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Nuorisovaltuuston ym. valtuustoaloite anonyymin työnhaun käyttöön ottamisesta

2173/00.02.50/2019

Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 105
 

Nuorisovaltuutettu Naim Panahi teki nuorisovaltuuston puolesta seuraavan
valtuustoaloitteen:

”Nuorisovaltuusto esittää, että Salon kaupunki ottaa käyttöön anonyymin
rekrytoinnin ja toimii näin yhdenvertaisuuden edistäjänä työmarkkinoilla.
Helsingissä on jo tehty anonyymin rekrytoinnin kokeilu, jonka tulokset
olivat hyviä. Lisäksi Helsinki siirtyy asteittain anonyymiin rekrytointiin
alkaen kesästä 2019. Myös Tampereella tehtiin joulukuussa 2018
anonyymistä rekrytoinnista valtuustoaloite, joka meni kaupunginhallituksen
valmisteluun. 

Helsingin nuorisoasiainkeskuksen lyhyestä kokeilusta tehdyn raportin
mukaan kokeilun ei voida katsoa lisänneen vähemmistötaustaisten
haastateltujen määrää. Kokemus oli silti
myönteinen, koska malli poisti hakemuksista iän ja sukupuolen kaltaisia
tietoja, jotka ohjaavat ajattelua mutta joiden ei tulisi vaikuttaa työnhaussa.
”Osa haastatteluun päässeistä arvioi, etteivät todennäköisemmin olisi
tulleet kutsutuksi ilman esivalinnan anonyymiyttä” näin selviää Helsingin
kaupungin vuoden 2013 henkilöstöraportista.

Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän poistamiseen.
Anonyymissä rekrytoinnissa sähköisistä työhakemuksista poistetaan
esimerkiksi työnhakijan nimi, sukupuoli, ikä, syntymäpaikka ym. työhön
liittymättömiä seikkoja. Tällä estetään rekrytoijan ennakkoasenteiden
vaikuttaminen valintoihin työhakemusten läpikäynnin aikana. Näin
varmistetaan kaikkien ihmisten yhdenvertainen mahdollisuus tulla
kutsutuksi työhaastatteluun ja rekrytoiduksi.

Tiedetään yleisesti, että esimerkiksi ulkomaalaisen nimellä on heikentävä
vaikutus työnhaussa. Maahanmuuttajien syrjintää tapahtuu työelämässä
laajasti. Tämä ei kuitenkaan koske vain maahanmuuttajia tai ole vain heitä
varten, vaan syrjintää kohtaavat myös yli 50-vuotiaat kantasuomalaiset
sekä Suomen romanit. Anonyymi rekrytointi parantaisi myös monen
nuoren mahdollisuuksia päästä esimerkiksi kesätöihin, ja näin ollen saada
tärkeitä, ensimmäisiä kokemuksia työelämästä.

Anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto edistäisi Salon kaupungin arvojen -
rohkeuden, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden toteutumista.
Kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan seuraavaa:
"Rohkeutta on tunnistaa yhdenvertaisuuden puutteet ja muuttaa sen
johdosta toimintatapoja. Vastuullista ja oikeudenmukaista on
yhdenvertaisuuden tosiasiallinen toteutuminen niin palveluiden
järjestäjänä, tuottajana kuin työnantajana." Lisäksi anonyymi rekrytointi
olisi konkreettinen tapa edistää Salon kaupungin visiota Salo - joka päivä
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parempi.
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Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 12.08.2019 § 300
 

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Christina Söderlund,
christina.soderlund@salo.fi, puh. 02 778 2103 ja henkilöstöasiantuntija
Tiina Wiirilinna, tiina.wiirilinna@salo.fi, puh. 02 778 248

Kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksessa nuorisovaltuutettu Naim
Panahi teki nuorisovaltuuston puolesta valtuustoaloitteen, jossa toivotaan
Salon kaupungin ottavan käyttöönsä anonyymin rekrytoinnin. 

Anonyymissä rekrytoinnissa on kyse siitä, että työhakemuksesta peitetään
organisaatioon saapumisen jälkeen kaikki se tieto, jolla ei valinnan
näkökulmasta ole merkitystä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli
ja nimi. Anonyymissä eli nimettömässä rekrytoinnissa hakija pysyy
nimettömänä työhaastatteluun saakka. Haastattelut suoritetaan aina
kasvokkain, mutta valinnat työhaastatteluun kutsuttavista tehdään
osaamisen ja kelpoisuusvaatimuksien perusteella. 

Aloitteessa anonyymin rekrytoinnin käyttöönoton todetaan edistävän sekä
Salon kaupungin arvojen että yhdenvertaisuuden toteutumista. Aloitteen
mukaan anonyymi rekrytointi olisi konkreettinen tapa edistää Salon
kaupungin visiota Salo - joka päivä parempi.

Eri Euroopan maissa anonyymi rekrytointi on ollut käytössä jo pitkään
erityisesti yksityisellä sektorilla. Suomessa anonyymiä rekrytointia ovat
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aikaisemminkin jo kokeilleet muutamat kunnat. Helsingin kaupunki päätti
vaiheittaisesta anonyymiin rekrytointiin siirtymisestä syksystä 2019 lukien. 
Salon kaupunki on vuodesta 2011 lukien käyttänyt rekrytoinneissa apuna
Kuntarekry-järjestelmää. Kyseinen järjestelmä mahdollistaa jo nyt sen, että
rekrytointiyksikkö voi poistaa saapuneista hakemuksista nimen, iän ja
sukupuoleen viittaavat tiedot. Anonyymiin rekrytointiin siirtyminen
edellyttää hakijoilta toimintatavan muuttamista muun muassa siinä, että
hakijat eivät kerro itsestään liikaa hakemuspohjan avoimissa
kysymyksissä, vaan keskittyvät niissäkin kuvaamaan omia vahvuuksiaan,
erikoisosaamisiaan sekä sitä, miten esimerkiksi haluaisi kehittää
haettavana olevaa työtä, miksi työ sopisi juuri hänelle ja mitä esimerkiksi
aikaisemmat työt ovat hänelle opettaneet. Työnantajan taas täytyy
rekrytointi-ilmoitusta laatiessa keskittyä siihen, millaista osaamista
kyseinen tehtävä todella edellyttää.

Salon kaupungissa on tehty mittava rekrytoinnin uudistustyö, joka
konkretisoituu 1.9.2019 voimaan astuvan uuden rekrytointioppaan
käyttöönottoon. Uudet menettelytavat edellyttävät sekä esimiehiltä,
työntekijöiltä että hakijoilta uuden opettelua. Henkilöstöpalvelut järjestää
syksyn aikana esimiehille ja haastattelijoina rekrytointeihin osallistuville
henkilöille koulutusta uusista menettelytavoista. Vasta uusien käytänteiden
vakiinnuttua anonyymin rekrytoinnin kokeileminen on mahdollista ja sen
vaiheittain lisääminen kokeilusta saatujen kokemusten myötä myös
toivottavaa. Syksyn 2019 aikana esimiehiltä ei edellytetä valmiutta
anonyymiin rekrytointiin, mutta mahdollisuus ja tuki siihen annetaan, jos
joku esimiehistä haluaa rekrytoinnin anonyymisti toteuttaa. 

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää, että koko organisaatiota veloittavana
toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä rekrytointia vielä tässä
vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019 lukien.
Kaupunginhallitus kannustaa esimiehiä kokeilemaan anonyymin
rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen toteutuksen esteitä ei ole.
Henkilöstöjaoston on mahdollista palata rekrytointiohjeen tarkentamiseen
myöhemmin, kun ensimmäiset kokemukset on saatu ja uusien
rekrytointiohjeiden mukainen toimintatapa on on vakiintunut.
Henkilöstöpalvelut laatii ohjeen kokeiluluontoista anonyymiä rekrytointia
varten.

Päätös:

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että koko
organisaatiota veloittavana toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä
rekrytointia vielä tässä vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019
lukien. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se kannustaa
esimiehiä kokeilemaan anonyymin rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen
toteutuksen esteitä ei ole. Henkilöstöjaoston on mahdollista palata
rekrytointiohjeen tarkentamiseen myöhemmin, kun ensimmäiset
kokemukset on saatu ja uusien rekrytointiohjeiden mukainen toimintatapa
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on on vakiintunut. Henkilöstöpalvelut laatii ohjeen kokeiluluontoista
anonyymiä rekrytointia varten.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 

Kaupunginhallitus 12.08.2019 § 300
 

Valmistelija: henkilöstöjohtaja Christina Söderlund,
christina.soderlund@salo.fi, puh. 02 778 2103 ja henkilöstöasiantuntija
Tiina Wiirilinna, tiina.wiirilinna@salo.fi, puh. 02 778 248

Kaupunginvaltuuston 10.6.2019 kokouksessa nuorisovaltuutettu Naim
Panahi teki nuorisovaltuuston puolesta valtuustoaloitteen, jossa toivotaan
Salon kaupungin ottavan käyttöönsä anonyymin rekrytoinnin. 

Anonyymissä rekrytoinnissa on kyse siitä, että työhakemuksesta peitetään
organisaatioon saapumisen jälkeen kaikki se tieto, jolla ei valinnan
näkökulmasta ole merkitystä. Näitä tietoja ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli
ja nimi. Anonyymissä eli nimettömässä rekrytoinnissa hakija pysyy
nimettömänä työhaastatteluun saakka. Haastattelut suoritetaan aina
kasvokkain, mutta valinnat työhaastatteluun kutsuttavista tehdään
osaamisen ja kelpoisuusvaatimuksien perusteella. 

Aloitteessa anonyymin rekrytoinnin käyttöönoton todetaan edistävän sekä
Salon kaupungin arvojen että yhdenvertaisuuden toteutumista. Aloitteen
mukaan anonyymi rekrytointi olisi konkreettinen tapa edistää Salon
kaupungin visiota Salo - joka päivä parempi.

Eri Euroopan maissa anonyymi rekrytointi on ollut käytössä jo pitkään
erityisesti yksityisellä sektorilla. Suomessa anonyymiä rekrytointia ovat
aikaisemminkin jo kokeilleet muutamat kunnat. Helsingin kaupunki päätti
vaiheittaisesta anonyymiin rekrytointiin siirtymisestä syksystä 2019 lukien. 
Salon kaupunki on vuodesta 2011 lukien käyttänyt rekrytoinneissa apuna
Kuntarekry-järjestelmää. Kyseinen järjestelmä mahdollistaa jo nyt sen, että
rekrytointiyksikkö voi poistaa saapuneista hakemuksista nimen, iän ja
sukupuoleen viittaavat tiedot. Anonyymiin rekrytointiin siirtyminen
edellyttää hakijoilta toimintatavan muuttamista muun muassa siinä, että
hakijat eivät kerro itsestään liikaa hakemuspohjan avoimissa
kysymyksissä, vaan keskittyvät niissäkin kuvaamaan omia vahvuuksiaan,
erikoisosaamisiaan sekä sitä, miten esimerkiksi haluaisi kehittää
haettavana olevaa työtä, miksi työ sopisi juuri hänelle ja mitä esimerkiksi
aikaisemmat työt ovat hänelle opettaneet. Työnantajan taas täytyy
rekrytointi-ilmoitusta laatiessa keskittyä siihen, millaista osaamista
kyseinen tehtävä todella edellyttää.

Salon kaupungissa on tehty mittava rekrytoinnin uudistustyö, joka
konkretisoituu 1.9.2019 voimaan astuvan uuden rekrytointioppaan
käyttöönottoon. Uudet menettelytavat edellyttävät sekä esimiehiltä,
työntekijöiltä että hakijoilta uuden opettelua. Henkilöstöpalvelut järjestää
syksyn aikana esimiehille ja haastattelijoina rekrytointeihin osallistuville
henkilöille koulutusta uusista menettelytavoista. Vasta uusien käytänteiden
vakiinnuttua anonyymin rekrytoinnin kokeileminen on mahdollista ja sen
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vaiheittain lisääminen kokeilusta saatujen kokemusten myötä myös
toivottavaa. Syksyn 2019 aikana esimiehiltä ei edellytetä valmiutta
anonyymiin rekrytointiin, mutta mahdollisuus ja tuki siihen annetaan, jos
joku esimiehistä haluaa rekrytoinnin anonyymisti toteuttaa. 

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää, että koko organisaatiota veloittavana
toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä rekrytointia vielä tässä
vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019 lukien.
Kaupunginhallitus kannustaa esimiehiä kokeilemaan anonyymin
rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen toteutuksen esteitä ei ole.
Henkilöstöjaoston on mahdollista palata rekrytointiohjeen tarkentamiseen
myöhemmin, kun ensimmäiset kokemukset on saatu ja uusien
rekrytointiohjeiden mukainen toimintatapa on on vakiintunut.
Henkilöstöpalvelut laatii ohjeen kokeiluluontoista anonyymiä rekrytointia
varten.

Päätös:

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että koko
organisaatiota veloittavana toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä
rekrytointia vielä tässä vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019
lukien. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se kannustaa
esimiehiä kokeilemaan anonyymin rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen
toteutuksen esteitä ei ole. Henkilöstöjaoston on mahdollista palata
rekrytointiohjeen tarkentamiseen myöhemmin, kun ensimmäiset
kokemukset on saatu ja uusien rekrytointiohjeiden mukainen toimintatapa
on on vakiintunut. Henkilöstöpalvelut laatii ohjeen kokeiluluontoista
anonyymiä rekrytointia varten.

Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 

Kaupunginvaltuusto 09.09.2019 § 117
 

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,

että kaupunginvaltuusto päättää, että koko organisaatiota veloittavana
toimintatapana ei oteta käyttöön anonyymiä rekrytointia vielä tässä
vaiheessa, kun rekrytointiohjeet muuttuvat 1.9.2019 lukien

ja kannustaa esimiehiä kokeilemaan anonyymin rekrytoinnin käyttöä,
koska teknisen toteutuksen esteitä ei ole.

Päätös:

Antti Olkinuora Heikki Tammisen kannattamana ehdotti, että päätöksestä
poistetaan lause ”ja kannustaa esimiehiä kokeilemaan anonyymin
rekrytoinnin käyttöä, koska teknisen toteutuksen esteitä ei ole”.
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Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta
poikkeava kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Joka kannattaa
kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestää jaa ja joka kannattaa Antti
Olkinuoran ehdotusta, äänestää ei. Äänestys suoritetaan käyttäen
sähköistä äänestysjärjestelmää. 

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 44 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä.
 
Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

  


