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REKRYTOINTITIEDONKERUUN
PROSESSI

e-Rekry

• Haettava tehtävä perustetaan, saa haun numeron
• Hakijat hakevat tehtävään joko sisäisinä tai ulkoisina hakijoina ja saavat hakija-id:n: sisäisellä hakijalla HY:n käyttäjätunnus, 

ulkoisella hakuun liittyvä uniikki tunniste
• Rekrytointipäätöksen myötä hakijat merkitään joko Valittu tehtävään/Ei valittu
• E-Rekrystä saadaan hakuun liittyvät pohjatiedot
• Vuonna 2017 päättyi n. 300 2-4. uraportaan hakua, joihin tuli yhteensä lähes 5300 hakemusta, näistä 196 haun tiedot

raportoitiin OKM:lle, ARVO-kysely lähti 231:lle henkilölle, vastauksia tuli 88 (38 %)

SAP-HR

• Rekrytoidulle henkilölle tehdään työsopimus, henkilöllä on henkilönumero ja sopimuksella sopimusnumero
• Haun numero ei toistaiseksi seuraa tehtävään valittua e-Rekrystä SAP-HR:aan
• Hakijan yhdistäminen tehtyyn sopimukseen on kohtuullisen helppoa sisäisillä hakijoilla, mutta ulkoisilla hakijoilla vatii päättelyä

nimen ja yksikön perusteella

ARVO

• Henkilöt, jolle on tehty työsopimus tietyllä aikavälillä, kutsutaan vastaamaan rekrytointikyselyyn
• HY on lisännyt kyselyyn omia kysymyksiä rekrytointiprosessiin ja perehdytykseen liittyen
• Kysely lähtee HY:ssa myös 1. portaalle rekrytoiduille
• Vastauksista ne, jotka täyttävät OKM:n tiedonkeruun kriteerit kootaan csv, joka ladataan KOTAan
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PROSESSIN HAASTEET
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- Tiedonkeruun ohjeet
- Raportointi haun päättymisvuoden eikä sopimuksen alkamisvuoden mukaan
- ”Mikäli haun perusteella ei valittu ketään henkilöä, ko. hausta ei merkitä tietoja”
- ”Valitun henkilön tiedot voidaan toimittaa eri tiedonkeruuvuonna kuin hakuun liittyvät tiedot”

- Haussa valitun aukoton yhdistäminen työsopimukseen
- Samannimiset henkilöt
- Hakija on voinut tulla valituksi samana vuonna päättyneissä hauissa kahteen eri tehtävään
- Hakija on hakenut eri portaan tehtävää, kuin mihin on tehty sopimus
- Hakijalle ei ole tehty uutta työsopimusta, koska hänellä on ennestään haetun tehtävän ajan 

kattava sopimus, ainoastaan nimike on vaihdettu
- ARVO-vastaukset

- Jos henkilöllä on useita samana vuonna haettuja työsopimuksia, mihin niistä vastaukset 
yhdistetään (vuoden 2017 keruussa päädyttiin viimeiseksi alkaneeseen sopimukseen)

- Kysymys: milloin vastaukset Arvosta pitäisi poistaa?



HY:N OMAT KYSYMYKSET
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Rekrytointi
• Kuinka houkuttelevana näet Helsingin yliopiston työpaikkana? 

(1 huono – 5 erinomainen)
• Kuinka hyvin koet tulleesi informoiduksi haun etenemisestä rekrytoinnin aikana? 

(1 huono – 5 erinomainen)
• Suosittelisitko Helsingin yliopistoa työnantajana muille? 

(1 en suosittele – 5 suosittelen lämpimästi)
Perehdytys
• Minkä arvosanan annat yksikössäsi saamallesi perehdytykselle? 

(1 huono – 5 erinomainen)
• Miten hyvin koet integroituneesi yliopistoyhteisöön? 

(1 huono – 5 erinomainen)



KIITOS

tiedontuotanto@helsinki.fi
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