinnalla, minkä jälkeen toimeksiantajan edustaja 

muuttuu aktiiviseksi, rekrytointiprosessia ohjaavaksi osapuoleksi. Vuokratyöntekijä 

on pääsääntöisesti ainoastaan toiminnan kohde. Eilakaislan rekrytointiprosessi etenee 

työnantajille kohdistetun tekstin mukaan seuraavasti:

(33) Eilakaisla hakee, haastattelee, arvioi ia esittelee ehdokkaat. Lopullisen 
henkilövalinnan tekee aina asiakas itse. Onnistumisen varmistamme Eilakaislan 
palvelutakuuna: jos valinta ei syystä tai toisesta täytä odotuksia, vaihdamme 
tehtävään toisen henkilön - ilman kustannuksia. (Eilakaisla, liite 16)

Prosessissa aktiivisina toimijoina näyttäytyvät Eilakaisla, joka hakee, haastattelee, 

arvioi ja esittelee ehdokkaat ja vaihtaa tehtävään tarvittaessa toisen henkilön, sekä 

asiakas eli käyttäjäyritys, joka tekee lopullisen henkilövalinnan. Esimerkki 34 

puolestaan on StaffPointin kuvaus rekrytointiprosessin etenemisestä:

(34) StaffPoint esivalitsee työtehtävään soveltuvat ehdokkaat työnhakijoista ja 
asiakasyritys valitsee haluamansa tvöntekiiät StafFPointin ehdokkaista. 
(StaffPoint, liite 25)
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Esimerkeissä 33-34 ei huomioida työnhakijan haluja ja toiveita, vaan hakija 

näyttäytyy passiivisena prosessin osasena, jolla ei ole valtaa vaikuttaa omaan uraansa 

ja joka voi tulla vaihdetuksi toiseen henkilöön. Työhönottotilannetta ei teksteissä 

nähdä työnantajan ja työntekijän välisenä neuvotteluna, eikä työnhakijan haluilla tai 

toiveilla työpaikan suhteen näytä olevan sijaa. Työnantajille kohdistetuissa teksteissä 

ei ylipäänsä kerrota, mitä vuokratyöntekijät haluavat tai toivovat, kun taas 

työntekijöille kohdistetuissa teksteissä sen sijaan tyypillisesti korostetaan, mitä 

vuokrausyritys ja käyttäjäyritykset odottavat ja haluavat vuokratyöntekijöiltä.

Faireloughin (2003, 150) mukaan passivoimalla voidaan tekstissä esiintyvästä 

toimijasta tehdä tekstin aktiivisessa roolissa esiintyvien toimijoiden prosesseille 

alistuva osapuoli, johon muiden toimijoiden toiminta kohdistuu, mutta jolla ei 

itsellään ole mahdollisuutta vaikuttaa. Vuokrausyritys ja käyttäjäyritys ovat aktiivisia 

toimijoita, jotka haastattelevat, rekrytoivat, valitsevat ja niin edelleen. 

Varamiespalvelu on yrityksistä ainoa, joka tuo selkeästi esiin, että työntekijällä on 

valta päättää työn vastaanottamisesta (esim. 35). Tämäkin valta annetaan kuitenkin 

vain työntekijöille kohdistetuissa teksteissä:

(35) Työntekijämme saavat aina itse päättää, ottavatko he tarjotun työn vastaan.
(Varamiespalvelu, liite 36)

Merkille pantavaa on, että työntekijän aktiivisuudessa rekrytointiprosessin 

osapuolena ei ole edellä olevaa esimerkkiä lukuun ottamatta vaihtelua tekstin 

kohderyhmän mukaan, vaan vuokratyöntekijöiden esittäminen passiivisina toiminnan 

kohteina on aineistossa tyypillistä sekä työntekijä- että työnantajateksteissä. 

Työntekijöille ei tyypillisesti esitetä esimerkiksi mahdollisuutta valita sopiva 

työpaikka.

Faircloughin (1995, 157) mukaan markkinoiville teksteille on myös tyypillistä asettaa 

asiakas päättäjän asemaan. Aineiston vuokrausyritykset asettavat tyypillisesti 

käyttäjäyrityksen päättäjän asemaan rekrytointiprosessissa. Vuokratyöntekijälle
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päättäjän rooli annetaan tyypillisesti ainoastaan implisiittisesti sen suhteen, haluaako 

hän ylipäänsä työskennellä vai ei.

5.3 Kustannustehokas ja riskitön täsmätyön maailma

Tarkastelen tässä luvussa tekstien kuvaamia vuokratyösuhteeseen liittyviä 

olosuhteita, joihin lukeutuvat kaupattavien tuotteiden eli tässä tapauksessa 

vuokratyöntekijöiden saatavuus, laatu ja käytettävyys. Etenen olosuhteiden 

kuvaamisessa vuokratyösuhteen vaiheiden mukaan.

5.3.1 Motivoituneet osaajat heti saatavilla

Henkilö stöpalveluyritykset haluavat erityisesti työnantajapuolelle suunnatuissa 

teksteissään korostaa vuokratyöntekijöidensä osaamista, innokkuutta ja motivaatiota 

(esim. 37-39). Vuokratyöntekijät nimetäänkin aineistossa tyypillisesti joko osaajiksi 

(esim. 36) tai heitä kuvataan verbistä johdetulla määreellä osaava (esim. 37).

(36) Oikeanlaiset osaajat ovat löydettävissä. (Manpower, liite 48)

(37) Varamiespalvelu on maan suurin henkilöstövuokrauksen toimija, joka välittää 
osaavaa henkilöstöä kaikille toimialoille. (Varamiespalvelu, liite 35)

(38) Haastattelemille ja taustoitamme henkilörekisteriämme varten vuosittain 
kymmeniä tuhansia motivoituneita työntekijöitä. (Adecco, liite 38)

(39) StaffPointin kautta löydät innokkaita tekijöitä ja tarvittavaa kokemusta. 
(StaffPoint, liite 30)

Aineiston työnantajille kohdistetuissa teksteissä rakennetaan siis kuvaa maailmasta, 

jossa nämä osaajat odottavat työhönkutsua vuokrausyrityksen reservissä, josta 

käyttäjäyritykset voivat sitten tilata työntekijöitä itselleen. Teksteissä annetaan 

ymmärtää, että käyttäjäyrityksillä on laaja työntekijävalikoima käytettävissään ja että 

tuosta joukosta löytyy aina sopiva osaaja. Työntekijän löytämistä 

henkilöstö vuokrausyrityksen kautta ei esitetä ongelmana, vaan asian nähdään 

onnistuvan käden käänteessä. Esimerkiksi StaffPoint vakuuttaa tekstissään (esim. 39-

64



40) löytävänsä työntekijän lähes varauksetta, eikä edes vaativaan projektiin 

tarvittavan asiantuntijan hankkiminen tuota ongelmia (esim. 40). Työntekijöiden 

motivoituneisuuskin on StaffPointin mukaan itsestään selvää ja heitä löytyy 

”areenallinen”:

(40) Saat kauttamme tärkeän asiantuntijan vaativaan projektiisi ja tarvittaessa vaikka 
areenallisen innokasta palveluhenkilökuntaa. (StaffPoint, liite 26)

Myös Manpower lupaa asiantuntevan työntekijän löytyvän juuri silloin, kun 

työvoiman tarve on akuutti:

(41 ) Manpower!Itä saat asiantuntevan työntekijän käyttöösi juuri silloin, kun häntä 
tarvitset. (Manpower, liite 46)

Adecco puolestaan lupaa lähes kaikkien alojen osaajat yhdellä soitolla:

(42) Lähes kaikkien alojen osaajat yhdellä soitolla. (Adecco, liite 2)

Myös Varamiespalvelu korostaa palvelunsa vaivattomuutta ja nopeutta ja antaa jopa 

aika-arvion siitä, miten nopeasti vuokratyöntekijä saadaan tarvittaessa paikalle:

(43) Ruuhkahuippujen tasaaminen ja sijaisuuksien järjestäminen onnistuvat 
vaivattomasti - ja lyhyelläkin varoitusajalla.

Huolellisen ennakkokartoituksen ansiosta pystymme löytämään sopivimmat 
työntekijät rekisteristämme nopeasti. Parhaimmillaan he voivat olla työpaikalla 
jopa alle kahdessa tunnissa toimeksiannosta. (Varamiespalvelu, liite 35)

Tilaamisen nopeuttamiseksi entisestään Varamiespalvelu on standardoinut 

vuokrausprosessin: työntekijän rekrytoinnista on tehty tavarantoimitusprosessi, jossa 

määritellään tarkat kriteerit ja vaatimukset, jotka kauppatavaran, eli tässä tapauksessa 

vuokratyöntekijän, hankinnasta tulee ilmoittaa tilauslomakkeessa (esim. 44).

(44) Ohjeita henkilöstön tilaajalle
Henkilöstön tilaaminen Varamiespalvelusta on yksinkertaista. Tilausta kannattaa 
nopeuttaa kokoamalla valmiiksi seuraavat tiedot:
- työnkuva
- työn alkamispäivä ja kellonaika
- työaika ja työn ennakoitu kesto
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- työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet
- käytettävät työvälineet, koneet ja laitteet
- muut työskentelyolosuhteet (kuten sisä-/ulkotyö, lämpimät/viileät työtilat)
- työn asettamat rajoitukset (kuten allergiat)
- vaatimukset tai toivomukset erikoisosaamisesta
- henkilö, joka ottaa työntekijänZ-tekijät työpaikalla vastaan ja opastaa työhön
- muut mahdolliset erityistoiveet (Varamiespalvelu, liite 37)

5.3.2 Tutkitut ja tarkistetut vuokratyöntekijät

Aineiston yritykset korostavat myös tyypillisesti työnantajateksteissään, sitä miten 

yrityksen vuokratyöntekijät ovat huolellisesti valittuja, usein erilaisia 

soveltuvuusarvio inteja käyttäen, kuten esimerkki 11 kertoo:

(45) Eilakaislasta tutkitusti pätevät työntekijät (Eilakaisla, liite 11)

Eilakaislan tekstien mukaan työntekijöistä jokainen on läpäissyt perusteelliset 

haastattelut ja arvioinnit (esim. 46). Perusteellisen testauksen ansiosta Eilakaisla 

siten rohkenee väittää, että työntekijät vastaavat työnantajien odotuksia.

(46) Jokainen työntekijämme on läpäissyt perusteelliset haastattelut ia arvioinnit.
Siksi rohkenemme väittää, että he vastaavat odotuksiasi. (Eilakaisla, liite 11)

Sananvalinta rohjeta antaa ymmärtää, että Eilakaisla on erityisen rohkea - 

perusteellisten testausten jälkeenkin - sanoessaan, että työntekijät vastaavat 

työnantajien odotuksia. Lausumaan sisältyy presuppositio, että vuokratyöntekijät 

olisivat keskimäärin sellaisia, joiden ei voi luvata välttämättä vastaavan työnantajien 

odotuksiin. Työnhakijoiden testaamisen korostamisen taustalla saattaa olla 

esimerkiksi se, että vuokratyöntekijöiden ajatellaan yleisesti olevan vähemmän 

päteviä kuin vakituisessa työsuhteessa olevat. Eri tutkimusten ja haastatteluiden 

mukaan lähes kaikki työnhakijat preferoivat vakituista työsuhdetta (ks. luku 2), 

jolloin vuokratyö jää toissijaiseksi vaihtoehdoksi. Näin ollen on mahdollista epäillä, 

että vuokratyötä ajautuvat tekemään ne, jotka eivät saa vakituista työtä, ja tästä seuraa 

päätelmä, että vuokratyöaines on ammatillisesti epäpätevämpää kuin vakituisessa
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työsuhteessa oleva. Henkilöstövuokrausyritysten on siten vakuuteltava 

käyttäjäyrityksiä siitä, että vuokratyöntekijät todella pystyvät heille osoitettuihin 

työtehtäviin.

Mahdollisesti vuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijän väliseen epäluottamukseen 

liittyen Varamiespalvelu kertoo haastattelevansa ja taustoittavansa työntekijänsä:

(47) Haastattelernrne ja taustoitamme henkilörekisteriämme varten vuosittain 
kymmeniä tuhansia motivoituneita työntekijöitä. Siksi tunnemme hyvin heidän 
asenteensa ja vahvuutensa. (Varamiespalvelu, liite 38)

Työntekijöiden taustoihin tutustuminen on esillä myös StaffPointin tekstissä:

(48) Vahva ammattitaito ja ripeys kuvaavat rakennus- ja teollisuuspuolen 
työntekijöitämme. Arvioimme hakijamme huolellisesti ja tutustumme taustoihin. 
(Staffpoint, liite 31)

Taustojen tarkistamisesta puhuminen on mielenkiintoinen ilmiö, sillä yleensä 

taustojen tarkistamisella viitataan mahdollisen rikosrekisterin olemassa olon 

selvittämiseen. Presuppositiona eli taustaoletuksena on yhtäältä se, että 

vuokratyöntekijän sanaan ei välttämättä voida luottaa sekä toisaalta se, että 

pelkästään vuokratyöntekijöiden taustat on syytä tarkistaa. Esimerkkien 46—47 

kaltaisilla leksikaalisilla valinnoilla ja lausumien sisältämillä teoilla tehdään 

voimakas ennakko-oletus, joka leimaa vuokratyöntekijäkuntaa. StaffPointin 

epäluottamus työntekijöihin (tai vaihtoehtoisesti käyttäjäyritysten epäluottamus 

StaffPointin toiminnan rehellisyyteen) ilmenee myös siinä, että yritys näkee 

tarpeelliseksi korostaa työntekijöille kohdistetussa tekstissään, että työntekijälle 

maksettava palkka on asiakasyrityksen vahvistama (esim. 49).

(49) Tehdystä työstä maksamme työntekijälle palkan, jonka asiakasyritys on 
vahvistanut. (StaffPoint, liite 25)

Samaan vuokratyöntekijän rehellisyyttä kyseenalaistavaan ilmiöön kuin työntekijän 

taustojen tarkistaminen kuuluu myös työntekijöiden itsensä antamien tietojen
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oikeellisuuden tarkistaminen. Manpower kertoo esittelyteksteissään tarkistavansa 

työntekijöiden suositukset:

(50) Kun haluat keskittyä ydinosaamiseesi, etkä ehdi käyttää omia voimavarojasi 
sopivien työntekijöiden etsimiseen, me autamme sinua. Olemme haastatelleet 
useita eri alueiden asiantuntijoita, tarkistaneet suosituksia ja arvioineet 
soveltuvuutta jo ennen ensimmäistä yhteydenottoasi. (Manpower, liite 62)

Myös Adecco kertoo tekevänsä sekä erilaisia työntekijöiden osaamista, motivaatiota 

ja asennetta kartoittavia testejä että referenssitarkistuksia (esim. 51). Teksti on 

suunnattu ilmeisesti käyttäjäyrityksille:

(51 ) Perustamme laadukkaan palvelumme seuraaviin elementteihin:
- Xpert- testit ja SHL-henkilöarviointianalyysit
- Referenssien tarkistamiset ja ammattitaitoiset haastattelut
- CanDo, WillDo & WillFit -viitekehys, jolla...
- Mittaamme taidot ia osaamisen (CanDo)
- Mittaamme motivaation ia asenteen (WillDo)
- Vertaamme kandidaatin toiveita ja preferenssejä asiakkaan työympäristöön 

(WillFit)
- You&Adecco tyytyväisyyskyselyt
- Arvostamme: luotettavuutta, asiakaskeskeisyyttä, avointa kommunikaatiota, 
yksilöä ja yhteistyötä, tuloksellisuutta & innovaatioita ja sosiaalista vastuuta. 
(Adecco, liite 10)

Adeccon teksteissä epäilys työntekijän rehellisyydestä näkyy myös siinä, että 

ansioluettelon laadintaohjeiden lopuksi Adecco kehottaa työnhakijaa vielä 

eksplisiittisesti rehellisyyteen. Lausumallaan Adecco paljastaa presupposition, että 

työnhakijan voidaan ajatella olevan epärehellinen.

(52) CV:tä tehdessäsi rehellisyys on valttia, sillä useimmiten haastattelussa käydään 
ansioluettelosi läpi. (Adecco, liite 7)

Mielenkiintoiseksi esimerkin 52 tekee lisäksi se, että rehellisyyttä ei esitetä sinänsä 

hyveenä vaan sitä perustellaan kiinnijäämisen riskillä.
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5.3.3 Työnantajalle tarjolla riskitöntä täsmätyötä

Sen lisäksi, että työnantajapuolelle suunnatuissa teksteissä työntekijöiden 

hankkiminen esitetään ongelmattomana, tekstit korostavat myös sitä, että 

vuokratyöntekijät ovat käytettävissä vain juuri tarvittavan ajan ja että heille 

maksetaan palkkaa vain tehdystä työstä. Eilakaisla, Varamiespalvelu, StaffPoint ja 

Manpower korostavat kaikki käyttäjäyrityksille kohdistetuissa teksteissään, että 

työnantaja maksaa vain tehdyistä työtunneista (esim. 53—57). Vuokratyöntekijä tekee 

täsmätyötä'. työhön ei siis sisälly lorvimista eikä turhaa sosiaalista kanssakäymistä, 

vaan vain työtä.

(53) Kustannustehokkuus; veloitus vain tehdyistä työtunneista; ei muita 
kustannuksia. (Eilakaisla, liite 14)

(54) Varamiespalvelu laskuttaa ainoastaan toteutuneesta työajasta tuntiveloituksella, 
joka sisältää kaikki työnantajan lakisääteiset kulut (palkat, vuosilomakorvaukset, 
työnantajan sosiaalivakuutusmaksut). (Varamiespalvelu, liite 35)

(55) Maksat vain tehdyistä työtunneista ia StaffPoint huolehtii kaikista työnantajan 
velvoitteista. (Staffpoint, liite 26)

(56) Tehdystä työstä maksamme työntekijälle palkan, jonka asiakasyritys on 
vahvistanut. (StaffPoint, liite 25)

(57) Yrityksesi maksaa ainoastaan tehdystä työajasta. (Manpower, liite 46)

Tehdyistä työtunneista tai toteutuneesta työajasta puhuminen herättää väistämättä 

kysymyksen siitä, kokevatko työnantajat, että normaalissa työsuhteessa he maksavat 

myös muusta kuin tehdystä työstä. Vuokratyötä voisi näin ollen pitää täsmätyönä, 

jossa ei turhaa löysää ole. Täsmätyön maailmassa työntekijöitä otetaan vain siksi 

ajaksi, kun heitä todella tarvitaan (esim. 58-59).

(58) Tarjoamme nyt uutta palvelumuotoamme ammattitaitoisen henkilöstön 
saamiseksi silloin kun heitä tarvitaan. (Eilakaisla, liite 17)

(59) Manpower auttaa sinua löytämään oikeat osaajat silloin ia siksi aikaa kun heitä 
tarvitset. (Manpower, liite 65)
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Se, että työntekijä saa palkkansa vain tehdyistä työntunneista, kerrotaan aineistossa 

tyypillisesti ainoastaan työnantajateksteissä; työntekijöille kohdistetuissa teksteissä ei 

tätä työsuhteen piirrettä tuoda erityisesti esille. Toinen työnantajille kohdistettujen 

tekstien tyypillinen piirre on vuokratyösuhteen päättämisen kuvaaminen 

yksinkertaisena. Adecco, Eilakaisla ja Manpower esittävätkin kaikki työnantajille 

suunnatuissa teksteissään riskittömyyden yhtenä vuokratyön etuna tai 

ominaispiirteenä.

(60) Henkilöstövuokraukse 1 la lisäät toimintasi joustavuutta ja tehokkuutta. 
Sopimustyösuhde on myös riskitön tapa tutustua työntekijään - noin puolet 
sopimustyöntekijöistä vakinaistetaan asiakasyritykseemme. (Manpower, liite 46)

(61) Henkilöstövuokrauksen edut:

6. riskittömyys: työntekijä voidaan tarvittaessa vaihtaa toiseen. (Eilakaisla, liite
H)

(62) Henkilöstöpalvelumme on:
- turvallista - joustavat henkilöstöresurssit, oikeat osaajat (Adecco, liite 2)

Riskittömyys esitetään tyypillisesti nimenomaan työnantajan etuna, sillä työntekijän 

näkökulmasta vuokratyösuhteen riskittömyys työnantajalle merkitsee päinvastaista: 

riskialtista, turvatonta työsuhdetta, jonka jatkuminen on epävakaata. Manpower on 

kuitenkin muista aineiston teksteistä poiketen koettanut kääntää tämän eduksi 

työnhakijalle suunnatussa tekstissä:

(63) Sopimustyösuhde on turvallinen myös työntekijälle. Manpower huolehtii 
työnantajan velvoitteista ja tarjoaa lisäksi mm. koulutusta ja 
kehitysmahdollisuuksia. (Manpower, liite 46)

Se, miksi työsuhde on Manpowerin työntekijälle turvallinen, ei kuitenkaan tekstistä 

täysin välity. Työnantajavelvoitteista huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen 

velvollisuus ja siten työsuhteen vähimmäisvaatimus. Koulutuksen ja 

kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen eivät voine poistaa epävarman työsuhteen 

tuomaa turvattomuutta. Muut aineiston yritykset eivät esitä teksteissään, että 

vuokratyö olisi työntekijälle riskitön tai turvallinen vaihtoehto työllistyä.
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Vuokratyöntekijän kannalta tekstit osoittavat myös työntekijän kantaman riskin: 

vuokratyöntekijästä eroon pääseminen esitetään hyvin yksinkertaiseksi. 

Vuokratyöntekijän vaihtaminen kuvataan tyypillisesti työnantajille suunnatuissa 

teksteissä ongelmattomana prosessina, joka onnistuu parhaimmillaan saman päivän 

aikana, jos käyttäjäyritys on vuokraamaansa työntekijään tyytymätön (esim. 64-66).

(64) Henkilöstövuokrauksen edut:

6. riskittömyys: työntekijä voidaan tarvittaessa vaihtaa toiseen. (Eilakaisla, liite
M)

(65) Mikäli adeccokumppani ei sovi työtehtävään koeaikana, ehdotamme uutta 
kandidaattia’1' puolen päivän sisällä. (Adecco, liite 3)

(66) Mikäli työntekijäämme kuitenkin ollaan jostain syystä tyytymättömiä, 
korjaamme asian heti tiedon saatuamme. (Varamiespalvelu, liite 35)

Eilakaisla ja Adecco ilmoittavat vaihtavansa työntekijän tarvittaessa uuteen (esim. 

64-65). Varamiespalvelu ei ole aivan yhtä yksioikoinen (esim. 66): työntekijän 

aiheuttama tyytymättömyys korjataan. Samassa Varamiespalvelun tekstissä on 

kuitenkin toinen kiinnostava piirre: Varamiespalvelu kertoo halustaan palvella hyvin 

toimeksiantajia ja työntekijöitä (esim. 67).

(67) Haluamme aina palvella hyvin sekä toimeksiantajiamme että työntekijöitämme,
sillä tyytyväinen henkilökunta tekee työnsä hyvin. Mikäli työntekijäämme
kuitenkin ollaan jostain syystä tyytymättömiä, korjaamme asian heti tiedon 
saatuamme. (Varamiespalvelu, liite 35)

Varamiespalvelu osoittaa samassa virkkeessä viestin sekä työntekijöille että 

työnantajille, mutta ainoastaan työntekijöiden hyvin palveleminen vaatii perustelun, 

toimeksiantajien hyvin palveleminen ei. Mielenkiintoista on se, että perustelu 

käännetään esimerkin toisessa virkkeessä toimeksiantajan eduksi: tyytyväinen 

henkilökunta tekee työnsä hyvin.

Yritystoiminnassa liiketoimintariskin kantaja on yleensä yritys, joka saa riskin myötä 

onnistuessaan panostukselleen myös suuremman tuottoprosentin. Vuokratyössä 

riskinkantaja on kuitenkin pääsääntöisesti vuokratyöntekijä, joka ei taas saa
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kantamastaan riskistä kuitenkaan mitään kompensaatiota (Palanko-Laaka 2005, 48). 

Työntekijä jää käytännössä vuokratyösuhteessa ainoaksi riskinkantajaksi, sillä 

vuokrausyrityksellä ei ole velvollisuutta työllistää vuokratyöntekijöitään tai maksaa 

näille palkkaa ajalta, jolloin työtä ei ole tarjolla. Myös käyttäjäyritykselle vuokratyö 

on usein lähes riskitöntä, sillä jos yrityksen liiketoiminnan markkinat heikkenevät, 

vuokratyösuhde on helppoa päättää ensimmäisenä. Kiinnostavaa on myös se, etteivät 

tutkimusaineiston yritykset anna työntekijöille vastaavaa mahdollisuutta 

vuokratyöpaikan vaihtoon, jos työpaikka ei vastaakaan työntekijän odotuksia. 

Mahdollisuus toimeksiannosta vetäytymiseen tarjotaan vain, jos työntekijän 

turvallisuus työssä on uhattuna (ks. luku 6.4.2, esim. 88), mikä taas on työntekijän 

lakisääteinen oikeus, kuten luvussa 2 todettiin.

Työntekijän hankkimisen ja työntekijästä eroon pääsemisen kuvaaminen 

ongelmattomana prosessina paitsi kuvastaa työntekijän heikkoa asemaa, myös 

esineellistää työntekijää. Työntekijän halut ja toiveet nähdään epärelevantteina. 

Edellä kuvatun kaltaista inhimillisen toiminnan esineellistymistä on kirjallisuudessa 

kuvattu yhdeksi institutionaalistumisen vaiheeksi. Berger ja Luckmann (2005) 

kutsuvat tätä objektivoitumisprosessin äärimuotoa reifikaatioksi. Reifikaatiossa 

inhimillinen toiminta näyttäytyy ei-inhimillisten prosessien heijasteilmiönä. 

Esimerkissä 64 kerrotaan, että vuokratyöntekijö voidaan tarvittaessa vaihtaa toiseen, 

jolloin sivuutetaan täysin tällaiseen prosessiin liittyvät inhimilliset ulottuvuudet. Kun 

työntekijä vaihdetaan toiseen, ei prosessiin liittyviä inhimillisiä ulottuvuuksia ole 

yleensä käytännössä mahdollista sivuuttaa.

Instituutioiden tavoin myös roolit voivat reifioitua. Yksilö voi myös reifioitua siinä 

määrin, että hänet nähdään vain ja ainoastaan tietyn tyypin edustajana. (Berger & 

Luckmann 2005, 106.) Aineiston teksteissä näkyy viitteitä tällaisesta ajattelusta, jossa 

vuokratyöntekijä nähdään ainoastaan työn suorittajana, ei ihmisenä, jolla on myös 

työn ulkopuolinen elämä.
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5.4 Työntekijä kauppatavarana laajassa aineistossa

Kuviossa 11 on kuvattu aiemmissa luvuissa esittämieni havaintojen yleisyyttä 

laajassa tutkimusaineistossa. Analyysi on jälleen puhtaasti kvantitatiivista eli 

tarkoitukseni on ollut ainoastaan selvittää, missä määrin suppeasta aineistosta 

poimimani ilmiöt näkyvät myös laajassa aineistossa.

Suppeassa aineistossa esiintyvä ilmiö Ilmiön esiintyminen laajassa aineistossa, % yrityksistä

0% 20% 40% 60% 80% t)0%

Vuo k ra työ ntek ijö Itä
käytetäänAilataanAarjotaan/toimitetaan

Vuokratyöntekijä passiivinen o sapuoli 
rek ryt o intipro s es s is s a

Vuo k rat yö n tekijä vaihdettavissa tai 
korvattavissa

Vuo kratyö ntekijä käytettävissä juuri 
silloin kun tarve vaatii

Vuokratyöntekijöiden taustat 
tarkistetaan

Vuokratyössä maksetaan vain tehdystä 
työajasta

Kuvio 11. Vuokratyöntekijä kauppatavarana laajassa aineistossa

Puolet (50 %) aineiston yrityksistä käyttää perinteisesti tavarakauppaan liittyvää,

työntekijöitä esineellistävää terminologiaa teksteissään. Tällaisiksi esineellistäviksi

prosesseiksi olen lukenut verbit tilata, käyttää, tarjota ja toimittaa, jos 

vuokratyöntekijä esiintyy niiden yhteydessä toiminnan kohteena (esim.

Tarjoamamme työvoima on asiakkaan käytettävissä hyvinkin pienellä aikaviiveellä.).

Neljännes (25 %) yrityksistä kuvaa teksteissään vuokratyöntekijän

rekrytointiprosessia siten, että ainoastaan vuokrausyritys ja käyttäjäyritys 

näyttäytyvät aktiivisina toimijoina, jolloin vuokratyöntekijä jää toiminnan kohteeksi. 

Vuokratyöntekijälle ei anneta aktiivista roolia osallistua työnhakuun muutoin kuin 

hakemuksen täyttämisen osalta. Työntekijän haluja tai toiveita työpaikan suhteen ei 

näin ollen nähdä relevantteina. Suppeaan aineistoon verrattuna alhainen prosenttiluku 

selittyy osin sillä, että kaikki yritykset eivät kuvaa rekrytointiprosessia lainkaan
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sivuillaan. Siten se, että työntekijä ei näyttäydy passiivisena, ei välttämättä tarkoita 

sitä, että hän näyttäytyisi aktiivisena tekstissä vaan rekrytointiprosessin kuvaus 

saattaa puuttua kokonaan.

Yli puolet (60 %) yrityksistä kutsui vuokratyöntekijöitä osaajifoi tai yhdisti heihin 

määreen osaava. Neljännes (25 %) yrityksistä kuvasi vuokratyöntekijöiden olevan 

innokkaita, innostuneita tai motivoituneita. Lähes puolet yrityksistä (45 %) korostaa 

teksteissään sitä, että vuokratyöntekijä on käytettävissä juuri silloin kun tarve vaatii 

ja viidennes (20 %) yrityksistä korostaa, että vuokratyöntekijä on tarvittaessa 

vaihdettavissa toiseen. Peräti neljännes (25 %) yrityksistä ilmoitti teksteissään, että 

vuokratyöntekijän taustat tarkistetaan. Lukua voi pitää merkittävänä, sillä yritysten 

käyttämä sanamuoto on täysin identtinen. Vuokratyön riskittömyyttä 

käyttäjäyrityksille korostaa puolet (50 %) aineiston yrityksistä.

Kaikki tämän luvun tutkimuskohteina olevat suppean aineiston ilmiöt eivät näy 

prosentuaalisesti vahvoina laajassa aineistossa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että 

niissä teksteissä, joissa ilmiöt näkyvät, sanamuodot ovat paikoin tismalleen yhtäläiset. 

Esimerkiksi taustojen tarkistaminen tuodaan tyypillisesti esille nimenomaan edellä 

mainittua ilmausta käyttäen. Ilmiön näkyvyyteen vaikuttaa myös yrityksen 

kotisivuston laajuus: kovin suppeasti informaatiota tarjoavilla sivuilla ei joitain 

työsuhteeseen liittyviä asioita käsitellä lainkaan.
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6 Vuokratyö ja vuokra työntekijä työntekijöille kohdistetuissa teksteissä

Tarkastelen tässä luvussa aineiston työntekijöille kohdistettuja tekstejä. Luvun 

rakenne noudattaa samaa jakoa kuin aiempien analyysilukujen: esittelen ensin 

suppeasta aineistosta tekemiäni havaintoja ja teen luvun päätteeksi yhteenvedon siitä, 

miten havainnot näkyvät laajassa tutkimusaineistossa.

6.1 Vuokratyön esitteleminen vuokratyöntekijälle

Työntekijälle vuokratyösuhde ei useinkaan ole ensisijainen vaihtoehto (ks. luku 

2.6.2), eikä vuokratyötä esitetäkään tutkimusaineistossa työnhakijoille samalla lailla 

ratkaisuna kuin käyttäjäyrityksille (vit. luku 4.1). Aineistoni tekstien perusteella 

vuokrausyritykset varsin selkeästi tiedostavat vuokratyön toissijaisen aseman 

työntekijöiden silmissä. Esimerkiksi Varamiespalvelu on otsikoinut yhden 

työnhakijoille suunnatuista teksteistään esimerkin 68 osoittamalla tavalla.

(68) Vuokratyöllä on puolensa (Varamiespalvelu, liite 36)

Otsikointivalinnallaan Varamiespalvelu osoittaa tiedostavansa, ettei vuokratyössä ole 

työntekijöille vain hyviä puolia, mutta yrittää kuitenkin itse tekstissä tuoda esiin vain 

vuokratyön positiiviset puolet työntekijöille. Myös se, että vuokrausyritykset 

korostavat tyypillisesti työntekijäteksteissään vuokratyösuhteen olevan keino saada 

vakituinen työpaikka, kertoo vuokrausyritysten tiedostavan vuokratyön toissijaisen 

aseman työntekijöiden urasuunnitelmissa (esim. 69-70).

(69) Noin neljännes tästä työvoimasta työllistyy asiakasyritykseen vuokratyösuhteen 
päätyttyä. (Eilakaisla, liite 22)

(70) Monet työnantajat ovat havainneet, että vuokraamisen kautta on helppo 
rekrytoida uutta henkilökuntaa. Vuosittain noin 20% työntekijöistämme 
solmiikin vakituisen työsuhteen toimeksiantajansa kanssa. (Varamiespalvelu, 
liite 36)
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Yhtenä vuokratyön tarjoamana etuna työntekijälle esitetään sen joustavuus, joka on 

myös yksi keskeisimmistä syistä siihen, että työnantajat turvautuvat 

henkilöstöpalveluyritysten palveluihin ja käyttävät vuokratyöntekijöitä (ks. taulukko 

2, luku 2.6.1). Joustavuus on tärkeä myyntiargumentti markkinoitaessa 

henkilöstöpalveluja yrityksille, ja joustavuus mielletäänkin jo myös 

vuokratyöntekijän tehtäväksi (ks. luku 4.1). Joustavuutta käytetään siis 

kaksisuuntaisena myyntiargumenttina: erona on se, että työnhakijoille kohdistetuissa 

teksteissä korostetaan työn joustavuutta, työnantajille kohdistetuissa teksteissä taas 

henkilöstöresurssien joustavuutta. Joustavuuden esittäminen etuna molemmille 

osapuolille on selkeä sisällöllinen ristiriita, joka ilmenee esimerkiksi Eilakaislan 

tekstistä. Esimerkki 71 on työntekijäsivuilta ja esimerkki 72 on työnantajasivuilta.

(71 ) Meillä voit sovittaa työn kulloiseenkin elämäntilanteeseesi - voit työskennellä 
opintojen ohessa tai vain osan vuodesta. Työsi voi joustaa myös lasten tai 
harrastusten vuoksi. (Eilakaisla, liite 20)

(72) Henkilöstövuokraus on Eilakaislan tunnetuin palvelumuoto, joka tarjoaa 
joustavan ratkaisun eri toimintojen ia työtehtävien henkilöresursointiin.
Tavoitteena on varmistaa, että sopivat henkilöt ovat käytössä silloin kun heitä 
todella tarvitaan.

Henkilöstövuokrauksen edut:

4. henkilöstöresurssien joustavuus muuttuvissa tilanteissa. (Eilakaisla, liite 14)

Eilakaislan työntekijöille suunnatussa tekstissä (71) annetaan ymmärtää, että työ on 

joustavasti sovitettavissa työntekijän elämäntilanteen mukaan. Työnantajille 

suunnatussa tekstissä (72) tilanne esitetään kuitenkin päinvastaisena: 

henkilöstöresurssien eli työntekijöiden kerrotaan joustavan muuttuvissa tilanteissa. 

Merkillepantavaa on myös se, että työntekijäpuolen tekstissä käytetään modaalista 

mahdollisuutta tai lupaa ilmaisevaa apuverbiä voida puhuttaessa työn sovittamisesta 

elämäntilanteeseen. Eilakaisla ei siis lupaa, että työ joustaa vaan kertoo, että se on 

mahdollista. Työnantajatekstistä modaalisuus puuttuu: henkilöstöresurssien 

joustavuus esitetään faktana.
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Varamiespalvelu puolestaan korostaa työntekijöille vuokratyön olevan sovitettavissa 

työntekijän elämäntilanteeseen (esim. 73), vaikka työnantajatekstissään 

Varamiespalvelu antaa ymmärtää, että työntekijä joustaa (esim. 74).

(73) Työntekijämme saavat aina itse päättää, ottavatko he tarjotun työn vastaan. Työt 
voi toisin sanoen sovittaa oman elämäntilanteen mukaan. (Varamiespalvelu, liite 
36)

(74) Työntekijöitä voi tilata tarpeen mukaan ja vain työn keston ajaksi. 
(Varamiespalvelu, liite 35)

Tekstin mukaan työntekijä voi siis sovittaa työn elämäntilanteen mukaan, mutta vain 

työn vastaanottamisen osalta (esim. 73). Se, että työntekijällä on mahdollisuus valita, 

ottaako työn vastaan vai ei, nähdään tekstissä mahdollisuutena sovittaa työ 

elämäntilanteen mukaan. Todellisena joustona tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan 

voine pitää, sillä niin kauan kuin työntekijä ei ole työsuhteessa, on 

työstäkieltäytyminen perusoikeus. Se, että Varamiespalvelu asettuu tekstissä 

asemaan, jossa se antaa työntekijöille luvan päättää itse tarjotun työn 

vastaanottamisesta, kuvastaa hyvin vuokratyöntekijöiden ja

henkilöstöpalveluyritysten valta-asetelmaa. Työnantaja pitää toisin sanoen erityisenä 

ansionaan sitä, että työntekijälle annetaan oikeus päättää, ottaako hän työn vastaan 

vai ei.

Myös Adecco kertoo työnantajille kohdistetussa tekstissään henkilöstöresurssien 

joustavan (esim. 75), mutta työntekijöille sen sijaan ei puhuta kummankaan, 

henkilöstöresurssien eikä työn joustamisesta mitään.

(75) Henkilöstöpalvelumme on:
- turvallista - joustavat henkilöstöresurssit, oikeat osaajat (Adecco, liite 2)

StaffPoint ei sano työnantajateksteissään suoraan työntekijän joustavan, mutta 

tekstistä on epäsuorasti luettavissa, että henkilöstö on se joka joustaa (esim. 76). 

Työntekijöille ei työn joustamisesta puhuta.
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(76) Organisaatiosi saa StaffPointista tarvitsemaansa apua niin äkillisiin kuin
kysynnän ja sesonkien vaihteluiden mukaisiin henkilöstötarpeisiin. (Staffpoint, 
liite 26)

Joustavuuden voi toki nähdä vastavuoroisena ilmiönä: kun työntekijä joustaa yhdessä 

asiassa, voi työantaja taas vastaavasti joustaa toisessa. Käytännössä kuitenkin 

joustavuus näyttää rajoittuvan työntekijään, sillä missään aineiston tekstissä ei 

suoraan sanota työnantajan joustavan: henkilöstöresurssien joustavuudesta puhutaan 

sen sijaan useammassa yhteydessä.

6.2 Vuokratyöntekijä puhuteltavana, kuulijana ja puheenaiheena

Aineiston yritysten välillä on jonkin verran eroavaisuuksia siinä, millaisia valintoja 

vuokratyöntekijän puhuttelun suhteen on tehty. Toimijoiden puhetilanteessa 

vaihteleviä rooleja voidaan tarkastella alun perin Goffmanin (esim. 1981) 

esittelemän osallistumiskehikon käsitteen avulla (ks. myös Seppänen 1997, 157). 

Osallistumiskehikon avulla puhetilannetta voidaan analysoida monimuotoisesti, sillä 

osallistumiskehikko mahdollistaa sen, että toimijoilla voi olla erilaisia rooleja 

keskustelun eri vaiheissa. Osallistumiskehikossa esimerkiksi kuulijan ja puhutellun 

roolit erotetaan toisistaan (Goffman 1981, 133-131). Goffmanin osallistumiskehikko 

soveltuu tämän tutkielman aineiston tarkasteluun erityisesti kuulijan, puhutellun ja 

puheenalaisen roolien osalta.

Adecco n, Eilakaislan ja Varamiespalvelun sekä työnantaja- että työntekijäpuolen 

teksteissä on tyypillisesti sekä tekstin kohderyhmän suoraa puhuttelua että 

kolmannessa persoonassa puhumista. Sivuilla esitettävissä käytännön 

toimintaohjeissa, esimerkiksi työhakemuksen täyttöohjeessa (esim. Liite 43), 

kohdistetaan teksti persoonapronominilla sinä selkeästi vastaanottajalle. Palvelu- tai 

toimintakuvauksissa kerronta tapahtuu taas tyypillisesti joko passiivimuodossa tai 

kolmannessa persoonassa, jolloin vuokratyöntekijä sijoitetaan kuuntelijan tai 

puheenalaisen rooliin.
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Muista aineiston yrityksistä poiketen Manpower ei ole nimeämällä kohdistanut 

sivuilla olevia tekstejä työnantajille tai työntekijöille, minkä takia tekstin kohderyhmä 

käy tyypillisesti ilmi vasta tekstissä käytetystä puhuttelusta. Manpowerin lähes 

jokaisessa tekstissä on puhuteltava, joka esiintyy muodossa sinä. Tämä 

puhuttelumuoto on yleensä käytössä läpi tekstin, eikä puhuteltava muutu kolmanneksi 

persoonaksi kesken tekstin (ks. esim. Liitteet 56 ja 59) toisin kuin joissain muiden 

aineiston yritysten teksteissä tapahtuu (ks. esim. Liitteet 35 ja 36). Manpowerin 

teksteissä tapahtuu sen sijaan toisinaan asennonvaihtoja (Goffman 1981), jolloin 

puhuteltava vaihtuu kesken tekstin eli tekstin sinä vaihtuu kolmannen persoonan 

työnantajasta työntekijäksi tai päinvastoin (ks. esim. Liite 65).

Itseensä vuokrausyritykset viittaavat teksteissään tyypillisesti joko nimellään tai 

pronominilla me. Persoonamuotoisen puheen, jossa sekä puhuttelija (me) ja 

puhuteltava (sinä) esiintyvät aktiivisina, voidaan katsoa tekevän vuokrausyrityksen 

tekstistä keskustelunomaista, henkilökohtaista ja epävirallista (Fairelough 1995, 145). 

Tyypillisin puhuttelutapa on viitata työntekijään pronominilla sinä, jota käyttävät 

aineiston yrityksistä Adecco, Eilakaisla, Manpower ja Varamiespalvelu. Sinä- 

pronominia voidaan pitää paitsi tuttavallisuuden joissain tapauksissa myös 

solidaarisuuden osoituksena: korkeammassa valta-asemassa oleva voi ilmaista sillä 

solidaarisuuttaan itseään heikommassa asemassa olevaa kohtaan (Brown & Gilman 

I960, 257-259). Vuokrausyritysten tapauksessa sinuttelulla ei voitane nähdä 

solidaarisuus-merkitystä, vaan pikemminkin smö-muotoisen puhuttelun voisi nähdä 

olevan merkki vallankäytöstä tai markkinoivuodesta. Suora sinä-muotoinen puhuttelu 

on tyypillistä myös mainosteksteissä (Fairelough 1995, 157), joita vuokrausyritysten 

verkkosivujen tekstitkin osittain ovat. Smä-puhetta ei sen sijaan voine pitää aitona 

tuttavallisuuden osoituksena, sillä tekstin lukija voi olla käytännössä kuka tahansa, 

eikä kirjoittajan ja lukijan välillä ole välttämättä minkäänlaista suhdetta.

Smä-pronominin ohella aineiston teksteissä puhutaan tekstin vastaanottajasta 

kolmannessa persoonassa, minkä voidaan katsoa olevan selvästi etäisempi muoto. 

StaffPoint on valinnut selvästi muista yrityksistä poikkeavan linjan: yritys ei
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kertaakaan aineistossa puhuttele työntekijää, vaan tekee hänestä ainoastaan 

puheenalaisen. Työntekijän puheenalaistamisen lisäksi StaffPo intin ainoassa 

työnhakijoille kohdistetussa tekstissä (Liite 25) työntekijät eivät kertaakaan näyttäydy 

aktiivisina toimijoina vaan ainoastaan passiivisina toiminnan kohteina, (ks. esimerkit 

77-78).

(77) StaffPoint esivalitsee työtehtävään soveltuvat ehdokkaat työnhakijoista ja 
asiakasyritys valitsee haluamansa työntekijät StaffPointin ehdokkaista.. 
(StaffPoint, liite 25)

(78) StaffPoint Ov tekee työsopimuksen työntekijän kanssa asiakastilauksen 
mukaisesti. Henkilöstövuokrausyhtiö eli StaffPoint Oy on työntekiiän 
työnantaja.

Tehdystä työstä maksamme työntekijälle palkan, jonka asiakasyritys on 
vahvistanut. Asiakasyritykseltä perimme henkilövuokran, joka sisältää palkan 
lisäksi kaikkien pakollisien työnantajavelvoitteiden kustannukset sekä 
StaffPointin hallinnon. (StaffPoint, liite 25)

Tekstin vastaanottajan, vuokratyönhakijan, käsittely kolmannessa persoonassa on 

etäännyttävää ja tekee työntekijästä pelkästään puheenalaisen, vaikka teksti on 

nimenomaan hänelle kohdistettu. Teksti ei ole vuoropuhelunomaista eikä myöskään 

markkinoivaa, vaan pikemminkin työnantaja eli StaffPoint sanelee työnhakijalle 

työehdot. Mielenkiintoiseksi työntekijän ”puhuttelemattomuuden” tekee myös se, että 

työnantajille kohdistetuissa teksteissä (Liitteet 26-31) StaffPoint käyttää tyypillisesti 

suoraa puhuttelua. Työnantajia puhutellaan joko yksikön tai monikon toisessa 

persoonassa, ja kolmannessa persoonassa puhuminen on näissä teksteissä selvästi 

harvinaista (esim. 79). Myös työntekijä näyttäytyy paikoin aktiivisena toimijana 

työnantajateksteissä (esim. 80).

(79) Tarjoamme käyttöönne oikeat henkilöt sovitulle ajanjaksoille. Etsimme, 
haastattelemme ja palkkaamme sinulle sopivat työntekijät. (StaffPoint, liite 26)

(80) Työntekijät arvostavat tarjoamiamme työmahdollisuuksia. (StaffPoint, liite 28)

Merkillepantavaa StaffPointin työntekijöille kohdistetussa tekstissä (ks. Liite 25) on 

lisäksi se, että StaffPoint puhuu myös itsestään tekstissä kolmannessa persoonassa 

lukuun ottamatta tekstin kahta viimeistä virkettä (esim. 78).
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Vuokratyöntekijän puhuttelun analysoinnissa ei tämän tutkielman puitteissa ole 

mahdollista mennä edellä esitettyä analyysia syvemmälle. Alustavan analyysin voi 

kuitenkin nähdä antavan tutkielman muita havaintoja tukevia viitteitä esimerkiksi 

puhuttelusta vuokrausyrityksen vallankäytön merkkinä.

6.3 Vuokratyöntekijään kohdistetut odotukset

Vuokratyöntekijöihin kohdistetaan aineistossa tyypillisesti enemmän vaatimuksia ja 

odotuksia kuin työnantajiin. Suuri osa niistä on kuitenkin esitetty kolmannessa 

persoonassa, eivätkä ne silloin ole tulkittavissa yhtä velvoittaviksi kuin esimerkiksi 

suora käskevä puhe. Esimerkissä 81 velvoittavuus tehdään juuri edellä mainitulla 

tavalla kolmannen persoonan avulla:

(81) Projektiluontoinen työskentely sopii ihmisille, jotka ovat halukkaita oppimaan 
uuttaja keräävät mielellään monipuolista työkokemusta. (Varamiespalvelu, liite 
36)

Eilakaislalla on vuokratyöntekijöihin liittyviä odotuksia käsittelevä, eksplisiittisesti 

nimetty alasivu Mitä minulta eilakaislalaisena odotetaan? (ks. Liite 21):

(82) Asiakkaamme odottavat eilakaislalaisilta ajan tasalla olevaa ammattitaitoa, 
hyvää toimistotekniikan osaamista ia kielitaitoa. Ominaista kaikille
eilakaisMaisille on kyky työskennellä yhdessä toisten kanssa ja kyky omaksua 
uusia asioita sekä ennakkoluulottomuus, oma-aloitteisuus ja aktiivisuus.
Me Eilakaislalla odotamme Sinulta ennakkoluulottomuutta, avoimuutta ja 
vahvaa sitoutumista vastaanottamaasi työhön. Olet motivoitunut työskentelyyn 
asiakasyrityksissämme ja valmis muutoksiin.

Tärkeintä on asenne. Meidän mottomme on: Tehtyjä valmis. (Eilakaisla, liite
21)

Eilakaislankin teksti (esim. 82) on kuitenkin vain epäsuorasti vuokratyöntekijää 

velvoittava: se ei ole eksplisiittisesti käskevä vaan velvoittavuus osoitetaan 

indikatiivilla. Halliday (1994, 366) kutsuu tällaista epäsuoraa velvoittamista 

interpersoonaiseksi metaforaksi, jolloin velvoittavuus ei ole tekstistä yhtä selvästi 

luettavissa. Verbillä odottaa on kuitenkin vahva velvoittava merkitys. Esimerkissä 82
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odottaja vaihtuu kesken tekstin: alussa asiakas odottaa ja lopussa odottajana 

esiintyykin me. Asiakkaiden odotukset esitetään konkreettisempina (esim. 

toimistotekniikan osaaminen ja kielitaito) kuin institutionaalisen me-ryhmän (esim. 

ennakkoluulottomuus ja avoimuus). Asiakkaiden ja me-ryhmän odotusten välissä 

esitetään vielä yleisluontoinen toteamus siitä, mikä on ominaista eilakaislalaisille, 

mikä on yhtä lailla tulkittavissa työntekijää velvoittavaksi ja määrittäväksi.

Eilakaislan tekstissä merkillepantavaa on lisäksi se, että vuokratyöntekijältä 

odotetaan vahvaa sitoutumista työhön ja valmiutta muutoksiin. Työnhakijalta 

edellytetään siis vahvaa sitoutumista työhön, jonka jatkuvuudesta ei välttämättä ole 

mitään varmuutta. Samanaikaisesti työntekijän on sitoutumisen ohella kuitenkin 

oltava valmis muutoksiin. Vuokratyöntekijän on siis pystyttävä sitoutumaan työhön, 

mutta samanaikaisesti kyettävä sopeutumaan siihen, että työsuhde saattaa esimerkiksi 

päättyä yllättäen. Tällainen työntekijän yksipuolisen sitoutumisen edellyttäminen on 

tullut esille myös työministeriön selvityksessä (Palanko-Laaka 2005, 56).

Mielenkiintoista on myös, että kuitenkin kaikkien näiden lueteltujen edellytysten ja 

vaatimusten yläpuolelle Eilakaisla nostaa työntekijän asenteen. Eilakaisla ei 

kuitenkaan edellä tarkemmin määrittele minkälainen asenne on tärkeintä 

vuokratyöntekijälle (esim. 82).

Suppean aineiston yrityksistä Eilakaisla, StaffPoint ja Varamiespalvelu esittävät 

odotuksiksi tulkittavia ilmauksia työntekijöille. Eksplisiittisiä odotuksia näistä on 

kuitenkin vain Eilakaislalla. Mielenkiintoiseksi työntekijöille kohdistettavat 

odotukset tekee niiden vertaaminen työnantajateksteihin, joissa työnantajille ei 

aseteta vaatimuksia käytännöllisesti katsoen ollenkaan: heidän taustojaan ei ilmoiteta 

tarkasteltavan tai tarjottavan työpaikan kiinnostavuutta ei edellytetä toimeksiannon 

ehtona. Työ saa tekstien mukaan olla mitä tahansa, kuten Eilakaislan 

työnantajapuolelle suunnatusta tekstistä esimerkki kertoo:

(83) Työ, projekti, toimenpide, duuni, homma, sijaisuus - mikä tahansa tehtävä, joka 
pitää saada valmiiksi. Niistä tunnistat Eilakaislan. Tehty ja valmis. (Eilakaisla, 
liite 11)
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Faireloughin (1995, 157) mukaan markkinoivissa teksteissä pyritään tyypillisesti 

välttämään eksplisiittisten velvoitteiden esittämistä. Tämän perusteella esimerkiksi 

Eilakaislan (esim. 82) yksityiskohtaisesti esittämät odotukset vahvistavat vaikutelmaa 

siitä, ettei vuokratyöntekijöitä nähdä aineiston teksteissä niinkään asiakkaina, joille 

palvelu pitäisi myydä, vaan pakon edessä toimivina resursseina, joihin on mahdollista 

kohdistaa vaatimuksia.

6.4 Vuokrausyritysten lupaukset ja edut työntekijöille

Tässä luvussa tarkastelussa on vuokrausyritysten työntekijöilleen teksteissään 

antamat lupaukset ja tarjoamat edut. Tarkastelen ensin vuokrausyritysten toiminnan 

rehellisyyttä, työehtosopimusten noudattamista ja työsuhteeseen kuuluvia 

lakisääteisiä velvoitteita ja oikeuksia koskevia lupauksia ja etuja. Lopuksi arvioin 

vuokrausyritysten lupausten ja etujen konkreettisuutta ja sitovuutta.

6.4.1 Toiminnan rehellisyyden ja työehtosopimusten noudattamisen korostaminen

Aineiston vuokrausyritykset todistelevat tyypillisesti oman toimintansa rehellisyyttä 

vuokratyöntekijöi 1 le. Työnhakijoille ja työntekijöille suunnatuissa teksteissään 

tutkimusaineiston yrityksistä Adecco, Eilakaisla ja Varamiespalvelu korostavat 

useaan otteeseen teksteissään toimivansa lain ja työehtosopimusten puitteissa sekä 

noudattavansa muutoinkin ”reilun pelin sääntöjä”. Esimerkissä 84 Eilakaisla korostaa 

noudattavansa toimialakohtaisia työehtosopimussäännöksiä ja kuuluvansa eri 

työnantajaliittoihin:

(84) Eilakaisla Oy Toimialapalvelu on Elinkeinoelämän Keskusliittoon (EK) 
kuuluvan Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen. Työntekiiöiden aseman 
turvaamiseksi Eilakaisla noudattaa eri toimialojen TES-säännöksiä. Lisäksi 
olemme jäseninä Perheyritysten liitto ry:ssä ja Suomen Yrittäjissä. (Eilakaisla, 
liite 22)

Myös Adecco ilmoittaa esittelytekstissään kuuluvansa kahteen työnantajaliittoon ja 

noudattavansa työmarkkinasäännöksiä (esim. 85). Tämän lisäksi Adecco vakuuttaa
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olevansa rehellinen ja luotettava yhteistyökumppani sekä toimivansa 

yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla (esim 86).

(85) Adecco on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:n ja Palvelutyönantajat ry:n 
jäsen ja noudattaa alan työmarkkinasääntöjä. (Adecco, liite 1)

(86) Olemme rehellinen ia luotettava yhteistyökumppani.

Olemme aktiivisia ja kannamme vastuumme niillä yhteiskunnan ja työelämän 
osa-alueilla, missä toimimme. (Adecco, liite 1)

Varamiespalvelu taas korostaa työmarkkinayhteistyötä ja kertoo Eilakaislan ja 

Adeccon tavoin kuuluvansa työnantajaliittoon ja lisäksi solmineensa 

toimialakohtaisia työehtosopimuksia:

(87) Varamiespalvelun tavoitteena on aina ollut avoin ja sopimuksiin perustuva 
yhteistyö työmarkkinajärjestöjen kanssa. Pitkäjänteinen yhteistyö takaa 
työrauhan sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Olemme solmineet 
henkilöstövuokrausta koskevat työehtosopimukset mm. Rakennusliiton. PAM:in 
ia Kemianliiton kanssa.
Varamiespalvelu-Yhtiöt on Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvan 
Palvelualojen Toimialaliitto rv:n jäsen. (Varamiespalvelu, liite 36)

Yleisen tietämyksen perusteella voidaan todeta, ettei edellä kuvatun kaltainen 

sääntöjen noudattamisen korostaminen ole tyypillistä tavanomaisessa 

rekrytointiviestinnässä. Yritysten ei yleensä työpaikkailmoituksissaan tai 

kotisivuillaan tarvitse korostaa toimintansa rehtiyttä tai sitä että ne täyttävät 

työnantajavelvoitteensa, sillä sitä pidetään itsestään selvänä. Vuokrausyritykset 

näyttävät näin ollen tiedostavan alallaan vallitsevan luottamuksen puutteen. 

Rehellisyyden ja sääntöjen noudattamisen korostaminen saattaakin osin johtua 

vuo kratyöntekijö iden ja henkilö stö vuo krausyritysten välillä vallitsevasta 

epäluottamuksesta: tämän vähentämiseksi henkilöstö vuokrausyritykset kokevat 

tarpeelliseksi painottaa toimintansa lainmukaisuutta ja työntekijän edun 

huomioimista. Epäluottamuksen taustalla saattaa olla myös se, että 

henkilöstövuokrausalalla toimii myös runsaasti yrityksiä harmaan talouden piirissä 

(Palanko-Laaka 2005, 51). Toisaalta ilmiö saattaa myös olla seurausta siitä, että 

henkilöstövuokrausalan lainsäädäntö ja edunvalvonta ovat puutteellisia (ks. luku 2),
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minkä takia yritykset kokevat tarpeelliseksi selventää omaa toimintamalliaan 

työnhakijoille. Edellä olevassa esimerkissä 84 Eilakaisla perustelee 

toimialakohtaisten työehtosopimusten noudattamista työntekijöiden aseman 

turvaamisella, mikä kertoo siitä, että Eilakaisla tiedostaa sen, että työntekijöiden 

asema saattaa vuokratyössä olla jollain tavalla suojelemisen tarpeessa.

Työehtosopimusten noudattamisen ja liittoon kuulumisen korostamista esiintyy 

jonkin verran myös niissä teksteissä, jotka on suunnattu joko pelkästään työnantajille 

tai työntekijöille ja työnantajille yhteisesti (esim. Liitteet 1 ja 32). Työnantajapuolelle 

toiminnan rehellisyyttä ei kuitenkaan todistella samassa määrin kuin työntekijöille, 

vaan enemmänkin korostetaan vuokratyöntekijöiden testattua kunnollisuutta (ks. luku 

5.3).

6.4.2 Lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien esittäminen etuina tai palveluina

Toiminnan rehellisyyden korostamisen kanssa ristiriitainen ilmiö on se, että Adecco 

ja Eilakaisla nimeävät työntekijöille suunnatuissa teksteissä työsuhteeseen liittyviä 

lakisääteisiä velvollisuuksia ja oikeuksia vuokratyönantajan työntekijöille tarjoamiksi 

eduiksi tai palveluiksi. Adeccon ja Eilakaislan teksteissä työntekijöiden annetaan 

ymmärtää, että lakisääteiset velvoitteet eivät kuulu automaattisesti työsuhteisiin, vaan 

ovat erityisesti vuokrausyrityksen tarjoamia. Yritykset siis lupaavat noudattaa 

lakisääteisiä velvoitteita ja oikeuksia, vaikka näiden noudattamista voi pitää 

lähtökohtana työsuhteessa. Esittelen seuraavaksi teksteistä poimimiani esimerkkejä 

ilmiöstä, ja totean samalla, mikä on työlainsäädännön kanta kuhunkin ”etuun”.

Adecco 11a on sivuillaan sekä asiakkaille eli käyttäjäyrityksille että 

vuokratyöntekijöille suunnattu Palvelutakuu-teksti (Liite 3), jossa Adecco esittää 

tekstin otsikon mukaisesti työsuhteen osapuolille erilaisia takuita palveluistaan. Useat 

takuutekstin kohdat sivuavat työturvallisuusasioita. Esimerkki 88 on ote 

vuokratyöntekijöille suunnatusta tekstistä.
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(88) 4 Autamme sinua välttämään työtapaturmia
- Kerromme toimeksiantoosi liittyvistä mahdollisista työturvallisuusriskeistä. 
Asiakasyrityksiltämme edellytämme turvallisia työskentelyolosuhteita ja voit 
kertoa meille turvallisuusriskeistä, joista emme ole tietoisia. Välitämme tiedon 
asiakkaalle.
- Mikäli koet olevasi työtapaturmavaarassa, takaamme sinulle oikeuden vetäytyä 
toimeksiannosta. Yhteyshenkilösi keskeyttää toimeksiannon eikä siitä seuraa 
sinulle taloudellisia menetyksiä kyseisenä päivänä. (Adecco, liite 3)

Työturvallisuuslaissa (738/2002) määritetään työnantajan velvollisuudeksi 

työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä huolehtiminen. Vuokratyön 

tapauksessa vastuu työturvallisuusasioista kuuluu työn johto- ja valvontaoikeutta 

vuokratyöntekijöihin käyttävälle käyttäjäyritykselle (ks. luku 2). Työnantajayrityksen 

velvollisuutena on kuitenkin kertoa työntekijälle työhön liittyvistä 

ammattitaitovaatimuksista ja työn erityispiirteistä sekä varmistaa, että 

vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan 

työhön. (Työturvallisuuslaki 738/2002.)

Työturvallisuuslaissa määritellään myös työntekijän velvollisuudet ja oikeudet. 

Esimerkissä 87 Adecco antaa modaalisella ilmauksella voit kertoa meille työntekijälle 

luvan tai mahdollisuuden työturvallisuusriskeistä kertomiseen. Tosiasiassa 

työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa välittömästi työnantajalle työssä 

havaitsemistaan työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä uhkaavista tekijöistä. 

Ilmoittamatta jättäminen merkitsisi siis itse asiassa työntekijävelvoitteen 

laiminlyöntiä. Esimerkin 88 otsikon perusteella Adecco asettuu kuitenkin lähinnä 

auttajan rooliin. (Työturvallisuuslaki 738/2002.) Adeccon tekstistä saa myös sen 

käsityksen, että mahdollisuus vetäytyä toimeksiannosta työtapaturmavaarassa on 

erityisesti Adeccon tarjoaman oikeus. Oikeus on kuitenkin määritelty 

työturvallisuuslaissa ja koskee kaikki työntekijöitä. Työturvallisuuslain (738/2002) 

mukaan työntekijällä on oikeus pidättäytyä työn tekemisestä, jos työstä aiheutuu 

vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle.
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Adecco sitoutuu Palvelutakuu-tekstissään myös rekrytoimaan työntekijänsä ilman 

syrjintää, ammatillisten kriteerien perusteella:

(89) 5 Henkilövalintamme ilman syrjintää
- Adecco sitoutuu rekrytoimaan sinut ilman syrjintää.
- Rekrytoinemme perustuu ammatillisiin kriteereihin - uskontoon, syntyperään, 
sukupuoleen, ikään tai invaliditeettiin katsomatta. (Adecco, liite 3)

Työsopimuslaissa (55/2002) on erityinen työntekijöiden tasapuolista kohtelua 

koskeva pykälä, jonka mukaan työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 

asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai 

etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, 

mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen 

toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Työsopimuslain mukaan tätä 

syrjintäkieltoa on sovellettava myös otettaessa työntekijöitä työhön. Näin ollen 

Adeccon ”palvelutakuuna” esittämä rekrytointi ilman syrjintää on itse asiassa 

lakisääteinen työnantajavelvoite, jota jokaisen työnantajan on noudatettava.

Esimerkki 90 on Eilakaislan työnhakijasivuilla oleva lista Eilakaislan työntekijöilleen 

tarjoamista eduista.

(90) Lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme monia etuja kuten
- monipuolisia ja eilakaislalaiselle ilmaisia kursseja oman koulutusohjelmamme 
puitteissa
- tukea omaehtoiseen koulutukseen koulutussetelin avulla
- yhteisiä juhlia, joissa on mahdollisuus tavata toisia eilakaislalaisia
- vapaa-ajan toimintaa Kaislikko-klubin tapahtumissa
- eilakaislalaisten oman sähköisen palvelun ja kohtauspaikan, KaislaNetin
- etuja liikuntaharrastuksiin
- työterveyshuollon palvelut
- normaalit lomaetuudet ia eläkekertymät
- henkilöstöpäällikön palvelut ja tuen työsuhteeseen liittyvissä asioissa. 
(Eilakaisla, liite 20)

Eilakaisla esittää listassaan esimerkiksi työnantajan tarjoamat työterveyspalvelut 

työsuhteeseen normaalisti kuulumattomina etuina. Työsopimuslaissa (55/2001) 

kuitenkin todetaan työnsop imusosapuo ken oikeuksien ja velvollisuuksien 

siirtämisestä seuraavasti:
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Työnantajan siirtäessä työntekijän tämän suostumuksen mukaisesti toisen työnantajan 
(käyttäjäyritys) käyttöön, käyttäjäyritykselle siirtyvät oikeus johtaa ja valvoa työntekoa 
sekä ne työnantajalle säädetyt velvollisuudet, jotka liittyvät välittömästi työn tekemiseen 
ja sen järjestelyihin.

Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteinen työnantajavelvoite 

(Työturvallisuuslaki 378/2002; Työterveyshuoltolaki 1383/2001). Työsopimuslain 

(55/2001) mukaan vuokratyösuhteessa käyttäjäyritykselle siirtyvät työn johto- ja 

valvontaoikeus sekä välittömästi työntekoon ja sen järjestelyihin liittyvät 

velvollisuudet. Oli työterveyshuollon järjestäjänä sitten vuokrausyritys tai 

käyttäjäyritys, on sen järjestäminen työnantajavelvoite, eikä Eilakaislan 

eksklusiivisesti tarjoama etu. Vuokratyösuhteessa työterveyshuollon järjestäminen jää 

yleensä henkilöstövuokrausyrityksen vastuulle (Palanko-Laaka 2005, 14). Eilakaisla 

on listannut etuihinsa myös normaalit lomaetuudet ja eläkekertymät, jotka kuitenkin 

kuuluvat työsuhteeseen. Vaikka lomaetuuksia ja eläkekertymiäkään ei tulisi listan 

otsikon mukaisesti kutsua eduiksi, tehdään määreellä normaali kuitenkin selväksi, 

että ne kuuluvat normaaliin työsuhteeseen.

Varamiespalvelu puolestaan pitää tarpeellisena korostaa sitä, että se huolehtii 

työnantajan lakisääteisistä velvollisuuksista, vaikka näiden velvollisuuksien 

noudattaminen työsuhteessa pitäisi olla itsestään selvää:

(91 ) Huolehdimme normaaliin tapaan kaikista työnantajan lakisääteisistä
velvollisuuksista, kuten lomakorvauksista, sotu-maksuista ja vakuutuksista. 
(Varamiespalvelu, liite 36)

Lakisääteisten velvoitteiden esittäminen etuina tai palveluina voidaan tulkita siten, 

ettei työntekijöille ole tarjota tai ei haluta tarjota mitään todellisia etuja. Se, että 

toimialan viidestä suurimmasta yrityksestä kaksi esittelee lakisääteisiä velvoitteita 

etuina, heijastaa työntekijän asemaa. Suurilla yrityksillä on ohjaava vaikutus koko 

toimialan käytäntöihin ja viestintään, minkä vuoksi niiden toiminnan kriittinen 

tarkasteleminen on erityisen keskeistä. Työntekijän harhaanjohtamista voinee pitää 

selvänä rikkeenä, etenkin kun suuri osa vuokratyöntekijöistä on nuoria henkilöitä,
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joilla ei välttämättä ole paljoa työkokemusta eikä siten tietoa työsuhteeseen liittyvistä 

velvoitteista tai oikeuksista (ks. esim. Viitala 2006, 20). Vuokratyöntekijöiden 

kannalta työntekijän oikeuksista kiinni pitämistä hankaloittaa myös se, että vain 

hyvin pieni osa vuokratyöntekijöistä kuuluu ammattiliittoon (Viitala ym. 96, 2006), ja 

näin ollen heiltä puuttuu tärkeä edunvalvontaelin. Käyttäjäyrityksen luottamusmiehen 

puoleen kääntyminenkään ei välttämättä onnistu, sillä tämä on velvollinen ajamaan 

vain käyttäjäyritykseen työsuhteessa olevien työntekijöiden asiaa, joihin 

vuokratyöntekijät eivät kuulu. Työvoiman vuokraukseen liittyvä lainsäädäntö on 

sekavaa ja tulkinnanvaraista myös asiaan vihkiytyneille; vuokratyöntekijälle 

työntekijän aseman hahmottaminen ilman ulkopuolista tukea on vielä haastavampaa.

6.4.3 Etujen ja lupausten sisällöllinen keveys

Tavanomaisista rekrytointi-ilmoituksista poikkeavana voidaan pitää myös Adeccon ja 

Eilakaislan tapaa esittää teksteissään etuja, joiden todellinen arvo työntekijälle on 

kyseenalainen tai joita ei voi edes pitää varsinaisina etuina.

Eilakaisla lupaa työnhakijoille muun muassa yhteisiä juhlia, joissa on mahdollisuus 

tavata toisia eilakaislalaisia-, eilakaislalaisten oman sähköisen palvelun ja 

kohtauspaikan, KaislaNetin, sekä henkilöstöpäällikön palvelut ja tuen työsuhteeseen 

liittyvissä asioissa (ks. Liite 20). Näistä eduista yhteiset juhlat ovat toki 

erityislaatuisia tapahtumia, mutta kuuluvat monella työpaikalla normaaliin 

yhteistoimintaan, eikä niistä tavallisesti mainita rekrytointi-ilmoituksissa. 

Työntekijöiden sähköinen verkkopalvelu puolestaan on pääasiallisesti tarkoitettu 

työsuhteen hoitamiseen liittyviin tehtäviin, joten palvelun näkemisen työntekijän 

etuna voi myös kyseenalaistaa. Myös henkilöstöpäällikön palveluiden ja tuen 

voidaan yleensä katsoa kuuluvan normaaliin työsuhteeseen. Ei ainoastaan työntekijän 

vaan myös työnantajan etuna voi pitää sitä, että työntekijän ja henkilöstöpäällikön 

välillä vallitsee luottamuksellinen yhteistyösuhde. Todellisina työantajien tarjoamina 

konkreettisina etuina voi sen sijaan aineistosta nostaa esiin esimerkiksi Eilakaislan 

ilmaiset kurssit työntekijöille sekä koulutussetelit. Näiden etujen konkreettisesta
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sisällöstä ja siitä, miten edut ovat saavutettavissa, ei kuitenkaan kerrota 

verkkoteksteissä tarkemmin.

Adeccon lupausta tarjota työnhakijalle sopivia toimeksiantoja (esim. 92) ei voine 

pitää varsinaisena työntekijälle suotavana etuna, sillä on selkeästi myös työnantajan 

ja vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen edun mukaista, että vuokratyöntekijä on 

toimeksiantoon sopiva.

(92) 1 Tarjoamme Sinulle sopivia toimeksiantoja
- Sitoudumme tarjoamaan toimeksiantoja, joissa taitosi ja odotuksesi 
kohtaavat - määrittelemällä ne yhdessä. (Adecco, liite 3)

Sopivien toimeksiantojen tarjoaminen on kaikkien työsuhteen osapuolten etu, sillä 

esimerkiksi käyttäjäyritykset eivät todennäköisesti hyväksy sitä, että vuokrausyritys 

tarjoaa niille vuokratyöntekijöitä, jotka eivät ole toimeksiantoon soveltuvia.

Adecco esittää yhtenä lupauksenaan pyrkimyksen kertoa toimeksiannon päättymisestä 

kaksi viikkoa etukäteen, jos työsuhde on kestänyt vähintään puoli vuotta (esim. 93).

(93) 2 Kerromme työn jatkumisesta
- Ilmoitamme mahdollisimman nopeasti toimeksiannon jatkumisesta. Mikäli 
toimeksiantosi on kestänyt vähintään puoli vuotta, pyrimme kertomaan työn 
päättymisestä kaksi viikkoa etukäteen.
- Teemme parhaamme löytääksemme sinulle uuden toimeksiannon ja 
tiedotamme asiasta välittömästi. (Adecco, liite 3)

Ottaen huomioon sen, että suurin osa vuokratyöntekijöistä toivoo saavansa vakituisen 

työpaikan (ks. esim. Viitala 2006, 41), voi työn jatkumisesta kertomista pitää erittäin 

keskeisenä asiana työntekijän kannalta. Esimerkiksi työministeriön teettämän 

selvityksen mukaan (mt. 100) vuokratyöntekijät kokevat jatkuvaa pelkoa ja 

epävarmuutta työn jatkuvuudesta. Muut työsuhteeseen liittyvät lupaukset ovat siten 

melko triviaaleja niin kauan, kun työn jatkumisesta ei voida antaa edellisiä 

esimerkkejä täsmällisempiä lupauksia.

Adeccon ja Eilakaislan lupausten ja etujen sisällöllisestä keveydestä huolimatta on 

kuitenkin syytä korostaa sitä, että muut aineiston yritykset eivät tarjoa edes
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näennäisiä etuja työntekijöilleen. Työntekijöiden tukemisen sijaan esimerkiksi 

Varamiespalvelu kertoo tukevansa yrityksen urheilijatalliin valittujen urheilijoiden 

harjoittelu- ja kilpailuedellytyksiä:

(94) Varamiespalvelu-Yhtiöt uskoo reiluun peliin. Siitä kertoo myös vuonna 2002 
perustettu urheiliiatalli. jonka tavoitteena on parantaa ryhmään valittuien 
urheilijoiden harjoittelu- ia kilpailuedellytyksiä. (Varamiespalvelu, liite 33)

Manpower taas tuo visiossaan selkeästi esille, kenen etua se ensisijaisesti ajaa. 

Manpower ilmoittaa visiokseen auttaa palveluillaan asiakkaitaan, ei työntekijöitään, 

selviytymään voittajina muuttuvassa työmaailmassa (esim. 95)

(95) Olemme edelläkävijöinä luomassa ja tuottamassa palveluita, jotka auttavat 
asiakkaitamme selviytymään voittaiina muuttuvassa työmaailmassa. 
(Manpower, liite 57)

6.4.4 Lupausten arviointi velvoittavuuden kannalta

Arvioin tässä luvussa vuokrausyritysten antamia lupauksia niiden velvoittavuuden ja 

täsmällisyyden kannalta. Yhtenä lupausten arvioinnin kriteerinä pidän Suvi 

Palletvuoren (2003, 46-^7) pro gradu -työssään esittämää, puheaktiteoriaan 

pohjautuvaa täydellisen lupauksen kuvausta, jonka mukaan täydellinen lupaus pitää 

sisällään /«va/er-performatiivin. Tämä tutkielman aineistossa ei ole yhtään 

Palletvuoren (2003) määritelmän mukaista täydellistä lupausta, vaan kaikki ilmaukset 

ovat sitovuudeltaan täydellistä lupausta heikompia.

Lupausten toteuttamista hämärretään aineistossa ainakin kahdella tapaa: 

vuokrausyritykset ensinnäkin ilmaisevat lupauksen vain intentiona, jolloin lausuma ei 

suoranaisesti velvoita toimimaan vaan kertoo puhujan aikeesta, ja toisekseen 

lupauksen sisällön ilmaisussa käytetään muunlaisia epämääräistyksiä, jotka tekevät 

velvoitteen epäselväksi.
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Vuokratyövoimaa käyttäville yrityksille kohdistetun P alvelutakuu-tekstin 

johdannossa Adecco käyttää kyllä sitovuutta vähentäviä intentioita, mutta konkretisoi 

kuitenkin lupauksensa ilmoittamalla antavansa lisäksi kirjallisen takuun palvelustaan:

(96) Me Adeccossa tahdomme palvella asiakkaitamme henkilökohtaisesti ja
kokonaisvaltaisesti. Pyrimme 100%:n tyytyväisyyteen ja annamme kirjallisen 
takuun palvelustamme:... (Adecco, liite 3)

Myös adeccokumppaneille eli vuokratyöntekijöille suunnatun Palvelutakuu-tekstin 

alussa esitetään lupauksia intentioiden ja takuun muodossa. Työnantajatekstiin 

nähden sitovuutta kuitenkin heikentää se, että työntekijöille kohdistetussa tekstissä ei 

takuiden antamista konkretisoida lupaamalla antaa ne kirjallisena (vit. esim. 96):

(97) Sinulle, adeccokumppanimme haluamme tarjota parasta mahdollista palvelua. 
Annammekin palveluistamme ainutlaatuiset takuut, joiden tarkoituksena on 
varmistaa onnistumisesi ja kehittymisesi työurallasi. (Adecco, liite 3)

Myös ilmaus paras mahdollinen palvelu on melko epämääräinen käsite. 

Palvelutakuuta koskevan tekstin mukaan ei myöskään ole tarkoitus antaa takuita 

Adeccon toiminnasta, vaan varmistaa työntekijän onnistuminen ja kehittyminen 

työuralla, jolloin Adecco siirtää vastuun kehittymisestä työntekijälle itselleen. Adecco 

ei siis ilmoita työnhakijalle takaavansa oman palvelunsa laatua, kuten asiakkailleen, 

vaan esittää takuun, jonka tarkoituksena on varmistaa työntekijän onnistuminen ja 

kehittyminen työuralla. Myös onnistuminen ja kehittyminen työuralla ovat abstrakteja 

ja subjektiivisia käsitteitä.

Adecco lupaa myös sivullaan työntekijöilleen erilaisia Adecco-etuuksia (esim. 98) 

täsmentämättä kuitenkaan selkeästi niiden sisältöä. Työnhakija ei voi esimerkiksi 

tietää, mistä kaikista palveluista hän saa alennuksia tai mikä on tällaisen alennuksen 

arvo. Lisätietoviittauksesta huolimatta tarkempaa tietoa yrityksen intemet-sivuilla ei 

ollut ainakaan julkisesti saatavilla tutkimusaineiston kokoamisen aikaan.

(98) 6 Tarjoamme sinulle Adecco-etuuksia
- Tarjoamme sinulle erilaisia Adecco-etuuksia, kuten alennuksia 
liikuntapalveluista, kuntoutuspalveluista, hotelleista ym.
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- Lisätietoa etuuksista saat nettisivuiltamme tai yhteyshenkilöltäsi. (Adecco, liite
3)

Eilakaisla taas lupaa työntekijöille melko konkreettisesti etuja liikuntaharrastuksiin 

sekä vapaa-ajan toimintaa Kaislikko-klubin tapahtumissa (Liite 20). Molempien 

etujen kohdalla epäselväksi jää kuitenkin sekä etujen luonne että määrä.

Työntekijöille annettujen lupausten epämääräisyys havainnollistuu selkeimmin, kun 

niitä verrataan työnantajapuolelle annettuihin lupauksiin, jotka ovat usein hyvinkin 

konkreettisia, määrämuotoisia ja täsmällisiä. Vuokrausyritysten työntekijöille 

antamien lupausten ja etujen vertaaminen työnantajapuolen vastaaviin kertoo 

työntekijän etujen konkretian puutteesta. Esimerkiksi Adeccon työnhakijoille ja 

työntekijöille antamat lupaukset ovat kauttaaltaan epämääräisempiä ja vähemmän 

vuokrausyritystä sitovia kuin käyttäjäyrityksille annetut lupaukset. Työnantajille 

suunnatuissa teksteissä Adecco asettaa esimerkiksi selkeät takarajat, joihin mennessä 

se sitoutuu reagoimaan erilaisiin tilanteisiin, ja kertoo myös suoraan, millaisia 

korvauksia työnantaja saa, jos Adecco epäonnistuu toimeksiannossa (esim. 99).

(99) 2 Vastaamme nopeasti - kyllä tai ei!
. Ilmoitamme välittömästi, mikäli tietokannastamme löytyy sopiva kandidaatti.
- Viimeistään 4 tunnin* kuluessa yhteydenotosta kerromme, kuinka 
hakuprosessi etenee (pois lukien muut aikarajat, jotka on sovittu yhdessä).
. Jos epäonnistumme, sitoudumme hyvittämään ensimmäiset 4 tuntia
seuraavassa tilauksessa.
* toimistojen aukioloajat huomioiden

3 Pyrimme 100 %:n tyytyväisyyteen alusta asti
- Mikäli adeccokumppani ei sovi työtehtävään koeaikana, ehdotamme uutta 
kandidaattia* puolen päivän sisällä.
- Jos epäonnistumme ja toimeksianto kestää yli 5 päivää, hyvitämme tehdyn 
tvön määrän seuraavassa tilauksessa (maksimi 1 päivä)
* Tai sopimalla toisen ratkaisun (esim. uusi tehtäväkuvaus, uusi aikaraja tai 
tehtäväkierto)
- toimistojen aukioloajat huomioiden.

4 Varmistamme palvelumme jatkuvuuden
- F.sittfllemme uuden kandidaatin 24 tunnin* sisällä, mikäli Adeccon työntekijä
ei saavu paikalle.
. Jos epäonnistumme, hyvitämme yhden päivän seuraavassa tilauksessa..**
* Tai toisen ratkaisun (esim. uusi tehtäväkuvaus tai uusi aikaraja)
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** Koeajan jälkeen sekä vli kahden päivän pituisissa toimeksiannoissa.
- toimistojen aukioloajat huomioiden. (Adecco, liite 3)

Työnhakijoille Adecco ei anna vastaavia, konkreettisia lupauksia, joissa olisi 

selkeästi määritelty työntekijän saama hyvitys. Työnhakijoille annetut lupaukset 

esitetään usein pelkästään intentioiden muodossa, kun sen sijaan työnantajateksteissä 

pelkkiä intentioita on merkittävästi vähemmän ja lupauksia konkretisoidaan 

esimerkiksi täsmällisillä määrän tai ajan ilmauksilla (esim. 99).

Esimerkiksi (100) yhdessä työnhakijoille annetuista lupauksista Adecco käyttää kyllä 

konkreettista ilmausta kaksi viikkoa, mutta vesittää lupausta intentionaalisella pyrkiä- 

verbillä. Myös toimeksiannon jatkumisesta kertominen mahdollisimman nopeasti 

jättää ajan epämääräiseksi.

(100) Ilmoitamme mahdollisimman nopeasti toimeksiannon jatkumisesta. Mikäli 
toimeksiantosi on kestänyt vähintään puoli vuotta, pyrimme kertomaan työn 
päättymisestä kaksi viikkoa etukäteen. (Adecco, liite 3)

Huomattavaa on myös, että työnantajille annetuissa lupauksissa aikayksiköt ovat 

usein tunteja ja päiviä, kun ne työnhakijoille suunnatuissa teksteissä ovat 

pikemminkin viikkoja ja vuosia (vrt. esim. 99 ja 100). Adeccon Palvelutakuu- 

tekstissä (Liite 3) ei ole ainoatakaan työnhakijalle kohdistettua lupausta, josta kävisi 

selkeästi ilmi, mitä lupaus pitää sisällään. Seuraavassa otteessa työntekijälle 

esimerkiksi luvataan ehdottaa erilaisia vaihtoehtoja ammatilliseen kehittymiseen 

liittyen.

(101) 3 Kehitämme taitojasi ja kokemustasi
- Ehdotamme sinulle erilaisia vaihtoehtoia ammatilliseen kehittymiseesi liittyen, 
mikäli olet työskennellyt Adeccolla vähintään 1800 tuntia*.
- Käytämme kaikkia soveltuvia keinoja auttaaksemme sinua kehittämään 
taitojasi sekä nostamaan ansiotasoasi mm. haastatteluja, ohjeita, tehtäviä, 
erilaisia toimeksiantoja, koulutusta.
*12 kuukauden sisällä (Adecco, liite 3)

94



Ilmaus erilaisia vaihtoehtoja tekee lauseesta abstraktin kokonaisuuden, jolla voidaan 

viitata lähes mihin tahansa. Huomionarvoista on myös se, että lupaus koskee 

ainoastaan ehdottamista, eikä siten sido Adeccoa toteuttamaan eri vaihtoehtojen 

täytäntöönpanoa. Lisäksi vaihtoehtojen ehdottamiselle on asetettu ehto. 1800 

työtuntia Adeccolla viimeisen 12 kuukauden aikana. Ilman lomapäiviä ehdon 

toteuttaminen merkitsee lähes seitsemän tunnin päivittäistä työaikaa. Näin ollen edun 

piiriin lukeutuu todennäköisesti melko harva työntekijä.

6.5 Vuokratyö ja vuokratyöntekijä laajan aineiston työntekijöille kohdistetuissa teksteissä

Kuviossa 12 voidaan aiempien lukujen tapaan nähdä suppeammasta aineiston 

tekemieni havaintojen yleisyys laajassa aineistossa.

Suppeassa aineistossa esiintyvä ilmiö

Vuokrausyrityksen mukaan "vuokratyöllä on puolensa" 

VUokratyö on väylä vakituiseen työhön 

Vuokratyö joustaa työntekijän tarpeiden mukaan 

Snuttelu työntekijän puhuitelumuotona 

Vuokratyönhakijoille esitetään odotuksia

Vuokratyöntekijälle t Jee olla "oikeanlainen asenne" 

Maininta työehtosopimusten jaftai työmaikkinasäääntöjen 
noudattamisesta

M aininta lakisääteisistä velvoitteista huolehtimisesta 

Lakisääteiset velvoittet jattai oikeudet esitetään etuina

Ilmiön esiintyminen laajassa aineistossa, % yrityksistä

o% 20% 40% eo% 80% t)0%

35

■ 25%

%

Kuvio 12. Vuokratyö ja vuokratyöntekijä laajan aineiston työntekijöille kohdistetuissa 
teksteissä

Kaksi (10 %) koko aineiston 20 yrityksestä osoittaa teksteissä eksplisiittisesti 

tiedostavansa, ettei vuokratyö ole työntekijöille useinkaan ensisijainen vaihtoehto, ja 

ne tuovat tämän tekstissä selkeästi esiin, yrittäen kuitenkin korostaa vuokratyön 

positiivisia puolia. Samaan asiaan viittaa kuitenkin se, että reilu kolmannes aineiston 

yrityksistä eli 35 prosenttia korostaa vuokratyön olevan usein keino saada vakituinen 

työpaikka.
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Yksi ristiriita osassa aineistoa on se, että työnantajapuolelle suunnattujen tekstien 

tapaan myös työntekijöille suunnatuissa teksteissä esitetään joustavuus yhtenä 

vuokratyön etuna. Neljännes (25 %) yrityksistä esittää työntekijöille kohdistetuissa 

teksteissä, että vuokratyö on myös työntekijälle joustava vaihtoehto, joka mukautuu 

työntekijän elämäntilanteen mukaan. Silti teksteissä ei määritellä tarkemmin, mitä 

joustavuus käytännössä merkitsee - toisin kuin työnantajateksteissä, joissa selkeästi 

kerrotaan esimerkiksi, että vuokratyöntekijän voi palkata juuri tarvittavaksi ajaksi.

Viidennes (20 %) yrityksistä esitti työntekijöille suunnatuissa teksteissään 

vuokratyöntekijöille selkeitä, eksplisiittisiä odotuksia; toisin kuin käyttäjäyrityksille, 

joille odotuksia tai vaatimuksia ei aseteta tyypillisesti lainkaan. 15 prosenttia 

yrityksistä edellytti vuokratyöntekijältä ”oikeanlaista” asennetta, kuitenkaan 

tarkemmin määrittelemättä, millainen asenne on oikeanlainen.

Lähes kaikki aineiston yritykset (90 %) puhuttelevat työntekijää pääsääntöisesti 

yksikön toisessa persoonassa, mitä voi yleensä pitää tunnusomaisena markkinoiville 

teksteille. Smä-muotoista puhetta voi tässä kuiteinkin pitää enemmän 

vuokrausyrityksen vallan merkkinä kuin markkinoivuuden tai tuttavallisuuden 

osoituksena. StaffPointin ohella yksi aineiston yrityksistä ei valtaosasta aineistoa 

poiketen lainkaan puhuttele työntekijää suoraan näille kohdistetuissa teksteissä, vaan 

käsittelee työntekijää puheenalaisena viittaamalla häneen kolmannessa persoonassa, 

mikä voidaan nähdä vuokratyöntekijää alistavana suhteessa vuokrausyritykseen.

Vuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä vallitseva epäluottamus näkyy 

selkeästi myös laajassa aineistossa. Lähes puolet (45 %) aineiston yrityksistä näkee 

tarpeelliseksi korostaa työntekijöille kohdistetuissa teksteissä noudattavansa 

lakisääteisiä velvollisuuksia (esim. työntekijämme nauttivat kaikista lain 

edellyttämistä sosiaalieduista), ja 60 prosenttia yrityksistä mainitsee noudattavansa 

työehtosopimusta tai työmarkkinasääntöjä yleensä. Kuten jo luvussa 6.4.1 esitin, 

edellä kuvatun mukainen toiminnan rehellisyyden korostaminen ei ole tavanomaiselle

96



rekrytointiviestinnälle tyypillistä vaan pikemminkin sen voi nähdä implikoivan 

henkilöstövuokrausalalla vallitsevaa epäluottamusta. Sen sijaan Eilakaisla ja Adecco 

(10 %) osoittautuivat ainoiksi aineiston yrityksiksi, jotka nimeävät työsuhteeseen 

kuuluvia lakisääteisiä velvoitteita tai oikeuksia eduiksi tai palveluiksi tai muutoin 

esittävät velvoitteet työsuhteeseen normaalisti kuulumattomina, itse tarjoaminaan 

etuina tai palveluina. Vaikka ilmiön esiintyvyys onkin laajassa aineistossa 

suhteellisen pieni, voi sen merkittävyyttä pitää siitä huolimatta suurena, sillä Adecco 

ja Eilakaisla kuuluvat alan suurimpien yritysten joukkoon.
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7 Keskeiset tulokset ja päätelmät

Esittelen tässä luvussa tutkielman tuloksia ja niistä tekemiäni johtopäätöksiä. 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, minkälainen on vuokratyövoimaa välittävien 

yritysten verkkoteksteihin kirjoittuva vuokratyön maailma, sekä millaisina 

vuokratyöntekijä ja vuokratyöntekijän asema sekä vuokratyöntekijän ja 

henkilöstövuokrausyrityksen suhde näyttäytyvät näissä teksteissä. Lisäksi 

tarkoituksenani oli tutkia eri vuokrausyritysten työnantajille ja työntekijöille 

suunnattujen tekstien eroja ja yhtäläisyyksiä. Tarkastelun yhtenä ulottuvuutena oli 

myös verrata tutkimusaineiston eri yritysten tekstejä toisiinsa.

Käsittelen seuraavissa alaluvuissa tutkielman keskeisiä tuloksia analyysilukujen 

mukaisesti jaoteltuina sekä vertailen suppeasta ja laajasta aineistosta saamiani 

tuloksia lyhyesti. Esittelen lopuksi tuloksista tekemiäni päätelmiä ja pohdin 

mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita.

7.1 Keskeiset tulokset

Vastoin ennakko-oletustani (ks. luku 1.4), aineiston viiden suurimman yrityksen sivut 

eroavat yllättävän paljon toisistaan, eivätkä edes kaikilta osin edusta laajaa 

tutkimusaineistoa tyypillisimmillään. Yritysten välillä voidaan havaita eroja 

esimerkiksi siinä, miten ne suhtautuvat vuokratyöntekijään. Yleisesti voidaan 

kuitenkin todeta, että kaikkien aineiston vuokrausyritysten tekstit vaikuttavat tulosten 

perusteella toisintavan vuokratyöntekijän lainsäädännöllisesti heikkoa asemaa ja 

vuokratyöntekijän rooli työmarkkinoiden yksinpelaajana näkyy teksteissä monella 

tasolla.
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Vuokratyön institutionaalistuminen näkyy aineiston teksteissä, joissa 

vuokratyöntekijän rooli ja asema näyttäytyvät hyvin samankaltaisina tekstin 

lähettäjästä riippumatta. Henkilöstöasiat ja rekrytoiminen esitetään tyypillisesti 

aineistossa yrityksen ydintoiminnan ulkopuolisina tehtävinä, ja vuokratyö esitetään 

ratkaisuna näihin ”henkilöstöongelmiin”. Vuokratyöntekijä näyttäytyy teksteissä 

työsuhteen joustavana osapuolena, joka on töissä silloin, kun töitä on tarjolla. 

Erityisesti vuokratyöntekijä mutta myös koko henkilöstö alistetaan aineiston 

työnantajille suunnatuissa teksteissä tyypillisesti yhdeksi yrityksen resurssiksi. 

Vuokratyön tarkoitukseksi ei siis enää esitetä pelkästään sijaisuuksien tai tilapäisen 

lisätyövoiman järjestämistä, vaan joustaminen näyttää joiltakin osin vakiintuneen 

vuokratyöntekijän institutionaaliseksi tehtäväksi: tehtävänä on olla joustava, ei 

pelkästään osoitetun työn tekeminen. Vuokratyöntekijä näyttäytyy teksteissä myös 

eräänlaisena oman uransa yrittäjänä, jolle vuokrausyritys vain tarjoaa erilaisia 

mahdollisuuksia. Kuitenkin viime kädessä vastuu näiden mahdollisuuksien 

hyödyntämisestä jää vuokratyöntekijälle itselleen. Vuokratyöyritys taas näyttäytyy 

teksteissä esimerkiksi työnteon mahdollistajana tai vuokratyöntekijän 

neuvonantajana.

7.1.1 Vuokratyöntekijän asema suhteessa käyttäjäyritykseen

Yhtenä tutkielman analyysin kohteena oli vuokratyöntekijän nimeäminen. Vaikka 

jotkin henkilö stövuokrausyritykset korostavat esimerkiksi työntekijöiden 

nimeämisessä kumppanuutta, ei vuokrausyrityksen ja vuokratyöntekijän välillä 

vallitse tekstien mukaan tasavertaista kumppanuussuhdetta. Vuokratyöntekijät 

muodostavat aineistossa oman ryhmänsä: heitä ei nähdä vuokrausyrityksen 

varsinaisina työntekijöinä, mutta ei yrityksen asiakkainakaan. Vuokratyöntekijät 

erotetaan käyttäjäyrityksen työntekijöistä nimeämällä heidät nimenomaan 

vuorotyöntekijöiksi. Vuokrausyrityksen työntekijöistä heidät taas erotetaan joko 

nimeämällä heidät eksplisiittisesti omaksi ryhmäkseen (adeccokumppanit, 

varamiehet) tai viittaamalla vuokratyöntekijöihin kolmannessa persoonassa, kun taas 

vakituinen henkilöstö liitetään me-pronominin käytöllä yrityksen sisäryhmään.

99



7.1.2 Vuokratyöntekijän tuotteistaminen

Henkilö stö vuo kraus on teksteissä niin pitkälle institutionaalistunutta, että työntekijät 

kuvataan usein kauppatavarana erityisesti työnantajille kohdistetuissa teksteissä. 

Vuokratyöntekijöiden rekrytoimisprosessia kuvatessaan vuokrausyritykset käyttävät 

usein perinteisesti tuotteiden myymiseen liittyviä ilmauksia, kuten tilata tai käyttää. 

Vuokratyöntekijä näyttäytyy osin aineistossa kuvatussa rekrytointiprosessissa 

passiivisena toiminnan kohteena, kun taas vuokrausyritys ja käyttäjäyritys 

näyttäytyvät tyypillisesti aktiivisina toimijoina.

Aineiston teksteissä rakennetaan kuvaa maailmasta, jossa vuokrausyrityksillä on 

käytössään työntekijäreservi, josta sopivan ja osaavan työntekijän löytäminen 

onnistuu nopeasti. Työntekijöiden osaamisen korostaminen saattaa liittyä vuokratyön 

asemaan toissijaisena vaihtoehtona työntekijöille. Halutunlaisen työntekijän 

löytäminen ja rekrytoiminen esitetään tyypillisesti ongelmattomana prosessina, jonka 

tuloksena vuokratyöntekijän luvataan olevan käytettävissä jopa muutaman tunnin 

kuluessa. Vuokratyöntekijöiden esitetään myös tekevän täsmätyötä, siten että palkka 

maksetaan vain tehdystä työstä tai toteutuneesta työajasta. Vuokrausyritys esittelee 

käyttäjäyritykselle vuokratyön usein lähes riskittömänä. Vuokratyöntekijä 

näyttäytyykin teksteissä vuokratyö suhteen riskinkantajana: työnantajille suunnatuissa 

teksteissä vuokratyön riskittömyyttä ja vuokratyöntekijästä eroon pääsemisen 

helppoutta korostetaan yhtenä vuokratyösuhteen etuna.

Teksteistä näkyy myös jossain määrin vuokratyöosapuolten keskinäinen 

epäluottamus. Vuokrausyritykset todistelevat tyypillisesti käyttäjäyrityksille 

vuokratyöntekijöiden osaamista ja motivaatiota. Vuokrausyritykset kertovat 

esimerkiksi, että vuokratyöntekijöiden osaaminen ja motivaatio on varmistettu 

erilaisin testein ja haastatteluin sekä tarkistamalla työntekijän referenssit. Osa 

vuokrausyrityksistä jopa ilmoittaa tarkistavansa vuokratyöntekijöidensä taustan, mikä 

presupponoi epäluottamusta vuokratyöntekijöitä kohtaan.
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Työnantajat vaikuttavat aineiston tekstien perusteella tiedostavan vuokratyön 

toissijaisen aseman työntekijöiden silmissä, sillä vuokratyö esitetään usein väylänä 

vakituiseen työhön. Osa aineiston yrityksistä esittää vuokratyön joustavuuden etuna 

myös työntekijälle. Käytännössä joustavuus liittyy kuitenkin työntekijän kohdalla 

työn vastaanottamiseen: vuokratyön joustavuus näkyy teksteissä lähinnä siten, ettei 

työtä ole pakko ottaa vastaan. Vuokrausyritykset siis esittävät joustona sen, että 

työntekijä voi valita, tekeekö hän töitä vai ei. Aineiston teksteissä kohdistetaan 

vuokratyöntekijöihin myös odotuksia, mutta käyttäjäyrityksiin ei: käyttäjäyrityksen 

toimeksianto voi tekstien mukaan koskea melkein mitä tahansa työtä eikä työn 

tarjoajan taustalla osoiteta olevan merkitystä.

Suuri osa vuokrausyritysten vuokratyöntekijöille antamista lupauksista ei 

sisällöllisesti eikä velvoittavuudeltaan sido lupauksen antajaa. Vuokratyöntekijöille 

annetut lupaukset ovat ainakin suppeassa aineistossa tyypillisesti epäkonkreettisia ja 

vuokrausyritystä vain löyhästi sitovia. Se, mitä lupaukset merkitsevät käytännössä ja 

miten ne toteutetaan, jää usein epäselväksi. Työnantajille annetut lupaukset taas ovat 

tyypillisesti konkreettisia ja sitovia. Vuokratyöntekijöille esitetään lupauksina myös 

sellaisia asioita, joiden tapahtumista työntekijän tulisi voida pitää lähtökohtaisesti 

itsestään selvänä, kuten esimerkiksi työehtosopimusten, työnantajavelvoitteiden ja 

työntekijäoikeuksien noudattamista. Kaksi suurta vuokrausyritystä esittää myös 

lakisääteisiä työsuhteeseen liittyviä velvollisuuksia ja oikeuksia etuina. Lakisääteisten 

velvoitteiden esittäminen etuina kertoo osaltaan siitä, ettei työntekijöille ole tarjolla 

tai haluta tarjota todellisia etuja. Myös toiminnan rehellisyyden korostamisen voi 

katsoa kertovan paitsi vuokratyön sääntelyssä olevista puutteista myös 

vuokratyöosapuolten välillä vallitsevasta epäluottamuksesta. Normaaliin 

rekrytointiviestintään tällainen ei yleensä kuulu. Lupausten epämääräisyydestä 

huolimatta on tarpeen korostaa, että osa yrityksistä ei anna minkäänlaisia lupauksia 

työntekijöilleen.

7.1.3 Vuokratyön esitteleminen vuokratyöntekijöille
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7.1.4 Suppean ja laajan aineiston vertailu

Monet suppeammasta aineistosta poimimani ilmiöt näkyvät tyypillisesti myös laajan 

aineiston teksteissä ainakin jossain määrin ja sivujen luomassa diskurssissa voidaan 

havaita tiettyjä yhtäläisyyksiä. Erityisesti toiminnan rehellisyyden ja 

työmarkkinasäädösten noudattamisen korostaminen näkyivät myös laajassa 

aineistossa selkeästi. Myös käyttäjäyrityslähtöisyys on laajassa aineistossa selkeää. 

Jossain määrin yllättävää on se, että henkilöstö vuokraukseen ja vuokratyöhön liittyvä 

terminologia on paikoin hyvin samankaltaista eri yritysten teksteissä. Yritykset 

korostavat paljon samoja asioita ja jopa täysin yhtäläisin sanakääntein, mikä viiltäisi 

siihen, että toimialan diskurssi on tietyltä osin yhdenmukaistunut.

Jotkin suppeasta aineistosta esiin nostamani ilmiöt eivät näy laajassa aineistossa 

prosentuaalisesti yhtä suurina kuin suppeassa aineistossa, kuten työsuhteeseen 

liittyvien lakisääteisten velvoitteiden ja oikeuksien esittäminen etuina tai palveluina. 

Tästä huolimatta katson, että pelkästään suppeassa aineistossa näkyvät ilmiöt ovat 

merkittäviä, sillä aineiston muodostavat suurimpien yritysten verkkotekstit.

7.2 Päätelmiä

Aineiston tekstien kuvaamassa vuokratyön maailmassa valta keskittyy selkeästi 

vuokrausyritykselle ja käyttäjäyritykselle. Työnantajan valta-asema on seurausta 

nykyisillä työnmarkkinoilla vallitsevasta epätasapainosta. Vaikka työttömien määrä 

onkin Suomessa vuonna 2006 alimmillaan sitten 1990-luvun alun (YLE Uutiset, 

2006b), on työttömyysaste silti edelleen korkea. Valta valita on toistaiseksi vielä 

paljolti työnantajan käsissä. Mikäli ennusteet käyvät toteen ja esimerkiksi suurten 

ikäluokkien eläköityminen aiheuttaa työvoimapulan, voivat roolit muuttua 

päälaelleen, jolloin myös henkilöstövuokrausyritysten on käytävä todelliseen 

kilpailuun työn tekijöistä.
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Useista esimerkiksi työministeriön teettämistä selvityksistä ilmenee, että valtaosa 

työntekijöistä haluaa ensisijaisesti vakituiseen työsuhteeseen. Yhtälö johtaa 

väistämättä päättelemään, että vuokratyöhön päätyvät ne, jotka eivät saa vakituista 

työtä, ja että näin ollen aines on todennäköisesti heikompaa. 

Henkilöstövuokrausyritysten vuokratyöntekijöilleen osoittama vähäinen arvostus ei 

ole omiaan lisäämään ainakaan vuokratyön houkuttelevuutta. Sen sijaan, että 

henkilöstö vuokrausyritykset pyrkisivät omalla toiminnallaan kompensoimaan 

vuokratyölainsäädännön puutteita ja houkuttelemaan yhä parempaa työntekijäainesta 

palvelukseensa, ne ovat valinneet paikoin jopa lain vaatimukset alittavan tien. 

Työntekijän asema näkyy tutkimusaineiston teksteissä osin jopa heikompana kuin se 

todellisuudessa onkaan. Paitsi että työntekijällä ei tekstien mukaan ole juurikaan 

oikeuksia, suhtautuu myös vuokrausyritys lähtökohtaisesti epäilevästi 

työntekijöihinsä. Esimerkiksi puhumalla työnantajille suositusten tarkastamisesta 

vuokrausyritys rakentaa kuvaa itsestään perusteellisena ja luotettavana 

yhteistyökumppanina, mutta myös luo vaikutelmaa vuokratyöntekijäkunnasta 

epäluotettavana ryhmänä, johon tulee suhtautua skeptisesti.

On luonnollista, että yritys panostaa maksaviin asiakkaisiinsa. Kuitenkin 

vuokratyöntekijät ovat henkilöstövuokrausyritysten ansaintakeino ja resurssi, jota 

ilman koko liiketoimintaa ei ole olemassa. Siihen nähden, miten tärkeä osa yritysten 

liiketoimintaa vuokrahenkilöstö on, voidaan henkilöstövuokrausyritysten 

suhtautumista tärkeään sidosryhmäänsä pitää lyhytnäköisenä, etenkin kun yritykset 

itsekin tiedostavat kohentuneen työllisyyden vaikutukset henkilöstövuokrausalaan.

7.3 Jatkotutkimuksen aiheita

Tämän tutkielman tulokset antavat viitteitä siitä, että aihetta jatkotutkimukselle 

löytyy. Tutkimusaineisto olisi tarjonnut enemmän analysoitavaa kuin mitä yhteen pro 

gradu -tutkielmaan oli mahdollista sisällyttää. Käsillä olevan tutkielman aineiston 

osalta tutkimusta olisi voinut laajentaa esimerkiksi ottamalla mukaan analyysiin
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argumentaatioanalyysiä. Myös markkinoinnin teorioiden hyödyntäminen olisi voinut 

tuoda uutta näkökulmaa.

Yleisesti vuokratyödiskurssia koskevaa tutkimusta voisi myös laajentaa moneen eri 

suuntaan. Esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen ja valtionhallinnon tuottamat tekstit 

saattaisivat tuoda uutta näkökulmaa. Kuten jo johdantoluvussa esitin, erityisen 

mielenkiintoisen tutkimusaineiston taijoaisivat henkilöstövuokrausyritysten 

työsuhteessa oleville vuokratyöntekijöilleen kohdistamat tekstit. Näiden tekstien 

tutkiminen edellytyksenä kuitenkin on, että tutkija toimii yhteistyössä 

vuokrausyritysten kanssa, sillä tekstit ovat pääosin luottamuksellisia. Alustavien 

havaintojeni mukaan työntekijöiden vastaanottamat tekstit ovat verkkotekstejä 

selkeämmin kohderyhmälleen räätälöityjä ja suorapuheisempia - mahdollisesti siitä 

syystä, ettei pelkoa tekstien julkisesta arvioinnista ole.

Analysoimalla systemaattisesti vuokratyödiskurssiin osallistuvien toimijoiden 

lähettämiä tekstejä olisi mahdollista kuvata kattavasti koko vuokratyön maailmaa. 

Tässä tutkielmassa muiden toimijoiden tekstit, lukuun ottamatta hyödyntämiäni 

työministeriön selvityksiä, jäivät analyysin ulkopuolelle. Yhdessä lähteenä 

käyttämässäni työministeriön selvityksessä (Viitala ym. 2006) oli jo joitain viitteitä 

siitä, että tietyt piirteet vuokratyödiskurssissa saattavat olla luonnollistuneita. Olisi 

mielenkiintoista selvittää, mikä on eri toimijoiden kontribuutio vuokratyödiskurssiin 

ja mihin suuntaa kukin sitä vie - ja kenen ääni pääsee parhaiten esiin.
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LIITE 1: ADECCO - Adecco Faktat

Adecco Faktat

Adecco konserni

Adecco SA:n historia ulottuu vuoteen 1957, jolloin Adía perustettiin Sveitsissä. Adia ja Ecco fuusioituvat Adeccoksi 
vuonna 1996. Adecco on maailman johtava henkilöstöpalveluyritys - päivittäin asiakasyrityksissämme työskente 
kauttamme yli 700.000 henkilöä ja olemmekin maailman neljänneksi suurin työnantaja. Liikevaihtomme vuonna 2004 
yli 17 miljardia euroa ja omaa henkilöstöä 28.000. Toimipaikkoja meillä on 74 eri maassa yhteensä 6 000, joista 120
Pohjoismaissa.

Adeccon rooli on kaksitahoinen - autamme asiakasyrityksiämme henkilöstöresurssihaasteissa ja tarjoamme 
adeccokumppaneillemme urakehitysmahdollisuuksia erilaisissa elämäntilanteissa.

Adeccon henkilöstöpalvelut tehostavat työvoiman rekrytointia ja hallintaa. Adeccon kasvu alan johtavaksi yritykseksi 
perustuu asiakasyritystemme ja adeccokumppaneiden laadukkaaseen palveluun.

Adecco Suomessa

Suomessa Adecco on toiminut vuodesta 1997. Rekrytoimme ja välitämme osaajia toimiston, taloushallinnon, 
asiakaspalvelun, hotelli- ja ravintola-alan, kaupan, rakentamisen, metallialan, logistiikan, tuotannon, tietotekniikan sekä 
hoiva- ja lääkealan tehtäviin.

Adeccon henkilöstömäärä Suomessa on yli 100. Kauttamme työllistyy noin 1500 eri alojen osaajaa joka viikko. Tehtävien 
kestot vaihtelevat muutamasta tunnista kuukausiin ja useisiin vuosiin. Adeccokumppamemme ja asiakasyrityksiin 
rekrytoimiemme ammattilaisten joukko on vahvassa kasvussa. Pääkaupunkiseudun lisäksi toimimme tällä hf|kellä 
Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Vaasassa, Seinäjoella, Joensuussa, Kotkassa ja Hyvinkäällä.

Toimintaamme ohjaavat Adeccon arvot

Luotettavuus & Yrittäjyys
Olemme rehellinen ja luotettava yhteistyökumppani. Sisäinen yrittäjyys takaa parhaat ratkaisut asiakkaillemme.

Asiakaskeskeisyys
Luomme asiakasyrityksillemme ja adeccokumppaneillemme ratkaisuja, jotka edesauttavat heidän menestymistä 
bisneksessä ja työtehtävissä.

Sosiaalinen vastuu & hyvä yhteiskunnan jäsen
Olemme aktiivisia ja kannamme vastuumme niillä yhteiskunnan ja työelämän osa-alueilla, missä toimimme.

Avoin kommunikaatio ja tiimityö
Kuuntelemalla pyrimme ensin ymmärtämään ja sitten tulemaan ymmärretyksi. Arvostamme yksilön suoritusta 
sitoutuneena tiimin jäsenenä.

Tuloshakulsuus & Innovaatiot
Arvostamme tavoitteiden saavuttamista. Kannattava kasvu luo jatkuvuutta ja varmuutta asiakkaillemme. Luomme ja 
kehitämme huomispäivän, emme eilisen ratkaisuja.

Testaukset ja analyysit
Toimintaamme perustuu Can Do, Will Do, Will Fit -ideologiaan. Hakijan taitojen, osaamisen, motivation ja asenteen 
lisäksi selvitämme työntekijän preferenssit ja toiveet työympäristön suhteen. Haastattelujen ja referenssitarkistusten



lisäksi käytössämme on Xpert-testit, joiden avulla voimme luotettavasti kartoittaa hakijoiden it- ja kielitaidot sekä 
soveltuvuuden varasto- ja tuotantotehtäviin. Työpersoonallisuuden arviointiin käytämme SHL:n arviointimenetelmiä.

Adecco on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:n ja Palvelutyönantajat ry:n jäsen ja noudattaa alan työmarkkinasääntöjä. 
http://www.palvelutvonantaiat.fi/

Tervetuloa tutustumaan toimistoihimme!



LIITE 2: ADECCO - Adeccon palvelut

Adeccon palvelut

...JOTTA YRITYS JA TYÖNTEKIJÄ KOHTAISIVAT

Adecco on saanut alkunsa vuonna 1957, jolloin Adia perustettiin Sveitsissä. Adia ja Ecco fuusioituivat Adeccoksi vuonna 
1996. Adecco on maailman johtava henkilöstöpalveluyritys - päivittäin asiakasyrityksissämme työskentelee kauttamme 
yli 700.000 henkilöä. Konsernilla on 6 000 toimipaikkaa 74 eri maassa.

Suomessa Adecco on toiminut vuodesta 1997. Toimipisteitä on seuraavissa kaupungeissa: Helsingissä, Vantaalla, 
Espoossa, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Seinäjoella, Lahdessa, Kotkassa, Joensuussa ja 
Hyvinkäällä. Parhaimmillaan eri asiakasyrityksissä on 1 500 adeccokumppania viikottain. Ulkoistamispalveluissa vajaa 
100. Atk-tallennuspalveluissa 40.

Palveluvalikoimaamme kuuluu:

Henkilöstön vuokraus ja rekrytointi
• Teollisuus: rakennusala, tuotanto, metalli, telakka ja logistiikka
• Toimisto, taloushallinto, myynti ja markkinointi
• Asiakaspalvelu: ravintola-, hotelli- ja kaupanala, call centre ja tapahtumat
• IT ja tekniikka
e Hoiva- ja lääkeala 
Ulkoistamis- ja atk-tallennuspalvelut

Henkilöstöpalvelumme on:

• turvallista - joustavat henkilöstöresurssit, oikeat osaajat
• vaivatonta - lähes kaikkien alojen osaajat yhdellä soitolla
• nopeaa - valmiit kandidaatit ja tehokas hakuverkosto
• kustannustehokasta - oman ajan säästö, veloitus vain onnistuneesta hausta

Perustamme laadukkaan palvelumme seuraaviin elementteihin:

• Xpert- testit ja SHL-henkilöarviointianalyysit
• Referenssien tarkistamiset ja ammattitaitoiset haastattelut
• CanDo, WillDo & WillFit -viitekehys, jolla...

- Mittaamme taidot ja osaamisen (CanDo)
- Mittaamme motivaation ja asenteen (WillDo)
- Vertaamme kandidaatin toiveita ja preferenssejä asiakkaan työympäristöön (WillFit)

• You&Adecco tyytyväisyyskyselyt
• Arvostamme: luotettavuutta, asiakaskeskeisyyttä, avointa kommunikaatiota, yksilöä ja yhteistyötä, tuloksellisuutta & 
innovaatioita ja sosiaalista vastuuta.



LIITE 3: ADECCO - Adeccon palvelutakuu

Adeccon palvelutakuu

Minkä tupaamme, sen takaamme!

Sinulle, asiakkaamme ja adeccokumppanimme, 
luotettavuutta ja varmuutta!

Me Adeccossa tahdomme palvella asiakkaitamme henkilökohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Pyrimme 100%:n 
tyytyväisyyteen ja annamme kirjallisen takuun palvelustamme:

1 Etsimme ja löydämme
- Ammattitaitoinen henkilökuntamme analysoi perusteellisesti toimeksiantoon vaadittavat taidot ja muut työhön liittyvät 
tiedot. Näin voimme ehdottaa sopivinta ratkaisua.
- Hakijoiden osaamista kartoittaessamme, rekrytointimme perustuu ammatillisiin kriteereihin - uskontoon, syntyperään, 
sukupuoleen, ikään tai invaliditeettiin katsomatta.

2 Vastaamme nopeasti - kyllä tai ei!
- Ilmoitamme välittömästi, mikäli tietokannastamme löytyy sopiva kandidaatti.
- Viimeistään 4 tunnin* kuluessa yhteydenotosta kerromme, kuinka haku prosessi etenee (pois lukien muut aikarajat, jotka on 
sovittu yhdessä).
- Jos epäonnistumme, sitoudumme hyvittämään ensimmäiset 4 tuntia seuraa vassa tilauksessa.
* toimistojen aukioloajat huomioiden

3 Pyrimme 100 %:n tyytyväisyyteen alusta asti
- Mikäli adeccokumppani ei sovi työtehtävään koeaikana, ehdotamme uutta kandidaattia* puolen päivän sisällä.
- Jos epäonnistumme ja toimeksianto kestää yli 5 päivää, hyvitämme tehdyn työn määrän seuraavassa tilauksessa (maksimi 1 
päivä)
* Tai sopimalla toisen ratkaisun (esim. uusi tehtäväkuvaus, uusi aikaraja tai tehtäväkierto)
- toimistojen aukioloajat huomioiden.

4 Varmistamme palvelumme jatkuvuuden
- Esittelemme uuden kandidaatin 24 tunnin* sisällä, mikäli Adeccon työntekijä ei saavu paikalle.
- Jos epäonnistumme, hyvitämme yhden päivän seuraavassa tilauksessa.**
* Tai toisen ratkaisun (esim. uusi tehtäväkuvaus tai uusi aikaraja)
** Koeajan jälkeen sekä yli kahden päivän pituisissa toimeksiannoissa.
- toimistojen aukioloajat huomioiden.

5 Kehitämme työturvallisuutta kanssasi
- Onnistuaksemme vähentämään/välttämään työtapaturmia, kerromme adeccokumppaneillemme turvallisuusriskeistä, joita he 
voivat kohdata työssään.
- Kunnioitamme adeccokumppaneidemme mahdollisuutta kieltäytyä riskialttiista työtehtävistä.

6 Tarjoamme erikoisratkaisuja
- Kehitämme ja koulutamme henkilökuntaamme ja etsimme erikoisosaajia, jotka keskittyvät erityisosaamista 
vaativien asiakkaiden toimeksiantoihin.
- Jokainen erikoisosaamista vaativa toimeksianto neuvotellaan ja ratkaistaan asiakas- ja tapauskohtaisesti.

Sinulle, adeccokumppanimme haluamme tarjota parasta mahdollista palvelua. Annammekin palveluistamme 
ainutlaatuiset takuut, joiden tarkoituksena on varmistaa onnistumisesi ja kehittymisesi työurallasi.

1 Tarjoamme Sinulle sopivia toimeksiantoja
- Sitoudumme tarjoamaan toimeksiantoja, joissa taitosi ja odotuksesi 
kohtaavat - määrittelemällä ne yhdessä.
- "Adecco-profiilisi" laaditaan kirjallisena ja saat sen ensimmäisen 
asiakashaastattelun jälkeen pyytäessäsi sitä.

2 Kerromme työn jatkumisesta
- Ilmoitamme mahdollisimman nopeasti toimeksiannon jatkumisesta. Mikäli toimeksiantosi on kestänyt vähintään puoli vuotta, 
pyrimme kertomaan työn päättymisestä kaksi viikkoa etukäteen.
- Teemme parhaamme löytääksemme sinulle uuden toimeksiannon ja 
tiedotamme asiasta välittömästi.

3 Kehitämme taitojasi ja kokemustasi
- Ehdotamme sinulle erilaisia vaihtoehtoja ammatilliseen kehittymiseesi liittyen, mikäli olet työskennellyt Adeccolla vähintään



- Käytämme kaikkia soveltuvia keinoja auttaaksemme sinua kehittämään taitojasi sekä nostamaan ansiotasoasi mm 
haastatteluja, ohjeita, tehtäviä, erilaisia toimeksiantoja, koulutusta.
*12 kuukauden sisällä

4 Autamme sinua välttämään työtapaturmia
- Kerromme toimeksiantoosi liittyvistä mahdollisista työturvallisuusriskeistä. Asiakasyntyksiltamme edellytämme turvallisia 
työskentelyolosuhteita ja voit kertoa meille turvallisuusriskeistä,
joista emme ole tietoisia. Välitämme tiedon asiakkaalle. ..... .
- Mikäli koet olevasi työtapaturmavaarassa, takaamme sinulle oikeuden vetäytyä toimeksiannosta. Yhteyshenkilösi keskeyttää
toimeksiannon eikä siitä seuraa sinulle taloudellisia menetyksiä kyseisenä päivänä.

5 Henkilövalintamme ilman syrjintää
- Adecco sitoutuu rekrytoimaan sinut ilman syrjintää. .. ..—ц„_
- Rekrytointimme perustuu ammatillisiin kriteereihin - uskontoon, syntyperään, sukupuoleen, ikään tai invaliditeettnn
katsomatta.

6 Tarjoamme sinulle Adecco-etuuksia , ...
- Tarjoamme sinulle erilaisia Adecco-etuuksia, kuten alennuksia liikuntapalveluista, kuntoutuspalveluista, hotelleista ym.
- Lisätietoa etuuksista saat nettisivuiltamme tai yhteyshenkilöltäsi.

Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään Adecco toimistoomme tai yhteyshenkilöösi.



LIITE 4: ADECCO - Vinkkejä työnhakijoille, haastattelu

Vinkkejä työnhakijoille

Erottaudu Eduksesi - Ole Oma Itsesi

Haastattelun pohjalta ratkeaa useimmiten työntekijän valinta, joten itse haastattelutilanteessa 
sinulla on mahdollisuus jättää itsestäsi muita hakijakandidaatteja positiivisempi kuva.
Mitä tekniikkoja sitten voit käyttää ollaksesi voittamaton ja saadaksesi haluamasi työpaikan?
• Ole valmistautunut! Hyvin valmistautunut hakija jättää haastattelijalle valppaan, pätevän ja 
luotettavan kuvan.
• Ota selvää yrityksestä! Haastattelija voi kysyä mm: "Kerro, mitä tiedät yrityksestämme". Annat 
hyvän vaikutelman osoittamalla, että olet tehnyt kotiläksysi ja olet todellakin kiinnostunut 
työpaikasta juuri kyseisessä yrityksessä.
• Tarkastele taustaasi! Mieti työtaustaasi ja kykyjäsi ja päätä, mitä aiot sanoa vakuuttaaksesi, että 
juuri sinä olet oikea henkilö tehtävään.
• Selvitä itsellesi ammatilliset päämääräsi! Pidä mielessäsi selvä kuva lyhyen ja pitkän ajan 
tähtäimistäsi - niitäkin sinulta voidaan kysyä.
• Tunne omat heikkoutesi ja vahvuutesi! Mainitse heikkouksistasi ne, joiden et suoraan usko 
vaikuttavan hakemasi paikan täyttöön: käännä heikkoutesi eduksesi, äläkä pelkää mainita niitä 
(lyhyesti). Sinua ihaillaan rehellisyydestäsi ja kiitetään yrityksestäsi voittaa puutteesi.
• Valmistele etukäteen kysymyksiä, mitä mahdollisesti haluat kysyä haastattelun aikana! Muista, 
että haastattelu on vuorovaikutusta ja teet aktiivisen vaikutelman kysymällä ja olemalla 
kiinnostunut.

Tärkeitä muistettavia asioita:

e Ole kohtelias, valpas ja rauhallinen.
• Pukeudu asiallisesti ja saavu muutama minuutti etuajassa.

' • Kättele haastattelijaa reippaasti ja muista hymy!
• Ole levollinen ja muista "body language".
• Katso haastattelijaa silmiin ja hymyile välillä, 
e Puhu positiivisesti edellisistä työpaikoistasi.
• Vastaa kysymyksiin suoraan ja rehellisesti; jos et ymmärtänyt kysymystä, tarkista, mitä 
haastattelija kysymyksellään tarkoitti.
• Kerro aina realistisen positiivisesti kyvyistäsi.
• Pyri seuraamaan haastattelijan reaktioita sinua kohtaan.
• Muista, että käyttäytymisesi ja ulkoasusi kertovat yhtä paljon kuin mitä itse sanot koko 
haastattelun aikana!



LIITE 5: ADECCO - Vinkkejä työnhakijoille, hakemus

Vinkkejä työnhakijoille

Hakemus

Kun kirjoitat hakemuksen sinun tulee huomioida seuraavia seikkoja saadaksesi lukijasi huomion. Hyvin ja oikein laadittu 
hakemus on käyntikorttisi ja auttaa sinua tavoitteeseesi.

• Älä tee hakemuksestasi pidempää kuin yksi sivu.
• Osoita hakemus ilmoituksessa olleelle yhteyshenkilölle.
• Ilmoita, mitä paikkaa olet hakemassa ja missä näit ilmoituksen.
• Kerro, miksi haluat kyseisen paikan ja mitä sinulla on tarjottavaa kyseiselle työnantajalle.
• Laita hakemukseen sellaisia tärkeitä asioita itsestäsi, mitä ansioluettelossasi ei ole jo mainittu, 
e Lopeta hakemus positiiviseen lauseeseen.

Mikäli kirjoitat tietokoneella, käy hakemus vielä oikoluku- ja kieliasuntarkistusohjelmalla läpi. Lukija huomaa varmasti, 
mikäli hakemukseesi on luikahtanut muutama kirjoitus- tai kielioppivirhe. Lopuksi huolehdi siitä, että hakemuksen 
ulkoasu on ilmava ja selkeä, sillä silloin sitä on helppo lukea.

Liitä aina hakemukseesi ansioluettelo. Se kertoo tarkemmat tiedot sinusta ja työkokemuksestasi tiivistetysti. Työ- ja 
koulutodistuksia ei välttämättä tarvitse laittaa mukaan ellei niitä erikseen ole pyydetty. Haastatteluun päästyäsi, voit toki 
ottaa todistuksistasi kopiot mukaan.



LIITE 6: ADECCO - Vinkkejä työnhakijoille, työskentely ulkomailla

Vinkkejä työnhakijoille

Job's Around the World

Internet on tuonut useita uusia kanavia hakea työtä ulkomailta. Helpoin ja yksi varmimmista on ottaa yhteyttä Adeccoon. 
Meillä viestisi tavoittaa Adeccon ammattilaiset, joiden kautta päivittäin työllistyy yli 700 000 adeccokumppania 
asiakasyrityksissämme ympäri maailmaa. Noin 30.000 henkilöstöalan ammattilaisen voimalla olemme maailman suurin 
henkilöstöpalveluyritys.

Mikäli olet kiinnostunut työskentelemään jossakin alla olevista maista, voit lähettää hakemuksesi toivomaasi maahan 
"Jobs Around The World" -palvelumme kautta.(www.adecco.com> Tämänkin hakemuksen laadintaan on hyvä varata 
jonkin verran aikaa, jotta tuot itsesi mahdollisimman hyvin esille. Jos haluat tarkempia tietoja jonkin maan Adeccosta, 
käväise kyseisen maan omilla internet -sivuilla.

Adecco toimii tällä hetkellä seuraavissa maissa:
Alankomaat, Argentiina, Australia, Belgia, Brasilia, Chile, Ecuador, Espanja, Etelä-Afrikka, Filippiinit, Guadeloupe, Hong 
Kong, Intia, Irlanti, Iso-Britannia, Indonesia, Israel, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Kolumbia, Korea, Kreikka, 
Luxemburg, Macao, Malesia, Marokko, Meksiko, Monaco, Norja, Panama, Peru, Puerto Rico, Portugali, Puola, Ranska, 
Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Taiwan, Tanska, Thaimaa, Tsekki, Turkki, Unkari, Uruguay, USA, 
Uusi Kaledonia, Uusi Seelanti ja Venezuela.

Ulkomailla työskentelystä on paljon etua kielitaidollesi ja se voi merkitä aimo harppausta urallasi myöhemmin. Kaikki 
työkokemus ulkomailla on pelkkää plussaa, sillä se osoittaa oma-aloitteisuuttasi ja kykyä ja halua ottaa uusia haasteita 
vastaan. Ulkomailla työskennelleen henkilön arvioidaan joutuneen työskentelemään ennalta tuntemattomissa ja 
kotoisista poikkeavissa oloissa sekä näin avartaneen tapojen ja kulttuurien tuntemustaan. Tätä työnantajat arvostavat. 
Myös erilaiset työympäristöt antavat paremman perspektiivin työelämään.



LIITE 7: ADECCO - Vinkkejä työnhakijoille, CV

Vinkkejä työnhakijoille

Mustaa Valkoiselle Osaamisestasi
Ansioluettelo eli CV (Curriculum Vitae) on lyhennelmä koulutuksestasi ja työkokemuksestasi. Hyvä ansioluettelo kertoo 
työnantajalle ensisilmäyksellä tarkasti ja nopeasti, oletko juuri sinä sopiva ihminen kyseiseen työtehtävään Siksi on 
erittäin tärkeää liittää hakemukseesi hyvin tehty ja asiallinen CV. Ansioluettelo kertoo, kuka sinä olet ja mitä osaat. 
Henkilötietosi lisäksi siinä tulee mainita koulutus, kieli- ja PC-taidot sekä työkokemus.

Koulutustaustastasi on syytä näkyä näkyä oppilaitoksen ja tutkinnon tai opintolinjan nimi sekä opintojasi kestoaika. Mikäli 
olet lisäksi käynyt joitain kursseja, merkitse ne tähän kohtaan. Kielitaidostasi on hyvä mainita kunkin kielen osalta, ovatko 
taitosi erinomaiset, hyvät, kohtalaiset, tyydyttävät vai heikot. Ilman omaa arviotasi lukija ei saa riittävää tietoa taidoistasi. 
ATK:n osalta mainitse ohjelmasovellukset, joita osaat käyttää. Arvioi taitosi realistisesti - ilman vähättelyä tai liioittelua.

Työkokemus-kohdassa kerro työpaikan ja työtehtävän nimi sekä työsuhteen kesto ainakin kuukausien tarkkuudella. 
Tässä kohdassa on hyvä selvittää myös mahdolliset äitiys- tai isyyslomat ja hoitovapaat sekä mahdolliset 
työttömyysjaksot, sillä se auttaa lukijaa ymmärtämään, miksi työhistoriassasi mahdollisesti on aukkoja.

Mikäli haluat, voit kertoa myös harrastuksistasi tai muista sinulle tärkeistä asioista. Muista kuitenkin, että ansioluettelo ei 
saa olla liian pitkä (enintään 2 sivua), sillä muuten lukijan mielenkiinto loppuu ennen aikojaan ja tärkeät asiat saattavat 
mahdollisesti jäädä ilman riittävää huomiota. Käytä hakemuksesi laadintaan tekstinkäsittelyohjelmaa mikäli mahdollista. 
Tarkista oikoluku-ohjelmalla ansioluettelosi välttyäksesi oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiltä. Päivitä ansioluetteloasi sitä 
mukaa, kun opit uusia asioita tai työkokemuksesi karttuu.

CV:tä tehdessäsi rehellisyys on valttia, sillä useimmiten haastattelussa käydään ansioluettelosi läpi.



LIITE 8: ADECCO - Tallennuspalvelut

Tallennus- ja ulkolstamlspalvelut - voit keskittyä ydlnbisnekseesi 

Tallennuspalvelut

Adecco Dataset

Adecco Dataset tarjoaa yrityksellesi joustavan ratkaisun pysyvään, kausiluonteiseen tai ulkoistettuun asiakirjojen ja 
rekistereiden tallentamiseen. Kysymyksessä voi olla kilpailukupongit ja kyselyt jne. Olemme palvelleet jo vuodesta 1973 
lähtien sekä yrityksiä että julkisen sektorin asiakkaita.

Toimitamme valmiit tallenteet asiakkaan haluamassa muodossa sovitun aikataulun mukaisesti.

Meiltä myös tallennuksen oheispalvelut

Voimme suorittaa myös lomakkeiden esi- ja jälkikäsittelyn, esim.:

• kirjekuorien avauksen, lajittelun ja järjestämisen
• kyselylomakkeiden kuorittamisen, postituksen ja vastauspostin vastaanottamisen 
e lomakkeiden skannaus

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Adecco Dataset, e-mail: adecco.dataset@adecco.fi



LIITE 9: ADECCO - Ulkoistamispalvelut

Tallennus- ja ulkoistamispalvelut - voit keskittyä ydinbisnekseesi 

Ulkoistamispalvelut

Ulkoistamissopimuksella asiakasyritys antaa jonkin sisäisistä toiminnoistaan tai yksikön koko henkilöstöratkaisun 
Adeccon hoidettavaksi. Ulkoistettaessa otamme vastuun ulkoistettavan osan toiminnasta. Vastaamme laadusta ja 
työnjohdosta.

Miksi ulkoistetaan ? ......... . v_
Ulkoistamalla haetaan pääomien säästöä, riskien jakamista ja kykyä toimia kilpailijoita nopeammin. Yritys pääsee
keskittymään ydinbisnekseensä.

Mitä esimerkiksi voi ulkoistaa?

e puhelinvaihde
• vastaanotto
e logistiikkapalvelut 
e tallennus 
e kuljetus
• sihteeripalvelut
• taloushallinto
• pakkaus
e Help Desk
• varastointi
• keräily

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
E-mail: ulkoistaminen@adecco.fi



LIITE 10: ADECCO - Xpert Online

Xpert Online - Testaa taidot ja tiedot!
Luotettavasti, tarkasti, nopeasti ja helposti!

Xpert Online -järjestelmän testejä hyödynnetään aina ensimmäisenä, esimerkiksi silloin kun uusi työnhakija 
lähettää Adeccolle työhakemuksen tai cv:n. Se soveltuu erinomaisesti myös, kun tehtävän 
osaamisvaatimukset muuttuvat tai kartoitetaan koulutustarpeita. Testattavalle henkilölle lähetetään testi 
sähköpostitse salasaloineen ja linkkeineen. Tämän jälkeen testin voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta 
missä haluaa, sovittuun päivämäärään mennessä.

Xpert Online -järjestelmässä on n. 400 testirunkoa valmiina useille eri aloille;

• Kielitestit (Englanti, Ranska, Saksa, jne.)
• Ohjelmistotestit (MS Office, Lotus Notes, jne.)
• IT -testit (tietokanta, ohjelmointi, jne.)
• Tallennus- ja tarkkuustestit (kirjoitus, kuviontunnistus, jne.)
• Erilaiset alakohtaiset testit (viinitesti, kirjanpitotesti, jne.)

Testit voidaan myös räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan. Testijärjestelmä on erittäin luotettava ja tarkka. 
Adeccon kehittämällä erityisellä tarkistusjärjestelmällä voidaan vamistaa vastausten johodonmukaisuus ja 
todenperäisyys.

Xpert Online -testit eivät luonnollisestikaan korvaa henkilökohtaista haastattelua, vaan nopeuttavat 
soveltuvuuden kartoitusta.

Esimerkkejä testausjärjestelmän hyödyistä;

Australialainen vähittäisliike etsi 10 000 työntekijää, Adecco Australia testasi Xpert Onlinen avulla 43 000 
työnhakijaa yhteensä 90 000 testillä. Aikaa testaukseen kului kaksi viikkoa. Mikäli testaukset olisi suoritettu 
toimistoilla, aikaa olisi kulunut 14 vuotta!

Kanadalainen öljy-ja kaasualalla toimiva yritys etsi hallinnon assistenttia toimistoon, mikä sijaitsi satojen 
kilometrien päässä lähimmästä Adeccon toimipaikasta. Paikkakunnalta löydettiin viisi potentiaalista 
työnhakijaa, joille lähetettiin internetin kautta tehtäväksi soveltuvat Xpert Online testit, joiden pohjalta 
suoritettiin tarkemmat haastattelut sekä referenssien tarkistukset ja oikea henkilö löytyi!

Suomalainen teräsohutlevytuotteita valmistava Rannila Steel Oy selvitti Kaarinan tehtaan työntekijöiden 
osaamista Adeccon Xpert Online -testauspalvelun kautta. Tulosten avulla tunnistettiin osaamiskapeikot, joita 
voidaan ryhtyä täyttämään tarpeiden mukaisella täsmäkoulutuksella. Rannilaa varten räätälöitiin 22 erilaista 
Xpert Online -testiä, ja niillä testattiin 35 Rannilan työntekijää, joista jokainen teki keskimäärin neljä testiä. 
Testit suoritettiin Rannilan pyynnöstä Adecco Turun tiloissa, mutta yhtä hyvin ne olisi voitu teettää myös 
Rannilan omissa tiloissa ja omilla tietokoneilla.
- Tavoitteena oli selvittää henkilöstömme osaamista teknisen osaamiskartoituksen avulla. Olimme luoneet 
kysymyskantaa testiin jo useita kuukausia, mutta meiltä puuttui tehokas menetemä testin tekemistä ja 
tiedonhallintaa varten, Rannila Steel Oy:n tuotantopäällikkö Petteri Korpioja kertoo. Testissä mitattiin mm. 
prosessien osaamista, koneiden käyttöä, laadunohjausta sekä yleensä tietoja ja taitoja metalliteollisuudessa. 
Koko homma oli ohi vajaassa parissa viikossa, Petteri iloitsee. Jos testi oli tehty perinteisellä menetelmällä, 
olisimme saaneet periaatteessa noin 30 000 vastausta, joiden läpikäyminen olisi ollut varsin työlästä ja aikaa 
vievää. Nyt kysymyksiä voitiin rajata ja tiedon keruu sujui meidän näkökulmastamme vaivattomasti.
- Testauksen avukka löytyi osaamisen puutteita ja osaamiskapeikkoja, Nyt osaamme kohdistaa koulutusta 
oikeisiin paikkoihin ja todellisiin tarpeisiin. Jatkossa kaikki uudet työntekijät tekevät Xpert Online -testit,
Petteri toteaa.

Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään Adecco toimistoomme.



LIITE 11: EILAKAISLA - Eilakaislasta tutkitusti pätevät työntekijät

Eilakaislasta tutkitusti pätevät työntekijät
Jokainen työntekijämme on läpäissyt perusteelliset haastattelut ja arvioinnit. Siksi 
rohkenemme väittää, että he vastaavat odotuksiasi. Taloustutkimuksen vuosittain tekemät 
yrityskuvatutkimukset työvoimanvuokraus-Zhenkilöstöpalvelualalla todistavat 
samaa: Eilakaislan vahvuuksina muihin nähden erottuvat muun muassa vuokrahenkilöstön 
ammattitaito/asiantuntemus.

Työ, projekti, toimenpide, duuni, homma, sijaisuus - mikä tahansa tehtävä, joka pitää saada 
valmiiksi. Niistä tunnistat Eilakaislan. Tehty ja valmis.



LIITE 12: EILAKAISLA - Mitä henkilöstöpalvelu on? (työnantajat)

Mitä henkilöstöpalvelu on?

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan vuokratyövoiman osuus Suomen työvoimasta on 1,2 %. Ala on 
kuitenkin merkittävä työllistäjä ja madaltaa työllistymiskynnystä. Suuri osa vuokratyövoimasta sijoittuu ajan 
myötä käyttäjäyritysten palvelukseen. Henkilöstöpalvelualalla ja vuokratyöntekijöillä on tärkeä täydentävä 
rooli osana toimivia työmarkkinoita. Kaikille eivät esimerkiksi vakituinen työ tai työn oma-aloitteinen 
etsiminen sovellu. Vastaavasti työnantajat eivät aina löydä tarvitsemaansa työvoimaa perinteisiltä 
työmarkkinoilta. Työvoiman kysyntä ja tarjonta vaihtelee ajoittain ja muuttuu rakenteellisesti: väestön 
ikääntyminen ja alueellinen kehitys aiheuttavat muutoksia, samoin ammattien houkuttelevuus muuttuu.
Myös työnantajalla voi olla tilapäisiä tai osa-aikaisia resurssiongelmia, joihin ei ole edes järkevää palkata 
vakituista työntekijää. Henkilöstöpalveluyritysten rooli on siis tuoda joustavuutta ja tehokkuutta 
työmarkkinoille.

Suurimman lohkon työvoimanvuokrauksesta muodostavat toimisto-, taloushallinto-ja it-tehtävien osaajat. 
Seuraavina tulevat palvelutehtävissä ravintoloissa ja kaupoissa työskentelevät sekä ns. raskaslohko: varasto-, 
kuljetus- rakennus-ja teollisuustyöntekijät.

Henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat yrityksille henkilöstön hankintaa ja henkilöstöhallintoa koskevia 
palveluja tavoitteenaan henkilöstöresurssien tehokkuuden parantaminen, johtamisen ja henkilöstöasioiden 
hoitamisen helpottuminen, kustannustehokkuuden parantaminen sekä työsuhdeasioiden laillisuuden 
varmistaminen. Alan yritykset ovat henkilöstöasioiden asiantuntijoita, jotka vapauttavat asiakkaidensa 
voimavarat näiden ydinliiketoimintaan. Parhaimpaan tulokseen asiakasyrityksen ja henkilöstöpalvelualan 
yrityksen välillä päästään pitkäjänteisellä ja kokonaisvaltaisella yhteistyöllä.



Anna ammattilaisen auttaa rekrytoinnissa
Hankimme asiakkaallemme tehtävään sopivimman henkilön. Rekrytointi Eilakaislan kautta on turvallista, 
nopeaa ja edullista. Ennen toiminnan aloitusta laadimme yhdessä asiakkaan kanssa toteutusaikataulun 
toimenpiteineen. Asiakas kertoo henkilöstökonsultille profiilin ja määrittelee toimenkuvan.

LIITE 13: EILAKAISLA - Anna ammattilaisen auttaa rekrytoinnissa

SUORAREKRYTOINTI

Suorarekrytoinnilla haetaan eri tehtävien osaajia vakituiseen työsuhteeseen. Eilakaislan toimintamallissa 
rekrytointi aloitetaan hakija-ja kykyprofiilin ja toimenkuvan määrittelyllä sekä aikataulusuunnittelulla, jonka 
jälkeen etsimme hakijakannastamme ja/tai ilmoituksella tehtävään sopivia henkilöitä. Tämän jälkeen 
henkilöstökonsulttimme haastattelevat ehdokkaat ja esittelevät nämä asiakkaalle. Asiakas tekee aina 
lopullisen henkilövalinnan. Asiakkaan niin halutessa psykologimme voi myös tehdä soveltuvuusarvionteja 
valinnan tueksi. Valinnan jälkeen kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksestä.
Suorarekrytoinnin keskeisiä etuja ovat:

1. prosessin tehokkuus; asiakkaan ajansäästö
2. kustannusten ennakoitavuus
3. Eilakaislan henkilöstökonsulttien laaja asiantuntemus asiakkaan hyväksi
4. riskien oleellinen väheneminen systemaattisen toimintamallin ansiosta
5. hakijoiden ammattimainen kontaktointi toimeksiantajan imagon mukaisesti
6. valmis hakijakanta
7. palvelutakuu; jos valinta epäonnistuu, vaihdamme henkilön toiseen.

TRY'N HIRE

Try 'n Hire -palvelun periaatteena on tarjota tarvittava henkilöstöresurssi työsuhteeseen ensin 
henkilöstövuokrauksen kautta ja tämän jälkeen vakinaistaa työsuhde, jos kumpikin osapuoli on tyytyväinen. 
Palvelu mahdollistaa asiallisen työsuhteen toimivuuden kokeilun sekä työnantajalle että työntekijälle.



LIITE 14: EILAKAISLA - Määräaikaisuudella ei ole mittayksikköä

Määräaikaisuudella ei ole mittayksikköä
Henkilöstövuokraus on Eilakaislan tunnetuin palvelumuoto, joka tarjoaa joustavan ratkaisun eri 
toimintojen ja työtehtävien henkilöresursointiin. Tavoitteena on varmistaa, että sopivat henkilöt ovat 
käytössä silloin kun heitä todella tarvitaan. Tekemisen taso voi ulottua käytännön töistä päällikkö
jä johtotasolle. Työn kesto voi vaihdella päivistä viikkoihin, kuukausiin tai vuosiin.

Toimintamallissamme työtehtävään haluttavan henkilön profiili ja toimenkuva määritellään yhdessä 
asiakkaan kanssa. Haemme tämän jälkeen sopivia ehdokkaita omasta hakijakannastamme ja/tai 
työpaikkailmoittelulla ja esittelemme yleensä muutaman ehdokkaan asiakkaalle, joka tekee aina 
lopullisen henkilövalinnan. Valintaprosessin jälkeen huolehdimme henkilöstöhallinnosta, kuten 
palkanmaksusta ja työterveyshuollosta sekä laadun seurannasta ja takuukäytännöstä.

Henkilöstövuokrauksen edut:

1. vaivattomuus; ei hakemusrumbaa, tiedusteluita, lukuisia haastatteluita
2. nopeus; valmis hakijakanta käytettävissämme
3. varmuus; tekijöiden osaaminen ja motivaatio kartoitettu
4. henkilöstöresurssien joustavuus muuttuvissa tilanteissa
5. kustannustehokkuus; veloitus vain tehdyistä työtunneista; ei muita kustannuksia
6. riskittömyys: työntekijä voidaan tarvittaessa vaihtaa toiseen.

TRY’N HIRE
Riskittömissä rekrytoinneissa kannatta hyödyntää Try ’n Hire -palveluamme. Periaatteena on ottaa työntekijä 
ensin vuokratyösuhteeseen ja jos kumpikin osapuoli on tyytyväinen, vakinaistaa työsuhde jonkin ajan 
kuluessa.



LIITE 15: EILAKAISLA - Luotettava kumppani ICT-henkilöstöresurssoinnissa

Luotettava kumppani ICT-henkilöstöresursoinnissa
Tarjoamme joustavia, asiakkaidemme tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja tietoteknistä osaamista vaativien 
tehtävien henkilöresursointiin joko jatkuvina kumppanuuspalveluina tai yksittäisissä vuokraus- tai 
rekrytointitoimeksiannoissa. Tehtävät voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia ja luonteeltaan yleisiä tukitehtäviä 
tai rajatumpia projekteja. Tavoitteenamme on toimia henkilöstöresursoinnin vastuullisena ja 
ammattitaitoisena kumppanina, yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Esimerkkejä jatkuvista kumppanuuspalveluista ovat

1. lähitukitoiminta
2. HelpDesk-/Call-/ContactCenter-/asiakaspalvelukeskus -toiminta
3. operaattori- ja käyttöpalvelutoiminta.

Näiden lisäksi voimme järjestää lähes mitä tahansa ICT-henkilöstöresursointia jatkuvana palveluna. 
Tehtäväalueita voivat olla esimerkiksi erilaiset migraatioprojektit, käyttäjien opastus/valmennus 
standardisovelluksissa, erilaiset analysointitehtävät ja dokumentaatiotehtävät.
Eilakaislalla on vahvat näytöt henkilöresurssoinnista erilaisiin tietoteknisiin tehtäviin

1. HelpDesk asiantuntijat
2. käyttöönottoasentajat
3. lähi-ja mikrotukihenkilöt
4. järjestelmäasiantuntijat ja -suunnittelijat
5. tietoliikenne-ja tietoturva-asiantuntijat
6. tietokanta-asiantuntijat
7. ohjelmistoasiantuntijat, -suunnittelijat ja ohjelmoijat
8. ICT-kouluttajat ja -konsultit
9. ICT- ja projektipäälliköt ja -johtajat.

Kun tarvitset kumppania tietotekniikan henkilöstöresurssoinnista, soita toimialapäällikkö Petri Stenbergille, 
puh. 030 6090 540.



LIITE 16: EILAKAISLA - Miksi Eilakaisla?

Miksi Eilakaisla?

Eilakaisla on perheyritys, jonka alan uranuurtaja Eila Kaisla perusti vuonna 1971. 
Liikevaihtomme vuonna 2005 oli noin 34 miljoonaa euroa. Luottoluokituksemme on 
Asiakastiedon paras AAA-luokitus. Palvelemme asiakkaitamme koko Suomessa.

OLEMME TUTKITUSTI PARAS JA ARVOSTETUIN
Tutkimusten* mukaan Eilakaislaa pidetään alan tunnetumpana, laadukkaimpana, 
innovatiivisimpana ja luotettavimpana toimijana. Eilakaislalla on vahva imago, jonka vahvuuksina 
muihin nähden erottuvat muun muassa vuokrahenkilöstön ammattitaito, asiakaspalvelu ja 
luotettavuus. Eilakaisla positioituu myynti- ja markkinointitoiminnassaan selvästi tai jonkin verran 
edelle suhteessa muuhun samantyyppiseen palvelutarjontaan ja Eilakaislan palvelujen 
hyödyllisuusarvo on liiketoiminnan kannalta selkeästi tai jonkin verran edistyksellisempää 
suhteessa kilpailevaan palvelutarjontaan.
* Taloustutkimus Oy, TEP 2004 Yrityskuvatutkimus, Työvoiman vuokraus/henkilöstöpalvelu, ja Bonito Research Oy, 
Palvelutuotannon resursointi 2004

EILAKAISLALAINEN ON LAADUKAS RESURSSI

Puolella eilakaislalaisista on ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto. Erikoisammattitutkinto 
tai ammatillinen tutkinto on yli neljäsosalla. Eilakaislaiset ovat siis paitsi sopivia ja osaavia, myös 
päteviä. Asiakkaidemme arviot työntekijöistä ovat vuodesta toiseen erinomaisia.

TAKAAMME OSAAJIEMME TASON

Eilakaisla hakee, haastattelee, arvioi ja esittelee ehdokkaat. Lopullisen henkilövalinnan tekee aina 
asiakas itse. Onnistumisen varmistamme Eilakaislan palvelutakuuna: jos valinta ei syystä tai 
toisesta täytä odotuksia, vaihdamme tehtävään toisen henkilön - ilman kustannuksia.

TOIMIMME VALTAKUNNALLISESTI

Toimimme Suomessa seitsemällä paikkakunnalla: Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Porissa, 
Tampereella, Turussa ja Vaasassa ja palvelemme toimipisteistämme käsin myös koko maakuntaa. 
Lisäksi Eilakaislalla on toimisto Tallinnassa Virossa.

TOIMINTAAMME OHJAA ISO 9001:2000 -LAATUJÄRJESTELMÄ

Eilakaisla Oy sai henkilöstövuokrausalan ensimmäisen SFS ISO 9002 -laatusertifikaatin vuonna 
1996. Kesällä 2003 laadunhallintajärjestelmä päivitettiin ja sertifioitiin ISO 9001:2000 -standardin 
mukaiseksi. Laatujärjestelmää noudattaa koko Eilakaisla-ketju.
Laatujärjestelmämme takaa toimivat liiketoimintaprosessit, jotka varmistavat, että Eilakaislalla on 
tarjota oikea työntekijä asiakkaan toimeksiantoon mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja 
asiakkaan kannalta vaivattomasti. Kehitämme toimintaamme ja palveluvalikoimaamme jatkuvasti ja 
pyrimme löytämään jokaisen asiakkaan henkilöstötarpeisiin juuri oikeanlaisen ratkaisun. 
Toimintaamme jatkuvasti kehittämällä ja parantamalla varmistamme asemamme 
henkilöstöpalvelualan tunnetuimpana, arvostetuimpana ja yrityskuvaltaan parhaana yrityksenä 
sekä alansa edelläkävijänä.

NOUDATAMME ALAN PELISÄÄNTÖJÄ



Eilakaisla Oy Toimialapalvelu on Elinkeinoelämän Keskusliittoon (EK) kuuluvan 
Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen. Noudatamme suhteessa työntekijään työlainsäädännön ja 
viranomaismääräysten lisäksi kulloinkin sovellettavaksi tulevaa työehtosopimusta sekä 
kansainvälisen työvoimavuokrausalan yhteisjärjestön CIETT:n vahvistamia periaatteita.
Lisäksi olemme jäseninä Perheyritysten liitto ry:ssä ja Suomen Yrittäjissä.



LIITE 17: EILAKAISLA - Koulutus ja opetus

Koulutus ja opetus

Eilakaisla luotettava yhteistyökumppani myös koulutus- 
ja opetussektorilla
Opettajista ja heidän sijaisistaan on jatkuva tarve ja rekrytoinnista vastaavat rehtorit ovat haastavan tehtävän 
edessä etsiessään päteviä henkilöitä näihin tehtäviin. Eilakaislalla on nyt ratkaisu: henkilöstövuokraus ja 
rekrytointi nyt myös koulutus-ja opetustoimialalle. Tarjoamme nyt uutta palvelumuotoamme 
ammattitaitoisen henkilöstön saamiseksi silloin kun heitä tarvitaan.

Palvelulla pyrimme osaltamme varmistamaan jatkossakin sen, että koulu-laitoksellamme on riittävästi 
resursseja järjestää opetusta ja siten tuottaa osaavia ammattilaisia niin yritys- kuin muillekin sektoreille. 
Palvelualueita ovat mm.

• koulutus- ja opetusalan henkilöstön vuokraus ja rekrytointi
• päivähoito- ja lastentarhahenkilöstön vuokraus ja rekrytointi
• sijaisuudet
• assistentit
• koulutuskoordinaattorit, -päälliköt ja -suunnittelijat
• kouluttajat.

Kun olet kiinnostunut palveluistamme koulutus-ja opetussektorilla, ota yhteyttä toimialapäällikkö Jorma 
Kokkaan, puh. 030 6090 556.



LIITE 18: EILAKAISLA - HR-Palvelut

HR-Palvelut

Ulkoistamispalvelut on kumppanuussuhde

Eilakaisla toimii asiakkailleen ulkoistamiskumppaninaeri palvelufunktioissa. Ulkoistaminen on 
luottamuksellinen yhteistyöprosessi. Ulkoistamispalvelusopimukset ovat luonteeltaan jatkuvia ja niissä 
Eilakaisla ottaa vastuun tietyn kokonaisuuden toimivuudesta henkilöresursoinnin osalta. Sopimuksen 
mukaan palveluihin voidaan liittää muitakin vastuita kuin henkilöresursointi. Ulkoistamissopimukset tehdään 
aina asiakaskohtaisesti roolit, vastuut ja palvelun laajuus tarkemmin sopien.
Ydinliiketoiminnan ulkopuolisia toimintoja yrityksessäsi voivat olla esimerkiksi

• vastaanotto-ja puhelinvaihdepalvelut
e sihteeri- ja assistenttitehtävät
• myynnin ja asiakaspalvelun tehtävät
e HelpDesk-palvelut ja ICT-tehtävät
e tuotannon ja logistiikan tehtäväkokonaisuudet.

Ulkoistamissopimuksessa vastaamme ulkoistetun toiminnan sujuvuudesta täysin. Hankimme tehtäviä 
hoitamaan osaavaa, koulutettua henkilöstöä ja varmistamme pätevät sijaiset myös lomien ja sairastapauksien 
ajaksi. Sovimme yhdessä palvelun tasosta, työnjohdosta sekä henkilöstön työajoista. Sopimus räätälöidään 
aina asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Kiinteä kuukausihinta takaa että tarkat kustannukset ovat aina 

tiedossa.

HR-tuki ja konsultointi avuksi erityistilanteisiin

HR-tuki ja konsultointi tuottavat henkilöstöpalveluja asiakkaan erityistilanteisiin kuten 
ulkoistamistilanteisiin, yritysjärjestelyihin tai toiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Eilakaislan 
palveluja näissä tilanteissa ovat

• uudelleensijoittumisvalmennus
e työsuhdejuridiikka
• työsuhde-etujen analyysi ja konsultointi
• HR-toiminnan konsultointi henkilöstöä koskevassa transitiossa.

Uudelleensijoittumisvalmennus

Uudelleesijoittumisvalmennusprosessi tukee tavoitteellisesti sekä asiakasyritys^ että sen työntekijöitä 
lomautus-ja irtisanomistilanteissa. Prosessin avulla varmistetaan koko työyhteisön työ-ja toimintakyky ja 
turvataan siten yrityksen liiketoimintaprosesseja sekä säilytetään positiivinen ja luotettava työnantajakuva. 
Kun olet kiinnostunut näistä HR-palveluistamme, ota yhteyttä toimialapäällikkö Tarja Forsblom-Korsiin,
puh. 030 6090 525.



LIITE 19: EILAKAISLA - Ratkaisumme tuotannon vaihteleviin työvoimatarpeisiin

Ratkaisumme tuotannon vaihteleviin työvoimatarpeisiin
Eilakaisla tarjoaa ammattilaisia myös tuotantotoimintaan kun tekijän ammattitaito, luotettavuus ja 
säännöllisyys ja ovat ratkaisevia valintakriteereitä. Työt voivat olla esimerkiksi kokoonpano-, asennus-, 
testaus-, varasto- tai kuljetustehtäviä. Tekemisen taso voi ulottua käytännön töistä päällikkö-ja johtajatasolle 
ja tehtävä luonteeltaan vakituinen tai määräaikainen. Työn kesto voi vaihdella päivästä viikkoihin tai 
kuukausiin.

Palvelun hyötyjä asiakkaalle ovat mm.

1. joustavuus; henkilöstöresurssi joustaa kysynnän ja sesonkien vaihtelujen mukaan
2. kustannustehokkuus; veloitusperustana on tehty työ.
3. luottamuksellisuus ja korkeat eettiset arvot, jotka näkyvät esimerkiksi henkilöstöjärjestelyissä ja 

erilaisissa yhteistyöjärjestelyissä.

Eilakaislan Tuotantopalvelujen keskeinen kilpailuetu on toimintamallien asiakaslähtöinen 
tehokkuus resurssitarpeiden vaihdellessa merkittävästi jopa päivittäin.
Lisätietoja tuotannon henkilöstöratkaisuista saat soittamalla toimialapäällikkö Ville Leppäselle, puh. 
030 6090 582.



LIITE 20: EILAKAISLA - Mitä Eilakaisla tarjoaa?

Mitä Eilakaisla tarjoaa?
Eilakaislalta saat yhdellä hakemuksella ja haastattelulla monta työmahdollisuutta. Erilaisissa tehtävissä eri 
yrityksissä ja yrityskulttuureissa saat monipuolista työkokemusta, itseluottamusta sekä mahdollisuuden 
osaamisesi ja itsesi kehittämiseen.

Meillä voit sovittaa työn kulloiseenkin elämäntilanteeseesi - voit työskennellä opintojen ohessa tai vain osan 
vuodesta. Työsi voi joustaa myös lasten tai harrastusten vuoksi.
Lisäksi tarjoamme henkilöstöllemme monia etuja kuten

1 monipuolisia ja eilakaislalaiselle ilmaisia kursseja oman koulutusohjelmamme puitteissa
2. tukea omaehtoiseen koulutukseen koulutussetelin avulla
3. yhteisiä juhlia, joissa on mahdollisuus tavata toisia eilakaislalaisia
4. vapaa-ajan toimintaa Kaislikko-klubin tapahtumissa
5. eilakaislalaisten oman sähköisen palvelun ja kohtauspaikan, KaislaNetin
6. etuja liikuntaharrastuksiin
7. työterveyshuollon palvelut
8. normaalit lomaetuudet ja eläkekertymät
9. henkilöstöpäällikön palvelut ja tuen työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Vuoden 2005 koulutusohjelmassamme on 40 kurssia kirjanpidon peruskursseista IT-asiantuntijoille 
suunnattuihin Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 käyttöönottoja hallinta -valmennuksiin. Kurssimme 
ovat avoimia kaikille eilakaislalaisille. Jos kurssitarjonnastamme ei löydy sopivaa koulutusta, voit 
työntekijämme hakea koulutusseteliä itselleen parhaiten sopivaan ja asiakasyrityksen tehtävää tukevaan 
koulutukseen.

Kaislikko-klubimme on vireä vapaa-ajan toimintaan keskittynyt yhteisö, joka on myös avoin kaikille 
työntekijöillemme. Kaislikko tekee mielenkiintoisia vierailuja yrityksiin, retkiä ja tutustuttaa uusiin 
harrastuksiin.



LIITE 21: EILAKAISLA - Mitä minulta eilakaislalaisena odotetaan?

Mitä minulta eilakaislalaisena odotetaan?
Asiakkaamme odottavat eilakaislalaisilta ajan tasalla olevaa ammattitaitoa, hyvää toimistotekniikan 
osaamista ja kielitaitoa. Ominaista kaikille eilakaislalaisille on kyky työskennellä yhdessä toisten kanssa 
ja kyky omaksua uusia asioita sekä ennakkoluulottomuus, oma-aloitteisuus ja aktiivisuus.
Me Eilakaislalla odotamme Sinulta ennakkoluulottomuutta, avoimuutta ja vahvaa 
sitoutumista vastaanottamaasi työhön. Olet motivoitunut työskentelyyn asiakasyrityksissämme ja 
valmis muutoksiin.

Tärkeintä on asenne. Meidän mottomme on: Tehty ja valmis.



LIITE 22: EILAKAISLA - Mitä henkilöstöpalvelu on? (työntekijät)

Mitä henkilöstöpalvelu on?
Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan vuokratyövoiman osuus Suomen työvoimasta on 1,2 %. Ala on 
kuitenkin Suomessa merkittävä, työllistymiskynnystä madaltava työllistäjä. Henkilöstöpalvelualalla ja alan 
yrityksissä työskentelevillä on tärkeä täydentävä rooli osana toimivia työmarkkinoita tuomalla joustavuutta 
ja tehokkuutta työmarkkinoille.

Henkilöstöpalveluyritysten asiakkaita ovat työvoimaa tarvitsevien yritysten lisäksi työtä tai uutta työpaikkaa 
hakevat työntekijät, joille alan yritykset pyrkivät järjestämään sopivaa työtä asiakasyrityksissä. larjotut 
työmahdollisuudet tarjoavat niin tilapäistä kuin pysyvämpääkin työtä. Noin neljännes tästä työvoimasta 
työllistyy asiakasyritykseen vuokratyösuhteen päätyttyä.

Tällainen keskitetty kanava työllistyä on käyttökelpoisempi kuin monet työhakemukset suoraan eri 
yrityksille ja on osoittautunut sekä työntekijälle että yritykselle luotettavaksi tavaksi sopia 
työsuhteesta. Työntekijälle ala tarjoaa hyvän työllistymiskanavan, mahdollisuuden hyödyntää omaa 
ammattitaitoa ja osaamista eri tehtävissä ja sovittaa työ joustavasti omaan elämäntilanteeseen.
Eilakaisla Oy Toimialapalvelu on Elinkeinoelämän Keskusliittoon (EK) kuuluvan 
Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsen. Työntekijöiden aseman turvaamiseksi Eilakaisla noudattaa eri 
toimialojen TES-säännöksiä.

Lisäksi olemme jäseninä Perheyritysten liitto ry:ssäja Suomen Yrittäjissä.



LIITE 23: EILAKAISLA - Avoin hakemus

Avoin hakemus
Jätä avoin hakemus

• pääkaupunkiseutu
• muu Suomi

Etkö löytänyt näistä tehtävistä itsellesi sopivaa? Sivulla on vain osa Eilakaislalla nyt avoinna 
olevista tehtävistä. Jätä avoin hakemus - huomiomme sinut muita, toiveitasi vastaavia 
toimeksiantoja täyttäessämme. Pidämme hakemuksesi voimassa kuuden kuukauden ajan. 
Kun haet kesätyötä, käytä tätä linkkiä Kesätyöpaikat.



LIITE 24: STAFFPOINT - Terv etuloa

Tervetuloa
Olemme toimialamme johtavia yrityksiä Suomessa ja liikevaihtomme vuonna 2005 ylitti 70 
miljoonaa euroa.

StaffPoint on merkittävä työllistäjä, sillä maksamme palkkaa vuosittain yli 18 000 työntekijälle. 
Toimimme usealla toimialalla ja koko maan laajuisesti. Toimipisteitä meillä on 20.

Toimialamme

• StaffPoint Palvelut
• Kauppa
e Rakennus ia teollisuus
• Toimisto ia IT
• Logistiikka

http://www.staffpoint.fi/rekrv/toimiala julk.asp?toimialaID-17

Palvelupäällikkö Hämeenlinnaan!



LIITE 25: STAFFPOINT - Tietoa työpaikan hakijalle

Tietoa työpaikan hakijalle

StaffPoint Oy palvelee yli tuhatta asiakastoimipistettä eri toimialaoilla Suomessa. Näissä 
toimipisteissä toimii vuokratyöntekijöitä lähes 200 eri tehtävänimikkeessä.

StaffPointin tarjoamat työmahdollisuudet perustuvat aina asiakasyrityksiemme henkilöstötarpeisiin. 
Asiakasyrityksemme tarvitsevat täysi-ja osa-aikaisia työntekijöitä, alansa ammattilaisia, 
työkokemusta janoavia ja lisätyötä haluavia tekijöitä.

StaffPoint esivalitsee työtehtävään soveltuvat ehdokkaat työnhakijoista ja asiakasyritys valitsee 
haluamansa työntekijät StaffPointin ehdokkaista.

StaffPoint Oy tekee työsopimuksen työntekijän kanssa asiakastilauksen mukaisesti. 
Henkilöstövuokrausyhtiö eli StaffPoint Oy on työntekijän työnantaja. Työ tehdään asiakasyrityksen 
työnjohdon alaisuudessa ja valvonnassa.

Tehdystä työstä maksamme työntekijälle palkan, jonka asiakasyritys on vahvistanut. 
Asiakasyritykseltä perimme henkilövuokran, joka sisältää palkan lisäksi kaikkien pakollisien 
työnantajavelvoitteiden kustannukset sekä StaffPointin hallinnon.



LIITE 26: STAFFPOINT - StaffPoint Oy Henkilöstöpalvelut

StaffPoint Oy Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöasioiden osaaja

StaffPoint hallitsee rekrytoinnit ja henkilöstöasiat. Olemme valmiita auttamaan organisaatiotasi ja 
toimimaan aitona kumppanina. Tarjoamme käyttöönne oikeat henkilöt sovitulle ajanjaksoille. 
Etsimme, haastattelemme ja palkkaamme sinulle sopivat työntekijät. Maksat vain tehdyistä 
työtunneista ja StaffPoint huolehtii kaikista työnantajan velvoitteista.

Valtakunnallista palvelua

Toimimme monialaisesti koko maassa. Saat kauttamme tärkeän asiantuntijan vaativaan projektiisi 
ja tarvittaessa vaikka areenallisen innokasta palveluhenkilökuntaa. Usean toimialan ammattilaiset 
ovat jo listoillamme. Haluamme olla aito partneri yrityksellenne ja hyvä työnantaja 
työntekijöillemme. Haasta meidät.

Kokonaisvaltaista apua

Organisaatiosi saa StaffPointista tarvitsemaansa apua niin äkillisiin kuin kysynnän ja sesonkien 
vaihteluiden mukaisiin henkilöstötarpeisiin. Löydät kauttamme tekijät projektityöhön sekä 
pidempiaikaiseen sopimustyöhön. Rekrytointipalvelumme avulla saat oikeat henkilöt yritykseesi tai 
yhteisöösi. Tarjoamme myös konsultoinipalveluita, joiden avulla voimme rakentaa yrityksesi 
käyttöön jopa kokonaisvaltaisen henkilöstöjärjestelmän.

Tietojärjestelmästä on hyötyä

Pystyt sen avulla välittämään henkilöstötarpeesi meille, saamaan vahvistukset soveltuvista 
työntekijöistämme sekä ajan tasalla olevat tiedot tehdystä työstäjä laskutuksesta. Olet kaikin tavoin 
paremmin perillä tilanteesta. Tietojärjestelmä pitää henkilöstön tietoisena avoimista työpaikoista ja 
varmistaa nopean reagoinnin toimeksiantoihin. Tietojärjestelmämme säästää kaikkien aikaa ja 
vaivaa - sekä euroja.



LIITE 27: STAFFPOINT - Palvelutoimialat

Palvelutoimialat

StaffPointin vahvin kokemus on palvelutoimialoilta. Asiakassuhteemme Suomen hotelli-ja 
ravintola-alan merkittävimpiin yrityksiin ovat pitkäaikaiset. Nykyisin palvelemme yhä useammin 
myös esimerkiksi puhelinpalvelukeskuksia ja tapahtuma-areenoita. Kokemuksestamme hyötyvät 
sekä asiakkaamme että työntekijämme.



LIITE 28: STAFFPOINT - Kauppa

Kauppa

Kaupan toimialaosaajana pystymme palvelemaan yhtä hyvin valtakunnallista ketjua kuin paikallista 
yrittäjää. Vakiintuneet asiakassuhteet merkittävien ketjujen kanssa ovat osoitus onnistumisestamme. 
Työntekijät arvostavat tarjoamiamme työmahdollisuuksia.



LIITE 29: STAFFPOINT - Logistiikka

Logistiikka

Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstötarpeet vaihtelevat toiminnan volyymin ja sesonkien 
mukaisesti. Kauttamme löytyvät oikea-aikaisesti ja oikealle ajanjaksolle varastotyöntekijät, 
autonkuljettajat, terminaalityöntekijät sekä varasto-ja logistiikkapäälliköt. Asiakasyrityksiämme 
edustavat keskusliikkeet, tukkukaupat, jakelijat, teollisuusyritykset sekä logistiikkakeskukset



LIITE 30: STAFFPOINT - Toimisto ja it

Toimisto ja it

Toimistotyön vaatimukset kasvavat jatkuvasti. StaffPointin kautta löydät innokkaita tekijöitä ja 
tarvittavaa kokemusta. It-yrityksien kanssa puhumme yhteistä kieltäjä toimialan työnhakijat 
luottavat meihin.



LIITE 31: STAFFPOINT - Rakennus ja teollisuus

Rakennus ja teollisuus

Vahva ammattitaitoja ripeys kuvaavat rakennus-ja teollisuuspuolen työntekijöitämme. Arvioimme 
hakijamme huolellisesti ja tutustumme taustoihin. Varustamme heidät tarvittaessa erikoistyökaluilla 
ja perehdytämme asiakasyrityksen tavoille.



LIITE 32: VARAMIESPALVELU-YHTIÖT - Varamiespalvclu-Yhtiöt

Varamiespalvelu-Yhtiöt
Varamiespalvelu-Vhtiöt on yksityinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju, joka vuokraa ja rekrytoi 
työntekijöitä kaikille toimialoille. Varamiespalvelu palvelee asiakkaitaan ripeästi ja luotettavasti väliaikaisissa 
henkilöstötarpeissa, vakituisten työntekijöiden rekrytoinnissa ja erilaisissa työnantajajärjestelyissä.

Ensimmäiset varamiehet aloittivat työnsä Turussa vuonna 1988. Tänään yritys on liikevaihdoltaan maan 
suurin henkilöstövuokrauksen toimija, jonka franchisingperiaatteella toimivaan ketjuun kuuluu jo lähes 60 
palvelualuetta Suomessa ja Virossa.

Varamiespalvelun kanssa on mutkatonta asioida, sillä palvelualueiden vetäjillä on hyvä paikallistuntemus, 
pitkä kokemus liike-elämästä ja aito halu palvella. Asiakastyytyväisyyttä kartoittanut tutkimus antoi 
Varamiespalvelulle erinomaiset arvosanat esimerkiksi asioinnin helppoudessa, yhteyshenkilöiden 
toiminnassa, nopeudessa, joustavuudessa ja luotettavuudessa.*

Varamiespalvelun tavoitteena on aina ollut avoin ja sopimuksiin perustuva yhteistyö työmarkkinajärjestöjen 
kanssa. Varamiespalvelu-Yhtiöt on Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvan Palvelualojen Toimialaliitto
ry:n jäsen.

* Taloustutkimus Oy, toukokuu 2005

Kokonaisliikevaihtomme vuonna 2005 oli 104,5 miljoonaa euroa.



LIITE 33: VARAMIESPALVELU-YHTIÖT - Tuemme

Tuemme

Tuemme
Varamiespalvelu-Yhtiöt uskoo reiluun peliin. Siitä kertoo myös vuonna 2002 perustettu urheilijatalli, 
jonka tavoitteena on parantaa ryhmään valittujen urheilijoiden harjoittelu-ja kilpailuedellytyksiä.

Eri lajien kotimaisista huipuista muodostuvaan urheilijatalliin kuuluvat seuraavate urheilijaa.

e Juha-Matti Alaluusua, maantiepyöräily
• Conny Karlsson, kuulantyöntö
• Antti Kempas, kävely
e Sanna-Leena Perunka, ampumahiihto
• Tepa Reinikainen, kuulantyöntö
• Johanna Lehtinen, juoksu
e Tero Järvenpää, keihäänheitto

Juha-Matti Alaluusua

Laji: Maantiepyöräily
Seura: Team Eurogifts.com (Hollanti), Turun Urheiluliitto 
Syntymäaika: 14.2.1985, Kemijärvi 
Pituus: 173 cm 
Paino: 68 kg
Valmentajat: Jyrki Terävuo / Pekka Alaluusua
Saavutukset:

2005
Ratapyöräilyn SM-kilpailuista: 2 kpl SM-Kultaa, 2 kpl SM-Hopeaa, 2 kpl SM-Pronssia 
OZ WEEKEND Hollanti, 3:s

2004
EM-Maantie U23 Viro Otepää, 6:s 
Fleche du Sud Luxemburg etappivoitto 
Final Weekend Hollanti etappivoitto

Laji: kuulantyöntö
Seura: Pargas Idrottsförening
Syntymäaika: 30.12.1975, Dragsfjärd
Pituus: 195 cm
Paino: 125 kg
Valmentajat: Tage Karlsson -1992, Robert Malmberg 1992- 
Oma ennätys: 20,78 m (2001)

Laji: kävely
Seura: Tuusulanjärven Urheilijat 
Syntymäaika: 3.10.1980, Helsinki 
Pituus: 191 cm 
Paino: 70 kg



Valmentajat: Martti Kempas
Omat ennätykset: 20 km 1:27.19 (2002), 50 km 4:18.40 (2003)

Laji: ampumahiihto 
Seura: Rovaniemen Ampumahiihtäjät 
Syntymäaika: 23.9.1976, Rovaniemi 
Pituus: 172 cm 
Paino: 58 kg
Valmentajat: Toni Roponen

Laji: kuulantyöntö 
Seura: Kangasniemen Kalske 
Syntymäaika: 16.3.1976, Kangasniemi 
Pituus: 198 cm 
Paino: 145 kg
Valmentajat: Kauko Reinikainen 
Oma ennätys: 20,88 (2001)
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Arvot, missio, strategia ja visio
Arvot:

Ihmiset: Tuloksen ja laadun varmistavat kalkki ketjun jäsenet. Työntekijät ovat tärkein voimavaramme.

Eettisyys: Ihmisen arvostus, Inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, luottamus, kumppanuus.

Yrittäjyys: Yrittäjyys ja yritteliäisyys ovat toimintamme ydin. Teot ja hyvä yhteistyö ratkaisevat.

Laatu: Yrityksemme menestys perustuu korkeaan laatuun. Teemme oikeita asioita ja teemme asiat oikein. 
Kannattavuuden ohella on aina tutkittu asiakastyytyväisyys.

Missio:

Varamiespalvelu-Yhtiöt luo yhdessä yhtelstyö-kumppanelttensa kanssa asiakkaiden arvostamia 
henkllöstöalan palvelulta.

Strategia:

Yrittäjyys ja yritteliäisyys ovat Varamiespalvelun toiminnan peruspilareita. Yrittäjämäinen vastuunkanto 
asiakkuudesta sekä sisäinen yrittäjyys ovat ketjun kaikkea toimintaa kuvaavia toimintamalleja. Lisäksi 
jokainen työntekijämme ymmärtää toiminnan aikaansaamat hyödyt, ja jokainen on mukana jatkuvassa 
oppimisprosessissa. Kasvamme kannattavasti ja pidämme huolen laadukkaasta toiminnasta. DNV:n 
audltolma laatusertifikaatti on toimintaamme ohjaava järjestelmä ja johtamisen apuväline. Kannattavuuden 
ohella on aina tutkittu myös asiakastyytyväisyys.

Monltolmialavuokraajana tarjoamme työntekijöitä kalkille aloille ja lähes kalkkiin työtehtäviin. Saatavuus 
taataan kattavalla toimipisteverkostolla, jota kasvatetaan tulevina vuosina hallitusti. Hyödynnämme 
maantieteellisessä kasvussa aina paikallistuntemusta, ja toimivalla konseptilla takaamme yhdenmukaisen 
palvelun kalkilla palvelualueilla.

Jatkossa olemme asiakkaillemme myös kansainvälinen yhteistyökumppani.

Visio:

Varamiespalvelu on kansainvälinen ja kotimarkkinoilla johtava henkllöstöpalvelualan yritys.
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Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus
Varamiespalvelu on maan suurin henkilöstövuokrauksen toimija, joka välittää osaavaa henkilöstöä 
kaikille toimialoille. Henkilöstön tilaaminen Varamiespalvelusta tarkoittaa käytännössä sitä, että 
työntekijät ovat tavalliseen tapaan toimeksiantajan käytettävissä, mutta Varamiespalvelun 
palkkalistoilla.

Toimipisteiden yhteystiedot

Löydä lähimmän toimipisteen yhteystiedot helpon haun avulla

Henkilöstövuokraus helpottaa toimintaa monella tavalla:

• Ei enää laajoja, monivaiheisia hakumenettelyjä.
• Työntekijöitä voi tilata tarpeen mukaan ja vain työn keston ajaksi.
• Ruuhkahuippujen tasaaminen ja sijaisuuksien järjestäminen onnistuvat vaivattomasti - ja lyhyelläkin 

varoitusajalla.
• Palkkahallinnon aikaavievät toiminnot jäävät pois. Varamiespalvelu laskuttaa ainoastaan toteutuneesta 

työajasta tuntiveloituksella, joka sisältää kaikki työnantajan lakisääteiset kulut (palkat, 
vuosilomakorvaukset, työnantajan sosiaalivakuutusmaksut).

• Varamiespalvelu vastaa mahdollisten sairastapausten kustannuksista.

Huolellisen ennakkokartoituksen ansiosta pystymme löytämään sopivimmat työntekijät rekisteristämme 
nopeasti. Parhaimmillaan he voivat olla työpaikalla jopa alle kahdessa tunnissa toimeksiannosta.

Haluamme aina palvella hyvin sekä toimeksiantajiamme että työntekijöitämme, sillä tyytyväinen henkilökunta 
tekee työnsä hyvin. Mikäli työntekijäämme kuitenkin ollaan jostain syystä tyytymättömiä, korjaamme asian 
heti tiedon saatuamme.
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Vuokratyöllä on puolensa

Miksi töihin Varamiespalveluun
Projektiluontoinen työskentely sopii ihmisille, jotka ovat halukkaita oppimaan uutta ja keräävät 
mielellään monipuolista työkokemusta. Yhä useampi löytää kauttamme myös vakituisen työpaikan.

Avoimet työpaikat
Palvelussamme on tälläkin hetkellä 346 vapaata työpaikkaa. Löydä omasi.

Täytä työhakemusTävttämällä työhakemuksen saat käyttöoikeuden Rinqside-extranettiin -helppoon tapaan 
poimia sinua kiinnostavia työpaikkoja.

Varamiespalvelu-Yhtiöt on liikevaihdoltaan maan suurin henkilöstöpalveluyritys, joka välittää henkilöstöä 
lähes kaikille liike-elämän ja teollisuuden toimialoille. Yhä useammat yritykset suoriutuvat avullamme 
henkilöstötarpeiden vaihteluista, joten etsimme jatkuvasti uusia työntekijöitä.

Työntekijämme saavat aina itse päättää, ottavatko he tarjotun työn vastaan. Työt voi toisin sanoen sovittaa 
oman elämäntilanteen mukaan.

Tuntipalkka määräytyy tehtävän ja osaamisen mukaan. Vaikka työskentelypaikat vaihtuisivat, työnantajana 
säilyy Varamiespalvelu. Huolehdimme normaaliin tapaan kaikista työnantajan lakisääteisistä 
velvollisuuksista, kuten lomakorvauksista, sotu-maksuista ja vakuutuksista.

Monet työnantajat ovat havainneet, että vuokraamisen kautta on helppo rekrytoida uutta henkilökuntaa. 
Vuosittain noin 20% työntekijöistämme solmiikin vakituisen työsuhteen toimeksiantajansa kanssa. 
Suoritamme lisäksi yritysten vakituisen henkilöstön rekrytointia. Henkilöstörekisteriimme ilmoittautuvilla on 
siis hyvät mahdollisuudet löytää myös vakinaista työtä.

Varamiespalvelun tavoitteena on aina ollut avoin ja sopimuksiin perustuva yhteistyö työmarkkinajärjestöjen 
kanssa. Pitkäjänteinen yhteistyö takaa työrauhan sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Olemme 
solmineet henkilöstövuokrausta koskevat työehtosopimukset mm. Rakennusliiton, PAM:in ja Kemianliiton 
kanssa.

Varamiespalvelu-Yhtiöt on Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvan Palvelualojen Toimialaliitto ry:n 
jäsen.

Kaikki palvelumme ovat työnhakijoille ilmaisia.
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Ohjeita tilaajalle

Ohjeita henkilöstön tilaajalle
Henkilöstön tilaaminen Varamiespalvelusta on yksinkertaista. Tilausta kannattaa nopeuttaa kokoamalla 
valmiiksi seuraavat tiedot:

• työnkuva
• työn alkamispäivä ja kellonaika
• työaika ja työn ennakoitu kesto
• työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet
• käytettävät työvälineet, koneet ja laitteet
• muut työskentelyolosuhteet (kuten sisä-/ulkotyö, lämpimät/viileät työtilat)
• työn asettamat rajoitukset (kuten allergiat)
e vaatimukset tai toivomukset erikoisosaamisesta
• henkilö, joka ottaa työntekijänZ-tekijät työpaikalla vastaan ja opastaa työhön
• muut mahdolliset erityistoiveet

Kustannukset

Varamiespalvelu laskuttaa toimeksiantajaa toteutuneen työajan perusteella. Lasku kattaa seuraavat 
kustannukset:

e työntekijälle maksettavat palkat, lisät ja vuosilomakorvaukset
• työnantajan sosiaalivakuutusmaksut
• Varamiespalvelun kustannukset

Tuntiveloitus riippuu työstä ja työntekijän palkkatasosta. Alin päiväveloitus yhdeltä työntekijältä on viisi 
työtuntia.

Sairastumiset ja tapaturmat

Varamiespalvelu vastaa vuokratyöntekijöidensä sairaslomista. Vahinkotapauksia varten Varamiespalvelulla 
on vastuuvakuutus. Toimeksiantajan vastuulla ovat kuitenkin työnjohto ja -valvonta sekä työntekijän käyttöön 
luovutettu omaisuus. Lisäksi työntekijöiden käyttämissä ajoneuvoissa on oltava täysvastuuvakuutus.

Toimeksiantajan on aina varmistettava, että työntekijä pystyy hänelle osoitettuun työhön. Mikäli työntekijä ei 
kykene työhön, Varamiespalvelu aloittaa välittömästi uuden työntekijän etsimisen.
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Rekrytointi

Rekrytointipalvelut
Varamiespalvelulle voi antaa toimeksiannon myös vakituisen henkilöstön rekrytoinnista. Laajasta 
henkilörekisteristämme löytyy tuhansia eri alojen ammattilaisia, joiden joukosta löydämme nopeasti 
sopivimmat työhaastatteluja varten.

Haastattelemme ja taustoitamme henkilörekisteriämme varten vuosittain kymmeniä tuhansia motivoituneita 
työntekijöitä. Siksi tunnemme hyvin heidän asenteensa ja vahvuutensa. Monet työntekijöistämme ovat 
vuokratyön ohella valmiita myös vakituiseen työhön, joten kauttamme on helppo rekrytoida uutta 
henkilökuntaa.

Jos toimeksiantaja haluaa testata työntekijää ennen työsuhteen aloittamista, voimme aluksi vuokrata 
työntekijän määräajaksi. Tällöin työntekijä on sovitun ajan työsuhteessa Varamiespalveluun.

Tarvittaessa voimme suorittaa myös julkisen haun. Tällöin määritellään yhdessä haettavan henkilön 
toimenkuva ja yrityksen profiili, jonka jälkeen laaditaan tarvittavat ilmoitukset. Hoidamme koko 
valintaprosessin alusta loppumetreille asti, joten toimeksiantaja välttyy aikaavieviltä puhelintiedusteluilta, 
hakemusten käsittelyltä ja alustavilta haastatteluilta. Valintaprosessin jälkeen esittelemme toimeksiantajalle 
tehtävään parhaiten soveltuvat hakijat.

Kysy lisää palvelustamme kenttäjohtaja Olli-Pekka Mollbergiltä.

kenttäjohtaja Etelä-Suomi
Olli-Pekka Mollberg Mannerheimintie 2
00100 Helsinki
Puhelin (09) 696 2020
Gsm 0400 960 730
Faksi (09) 6962 0220

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@varamiespalvelu.fi
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TA-järjestelyt

TA-järjestelyt
Työnantajajärjestelyissä asiakasyritys antaa jonkin sisäisen toimintonsa henkilöstövastuun 
Varamiespalvelun hoidettavaksi. Työntekijät ovat järjestelyjen ajan työsuhteessa 
Varamiespalveluun.

Varamiespalvelun palveluihin kuuluvia työnantajajärjestelyjä voidaan käyttää silloin, kun tuotannollisista, 
toimintayksiköistä tai tilauskannasta johtuvista syistä ei pystytä takaamaan koko omalle henkilöstölle työtä 
kuin osaksi vuotta. Та-järjestelyjen avulla voidaan myös käynnistää uuden tuotantolaitoksen toiminta 
hankkimalla tarvittaessa vaikka koko tuotantohenkilöstö Varamiespalvelusta. Tällöin henkilöstöä saadaan 
heti riittävästi, mutta ilman pelkoa ylikapasiteetista.

Varamiespalvelu vastaa henkilöstön osalta sovitun osa-alueen sujuvuudesta ja kehittämisestä. Henkilöstönä 
voidaan käyttää jo Varamiespalvelun palveluksessa olevaa tai uutta, asiakkaan erityistarpeita varten 
rekrytoitua henkilöstöä.

Kysy lisää palvelustamme kenttäjohtaja Anssi Niemiseltä

Anssi Nieminen
Yliopistonkatu 21
40100
Jyväskylä

Puhelin (014) 616 500 
Gsm 0400 878 722 
Faksi (014)616 513

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@varamiespalvelu.fi
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Toimitusjohtajan katsaus
Varamiespalvelu vankisti asemaansa alan markkinajohtajana

Tilastokeskuksen 13.1.2006 julkaiseman toimialakatsauksen mukaan henkilöstöpalveluala on jatkanut 
voimakasta kasvua. Viime vuonna työnvälityksen ja henkilöstön hankinnan toimialan liikevaihto kasvoi 35 
prosenttia. Ala onkin kasvanut voimakkaammin 2000- luvulla kuin mikään muu palveluala. Varamiespalvelun 
asema maamme johtavana henkilöstöpalvelualan yrityksenä vahvistui edelleen vuonna 2005. Liikevaihdon 
kasvuprosentti tulee olemaan noin 40 prosenttia ja ketjun kokonaisliikevaihto noin 105 miljoonaa euroa. 
Kattavaan palveluverkostoomme kuuluu tällä hetkellä kaikkiaan 59 palvelualuetta Suomessa ja Virossa.

Työministeriön julkaiseman raportin "Työvoimanvuokraus ja -välitys Suomessa vuonna 2004” mukaan 
henkilöstöpalvelualalla toimii tällä hetkellä 650 eri yritystä. Tässä luvussa on mukana myös 17 työhallinnon 
maksullista työnvälitystoimintaa hoitavaa toimipistettä. Kilpailua ja haasteita kasvavalla alalla siis riittää! 
Kaikkien toimijoiden tulisi kuitenkin kilpailla samoilla säännöillä. Kasvavalle alalle on ehdotettu esimerkiksi 
auktorisointia, joka mielestämme olisi hyvä keino osoittaa yritykset, jotka hoitavat toimintaansa ja 
velvoitteitaan moitteettomasti. Ruotsissa vastaava auktorisointikäytäntö on selkeyttänyt alan pelisääntöjä. 
Vapaata kilpailua ei kuitenkaan pidä rajoittaa lainsäädännöllä, sillä työvoimanvuokraus on hyvä mahdollisuus 
yrityksille vastata työelämän joustotarpeisiin Työntekijöille vuokratyö on erittäin hyvä mahdollisuus työllistyä 
tilapäisesti tai hankkia vakituinen työsuhde asiakasyritykseemme.

Vuonna 2006 kirkastamme edelleen strategiaamme ja viemme arvoprosessin organisaatiomme kaikille 
tasoille. Kasvavalla mutta erittäin kilpaillulla toimialalla kehitämme omaa osaamistamme jatkuvasti, sillä 
osaamisen ja toiminnan kehittämisen kautta takaamme hyvän, kustannustehokkaan ja oikea-aikaisen 
palvelun kaikille asiakkaillemme. Jatkuvalla henkilöstökoulutuksella tehostamme myös asiakashallintamme. 
Yhtenä osoituksena jatkuvasta koulutuksesta kaikki yrittäjämme suorittivat viime vuonna loppuun Yrittäjien 
Erikoisammattitutkinnon. Kevään 2006 aikana lisäämme johdon koulutusta, jonka jatkumona toteutamme 
koulutuksen koko henkilöstölle.

Työmarkkinoiden kiristyvä kilpailu työntekijöistä luo mahdollisuuden menestyä kouluttamalla ja 
perehdyttämällä työntekijäasiakkaitamme entistä laajemmin. Työntekijäasiakkaidemme osaamisen 
kehittämiseksi olemme solmineet yhteistyösopimuksen aikuiskoulutuskeskusten kanssa erilaisista täsmä-ja 
lyhytkoulutuksista.

Sekä yritysasiakkaiden että työntekijöiden tarpeita kuuntelevan palvelun kehittäminen säilyy tärkeimpänä 
tavoitteenamme jatkossakin. Haluamme edelleen palvella yhtä hyvin niin toimeksiantajiamme kuin 
työntekijöitämme, sillä tyytyväiset työntekijät tekevät työnsä hyvin. Vuonna 2005 palkkalistoillamme oli noin 
16.000 työntekijää, jotka hoitivat noin 80.000 toimeksiantoa 4.800 asiakkaamme luona.

Osaajia osaaviin käsiin
Jukka Antila
toimitusjohtaja
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Ringside

Ringside - Varamiespalvelun extranet
Ringsiden kautta voit päivittää omaa työhakemustasi ja poimia sinua kiinnostavia työpaikkoja. Saat 
henkilökohtaiset Ringside -tunnukset sähköpostitse kun olet jättänyt hakemuksesi meille.

Täytä työhakemusJos sinulla ei vielä ole Rinaside-tunnuksia, saat ne täyttämällä Varamiespalvelun 
työhakemuksen.

Palvelun avulla pystyt päivittämään hakemustasi ja CV:täsi. Voit myös antaa meille palautetta ja merkitä 
mistä työpalkoista olet kiinnostunut. Nämä tiedot auttavat meitä palvelemaan Sinua parhaalla mahdollisella 
tavalla.
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Palvelut työnantajille

Palvelut työnantajille
Henkilöstövuokraus

Väliaikaista henkilöstöä tarvitaan monissa erilaisissa tilanteissa. Kiireellisten tilausten, projektien, 
sairaustapausten, lomien ja muiden työvoimatarpeiden yllättäessä ratkaisu löytyy onneksi läheltä: 
Varamiespalvelu-Vhtiöistä.

Rekrytointipalvelut

Varamiespalvelulle voi antaa toimeksiannon myös vakituisen henkilöstön rekrytoinnista. Laajasta 
henkilörekisteristämme löytyy tuhansia eri alojen ammattilaisia, joiden joukosta löydämme nopeasti 
sopivimmat työhaastatteluja varten.

TA-järjestelyt

Työnantajajärjestelyissä asiakasyritys antaa jonkin sisäisen toimintonsa henkilöstövastuun Varamiespalvelun 
hoidettavaksi. Työntekijät ovat järjestelyjen ajan työsuhteessa Varamiespalveluun.
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Täytä työhakemus

Täytä työhakemus
Rekisteröitynyt kävttäiä kirjaudu sisään

Ohje työhakemuksen täyttöön.
Täytä hakulomake mahdollisimman täydellisenä. Osa tiedoista on ammattikohtaista erityistietoa jota ei ole 
pakko täyttää. Jos sinulla kuitenkin on erityisosaamista joltain toimialalta, pyri täyttämään ne kohdat 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tämä auttaa meitä palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla ja 
helpottaa meitä löytämään sinulle sopivimmat työtarjoukset.

Osa perustiedoista on pakollisia ja pakolliset kentät on merkitty tähdellä (> Sinulla on myös mahdollisuus 
liittää hakemukseesi CV. Otamme vastaan tiedostomuodot pdf, doc, rtf ja txt. CV.n kokorajoitus on 500 kt. 
CV n jättäminen ei ole pakollista. Muista merkitä hakemuksen loppuun millä palvelualueillamme olet valmis 
työskentelemään, tämä on myös pakollinen tieto(*). Mikäli haluamasi paikkakunta ei ole luettelossa, valitse
sitä lähinnä oleva.

Voit myös ilmoittaa kiinnostuksesi avoimena oleviin työpaikkoihimme sekä päivittää omia tietojasi. Tämän
takia sinulle lähetetään lomakkeen täyttämisen jälkeen automaattisesti käyttäjätunnus ja salasana__
RINGSIDE extranettiin. Extranetin käyttöä varten tulee sinun ilmoittaa sähköpostiosoite, johon lähetäm 
käyttäjätunnukset automaattisesti. Mikäli sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, voit avata ilmaisen 
sähköpostiosoitteen esimerkiksi osoitteessa www.luukku.com. Sähköpostiosoite kannattaa hankkia ennen 
työhakemuksen täyttämistä. Jos olet jättänyt tietosi tietokantaamme 1.1.2005 jälkeen ja ilmoittanut 
sähköpostiosoitteesi, olemme lähettäneet automaattisesti tunnukset sinulle, joten hakemusta ei tarvitse 
täyttää uudelleen.

Voit jättää työhakemuksen meille vaikka sinulla ei juuri nyt olisikaan sähköpostiosoitetta. Tällöin saat 
käyttäjätunnuksesi työhaastattelun yhteydessä. Hakemuksen jättämisen jälkeen voit soittaa ähimpään 
Varamiespalvelun toimipisteeseen ja varata ajan työhaastatteluun. Ota työhaastatteluun mukaan koulu-ja 
työtodistuksesi.

Tervetuloa Varamiespalveluun
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Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat
Täältä löydät osan vapaina olevista työpaikoistamme. Tilanne vaihtelee päivittäin, sillä uusia toimeksiantoja 
tulee jatkuvasti.

Voit selata avoimia työpaikkoja valitsemalla pudotusvalikosta paikkakunnan tai alueen ja/tai toimialan ja 
klikkaamalla valinnan jälkeen "Etsi". Valitsemalla hakualueeksi koko maan voit selata kaikkia tietokannassa 
olevia avoimia työpaikkoja.

Osan kiireellisistä toimeksiannoista täytämme suoraan henkilörekisteristämme. Siksi sinun kannattaa täyttää 
avoin tvöhakemuslomake.
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Anna palautetta

Anna palautetta
Hyvä työntekijämme!

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme keräämällä palautetta työntekijöidemme kokemuksista 
Varamiespalvelussa työskentelemisestä. Kerro meille avoimesti missä onnistuimme, ja missä meillä taas 
olisi mielestäsi parantamisen varaa. Voit jättää palautteesi postitse nimellä tai nimettömänä. Jättäessäsi 
yhteystietosi merkitse myös mikäli haluat, että Varamiespalvelu on sinuun myöhemmin yhteydessä 
palautteen tiimoilta.

Kaikki palautteet käsitellään luottamuksellisesti.



LIITE 46: MANPOWER - Henkilöstövuokraus on turvallinen vahtoehto

Henkilöstövuokraus on turvallinen vaihtoehto

Tavoitteemme on the perfect match eli henkilöstötarpeen ja työtekijän kohtaaminen.
Suomessa tarjoamme työtilaisuuksia vuosittain 2000 työntekijälle ja haastatelemme 
viikoittain yli 100 työnhakijaa.

Yrityksesi voi tarvita työntekijän kun henkilöstötarpeet muuttuvat nopeasti, esimerkiksi silloin 
kun osaaja lähtee uusiin tehtäviin ja seuraajan päästävä perehtymään tehtävään pian. Tai 
kyseessä voi olla selkeästi ajallisesti rajattu projekti, sesonkiajat tai pitkät 
sairausvapaat. Manpowerilta saat asiantuntevan työntekijän käyttöösi juuri silloin, kun häntä 
tarvitset. Yrityksesi maksaa ainoastaan tehdystä työajasta. Henkilöstövuokrauksella lisäät 
toimintasi joustavuutta ja tehokkuutta. Sopimustyösuhde on myös riskitön tapa tutustua 
työntekijään - noin puolet sopimustyöntekijöistä vakinaistetaan asiakasyritykseemme.

Sopimustyösuhde on turvallinen myös työntekijälle. Manpower huolehtii työnantajan 
velvoitteista ja tarjoaa lisäksi mm. koulutusta ja kehitysmahdollisuuksia. Vakinaistamme myös 
omaan palvelukseemme työntekijöitä, jotka tekevät sopimustyötä eri asiakasyrityksissämme.

▻ ▻Takaisin Palvelumme- sivulle

▻ ▻Vuokrajohtaja

>> Lue lisää soveltuvuusarvioinneistamme
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Strategista hyötyä oikeilla ratkaisuilla

Voit kehittää yrityksesi henkilöstötoimintoja ja huolehtia osaavan ja sopivan työvoiman 
saatavuudesta myös tulevaisuudessa asiantuntevan kumppanin kanssa. Teemme analyyseja, 
resurssiarviointeja ja ehdotuksia henkilöstöhallinnon kehittämiseksi ja optimoimiseksi. 
Paneudumme kustannustehokkuuteen ja uudenlaisiin henkilöstöhallinnon ratkaisuihin, kuten 
koulutukseen, sisäiseen kasvuun, arvojen johtamiseen sekä uudelleensijoittamisiin.

Osaamisemme kattaa koko työsuhteen elinkaaren työntekijän valinnasta työsuhteen 
päättymiseen ja uudelleensijoittumiseen saakka. Tarvittaessa otamme vastuun myös 
henkilöstöhallinnon osa-alueiden hallinnoinnista. Yhteistyön tuloksista hyötyvät seka yritys että 

sen työntekijät.

▻ ▻Takaisin Palvelumme-sivulle
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Rekrytointikanava myös johtotehtäviin.
Oikeanlaiset osaajat ovat löydettävissä.
Manpower on erikoistunut myös ylimmän johdon, keskijohdon ja päällikkötason rekrytointeihin 
ja vuokraukseen.

Asiakkaamme käyttävät yhä enemmän Manpoweria myös korkeamman tason 
toimeksiannoissaan, sillä:

- prosessimme toimivat hyvin ja tuloksekkaasti
- olemme usein edullisempi vaihtoehto
- toimimme nopeasti, meillä on verkosto valmiina

Löydämme asiakkaillemme nopeasti osaavat johtotason henkilöt: toimitusjohtajat, Country 
Managerit, hallituksen puheenjohtajat, markkinointi-, myynti-, talous-, henkilöstö-, IT- 
teknologia-, tuotanto- ja monen muun erikoisalan johtajat.

Rekrytointiosaamisemme pohjautuu kansainvälisesti kehitettyyn prosessiimme, 
menetelmiimme ja rekrytointiammattilaistemme taitoon.

Voit hakeutua verkostoomme vaikka et aktiivisesti juuri nyt hakisi uutta tehtävää mutta 
mahdollisuus työpaikan vaihtoon voisi olla olemassa - jos riittävän houkutteleva vaihtoehto on 
näkyvissä.

Yhteyshenkilömme :

Seniorikonsultti Pauli Jakobsson
pauli.jakobsson@manpower.fi 
p. 020 1700 162

tai alueorganisaatiomme aluepäälliköt tai rekrytointikonsultit.

http://www.manpower.fi/MPNet3/Content.asp?NodeRef=12954&Ref=FINLAND&LanglD=fi>>Ta ka isin
Osaamisalueemme -sivulle
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Manpower
Tulevaisuuden menestystä kuvaa yksi sana: joustavuus. Avainasia on se, että 
henkilöstötarpeet ja oikeanlaiset ihmiset kohtaavat. Hyviä ihmisiä on paljon, mutta kanavat 
heidän löytämisekseen voivat olla työläitä, kalliita tai epävarmoja. Luota siis asiantuntijaan.

Joustavuus

Tämän päivän yritysmaailmassa joudutaan usein reagoimaan tilauksiin ja päätöksiin lyhyellä 
varoitusajalla. Tulevaisuudessa tämä toimintatapa on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. 
Yhdellä viikolla tarvitaan ehkä 100 työntekijää ja toisena 75. Vasta perjantaina tiedetään, mitä 
maanantaina pitäisi tuottaa tai toimittaa. Tulevaisuuden muuttuvissa vaatimuksissa 
yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa pitää 25 työntekijää, joille ei ole osoittaa työtä. Miten 
tilanteessa tulisi toimia? Anna meidän auttaa.

Hinta sisältää kaiken, mistä sinun ei tarvitse maksaa

Manpower voi tasapainottaa yrityksesi henkilöstötarpeita lyhyelläkin varoitusajalla. Voimme 
myös toimia työvoimareservinä, jotta et joudu kieltäytymään kiinnostavista tilauksista vain 
siksi, että uusien työntekijöiden palkkaamiseen liittyy turhan suuria riskejä. Näin ollen 
tulevaisuuden menestystä kuvaa myös toinen sana: yhteistyö. Menestymme yhdessä.

Työntekijän vuokraaminen 6-8 kuukauden ajaksi saattaa maksaa hieman enemmän kuin 
suoraan palkkaaminen. Mutta usein unohdetaan mitä rahalla oikeastaan saa. Vuokraamalla 
saat osaavan työntekijän ja vältät palkkaamisen riskit nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. 
Eivätkä koulutukseen ja ammattitaidon kehittämiseen liittyvät kustannukset kohdistu sinulle. 
Vuokraamalla saat siis selviä säästöjä!

Palvelemme myös rekrytoinneissasi. Seuraamme osaavan henkilöstön tarjontaa markkinoilla 
puolestasi. Kartoitamme tarpeesi ja tarjoamme sinulle säännöllisesti sopivia kandidaatteja 
maksutta! Päätät luonnollisesti itse, milloin haluat palkata työntekijän. 99% työstä on jo tehty. 
Vain päätöksenteko on jäljellä. Näin voit palkata työntekijän helposti heti, kun tarve vaatii.

MANPOWER REKRYTOINTI

Milloin: Jatkuva tarve henkilöstön palkkaukseen.
Mitä ¡Tuotanto, varasto, puhelin-ja kenttämyynti, vastaanotto, asiakaspalvelu, toimistotyöt, 
kauppa jne
Tyytyväisyystakuu: Toteutamme rekrytointitoimeksiannon uudelleen veloituksetta tai 
palautamme rekrytointipalkkion.

MANPOWER HENKILÖSTÖVUOKRAUS

Milloin ¡Työvoiman lisääminen tai vähentäminen. Esim. tuotantohuiput, erikoisprojektit, 
organisaation muutokset, tauot työvoiman palkkauksessa. Sijaisuudet, vanhempainvapaat. 
Takuut:
Tyytyväisyystakuu: Palautamme rahasi toimitusehtojemme mukaisesti, jos et ole tyytyväinen. 
Keskeytystakuu: Jos vuokraamasi työntekijä saa työnsä valmiiksi suunniteltua nopeammin, 
voit keskeyttää toimeksiannon toimitusehtojemme mukaisesti.

Soita 020 1700 100
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Liiketoimintojen tukipalvelut
Aula- ja vastaanottopalvelut, toimistopalvelut, Contact Center -palvelut, taloushallinto, 
henkilöstöhallinto, kiinteistöpalvelut, isännöinti, vartiointi, ostot ja hankinnat, lounasravintola, 
varastoja logistiikka, muuttopalvelut....

Miten paljon organisaatiosi voimavaroja vapautuisi, jos keskittyisit vain siihen, mikä on sinulle 
kaikkein tärkeintä? Jättäisitkin esimerkiksi puhelinvaihteen, toimistopalvelut, helpdeskin, 
kiinteistönhoidon ja kuljetukset tukitoimintoihin erikoistuneen henkilöstöpartnerin 
hoidettavaksi?

Manpower Solutions tuottaa, hallinnoi ja kehittää tukitoimintoja tavoitteenaan niiden 
tehokkuuden parantaminen. Kartoitamme ensin yrityksen toiminnot, niihin käytettävät 
resurssit ja tehokkuuden. Vertaamme tuloksia tukitoimintansa tehokkaasti järjestäneiden 
yritysten suhdelukuihin ja raportoimme tulokset yrityksellesi. Samalla esitämme mahdolliset 
kehitysehdotukset.

Miksi ulkoistaminen kannattaa?

Kun tukitoiminnoista vastaa niihin erikoistunut yritys, jonka elinehtona on huolehtia hyvin 
tukipalveluista ja kehittää niitä, voit olla varma että niihin panostetaan. Niiden laatu ja 
toimitusvarmuus paranevat, kaikkia tukitoimintoja seurataan ja niistä raportoidaan 
säännöllisesti.

Keskittäminen kannattaa - Manpowerin kanssa se on helppoa

Monen toimittajan sijaan saat yhden yhteistyökumppanin, jonka kanssa asioit ja joka huolehtii 
koko paletin toimivuudesta. Yrityksesi ei myöskään kanna kustannusriskiä näistä toiminnoista, 
vaan se siirtyy toimittajalle.

Tehostamme tukitoimintoja jatkuvasti. Siksi solmimme kanssasi määräaikaisen sopimuksen, 
joka on sidottu yhdessä sovittuihin tulos- ja tehokkuustavoitteisiin.

Kehitämme uusia palvelukokonaisuuksia ja rakennamme yhteistyöverkostoamme, jonka avulla 
voimme vastata laadukkaasti sovituista kokonaisuuksista ja siihen kuuluvista osista. Olemme 
mukana myös Business Park -hankkeissa, mm. Airport Plaza Business Parkissa Helsinki-Vantaa 
-lentokentän kupeessa ja Stella Business Parkissa Espoon Leppävaarassa.

>> Lue lisää http://www.stellabp.fi/

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme siitä, miten Sinunkin yrityksesi tukitoiminnot voidaan 
hallinnoida järkevästi ja kannattavasti. Ota yhteyttä!

Markus Lehto, p. 0400-603 208 
sähköposti: markus.lehto@manpower.fi

>> Lue lisää Manpower Solutionsista

>> Takaisin Palvelumme -sivulle

>> Lue lisää soveltuvuusarvioinneistamme
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Elan
IT-alan henkilöstöratkaisuissa asiantuntijasi on Elan, Manpower-konsernin IT-alan henkilöstöön 
erikoistunut yritys. Elan on Euroopan johtava IT-rekrytoinnin toimija. Suomessa Elamlla on 
toimistot Espoossa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.

Elanin konsulttien avulla löydät IT-osaajasl joko rekrytoinnin tai henkilöstövuokrauksen kautta. 
Kysy asiantuntijoiltamme lisää!

Soita 020 1700 100 
» elanit.fi
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Myynti, markkinointi ja viestintä 
Hyville tyypeille sopivimmat paikat!
Myynnin, markkinoinnin, mainonnan ja viestinnän osaajat: Manpower on rekrytointikanavanne.

Löydämme asiakkaillemme ammatillisesti osaavat ja asiakasorganisaatiomme kulttuuriin 
sopivat "hyvät tyypit".

Asiakasyrityksemme etsivät kauttamme henkilöstöä kaikille tasoille:
- myynti- ja markkinointisihteerit
- assistentit
- asiantuntijat
- päällikkötason tehtävät
- johtotason tehtävät

Täytä hakemus!

Tai ota yhteyttä
http://www,manpower. fi/MPNet3/Content.asp?NodeRef=5045&Ref=FINLAND&LangID=fipalveluorqanisaat ¡00
mme.

»Takaisin osaamisalueemme -sivulle
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Manpower maailmalla

Manpower perustettiin 1948 USAn Milwaukeessa, jossa kansainvälinen pääkonttorimme 
edelleen sijaitsee. Henkilöstöpalvelualalla olemme yksi maailman johtavista toimijoista.

Manpowerilla on noin 4 400 toimistoa 72 maassa ja se työllistää vuosittain noin 2,5 miljoonaa 

ihmistä.

Manpower Annual Report 2005 >>

>> Manpower.com

Toimimme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yli 90 paikkakunnalla kaikkiaan 
noin 120 aluetoimiston voimin. Olemme suurin henkilöstopalvelualan yritys Pohjoismaissa.

>> Manpower Ruotsi 
>> Manpower Norja 
>> Manpower Tanska

Manpowerin^iuroopaî^ja Afrikan toiminnot on järjestetty kahden organisaation alle: Manpower 
EMEA ja Manpower France and Region. Molempiin niihin kuuluu seka Euroopan että Afrikan
maita.
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Manpower Management
Manpower on koonnut ylimmän johdon rekrytointi- ja vuokrauspalvelut omaan 
osaamisalueeseensa Manpower Managementiin.

Manpower Management keskittyy ylimmän tason tehtäviin. Siihen kuuluvat tehtävät ylimmissä 
johtotehtävissä, johtoryhmän jäsenenä, päällikön esimiehenä tai johtoryhmän nimittämänä 
asiantuntijana tai muuten yhtiön kannalta strategisessa tehtävässä.

>>Johtotason rekrytointi

>>Vuokraiohtaiat

>>Yhtevstiedot
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Manpower Professional
Kilpailu kyvyistä kuumenee - mistä löytyvät parhaat työntekijät? Ja riittääkö heitä kaikille?

Kyvyt ja ammattitaito tulevat epäilemättä ratkaisemaan jokaisen yrityksen menestyksen 
seuraavan 20 vuoden aikana. Tuotteiden ja palveluiden elinkaaret lyhenevät jatkuvasti ja 
liiketoiminnan kehitystarve kasvaa.

Kilpailu pätevimmistä työntekijöistä tulee vaatimaan sekä väliaikaisia että pysyvämpiä 
ratkaisuja. Me voimme auttaa molemmissa. Manpower Professional rekrytoi ja vuokraa 
työmarkkinoiden pätevimpiä työntekijöitä vaativille aloille - johtotehtävistä erikoistoimintoihin.

Usein kaksi tekijää erottaa Manpower Professionalin muista tunnustetuista konsulttiyrityksistä 
- tehokkuus ja hinta. Yritykset maksavat usein rekrytoinnista enemmän kuin olisi tarpeen. 
Ja usein toimeksiannoilla on aikapaineita, joihin vastaamiseen kaikilla palveluntarjoajilla ei ole 
valmiita prosesseja ja järjestelmiä. Tulevaisuuden kovenevassa kilpailutilanteessa tähän ei o e 
varaa.

Kun päätät, että on aika palkata uusi työntekijä, olemme tehneet jo 70 % rekrytointityöstä 
puolestasi. Saat monia etuja, kun käytät meitä apunasi ¡Säästät aikaa. Meillä on jo valmiiksi 
todella suuri valikoima sopivia hakijoita valittavanamme. Tapaamme vuosittain 15 -20 000 
henkilöä, jotka hakevat työtä kauttamme. Useimmiten pystymme esittelemään kiinnostuneita
hakijoita parissa viikossa.

Säästät rahaa. Rekrytointiin liittyy usein suuria investointeja. Itse tehty rekrytointi maksaa 
yritykselle keskimäärin 10 - 40 000 euroa. Jos annat meidän tehdä työn, prosessi on paljon 
nopeampi ja lähes aina halvempi.

Saat laatua. Olemme oppineet yhtä ja toista vuosien kuluessa. Kuten, että saman alan 
osaajat löytävät parhaiten pätevimmät hakijat. Tässä eroammekin useimmista muista 
rekrytointiyrityksistä. Meillä esimerkiksi ekonomit haastatelevat ekonomeja. Teemme 
tietenkin myös erityyppisiä arviointeja. Uskomme kuitenkin, että esimerkiksi konsulttimme, 
joka on sekä myyntityön että henkilöstöalan ammattilainen, löytää parhaimmat 
myyntihenkilöt. Meillä on aina kiinteät hinnat ja maksat vasta kun päätät palkata uuden
työntekijän.

MANPOWER PROFESSIONAL REKRYTOINTI

Milloin: Oman henkilöstön palkkaus 
Aika: 2-6 viikkoa
Hinta: Kiinteä. Maksat vain jos ja kun paikkaat työntekijän.
Tyytyväisyystakuu: Toteutamme rekrytointitoimeksiannon uudelleen veloituksetta tai 
palautamme rekrytointipalkkion toimitusehtojemme mukaisesti.

Soita 020 1700 100

IT-henkilöstöresurssien rekrytoinnista vastaa Manpower-konsernissa Elan, lue lisää 
http://www.elanit.fi/ tai soita 020 1700 100



MANPOWER PROFESSIONAL HENKILÖSTÖVUOKRAUS

Milloin: Asiantuntijat ja johtoresurssit 
Takuut:
Tyytyväisyystakuu: Palautamme rahasi toimitusehtojemme mukaisesti, jos et ole tyytyväinen. 
Keskeytystakuu: Jos vuokraamasi työntekijä saa työnsä valmiiksi suunniteltua nopeammin, 
voit keskeyttää toimeksiannon toimitusehtojemme mukaisesti.

Soita 020 1700 100

IT-henkilöstöresurssien vuokraamisesta vastaa Manpower-konsernissa Elan, lue lisää 
http://www.elanit.fi/ tai soita 020 1700 100
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Mitä teen käytännössä?

1. Lähetä CV ja avoin hakemus .....................
Parhaiten hyödynnät verkostoamme, kun täytät hakemuksen ja rekisteröit CV:si suoraan 
tietokantaamme. Jotta voimme löytää sinulle parhaiten sopivaa työtä, tulee meidän tietää 
sinusta mahdollisimman paljon - taustasi, kokemuksesi ja tulevaisuuden toiveesi.

>> REKISTERÖIDY HAKIJAKSI TÄSTÄ

Hakemuksen rekisteröinti onnistuu parhaiten Internet Explorer -selainta käyttävässä 
koneessa. Rekisteröinti ei onnistu Mozillan Firefoxilla eikä Netscape Navigatorilla.

2. Hae avointa työpaikkaa sivuiltamme
Kun olet rekisteröitynyt CV:si sivuillamme, voit hakea avoinna sinua kiinnostavia tehtäviä
vastaamalla kyseiseen ilmoitukseen.

Kirjaudu ensin sisään sivuillemme käyttäjätunnuksi liasi. Valitse avoimista paikoista kyseinen 
tehtävä ja klikkaa siinä "Hae"-ruutua, jolloin pääset jättämään hakemuksesi valitsemaasi
tehtävään.

>> Hae avoimet työpaikat

3. Mitä sen jälkeen? ,, ........... .
Rekisteröitymisesi jälkeen käymme läpi tietosi ja otamme sinuun yhteyttä viimeistään silloin
kun meillä on osaamistasi ja toiveitasi vastaava paikka tiedossa.

Hakiessasi tiettyä avoinna olevaa tehtävää, hakemuksesi välittyy tehtävää hoitavalle 
konsultille, joka käsittelee hakemukset.

4. Aktiivisuus kannattaa
Kun olet rekisteröitynyt hakijaksemme, kannattaa sinun olla aktiivinen ja seurata avoinna 
olevia työpaikkojamme.
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Toimintamme
Manpower on rekrytointiin, henkilöstövuokraukseen, konsultointiin sekä Outsourcing- 
palveluihin erikoistunut kansainvälinen yritys. Suomessa aloitimme vuonna 1997. Nyt 
toimipisteitämme on 15 ympäri maan.

Visiomme
Olemme edelläkävijöinä luomassa ja tuottamassa palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme 
selviytymään voittajina muuttuvassa työmaailmassa.

Contemporary Working - nykytyö
Olemme asiakkaillemme ja hakijoillemme asiantuntija nykytyön parissa ja muuttuvassa 
työmaailmassa. Käytämme kansainvälisesti käsitteitä Contemporary Working ja What's Now 
and Next in the World of Work? Meidän työtämme on tietää, mitä työmaailmassa tapahtuu, ja 
millaisia mahdollisuuksia ja ratkaisuja se asiakkaillemme ja hakijoillemme tarjoaa.

Mikä toimintaamme ohjaa?
Manpower on uudistamassa ja kehittämässä suomalaista työelämää. Haluamme tarjota 
parhaan vaihtoehdon, niin asiakkaillemme kuin kauttamme työtä etsiville hakijoillekin. 
Manpowerin perusarvot - ihmiset, osaaminen, innovaatio -ohjaavat meitä kohti 
tavoitteitamme. Näiden arvojen mukaan Manpoweria johdetaan ja nämä arvot elävät vahvasti 
jokaisen työntekijämme jokaisessa työpäivässä.

Manpowerin palveluasenne ja ominaisuudet
Näiden ominaisuuksien toivomme heijastuvat kaikesta toiminnastamme:
Ennakoiva - Forward Looking 
Asiantunteva - Expert 
Kattava - Inclusive 
Miellyttävä - Engaging 
Luova - Fresh Thinking 
Luotettava - Trustworthy

Toimialueemme
Luomme ja tuotamme palveluja seuraavilla alueilla:
>> Henkilöstökonsultointi 
>> Rekrytointi 
>> Henkilöstövuokraus 
>> Liiketoimintojen tukipalvelut
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Palvelumme
Työmaailma muuttuu - miten toimit?

Työmarkkinoilla on alkamassa kovaakin kovempi kilpailu - kilpailu osaamisesta ja Par£a'sta 
työntekijöistä. Kilpailutilanne vaatii joukkojen vahvistamista ja entistä tiukempaa keskittymät 
omaan ydintoimintaan. Juuri tässä me voimme auttaa.

Manpower-konsernin palveluja tarjoavat Suomessa

Manpower
Rekrytointi-, henkilöstövuokraus- ja konsultointipalvelut

Manpower Professional
Asiantuntija- ja johtotason rekrytointi-, henkilöstövuokraus- ja konsultointipalvelut

Manpower Business Solutions
Outsourcing- ja liiketoimintojen tukipalvelut

Right Management Consultans
Kehitykseen ja uramuutokseen liittyvät palvelut

Elan
IT-henkilöstön rekrytointi ja henkilöstövuokraus

>> HR-konsultoi nti 

>> Rekrytointi 

>> Henkilöstövuokraus 

>> Manpower management 

>> Liiketoimintojen tukipalvelut

>> Soveltuvuusarvioinnit
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Toimisto- ja asiakaspalvelu 
Mahdollisuudet avoinna!

Mahdollisuudet toimisto- ja asiakaspalvelusektorilla ovat lähes rajattomat. Sinä voit valita sen 
mukaan, millainen on taustasi ja mitä työltäsi haluat.

Erilaisia yrityksiä, erilaisia tehtäviä - myös portteja, joiden kautta voit päästä eteenpäin 
urallasi...

Voit tehdä töitä projekteina silloin kun Sinulle sopii tai hakeutua rekrytoitavaksi 
vakinaiseen tehtävään asiakasyrityksissämme. Rekrytoimme myös Manpoweriin 
projektihenkilöltä vakituiseen työsuhteeseen.

Haemme vastaanottovirkailijoita, assistentteja, tallentajia, asiakaspalvelulta, sihteereitä... 
Toimenkuvia ja tehtäväkokonaisuuksia on yhtä paljon erilaisia kuin asiakkaitamme.
Manpower on kanava satoihin hyviin yrityksiin.

>>Takaisin Osaamisalueemme -sivulle
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Tytä pyrityksemme

Elan IT Resource on Euroopan johtava IT-sektorin työntekijöiden rekrytointiyritys. Meidän 
kauttamme löydät parhaan mahdollisen työntekijän niin tiIapäisavuksi kuin pitkäaikaiseen tai 
vakinaiseen työsuhteeseenkin. Me löydämme sinulle IT-päälliköt, projektijohtajat, 
suunnittelijat, tukihenkilöt ja muut tekniset asiantuntijat.

Suomen toimistomme sijaitsevat Espoossa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. 
Asiakkainamme on mm. IT-/televiestintä-, pankki-, rahoitus- ja vakuutusalan yrityksiä seka 
kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoita. Myös yhä useammat 
konsultti palveluyritykset luottavat meihin halutessaan lisätä huippuasiantuntemustaan.

>> Lisää sivuilta: www.elanit.fi 
tai soita 020 1700 100

Manpower Business Solutions
Tuottaa ja hallinnoi yritysten liiketoimintojen tukipalveluita.

>> Lue lisää Outsourcing-ja liiketoimintojen tukipalveluista

Right Management Consultants

Tarjoaa muutoksen ha II intä-, henkilöstön kehitys- ja u ra muutospa I velu itä.

>> Lue lisää http://www.right.com/
tai soita 020 1700 100 Senior Consultant Marjo Lipponen

▻ ▻Takaisin Manpower -tietoa sivulle
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Manpower Suomessa vuodesta 1997
Manpower on toiminut Suomessa vuodesta 1997, kun henkilöstöpalveluala vapautui 
ulkomaisille toimijoille. Aluksi Manpower toimi vain Helsingissä, jossa sijaitsee edelleen sekä 
Helsingin aluetoimistomme että konsernihallintomme. Tänä päivänä toimimme lisäksi Turussa, 
Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Vantaalla, Vaasassa, Espoossa, Joensuussa sekä 
Kuopiossa.

Uusimmat toimistomme ovat avattu talvella 2004 Joensuuhun ja Kuopioon.

Toimintamme on kasvanut perustamisestamme saakka vuosittain, keskimäärin noin 35 % 
vuosivauhtia ja olemme nyt yksi henkilöstöalan merkittävimmistä vaikuttajista maassamme.

▻ ▻Takaisin Manpower-tietoa sivulle
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Rekrytointi
Oikeanlaisia osaajia on, mutta kuinka heidät löytää? Perinteiset kanavat voivat olla työläitä, 
kalliita ja epävarmojakin.

Kun haluat keskittyä ydinosaamiseesi, etkä ehdi käyttää omia voimavarojasi sopivien 
työntekijöiden etsimiseen, me autamme sinua. Olemme haastatelleet useita eri alueiden 
asiantuntijoita, tarkistaneet suosituksia ja arvioineet soveltuvuutta jo ennen ensimmäistä 
yhteydenottoasi. Sinulle jää aikaa keskittyä niihin asioihin, jotka vaativat huomiotasi ja 
osaamistasi juuri sillä hetkellä.

Tämä on sinun etusi: yksittäisen henkilön rekrytointiprosessin ajallinen säästö voi olla jopa 
kaksi kuukautta ja taloudellinen säästö jopa useita tuhansia euroja. Kauttamme löydät myös 
erikoisalan osaajia nopeasti ja kustannustehokkaasti.

>>Takaisin Palvelumme -sivulle

▻ ▻Johtotason rekrytoinnit

▻ ▻Lue lisää Soveltuvuusarvionneistamme
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Right Management Consultants
Tiedämme huomisesta varmuudella ainoastaan sen, että se eroaa tästä päivästä. On siis oltava 
valmis muutoksiin. Täytyy muuttaa kurssia, kehittyä, motivoida johtajia ja työntekijöitä. 
Kaikkein tärkeintä on pysytellä aina askeleen edellä. Manpower-konsernin Right Management 
Consultants tukee yrityksesi henkilöstöprosesseja aina uusien työntekijöiden palkkaamisesta 
muutostoimiin.

Right Management Consultants on Manpower-konserniin kuuluva, yksi maailman johtavista 
HR-yrityksistä, jolla on 4500 konsulttia 36 maassa.

Milloin: Kehitys ja muutokset.
Mitä: Organisaation kehitys, johtajien kehitys, muutokset ja urakehitys, uramuutospalvelut
Lisätietoja: >> right.com
Yhteyshenkilösi:
Senior Consultant Marjo Lipponen, p. 020 1700 100
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Soveltuvuusarvio!nti tukee henkilövalintaa
Halutessasi varmistua juuri oikean henkilön löytämisestä avoinna olevaan tehtävään, voit
käyttää apunasi laadukkaita soveltuvuusarviointipalvelujamme.Soveltuvuusarvioinmlla
tarkoitetaan tutkittujen menetelmien pohjalta lähtevää yksilön toimintatapojen ja valmiu sien 
arviointia työtehtävän, työympäristön ja työyhteisön vaatimuksiin nähden.

Hyödyt, joita soveltuvuusarvioiden kautta saat:
- Kuva tehtävää hakevan henkilön valmiuksista tarkentuu ja saat tukea organisaatiosi 
henkilöstöön liittyvässä suunnittelussa ja päätöksenteossa.

- Käyttäessäsi asiantuntija-arviota valintatilanteen objektiivisuus lisääntyy ja hakijat ovat 
keskenään mahdollisimman tasavertaisessa asemassa. Myös henkilövalintoihin yleisesti 
liittyvät riskitekijät pienentyvät.

-Useasta eri tietolähteestä kerätyn aineiston pohjalta hakijan työpersoonallisuutta ja 
toimintatapoja kyseistä tehtävää vasten pystytään ennustaa luotettavammin.

Soveltuvuusarviointiprosessi lähtee aina huolellisesta tehtäväanalyysista ja siinä 
edellytettävien kompetenssien määrittelystä yhdessä asiakkaan kanssa:
- Arvioinnissa käytettävät menetelmät kootaan tapauskohtaisesti tehtäväkuvan ja asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti. Hakijalle arviointi kestää yhden päivän, n. 5-6 tuntia.

- Arvioinnit toteutetaan yleensä yksilöarviointeina, jolloin hakijan yksityisyys ja arvioinnin 
luottamuksellisuus säilyvät.

- Arvioinneista vastaa ja sen tulokset raportoi niihin erikoistunut psykologi.

Soveltuvuusarviointi koostuu seuraavista osa-alueista:

- Tehtäväanalyysi / tavoitteiden sekä kriittisempien kompetenssien määrittely yhdessä 
asiakkaan kanssa.

- Itsearviointimenetelmät, työpersoonallisuuskysely OPQ ja motivaatiokysely MQ.

- Ongelmanratkaisutehtävät, joilla mitataan erilaisissa työtehtävissä vaadittavia päättely- ja 
arviointitaitoja (esim. kielellinen, numeerinen, looginen päättely jne.).

- Kompetenssipohjainen haastattelu.

- Henkilökohtainen suullinen palaute sekä kirjallinen raportti asiakkaalle ja hakijalle n. viikon 
kuluttua arvioinnista.

Raportissa vastataan arviointikriteerien määrittelyvaiheessa laadittuihin kysymyksiin.

Lisää tietoa soveltuvuusarvioinnestamme saat lähimmästä Manpower-toimistosta.

>> Takaisin Palvelumme sivulle
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Tekniikka ja Logistiikka
Oletko logistiikan ammattilainen tai haetko uusia 
teknisiä haasteita ?

Tehdäänkö yrityksessänne liikaa ylitöitä? Onko teillä toisinaan markkinatilanteeseen nähden 
liikaa työntekijöitä? Vaikeuttaako ammattitaitoisen työvoiman puute välillä tuotantoa? 
Manpower auttaa sinua löytämään oikeat osaajat silloin ja siksi aikaa kun heitä tarvitset.

Manpowerilla on yli 50 vuoden kokemus henkilöstöratkaisuista. Tekniikka, logistiikka ja 
tuotanto ovat Manpowerille luontevia osaamisalueita.

Hakiessasi uusia haasteita logistiikan tai tekniikan parista, jätä hakemuksesi sivuillemme. 
Olemme yhteydessä heti, kun uusia mielenkiintoisia haasteita löytyy kauttamme !

>>Takaisin Osaamisalueemme -sivulle
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Taloushallinto ja rahoitus 
Ammattilaisuuteen luotetaan
Taloushallinnon ja rahoituksen tehtävistä kiinnostuneet voivat avullamme laajentaa 
hakuverkostoaan oleellisesti.

Asiakasyrityksemme edustavat eri alojen huippuyrityksiä ja hakevat kauttamme jatkuvasti 
ammattilaisia avainpaikoilleen. Suurin osa kauttamme välitettävistä taloushallinnon 
tehtävistä ovat suoria rekrytointeja tai pitkiä projekteja.

Asiakkaillemme pystymme tarjoamaan joustavasti taloushallinnon ammattilaisia.
Taloushallinto-osaston työtahti vaihtelee rajusti kuukausittain, jopa viikottain. Vallila voi olla 
vaikeaa etukäteen määritellä henkilöstötarvetta pitkälti etukäteen - toisaalta tietyt kausihuiput 
ovat ja tulevat aina olemaan.

Ihmisiä, jotka ovat samalla nopeita ja tarkkoja on vaikeita löytää näihin kausihuippuihin. 
Omamme vahvan asiantuntijaverkoston taloushallinnon ja rahoituksen ammattilaisista ja 
pystymme varmasti yhdessä suunnittelemaan juuri parhaimman henkilostoratkaisun yrityksesi

tarpeita ajatellen.

Lisätietoja saat aluetoimistoistamme.

▻ ▻Takaisin Osaamisalueemme -sivulle



LIITE 67: MANPOWER - Tietotekniikka

Tietotekniikka
Haasteet ovat löydettävissä!
IT-ammattilainen - kiinnostavatko uudet haasteet?

Etsitkö haastavia ja monipuolisia tehtäviä, joissa voit kehittää itseäsi? Haluatko nähdä monia 
kiinnostavia yrityksiä läheltä? Vai etsitkö yhtä erityisen hyvää yritystä, johon kiinnittyä?

Toimitko IT-alalla päällikkö- tai asiantuntijatehtävissä? Oletko jo kokemusta omaava IT-alan 
ammattilainen? Etsitkö uusia haasteita tai etenemismahdollisuuksia? Manpower-konsernin Elan 
tarjoaa voi tarjota Sinulle elämäsi haasteen >> elanit.fi.

Voit myös olla IT-alalla kokematon - ehkä vailla virallista koulutusta mutta osaat jo paljon. Tai 
olet opintojesi loppuvaiheessa ja työharjoittelupaikkaa vailla. Ehkä etsit ensimmäistä alan 
työpaikkaasi. Meidän kauttamme voi löytyä Sinunkin unelmatyöpaikkasi. IT-tukitoimintojen 
hyvät työpaikat Manpowerilta.

>>Takaisin Osaamisalueemme -sivulle
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Osaamisalueesi ovat myös 
meidän osaamisalueitamme
Syvennymme Sinun tavoitteisiisi ja tarpeisiisi. Voit olla opiskelujasi päättämässä oleva nuori 
kyky tai kokenut ammattilainen. Vastaavasti voit hakea kauttaamme yhtä hyvin 
elämäntilanteeseesi sopivaa projektitehtävää kuin elämäsi unelmatyöpaikkaa. Eri 
osaamisalueilta. Oma kiinnostuksesi ratkaisee!

Keskustelemme kuten ammattilainen ammattilaiselle.
Valitse tästä oma osaamisalueesi:

httn ://www-mannower.fi/MPNet3/Content.asp?NodeRef=5338&Ref=FINLAND&LanqID=_fi>>
Toimisto- ja asiakaspalvelut

httn://www. mannower.fi/MPNet3/Content. asp?NodeRef=5339&Ref= FIN LAND&LanqID^fj>>
Myynti, markkinointi ja viestintä

http ://www-man nower. fi/MPNet3/Content.asp?NodeRef=534Q&Ref=FINLAND&LanqID=.fi>>

Taloushallinto ja rahoitus

httn://www.mapnower.fi/MPNet3/Content.asp?NodeRef=5341&Ref=FINLAND&LanqIDzfi>>
Tietotekniikka

>> Tekniikka ja logistiikka

http://www-manpower.fi/MPNet3/Content.asp?NodeRef=5343&Ref=FINLANDfrl_anqID=.fi>>
Johto- ja esimiestehtävät



LIITE 69: Tutkimusaineiston henkilöstövuokrausyritykset ja niiden WWW-osoitteet

Adansia Oy:

Adecco Finland Oy:

Adiente Oy:

ALFA Henkilöstöpalvelu Oy: 

Ametro Oy:

CL-Yhtiöpalvelu Oy:

Clerical Oy:

Eilakaisla Oy:

Helsingin Yhtiöpalvelu Oy: 

Henkilöstövuokraus Barona Oy: 

Henkilövuokraus TIP TOP Oy: 

Manpower Oy:

Select Appointments Suomi Oy: 

Seure Henkilöstöpalvelut Oy: 

StaffPoint Oy:

Suomen Toimialapalvelu Oy: 

Proffice Henkilöstöpalvelut: 

Tessa Office Power:

Var amiespalvelu-Yhtiöt:

VPS Henkilöstöpalvelu:

www.adansia.com

www.adecco.fi

www.adiente.fi

www.alfanal.fi

www.ametro.fi

www.cl-vhtiopalvelu.fi

www.clerical.fi

www.eilakaisla.fi

www.helsinginvhtiopalvelu.fi

www.barona.fi

www.tiptop-vuokraus.fi

www.manpower.fi

www.officehelp.fi

www.seure.fi

www.staffpoint.fi

www.toimialapalvelu.fi

www.proffice-henkilostopalvelut.fi

www.officepower.fi

www.varamiespalvelu.fi

www.vps.fi
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