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Rekrytointipalvelut kumppaninasi

HR-erityisasiantuntija Maiju Lovio, 

Verohallinto ja 

Rekrytointipäällikkö Tiia Vahvelainen, 

Palkeet



Sisältö

• Mitä rekrytointipalvelut tekee?

• Mitä hyötyä rekrytointipalveluiden käytöstä on?

• Mitä asiakkaaksi tulossa tulisi muistaa huomioida?

• Miten pääsen alkuun palvelun käyttöönotossa?

• Kysymykset.



Mitä rekrytointipalvelut tekee?

• Rekrytointikumppaninasi  hoidamme puolestasi  koko rekrytoinnin tai 
määritellyt osa-alueet.

• Asiakkaana voit päättää rekrytointi kerrallaan, mitä palveluiden osa-
alueita haluat käyttää. 

• Rekrytointi palveluna, vaiheet:
- Aloituskokous

- Hakuilmoituksen suunnittelu, tallennus ja julkaisu

- Hakemusten käsittely

- Haastattelujen koordinointi

- Haastattelun suunnittelu, osallistuminen haastatteluun ja 
haastattelumuistiinpanot

- Tarvittavat dokumentit

- Hakijaviestintä ja valinnasta tiedottaminen

- Päätöskeskustelu

Asiakas tekee 

valintapäätöksen.



Asiakkaan näkökulma

• Mitä hyötyä rekrytointipalveluiden käytöstä on?

• Mitä asiakkaaksi tulossa tulisi muistaa huomioida?

• Verohallinnon kokemukset

• Ottamalla Palkeet rekrytointikumppaniksi saat:

✓ ammattimaisen, valtionhallinnon tarpeet huomioivan rekrytointipalvelun 

✓ valtiolle tuotteistetun palvelukokonaisuuden, josta voit valita haluamasi osa-alueet

✓ työnantajamielikuvaa tukevan hakijaviestinnän 

✓ Palkeiden resurssit joustavasti käyttöösi

✓ massarekrytoinneissa valitsemme työtehtävään parhaat ehdokkaat puolestasi, 

jolloin voit käyttää aikaasi vain kärkihakijoihin

✓ tukea ja neuvoa rekrytoinneissa



”Miten pääsen alkuun palvelun käyttöönotossa?”

• Voit olla yhteydessä 
̵ Asiakkuuspäällikköösi 

̵ Suoraan rekrytointipalveluun rekrytointipäällikkö Tiia Vahvelaiseen tai 

suunnittelija Marjukka Nikkolaan 

→Sovitaan tapaaminen kasvokkain tai skypellä.

→Esittelemme tarkemmin palvelua ja voimme käydään läpi 

juuri teidän tilanteenne ja tarpeenne.

• Kysymyksiä?



Rekrytointipalvelu

Palvelun kuvaus:

Rekrytointipalvelu sisältyy Palkeiden palveluvalikoimassa 

henkilöstöpalveluihin.

Palkeiden tuottamalla rekrytointipalvelulla tuetaan hyvää ja yhtenäistä 

viraston ja valtion työnantajakuvaa.

Asiakkaana voit päättää rekrytointi kerrallaan, mitä palveluiden osa-

alueita haluat käyttää. Palvelu voi kattaa koko rekrytointiprosessin alusta 

loppuun: hakuilmoituksen suunnittelusta uuden henkilön aloitukseen 

saakka. 

Valintapäätöksen rekrytoitavasta henkilöstä tekee kuitenkin aina asiakas.

Palvelun hyödyt:

Ottamalla Palkeet rekrytointikumppaniksi saat:

➢ ammattimaisen, valtionhallinnon tarpeet huomioivan rekrytointipalvelun 

➢ valtiolle tuotteistetun palvelukokonaisuuden, josta voit valita haluamasi osa-alueet

➢ työnantajamielikuvaa tukevan hakijaviestinnän 

➢ Palkeiden resurssit joustavasti käyttöösi

➢ massarekrytoinneissa valitsemme työtehtävään parhaat ehdokkaat puolestasi, 

jolloin voit käyttää aikaasi vain kärkihakijoihin

➢ tukea ja neuvoa rekrytoinneissa

Palvelun sisältö:

Palvelun osa-alueet:

➢ hakuilmoitus ja hakijoiden tiedustelut hakuaikana

➢ hakemusten käsittely ja lajittelu

➢ suositus haastateltavista

➢ haastattelujen sopiminen

➢ haastatteluihin osallistuminen ja muistioiden laatiminen

➢ hakijaviestintä rekrytoinnin eri vaiheissa

➢ valinnan tuloksesta tiedottaminen

➢ rekrytoinnin raportointi

Rekrytointi-

kumppaninasi  

hoidamme puolestasi  

koko rekrytoinnin

tai määritellyt osa-

alueet.

Palvelusta 

sovitaan  

joustavasti 

rekrytointi  

kerrallaan.

Palvelun hinta 

määräytyy 

käytetyn työajan 

mukaan.

Pyydä arvio!

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus | palkeet.fi

Kiinnostuitko?

Kysy lisää ottamalla 

yhteyttä asiakkuus-

päällikköön ja sopimalla 

palvelun tarkemmasta 

esittelystä.



Meihin saa olla yhteydessä!

viestinta@palkeet.fi

Kiitos!


