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TIIVISTELMÄ 

 

 

Outplacement eli uudelleensijoittumisohjaus auttaa irtisanottua ihmistä 

säilyttämään itsetuntonsa ja sosiaaliset suhteensa sekä tehostaa ja nopeuttaa 

uuden työpaikan saamista. 

Yritykselle outplacement on eettistä sekä taloudellisesti järkevää toimintaa. 

Irtisanomistilanteessa yrityksen ulkoiset suhteet ja rekrytointimahdollisuudet 

säilyvät parempina kuin ilman outplacementin käyttämistä. Tämän tutkimuksen 

mukaan outplacement-palveluiden osuus kaikista irtisanomiskustannuksista on 

vähäinen, ja outplacement-palveluiden käytöllä voitaisiin saavuttaa suoranaisia 

säästöjä, kun yritys välttää mahdollisesti pitkälliset ja kalliit oikeusprosessit ja 

vahingonkorvausten maksamisen työntekijöille.  

Irtisanovaa esimiestä outplacement-valmennus auttaa hoitamaan 

irtisanomisen niin, että siitä koituu erotettavalle ihmiselle niin vähän henkisiä 

vaurioita kuin mahdollista. Yrityksen jäljelle jäävä henkilöstö voi säilyttää 

työmotivaationsa ja –moraalinsa korkealla irtisanomistilanteesta huolimatta. 

Saneeratun organisaation johtaminen myös helpottuu, jos yrityksessä on 

käytetty outplacement-palveluita irtisanomistilanteessa. 

Tämä tutkimus on luonteeltaan toiminta-analyyttinen. Tutkimusaineistona 

olen käyttänyt outplacement-aiheisia artikkeleita ja aihetta sivuavaa 

kirjallisuutta sekä kahta haastattelua. Tutkimusotteeseen kuuluu käsitteistön 

selvittäminen sekä pyrkimys ymmärtää outplacement-toiminnan luonnetta. 

Tämän tutkimuksen tuloksina on kuvattu outplacement-toimintaa, 

outplacementia osana yrityksen henkilöstöpolitiikkaa ja outplacementin etuja ja 

haittoja. 

 

Avainsanat: outplacement, uudelleensijoittuminen 



 3

SISÄLTÖ 

 
 
 
1 JOHDANTO         5 

 
 

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT       8 

2.1  Tutkimuksen tausta        8 

2.2  Tutkimuksen tavoite        9 

2.2.1 Tutkimuksen pääongelma     10 

2.2.2 Tutkimuksen alaongelmat     11 

 2.3  Oletukset, käsitteet ja rajaukset     11 

2.4  Tutkimuksen kulku      17 

2.5  Tutkimusmetodologia      19 

 

 

3 OUTPLACEMENTIN NÄKÖKULMAT     32 

3.1 Outplacement yksilön näkökulmasta     33 

3.1.1 Outplacement-prosessi     49 

3.1.2 Esimerkkejä uudelleensijoittumisohjauksista    71 

3.2 Outplacement yrityksen näkökulmasta     73 

3.2.1 Outplacement irtisanovan esimiehen näkökulmasta   88 

3.2.2    Outplacement jäljelle jäävän henkilöstön näkökulmasta   90 

3.2.3    Outplacement jäljelle jäävän organisaation johtamisen 

näkökulmasta      96 

3.3  Kokemus outplacement-prosesseista     99 



 4

4  YHTEENVETO    101 

4.1 Outplacement yksilön näkökulmasta   101 

 4.2 Outplacement yrityksen näkökulmasta   104   

 4.2.1   Outplacement irtisanovan esimiehen näkökulmasta 105   

 4.2.2   Outplacement jäljelle jäävän henkilöstön näkökulmasta 106   

 4.2.3   Outplacement jäljelle jäävän organisaation johtamisen 

näkökulmasta    108 

 

 

5      JOHTOPÄÄTÖKSET    110 

 

  

LÄHTEET     119 

 
 

LIITTEET     124 



 5

 
1 JOHDANTO 

 

 

Vallitsevan käsityksen mukaan henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. 

Ajatellaan myös, että työnantajan tulee huolehtia työntekijöistään. Kuitenkin 

tehdään suuria irtisanomisia, ja henkilöstö jää irtisanomisten jälkeen ilman 

huolenpitoa.  

Outplacement eli uudelleensijoittumisohjaus on työnantajan maksama 

palvelu, joka auttaa irtisanottua ihmistä uuden uran alkuun. Palvelua tarjotaan 

työttömäksi jäävälle vaihtoehtona tai rinnakkaisena tukimuotona puhtaalle 

rahalle tai uudelleenkoulutukselle. Uudelleensijoittumisohjauksessa ihmistä 

opastetaan etsimään omia vahvuuksiaan ja tutkimaan arvojaan ohjataan 

käyttämään kaikkia mahdollisia työnhakukanavia. 

Tästä aiheesta kirjoitettujen aiempien tutkimusten johdannoissa mainitaan 

poikkeuksetta, että aihe on ajankohtainen. Aihepiiri onkin suhdanteista 

riippumatta aina ajankohtainen. Aiemmin suuria irtisanomisia suoritettiin 

yleensä vain silloin, kun yrityksellä meni taloudellisesti huonosti ja 

irtisanomisilla korjattiin tuloslaskelmaa; nyttemmin irtisanomisia tehdään myös 

taseen korjaamiseksi omistajapolitiikan noustessa tärkeäksi, eli irtisanomisia 

tehdään myös silloin, kun yrityksellä tuloksellisesti menee hyvin. 

Pääomasijoittajien todelliset tai yritysjohdon kuvittelemat vaatimukset jokaisen 

kvartaalin entistä paremmasta osakearvosta saavat yritysjohdon käyttämään 

irtisanomisia lyhytjänteisesti hyväkseen. Onhan nähty, että merkittävä 

irtisanominen yleensä nostaa yhtiön osakekurssia ja antaa siten yritysjohdolle 

aikaa jatkaa työskentelyään ainakin seuraavan neljännesvuoden verran. 

Näissä suurissa irtisanomisissa irtisanottu henkilöstö joutuu tilanteeseen 

ilman omaa syytään. Toisaalta työn menetys ei ole enää niin suuri häpeä kuin 

ennen lamaa; ihmiset alkavat turtua muiden työntekijöiden irtisanomisiin, 

eivätkä työnantajat ja muut työntekijät tunne kovin suurta huolta irtisanottujen 

ihmisten psyykkisistä, sosiaalisista ja taloudellisista rasitteista, jotka 

väistämättä seuraavat jokaista irtisanottua ihmistä ja hänen läheisiään tavalla 

tai toisella. Vaikka työnantaja ja muut työntekijät turtuvat irtisanomisiin, 
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irtisanotulle itselleen tilanne on aina henkilökohtaisesti ja perheen kannalta 

hyvin vakava. 

Irtisanotulle ja hänen perheelleen työttömäksi joutuminen on yhtä 

traumaattinen kokemus kuin läheisen ihmisen kuolema. Sen lisäksi 

irtisanominen vaikuttaa koko yritykseen: irtisanovaan esimieheen, jäljelle 

jäävän henkilöstön työmoraaliin ja –motivaatioon sekä jäljelle jäävän 

organisaation johtamiskykyyn. 

Irtisanomista käytetään ratkaisukeinona myös silloin, kun esimiehen ja 

alaisen väliset ihmiskemiat eivät sovi yhteen eikä erotettavaa ihmistä voida 

siirtää muihin tehtäviin, ja kun ihmisen kyvyt eivät täytä työtehtävän 

vaatimuksia. Nämä seikat ovat usein tulosta väärästä rekrytoinnista tai 

yrityksen toiminnan muuttumisesta. Näissä tapauksissa esimiesten pitäisi sekä 

tunnistaa että tunnustaa virheelliset henkilöstöratkaisunsa. Huolellisella 

rekrytoinnilla ja muutostilanteen mukaisella suunnitteluilla, informaatiolla ja 

kommunikoinnilla vältyttäisiin tällaisten niin sanottujen henkilöstä itsestään 

johtuvien irtisanomisten tekemisiltä. 

Jäljelle jäävän henkilöstön osalta saneeraukset ovat monissa 

irtisanomistapauksissa epäonnistuneet, koska suurempi huomio on keskitetty 

erotettuihin ihmisiin kuin jäljelle jääviin ihmisiin. Syyksi Ylikantola (1992, 6) 

mainitsee etteivät johtajat tiedä, millainen yrityksen tulisi olla saneerauksen 

jälkeen. Vaikka saneeraus pienentää yrityksen tappiota ja nostaa hetkellisesti 

yrityksen pörssiarvoa, se voi helposti johtaa yrityksen kriisikierteeseen 

varsinkin silloin, kun yrityksen johto ei osaa tai uskalla ennakoida lopullisten 

irtisanottavien ihmisten todellista määrää. Tällöin joudutaan toteuttamaan 

toistuvia saneerauksia (Ranki 2000, 15-17).  

Yrityksen johdolla on saneerauksessa vaativa tehtävä, koska yhdellä kerralla 

pitäisi onnistua irtisanomisissa siten, että jäljellä jäävällä henkilöstöllä 

voitaisiin toteuttaa suunniteltu liiketoiminta. Johdon pitäisi pystyä estämään 

myös avainhenkilöiden lähtö yrityksestä, mikä saneerauksista usein seuraa. 

Jäljelle jäävän henkilöstön avulla pitäisi keskittyä siihen, mitä todella osataan.  

Yleinen vitsi saneeraustapauksissa on, että poistetaan tuloslaskelmasta 

myyntihenkilöstön ja keskijohdon palkkakustannukset ja lisätään samalla 

uuteen budjettiin kymmenen prosenttia liikevaihtoa. Näinhän saadaan myös 

taseen tunnusluvut parempaan kuntoon! Edellä mainittu toimenpide vastaa 
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yrityksen kahden eri toimielimen tehtäviä. Yrityksen toimitusjohtajanhan pitää 

vastata tuloslaskelmasta eli operationaalisesta funktiosta ja yrityksen 

hallituksen taseesta eli strategiasta. Näitä tehtäviä ei yrityksissä ole aina 

selvästi käsitetty ja yrityksen toimitusjohtaja ymmärtää usein – hallituksen  

passiivisuudesta johtuen – vastaavansa yksin muun muassa 

omistajapolitiikasta. Yrityksen hallitukseen valitaan yhtiökokouksissa ihmisiä 

usein heidän edustamiensa sidosryhmien mukaan, eikä suinkaan kyseisen 

toimialan ja strategisen asiantuntemuksen mukaan. 

Saneeratuissa yrityksissä jäljelle jäävä henkilöstö joutuu usein tekemään  

työehtosopimusten ylittäviä ylitöitä ja heillä on todettu loppuunpalamista ja 

henkisiä traumoja. Näyttää siltä, että saneerauksen jälkeen yritykseen jäävät 

ihmiset joutuvat tekemään irtisanottujenkin työt, mitä ei ehkä ole 

erottamistilanteissa otettu huomioon. Toisaalta jäljelle jäävät ihmiset yrittävät 

esittää ahkerampia ja lojaalimpia työntekijöitä kuin ovatkaan, koska pelkäävät 

tulevansa itse erotetuiksi seuraavalla saneerauskierroksella. Erään keskisuuren 

metallialan yrityksen toimitusjohtajan mukaan ”pelko on hyvä motivaattori”. 

Automaatio eri muodoissaan vähentää keskijohdon tarvetta. Työnjohtajia ei 

ryhmätiimien itsellisyyden vuoksi enää tarvita, eikä konttoripäälliköitä enää 

tietotekniikan kehittymisen vuoksi tarvita. Myöskään sihteereitä ja 

puhtaaksikirjoittajia ei enää tarvita, vaikkakin heistä luopuminen usein 

merkitsee kielenkäytön huonontumista. Keskijohdon vähenemiseen on osaltaan 

vaikuttamassa myös opetuksen niin sanottu tason nostaminen. Ero 

ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen välillä on noussut työelämää 

ajatellen korkeaksi. 

Rehellisyyden, oikeudenmukaisuuden ja irtisanottavan ihmisen 

huomioonottamisen pitäisi kuulua yrityseettisiin käytäntöihin. Kuitenkin 

irtisanovat esimiehet ovat tulosvastuussa ylemmilleen, nämä puolestaan 

yrityksen hallitukselle ja hallitus omistajille, joten oman työpaikan 

säilyttäminen voi ohittaa eettiset ratkaisut. 

Irtisanottujen ihmisten ensimmäiset reaktiot ovat katkeruus ja syyllisyys, 

vaikkakaan useimmiten ihminen itse ei ole syypää erottamiseen. Huoli omasta 

ja perheen toimeentulosta valtaa samanaikaisesti mielen, kun pitäisi ryhtyä 

rakentamaan uutta tulevaisuutta. 
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Yksilön ja yrityksen lisäksi irtisanottujen ihmisten uudelleensijoittuminen 

työelämään on myös yhteiskunnallinen haaste. Työvoimahallinto käyttää 

paljon rahaa erilaisten työllisyyskurssien järjestämiseen, sosiaalisektori käyttää 

yhä väheneviä voimavarojaan toimeentulon järjestämiseksi ja mielenterveystyö 

yrittää paikata niitä sielun haavoja, joita pitkittynyt työttömyys tuo mukanaan. 

Laaja työttömyys ja sen poliittiset hoitoyritykset ovat tuoneet mukanaan myös 

uutta sanastoa. Puhutaan pätkätöistä, työeläkeputkesta ja syrjäytymisestä. 

Sanoja, joita ei inhimillisesti ottaen tarvitsisi olla olemassakaan. 

 

 

 

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 
 

2.1  Tutkimuksen tausta 

 

Tämä tutkimus käsittelee aihetta outplacement yksilön ja yrityksen kannalta. 

Outplacement eli uudelleensijoittumisohjaus tarkoittaa irtisanottujen ihmisten 

valmentamista siten, että he itse kykenevät ja osaavat hakea uutta työpaikkaa. 

Käytän tutkimuksessa sanaa outplacement silloin, kun tarkoitan koko 

irtisanomisprosessia, yksilön ohjausta ja sijoittumista eli siis prosessia laajassa 

mielessä ja sanan suomalaista vastinetta uudelleensijoittumisohjaus silloin, kun 

tarkoitan yksilön ohjausprosessia suppeassa mielessä. Aihepiiristä kirjoittavat 

näkyvät käyttävän kumpaakin termiä erittelemättä niitä tarkemmin. 

Tutkimusaiheen valintaan on vaikuttanut tämän tutkimuksen tekijän 

työkokemus yrityskonsultoinneista sekä aloittavien yrittäjien ohjaajana. 

Tutkimuksen aihevalintaa leimaa siten esiymmärrys siitä, mitä aihe sisältää.  

Järvinen ja Järvinen (1996, 143) korostavat, että tutkijalla, joka tulkitsee ja 

selvittää tiettyyn teemaan liittyvää tekstiä, tulee olla syvällistä tietoa kyseessä 

olevasta teemasta tai ilmiöalueesta. Muuten hän ei voi herkästi tulkita ja 

ymmärtää tekstin vivahteita.  

Uudelleensijoittumisohjaus on hyvä aloittaa heti irtisanomisen jälkeen, jotta 

erotettu ihminen ei ehdi vahingoittua niin paljon kuin yksin ongelmiensa 

kanssa jätetty. Erotetun ihmisen ympäristökin säästyy paljolta murheelta, koska 

uudelleensijoittumisohjauksen alussa ihminen tulee tietoiseksi oikeutetuista 
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tunnereaktioistaan ja niiden käsittelytavoista. Pitkittynyt työttömyys voi johtaa 

lisäksi turhautumiseen, aloitteettomuuteen, masennukseen ja apatiaan. 

Yrityksen näyttäisi olevan järkevää huolehtia henkilöstöstään myös 

saneerausvaiheessa. Kun ihmisiä on kohdeltu reilusti ja oikeudenmukaisesti, 

vähenee mahdollisten oikeusjuttujen määrä riitaisissa erottamistapauksissa, 

uusien työntekijöiden rekrytointi helpottuu ja jäljelle jäävän henkilökunnan 

työmoraali sekä tuottavuus laskevat vähemmän kuin huonosti hoidetulla 

työvoimapolitiikalla. 

Outplacement-toiminnan historia. Outplacement-toiminta on lähtöisin 

Yhdysvalloista, jossa se käynnistettiin vuonna 1967. Sieltä se levisi Englantiin 

1970-luvulla ja muutamaa vuotta myöhemmin Euroopan mantereelle. 

Suomessa outplacement-palveluja on ollut saatavissa vuodesta 1987 lähtien. 

Ruotsissa ensimmäinen outplacement-yritys aloitti toimintansa 1981 (S. 

Kurténin haastattelu 1.3.2002.) 

 

2.2  Tutkimuksen tavoite 

 

Aquilanti ja Leroux (1999, 179) väittävät outplacement-konsultoinnin 

teorioista olevan pulaa. Olemassa oleva outplacement-tutkimus on hajanaista ja 

vanhentunutta ja tutkimusta on tehty vain rajoitetusti 1990-luvun alun 

taloustaantuman jälkeen.  

Metsämuuronen (2000b, 13) sanoo, että tutkimuskysymykset voidaan 

ryhmitellä kolmeen ryhmään sen mukaan, onko aihepiiristä aiempaa 

tutkimusta. Mikäli aiempaa tutkimusta ei ole, on parempi, että kysymyksen 

vastaus on enemmän kuvaileva kuin selittävä. Jos aiempaa tutkimustietoa on 

kohtuullisesti ja vertailumateriaalia löytyy, voidaan kysyä onko ilmiöiden 

välillä yhteyttä. Jos tietoa tutkittavasta ilmiöstä on runsaasti, voidaan kysyä, 

miksi mahdollinen yhteys esiintyy. Tämän tutkimuksen aihepiiristä on vain 

vähän aiempaa tutkimusta, joten tutkimus pyrkii ensisijaisesti kuvailemaan 

outplacement-toimintaa ja toissijaisesti etsimään outplacement-toiminnan 

yhteyksiä yksilön ja yrityksen näkökulmista. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia eri kirjoittajien tutkimuksia 

outplacementista ja yhdistää teorioita keskenään. Yritän myös hahmottaa 

haastattelun avulla, miltä tuntuu käydä läpi outplacement-prosessi. Tämän 
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tutkimuksen näkökulma on toisaalta yksilön näkökulma, toisaalta yrityksen 

näkökulma, joka jakaantuu kolmeen osaan: irtisanova esimies, jäljelle jäävä 

henkilöstö ja saneeratun organisaation henkilöstöjohtaminen. Lisäksi kuvaan 

pääpiirteittäin uudelleensijoittumisprosessia. 

 

2.2.1  Tutkimuksen pääongelma 

 

Tämän tutkimuksen pääongelmana on tutkia, mitä outplacement merkitsee 

yksilön ja yrityksen näkökulmasta. Yksilön näkökulmaa käsitellään tässä 

tutkimuksessa laajemmin johtuen irtisanomistilanteen traumaattisuudesta 

yksilöä kohtaan. Lukemissani artikkeleissakin näkyy samantapainen painotus; 

yksilöstä uudelleensijoittumisprosessissa on kirjoitettu enemmän kuin muista 

näkökulmista. Yksilön näkökulmaa olen valottanut myös alaotsikoina olevilla 

outplacement-prosessien kuvauksilla sekä esimerkeillä suomalaisista 

outplacement-prosesseista. 

Yrityksen näkökulmasta teemaksi valittu tutkimusongelma on yksilöä 

monipuolisempi. Organisaatioissa on monta toimielintä, tahoa ja ihmistä, joita 

suoritetut erottamiset välillisesti koskettavat. Yrityksen mainetta vastuullisena 

työnantajana, yrityksen rekrytointimahdollisuuksia ja asiakassuhteita voidaan 

syystä pitää avainasioina arvioitaessa yritysten liiketoimintaa. 

 

 

             OUTPLACEMENT 

 

 

 

YKSILÖ    YRITYS 

 

KUVIO 1. Outplacement yksilön ja yrityksen näkökulmasta 
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2.2.2 Tutkimuksen alaongelmat 

 

Tutkimuksen alaongelmana on tutkia, mitä outplacement merkitsee 

irtisanovalle esimiehelle, jäljelle jäävälle henkilöstölle sekä jäljelle jäävän 

organisaation henkilöstöjohtamiselle. 

 

 

    

     OUTPLACEMENT  

 

 

 

   YKSILÖ       YRITYS 

 

 

 

  IRTISANOVA JÄLJELLE   HENKILÖSTÖ- 

  ESIMIES  JÄÄVÄT  JOHTAMINEN 

 

KUVIO 2. Outplacement yrityksen kannalta jakaantuneena irtisanovaan 

esimieheen, jäljelle jäävään henkilöstöön ja organisaation 

henkilöstöjohtamiseen 

 

 

2.3  Oletukset, käsitteet ja rajaukset 

 

Tässä tutkimuksessa organisaatio käsitetään laajassa merkityksessä sisältäen 

varsinaisten yritysten lisäksi myös muut organisaatiot kuten julkishallinnolliset 

organisaatiot. 

Tutkimuksen rajauksena on jättää tutkimuksen ulkopuolelle 

irtisanomismenettely ja yritysten lakisääteiset velvollisuudet, yksilön 

työttömyys- ja sosiaaliturva sekä uudelleensijoittumisen yhteiskunnallinen 

vaikutus. Näistä viimeksi mainittu olisi tosin mielenkiintoinen, tarkemman 
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tutkimuksen aihe. Työministeriön viimeisimmän työolobarometrin mukaan 

kahdeksan prosenttia eli lähes 200 000 työssä olevista pitää mahdollisena, että 

heidät irtisanotaan vuonna 2002. Tästä luvusta kaksi prosenttia eli lähes 50 000 

henkeä odottavat varmaa irtisanomista vuonna 2002. (Työolobarometri 2001.) 

Lähteet. Tässä tutkimuksessa on käytetty suomalaista, yhdysvaltalaista ja 

englantilaista lähdeaineistoa. 

Uudelleensijoittuminen. Uudelleensijoittumistoiminta käsitteenä vaatii 

pitkähkön selvityksen kolmen eri tekijän vuoksi. Ensinnäkin 

uudelleensijoittumistoiminta on Suomessa vielä niin nuorta – vasta noin 

viitisentoista vuotta – että sitä tunnettaisiin hyvin. Toiseksi, 

uudelleensijoittumista ei opeteta oppilaitoksissa ja siksi se pohjautuu 

käytännön kokemukseen. Kolmanneksi, uudelleensijoittumistoimintaa ei 

Suomessa ole tutkittu kovin paljon. Yritystalous-lehdessä (2002) on 

uudelleensijoittumistoimintaa määritelty seuraavasti: 

Uudelleensijoittumisvalmennus on työnantajan maksama palvelu, joka 

auttaa ilman omaa syytään irtisanottuja pääsemään uuden uran alkuun. Sitä 

tarjotaan työttömäksi jäävälle vaihtoehtoisena tai rinnakkaisena tukimuotona 

puhtaan rahan tai uudelleenkoulutuksen ohella. 

Uudelleensijoittumisohjauksessa ihmisiä opastetaan etsimään omia 

vahvuuksiaan ja tutkimaan arvojaan, heitä neuvotaan ansioluettelon ja 

työhakemusten teossa sekä opastetaan käyttämään kaikkia mahdollisia 

työnhakukanavia. Lisäksi heille annetaan ohjeita työhaastatteluihin 

valmistautumisessa ja itsensä markkinoimisessa. Usein he voivat käyttää 

työnhaussa valmennusyrityksen toimistotiloissa myös tietokoneita, puhelimia 

ja muita laitteita.  

Yrityksillä voi olla erilaisia syitä palvelun tarjoamiseen. Usein on kyse 

halusta auttaa ihmisiä. Halutaan auttaa myös niitä, joiden arvioidaan olevan 

vaikeaa löytää uutta työtä esimerkiksi ikänsä vuoksi. Joskus halutaan turvata 

irtisanotun taloudellinen tilanne. Eropakettiin saatetaan tarjota palvelua, jos 

irtisanomisessa on jonkinlaista riidan uhkaa. Yrityksellä voi olla huono 

omatunto väärästä rekrytoinnista, jolloin palvelua tarjotaan jonkinlaiseksi 

hyvitykseksi omasta virheestä tai esimerkiksi silloin, kun 

ulkomaankomennukselle lähtenyt henkilö ei sopeudukaan komennusmaahansa 

ja työtovereidensa keskelle.  
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Uudelleensijoittumisohjaus on määrätietoinen prosessi, jossa ylläpidetään 

ohjattavaa jatkuvan eteenpäin menon tunteessa. Uuden työpaikan löytymiseen 

vaikuttaa eniten ohjattavan aktiivisuus. Paljon riippuu siitä, että henkilö on 

oikealla hetkellä oikeassa paikassa. Realistisuus hakeutumisessa oikeisiin 

tehtäviin parantaa vielä onnistumismahdollisuuksia.  

Konsulttien haaste on henkilöiden aktiivisuuden ylläpito. Siihen tarvitaan 

selkeä seurantamenetelmä, jossa asetetaan tapaamisten väliviikoille selvät 

tavoitteet ja suunnitelmat yhteydenotoista. Keskellä kriisiäkin ihmiset ovat 

helpottuneita ja tyytyväisiä siihen, että voivat kiireettömästi miettiä omaa 

tilannettaan ja arvomaailmaansa. He ehtivät myös hoitaa kuntoaan ja käydä 

kursseilla.  Uudelleensijoittumisohjauksessa saa aikaa ja apua sen 

miettimiseen, missä on todella hyvä, ja mitä haluaa tehdä.  

Uudelleensijoitusohjauksessa tehty perusteellinen itseanalyysi palauttaa 

henkilön itsetunnon ja uskon omaan osaamiseensa. Aluksi irtisanottu ajattelee, 

ettei hän osaa mitään ja vähättelee tekemisiään. Kun aikaansaannokset 

kirjataan, jokaisella on vaikka kuinka paljon osaamista ja erilaisia taitoja. 

Jokaisesta löytyy hienoja ominaisuuksia, jotka ovat erilaisissa tehtävissä selviä 

vahvuuksia. (mts. 8-10.) 

Tutkimuksen aiheen laajassa mielessä käytettävä termi outplacement 

voidaan määritellä seuraavasti.  

Outplacement. Outplacementin tehtävänä on auttaa yrityksiä ja esimiehiä 

irtisanomistilanteiden hoitamisessa siten, että kielteiset vaikutukset yksilölle ja 

yritykselle olisivat mahdollisimman pienet. Yksilön osalta tämä tarkoittaa tuen 

antamista ja valmentamista uuden mielekkään tehtävän löytämiseksi. 

Yritykselle tämä tarkoittaa rekrytointimahdollisuuksien säilyttämistä, 

myönteisen julkisuuskuvan ylläpitämistä ja jäljelle jäävän henkilöstön 

työmoraalin ja tuottavuuden säilymistä. 

Mitä outplacement on käytännössä? Outplacement on palvelua, joka 

muodostuu ohjelmista, jotka läpikäytyään ihminen osaa itse hakeutua uuteen 

työpaikkaan tai päätyä johonkin muuhun tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. 

Tavoitteena on myös palauttaa ihmisen itsetunto ja oppia tunnistamaan omat 

vahvuudet ja rajoitteet. Outplacement-ohjelma helpottaa eritoten 

erottamistilanteen alkuvaiheessa, jolloin irtisanotulla ihmisellä tuntuu kaikki 

kaatuvan päälle varsinkin, jos työ on muodostanut myös sosiaalisen yhteisön ja 
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elämän sisällön. Esimerkiksi informaatioteknologian toimialalla on usein 

tällainen tilanne. 

Outplacement on prosessi, joka auttaa ihmistä itse hakemaan uutta 

työtehtävää mahdollisimman nopeasti. Outplacement ei ole sitä, että ihmisille 

haetaan valmiiksi työpaikka. Tätä kuvaa hyvin ero, joka outplacement –sanan  

suomenkielisellä vastineella uudelleensijoittuminen on verrattuna sanaan 

uudelleensijoittaminen. Edellisessä tapauksessa tarkoitetaan semanttisesti 

ihmisen itsensä sijoittumista ja jälkimmäisessä tapauksessa jonkun 

ulkopuolisen tahon kautta tapahtuvaa sijoittamista.  

Uudelleensijoittaminen. Uudelleensijoittaminen on myös työsopimuslain 

mukainen toimenpide, jossa työntekijän uudelleensijoittaminen on yksi ilmaus 

osapuolten välillä vaikuttavasta lojaliteettiperiaatteesta. Koskisen (1994, 82) 

mukaan lojaliteettiperiaate näkyy työsopimuksen irtisanomista ja purkamista 

koskevissa säännöksissä ensinnäkin siten, että säännökset asettavat työnantajan 

suorittamalle työsopimuksen päättämiselle kynnyksen. Toiseksi, vaikka 

työnantajalla olisi oikeus irtisanoa työsopimus, hänelle asetetaan lisäksi 

velvollisuus säännöksen ilmaisemin edellytyksin uudelleensijoittaa työntekijä. 

Vaikka tuotannollisten ja taloudellisten  irtisanomisperusteiden kohdalla 

kunnioitetaan työnantajan liikkeenjohdollista päätösvaltaa, työsopimuslaki 

sisältää myös turvaavia seikkoja, jotka muodostavat lojaliteettiperiaatteen 

ytimen.  

Työsopimuslaissa työntekijän uudelleensijoittamisvelvoite on sidottu 

työntekijän kannalta hänen ammattitaitoonsa ja kykyynsä. Yleisenä 

edellytyksenä on toimenpiteen kohtuullisuus. (Koskinen 1994, 82.) 

Koskisen (1994, 84-85) mukaan uudelleensijoittaminen muuhun työhön 

tulee tapahtua olemassa olevan työsopimuksen puitteissa, eikä 

uudelleensijoittaminen oikeuta työnantajaa muuttamaan työsopimuksen ehtoja, 

esimerkiksi muuttamaan toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta 

määräaikaiseksi. Työnantajan on siis pyrittävä ensisijassa siihen, että 

työntekijän työsuhteen pysyvyys säilyy entisellään eli hänen tulee ennemmin 

sijoittaa työntekijä uusiin tehtäviin, kuin muuttaa toistaiseksi voimassa oleva 

työsopimus määräaikaiseksi. Lisäksi on muistettava, että vaikka työnantajalla 

on irtisanomiseen sinänsä riittävä tuotannollinen tai taloudellinen peruste, 
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uudelleensijoittamis- tai koulutusmahdollisuuden olemassaolo estää 

irtisanomisen.  

Valtion virkamiehistä Koskinen (1994, 86-87) kirjoittaa seuraavasti. 

”Valtion virkamieslain virkamiehen uudelleensijoittamista koskevat säännökset 

perustuvat osaltaan siihen, että henkilöstön työllisyyteen vaikuttavat 

muutostilanteet voidaan ennakoida niin ajoissa, että on mahdollista laatia 

virkamies- ja työntekijäkohtaiset koulutus- ja uudelleensijoittamissuunnitelmat. 

Pyrkimyksenä on myös se, että irtisanomisilta mahdollisuuksien mukaan 

vältytään ja ettei irtisanomistilanteisiin ajauduta yllättäen. Ennen kuin 

siirtämisestä tehdään päätös, on tästä ilmoitettava virkamiehelle ja varattava 

hänelle tilaisuus antaa määräajassa selitys.”  

Outplacementin ryhmittely. Outplacement-ohjelmia on tarjolla lyhyistä, 

muutaman päivän seminaarityyppisistä luennoista aina yksilölliseen palveluun 

toimistohuoneineen ja sihteeripalveluineen. Tähän väliin mahtuvat erilaiset 

tekniikat kuten ansioluettelon laatimiset, haastattelutekniikkojen opettaminen 

ja taloudelliset selvitykset sekä kontaktiverkoston luominen ja psykologin 

palvelut. 

Jaotteluna voidaan käyttää myös jakoa yksilöllisiin palveluihin ja 

ryhmäohjelmiin tai esimerkiksi yrityksen ulkopuolelta ostettuihin palveluihin 

ja yrityksen itse järjestämiin sisäisiin työnhakukeskuksiin. On olemassa myös 

erilaisia yhdistelmiä ulkopuolisten ja sisäisten outplacement-palveluiden 

tarjonnassa. Joskus outplacement-ohjaus voi kattaa myös 

yrittäjävalmennuksen.  

Termit. Outplacement esiintyy englanninkielisessä kirjallisuudessa myös 

termeillä  relocation (uudelleensijoittaminen, -siirtäminen, -siirtyminen), 

dehiring (vapauttaminen toimestaan, siirtäminen syrjään tehtävästään) ja 

replacement (takaisinpano, korvaaminen, vaihtaminen, täydennys, korvaus, 

uusi työntekijä, lomittaja, seuraaja, sijainen, täydennysmies, varaosa). Sinänsä 

”outplacement” -sanaa ei löydy WSOY:n (Hurme, Pesonen & Syväoja 

1990/2001) englanti-suomi –suursanakirjasta.  

Outplacementilla eli karkeasti suomennettuna ”ulos sijoittamisella” on 

negatiivinen vivahde, sen sijaan sanalla uudelleensijoittuminen on neutraali 

tunnelataus, joskaan se ei paljon kerro, minkä uudelleensijoittumisesta on 

kysymys. 
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S. Kurtén (haastattelu 1.3.2002) sanoo, että outplacement on muutoksen 

hallinnan ja itsensä johtamisen yläkäsite ja samalla se on osa career 

managementia, urakehitystä. Hänen mukaansa outplacementin tavoite on hyvä 

uudelleensijoittuminen kohtuullisessa ajassa ja sisältönä on ihmisten 

valmentaminen, jotta he pystyvät johtamaan itseään merkittävän 

muutostilanteen läpi. 

Tässä tutkimuksessa muina käsitteinä käytettävät termit ovat: 

  

- yksilö: työstään irtisanottu työntekijä 

- kandidaatti: uudelleensijoittumisohjauksessa oleva irtisanottu ihminen 

- ansioluettelo: työnhakijan laatima tiivistelmä henkilöhistoriasta, 

koulutuksesta, työkokemuksesta ja harrastuksista 

- curriculum vitae, CV (lat. elämänkerta): vapaamuotoisemmin laadittu 

ansioluettelo 

- ohjaaja: konsultti, joka vastaa uudelleensijoittumisohjauksessa olevan 

ohjauksesta 

- konsultointi: sekä työnantajayrityksen että 

uudelleensijoittumisohjauksessa olevan neuvontaa 

- saneeraus: liikkeenjohdon tarkoituksellinen päätös vähentää työvoimaa. 

 

Konsultointitavat. Kuulan (1999, 134) mukaan Järvinen (1997, 38-41) jakaa 

konsultointitavat kolmeen malliin. Asiantuntijamallissa konsultti kertoo, mitä 

asiakasorganisaatiossa on tehtävä ja miten, jotta organisaation itsensä 

nimeämät ongelmat ratkeavat. Lääkäri-potilas –mallissa konsultti tekee 

organisaation jäsenten antamien haastattelujen ja muiden tietojen perusteella 

itse diagnoosin organisaation ongelmista ja vasta tämän jälkeen valitsee 

asiakkaan kanssa yhteisesti sovellettavan muutosmallin.  

Prosessikonsultoinnissa asiakasorganisaation jäsenten on oltava itse aktiivisesti 

mukana kartoittamassa sekä ongelmia että etsimässä niihin yhteisesti 

ratkaisuja, eikä konsultti saa olla ongelmien nimeäjä ja ratkaisija. 

Uudelleensijoittumispalvelussa konsultointi voitaisiin lukea kuuluvaksi 

ensimmäiseen, asiantuntijamalliin, koska useimmiten saneerauspäätökset on jo 

tehty uudelleensijoittumisohjaajan saapuessa kutsuttuna paikalle. Organisaation 
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kannalta voi kuitenkin olla hyödyllistä siirtää konsultoinnin painopistettä 

enemmän lääkäri-potilas –malliin ja prosessikonsultointiin päin.  

 

 

2.4  Tutkimuksen kulku 

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen työvaiheet voidaan K. Neilimon (luento 29.10.2001) mukaan 

jakaa seuraavasti: 

 

1) tutkimuksen näkökulma 

2) tutkimuskohteessa mukanaolo 

3) tutkimusongelman esiymmärrys 

4) aineiston keräys 

5) tulkinta 

6) tutkimuksen laadunvarmistus. 

 

Tämän tutkimuksen pääasiallisena lähdeaineistona ovat aihetta käsittelevät 

artikkelit. Suurin osa artikkeleista on yliopiston kirjaston käyttämästä EBSCO-

tietokannasta, jonka hakuominaisuuksiin olen määritellyt referee-järjestelmän 

mukaisen artikkelin tieteellisen tarkistuksen. Joitakin artikkeleita olen poiminut 

myös kotimaisista tietokannoista aihepiirin hakusanoilla. Muutaman artikkelin 

olen tilannut kaukolainauksena kotimaasta ja ulkomailta. 

Olen lukenut tätä tutkimusta varten 62 artikkelia, joista englanninkielisiä 

artikkeleita on ollut 47 kappaletta ja suomenkielisiä 15 kappaletta. 

Varsinaisesti tätä aihetta koskevia kirjoja en ole löytänyt, mutta aihepiiriä 

lähellä olevia teoksia ja metodologiakirjoja olen lukenut 40 kappaletta, mukaan 

luettuna neljä pro gradu –tutkielmaa, muutama lisensiaattityö ja kaksi 

väitöskirjaa. Kaikkia lukemiani teoksia en tosin ole käyttänyt lähteenä.  

Tutkimukseen on otettu mukaan myös teemahaastatteluita selventämään 

määritelmiä ja käsitteitä, uudelleensijoittumisprosessia sekä outplacementin 

historiaa. 

Varton (1992, 112) mukaan tutkimuksen kulun kuvaus, käytetyt menetelmät 

ja tulkinnan perusteet on pystyttävä esittämään siten, että lukija (toinen tutkija) 
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pystyy mahdollisimman aukottomasti seuraamaan niitä ratkaisuja, joita tutkija 

on tehnyt ja niitä periaatteita, joille tutkimuksen eteneminen kussakin vaiheessa 

on perustunut. Tätä ohjenuoraa pyrin tässä tutkimuksessa noudattamaan. 

Edelleen Varto (1992, 114) esittää periaatteena, jota pyrin noudattamaan, 

että virheiden ja epäonnistuneiden tulkintojen esilletuominen kuuluu 

laadullisen tutkimuksen raportointiin, koska ainoastaan näiden avulla voidaan 

täysin motivoida ne yleistämiset, joihin lopulta päädytään. Näistä on syytä 

tuoda esille lähinnä periaatteelliset piirteet, ne, jotka osoittavat tutkijalle, että 

kyseessä oli epätyydyttävä tai virheellinen oletus tai tulkinta. Tutkimuksen 

kehämäisen kulun vuoksi tutkimuksen kuvaus on välttämättä myös kehämäinen 

ja sisältää kaiken aikaa arviointia ja korjaamista.  

Tämä tutkimus kulkee toiminta-analyyttisen tutkimusotteen mukaan eli 

tutkimuksen viitekehykseen kuuluu itse tutkija ajattelun, tulkinnan ja 

ymmärtämisen kautta; doktriini eli teoriat, metodologinen välineistö, 

kirjallisuus ja artikkelit sekä kohdealue eli empiria. Tutkimusotteeseen kuuluu, 

että tutkimustuloksia tulkitaan empiirisen haastattelun pohjalta ja teorian 

näkökulmasta, toisin sanoen toiminta-analyyttinen tutkimusote sisältää kahden 

tason tulkintaa. 

Mäkisen (1980, 74) mukaan ”toiminta-analyyttinen tutkimus on varsin 

vaikeasti konkretisoitavissa. Tutkimuksen kulkua ei ole ex ante [lat. ennakolta] 

mahdollista esittää samalla tavalla tietyn yksiselitteisen rakenteen puitteissa 

kuin positivismin ollessa kyseessä. Tässä mielessä tutkimus ’ohjaa itse 

itseään’.” 

Suorannan (1995, 44) mukaan menetelmien opetuksen punainen lanka olisi 

löydettävissä tutkimuksellisen mielikuvituksen pohtimisesta, koski se sitten 

tutkimuksen suunnittelua tai tutkielman viimeistä silausta.  

Tämä tutkimus on tehty lähtien aihepiiristä, joka tuntui jo alussa 

mielenkiintoiselta ja on tutkimuksen aikana vain vahvistanut asemaansa 

tutkijan mielessä.  

Oli tutkimuksen kielellinen esitys millainen tahansa, ei se koskaan vastaa 

sitä, miten tutkimus on käytännössä tehty. Kaplan (1964, 3-11) jaottelee 

erityisesti kvalitatiivisen tutkimuksen raportoinnin käytettyyn ja 

rekonstruoituun logiikkaan. Jaottelun mieli on siinä, että ihmistieteellistä 

tutkimusta ei käytännössä milloinkaan tehdä tieteellisessä tutkimusraportissa 
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esitetyn jäsentelyn – johdanto, metodi, tulokset, keskustelua – mukaan. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta olisikin tärkeintä pyrkiä 

kertomaan tutkimusraportissa mahdollisimman seikkaperäisesti niistä 

teknisistä- ja ajatusoperaatioista, joilla loppuratkaisuun on päädytty. Sanotulla 

on tietysti merkitystä vain silloin, jos on omaksunut sellaisen epistemologisen 

[tieto-opillisen] näkökannan, että tutkimuksen luotettavuutta on ylipäätään 

mielekästä jollain tavoin pyrkiä varmentamaan. (Suoranta 1995, 136-137.) 

Tutkimuksen seuraavina vaiheina tulivat tutustuminen aihepiirin 

artikkeleihin ja kirjallisuuteen. Aihepiirin esiymmärryksen kautta saavutettu 

oletus oli, että artikkeleita aihepiiristä on saatavilla kohtuullisen paljon, mutta 

varsinaista kirjallisuutta aihepiiristä on tehty vähän. Tämän aihepiirin 

kirjallisuuden vähäisyys ei ole ainoastaan suomalainen ongelma, vaan myös 

ulkomaiset tutkijat ovat todenneet saman asian. 

Niin tutkittava aihepiiri, tutkimusmenetelmä kuin raportointikin on siinä 

mielessä vallan käyttöä, että tutkijalla on etuoikeus määritellä mitä tutkii. 

Suoranta (1995, 155) kirjoittaa: 

    

Akateemisessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa valta esittäytyy kahdella 
tavalla. Se voi ilmetä sekä tutkijoiden käyttämänä valtana tutkittaviinsa 
että välinpitämättömyytenä tutkittavia kohtaan. Tutkijalla on valta 
päättää millaista ilmiötä tutkii, ketä kuuntelee, mistä kirjoittaa ja mitä 
jättää kirjoittamatta. Kvalitatiivisin kuten muunkinlaisin menetelmin 
tuotettu tieto on aina vallan läpäisemää. Mahdollisuus kontrolloida 
valintoja eli sitä mitä esitetään ja mitä jätetään esittämättä on merkittävä 
vallan laji.  
 

Tutkimuksen rakenne on Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997) Tutki ja 

kirjoita –kirjan mukainen. 

 

2.5 Tutkimusmetodologia 

 

Tämä on toiminta-analyyttinen tutkimus, jonka avulla pyritään ymmärtämään 

ja tulkitsemaan outplacementia. Tutkimusnäkökulma on siis toimijoista 

riippuvainen, ja tutkimuskohde ohjaa tulkintaa. Tutkimusote on sekä 

teleologinen eli taustalla on toiminnan tavoitteista johdettu selitys että 

hermeneuttinen eli tutkimus on laadultaan tulkitsevaa.  
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Toiminta-analyyttiseen tutkimusotteeseen voidaan liittää seuraavia puolia 

(Neilimo & Näsi 1980, 35): 

 

• tarkoituksena on ymmärtäminen; joskus lisäksi normatiivisia ja 

muuttuvia tavoitteita 

• taustana on teleologinen [tarkoitusperäinen] selittäminen,  

hermeneutiikka [tulkinta, merkitys, ymmärtäminen], näiden 

sukulaislähestymistavat sekä ihminen intentionaalisena oliona 

• empiria on mukana tavallisesti harvojen kohdeyksiköiden kautta ja 

näiden tutkimusmenetelmät ovat suhteellisen ei-sidottuja, mutta 

monipuolisia 

• tuloksena syntyy usein eri tasojen käsitejärjestelmiä, ”kieliä”, joilla 

maailmaa pyritään jäsentämään ja suunnittelemaan 

• ihmistieteiden korostaminen ja aristotelinen perinne. 

 

Toiminta-analyyttisen otteen tarkoituksena ei ole yleisten lainomaisuuksien 

löytäminen, vaan sellaisten käsitteiden – ”kielen” – kehittäminen, joita 

käyttämällä pyritään ymmärtämään jonkin ilmiön tai ihmisten toimintaa. 

Toiminta-analyyttisen tutkimusotteen mukaan ilmiöillä on luonnonmukaisen 

rakenteensa lisäksi myös oma sisältörakenteensa. Yrityksen toimintaa 

tutkittaessa on otettava siten huomioon työyhteisön jäsenten tilannetulkinnat ja 

subjektiiviset käsitykset. Yrityksessä toimivat jäsenet nähdään sosiaalisina ja 

historiallisina toimijoina, joiden toiminta vaikuttaa ympärillä olevaan 

yhteiskuntaan ja joiden toimintaan tämä yhteiskunta puolestaan vaikuttaa. 

(Neilimo & Näsi 1980, 35.) 

Toisaalta Neilimo ja Näsi (1980, 7) pitävät luonnollisena, että tutkijan ei 

edes tarvitse jokaisessa tutkimuksessaan nimetä käyttämäänsä otetta. He 

näkevät asian siis niin, että yleinen tiedekeskustelu ei ole välttämätöntä 

yksittäisissä töissä, vaan se on tarpeellista jokapäiväisten tutkimusprojektien 

lisäksi ja taustana. Tutkija osallistuu itse tutkimukseen haastatteluteemojen 

kautta. Empiria on mukana muutamien haastatteluiden kautta ja empiriaa 

tulkitaan teorian näkökulmasta. 

Toiminta-analyyttisessä tutkimusotteessa korostuvat tutkittavan ilmiön 

tulkitsemisessa ilmenevä luovuus, ideointi ja kyky tulkita ongelman syitä 
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lähtökohtana teoreettinen viitekehys. Tutkijan esiymmärrys ja 

tulkintapotentiaali sekä toiminta-analyyttisen tutkimusotteen laadun varmistus 

ovat tälle tutkimusotteelle luonteenomaisia piirteitä. (Liite 1.) 

Paradigma. Toiminta-analyyttinen paradigma tavoittelee käyttäytymisen 

syvällistä ymmärtämistä. Se ei asetu ulkopuoliseksi tutkittavasta järjestelmästä, 

vaan pyrkii katselemaan asioita myös sisältä käsin. Tällöin paradigman käyttäjä 

ei myöskään katso eikä oleta omaavansa tutkittavasta asiasta parasta tietoa. 

(Mäkinen 1980, 46.)  

Sisältö. Toiminta-analyyttisen näkemyksen mukaan ilmiöillä on myös oma 

sisältörakenteensa. Ilmiön ymmärtämiseksi sitä tulee tarkastella ja tulkita omaa 

historiaansa ja kontekstiansa vasten. Useamman näkökulman yhteisenä 

vaikutuksena käy mahdolliseksi ymmärtää ilmiö dialektisesti (dialektos, kreik. 

keskustelun, väittelyn avulla). (Mäkinen 1980, 51.)  

Sisältörakenne riippuu kulloisestakin tarkastelijasta, ts. siitä, millaisen 

sisällön ja tulkinnan hän haluaa käsitteelle omasta näkökulmastaan antaa ja 

miten hän sen ymmärtää. Käsitteet eivät siis enää olekaan yksiselitteisiä, vaan 

muuttuvat moniselitteisiksi. Tämä pätee sekä ilmiön kuvaukseen (siihen, mitä 

ominaisuuksia halutaan tarkastella, mitä jättää syrjään) että sen selittämiseen. 

(Mäkinen 1980, 52.) Lisäksi Mäkinen (s. 71) edellyttää, että todellisuuden 

ymmärtämiseksi on välttämätöntä tuntea arkipäivän todellisuus  

Viitekehys. Mäkisen (1980, 74) mukaan Hägg ja Hedlund (1978) pitävät 

tieteellistä tutkimusta synteettisenä kokonaisuutena, jossa luodaan käsitteitä ja 

viitekehyksiä kaiken käytettävissä olevan informaation pohjalta. Tässä 

mielessä myös tutkijan muissa projekteissa ja muissa yhteyksissä saavuttama 

tieto on arvokasta.  

Tutkimusotteen kehitys. Toiminta-analyyttinen tutkimusote nimenä ja 

käsitteenä ei ole kovinkaan vanha. Näsi (1975, 21) kirjoittaa varsin hauskasti 

toiminta-analyyttisen tutkimusotteen kehittelystä: 

 

Usein laudaturtutkielmista keskusteltaessa vilahtelevat sanonnat 
”teoreettinen tutkielma” ja ”empiirinen” tutkielma. Harvemmin 
kuitenkin täsmennetään, mitä nämäkään käsitteet pitävät sisällään, 
puhumattakaan siitä kolmannesta tutkielmatyypistä, joka ei ole oikein 
kumpaakaan eikä sillä liioin ole nimeä. 
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Näsin (1980a, 34-35) mukaan toiminta-analyyttinen katsanto sisältää tavallaan 

kulloisenkin tarkastelijan (esimerkiksi liiketaloustieteilijän tai käytännön 

yritysjohtajan) todellisuuden ja tuon todellisuuden kuvaamisen 

yhteenkietoutumisen. Tällöin ”tarkastelijan maailma on sitä, mitä tarkastelijan 

käsitteet ovat” eli käsitteet ovatkin määrätyllä tavalla ”linssejä”, joiden kautta 

todellisuutta havaitaan, käsitetään ja ymmärretään. Koska toiminta-analyyttisen 

tutkimusotteen ideaalina näyttää olevan yrityksen toiminnan ymmärtämiseen 

johtavan tulkintakaavan löytäminen ja koska sen ”etsintä” tapahtuu kahden 

kielitason välisessä ”keskustelussa”, ei käsiteanalyysi paikannu vain 

tutkimusprosessin alkuun, vaan seuraa mukana läpi koko tutkimuksen. 

Käsiteanalyysi on näin toiminta-analyyttisen otteen eräs keskeinen 

tutkimusmetodi ja siten toiminta-analyyttisen tutkimuksen tulokset ovat 

suurelta osin käsitteellisiä. 

Toiminta-analyyttinen tutkimusote voidaan Näsin (1981, 7) mukaan nähdä 

kuvion 3 mukaisena: 

 

TOIMINTA-ANALYYTTINEN TUTKIMUSOTE 

 

 

- tarkoituksena ymmärtäminen; joskus muuttuvia tavoitteita 

- taustalla usein teleologinen selittäminen 

- tieteellinen ideaali ”aristotelinen”, toimintatiede, ihmistiede 

- empiria mukana tavallisesti harvojen kohdeyksiköiden kautta 

- ei vakiintunutta metodologista säännöstöä 

- tuloksena syntyy usein eri tasojen käsitejärjestelmiä, ”kieliä”. 

KUVIO 3. Ajatelmia tutkimusotejäsennyksestä 

 

Näsi (1980b, 35) väittää, että toiminta-analyyttisen tutkimusotteen 

ydinajatukset, ymmärtäminen, teleologisuus ja hermeneutiikka löytyvät jo 

Aristoteleen kirjoituksista, ja ettei kukaan ole vain tullut soveltaneeksi niitä 

liiketaloustieteellisiin perusasetelmiin, koska niitä ei ole pidetty 

käyttökelpoisina tai niiden ajatellaan sotivan liiaksi hallitsevaa paradigmaa 

vastaan. 
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Tämän tutkimuksen kannalta seuraava Näsin (1983, 27-28) hahmotelma on 

yksi olennaisimmista:  

 

Eräs aivan keskeinen piirre on kokonaisuuksien tarkastelu. Jos 
ymmärrämme tämän ”kokonaisuus” –asian dynaamisessa valossa, 
saamme sen käsitteelliseksi vastineeksi toiminta –käsitteen – toiminta 
ymmärrettynä välittömässä havainnossa ulkoisesti havaittavaa 
käyttäytymistä laajemmin, tosin myös käyttäytymisen sisältävänä. 
Esiteltävän tutkimusotteen tehtävänä on näin käsitetyn toiminnan erittely 
ja lopullisena tavoitteena ymmärtäminen ja tämä tieteenfilosofisessa 
merkityksessään. Näiden perusainesten kautta on … tutkimusotteen 
nimeksi saatu toiminta-analyyttinen. 
 

Kuviot 4 ja 5 täydentävät toiminta-analyyttisen tutkimusotteen ontologiaa:  

 

Suuntaus  TOIMINTA-ANALYYTTINEN  
 TUTKIMUS 
Ominaisuuksia 
 
Tieteellinen ideaali Ihmistiedelähtöinen, aristotelinen, 
  finalistinen  
 

Kysymysmuoto Miten on? Miksi on? 

 

Tavoiteltavien Erittelevä, ymmärtävä, tulkitseva 
lauseiden luonne  
 
Metodologisia Perusasetelmaa voidaan pitää lähellä praktista  
huomautuksia syllogismia olevana.  
  Ei laajaa metodivarastoa tiedon hankinnan,  
  käsittelyn, tulkinnan ja testauksen suhteen; ei  

yksimielisyyttä siitä, miten empiriaa pitäisi 
tutkia. 

 
Empirian mukanaolo Yleensä muutaman kohdeyksikön kautta 
 
Tulokset  Syvällisiä, vaikea yleistää, intersubjektiivi- 
  suutta vaikea saavuttaa. 
 
Kattavuus  Ns. ”kliiniset”, ”hermeneuttiset”  

ja ”toimintatutkimukset”  
 

KUVIO 4. Yrityksen käyttäytymisen/toiminnan tutkimuksen päävaihtoehdot 

Näsin (1979) mukaan (Näsi 1983, 28) 
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TOIMINTA-ANALYYTTISEEN PARADIGMAAN LIITTYVIÄ 
PIIRTEITÄ 
 
- perusta näkemyksessä, että kaikki inhimillinen käyttäytyminen on 

riippuvaista tietystä kulttuurisidonnaisten ja geneettisten 
ominaisuuksien yhdistelmästä 

- taustalla teleologinen ja intentionaalinen ajattelu tapahtumisesta 
- käyttäytyminen selitettävissä joko kausaalisten syiden tai 

tarkoituksellisten aikomusten kautta, puhtaimmassa muodossaan 
pelkästään jälkimmäisten kautta 

- perusnäkemykset tutkittavasta maailmasta ja sen tekijöistä: 
1. inhimillinen käyttäytyminen on tavoitteisiin ja keinoihin nähden 

”omatekoista”, itse ajateltua 
2. käyttäytyminen on opittua ja sitä voidaan oppia lisää 
3. ihminen on uutta tietoa luova ja sitä käyttävä 
4. hän rakentaa inhimillisiä järjestelmiä, esimerkiksi yrityksiä ja 

muita organisaatioita ja toimii omien, ei luonnonvoimien 
määräämien konstruktioidensa mukaisesti 

5. käyttäytyminen ilmenee tavoitteellisena toimintana 
6. käyttäytyminen on ei-deterministisellä tavalla dynaamista 

- lähtökohtana uusien, parempien järjestelmien luominen 
- keskeisenä ideana kieli ja kielen asema 
- tavoittelee käyttäytymisen ymmärtämistä 
- tarkastellaan asioita myös ”sisältä käsin” 
- lopullinen tieto muodostuu tutkijan tiedosta ja tutkittavan tiedosta. 
 

KUVIO 5. Positivistisen ja toiminta-analyyttisen paradigman tunnuspiirteitä 

Mäkisen (1980) mukaan (Näsi 1983, 30). 

 

 

Tutkimusotteen käyttäminen. Toiminta-analyyttinen tutkimusote on eräänlainen 

”sateenvarjokäsitteistö”. Tämä tarkoittaa sitä, että tieteen teon ”ydinkäsitykset” 

otteen sisällä ovat harmoniassa, mutta tutkimus voidaan toteuttaa käyttämällä 

useita eri päämetodeja ja alametodeja. (Näsi 1983, 40.)  

Kaikkosen (1996, 42) mukaan metodi rakentuu synteesinä kahdesta kreikan 

sanasta ”meta” ja ”hodos” (suom. tietä pitkin). Metodina voidaan siten pitää 

mitä tahansa elämässä toteutuvaa reittiä tai kulkuohjetta, jota seuraten tietoa on 

luvassa. Perinteisesti tietoa on ollut tarjolla auktoriteetin ja intuition 

menetelmien varassa. Tiedollinen auktoriteetti voi kertoa tarpeellisen tiedon tai 

ainakin suuntaviivat sellaisen etsimistä varten. Toisaalta myös ihmisen 

sisäisestä maailmasta voi löytyä uutta luovia ideoita ja näkemyksiä, joita 
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voidaan pitää tiedon alkeistekijöinä. Tässä tutkimuksessa käytän tiedon 

lähteenä tiedollisia auktoriteetteja, jotka ovat tehneet tutkimusta outplacement-

toiminnasta sekä pyrin johtopäätöksissä yhdistämään tutkimustuloksia 

keskenään intuition avulla. 

Tässä tutkimuksessa asetetaan rinnakkain ja vastakkain eri kirjoittajien 

tutkimukset outplacement-toiminnasta. Jäsennystapa on siten dialektinen eli 

vertailuun, vastakohtiin ja vastakkainasetteluun perustuva jäsennys 

(esimerkiksi kahden vertailtavan tutkijan tai kahden ilmiön vastakkainasettelu). 

Vertailussa ja vastakkainasettelussa pyritään tällöin systemaattisuuteen eli 

asioita verrataan kohta kohdalta tai ilmiö ilmiöltä. (Hirsjärvi ym. 1997, 35.) 

Tätä tutkimusta voidaan pitää tapaustutkimuksena, koska Hirsjärven ym. 

(1997, 123) mukaan tapaustutkimus (case study) on yksityiskohtaista, 

intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa 

suhteessa olevia tapauksia. Tapaustutkimuksen tyypilliset piirteet ovat 

seuraavat:  

 

• valitaan yksittäinen tapaus, tilanne tai joukko tapauksia 

• kohteena yksilö, ryhmä tai yhteisö 

• kiinnostuksen kohteena useinkin prosessit, yksittäistapausta tutkitaan 

yhteydessä ympäristöönsä luonnollisissa tilanteissa, josta yksittäistapaus 

on osa 

• aineistoa kerätään useita metodeja käyttämällä, muun muassa 

havainnoin, haastatteluin ja dokumentteja tutkien 

• tavoitteena tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu.  
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Tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimusstrategiasta voidaan Hirsjärven ym. 

(1997, 128) kuviota mukaillen mainita seuraavat seikat:  

 

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusstrategia 

Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuskysymys Strategia 

Kartoittava 

• Katsoa, mitä tapahtuu Mitkä ovat keskeiset tee- Tavallisimmin  
• Etsiä uusia näkökul- mat, mallit, luokat? Miten kvalitatiivinen 

mia, löytää uusia ilmi- tyypittelyt ovat suhteessa Kenttätutkimus 
öitä  toisiinsa?  Tapaustutkimus 

• Selvittää vähän tun- 
nettuja ilmiöitä 

   
  Kuvaileva 

• Esittää tarkkoja ku- Mitkä ovat tässä ilmiössä Voi olla kvantita-
vauksia henkilöistä, esiintulevat näkyvimmät tiivinen tai kvali- 
tapahtumista tai tilan- käyttäytymismuodot, ta- tatiivinen 
teista  pahtumat, uskomukset ja Kenttätutkimus 

• Dokumentoida ilmi- prosessit  Survey-tutkimus 
öistä keskeisiä, kiin- 
nostavia piirteitä 

  
 

KUVIO 6. Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusstrategia 

 

 

Tutkimusaineiston riittävyyteen sekä siihen, milloin tutkija voi tuntea 

tietävänsä riittävästi aihepiiristä, Hirsjärvi ym. (1997, 169) sanovat 

riittävyydestä sattuvasti: 

 

Kvalitatiivisen aineiston keruussa käytetään aineiston riittävyyteen, 
kylläisyyteen, viittaavaa saturaation käsitettä, jonka Eskola ja Suoranta 
(1996) ovat suomentaneet aineiston kyllääntymiseksi. Tällä tarkoitetaan 
sitä, että tutkija alkaa kerätä aineistoa päättämättä etukäteen, miten 
monta tapausta hän tutkii. Aineisto on riittävä, kun samat asiat alkavat 
kertautua. Tällöin on tapahtunut saturaatio. On siis ikään kuin olemassa 
tietty määrä aineistoa, joka tuo esiin teoreettisesti merkittävän tuloksen.  

Tähän ajattelutapaan liittyy ongelmia. Ensinnäkin tutkijan omasta 
oppineisuudesta riippuu, kuinka paljon hän aineistoa kerätessään voi 
löytää tai huomata jatkuvasti uusia näkökulmia. Voidaan myös kysyä, 
miten tähän suhteutuu se kvalitatiiviseen tutkimukseen usein liitetty 
piirre, että kaikki tapaukset ovat ainutlaatuisia. Milloin tutkija voi olla 
varma, että kohde ei missään tapauksessa tuota enää uutta informaatiota? 
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Monet kvalitatiivista tutkimusta tekevät pitävät kuitenkin 
saturaatioajatteluun perustuvaa menettelyä ohjenuoranaan, ja se näyttää 
osoittautuneen käytännössä koetelluksi keinoksi jotenkin määritellä 
kerättävän aineiston määrää. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta 
ei tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatellen. Ajatuksena on kuitenkin 
alun perin aristoteelinen ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen. 
Tutkimalla yksityistä tapausta kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, 
mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa 
ilmiötä yleisemmällä tasolla. 
 

Metsämuuronen (2000a, 27) muistuttaa, että kun kategoria alkaa olla riittävästi 

saturoitunut, se alkaa suunnata tutkimusta (saturoituminen = ei löydy enää 

uusia luokkia, kategorioita). Tutkija etsiikin aineistostaan kehittyvää teoriaa 

tukevia ”otoksia” ja ikään kuin testailee näin teoriansa paikkaansapitävyyttä. 

Edellä mainitut seikat olivat tämän tutkimuksen tutkimuksellinen 

käännekohta, jolloin varmistuin aineiston riittävyydestä. Minulla oli kylläkin 

sisäsyntyinen tuntuma, että jonkinlainen varmuuden tunne tutkimusaineiston 

riittävyydestä tulee vastaan, ennemmin tai myöhemmin. 

Laadullinen tutkimus. Laadullisia tutkimusmenetelmiä metodikirjallisuus 

tuntee luokiteltuna suuren määrän. Niistä Hirsjärvi ym. (1997, 170) määritelmä 

tuntuu läheisimmältä tätä tutkimusta ajatellen. Sen mukaan tutkimusmenetelmä 

koostuu niistä tavoista ja käytännöistä, joilla havaintoja kerätään ja että 

tutkimusta aloittaessaan tutkijalla on jo mielessään juoni miten edetä, ja hänellä 

on johtoajatus ohjaamassa havaintojen keruuta. 

Varton (1992, 101) mukaan laadullinen tutkimus tähtää 

teorianmuodostukseen. Pyrkimyksenä on saada yksittäisistä tutkimustuloksista 

sellainen yleistys, joka mahdollistaa myös muiden kuin kulloisessakin 

tutkimuksessa esiintyneiden ilmiöiden tunnistamisen, selittämisen, 

ymmärtämisen ja ehkä myös ennakoimisen. Yleistykset, joihin 

teorianmuodostuksessa pyritään, on saatava sellaiseen muotoon, että ne samalla 

johdattavat huomion sekä jokaisen kohteen ainutlaatuisuuteen että tämän 

käsitteelliseen yleisyyteen.  

Laadullinen tutkimusprosessi on pitkälti tutkijan omaan intuitioon, 

tulkintaan, järkeilykykyyn, yhdistämis- ja luokittamisvalmiuksiin perustuvaa. 

On monta tapaa tehdä päätelmiä – jopa toisiinsa nähden ristiriitaisia – samasta 

aineistosta. Kvalitatiivista tutkimusta on vaikea määritellä selvästi, koska sillä 

ei ole teoriaa eikä paradigmaa, joka olisi vain sen omaa. Kvalitatiivisella 
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tutkimuksella ei myöskään ole täysin omia metodeja. (Metsämuuronen 2000a, 

8-9.) 

Tämän kaltaisessa tutkimuksessa, jossa ei ole ennakolta määrätty 

teoreettisen tai empiirisen tutkimuksen osuutta ja työskentelytapaa,  

Alasuutarin (1999, 278-279) mukaan 

 

On siis vaikea erottaa toisistaan tutkimuksen ”empiiristä” ja 
”teoreettista” osaa. Kaikkein ilmeisintä tämä on tutkimuksessa, joka 
käsittelee vain teoriakirjallisuutta tai muiden tekemiä tutkimuksia. 
Silloin erilaiset teoreettiset mallit ja ideat edustavat tekijälle empiiristä 
aineistoa, jota hän tavalla tai toisella jäsentää ja tulkitsee, esimerkiksi 
rakentaakseen sen pohjalta uuden teoriakehikon. Jopa työskentelytavat 
ovat hyvin samanlaisia kuin laadullisen aineiston analyysissä 
käytettävät: teorioiden erittelyssä ja teoriakirjallisuuden analysoinnissa 
voidaan käyttää käytännössä kaikkia niitä metodeja, joista on ollut 
laadullisen aineiston analyysin yhteydessä puhetta. Teoreettiset 
kirjoitukset tai muiden tekemät tutkimukset ovat tekstejä siinä missä 
laadulliset aineistotkin. Tutkimuksen tekijälle niillä on myös sama 
tehtävä: niiden pohjalta yritetään jäsentää tutkimuksen kohteena olevaa 
ilmiötä.  
 

Metsämuurosen (2000a, 25) mukaan aineistopohjainen tapa tehdä tutkimusta 

on antaa aineiston kertoa, mitä se pitää sisällään ja muodostaa teoria sen 

pohjalta.  

Tieto ja kokemus. Tiedon suhteesta kokemukseen Niiniluoto (1980, 145) 

sanoo, että ”tietoa, jonka totuudellisuus voidaan todeta vetoamatta lainkaan 

kokemusperäiseen havaintotietoon, kutsutaan aprioriseksi (a priori = ennen 

kokemusta). Tieto, jonka totuuden perustelemisessa joudutaan nojautumaan 

kokemukseen, on aposteriorista (a posteriori = kokemuksen jälkeen).”  

Tutkijatyyppi. Tutkijatyypeistä Varton (1992, 16) määritelmän mukaan 

seuraava osuu kohdalleni hyvin: 

 

Toinen tyyppi [ensimmäinen tyyppi on tekninen] tutkijaa on kysyvä ja 
hänen maailmansuhdettaan voi luonnehtia osallistuvaksi … Hän katsoo, 
että tutkija ja tutkittava kuuluvat samaan todellisuuteen, joten hän näkee 
tutkimustyön elämänkäytäntöihin osallistuvana toimintana, jolla on 
vaikutuksia usealle eri taholle. 
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Esiymmärrys. Esiymmärryksestä Varto (1992, 36) kirjoittaa, että jokaiselta 

laadulliselta tutkimukselta edellytetään, että tutkija ottaa siinä erikseen 

tarkastelun kohteeksi ainakin seuraavat seikat: 

 

Tutkijan esiymmärryksen erittely, millä tarkoitetaan sen tarkastelemista, 
kuinka tutkija ennen tutkimukseen ryhtymistä on ymmärtänyt 
tutkimuskohteensa ja sen tematisoinnin, jonka hän tätä tutkimusta varten 
on tehnyt. Meillä kaikilla on lähes kaikista eteemme tulevista 
elämismaailman ilmiöistä jonkinlainen ”luonnollinen” kuva tai käsitys, 
joka yleensä motivoi meidät asiaa tutkimaankin, ja tätä käsitystä on 
tarkasteltava, jotta käy ilmi, kuinka tutkija on päätynyt tutkimukseensa. 
 

Tematisointi. Varton (1992) mukaan tematisoiminen on olennainen osa 

laadullista tutkimusta, koska tutkijan esiymmärryksen esille saaminen on 

mahdollista vain selvän tematisoimisen kautta. ”Tutkijan tekemä esitulkinta 

tutkimuskohteesta – se, minä tutkimuskohde otetaan – voidaan näin ollen ottaa 

tutkimuksessa menetelmällisen tarkastelun kohteeksi ja näin saada varmuus 

siitä, että tämä esitulkinta kohdistuu todella siihen, mikä on oletettu 

tutkimuskohteeksi” (s. 52).  

Lincoln ja Denzin pitävät laadullisen tutkijan ideaalityyppinä bricoleuria 

[ransk. askartelija, nikkaroitsija], henkilöä, joka käyttää luovalla tavalla eri 

metodeja ongelmansa ratkaisuun. Tällainen toimintatapa soveltuu erityisen 

hyvin juuri toimintatutkimukseen. (Heikkinen 2001, 172.) 

Silverman (1993) on jaotellut tutkimuksen niiden merkityksen ja 

relevanssin, käyttökelpoisuuden kannalta. Hänen mukaansa teoria on kokoelma 

selittäviä käsitteitä. Teoria on käyttökelpoinen, relevantti, kun se on 

käytännöllinen ja auttaa tutkimuksessa. (Metsämuuronen 2000a, 9.) 

Tutkimuksen validius. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan tutkimuksen 

validiutta, pätevyyttä, tarkentaa käyttämällä useita menetelmiä. Denzin puhuu 

teoreettisesta triangulaatiosta, jolloin ilmiötä lähestytään eri teorioiden 

näkökulmasta, ja aineistotriangulaatiosta, jossa saman ongelman 

ratkaisemiseksi kerätään useita erilaisia tutkimusaineistoja. (Hirsjärvi ym. 

1997, 215.)  

Varton (1992, 103-104) mukaan tutkimukselta edellytetään pätevyyttä ja 

pätevyys on perusteltava teorianmuodostuksen yhteydessä. Tutkimuksen 

pätevyydellä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jossa tutkimuksen tulos vastaa 
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hyvin tutkimukselle asetettuja päämääriä ja tutkimuskohdetta. Laadullisessa 

tutkimuksessa pätevyys on keskeinen piirre: yleistykset, joita tutkimuksessa 

tehdään tutkimuksen kuluessa ja esitetään tutkimustuloksina, edellyttävät, että 

tutkimuksen kulku ja siinä saadut päätelmät syntyvät vain tematisoidusta 

kokonaisuudesta, eivät mistään muualta.  

Fenomenografia sanana tarkoittaa ilmiön kuvaamista tai ilmiöstä 

kirjoittamista. Yleisesti fenomenografiassa tutkitaan sitä, miten maailma 

ilmenee ja rakentuu ihmisten tietoisuudessa. Erityisesti fenomenografia tutkii 

ihmisten käsityksiä asioista. Ihmisten käsitykset samastakin asiasta voivat olla 

hyvin erilaisia riippuen mm. iästä, koulutustaustasta, kokemuksista ja 

sukupuolesta. Käsitys on dynaaminen ilmiö, koska käsitykset saattavat 

muuttua. Fenomenografian kannalta katsoen on olemassa vain yksi maailma, 

josta eri ihmiset muodostavat erilaisia käsityksiä. (Metsämuuronen 2000a, 22.) 

Tutkimustulokset. Alasuutari (1999, 304) muistuttaa, että tutkimustuloksina 

ei esitellä vain niitä argumentaatiomalleja, joihin tutkija on päätynyt, vaan on 

käsiteltävä nekin itselle mieleen tulleet tulkinnat, jotka ovat tutkimuksen myötä 

osoittautuneet kestämättömiksi.  

Varton (1992, 115) mukaan tutkijan ei pidä jättää tutkimustaan ja sen 

mahdollisia seurausvaikutuksia villiksi maailmaan, vaan hänen pitää asettaa 

raportointinsa päätteeksi ymmärryksensä mukaan ne rajat, joissa hänen 

tutkimustuloksiaan voidaan pitää pätevinä. Tässä tutkimuksessa 

tutkimustuloksia voidaan pitää pätevinä tutkimuksen rajausten asettamassa 

kontekstissa, jossa outplacement-toimintaa on tarkasteltu yksilön ja yrityksen 

näkökulmasta. 

Järvisen ja Järvisen (1996, 126) mukaan muiden tulosten esittelyn 

yhteydessä on syytä kuvata oman tutkimuksensa paikka, nurkka (niche) 

tutkimuksen kentässä. 

Haastattelu. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-alueet on 

etukäteen määrätty. Menetelmästä puuttuu kuitenkin strukturoidulle 

haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelija 

varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan 

kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen. 

Haastattelijalla on tukilista käsiteltävistä asioista, mutta ei valmiita 

kysymyksiä. Avoimessa haastattelussa tilanne muistuttaa eniten tavallista 
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keskustelua. Haastattelija ja haastateltava keskustelevat tietystä aiheesta, mutta 

kaikkien haastateltavien kanssa ei käydä läpi kaikkia teema-alueita. Tällaista 

haastattelua kutsutaan joskus syvähaastatteluksi, mutta syvähaastattelulle 

voidaan asettaa muitakin kriteerejä. Teemahaastattelun ja niin sanotun 

syvähaastattelun välistä rajaa voi olla vaikea vetää. Myös teemahaastattelussa 

voidaan päästä hyvinkin syvälle käsiteltäviin teemoihin. (Eskola & Vastamäki 

2001, 26-27.) 

Hyvässä tutkimusraportissa tutkija ei ole pakottanut tutkittaviensa 

implisiittista tietoa mihinkään ennalta laatimaansa muottiin esimerkiksi liiaksi 

ohjaavilla haastattelukysymyksillä. (Metsämuuronen 2000a, 61-62.) 

Tässä tutkimuksessa on käytetty teemahaastattelua, joskin haastattelussa oli 

myös avoimen haastattelun piirteitä. Haastattelulla olen pyrkinyt saamaan 

syvempää ymmärrystä uudelleensijoittumisohjauksesta yhden ihmisen 

kokemuksena. 

Hirsjärven ja Hurmeen (1985, 15) mukaan haastattelu soveltuu erityisen 

hyvin metodiksi esimerkiksi silloin, kun  

 

• halutaan säädellä tutkimusaiheiden järjestystä  

• halutaan tulkita kysymyksiä ja täsmentää vastauksia 

• tutkitaan emotionaalisia asioita 

• kartoitetaan tutkittavaa aluetta. 
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Hirsjärven ja Hurmeen (1985, 26) haastattelun lajit voidaan jaotella kuvion 6 

mukaan. 

 

 Haastattelu 

- suunniteltua 

- päämäärähakuista 

 

 

Tiedonhankintahaastattelut   Terapeuttiset haastattelut 

- tähtäävät informaation   -     tähtäävät käyttäytymisen ja  

keräämiseen         asenteiden muuttumiseen 

 

 

Käytännön haastattelut  Tutkimushaastattelut 

- tähtäävät käytännön   -     tähtäävät systemaattiseen 

ongelman ratkaisemiseen        tiedonhankintaan 

 

 

KUVIO 7. Haastattelun lajit  

 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt tutkimushaastattelua, jolla olen pyrkinyt 

systemaattiseen tiedonhankintaan. 

 

 

 

3 OUTPLACEMENTIN NÄKÖKULMAT 

 

 

Uudelleensijoittumista ei ole Suomessa paljon tutkittu. Yhdysvalloissa 

outplacementia on tutkittu eniten, seuraavaksi eniten Isossa Britanniassa.  

Tutkimukset ovat kohdistuneet pääsääntöisesti ylimpään johtoon ja 

keskijohtoon. Asiantuntijoita ja toimihenkilöitä on tutkittu lähinnä silloin, kun 

on haluttu tutkimustietoa suuremmista otoksista. Historiallisesti katsoen 

outplacement on syntynyt vastaamaan ylimmän ja keskijohdon tarpeisiin. 
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Asiantuntija- sekä toimihenkilöohjauksessa on käytetty lähinnä ryhmäohjausta, 

mikä selittyy outplacementin kustannuksilla. Työvoimahallinnon palvelujen on 

sen sijaan ajateltu riittävän työntekijäportaalle. 

Erottamisten syyt voivat vaihdella eri henkilöstöryhmien kesken. 

Toimitusjohtajilla syynä voivat olla henkilökohtaiset näkemyserot tai  

päällekkäisyydet fuusiotilanteissa, keskijohdolla toiminnan kustannussäästöt ja 

esimiehen ja alaisen väliset ongelmat, asiantuntijoilla päällekkäisorganisaatiot 

ja toimintojen ulkoistamiset sekä toimihenkilöillä kustannussäästöt ja 

toimintojen loppuminen. 

 

3.1  Outplacement yksilön näkökulmasta 

 

Henkinen vuoristorata  

 

Kallosen (1992) pro gradu –tutkielma Uudelleensijoittumisohjaus: positiivinen 

näkökulma erottamiseen, kuvaa (s. 8) Amundsonin ja Borgenin (1982) mukaan 

työn menetyksen ja työnhaun prosessia henkiseksi vuoristoradaksi: 

 

Kieltäminen    Innostus 

              Viha                   Stagnaatio 

           Kaupankäynti    Hyväksyntä          Turhautuminen 

       Depressio                   

                    Apatia 

 

Työn menetys                       Pitkittynyt työttömyys 

 

                  SUREMISPROSESSI               TYÖNHAKU      BURN-OUT 

 

KUVIO 8. Amundsonin ja Borgenin (1982) henkinen vuoristorata 

   

 

Kallosen (1992, 7-8) mukaan Amundsonin ja Borgenin teoriassa 

erottamistilanteessa työntekijä kieltää tilanteen ja toimii ikään kuin sitä ei olisi 

tapahtunut. Hän mieltää edelleen olevansa ”työntekijä”. Hän voi olla vihainen 
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sekä itselleen että työnantajalleen. Voimattomuuden tunne kasvaa prosessin 

edetessä. Ihminen saattaa yrittää ”käydä kauppaa” työnantajansa kanssa 

pyrkien muuttamaan tilannetta. Hyödytön kaupankäynti johtaa depressioon. 

Vasta tilanteen hyväksyminen pystyy vapauttamaan energiaa positiiviseen 

käyttöön. Työnhaku alkaa kasvavan energian myötä ja ihminen mieltää 

olevansa ”työtön työnhakija”. Innostuksen lisääntyessä henkilö harkitsee 

työpaikkatavoitteensa ja päättää työnhakustrategiansa. Hänellä on suuret 

toiveet ja usein epärealistiset odotukset työmahdollisuuksistaan. Tilanteen 

todellisuus valkenee hänelle vähitellen. Pysähtyneisyyden (stagnaatio) kautta 

edetään turhautumiseen ja lopulta apatiaan. Henkilö käyttää vain 

minimaalisesti aikaa työnhakuun. Hänen itseluottamuksensa on heikko. Hän 

mieltää olevansa ”työtön henkilö”, mutta ei enää ”työntekijä”.  

Vastaavasti Kallonen (1992, 62) esittää kuviossa 9 kuvioon 8 viitaten 

outplacement-ohjaajan panostusta ohjaukseen: 

                    Apatia 

          Depressio   

          Kaupankäynti                   

   Viha   Hyväksyntä          Turhautuminen 

Kieltäminen               Stagnaatio                

    Innostus                 

 Ohjaajan panostus 

 

 

                  SUREMISPROSESSI               TYÖNHAKU      BURN-OUT 

 

KUVIO 9. Ohjaajan panostuksen määrä soveltaen Amundsonin ja Borgenin 

mallia henkisestä vuoristoradasta  

 

 

Hämerannan, Mäensuun ja Peipposen (1999, 117) mukaan Nyström (1994) 

kuvaa vuoristoratamallia lähes samalla tavalla: Irtisanomishuhujen alkamisen 

jälkeen yksilö alkaa huolestua ja lopulta huhut muuttuvat todellisuudeksi. 

Seuraa irtisanominen. Tämä aiheuttaa shokkitilan, jota seuraa kieltäminen. Kun 

lopullinen varmuus irtisanomisesta tulee, saattaa yksilö tuntea jopa helpotusta 
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piinaavan odottamisen jälkeen. Tämä muuttuu kuitenkin pian vihan tunteeksi. 

Yksilö yrittää neuvotella tiensä takaisin, mutta tämä yritys päättyy syvään 

masennukseen, josta pikkuhiljaa seuraa tilanteen hyväksyminen ja matka kohti 

uutta työpaikkaa. On tärkeää löytää mallista ne vaiheet, joissa yksilölle 

aiheutuu eniten vahinkoa, ja joissa outplacement-toiminnasta saadaan suurin 

hyöty.  

Ranki (2000, 23) tosin väittää, että yksilön kohtaama kriisi ei välttämättä ole 

pelkästään negatiivinen asia. Kriisi voi olla uhka tai mahdollisuus, äkillinen 

muutos tai kohtalokas häiriö. Kriisi voi pakottaa arvioimaan uudelleen 

uskomuksia ja perusarvoja tai kriisi voi johtaa ristiriitojen tiedostamiseen ja 

ratkaisemiseen sekä uuteen toimintamalliin. 

 

Irtisanomisten psykologiset seuraukset 

 

American Management Association, AMA, (1987, 80) on tutkimuksessaan 

Report on Downsizing and Outplacement, Responsible Reductions in Force 

tutkinut työstä erottamisten ja irtisanomisten psykologisia seurauksia. 

Lisääntyneet päihteiden väärinkäyttö, perheväkivalta ja sairastuminen ovat 

usein toistuvia seurauksia. Vähemmän yleisiä ovat avioerot, itsemurhat ja muut 

yhtä dramaattiset tapahtumat. Kun avuttomuuden tunteet yhdistyvät suureen 

stressiin, taloudelliseen epävarmuuteen ja itsetuntoon kohdistuviin iskuihin, 

näiden yhdistelmä luo hedelmällisen maaperän masennukselle. (Ylikantola 

1992, 18.) 

Erottamisesta saattaa irtisanotulle henkilölle kehkeytyä uusia voimavaroja, 

halua näyttää, onnistua ja menestyä varsinkin silloin, jos henkilö ei itse koe 

epäonnistuneensa edellisessä työtehtävässään ja jos hänen taloutensa on 

ainakin joksikin aikaa turvattu. Organisatorisesti tarkasteltuna henkilöstön 

irtisanominen ei saa olla henkilöstön kehitysmekanismi eikä sen pidä koskaan 

sellaiseksi tullakaan, vaan henkilöstöä on kyettävä johtamaan siten, että se 

vastaa riittävästi organisatorisiin vaatimuksiin, ja että se pysyy ajan tasalla 

kouluttamis-, motivointi- tai muiden järjestelmien avulla. Irtisanominen on aina 

äärimmäinen keino, ja outplacement-ohjaus on tämän äärimmäisen keinon 

helpottamismekanismi, jolla pyritään turvaamaan irtisanoneen yrityksen maine, 
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yritykseen jäävien työntekijöiden työmoraali sekä itse irtisanotun 

uudelleensijoittuminen. (Ylikantola 1992, 15-16.) 

 

Uuden ja vanhan työn suhde toisiinsa 

 

Lumijärven (1993, 98) mukaan Guntz (1988, 540) erottaa viisi erilaista vanhan 

ja uuden työroolin suhdetta: 

 

1) jatkuvuussuhde, jolloin suhde on yksi yhteen 

2) kosmopoliittinen suhde, jolloin uusi työ merkitsee tuttua työtä, mutta 

uudessa ympäristössä 

3) uutuussuhde, jolloin uudella ja vanhalla roolilla on hyvin vähän 

yhteistä 

4) iteratiivinen suhde, jolloin uudella työllä on joitain kytkentöjä 

vanhaan rooliin, mutta suhde on iteratiivinen (analoginen, 

symbolinen) 

5) ekspansiivinen suhde, jossa roolien iteratiiviseen suhteeseen liittyy 

samalla täysin uusienkin tehtävien omaksumistarvetta. 

 

Lumijärven (1993, 98) mukaan Nicholson (1984, 175-176) erottaa puolestaan 

neljä erilaista työroolin muutostilannetta. Kriteerinä on, miten voimakasta 

rooli- ja henkilökohtaista muutosta työpaikanvaihdos tarkoittaa. Toisena 

ääripäänä on replikatorinen (entistä toistava) ja toisena eksploratiivinen 

(innovatiivinen, entistä laajasti uudistava) vaihdos. Nicholsonin mukaan juuri 

työroolin muutoksen luonne vaikuttaa siihen, miten nopeasti uuteen työhön 

sopeudutaan. Toisteisessa vaihdoksessa sopeutuminen saattaa tapahtua lähes 

välittömästi, kun taas eksploratiivinen vaihdos merkitsee pitempää 

sopeutumisjaksoa kuitenkin niin, että tällöinkin muutosta seuraa jonkin ajan 

kuluttua stabilisaatiovaihe. Vaihdoksia voidaan tarkastella myös työuravaiheen 

näkökulmasta. Nicholson korostaa iän muutoshalukkuutta vähentävää 

vaikutusta: myöhemmässä työuravaiheessa hakeudutaan tyypillisimmin ja 

mieluimmin sellaisiin työroolin vaihdoksiin, jotka ovat enemmän replikatorisia 

kuin eksploratiivisia. Nuoremmalla iällä tilanne on usein päinvaistainen. 
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Toisaalta Nicholson korostaa ihmisten henkilökohtaisia eroja tässä suhteessa ja 

sosiaalisen kasvualustan merkitystä roolien omaksumisessa. 

Lumijärven (1993, 98-99) mukaan Etzioni (1968, 398-399) kuvaa 

siirtymisen ammatillisen voimakkuuden eroja jakamalla ammatit generalistisiin 

ja spesialistisiin. Spesialistiammateissa organisaation ja työpaikan vaihdokset 

voivat olla hyvinkin jyrkkiä ja sopeutumisvaikeudet suuria, kun taas 

generalistiammateissa (esimerkiksi ammattijohtajat) siirrot ovat tyypillisesti 

vaivattomampia ja vähemmän dramaattisia. Mitä samankaltaisempaan 

tehtävään henkilö siirtyy, sitä vähemmän siirtovaiheessa syntyy tehokkuuden 

alenemista. 

 

Outplacement-ohjauksen ajoitus 

 

Suurin osa yrityksistä aloittaa palvelujen tarjoamisen siinä vaiheessa, kun 

irtisanottava henkilökunta on jo vajonnut masennukseen. Kuitenkin yksilön 

kannalta toiminta tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jottei 

masennustilaa edes pääsisi syntymään. Yritykset ovat monesti tietoisia 

tulevista irtisanomisista jo hyvissä ajoin. Outplacement-toiminta tulisikin 

aloittaa jo irtisanomisten suunnitteluvaiheessa. Kun toiminta käynnistetään jo 

ennen huhujen alkamista, voidaan välttää suurin osa yksilön kohtaamista 

ongelmista. (Hämeranta ym. 1999, 117.) Ranki (2000, 63) sanoo, että jäljelle 

jäävällä henkilöstöllä on taipumus eristää henkisesti ne, jotka joutuvat 

lähtemään. 

 

Outplacementin sisältö 

 

Dohertyn, Tysonin ja Vineyn (1993, 46) mielestä outplacementin käyttö 

voidaan nähdä keskeisenä osana saneeraussuunnitelmia. Outplacement-ohjelma 

auttaa sekä eroavia että jäljelle jääviä työntekijöitä selviämään muutoksesta 

mahdollisimman vähin vaurioin. Outplacement on muotoiltu auttamaan 

irtisanottua henkilöä työn etsimisprosessissa järjestämällä käytännön 

palveluita, kuten mahdollisuus käyttää toimistoa ja saada henkilökohtaista 

ohjausta. Alunperin outplacement-palvelujen kohderyhmänä oli johtotaso. 

Palveluita on sittemmin muokattu yhä enemmän ei-johtotason työntekijöiden 
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tarpeita vastaaviksi. Outplacement kattaa ohjelmat yksilöllisestä ohjauksesta ja 

työnhakuaktiviteeteista ryhmäohjausohjelmiin, joissa CV:n laatiminen ja 

työnhakustrategiat on sovellettu ryhmille.  

Kirkin (1994, 10) mukaan outplacement-palvelut vaihtelevat suuresti 

irtisanottujen mahdollisuuksista käyttää puhelinta, tietokonetta ja 

sihteeripalveluita aina laajempaan pakettiin, joka kattaa kaikki kustannukset. 

Apua annetaan tyypillisesti urasuunnittelussa, ansioluettelon kirjoittamisessa ja 

imagon luomisessa. Jokaisessa tapauksessa pyrkimyksenä on auttaa työntekijää 

saamaan uusi työpaikka mahdollisimman nopeasti.  

 

Itsetunnon palauttaminen  

 

Kirkin (1994) kokonaisvaltaisen outplacement-mallin, Holistic Outplacement 

Model´n,  HOM:n vaiheista Kirk (s. 12) esittää, että ensimmäisessä, itsetunnon 

palauttamisen vaiheessa, irtisanottuja työntekijöitä autetaan psykologisella 

neuvonnalla ja talouden suunnittelun avulla. Irtisanotut ovat sitä mieltä, että 

menetettyään työpaikkansa he menettävät samalla identiteettinsä, 

yhteiskunnallisen asemansa, päivittäisen kontaktin arvostamiensa ystävien 

kanssa ja mahdollisuuden elättää perheensä.  Niistä, jotka ovat työskennelleet 

saman työnantajan palveluksessa kymmenestä kolmeenkymmeneen vuotta tai 

joiden työpaikalla elinikäisiä työsuhteita pidetään pitkäaikaisina traditioina, 

turvallisuuden menettäminen tuntuu vihlovalta. Tyrmistys ja epäusko ovat 

usein työntekijöiden ensimmäisiä reaktioita, kun he joutuvat lähtemään.  

Vaikka työntekijöiden yksilöllisen reaktiot Kirkin (1994, 12) mukaan 

eroavat toisistaan irtisanomistilanteessa, useimmat kokevat mielenjärkytystä ja 

käyvät läpi suruprosessia. He voivat tuntea samanlaista surua kuin läheisen 

ystävän tai lemmikkieläimen kuoltua. He saattavat kokea kieltämisen tunnetta, 

vihaa, pettymystä ja masennusta. Outplacement-ohjaaja on valmennettu 

ottamaan huomioon tällaiset reaktiot luonnollisina ja tervehdyttävinä. Ohjaajia 

on neuvottu, että asiakkaan ei tulisi tehdä suuria päätöksiä ennen kuin he ovat 

alkaneet hyväksyä työnsä menettämisen. Siihen asti ohjaajien tulee olla 

tarkkaavaisia kuuntelijoita ja osoittaa empatiaa. Koska moni työntekijä syyttää 

itseään työpaikan menetyksestä, ohjaajien täytyy olla myös valmistautuneita 
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auttamaan asiakkaita epäoikeutettujen itsesyytösten ja syyllisyydentuntojen 

käsittelemisessä.  

Kirkin (1994, 13) mukaan työpaikan menettämisen jälkeen koettu 

itsekunnioituksen puute voi saattaa työnhakijan epäedulliseen asemaan muihin 

työnhakijoihin verrattuna. Myönteinen itsetunto vaikuttaa siihen, miten 

voimakkaasti ja vakuuttavasti työnhakija myy omaa osaamistaan. Sanotaan, 

että ”sinun täytyy ensin uskoa itseesi ennen kuin voit odottaa muiden uskovan 

sinuun”. Monet tutkijat ovat todenneet positiivisen korrelaation uralla 

menestymisen ja myönteisen itsetunnon välillä. Useimmat työnantajat pitävät 

myönteistä itsetuntoa toivottuna piirteenä.  

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 178) mukaan kyky tulla toimeen työelämän 

muutoksessa on ehkä yksi hallitsevimmista haasteista, joita työntekijä nykyään 

kohtaa. Irtisanottujen johtajien tulee olemaan paljon vaikeampi löytää 

samanlainen asema ja palkka toisessa työpaikassa ja välttää vihaa, huonoa 

itsetuntoa ja tarpeettomuuden tunnetta. Vinokur ja Caplan (1987) väittävät, että 

yksilöt, jotka käyvät läpi outplacement-prosessin ovat optimistisempia, 

vähemmän masentuneita ja menestyksekkäämpiä työnhakijoita kuin ne 

irtisanotut, jotka eivät käy läpi outplacement-prosessia. (Aquilanti & Leroux 

1999, 178.) 

 

Yksilölliset eroavaisuudet 

 

Gowan ja Nassar-McMillan (2001) ovat tutkineet yksilöllisten eroavaisuuksien, 

kuten iän, sukupuolen ja rodun suhdetta itsetuntemus-, toiminta- ja 

valmennuskeskeisiin uudelleensijoittumisohjelmiin osallistumiseen työpaikan 

menetyksen jälkeen. Vinokur, Schul, Vuori ja Price (2000) sanovat iän, 

sukupuolen ja rodun olevan niin sanottuja  työmarkkinasignaaleja (Gowan & 

Nassar-McMillan 2001, 186). 

 Gowanin ja Nassar-McMillanin (2001) tutkimus on tehty 

kyselytutkimuksena, johon on vastannut 156 outplacement-ohjelmiin 

osallistunutta. Tutkimus on osa laajempaa ja pitkäaikaisempaa tutkimusta, 

jossa kartoitettiin uudelleensijoittumisohjelmiin osallistumista kuuden 

kuukauden sekä yhden vuoden jälkeen työpaikan menettämisestä. Suurimmiksi 

vaikuttaviksi tekijöiksi uudelleensijoittumiseen havaittiin olevan 
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sukupuoli/asema työyhteisössä ja ikä/asema työyhteisössä –väliset suhteet. (s. 

185.) 

Gowanin ja Nassar-McMillanin (2001, 185) mukaan Schwabin, Rynesin ja 

Aldagin (1987) työnhakututkimuksessa tulokset näyttävät yksilöllisten 

eroavaisuuksien voivan selittää erilaiset työnhakumenetelmät.  

Myös aikaisemmat tutkimukset ovat paljastaneet naisten käyttävän erilaisia 

työnhakumenetelmiä kuin miehet. Leanan ja Feldmanin (1991) tutkimuksen 

perusteella todettiin miesten käyttävän enemmän ongelmaan keskittynyttä 

strategiaa kuin naiset. Naiset suuntautuivat enemmän oirekeskeiseen 

strategiaan, joka kohdistuu stressiä ja ahdistusta lievittämään toimintaan. 

Flynnin (1991) tutkimuksessa naisilla oli myös taipumus hakea sosiaalista 

tukea enemmän kuin miehillä. (Gowan & Nassar-McMillan 2001, 187.) 

Malenin ja Strohn (1998) tutkimuksessa todettiin, että nuoremmat 

työnhakijat käyttivät vähemmän eri keinoja työnhaussa kuin iäkkäämmät 

työnhakijat. Tämän todettiin johtuvan ikääntyvien työnhakijoiden suuremmasta 

taloudellisesta paineesta saada uusi työpaikka sekä siitä, että iäkkäämmät 

työnhakijat kokivat tarvitsevansa enemmän ohjausta ja uusia tietotaitoja. 

(Gowan & Nassar-McMillan 2001, 188.) 

Gowan ja Nassar-McMillan (2001) olettivat löytävänsä eroja henkilöiden 

sijoittumisesta riippuen siitä, olivatko he osallistuneet toiminta- vai 

itsetuntemuskeskeisiin ohjelmiin. Suorat työnhakuohjelmat valmistavat 

hakijoita tulevaan työhön ja itsetuntemusta lisäävät ohjelmat auttavat yksilöä 

löytämään urasuunnan, joka tukee heidän omia vahvuuksiaan ja on siten 

luonteeltaan epäsuora työnhakukeino. (Gowan & Nassar-McMillan 2001, 189.) 

Tutkimuksen kohteena oli 156 henkilöä perusjoukon ollessa 678 henkilöä, 

joten vastausprosentti oli 23 prosenttia. Kysymykset lähetettiin työttöminä 

olleille, jotka olivat ottaneet osaa ainakin yhteen outplacement-ohjelmaan. 

Vastaajista 53 prosenttia oli miehiä keski-iän ollessa 42 vuotta (69 prosenttia 

oli vanhempia kuin 40 vuotta). Vastaajista 43 prosenttia oli saanut uuden 

työpaikan. (Gowan & Nassar-McMillan 2001, 189.) 

Hypoteesi 1, jossa oletettiin naisten osallistuvan erilaisiin ohjelmiin kuin 

miehet, todettiin paikkansa pitäväksi. Hypoteesi 1b, jossa miesten oletettiin 

osallistuvan toimintakeskeisiin ohjelmiin, sai vähän tukea. Hypoteesi 3b, jossa 

oletettiin vanhempien ihmisten osallistuvan enemmän itsetuntemusta lisääviin 
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ja valmennuskeskeisiin ohjelmiin kuin nuoret, sai hieman tukea. Hypoteesi 

4b:ssä oletettiin työllistymättömien osallistuneen enemmän itsetuntemusta  

lisääviin ja valmennuskeskeisiin ohjelmiin kuin työllistyneet. Se sai tukea, ja 

myös loogisesti ottaen työttömät ovat todennäköisemmin erilaisten  

koulutustoimintojen kohteena. (Gowan & Nassar-McMillan 2001, 191-192.) 

 

Uudelleensijoittumisen onnistuminen 

 

Ylikantola (1992, 1; 32) pro gradu –tutkielman empiirisessä osassa (19 

teemahaastateltua uudelleensijoittunutta henkilöä) sai tuloksekseen, että 16 

henkilöä oli onnistunut uudelleensijoittumisessaan hyvin: joko parempaan 

organisatoriseen asemaan tai vähintään samanlaiseen, josta oli lähtenyt. 

Kahdessa tapauksessa vertausta oli vaikea tehdä, koska henkilöt perustivat 

kumpikin oman yrityksen. Yksi oli tietoisesti hakenut ”vähemmän stressaavaa 

työtä sekä parempaa elämänlaatua ja vapaa-aikaa” organisatorisen aseman 

kustannuksella.  

Ylikantolan (1992, 52) mukaan 17 henkilöä oli uusiin työtehtäviinsä joko 

erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen. Tyytymättömiä oli kaksi henkilöä. Toinen 

kaipasi edelleen suuryrityksen ilmapiiriin eli sellaiseen, josta oli lähtenyt. 

Toinen tyytymätön oli sijoittunut ensin samanlaisiin tehtäviin, mutta 

toimipaikka sijaitsi toisella paikkakunnalla kuin koti ja perhe, ja työtä riitti vain 

puoleksi vuodeksi yrityksen ajauduttua konkurssiin. 

Ylikantolan (1992, 33-34) tutkimuksessa uudelleensijoittuneen henkilön 

profiili oli seuraavanlainen: keski-ikä 45 vuotta ja toiminut saman yrityksen 

palveluksessa keskimäärin 10 vuotta. Yli 46-vuotiailla uuden työn löytyminen 

kesti keskimäärin 2,5-kertaisesti sen, missä ajassa nuoremmat olivat 

sijoittuneet. Ylikantola selittää eron voivan johtuvan siitä, että yli 46-vuotiaat 

voisi sijoittaa työelämänsä keskiuran säilyttämis- tai vakiintumisvaiheeseen 

ennen uudelleensijoittumistaan ja vastaavasti alle 46-vuotiaat olivat ilmeisesti 

työelämänsä keskiuran etenemisvaiheessa (mts. 56). 

Ylikantolan (1992, 48-49) tutkimuksessa haastatelluista 19 henkilöstä 

outplacement-prosessia arvioi tehokkaaksi 16 henkilöä, toimivaksi 15 henkilöä 

ja mielekkääksi 17 henkilöä. Koko outplacement-prosessin todettiin olevan 

helpompi ja miellyttävämpi tapa hakea töitä, ja outplacement pitäisi ottaa 
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erottamistilanteissa yritysten normaaliksi toimintatavaksi. Sijoittumisen 

seurannan toimivuutta tutkittaessa selvisi, että kaikki tutkitut pitivät 

yhteydenottoja tarpeellisena, koska palautteen antaminen koettiin tärkeäksi ja 

ainakin, niin uskottiin, konsultille hyödyllisenä.  

Ylikantolan (1992, 31) tutkimuksen mukaan uusi työpaikka löytyi 

keskimäärin puolessa vuodessa. Työn vaihtamiseen kulunut aika ei aina 

näkynyt työtodistuksissa, sillä monet ohjattavat kertoivat saaneensa sovituksi 

työssäolon saumattomuudesta entisen työnantajansa kanssa. Koska työttömänä 

oleminen koettiin erittäin kiusalliseksi, siitä ei haluttu dokumenttia myöhempää 

työuraa ajatellen.  

Valtaosa henkilöistä sijoittui suuryrityksestä joko keskisuureen tai 

pienyritykseen. Täten suuremmista organisaatioista ilmeisen tietoisesti 

hakeuduttiin pienempiin. Ylivoimaisesti käytetyin uudelleensijoittumiseen 

johtanut työnhakustrategia oli kontaktiverkostot (networking), toiseksi yleisin 

oli suorahaku (head-hunting). (Ylikantola 1992, 32.)  

Melkein puolet sijoittui uudelleen saman teollisuudenalan piiriin, jossa he 

olivat työskennelleet ennen outplacement-ohjausta. Tästä Ylikantola tekee 

johtopäätöksen, että edellisen työsuhteen asiakas-, henkilö- tai muut kontaktit 

ovat olleet merkittäviä ja varsin hyödyllisiä. (Ylikantola 1992, 31; 65.) 

Outplacementia voidaan pitää onnistuneena silloin, kun sekä toimeksiantaja 

että sijoittunut henkilö ovat tyytyväisiä. Uudelleensijoittumisen onnistuminen 

riippuu pitkälti sijoittuvasta henkilöstä itsestään, hänen omasta 

aktiivisuudestaan, asennoitumisestaan, koulutuksesta ja kokemuksesta, 

tiedoista ja taidoista, koko persoonasta sekä erityisesti iästään. Lisäksi 

onnistumiseen vaikuttaa työmarkkinatilanteet ja suhdanteet. (Ylikantola 1992, 

50; 60.) 

 

Uudelleensijoittumisen onnistumisen esteet 

 

Ylikantolan (1992, 58) mukaan Mellow (1986, 49) toteaa, että 

uudelleensijoittuneet henkilöt eivät useinkaan säilytä uutta työpaikkaansa 

viittäkään vuotta. Tämä johtuu siitä, että ihmiset hakeutuvat entisenlaiseen 

työympäristöön ja kohtaavat siellä samat ongelmat kuin aiemminkin. 
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GrosJeanin (1991, 44) mukaan uusiin tehtäviin sijoittumisen 

epäonnistumisprosentti voi hyvällä henkilökemia-analyysilla pudota puoleen 

siitä, mitä se olisi ilman analyysia. (Ylikantola 1992, 61). 

Ylikantolan (1992, 1) tutkimuksessa outplacement-prosessin etenemisen 

esteet liittyivät useisiin eri tekijöihin yhdessä, mutta varsinkin 

uudelleensijoittuvan henkilön ikään sekä työmarkkinatilanteeseen. 

Outplacement-toimistoittain tarkasteltuna merkittäviä eroja 

uudelleensijoittumisen onnistumisessa ei Ylikantolan aineistosta löytynyt.  

 

Outplacement-ohjelmien asiakastyytyväisyys 

 

Wootenin (1996) tutkimus [elektroninen artikkeli, ei sivunumeroita] käsittelee 

outplacement-ohjelmien asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksessa esitetään eri 

analyysitasoja outplacement-konsultoinnin arvioimiseksi. Tutkimus teki 

ennusteita asiakastyytyväisyydestä outplacementin prosessin, sisällön ja 

kontekstin suhteen. Tutkimus antaa myös suuntaviivoja siihen, mihin suuntaan 

outplacement-konsultointia tulisi käytännössä kehittää. 

Huolimatta erilaisista vakioiduista outplacement-palveluista sekä 

samankaltaisista prosessien sisällöistä, tutkimus osoittaa kuitenkin 

outplacement-prosessin onnistumisen tärkeimmäksi tekijäksi henkilökohtaisen 

tuen ja ohjauksen sekä eri osapuolten sitoutumisen asetettuun tavoitteeseen. 

Wooten (1996) toteaa useaan eri otteeseen, että niin tunnettu ja käytetty 

kuin outplacement-prosessi onkin, siitä on tehty kovin vähän tutkimusta. 

Aiheesta löytyy enemmänkin käytännön outplacement-konsulttien artikkeleita.  

Wootenin (1996) tutkimuksessa kysely lähetettiin 150 outplacement-

prosessiin osallistuneelle, joista 68 vastasi kyselyyn, joten vastausprosentti oli 

45 prosenttia. Vastaajat olivat kukin eri outplacement-toimiston asiakkaana. 

Valtaosa vastanneista olivat toimitusjohtajia tai hallintojohtajia (23 prosenttia) 

sekä finanssi- ja talousjohtajia (23 prosenttia). Muita merkittäviä 

henkilöstöryhmittymiä edustivat muun muassa tuotantojohtajat (14 prosenttia). 

Vastaajista 43 prosenttia ansaitsi yli 100 000 dollaria vuodessa, 16 prosenttia 

yli 80 000 dollaria vuodessa ja 22 prosenttia yli 60 000 dollaria vuodessa. Yli 

puolet vastaajista (59 prosenttia) olivat iältään 45-54 vuotiaita ja 23 prosenttia 

35-44 vuotiaita. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli miehiä (91 prosenttia). 
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Kaikki vastanneet olivat olleet vähintään kolmen kuukauden outplacement-

ohjelmassa, jonka kustannukset työnantaja oli maksanut. Kaikki kyselyyn 

vastanneet johtajat olivat vastanneet kyselyyn ollessaan outplacement-

ohjelmassa 45 päivää. Tutkimuksen tuloksia ei voida kovinkaan hyvin yleistää, 

koska tutkimukseen vastanneet amerikkalaiset miesjohtajat olivat hyvinkin 

räätälöidyissä outplacement-ohjelmissa.  

Wooten (1996) toteaakin toistuvasti, että outplacement-prosessin sisältö, 

ohjaus ja tulokset ovat valideja vain tähän aineistoon ja aineisto on 

periamerikkalaisen kulttuurisidonnaisuuden vuoksi sellaisenaan käyttökelvoton 

ilman tulkintaa.  

Wootenin (1996) tutkimuksessa tyytyväisyys outplacement-palveluun, 

ohjelman sisältöön ja konsulttisuhteeseen oli suhteellisen korkea. Tutkimuksen 

tulokset tuovat ainakin yhden kiinnostavan näkökohdan  arvioitaessa johtajien 

outplacementin tasoa. Näyttää siltä, että ohjelman sisältö ja outplacement-

prosessit ovat parempia asiakastyytyväisyyden ennustajia kuin tilannekohtaiset 

tekijät, kuten esimerkiksi kirjallinen materiaali ja hallinnollinen tuki. 

Asiakastyytyväisyys voi olla merkittävästi enemmän yhteydessä outplacement-

konsultoinnin tukeen, jolla on havaittu olevan suurempi merkitys uuden 

työpaikan saamisessa. Siten varsinaisen työpaikan hakutekniikan lisäksi 

asiakkaan keskittymiskyky ja myönteisyys outplacement-prosessiin ovat 

tärkeitä outplacement-asiakkaille. Sekä asiakas – konsultti  -suhteen laatu että 

odotusten selkeys olivat myös hyviä ennustajia asiakastyytyväisyyteen, mutta 

nämä ovat vähemmän arvokkaita kuin suora hyöty ohjauksesta ja 

työnhakuvalmennuksesta. 

Wootenin (1996) mukaan tutkimuksen tulokset ovat yhtenevät muihin 

tutkimuksiin outplacement-konsultoinnin ja uraohjauksen onnistumisista. 

Valmennukseen, valmistautumiseen ja tyytyväisyyteen voi vaikuttaa 

asiakkaiden asenteen tukemisella ja kohottamalla työnhaun tehokkuutta 

(Bandura 1977). Myös Kanfer ja Hulin (1985) havaitsivat outplacement-

asiakkaiden uudelleentyöllistymisen onnistumisen olevan suhteessa 

saavutettuun tehokkuuteen työpaikan hakemisessa. Tinsey, Tokar ja Helwig 

(1994) havaitsivat, että uraohjaukseen myönteisesti suhtautuneet asiakkaat 

olivat sitoutuneet merkittävästi enemmän uraohjausprosessiin. Wootenin 

(1996) tutkimuksessa ne, joilla oli selvimmät odotukset outplacement-
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ohjelmasta, olivat tyytyväisimpiä ohjaukseen. Mitä suurempi odotusten 

selvyys, sitä suurempi sitoutuminen ohjaukseen ja tyytyväisempi asiakas.  

Wooten (1996) päätyy tutkimuksessaan kahteen johtopäätökseen 

asiakastyytyväisyydestä. Ensinnäkin Wooten sanoo, että yritysten tulisi käyttää 

ammattitaitoista ulkopuolista outplacement-palvelua tai yksinkertaisesti 

järjestää sisäinen työnhakukeskus avustamaan irtisanottuja työntekijöitä. 

Organisaatioilla ei välttämättä pidä olla omaa sisäistä osaamista järjestää 

työnhakuvalmennusta tai -ohjausta. Epäilemättä, kun kuitenkin yhä useammat 

organisaatiot saneeraavat, kustannusten valvonta ja säästöt tulevat yhä 

tärkeimmiksi kriteereiksi outplacementin käyttämisessä. 

Asiakastyytyväisyysnäkökulmasta Wootenin tulokset tuntuvat osoittavan, että 

työnhakijat pitävät parempana rahan sijoittamista konkreettiseen 

valmennukseen ja ammattitaitoiseen ohjaukseen.  

Toinen Wootenin (1996) johtopäätös tutkimuksen tuloksista on 

outplacement-ohjelmien joustavuus. Koska toimistotilat, laitteet, kirjallinen 

materiaali ja hallinnollinen tuki näyttävät olevan vähemmän 

asiakastyytyväisyyttä ennustavaa, tulisi outplacement-ohjelmat muotoilla 

joustaviksi yksilöllisten tarpeiden mukaan vastakohtana kiinteille 

ohjelmamalleille. Asiakkaille (yksilöt ja yritykset) tulisi sallia mahdollisuus 

käyttää rahansa parhaiten tuottavalla tavalla irtisanotun henkilön 

uudelleensijoittumiseksi. Nopea edistysaskel kohti työnhakutietokantoja ja 

tietokoneohjelmia voivat tehdä perinteisen outplacement-toimiston tai 

työnhakukeskuksen toiminnan vanhanaikaiseksi muutaman seuraavan vuoden 

aikana. Tietokoneohjelmat ja tietokannat eivät kuitenkaan voi koskaan korvata 

konkreettisia työnhakutaitojen kehittämistä, henkilökohtaista arviointia ja 

ammattitaitoiselta ohjausta, mitä useimmat työnhakijat vaativat.  

 

Outplacementin hyödyt 

 

Systemaattisesti suoritettu itsearviointi ja itsensä markkinointi uusilla 

työmarkkinoilla on tehokkaampaa kuin vastaavasti yksin toteutettu prosessi. 

Tällöin henkilö välttyy ainakin tekemästä sellaisia tyypillisiä 

ensireaktiovirheitä, jotka ovat tyypillisiä erottamisen jälkeisissä tunnelmissa. 

Esimerkkinä mainittakoon kontaktiverkoston pilaaminen paniikinomaisilla 
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puhelinsoitoilla ystäville ja liiketuttaville työnhakutarkoituksin. Eikä 

aggressiivista tunnepurkauksista entisille esimiehille tai yrityksen panettelusta 

ole etua ainakaan suositusten saamiseksi. (Ylikantola 1992, 41-42.) 

Ylikantolan (1992, 42) tutkimuksessa outplacement-palvelut eivät olleet 

valtaosalle tutkituista vaihtoehtona rahalliselle korvaukselle, vaan ohjausta 

tarjottiin ja suotiin nimenomaan erorahan rinnalla. Selvä enemmistö (11 

henkilöä) suositteli outplacement-konsultointia rahallisen korvauksen rinnalle 

irtisanomistilanteessa (mts. 47). 

Ylikantola (1992) sanoo tutkimuksensa luotettavuudesta, että 

tutkimustuloksiin vaikuttavat kohdehenkilöiden valintaan liittyvät 

epävarmuustekijät. Koska outplacement-toimistot suorittivat itse tutkimuksen 

kohdehenkilöiden valinnan, herää kysymys, ottivatko ne tutkimukseen mukaan 

vain onnistuneet tapaukset. (s. 35.) Koska outplacement-ohjaus on ehdottoman 

luottamuksellista ohjaajan ja ohjattavan välillä, eivät outplacement-toimistot 

myöskään anna ohjattavista tai sijoittuneista tietoja ulkopuolisille. Siksi kaikki 

ensikontaktit, jotka koskivat tutkimustyön haastattelupyyntöjä, tehtiin suoraan 

edellä mainituista toimistoista. Haastatteluun suostuvista henkilöistä Ylikantola 

sai sitten tiedot yhteydenottoa varten ja hän sopi henkilökohtaiset tapaamiset. 

(mts. 27.) Ylikantola (1992, 36) myös huomauttaa, että hän ei edes pyrkinyt 

tilastolliseen merkittävyyteen tämän suuruisella tutkimusaineistolla. 

Hämerannan ym. (1999, 118) mukaan Nyström (1994) väittää, että 

outplacement-toiminnan kiistaton hyöty yksilölle on uuden työpaikan 

löytyminen huomattavasti nopeammin kuin ilman sitä.  

Hämerannan ym. (1999, 118) mukaan Sahiluoma (1993) väittää, että 

suomalaiset eivät ole tottuneet etsimään uutta työpaikkaa ja monelta tässä 

tarvittava henkilökohtainen markkinointiosaaminen puuttuu. Näihin ongelmiin 

outplacement tarjoaa tukea ja koulutusta. Sahiluoma lisää tosin, että Suomen 

korkea työttömyysturva on yksi uudelleensijoittumista hankaloittava tekijä, 

koska työttömyysturvan vuoksi työnhakija ei aina ole halukas ottamaan vastaan 

uutta työpaikkaa. 

Johtopäätöksissään Hämeranta ym. (1999, 124) väittävät, että yritysten 

pitäisi ehdottomasti panostaa outplacement-toimintaan, koska siitä saatavat 

hyödyt ovat kaikkien osapuolten kannalta merkittäviä. Kukaan ei voi nykyisin 

pitää työpaikkaansa täysin varmana ja jokainen työntekijä varmasti arvostaa 
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mahdollisuutta outplacement-palveluihin. Irtisanominen on aina ikävä tilanne 

niin irtisanotulle, esimiehelle kuin yrityksellekin.  

Mellow (1986, 44) on kuitenkin todennut, että outplacementin läpikäynti 

jättää jälkensä yksilöön. Se muuttaa yksilön asenteita niin yhteiskunnan 

instituutioita kohtaan kuin yrityksiäkin kohtaan eikä esimerkiksi lojaalisuutta 

yrityksiä kohtaan enää tunneta. (Ylikantola 1992, 66.) 

 

Tuki 

 

Ylikantolan (1992, 66) tutkimuksessa noin puolet tutkituista henkilöistä piti 

outplacement-prosessin parhaana antina konsultilta saatua henkistä tukea. 

Bearak (1982, 70) epäilee kuitenkin, että konsulttitoimistot kouluttavat 

työnhakijat markkinoimaan itseään jopa liian hyvin sillä seurauksella, että 

heidät valitaan uuteen työhön väärin perustein; ei siksi, että he olisivat parhaat 

ja sopivimmat kyseiseen toimeen, vaan siksi, että he osaavat esiintyä 

vakuuttavimmin (Ylikantola 1992, 59). 

Bearakin (1982, 68) artikkelissa todetaan, että puolisot pitäisi ottaa mukaan 

koko outplacement-prosessiin, milloin se on mahdollista, koska he ovat 

kuitenkin todennäköisesti erotettujen psykologisen tuen ja kommunikoinnin 

päälähde (Ylikantola 1992, 44). 

 

Outplacement-ohjelman arviointi 

 

Taipalinen (1994) on tehnyt pro gradu –tutkielman aiheesta Ryhmä-

outplacement keinona vähentää henkilöstökustannuksia, case Suomen IBM. 

Yhdysvalloissa IBM:n outplacement-toiminnasta on kirjoitettu useissa eri 

artikkeleissa. 

Taipalisen (1994, 60) mukaan outplacement-ohjelman onnistumista voidaan 

mitata esimerkiksi seuraavilla tekijöillä: 

 

• uudelleensijoittuneiden määrällä 

• keskimääräisellä ajalla, joka lähtijöiltä kului työnhakuun  

• saivatko lähtijät samantasoisia tai parempia työpaikkoja. 
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Pohdittaessa tulevaisuuden työelämän menestystekijöitä on tärkeää ottaa 

lähtökohdaksi oma itsensä, omat edellytykset, luontaiset taipumukset ja 

vahvuudet, mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet eikä vain sitä, mitä 

luulemme tarvittavan (Kurtén 2001, 161). 

 

 

Yhteenveto  avainsanat 
 
Henkinen vuoristorata kieltäminen, viha, kaupankäynti, depressio, 

hyväksyntä, innostus, stagnaatio, 
turhautuminen, apatia 
 

Irtisanomisten psykologiset  masennus ja uudet voimavarat 
seuraukset  
  

Uuden ja vanhan työn suhde  työroolit 
toisiinsa 
 

Outplacement-ohjauksen ajoitus irtisanomisten suunnitteluvaihe 
  
Outplacementin sisältö ohjelmat ja tekniikat 
 
Itsetunnon palauttaminen tuki ja neuvonta 
 
Yksilölliset eroavaisuudet ikä ja sukupuoli 
 
Uudelleensijoittumisen  sitoutuminen ja aktiivisuus 

onnistuminen 
   

Uudelleensijoittumisen  entisenlainen työympäristö, henkilökemia, 
onnistumisen esteet ikä 
 

Outplacement-ohjelmien  henkilökohtaisen tuki ja ohjaus 
asiakastyytyväisyys 
  

Outplacementin hyödyt nopea ja ”hyvä” sijoittuminen, virheiden  
   välttäminen 
 
Tuki   konsultti ja puoliso 
 
Outplacement-ohjelman  uudelleensijoittuneiden määrä, 

arviointi  sijoittumisaika, uuden tehtävän taso 
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3.1.1  Outplacement-prosessi 

 

Prosessina uudelleensijoittumisohjelmia on erilaisia. Kuviossa 10 Kallonen 

(1992, 10) esittelee Brammerin ja Humbergerin prosessia, jossa on laaja 

aikaperspektiivi. 

 

 

TASO 1 – ORIENTOITUMINEN 

 

 

Vaihe 1  Vaihe 2  Vaihe 3  Vaihe 4 
Suunnittelu ja neuvottelu Irtisanominen ja työnteki- Orientoituminen uudel- Tutustuminen elä- 
palveluista organisaation jän kriisineuvonta leensijoittumisohjaukseen män-/urasuunnit- 
kanssa      teluun 
 
 
TASO 2 – ARVIOINTI  TASO 3 – TYÖTAVOITTEIDEN KOHDISTAMINEN 
 
Vaihe 5 
Testaus 
  Vaihe 7  Vaihe 8  Vaihe 9 
  Työtavoitteiden valinta Työtavoitteiden ja CV:n Areenoiden 
Vaihe 6     kehittäminen  valinta 
Itsearviointi 
 
 
  TASO 4 – TYÖNHAKUKAMPANJA  
 
 
 
Vaihe 10   Vaihe 11   Vaihe 12 
Haastattelujen saaminen  Työpaikkapäätöksen tekeminen Seuranta ja edisty- 
      misen raportointi 
 

KUVIO 10. Uudelleensijoittumisohjausprosessi Brammer, L. M. &  

Humberger, F. E. (1984, 8) 
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Holistic Outplacement Model, HOM 

 

Vaikka outplacement-palveluita tuotetaan yrityksen sisäisesti 

urakehitysasiantuntijoiden avulla, useimmiten niitä tuottavat ulkopuoliset 

osapuolet. State Occupational Information Coordinating Committee (SOICC) 

tarjoaa Human Resource Development (HRD) –konsulteille Holistic 

Outplacement Model´ia, (HOM), kokonaisvaltaista outplacement-mallia. (Kirk 

1994, 10-11.) HOM on luotu vastaamaan yksilöiden ja alan ammattilaisten 

outplacement-ohjauksen tarpeisiin (mts. 17). 

Kirkin (1994, 11-12) Holistic Outplacement Model (HOM) muodostuu 

kolmesta toimintaelementistä:  

 

1) itsetunnon palauttaminen  

2) urasuunnittelu 

3) työnetsintä.  

 

Ensimmäinen, itsetunnon palauttaminen, käsittelee psykologista traumaa, joka 

johtuu odottamattomasta irtisanomisesta. Pelätyn irtisanomisilmoituksen 

saaminen voi johtaa irtisanotun henkilön perheen emotionaaliseen ja 

taloudelliseen syöksyyn. HOM:n ensimmäisenä vaiheena on auttaa työntekijää 

palauttamaan elämänkontrolli.  

Toinen vaihe, urasuunnittelu, suuntaa tulevaisuuteen. Monet irtisanotut 

henkilöt kokevat, että he eivät ole pelkästään menettäneet työpaikkaa, vaan he 

ovat menettäneet myös uransa. Keski-iässä he ovat kohdanneet haasteen valita 

ja valmistella uutta työuraa. Monet ovat suunnitelleet työuransa varhaisessa 

työelämävaiheessa, eivätkä olisi uskoneet joutuvansa tekemään urasuunnittelua 

uudelleen viisikymmenvuotiaina.  

Kolmas vaihe, työnhaku, auttaa työntekijöitä kehittämään valittuja 

henkilökohtaisia työnhakutaitoja. Uusia taitoja tarvitaan palauttamaan 

elämänkontrolli, saamaan tilapäistä työtä tai saamaan työtä toiselta toimialalta. 

Käymällä läpi kaikki nämä kolme vaihetta työntekijä saavuttaa tasapainon ja 

suuntaa toimintansa joko urakehitykseen tai työnhakuun. Se, kuinka nopeasti 

työntekijä hyppää suoraan työnhakuun elämäntilanteen tasapainottumisen 
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jälkeen, riippuu uramuutoksesta ja siitä, kuinka nopeasti hänen tarvitsee löytää 

uusi työpaikka.  

 

HOM 1) itsetunnon palauttaminen 

 

Kirkin (1994, 12-13) ensimmäisessä vaiheessa SOICC-valmennus antaa 

ohjaajille valmiudet auttaa asiakkaitaan monin tavoin tasapainon 

saavuttamisessa. Näitä tapoja ovat muun muassa irtisanottujen työntekijöiden 

auttaminen tulemaan toimeen entistä pienemmillä tuloilla, stressin vaikutuksien 

vähentäminen ja itsetunnon kohottaminen. Taloudellisissa asioissa ohjaajat 

neuvovat asiakkaitaan järjestelemään uudelleen lainojen lyhennyksiä, 

myymään tarpeetonta omaisuutta, ottamaan vastaan osa-aikaista työtä, 

pyytämään perheen tukea, tekemään tiukan budjetin menoistaan ja pitämään 

budjetin sekä välttämään uuden lainan ottamasta, jos se ei ole aivan 

välttämätöntä. Sen jälkeen kun taloudellinen puoli on kunnossa, huomio 

kiinnitetään asiakkaan kokemaan stressiin. Työttömäksi joutuminen on elämän 

suurimpia stressitekijöitä ja se vastaa voimakkuudeltaan naimisiinmenoa, 

avioerosovittelua, eläkkeelle siirtymistä ja perheenjäsenten terveydentilan 

heikkenemistä. Vähentääkseen erotettujen stressiä ohjaajat auttavat näitä 

suuntautumaan eteenpäin elämässä, ottamaan vastuuta omasta elämästään, 

kuntoilemaan ja syömään terveellisesti, nukkumaan ja rentoutumaan, luomaan 

itselleen tukiryhmän, pitämään yllä positiivista mielialaa ja osallistumalla 

luoviin harrastuksiin. 

Kohottaakseen työstä erotettujen ihmisten painunutta itsetuntoa ohjaajat 

käyttävät menetelminään myönteistä ilmaisukeinoa, aiempien suoritusten 

kuuntelemista, henkilöstökerhoja, henkisten resurssien arviointia, pienten 

saavutusten juhlimista ja kiitoksen antamista. (Kirk 1994, 13). 

Kirkin (1994, 13) mukaan ohjaajien tulisi lähettää voimakkaan psykologisen 

kriisin alla olevat asiakkaat ammattimaiseen kriisineuvontaan. Koska kriisi 

kestää harvoin enempää kuin kuukaudesta puoleentoista kuukauteen, voi 

outplacement-ohjaus jatkua kriisin jälkeen. Taloudellisessa kriisissä olevat 

työntekijät ohjataan talous- ja velkaneuvontaan. Varsin todennäköisesti nämä 

ihmiset olivat jo ennen työpaikan menettämistä taloudellisissa vaikeuksissa.  
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Kirkin (1994, 13-14) mukaan sitten, kun työntekijät ovat saaneet takaisin 

itsekunnioituksensa eli perusselviytymistaidot, heillä on mahdollisuus 

menestyä tavallisessa työnhakuvalmennuksessa. Tässä ratkaisevassa vaiheessa 

HOM suunnataan joko urasuunnitteluun tai suoraan työnhakuun. Mikäli 

asiakas tarvitsee nopeasti tuloja tai hän hakee samanlaista työtä kuin on tehnyt 

aiemmin, asiakas ohjataan työnhakuohjaukseen (kuvio 11). Mikäli asiakas 

tarvitsee työuran muutosta ja hänellä on riittävät taloudelliset resurssit, häntä 

autetaan suunnittelemaan uutta uraa.  

 

 

              Itsetunnon  
            palautuminen 

       * Surutyö 
        * Talous 
        * Itsekunnioitus 
        * Stressi 
 

 
                Työnhaku               Urakehitys- 
                 suunnittelu 
           * Verkostoituminen          * Itsearviointi 
           * Vaikuttaminen          * Uraselvitys 
           * Neuvottelut          * Päätöksenteko 

          * Toiminta 
 

 

KUVIO 11: Kokonaisvaltainen outplacement-malli, HOM (Kirk 1994, 11) 

 

 

HOM 2) urasuunnittelu 

 

Kirkin (1994, 14) toinen, HOM:n urasuunnitteluvaihe, sisältää neljä perinteistä 

askelta: itsearviointi, uraselvitys, päätös valittavasta urasta ja 

toimintasuunnitelma. Itsearviointi käsittää asiakkaan kiinnostusten, taitojen, 

arvojen ja henkilökohtaisen tyylin analysoinnin. SOICC käyttää arviointiin 

käytännöllisiä välineitä, jotka eivät vaadi ammatillisesti muodollista 

pätevyyttä.  

Kirkin (1994, 14-15) mallissa on kuusi suunnitelmallista 

päätöksentekovaihetta, joita asiakkaat käyttävät. Kirkin vaiheet ovat:  
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1) urasuunnitelman ongelman määrittely 

2) ”hyvä” ratkaisu 

3) erilaiset uravaihtoehdot 

4) lisätietoja hankkiminen mielenkiintoisimmista vaihtoehdoista  

5) todennäköisimpien ja riskittömimpien vaihtoehtojen vertailu 

6) vaihtoehdon valinta.  

 

Kirkin (1994, 15) urasuunnittelu tähtää uratavoitteeseen ja seuraava vaihe on 

selvittää kuinka se toteutetaan. Urasuunnittelu sisältää toimintasuunnitelman ja 

alatavoitteet alustavan aikataulun mukaan. Alatavoitteita voivat olla 

esimerkiksi työllistyminen uuteen työtehtävään tai oman yritystoiminnan 

aloittaminen. Samalla luodaan strategia tavoitteen saavuttamiseksi ja 

ennakoidaan mahdolliset tavoitteen saavuttamisen esteet.  

 

HOM 3) työnetsintä 

 

Kirkin (1994, 15) kolmas HOM:n vaihe, työnhaku, tukee asiakkaita 

kehittämään verkostoitumis-, vaikutus- ja neuvottelutaitoja (kuvio 11). 

Ohjaajat valmentavat työttömiä verkoston muodostamisessa käyttäen laajaa 

tukiverkostoa (kuvio 12). Työttömiä pyydetään ”ajattelemaan verkostoa omana 

epävirallisena työnhakuhenkilöstönä”. Heille korostetaan, että verkostoitumalla 

useimmat ihmiset varmistavat työllistymisensä.  
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       Ihmiset jotka 
       saavat minut 
        nauramaan 
    _______________ 

   _______________    
                   Ihmiset jotka ovat      _______________         Ihmiset joilla on 
                    olleet suurimpia             suuri suosio 
     idoleitani 
                    _______________          _______________ 
                    _______________          _______________ 
                    _______________          _______________ 

 
  
           Henkilö- 
          kohtainen 
          verkostoni 

 Ihmiset joilla on             Ihmiset jotka     
    merkittävä           tuntevat kaikki 
      vaikutus 
                    _______________          _______________ 
                    _______________          _______________ 
                    _______________          _______________ 

       Ihmiset jotka 
     todella tuntevat 
      ammattitaitoni 
    _______________ 
    _______________ 
    _______________ 
 
 

KUVIO 12: Henkilökohtainen verkostoni (Kirk 1994, 16) 

 

 

Kirkin (1994, 15) mallissa ohjaajat opettavat asiakkaitaan tekemään kaikkensa 

verkostoitumisessa. Asiakkaita valmennetaan luottamaan ihmisiin, jotka 

tuntevat tärkeät ja vaikutusvaltaiset päätöksentekijät. Ohjaajat neuvovat 

asiakkaitaan luottamaan perheeseensä ja verkostonsa niihin ihmisiin, jotka ovat 

onnistuneesti selviytyneet samanlaisesta uramuutoksesta (kuvio 12).  

Kirkin (1994, 15-16) HOM käyttää pienryhmäkeskusteluja ja roolileikkejä 

opettaakseen työntekijöitä olemaan vakuuttavia. Kirk pitää itsestään 

selvyytenä, että ”vakuutat ihmiset vain niin pitkälle kuin osaat heidän kieltään, 

eleitään, elämänmenoaan, imagoaan, asennettaan, ideoitaan ja samaistaa tapasi 

heidän kanssaan”. Asiakkaita valmennetaan olemaan määrätietoisia, mutta ei 
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liian aggressiivisia suhteessaan entisiin työkavereihin ja potentiaalisiin 

työnantajiin. Heitä neuvotaan ottamaan niin paljon kuin mahdollista selvää 

henkilöistä, jotka heidän tulee vakuuttaa, tuntemaan heidän liiketoimintansa, 

odottamaan ja valmistautumaan kohtaamaan vastarintaa sekä tarttumaan 

toimeen. Heitä valmennetaan täydentämään ja vahvistamaan yhteisiä 

vahvuuksia keskenään ja muiden kumppanien kanssa. Asiakkaat oppivat 

vakuuttamaan potentiaalisille työnantajille, että heillä on tärkeää sanottavaa ja 

saamaan kuuntelijat huomaamaan heidän ansionsa.  

Kirkin (1994, 16-17) mallissa irtisanottuja työntekijöitä valmennetaan myös 

kiinnittämään huomiota verbaaliin ja non-verbaaliin viestintään. Monen 

asiakkaan täytyy pinnistellä pitääkseen tukahdetun vihan loitolla 

työpaikkahaastatteluissa. Positiivisen mielikuvan, kuten pukeutumisen, kehon 

kielen ja äänensävyn katsotaan olevan yhtä tärkeää kuin se, mitä he oikeastaan 

sanovat potentiaalisille työnantajille.  

Kolme outplacement-mallia. Aquilanti ja Leroux (1999, 179-182) esittelevät 

kolme outplacement-mallia. 

 

I  Latackin ja Dozierin (1986) urakasvumalli 

 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 179) mukaan irtisanomisesta johtuva stressi 

täytyy pitää alhaalla, jotta yksilö voisi kehittyä työurallaan. Kun stressitaso on 

alhainen, yksilö pystyy käyttämään tuloksellisesti työnhakutekniikoita, 

organisointia ja toteutustoimenpiteitä ja suuntautumaan tulevaisuuteen. 

Latackin ja Dozierin urakasvumallissa outplacement-konsultti auttaa ihmistä 

pitämään stressitasonsa alhaalla. Latack ja Dozier (1986, 382) väittävät, että 

yksilön aiempi työtyytyväisyys työuran keskivaiheilla ja korkea aktiviteettitaso 

ovat tekijöitä, jotka auttavat stressin hallinnassa ja helpottavat urakehitystä. 

Korkea aktiviteettitaso on tärkeää kandidaateille, koska se auttaa heitä 

pitämään yllä riittävää motivaatiota. Latackin ja Dozierin mukaan aktiviteetin 

ylläpitäminen myötävaikuttaa urakasvua, koska ihmisen toimeliaisuus korvaa 

negatiivisen palautteen, pitää yllä työnhakukykyä sekä varjelee identiteettiä ja 

itsetuntoa. Työn menettämisestä seuraa monelle taloudellinen alamäki, joka 

aiheuttaa suurta stressiä. Taloudellinen ahdinko pitkittää työn menetyksestä 

johtuvaa traumaa ja vähentää työnhakukykyä. Toinen ympäristötekijä, 
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sosiaalinen tuki, vaikuttaa myös yksilön urakehitykseen. Stressin ja 

menetyksen hetkillä on tärkeää tuntea ystävien ja perheen tukea. Latackin ja 

Dozierin mallin muutosvaihe sisältää kandidaatin surun- ja vihantunteen 

analysoinnin sekä arvioinnin työttömyyden pituuden vaikutuksesta. Konsultti 

voi auttaa kandidaattia työstämään surua ja vihaa empatian ja aktiivisen 

kuuntelun avulla.  

 

II  Mirablen (1985) muutoskonsultointimallin kehitysvaihe  

 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 180) mukaan Mirablen 

muutoskonsultointimallissa outplacement-ohjaus sisältää viisi kehitysvaihetta:  

 

1) tuki 

2) pohdiskelu 

3) selkeyttäminen  

4) suuntautuminen 

5) näkökulman muuttaminen. 

  

Tukivaiheessa konsultti kohdistaa huomionsa irtisanotun emotionaaliseen 

traumaan. Mirablen mukaan konsultin ensisijainen rooli tukivaiheessa on antaa 

kandidaatille henkinen selkänoja. Konsultin täytyy samanaikaisesti huolehtia 

henkisestä tuesta ja rohkaista kandidaattia tunnistamaan tapahtunut.  

Pohdiskeluvaiheessa kandidaatit kykenevät siirtämään syrjään 

emotionaalisen trauman ja alkavat kohdistamaan enemmän huomiota 

työnhakuun. Kandidaatti alkaa tutkia ja ymmärtää tunteitaan ja reaktioitaan 

haastatteluiden, testien, kuuntelun ja pohdiskelun avulla. Huomio kohdistetaan 

kandidaatin vahvuuksiin ja heikkouksiin, motiiveihin ja uratoiveisiin.  

Seuraava vaihe Mirablen muutoskonsultointimallin kehitysvaiheissa on 

selkeyttäminen, jossa kandidaatit alkavat selvittämään urasuunnitelmiaan sen 

pohjalta, mitä he ovat oppineet itsestään ja työelämästään.  

Suuntautumisvaiheessa konsultti avustaa kandidaatteja suunnittelemaan 

tarkoituksenmukaista työuraa. Kandidaatti ja konsultti tutkivat yhdessä 

mahdollisia ura- ja elämänsuuntia sekä kandidaatti laatii ansioluettelon, 

verkostoitumisstrategian ja markkinoi itseänsä mahdollisille työnantajille 
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Viimeisessä muutoskonsultoinnin vaiheessa, näkökulman muutoksessa, 

irtisanomistapahtuma saa uuden merkityksen. Suurin osa muutostyöstä on 

saatettu loppuun ja nyt kandidaatti saa uuden näkökulman irtisanomiseensa, 

mikä helpottaa suhtautumista tulevaisuuteen.  

III  Kirkin (1994) kokonaisvaltainen outplacement-malli, HOM. Kolmantena 

mallina Aquilanti ja Leroux (1999, 181-182) esittelee Kirkin kokonaisvaltaisen 

outplacement-mallin, jota olen käsitellyt jo edellä. 

Yhteenvetona, jokaisesta yllä olevista outplacement-malleista puuttuu 

Aquilantin ja Lerouxin mielestä konkreettinen teoreettinen pohja. Aquilanti ja 

Leroux (1999, 182) sanovat, että Superin (1957, 1980; Super, D., Super, C. & 

Savickas, M. 1996) urakonsultointiteoria tarjoaa teoreettisen viitekehyksen 

esitettyihin outplacement-malleihin.  

 

Urateoria: Superin elämänkaari, urakonsultoinnin kehittämisteoria 

 

Aquilanti ja Leroux (1999, 182) sanovat, että Superilla on suuri vaikutus 

työuran käsitykseen. Superin elämänkaaritutkimus sisältää käsityksen elämän 

uudelleenrakentumisesta, joka on varsin merkityksellinen outplacement-

konsultoinnille. Super väittää, että ”tilaisuus elämän uudelleenrakentumiselle 

voi olla uudenlainen ja kehittävä tapahtuma”. Kun ihminen menettää työnsä, 

outplacement-konsultti avustaa kandidaattia elämän uudelleenrakentumisessa. 

Siinä käsitellään vanhan elämän rakenteen romahtamista ja rakennetaan uutta 

tulevaisuutta. Superin mukaan on tärkeää tunnistaa, että irtisanotun ihmisen 

vuorovaikutus toisten kanssa ja elämän rakenne voivat peruuttamattomasti 

muuttua ja siksi hänen täytyy aloittaa alusta.  

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 182) mukaan työpaikan menetys ja 

outplacement-prosessi voidaan liittää Superin käsitykseen 

urasopeutumiskyvystä. Superin mallin seitsemän vaihetta ovat:  

 

1) työn tekemisen arvo 

2) kyky hallita elämäänsä 

3) pohdiskelutaidot/kokemuksista oppiminen 

4) suunnitelmallisuus 

5) informaation kerääminen 
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6) päätöksenteko 

7) arviointi. 

 

Surutyöteoriat. Esitetyissä outplacement-konsultointimalleissa on Aquilantin ja 

Lerouxin (1999, 183) mielestä puutteita surutyön ja menetyksen kohtaamisen 

osalta. Surutyöprosessi on kuitenkin avainasemassa outplacement-

konsultoinnissa. Aquilanti ja Leroux sanovat, että Kubler-Rossin (1969) sekä 

Parkerin ja Lewisin (1981) surutyö- ja muutosteoriat ovat konkreettisena 

teoriaperustana outplacement-konsultoinnissa.  

 

Kubler-Rossin (1969) surutyöteoria 

 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 183) mukaan Kubler-Rossin (1969) 

surutyöteoria on erittäin olennainen outplacement-konsultoinnissa. Kubler-

Rossin teorian mukaan ihmisen kohdatessa työn menettämisen tai trauman, hän 

etenee surutyön läpi viiden vaiheen kautta. Kubler-Rossin viisi vaihetta ovat: 

 

1) järkytys ja kieltäminen  

2) viha 

3) puolensa pitäminen 

4) masennus 

5) tunnustaminen.  

 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 183) mukaan Finley ja Lee (1981) sekä Kravetz 

(1978) ovat sanoneet, että työn menetys voidaan kokea yhtä traumaattisesti 

kuin avioero tai rakastetun ihmisen menettäminen Siksi surutyövaiheet ovat 

sekä tarpeellisia että käyttökelpoisia.  

Kolme Kubler-Rossin ensimmäistä vaihetta, järkytys ja kieltäminen, viha 

sekä puolensa pitäminen, antavat lähtökohdan alustavalle muutokselle 

irtisanomisen jälkeen.  

Erotetut ihmiset ovat järkyttyneitä ja kieltävät tapahtuman heti irtisanomisen 

jälkeen. He eivät usko, että juuri heille tapahtuu tällaista. Järkytys voi mennä 

ohi, kun kandidaatilla on mahdollisuus henkiseen tukeen irtisanomisen jälkeen.  
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Seuraava vaihe on viha. On normaalia olla vihainen työnantajalle, koska 

useimmat ihmiset uskovat olevansa hyviä työntekijöitä eivätkä omasta 

mielestään ansaitse irtisanomista. Vihan käsittely voi ottaa aikaa. Jotkut 

irtisanotut eivät kykene työstämään vihaansa ja pysyvät vihan vallassa tai 

palaavat vihan tunteeseen myöhemmin.  

Puolensa pitämisvaiheessa irtisanottu saattaa selittää itselleen erottamisen 

syitä. Irtisanottu työntekijä voi sanoa ”Jos olisin työskennellyt ahkerammin, 

olisin voinut pitää työni”. Käymällä läpi tämän vaiheen kandidaatin 

suhtautuminen erottamiseen alkaa muuttua.  

Kun kandidaatti selviää kolmen ensimmäisen vaiheen läpi, alkaa hän 

käsitellä menetyksiään emotionaalisesti. Kubler-Rossin surutyömallissa ei ole 

määrättyä aikataulua näiden vaiheiden läpikäymiseen. Joiltakin saattaa mennä 

kauemmin työstää asiansa kuin toisilta. (Aquilanti & Leroux 1999, 183.) 

Kubler-Rossin surutyömalli on luonteeltaan kehää kiertävä. Esimerkkinä 

kehämäisyydestä on se, että yksilö voi siirtyä järkytyksestä ja tapahtuneen 

kieltämisestä vihaan, siitä puolensa pitämiseen tai takaisin järkytyksen ja 

kieltämisen vaiheeseen. On tärkeää, että konsultit kertovat surutyön vaiheista, 

kun kandidaatti käy niitä läpi. (Aquilanti & Leroux 1999, 183-184.) 

 

Parkerin ja Lewisin (1981) muutosmalli 

 

Toinen käyttökelpoinen malli menetyksen ja surutyön läpikäymiseen on 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 84) mielestä Parkerin ja Lewisin (1981) 

muutosmalli. Parker ja Lewis esittävät seitsemän vaihetta, jotka yksilö käy läpi 

surutyössä. Ne ovat: 

 

1) taantuminen 

2) vähätteleminen 

3) menetys ja surutyö 

4) tunnustaminen 

5) suhtautumisen muuttaminen 

6) tarkoituksen etsiminen 

7) sisäistäminen.  
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Ensimmäiset neljä vaihetta ovat yhtenevät Kubler-Rossin vaiheille. Viides, 

suhtautumisen muuttaminen, antaa kandidaatille luvan testata uusia 

käyttäytymismalleja, ajatuksia ja elämäntyyliä. Kandidaatti arvioi, mitä 

elämässä jää jäljelle sen jälkeen, kun hän on menettänyt työnsä. Kandidaatti 

saa usein uutta energiaa ja liittyy erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin ja alkaa 

harrastamaan erilaisia aktiviteetteja. Työn menetyksen jälkeen kandidaatti voi 

löytää muita myönteisiä asioita elämässään. Hän voi muuttaa rutiineitaan ja 

vapaa-ajan harrastuksiaan. (Aquilanti & Leroux 1999, 184.) 

Kuudes vaihe, tarkoituksen etsiminen, voi olla olennainen osa 

surutyöprosessia. Tässä vaiheessa kandidaatti alkaa kysyä itseltään, mitä työn 

menetys merkitsee hänelle yksilöinä. Kandidaatti voi tarkistaa 

arvomaailmaansa, analysoida aiempaa elämäntyyliään sekä työn ja perheen 

merkitystä. Ihminen on voinut menettää näkemyksensä arvostamistaan asioista 

työssään ja saa nyt mahdollisuuden arvioida niitä uudelleen. Tarkistellessaan 

mennyttä työtään, kandidaatti voi kyetä näkemään työn menetyksen eri 

näkökulmasta. (Aquilanti & Leroux 1999, 184.) 

Seitsemännessä vaiheessa, sisäistämisessä, kandidaatti voi lisätä työn 

menetyksen elämänkokemukseensa. Parker ja Lewis mainitsevat, että 

muutoskokemus ”ei ole ’jotain tunnistamatonta’, jonka kanssa täytyy tulla 

toimeen, vaan jotain todellista ja ’tässä ja nyt’, joka toimii ponnahduslautana 

uusille kokemuksille”. Sisäistämisvaiheessa kandidaatti kykenee näkemään 

työn menetyksen yhtenä osana koko elämänkirjoa ja osaa hyötyä siitä 

kokemuksena. (Aquilanti & Leroux 1999, 184.) 

 

Aquilantin integroitu outplacement-malli, AIM 

 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 177-178) mukaan olemassa olevat 

outplacement-mallit eivät sisällä tarvittavaa käytännön ja teorian vaiheita 

outplacement-konsultoinnin täydelliseen ja tehokkaaseen malliin. Aquilanti ja 

Leroux yhdistävät surutyömallit ja Superin urakonsultointiteorian Aquilantin 

integroiduksi outplacement-malliksi (AIM). AIM on kehitetty erilaisista suru- 

ja urateorioiden näkökulmista kokonaisvaltaiseen johdatukseen outplacement-

konsultointiin. AIM yhdistää Superin (1980) urakehittämistyön, Kubler-Rossin 

(1969) työuramallin sekä Parkerin ja Lewisin (1981) muutossyklimallin.  
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Aquilantin ja Lerouxin (1999, 177) mukaan O´Donnellin (1992, 3) 

outplacement-konsultointimalli muodostuu irtisanottujen auttamisesta, jossa 

arvioidaan ihmisten senhetkisiä taitoja ja annetaan hallinnollista tukea 

työnhakutaitojen edistämiseksi ja uuden työpaikan löytymiseksi. Aquilanti ja 

Leroux  pitävät O´Donnellin mallia outplacement-konseptin 

perusmääritelmänä, mutta liioitellun epämääräisenä. Paremman määrittelyn 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 177) mukaan antaa Healy (1982, 566), jonka 

mukaan outplacementin tarkoitus on  

 

vähentää ahdistuneisuutta ja henkistä painetta, joka on uran hajoamisen 
tuottamaa; lisätä mielenkiintoa työnhakuun; ohjata systemaattisesti 
rakennettuun työnhakuun; lyhentää työttömyysaikaa ja tehostaa 
uramuutosta, joka parantaa tai ainakaan ei vähennä työntekijän 
palkkatuloja.  

 

Aquilantin ja Lerouxin mielestä Healyn määritelmästä puuttuu kuitenkin 

teoreettinen perusta.  

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 179) mukaan outplacement-konsultointi on 

paljolti sidonnainen taloustilanteeseen, koska outplacementia käytetään paljon 

liiketoimintojen uudelleenorganisoinneissa. Outplacement-konsultointia 

käytetään myös niin sanottujen ongelmallisten työntekijöiden kohdalla, jolloin 

työnantajan tarkoitus on päästä eroon työntekijästä mahdollisimman helposti. 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 184) mielestä kuvatut vaiheet Kubler-Rossin 

sekä Parkerin ja Lewisin surutyöteorioissa antavat outplacementiin yhtenäisen 

mallin sekä teoreettiselta että käytännölliseltä pohjalta. AIM sisältää monta 

käytännön vaihetta, jotka ovat mukana esitetyissä outplacement-

konsultointimalleissa lisättynä kokemuksella urakonsultoinnista. AIM käsittää 

neljä vaihetta (kuvio 13):  

 

1) menetys, surutyö ja muutos 

2) henkilökohtainen kehittyminen  

3) työpaikan etsiminen 

4) jatkuva ohjaus ja tuki. 
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    Vaihe 4: Jatkuva ohjaus   

  

         Vaihe 1: Menetys, 

         surutyö ja muutos  

 

         Vaihe 2: Henkilökohtainen       Kandidaatti Vaihe 3: Työpaikan 

kehittyminen             etsiminen 

 

 

 

  

                  ja tuki 

 

KUVIO 13: Aquilantin integroitu malli (Aquilanti & Leroux 1999, 185) 

 

 

AIM 1) menetys, surutyö ja muutos 

 

Ensimmäinen AIM:n vaihe, menetys, surutyö ja muutos, sisältää työpaikan 

menettämisen aiheuttaman trauman. Kandidaatti käy läpi surutyöprosessia 

kaikkien neljän AIM-mallin vaiheen aikana. Joskus kandidaatti voi taantua 

surutyövaiheeseen tai hän voi hypätä joidenkin vaiheiden yli. Vaiheiden 

läpikäyntiin ei ole määrättyä aikaa. (Aquilanti & Leroux 1999, 185.) 

Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää, että konsultti luo lämpimän ja 

avoimen suhteen kandidaattiin. Konsultin tulee olla joustava, luotettava, 

lämmin, välittävä, ymmärtävä ja empaattinen kandidaatille kaikkien AIM-

mallin vaiheiden aikana. Kandidaatin täytyy voida tuntea, että hän luottaa 

konsulttiin ja että konsultin tulee olla aina valmis kuuntelemaan. Konsultti-

kandidaatti –suhde on avainasemassa onnistuneeseen outplacement-prosessiin. 

(Aquilanti & Leroux 1999, 186.) 

Konsultti vastaa ratkaisevasti kandidaatin työnhakuvalmiudesta. Picman 

(1997, 67) sanoo Aquilantin ja Lerouxin (1999, 186) mukaan, että konsultin 
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”täytyy määrittää, mihin kandidaatti on valmis sitoutumaan outplacement-

prosessissa”.  

Vaikka useimmat outplacement-konsultit eivät ole psykologeja, täytyy 

heidän osata tunnistaa kandidaatin emotionaalinen tila. Aquilantin ja Lerouxin 

(1999, 186) mukaan Locker (1997, 21) huomauttaa, että konsultille on tärkeää 

kyetä tunnistamaan ero ”tarkoituksenmukaisen surun ja suruajan sekä 

sairaalloisen surun ja suruajan” välillä. Viha, ahdistus ja vähäinen masennus 

ovat normaaleita reaktioita työn menetykseen. Jos kandidaatti on epätoivoinen, 

menettää kaikki kiinnostuksensa ilonaiheisiin ja kokee totaalista 

toivottomuutta, pitäisi niiden olla konsultille merkkeinä vaikeasta 

sairaalloisesta masennuksesta. Tällöin konsultin pitää kehottaa kandidaattia 

kääntymään psykologin puoleen terapiaa varten. 

Kun kandidaatti alkaa työstämään surutyöprosessia, konsultin täytyy tukea 

häntä. Samalla kandidaatti-konsultti –suhde kehittyy ja keskinäinen luottamus 

kasvaa. Outplacement-ohjaaja vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka valmis 

kandidaatti on alkamaan toisen AIM-mallin vaiheen. 

 

AIM 2) henkilökohtainen kehittyminen 

  

Henkilökohtaisen kehittymisvaiheen ensimmäinen askel on arviointi. 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 186) mukaan Meyerin ja Shadlen (1994, 83) 

mallissa konsultti voi huolehtia kandidaatista auttamalla  

 

häntä arvioimaan itseään, elämäänsä ja työtään – kykyjään ja 
puutteitaan; unelmiaan ja rajoitteitaan; arvojaan, halujaan, tarpeitaan, 
kiinnostuksiaan, luonnettaan, luonteenpiirteitään sekä erityisesti 
suorituksiaan ja saavutuksiaan. 

 

Käsitys AIM:n arvoista yhdistyy Superin (1957) käsitteeseen työn arvojen 

tärkeydestä ja kuinka arvojen selkeyttäminen voi auttaa kandidaattia lähemmäs 

työelämän tavoitteiden saavuttamista. (Aquilanti & Leroux 1999, 186). 

Osa arviointiprosessia tulisi kohdistaa kandidaatin työn arvoihin. Aquilantin 

ja Lerouxin (1999, 186-187) mukaan Mayer ja Shadle (1994) sanovat, että 

ohjaajat voivat käyttää useita kandidaatin arviointistrategioita, kuten 
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esimerkiksi psykologiset testit, kysymyslomakkeet, osaamisen luettelointi ja 

kirjoitusharjoitukset. Neljä arvioinnin aluetta ovat: 

 

1) arvot  

2) kiinnostukset 

3) elämäntyyli 

4) taidot.  

 

Arviointi on ratkaiseva urasuunnittelun kehittämisessä, oli arviointi sitten  

epämuodollinen itsetutkiskelu tai muodollinen testaus. Tämä askel on 

samanlainen Mirablen toisen vaiheen, muutosvaiheen kanssa. Askel auttaa 

ohjaajaa ymmärtämään kandidaattinsa vahvuuksia ja heikkouksia. (Aquilanti & 

Leroux 1999, 187.)  

Toisena askeleena AIM-mallin toisessa vaiheessa, henkilökohtaisessa 

kehittymisessä, on stressin käsittely. Stressi käsitetään siten, että kandidaatti 

pelkää uramuutosta ja tilanne voi sisältää ahdistusta tai pelkoa kysyä tietoja ja 

neuvoja. Muita mahdollisia stressioireita on ylenmääräinen valmistautuminen 

kohtaamistilanteisiin, jatkuva kiinnostuksen osoittaminen toisiin ihmisiin ja 

pelko kohdata toista ihmistä ensimmäistä kertaa. Kandidaatin kyky hallita 

elämäänsä voi vaikuttaa stressin tasoon. On tärkeää, että ohjaaja on tietoinen 

kandidaatin mahdollisesta stressistä ja rohkaisee häntä puhumaan asioista, 

jotka lievittävät stressiä. (Aquilanti & Leroux 1999, 187.) 

AIM-mallin toisen vaiheen, henkilökohtaisen kehittymisvaiheen, 

kolmantena askeleena on talousasioiden suunnittelu. Jos kandidaatti 

stressaantuu ja huolehtii liiaksi talousasioista, ei hän kykene kohdistamaan 

täyttä huomiota työpaikan etsimiseen. Ohjaajan tulisi tietää kandidaatin 

taloudellisista suunnitelmista. Ohjaaja voi hankkia tietoa erorahastoista, 

eläkkeistä ja työttömyyskorvauksista. Nämä voivat helpottaa joidenkin 

kandidaattien pelkoa taloudellisesta tilanteesta ja kandidaatit voivat keskittyä 

työpaikan etsimiseen. (Aquilanti & Leroux 1999, 187.) 
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AIM 3) työpaikan etsiminen 

 

Kandidaatin kolmantena vaiheena on panna toimeen työpaikan etsiminen. 

Arvioinnin avulla kandidaatti on tietoinen arvoistaan, kiinnostuksistaan, 

elämäntyylistään ja taidoistaan stressin ja taloudellisen tilanteen liennyttyä. 

(Aquilanti & Leroux 1999, 187-188.) 

Avainaskeleita työpaikan etsimisvaiheessa ovat: 

 

1) haastattelut 

2) ansioluettelon laatiminen 

3) verkostoituminen 

4) työpaikkahaastattelutaidot.  

 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 188) mukaan Meyerin ja Shadlen (1994) 

mallissa haastattelut voidaan nähdä yhtenä tehokkaimmista keinoista kerätä 

asiatietoja, oivaltaa omia kykyjä ja saada tietoa piilevistä 

työpaikkamahdollisuuksista. Haastattelut voivat olla myös hyödyllisiä 

verkostoitumiskanavia. Haastatteluissa kandidaatti keskustelee alansa 

ammattilaisten kanssa ja kysymykset yksityiskohdista koskevat määrättyä 

työtehtävää. Kysymysten avulla kandidaatti voi koota tietoja tietystä työstä, 

urasta tai ammatista, mikä voi auttaa häntä tekemään tulevaisuuden 

urapäätöksiä.  

Ansioluettelo on eräs tärkeimmistä tekijöistä työpaikan etsimisessä. 

Ansioluettelossa kandidaatti tekee yhteenvedon työtehtävistään ja osoittaa 

oman ammattitaitonsa. Se auttaa myös kandidaattia arvostamaan itseään ja 

saavutuksiaan. On tärkeää, että vaikka ohjaaja osaa opastaa kandidaattia itse 

outplacement-ohjauksessa, on kandidaatin asia päättää mitä tietoja 

ansioluettelon tulisi sisältää. Ansioluettelon tulisi olla kandidaatin kuvaus, ei 

ohjaajan. Ohjaajan tarkoitus on avustaa kandidaattia luomaan ansioluettelo, 

joka on huomiota herättävä ja houkuttelee työnantajan ottamaan yhteyttä. 

(Aquilanti & Leroux 1999, 188.) 

Verkostoitumistaidot voivat olla keinoja löytää oikeanlainen työpaikka. 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 188) mukaan Meyer ja Shadle (1994, 131) 

määrittelevät verkostoitumisen ”kontaktien tekoprosessina ja yhteydenpitona 
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ihmisiin, jotka voivat auttaa – tai vaikuttaa toisia auttamaan – hankkimaan 

uratietoutta tai työpaikkamahdollisuuksia”.  

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 188) mukaan Lewisin (1993) tutkimukset 

osoittavat, että 85 prosenttia täytettävistä työpaikoista ei ole julkisessa haussa 

ja siksi verkostoitumisella on suuri merkitys työpaikan hakijalle. Kandidaatin 

täytyy kääntyä henkilökohtaisten kontaktien puoleen löytääkseen mahdollisia 

työpaikkoja. Ohjaajan vastuulla on opettaa verkostoitumistaitoja kandidaateille, 

jotta nämä voivat hyödyntää henkilökohtaiset kontaktinsa.  

Työpaikkahaastattelutaidot ovat tärkeitä työpaikan etsimisessä. Vaikka 

ansioluettelot ja verkostoituminen auttavat kandidaatteja erottumaan edukseen 

muista, haastattelutaidot ovat avainasemassa työpaikan saamisessa. Aquilantin 

ja Lerouxin (1999, 189) mukaan Meyer ja Shadle (1994) väittävät, että 

haastattelu on melkein aina tärkein menetelmä, jota työnantaja käyttää 

valitakseen oikeanlaisen työnhakijan. Outplacement-ohjaaja opettaa 

kandidaattia valmistautumaan haastatteluun, jossa kandidaatin tulisi tehdä 

myönteinen vaikutus mahdolliseen työnantajaan. Harjoitushaastattelut ovat 

hyödyllisiä tekniikoita opeteltaessa vastaamaan työnantajan kysymyksiin.  

Kandidaatti kerää tietoa erilaisista työpaikkamahdollisuuksista, yhtiöistä ja 

niiden henkilöstötarpeista ja kandidaatit oppivat myös keskenään 

työnhakutaitoja. Kandidaatin tulee tehdä päätös siitä, mitä työpaikkaa ja kuinka 

hän sitä hakee ja hänen tulee selvittää erilaisia vaihtoehtoja. 

Suunnitelmallisuus, tiedon kerääminen ja päätösten tekeminen ovat 

perusedellytyksiä työpaikan saamiseksi. Ohjaaja voi opastaa kandidaattia 

urasopeutumiskykyyn ja toimia ponnahduslautana työnhaulle. (Aquilanti & 

Leroux 1999, 189.) 

 

AIM 4) jatkuva ohjaus ja tuki 

 

Viimeinen vaihe, jatkuva ohjaus ja tuki, on ehkä kaikkein kriittisin. 

Outplacement-prosessia ei käydä läpi tiettyyn määräaikaan sidottuna. 

Edeltävien kolmen vaiheen jälkeen on elintärkeää, että ohjaaja tukee 

kandidaattia. Tuki ei kuitenkaan saa loppua kandidaatin ensimmäisiin 

työpaikkahaastatteluihin. Kandidaatilla on outplacement-prosessin aikana 
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monia ylä- ja alamäkiä ja siksi ohjaajan horjumaton tuki on tarpeen tasaiselle 

muutokselle uudessa elämäntilanteessa. (Aquilanti & Leroux 1999, 189.) 

Ohjaus- ja tukivaiheessa kandidaatilla on mahdollisuus pohtia kokemaansa 

muutosprosessia ja kyetä oppimaan kokemuksestaan. Kandidaatti alkaa 

ymmärtämään käyttäytymistään, toimenpiteitään ja reaktioitaan 

irtisanomistilanteessa ja työn etsintävaiheessa. Tämä voi auttaa kandidaattia 

tulevissa uravalintatilanteissa. (Aquilanti & Leroux 1999, 190.) 

Kandidaatin rohkaiseminen on avainasemassa outplacement-prosessin 

ohjaus- ja tukivaiheen aikana. Usein outplacement-prosessin alussa kandidaatti 

voi vastustaa ohjausta ja ei ehkä halua työskennellä outplacement-prosessin 

eteen. Ohjaajan tulee rohkaista kandidaattia käsittelemään muutosta, käymään 

läpi arviointiprosessia, panemaan toimeen työnhaku ja saamaan toteutettua 

mahdollisuudet. Ohjaaja auttaa kandidaattia jatkuvalla rohkaisulla sekä 

myönteisellä asenteella ja opastuksella. Henkilökohtainen ohjaus on jatkuvaa 

outplacement-prosessin aikana ja ohjaajan tulisi olla valmis kuuntelemaan 

kandidaattia jokaisessa AIM-mallin neljässä vaiheessa. Jokaisessa 

ohjaustilanteessa ohjaajan on tärkeää seurata kandidaatin tunteita, motivaatioita 

ja muutosprosessia. (Aquilanti & Leroux 1999, 190.) 

Ohjauksen lisäksi työnhaun kiinteä seuranta on tämän viimeisen vaiheen 

toinen elementti. Seurannalla on useita tarkoituksia: selvityksen pyytäminen 

haastattelun jälkeen, tilanteen tarkistus ja tuki vielä senkin jälkeen kun 

kandidaatti on saanut töitä. Seurantaan kuuluu lisäksi keskustelu outplacement-

prosessin käyttökelpoisuudesta ja tarvittavista muutoksista. Kandidaatin 

palaute voi auttaa ohjaajaa tekemään muutoksia ohjaustapaan, prosessiin tai 

outplacement-ohjelmaan. (Aquilanti & Leroux 1999, 190.) 

 

AIM:n rajoitteet 

 

Aquilantin ja Lerouxin (1999, 190) mukaan yksi AIM-mallin rajoitteista on se, 

että se ei ole portaittainen menetelmä. Sitä ei myöskään voida soveltaa 

käytäntöön ilman konsultin merkittävää harjaantumista ja kokemusta. Aquilanti 

ja Leroux painottavat, että outplacement-ohjaajalla täytyy olla kokemusta 

yrityskonsultoinnista ja liikkeenjohdosta samoin kuin outplacement-

konsultoinnista voidakseen käyttää mallia tehokkaasti.  
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Toinen AIM-mallin rajoite on se, että sitä varten ei ole olemassa ohjausta 

täydentävää työkirjaa, joka olisi hyödyllinen kandidaatille. Työkirja voisi 

sisältää henkilökohtaisen arvioinnin osatekijöitä, kuten kysymys ”Missä näen 

itseni kuuden kuukauden kuluttua?”. Tämän tyyppiset kysymykset voisivat 

antaa kandidaatille aiheita itsetutkiskeluun ja –arviointiin siitä, kuinka pitkälle 

hän on edennyt lähtökohdista. (Aquilanti & Leroux 1999, 190.) 

Aquilanti ja Leroux (1999, 190) sanovat, että kolmantena AIM-mallin 

rajoitteista on sen vähäinen käyttö [!]. Outplacement-yritykset suosivat omien 

toimintatapojen ja prosessien käyttämistä ja siksi AIM-mallia ei käytetä 

laajalti. Outplacement-yritykset kohdistavat yleensä huomion käytännön 

työhön yhdistetyn teorian ja käytännön soveltamisen sijaan.  

Vaikka AIM-malli sisältää yleisen ohjeistuksen outplacement-prosessista, 

on outplacement-ohjaus suureksi osaksi yksilöllinen prosessi, joka täytyy 

räätälöidä jokaiselle yksittäiselle kandidaatille erikseen. Jokainen 

outplacement-ohjelma täytyy tavallaan muotoilla kandidaatille sopivaksi. 

(Aquilanti & Leroux 1999, 190.) 

 

Ulkoinen vai sisäinen outplacement?  

 

Summerfieldin (1996) mukaan itse toteutetun ja ulkopuolisen outplacement-

palvelun käyttämisessä on kyse kolmesta avainkysymyksestä: Mitä tarkoitetaan 

outplacement-prosessin ”omistusoikeudella”, kenen pitäisi ”omistaa” 

outplacement-prosessi ja mitä on hyvä outplacement-käytäntö? Vastauksena 

Summerfieldin kysymyksiin British Gasin työvoimapalveluiden johtaja Rob 

McGregor väittää, että outplacement-ohjelmia ei voi omistaa ulkopuoliset 

yritykset. Ohjelmien oma omistus täytyy käydä selvästi ilmi ennen 

outplacement-prosessia, prosessin aikana ja sen jälkeen. McGregorin näkemys 

valaisee tärkeää kehitysvaihetta outplacement-konsultoinnissa. Outplacement-

yritysten tulisi olla asiakkailleen läheisiä ja joustavia sekä tarjota eri ihmisille 

ja kulttuureihin sopivia räätälöityjä palveluita. Vallitseva suuntaus on ollut 

tarjota vakio-ohjelmia, joihin asiakasyritykset on pakotettu mukautumaan. 

McGregorin mukaan outplacement-yritysten täytyy ymmärtää asiakkaan tarve 

ja muokata ohjelmat tarjoamaan oikeanlaista tukea. Hän väittää, että monet 

outplacement-yritykset verhoavat palvelunsa mystiikkaan ja suljettujen ovien 
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taakse, kun niiden sen sijaan pitäisi jakaa osaamistaan ja tietämystään 

asiakasorganisaatioille luodakseen hedelmällisen yhteistyötavan. (mts. 30.) 

 

Outplacementin arviointikriteerit 

 

Dawson ja Dawson (1996) [elektroninen artikkeli, ei sivunumeroita] luettelevat 

artikkelissaan outplacementin takaisinmaksun maksimoimiseksi yhdeksän 

kriteeriä, joilla voi arvioida outplacement-palvelua: 

 

1) ohjausresurssit ja ammattimaisuus 

2) kirjallisuus ja elektroninen aineisto 

3) ohjelmat 

4) seminaarit ryhmille 

5) johtotason tai täyden palvelun ohjelmat 

6) konsulttien ohjauskyky 

7) hallinnollinen tuki 

8) sijoittumisen onnistuminen 

9) yleinen laatu/maine. 

 

Dawson ja Dawson (1996) esittelevät erillisen arviointitaulukon, jossa kullekin 

kriteerille annetaan pisteitä yhdestä kymmeneen. Kukin kriteeri saa 

painoarvokseen kymmenen pistettä (paitsi kohta viisi, joka saa kaksikymmentä 

pistettä) ja näin maksimipistemäärä on tuhat. He esittävät, että kriteerien 

arvioija perustaa pisteytyksensä outplacement-yritysten haastatteluihin, 

kirjalliseen materiaaliin ja tilastoihin. 
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Yhteenveto  avainsanat 

 
Holistic Outplacement Model kokonaisvaltainen outplacement-malli 
 
HOM 1) itsetunnon  surutyö, talous, itsekunnioitus, stressi 

palauttaminen 
 

HOM 2) urasuunnittelu itsearviointi, uraselvitys, päätöksenteko, 
   toiminta 
  
HOM 3) työnetsintä verkostoituminen, vaikuttaminen, 
   neuvottelut 
 
Latackin ja Dozierin  stressi, aktiviteetti, talous, sosiaalinen tuki 

urakasvumalli 
  

Mirablen muutoskonsultointi- tuki, pohdiskelu, selkeyttäminen, 
mallin kehitysvaihe suuntautuminen, näkökulman muuttaminen 
 

Urateoria: Superin elämänkaari,  työn tekemisen arvo, elämänhallinta, 
urakonsultoinnin  pohdiskelutaidot/kokemuksista oppiminen, 
kehittämisteoria  suunnitelmallisuus, informaatio, 
   päätöksenteko, arviointi 
 

Kubler-Rossin surutyöteoria järkytys ja kieltäminen, viha, puolensa 
   pitäminen, masennus, tunnustaminen 
 
Parkerin ja Lewisin muutosmalli taantuminen, vähätteleminen, menetys ja 
   surutyö, tunnustaminen, suhtautumisen 
   muuttaminen, tarkoituksen etsiminen, 
   sisäistäminen 
 
Aquilantin integroitu  Super, Kubler-Ross, Parker ja Lewis,   

outplacement-malli, AIM kokemus urakonsultoinnista 
 

AIM 1) menetys, surutyö ja konsultti-kandidaatti –suhde 
muutos 
 

AIM 2) henkilökohtainen  arviointi, stressi, talous  
kehittyminen 
 

AIM 3) työpaikan etsiminen haastattelut, ansioluettelo, 
   verkostoituminen, haastattelutaidot 
  
AIM 4) jatkuva ohjaus ja tuki rohkaiseminen, asenne, seuranta 
  
AIM:n rajoitteet  ei portaittainen, vaatii kokenutta konsulttia, 
   ei ole työkirjaa, vähäinen käyttö [!], 
   yksilöllinen prosessi 
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Yhteenveto jatkoa… avainsanat 
 
Ulkoinen vai sisäinen  mitä tarkoitetaan outplacementin 

outplacement?  ”omistusoikeudella”?, kenen pitäisi 
 ”omistaa” prosessi?, mitä on hyvä 

outplacement-käytäntö? 
 
Outplacementin   ohjausresurssit ja ammattimaisuus, 

arviointikriteerit  kirjallisuus ja elektroninen aineisto, 
   ohjelmat, seminaarit ryhmille, johtotason 
   tai täyden palvelun ohjelmat, konsulttien 
   ohjauskyky, hallinnollinen tuki,  
   sijoittumisen onnistuminen, yleinen laatu/ 

   maine 
 

 

 

3.1.2. Esimerkkejä uudelleensijoittumisohjauksista 

 

HRM Partners Oy:n (internet-sivut) mukaan heidän outplacement-palveluitaan 

ovat: 

  

Ohjausprosessi koostuu kolmesta vaiheesta: 

 

1) itseanalyysi 

2) työnhakumenetelmät 

3) työnhakukampanja. 

 

Uudelleensijoittumisen ja urakehityksen lähtökohtana on hyvä itsetuntemus. 

Itseanalyysissä tarkastellaan perusteellisesti rekrytoinnin viittä 

peruskysymystä: ammattitaito, motivaatio, soveltuvuus, tulevaisuuden 

odotukset ja taloudelliset tekijät. Analyysin perusteella määritellään tulevat 

ura- ja työtavoitteet. Itseanalyysiä täydentämään ohjelmaan sisältyy myös 

psykologin tekemä henkilöarviointi. 
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Outplacement 

• uudelleensijoittumisohjaus ja –konsultointi, kun yrityksen ja yksilön 

tiet syystä tai toisesta eroavat 

• minimoida eron aiheuttamia paineita ja kielteisiä vaikutuksia 

yksilölle, esimiehelle ja yritykselle 

• lähtijöiden tuki, ohjaus ja valmennus mahdollisimman hyvään, 

varmaan ja nopeaan uudelleensijoittumiseen. 

 

Outplacement-ohjelmat 

• täyden palvelun outplacement-ohjaus 

• kuuden kuukauden outplacement-ohjaus 

• kolmen kuukauden työnhakuohjaus 

• ryhmäkohtaiset outplacement-ohjelmat 

• Top Executive –ohjelma. 

 

HRM Partners Oy:n (internet-sivut) mukaan outplacement-palveluja käytetään 

helpottamaan tilanteen ratkaisua ja erosopimuksen tekemistä esimerkiksi 

seuraavissa tilanteissa: 

 

• yrityksen toimintaa tervehdytetään toimintoja tai henkilöstöä 

supistamalla 

• kahden yrityksen toimintoja yhdistetään 

• esimies vaihtuu 

• ongelmat henkilöiden yhteistyökyvyssä 

• henkilö on sopimaton nykyiseen tehtäväänsä 

• ulkomaankomennukselta kotiin palaavan sijoittaminen 

organisaatioon 

• henkilö on epäonnistunut tehtävässään. 
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HRM Partners Oy:n (internet-sivut) mukaan outplacement-palvelun hyödyt 

ovat henkisiä, toiminnallisia ja taloudellisia: 

 

Hyödyt yritykselle: 

• asiantuntevaa suunnitteluapua vaikeissa tilanteissa 

• myönteisen erosopimuksen edistäminen 

• erotilanteen helpompi hoito esimiehen ja yrityksen kannalta 

• myönteisen työnantajakuvan säilyttäminen oman henkilöstön piirissä 

• juridisten ja taloudellisten riskien väheneminen 

• myönteisen elementin saaminen YT-neuvotteluun 

• negatiivisen julkisuuden riskin pieneneminen. 

 

Hyödyt yksilöille: 

• parempi ja nopeampi uudelleensijoittuminen 

• urasuunnittelun ja oman elämän hallinnan tehostuminen 

• tehokkaimpien työnhakumenetelmien oppiminen 

• kokeneen asiantuntijan antama henkilökohtainen ohjaus ja henkinen 

tuki 

• yksilöllisissä ohjelmissa toimistopalveluiden hyödyntäminen 

työnhaussa. 

  

Yritystalous-lehden (2002) mukaan käytetyin outplacement-palvelu on 

ajallisesti rajoittamaton täyden palvelun uudelleensijoittumisohjaus, joka 

kestää niin kauan, että irtisanottu henkilö on löytänyt hyvän ja pitemmällä 

aikavälillä sopivan ratkaisun. Sopimuksen hinta riippuu henkilön 

palkkatasosta, yleisohjeena pidetään bruttokuukausipalkkaa 2,5-kertaisena. 

 

3.2  Outplacement yrityksen näkökulmasta 

 

Kirk (1994, 17) ennusti, että liiketoimintojen alasajo ja uudelleenorganisointi 

jatkuvat luultavasti pitkään 1990-luvulla yhtiöiden yrityksenä sopeutua uuteen 

maailmaan talousjärjestykseen. Jälkikäteen arvioituna Kirkin ennustus näyttää 
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pitäneen paikkaansa ja että 2000-luvulla yritysten haasteet selvitä globaalissa 

markkinataloudessa vain kasvavat. 

 

Positiivinen henkilöstöpolitiikka 

 

Doherty ym. (1993, 45) kuvailevat artikkelissaan, kuinka organisaatiot johtavat 

muutosta henkilöstön avulla. Saneerauksia perustellaan sillä, että organisaatiota 

halutaan kehittää paremmaksi, tuottavammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. 

Saneerausten vaikutukset organisaatioon jäljelle jääviin ihmisiin voivat 

kuitenkin ehkäistä tavoitteisiin pääsemisen. Lähtevät työntekijät joutuvat 

kokemaan huomattavaa stressiä, mutta epävarmuus ja pahat aavistukset voivat 

vaikuttaa myös jäljelle jäävään henkilöstöön. Saneerauksilla voi olla 

vahingollinen vaikutus asiakas- ja toimittajasuhteisiin, koska ne vaikeuttavat 

organisaation sisäisiä ja ulkoisia suhteita. 

Dohertyn ym. (1993, 46) mukaan positiivisen henkilöstöpolitiikan tulisi olla 

kestävää ennen saneerausta, saneerauksen kuluessa ja saneerauksen jälkeen. 

Johdon tulisi kirkastaa itselleen liiketoiminnan tavoitteet, kertoa henkilöstölle 

selkeästi tavoitteistaan ja muodostaa saneerausohjelma tarkoituksenaan välttää 

epävarmuutta ja pelkoa. Positiivisesta henkilöstöpolitiikasta seuraa monia 

asioita: yritys sitoutuu käytännön tasolla omiin eettisiin toimintaohjeisiinsa ja 

antaa näin myönteisen signaalin paitsi yrityksestä lähteville työntekijöille, 

myös yritykseen jääville ihmisille. Yritykseen jäävät hyväksyvät tilanteen 

helpommin, kun he luottavat johtoon ja tulevaisuudenpelko hellittää 

Henkilöstöresurssien näkökulma on tärkeä saneerausten yksityiskohtaisessa 

suunnittelussa. Kaikkein onnistuneimmat saneeraukset ovat strategisesti 

perusteellisesti harkittuja sekä liiketoiminnan että henkilöstövoimavarojen 

suhteen. Positiivista henkilöstöpolitiikkaa voidaan pitää saneeraustapauksissa 

keskeisenä osana henkilöstövoimavarojen johtamisfilosofiaa, mikä vahvistaa 

omalta osaltaan organisaation pitkän tähtäimen menestymistä.  
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Dohertyn ym. (1993, 47) mukaan organisaatioiden näkökulma on jäänyt 

paljolti tuntemattomaksi. Työn menettämisestä sekä outplacementin käytöstä 

tulisi heidän mukaansa vielä tutkia seuraavia asioita:  

 

• yhtiön näkökanta saneeraustilanteeseen 

• saneerauksia tukevat toimenpiteet 

• organisaatioiden tapa sijoittaa outplacement-palvelut osaksi 

henkilöstöresurssipolitiikkaa ja henkilöstöhallinnon käytäntöä 

• yritysten kokemat edut 

• outplacementin käyttökelpoisuuden arviointi 

• tulevaisuuden vaatimukset outplacement-palveluiden alalla.  

 

Dohertyn ym. (1993) tutkimus 

 

Doherty ym. (1993, 47) tutkivat yritysten näkökulmaa saneerauksiin ja  

outplacementin käyttöön Isossa Britanniassa. Tutkimuksen perusjoukko 

koostui yhtiöistä kaikilta teollisuuden toimialoilta, kooltaan kahdestasadasta yli 

50 000 työntekijään. Tutkimuksen perusjoukko sisälsi outplacementin käyttäjiä 

ja ei-käyttäjiä. Kokonaisuudessaan 628 organisaatiota vastasi tutkimukseen ja 

vastausprosentti oli 16,2 prosenttia. Tutkimuksessa kysyttiin seuraavia asioita: 

 

• organisaatioiden saneeraukset 

• saneerauspolitiikka 

• vaikutukset jäljelle jääviin työntekijöihin 

• tarjotut palvelut erotetuille työntekijöille 

• outplacement-palveluiden käyttö 

• tietoisuus outplacement-palveluista. 

 

Otos ei osoittanut järjestelmällistä vinoutuneisuutta, joten tutkijat otaksuvat, 

että ilmaistut näkökannat ovat hyvin edustavia. Tiedot on kerätty aikavälillä 

syyskuusta joulukuuhun vuonna 1992. Tutkimuksen mukaan 88 prosenttia 

vastanneista organisaatioista oli kohdannut paineita henkilöstön  

vähentämiseen, mikä johti pakolliseen saneeraukseen. Tutkimukseen 
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vastanneista organisaatioista 57 prosenttia oli käyttänyt vapaaehtoista 

vähentämistä supistaakseen työvoimakustannuksia. Tutkijat havaitsivat, että 

monet organisaatiot olivat suunnitelleet vähentämisen ja olivat aivan erityisesti 

harkinneet, kuinka he voisivat parhaiten johtaa saneeraustilannetta. Yli 86 

prosentilla vastanneista organisaatioista oli jonkinlainen virallinen 

vähennyspolitiikka. Tulosta tukee Dohertyn ym. (1993, 47) mielestä 

Woodgerin (1992) tutkimus erottamiskäytännöistä, jossa 82 prosenttia 

organisaatioista ilmoitti, että heillä oli virallinen erottamispolitiikka, joka ylitti 

lakisääteiset vaatimukset.  

Dohertyn ym. (1993, 48) tutkimuksessa 75 prosenttia vastanneista 

organisaatioista oli tarjonnut jonkin tyyppistä outplacement-palvelua (sisäistä 

ja/tai ulkoista) erotettaville työntekijöille. Ulkoista outplacement-palvelua oli 

tarjottu 62 prosentissa organisaatioista. Jopa matalasuhdanteessa ja 

suurimittaisissa erottamisissa organisaatiot olivat järjestäneet outplacement-

palveluita. Laman aikana 1980-luvulla muutamat organisaatiot hankkivat 

outplacement-palveluita johtotason työntekijöille ja tämä suuntaus näytti 

nopeasti kasvaneen 1990-luvulla. Tämän suuntauksen perimmäinen filosofia 

perustuu outplacementin yleisiin ja organisaatiota koskeviin etuihin.  

Dohertyn ym. (1993, 48) mukaan organisaatiot perustelivat ulkopuolisen 

outplacementin käyttöä resursseilla. Organisaatiot käyttivät ulkopuolisia 

outplacement-palveluita ensisijaisesti, koska ne pystyivät tarjoamaan 

erityisosaamista (20 prosenttia vastanneista) ja koska ne pystyivät tarjoamaan 

resursseja sekä aikaa (18 prosenttia), joista oli niukkuutta. Ulkopuolisten 

konsulttien riippumattomuus organisaatiosta oli suurin yksittäinen tekijä 16 

prosentille vastaajista: koettiin, että ulkopuolinen outplacement tarjoaa 

luotettavampaa, ammattitaitoisempaa ja puolueettomampaa kolmannen 

osapuolen apua erotetuille yksilöille kuin oma yritys. Käytännön apu CV:n 

laadinnassa, työnhakutaitojen opettamisessa (8 prosenttia vastaajista) ja 

erityisapu, kuten ohjaus (6 prosenttia vastaajista), oli myös sijoitettu tärkeiksi 

tekijöiksi ulkopuolisten outplacement-palvelujen valitsemisessa. 

Suhdetoiminta oli ilmoitettu yli 6 prosentissa syyksi käyttää ulkopuolista 

outplacement-palvelua. Doherty ym. (1993, 48) mukaan Boyntonin ja 

Thomasin (1991) tutkimuksessa suhdetoiminta sijoittui pääasialliseksi syyksi 7 
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prosentissa käyttää ulkopuolista outplacement-palvelua, koska se parantaa 

yrityskuvaa, jota pidetään yhtenä yrityksen tärkeimpänä tavoitteena.  

Tarjoamalla outplacement-palveluita organisaatiot osoittavat ulospäin, että 

ne tekevät parhaansa työntekijöitänsä kohtaan. Dohertyn ym. (1993, 48) 

tutkimuksessa 56 prosenttia vastanneista organisaatioista ilmoitti, että eräs 

merkittävä seuraus ulkopuolisen outplacement-palveluiden käytöstä oli 

ulkoisen maineen kohentuminen.  

Dohertyn ym. (1993, 49) mukaan Boyntonin ja Thomasin (1991) 

tutkimuksessa korostuivat muutkin outplacementin käyttämisen syyt. 

Outplacement-prosessi auttoi yritystä hankkimaan uutta työvoimaa (57 

prosenttia vastaajista) ja vähentämään erotettujen traumaa (22 prosenttia 

vastaajista). Myös Dohertyn ym. (1993, 49) havainnot osoittivat, että nämä 

tavoitteet on saavutettu. Organisaatioista 93 prosenttia mainitsi, että 

ulkopuoliset outplacement-palvelut sekä auttoivat yksilön urakehitystä että 

yksilön ja organisaation eroprosessia.  

 

Irtisanomisen syyt 

 

Irtisanomisen syyt vaihtelevat eri henkilöstöryhmillä. Työntekijätasolla 

irtisanomisen syyt ovat yleensä tuotannollisia ja taloudellisia. Ylikantolan 

(1992, 30) tutkimuksen mukaan ylimmän johdon ja keskijohdon irtisanomisen 

syyt voitiin luokitella kolmeen pääryhmään:  

 

1) fuusio tai yrityskauppa 

2) saneeraus ja muut sen kaltaiset joko taloudelliset tai tuotannolliset 

syyt  

3) henkilösuhde- eli niin sanotut henkilökemiasyyt. 

 

Kallonen (1992, 58) päättelee, että olivatpa syyt uudelleensijoittumisohjauksen 

käyttöön mitkä tahansa, on todennäköistä, että sekä yritys, ohjausta saava 

yksilö että ympäröivä yhteiskunta hyötyvät siitä. Yritys joutuu miettimään 

henkilön irtisanomisperusteita ja saa uusia näkökulmia muun muassa  

rekrytointiperusteisiin.  
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Irtisanomiset ovat yksi liiketoiminnan henkilöstöstrategisia päätöksiä. Kuvio 

14 kertoo Kallosen (1992, 10) mukaan, mihin uudelleensijoittumistoiminnat 

sijoittuvat henkilöstöresurssien virrassa [lihavointi AJ]. 

 

 

ORGANISATIONAALISET   YKSILÖKOHTAISET 
VAATIMUKSET    TARPEET 
Liiketoiminnan tavoitteet ja   Henkilökohtaiset tavoitteet ja  
suunnitelmat     elämän-/urasuunnitelmat 
Henkilöstöresurssien    Yksilökohtaiset 
virtasuunnitelmat    urakehityssuunnitelmat 

 

 

VIRTAUSPOLITIIKKAJÄRJESTELMÄT 
JA KÄYTÄNNÖT 
 
Sisäänvirtaus 
- rekrytointi 
- arviointi ja valinta 
- perehdyttäminen 
 
Läpivirtaus 
- suoritustason ja potentiaalin arviointi 
- urakehitys 
- sijoittaminen, ylennykset 
- koulutus 
 
Ulosvirtaus 
- erottaminen 
- uudelleensijoittuminen 
- eläkejärjestelyt 
 

 
YHTEISKUNNALISET INSTITUUTIOT 
Lainsäädäntö 
Koulutuslaitokset 
Ammattiyhdistykset 
Yhteiskunnalliset arvot 
Yleinen käytäntö 
 

 

KUVIO 14. Henkilöstöresurssien virta. Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., 

Mills, D. Q. & Walton, R. E. (1984) 
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Henkilöstöpolitiikka 

 

Kallosen (1992, 58) mukaan rekrytoinnissa painotetaan yleensä aina 

ammattiosaamista. Uudelleensijoittumisohjauksen kokemusten perusteella, 

varsinkin johtohenkilön ollessa kysymyksessä, huomiota tulisi kiinnittää 

esimiehen ja alaisen keskinäiseen henkilökemiaan eli yhteensopivuuteen. Suuri 

erottamisaste voi myös olla indikaattori siitä, että muut henkilöstöhallinnon 

menetelmät eivät toimi tehokkaasti. Ongelmana on usein myös irtisanomisen 

perusteiden ja käytännön toimintatapojen puuttuminen, jolloin ohjauksen 

käyttö voi tuoda lisäideoita. Uudelleensijoittumisohjaus voi olla osa 

henkilöstöpolitiikkaa ja sellaisena siihen tulisi suhtautua yhtä ammattimaisesti 

kuin mihin tahansa yrityksen toimintaan. Yritykset ovat yhä halukkaampia 

erottamaan, mutta suhtautuminen työttömiin ei ole muuttunut. Yrityksen 

johtopaikkoja täytettäessä etusijalla ovat yleensä henkilöt, joilla on jo 

työpaikka. Myös vanhempia johtajia palkataan vastahakoisesti, joten työttömät 

johtajat – myös ne, joilla on eniten kokemusta – tarvitsevat kaiken saamansa 

avun. Tavoitteena ei ole vain työn löytyminen, vaan työn tulee olla 

oikeanlaista. 

Kallonen (1992, 62) muistuttaa, että uudelleensijoittumisohjaus on ylevistä 

periaatteistaan huolimatta myös liiketoimintaa. On varmistuttava, että 

ohjauksen kustannukset vastaavat siitä saatuja etuja. Ohjausyritysten 

toiminnasta riippuu, tuleeko ohjauksesta ammattimaista palvelua, jossa 

pyritään yksilön parhaaseen, vai läpikäyvätkö kaikki ohjattavat täysin saman 

ohjauksen. Uudelleensijoittumisohjaus ei saisi olla yrityksen käyttämä 

ihmelääke, jota määrätään kaikkiin esiintyviin henkilöstöongelmiin. Se ei 

myöskään takaa uuden työpaikan löytymistä. 

Jos yritys saa maineen huonosta työsuhde- ja piittaamattomasta 

henkilöstöpolitiikastaan, saattaa sillä Ylikantolan (1992, 38) mukaan olla  

tulevaisuudessa vaikeuksia pätevien henkilöiden rekrytoinnissa. Siksi sisäisen 

imagon ja moraalin säilyttäminen on yritykselle tärkeää. Ulkoisen imagon 

säilyttäminen on yhtä tärkeää, sillä erotettu ihminen, jota on käsitelty 

oikeudenmukaisesti ja korrektisti, ei yleensä julkisesti kritisoi ja mustamaalaa 

entistä työnantajaansa. Moni erotettu johtaja myös päätyy ennemmin tai 
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myöhemmin uuteen vaikutusvaltaiseen tehtävään, jossa hän saattaa vaikuttaa 

erottavan yrityksen toimintaan. Henkilö, joka pystyy positiivisessa hengessä 

yhdessä outplacement-ohjaajan kanssa keskittymään oman uuden 

tulevaisuutensa suunnitteluun, ei keskitä energiaansa miettimällä lakimiehensä 

kanssa myöskään vastaiskuja entistä työnantajaansa kohtaan. 

 

American Management Associationin, AMA:n tutkimus 

  

Taipalisen (1994, 16) mukaan American Management Associationin (AMA) 

tutkimuksessa (1987) outplacement-palveluita toteutettiin seuraavasti:  

 

• palvelut tuotetaan itse 34 %  

• palvelut tuotetaan yhdessä ulkopuolisten kanssa 29 % 

• ulkopuolinen yritys tuottaa palvelut kokonaan 37 %.  

 

AMA:n tutkimuksessa itse palveluita tuottivat pienet yritykset (47 prosenttia), 

keskisuuret yritykset (31 prosenttia) ja suuret yritykset (10 prosenttia). 

Outplacement-konsultit tarjoavat palveluitaan pääasiassa suurille yrityksille. 

Täysin itse toteutetut tulivat edullisimmiksi, yhdessä ulkopuolisen konsultin 

kanssa toteutetut ohjelmat tulivat kalleimmiksi todennäköisesti siksi, että ne 

ovat sisällöltään monipuolisempia. Itse toteutettujen ohjelmien kustannuksia on 

vaikeampi arvioida yhtä tarkasti kuin ulkopuolisen konsultin laskuttamia.  

AMA:n tutkimuksessa henkilökuntaa vähentäneistä 210 yrityksestä 47,6 

prosenttia oli tarjonnut lähteville työntekijöilleen ainakin joitakin 

outplacement-palveluita. Niiden tarjoaminen oli tutkimuksen mukaan 

riippuvainen yrityksen koosta.  

 

Suomen IBM:n ryhmäoutplacement  

 

Taipalisen (1994, 64) tutkimuksen mukaan Suomen IBM:ssä henkilöstön 

vähentämiseen jouduttiin Suomen IBM:n taloudellisen tilanteen takia ja 

osittain myös IBM Nordicin perustamisen aiheuttaman työvoiman tarpeen 

pienenemisen vuoksi. Outplacement-ohjelma tuli ajankohtaiseksi, kun 

aikaisemmat toimet henkilöstön määrän pienentämiseksi luonnollisen 
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poistuman avulla eivät riittäneet. Outplacement-ohjelmaan oltiin valmiita 

sijoittamaan runsaasti rahaa, jotta IBM:ään jäävien työmotivaatio ja IBM:n 

maine hyvänä työnantajana pysyisi kunnossa. Lähtijöille haluttiin antaa 

mahdollisimman hyvät valmiudet sijoittua uudelleen. Ohjelman organisointi 

henkilöstöosaston ja ulkopuolisen konsultin yhteistyönä takasi riittävän 

ammattitaidon ja kiinnostuksen ohjelman toteuttamiseen. Tällainen ratkaisu oli 

kylläkin myös kallein vaihtoehto. IBM:n tapauksessa työnhakukeskuksen, 

valmennuskurssien ja yksilökonsultoinnin kustannukset olivat kohtuullisia 

maksettujen suurten erorahojen rinnalla.  

Taipalisen (1994, 64-65) mukaan työnhakukeskuksella oli suuri merkitys 

vähennettävien toimihenkilöiden työnhaun aktivoinnissa, ja samalla se toimi 

kaiken kurssi- ja neuvontatoiminnan keskuspaikkana. Henkilöstön reaktioita 

ohjelmaan voitiin pitää yllättävän positiivisina. Vapaaehtoisia lähtijöitä saatiin 

riittävästi, julkisuuteen ei kuulunut soraääniä ja jäljelle jääneiden työmotivaatio 

säilyi hyvänä. Merkittävää oli se, että lähtevien edut olivat keskeisessä 

asemassa ohjelmaa suunniteltaessa, eikä johdon päätöksenteon helpottamista 

pidetty olennaisena asiana. Lisäksi sisäisen tiedotustoiminnan aktivoiminen 

vähensi yhtiöön jääneiden epätietoisuutta oman työsuhteen jatkuvuudesta. 

IBM:n työnhakukeskuksessa kerättiin tietoa uudelleensijoittumisista 

keskuksen toiminnan loppuun asti. Ohjelman toimivuutta mitattiin myös 

keräämällä työnhakukursseista palautetta ja vähemmän systemaattisesti 

kuuntelemalla lähtijöiden mielipiteitä. (Taipalinen 1994, 60.) 

 IBM:n outplacement-ohjelmaa voitiin kokonaisuutena pitää hyvin 

onnistuneena. Ohjelma sopi hyvin IBM:n yrityskulttuuriin ja 

toimintaperiaatteisiin. Niiden mukaan toimiminen oli tärkeää, koska ne 

takasivat jatkuvuuden organisaatiossa, joka muutenkin oli suurten muutosten 

kourissa. Organisaatioon jääneen henkilöstön usko omien työpaikkojensa 

säilymiseen pysyi yllä, kun IBM:n vuosikymmeniä kestänyttä full employment 

–periaatetta ei rikottu. Ohjelman avulla saavutettiin myös halutun suuruiset 

säästöt palkkakuluissa ja IBM:n maine hyvänä työnantajana säilyi.  

Ainoa suurempi heikkous oli lopullisen vähennystarpeen arvioinnissa. Sen 

takia jouduttiin uusimaan outplacement-tarjous. Näin menetettiin osa 

tavoitelluista eduista, jotka olisi saatu yksivaiheisella vähennysohjelmalla.  
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Taipalisen (1994, 65) mukaan tärkeä opetus IBM:n tapauksessa oli, että 

yrittäjiksi aikovat täytyy ottaa huomioon jo outplacement-ohjelmaa 

suunniteltaessa. Yrittäjäksi ryhtyvä tarvitsee paljon sellaista ohjausta, joka 

sopii hyvin outplacement-ohjelmassa järjestettäväksi. Toisekseen yrittäjäksi 

ryhtyminen on varteenotettava mahdollisuus itsensä työllistämiseksi.  

Taipalisen (1994, 65) mukaan toinen mainitsemisen arvoinen opetus liittyi 

lähteneiden henkilöiden työnteon lopettamiseen yhtiössä. Hänen mukaansa 

olisi parasta, että kaikki yhtiön jättävät lopettavat työnsä mahdollisimman pian. 

Halu työskennellä yhtiön hyväksi heikkenee huomattavasti lähtöpäätöksen 

jälkeen, ja yksilön kannalta työnhaun aloittaminen on sitä vaikeampaa, mitä 

pidemmälle sitä lykätään.  

Toisaalta Ranki (2000, 52) sanoo, että irtisanottaville ihmisille nopea lähtö 

voi kuitenkin tuntua nöyryyttävältä, kun heistä halutaan päästä 

mahdollisimman nopeasti eroon, eikä anneta mahdollisuutta siirtää työtä 

eteenpäin tai saattaa keskeneräisiä töitä loppuun. 

Taipalisen (1994, 65-66) mukaan IBM:n ohjelman arviointia vaikeuttaa 

ohjelman ainutkertaisuus. Suomessa vain harvalla yrityksellä on vastaavia 

kokemuksia ja nekin on toteutettu julkisuudelta piilossa. Vain harvalla 

yrityksellä on varaa ja halua investoida henkilöstöönsä niin pitkällä tähtäimellä 

kuin IBM ohjelmassaan teki. Outplacementin kulut olivat huomattavasti 

helpommin mitattavissa kuin tuotot. Edut tuottavat välillisesti pitkällä 

aikavälillä, mikä saattaa hidastaa outplacementin käytön leviämistä. 

Outplacement-palvelut maksavat usein enemmän kuin yritys on valmis 

panostamaan vähennettävien tytöntekijöiden tukemiseksi.  

Taipalisen (1994, 66) mukaan outplacement ei ole kaikille yrityksille sopiva 

ratkaisu. Se sopii parhaiten yrityksille, jotka ovat sitoutuneita henkilöstönsä 

kunnioittamiseen, jolloin outplacement istuu yrityksen toimintatapoihin. Jos 

palveluita tarjotaan yrityksessä, joka ei aikaisemmin ole osoittanut suurta 

huolenpitoa henkilöstöään kohtaan, ei sen henkilöstö usko, että yritys tarjoaa 

outplacement-palveluita heidän hyväkseen. Mikäli outplacement kuitenkin 

sopii yrityksen henkilöstökulttuuriin, voidaan outplacementin käytöllä 

saavuttaa selviä etuja. Outplacementista hyötyvät sekä yhtiön jättävät että sinne 

jäävät työntekijät samoin kuin vähennyspäätösten tekijät. 
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Taipalinen (1994, 4) kuvaa strategioiden ja kustannussäästöjen keskinäistä 

suhdetta kuvion 15 mukaan: 

 

Strategia: 

 

 Lyhyen aikavälin kustannussäästöt kasvavat 

 Uudelleensijoittumisstrategiat 
Luonnollinen poistuma Osittainen rekrytointikielto 
  Osittainen siirtokielto 
  Täydellinen rekrytointikielto 
  Täydellinen siirtokielto 
Uudelleensijoittumisen Eroamiskiihokkeet 
tukeminen  Varhaiseläkekiihokkeet 
  Erorahakiihokkeet 
  Vähennetään kehittymismahdollisuuksia 
  Palkkioiden vähentäminen 
  Vapaaehtoiset osa-aikatyöt, lyhennetyt 
  työviikot tai palkattomat lomat 
Ei-vapaaehtoiset Uudelleensijoitus toimipaikassa 
Uudelleensijoittamiset Uudelleensijoitus yhtiössä 
  Alaspäin siirrot 
  Siirto osa-aikatyöhön, lyhennetty työviikko, 
  lomautukset 

Irtisanomisstrategiat 
Irtisanominen ja  Irtisanominen ja  
uudelleensijoittumisapu -    uudelleenkoulutus 

- työnhakuohjaus 
- eroraha 
- työsuhde-etujen jatkuminen 
- ennakkovaroitus irtisanomisesta 

Irtisanominen ilman Irtisanominen peruuttamis- 
uudelleensijoittumisapua mahdollisuudella tai ilman 

 

           Henkilöstön hyvinvoinnin suoja kasvaa 

 

KUVIO 15. Strategiat ja taktiikat työvoiman vähentämiseen: Valikoima 

vaihtoehtoja pienennettäville organisaatioille (Greenhalgh – Lawrence – 

Sutton 1988, 243) 

 

 

Näin esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnin suoja on alhainen perinteisessä 

irtisanomistilanteessa ja korkea silloin, kun on kyse puhtaasta luonnollisesta 

poistumasta. Kustannusten osalta tilanne on päinvastainen. 
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Outplacement-toiminnan edut yrityksille 

 

AMA kysyi tutkimuksessaan miten yritykset olivat mielestään saaneet hyötyä 

outplacementin käytöstä (Bohl 1987, 72-73). Yrityksen koolla ei ollut suurta 

vaikutusta vastauksiin. Ainoa merkittävämpi ero oli jäljelle jäävien 

työntekijöiden moraalin säilymisessä, jota suurten yritysten edustajat eivät 

pitäneet yhtä tärkeänä kuin keskisuurten ja pienten yritysten edustajat. 

(Taipalinen 1994, 18.) 

 Outplacementista saadut hyödyt on esitetty taulukossa 1 tutkimuksen (Bohl 

1987, 72-73) esittämässä tärkeysjärjestyksessä (Taipalinen 1994, 18). 

  

 

TAULUKKO 1. Outplacementin tarjoamien etujen tärkeysjärjestys  

 

Helpottaa yritysjohdon päätöksentekoa vähennystilanteessa 4,05 
Parantaa jääneiden työntekijöiden moraalia  3,97 
Parantaa yhtiön imagoa   3,89 
Säilyttää jääneiden työntekijöiden tuottavuuden 3,81 
Vältetään valituksia / aiheettomia korvausvelvoitteita 3,73 
Vähentää työttömyyskompensaatiovastuuta  3,09 
Vähentää työsuhde-etujen jatkamisvastuuta  2,74 

Tärkeys arvioitu asteikolla 1 – 5 (5 = erittäin tärkeää, 1 = ei lainkaan tärkeää)  

 

 

Hämerannan ym. (1999, 116-117) mukaan Nyström (1994) esittää viisi syytä 

tarjota outplacement-palveluita: 

 

1) Se on eettisesti oikea tapa toimia. Sen tulisi olla osa sitä 

yrityskulttuuria, jota organisaatiossa pyritään ylläpitämään. 

2) Outplacement-toiminta parantaa yrityksen sisäistä ilmapiiriä, myös 

niiden kohdalla jotka jäävät yritykseen. Hyvä ilmapiiri vaikuttaa 

myös tuottavuuteen, kun työntekijät eivät kuluta energiaansa johdon 

toimien kritisoimiseen. Jos jäljelle jääneet saadaan ymmärtämään 

irtisanomisten välttämättömyys yrityksen toiminnan jatkumisen 
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kannalta, saadaan outplacement-prosessin aiheuttamat kustannukset 

takaisin. 

3) Outplacement vähentää oikeustoimia yritystä vastaan. Monesti 

yritykselle tulee kalliimmaksi käydä oikeutta irtisanottuja 

työntekijöitä vastaan kuin järjestää tukea uuden työpaikan 

hankinnassa alusta asti.  

4) Johto voi keskittyä liiketoiminnan jatkumisen vaatimiin tehtäviin. 

Tämä pätee etenkin, jos turvaudutaan ulkopuoliseen 

konsulttiyritykseen. 

5) Outplacement-toiminnan positiivinen vaikutus yrityskuvaan. Jos 

yritys ei osaa hoitaa irtisanomistilannetta hyvin, se saattaa johtaa 

hyvän maineen menetykseen. Jäljelle jäävät työntekijät jättävät 

paikkansa, eikä yritys pysty houkuttelemaan uusia päteviä hakijoita. 

Outplacement-toiminnan puute saattaa vaikuttaa jopa rahoittaja- ja 

toimittajasuhteisiin. Huomiotta ei pidä jättää myöskään irtisanottujen 

perheitä, ystäviä, sukulaisia jne. Heistä kertyy suuri joukko ihmisiä, 

jotka muodostavat käsityksen yrityksestä sen perusteella, miten 

irtisanominen on toteutettu.  

 

Outplacementin kustannukset 

 

Dohertyn ym. (1993, 51) mukaan melkein kolmannes tutkituista 

organisaatioista ei käyttänyt ulkopuolista outplacement-palvelua, mikä johtui 

outplacementin kustannustasosta. Ulkopuolisia outplacement-palveluita 

käyttävistä organisaatioista 42 prosentille palveluiden  kustannustaso oli 

kuitenkin vähemmän kuin 5 prosenttia kaikista erottamiskustannuksista ja 88 

prosentille vähemmän kuin 15 prosenttia kaikista erottamiskustannuksista. 

Dohertyn ym. (1993, 51) mukaan Boyntonin ja Thomasin (1991) 

tutkimuksessa outplacementiin käytetyn rahan vastineesta, 49 prosenttia 

organisaatioista ilmoitti, että ne olivat saaneet rahalle vastinetta 

yksilökohtaisista ohjelmista ja 56 prosenttia, että ne olivat saaneet rahalle 

vastinetta ryhmäohjelmista.  

Dohertyn ym. (1993, 51) tutkimuksessa muut mainitut syyt olla käyttämättä 

outplacement-palveluita olivat myös kustannussidonnaisia. Tutkimuksessa 10 
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prosenttia organisaatioista mainitsi rajoitetun rahoitusmahdollisuuden ja 6 

prosenttia mainitsi syyksi, että ne eivät halua käyttää ulkopuolista 

outplacement-palveluita työntekijätason henkilöstölle. Viimeksi mainitut 

organisaatiot antoivat kuitenkin ymmärtää, että ne voisivat järjestää 

ryhmäpohjaisia työnhakupalveluita nuorimmalle henkilöstölleen, jos olisi 

käytettävissä riittävästi rahaa. Lähes 17 prosenttia organisaatioista ei käyttänyt 

outplacement-palveluita, koska ne tunsivat itse pystyvänsä käsittelemään 

sisäisesti irtisanomistilanteita.  

Yli puolet (57 prosenttia) tutkimuksen organisaatioista arvioi myös 

ulkopuolisen palvelun etuja. Käytetyimmät arviointimenetelmät olivat 

erotettujen työntekijöiden haastattelut (84 prosenttia) ja vertaisryhmäpalaute 

(60 prosenttia). Vain vähän yli 8 prosenttia arvioi etuja konsulttien palautteen 

mukaan. (Dohertyn ym. 1993, 51.)  

 

Johtopäätökset 

 

Päätelmissään Doherty ym. (1993, 52-53) otaksuvat, että erottamistilanteet 

huomioon ottava työvoimapolitiikka on tulossa vakiokäytännöksi ja 

olennaiseksi osaksi monen yrityksen henkilöstövoimavarojen ajattelumaailmaa. 

Organisaatiot jatkavat ulkopuolisten järjestämien outplacement-palveluiden 

käyttämistä pääasiallisesti siksi, että ne kokevat konsulttien palvelut 

asiantunteviksi sekä puolueettomiksi. Sisäisesti tuotetut palvelut ovat myös 

saavuttaneet suosiota. Arvomaailma on muuttunut, mikä näkyy paitsi entistä 

huolehtivampana asenteena työntekijöitä kohtaan, myös ymmärryksenä siitä, 

kuinka erottamisten suoritustapa voi vaikuttaa itse yrityksen hyvinvointiin eli 

liiketoiminnan tulokseen. Supistamiset voidaan tehdä tehokkaammin, kun sekä 

tavoitteet asetetaan että tulokset otetaan huomioon etukäteen. 

Kirk (1994, 10) sanoo, että outplacement-palveluita voidaan pitää 

kannattavina sijoituksina, koska ne pitävät työsuhdeoikeusjuttujen määrän 

alhaisena, nostavat jäljellejäävien työntekijöiden työmoraalia ja auttavat 

yritystä pitämään yllä mielikuvaa huolehtivana työnantajana. Myös Simon 

(1988) Aquilantin ja Lerouxin (1999, 178) mukaan väittää, että 

organisaatioiden tulisi käyttää outplacement-palveluita parantaakseen yhtiön 

imagoa yleisön keskuudessa ja pitääkseen yllä työmoraalia.  
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Wootenin (1996, 17) mielestä outplacementin tarjoaminen irtisanotuille 

työntekijöille on nähtävä tarkoituksenmukaisena toimintatapana sekä eettisesti 

että hyvänä käytäntönä. 

Ranki (2000, 52) sanoo, että irtisanomisten toteuttaminen on yrityksen 

henkilöstöpolitiikan ”näyteikkuna”. 

 

 

Yhteenveto  avainsanat 
 
Positiivinen henkilöstöpolitiikka johtamisfilosofia 
 
Dohertyn ym. tutkimus suunniteltu saneeraus, ulkopuolinen 
   outplacement: osaaminen, resurssit, aika, 
   käytännön apu, suhdetoiminta, ulkoinen 
   maine 
 
Irtisanomisen syyt  johto: fuusio tai yrityskauppa, saneeraus, 
   henkilökemia 
 
Henkilöstöpolitiikka henkilökemia, työttömät johtajat, 

outplacement ei ihmelääke ongelmiin, 
sisäinen ja ulkoinen imago 

 
AMA:n tutkimus suuret yritykset ulkopuolista  

outplacementia 
 

IBM:n ryhmäoutplacement työmotivaatio, kustannukset kohtuullisia, 
   työnhakukeskus, lähtevien edut,  
   yrityskulttuuri, full employment, 
   vähennystarpeen arviointi, yrittäjiksi 
   aikovat, työnteon lopettaminen,  
    
Outplacementin edut yrityksille päätöksenteko, työmoraali, tuottavuus, 

eettinen toimintatapa, sisäinen ilmapiiri, 
   vähemmän oikeustoimia, liiketoiminnan 
   jatkuminen, yrityskuva 
 
Outplacementin kustannukset 88 %:lle vähemmän kuin 15 % kaikista 
   erottamiskustannuksista 

  
Johtopäätökset  muuttunut arvomaailma, kannattava  
   sijoitus, eettinen ja hyvä käytäntö, 
   henkilöstöpolitiikan ”näyteikkuna” 
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3.2.1  Outplacement irtisanovan esimiehen näkökulmasta 

 

Esimiehen tilanne irtisanomisissa 

 

Varjovaaran ja Virtalan (2002, 2) tutkimuksessa irtisanomistilanteesta 

esimiehen näkökulmasta esimiehet kokivat vaikeina: 

 

1) itse asian esittämisen 

2) irtisanotun reaktion kohtaamisen 

3) oman avuttomuuden, kun irtisanottu ilmaisee huolensa 

tulevaisuudestaan. 

 

Varjovaaran ja Virtalan (2002, 2-3) survey-tutkimuksessa oli haastateltavana 

30 esimiestä, joiden keski-ikä oli 46 vuotta ja jotka olivat olleet 

esimiesasemassa keskimäärin 15,8 vuotta. Haastateltavista 70 prosenttia oli 

saanut tukea irtisanomistilanteeseen valmistautumisessa yritykseltä tai sen 

ulkopuolelta. Tuki sisälsi muun muassa keskusteluja, opastusta ja 

koulutustilaisuuksia. Tutkimuksen mukaan esimiehen saamalla tuella oli 

merkitystä. Jos esimies oli saanut tukea, hän koki tilanteen vähemmän vaikeana 

ja stressaavana. Hänen oli myös helpompi pitää omat tunteensa kurissa. Ilmeni 

myös, että irtisanomistilanne ja se, miten esimies kokee sen, ei ole riippuvainen 

esimiehen sukupuolesta, iästä tai siitä, kuinka monta kertaa esimies on uransa 

aikana joutunut aikaisemmin irtisanomaan työntekijöitä. Irtisanomistilanne ja 

se, miten se koetaan, riippuu esimiehen luonteesta ja yrityksen mahdollisesta 

tuesta. Irtisanottavan reaktiot todettiin hyvin erilaisiksi eri henkilöillä, eikä 

niitä pystytty ennakoimaan, vaikka monenlaisia reaktioita olikin voitu odottaa. 

Vastaajista noin 43 prosentilla oli aina ja noin 27 prosentilla joskus joku 

kolmas henkilö paikalla irtisanomistilanteessa. Yleisimmin paikalla oli 

irtisanottavan lähin esimies, mutta myös muita tukihenkilöitä, kuten 

esimerkiksi juristi, psykologi tai henkilöstöpäällikkö. Haastateltavista 70 

prosenttia käytti outplacement-palveluja joissakin tapauksissa, yleisimmin 

ylimmän johdon irtisanomistilanteissa, mutta myös irtisanomiseen 

valmistautumisessa. 
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Esimiehen valmentaminen irtisanomistilanteeseen 

 

Dohertyn ym. (1993, 52) mukaan kysyttäessä tulevaisuuden outplacement-

palveluiden tarpeita, vastanneet organisaatiot painottivat eniten irtisanovien 

esimiesten valmennuksen tarvetta. Kysymykseen, mikäli organisaatiolle tulisi 

myöhemmin tarve erottaa henkilökuntaansa, mitkä olisivat hyödyllisimmät 

palvelut, organisaatiot vastasivat: esimiesten valmentaminen onnistuneisiin 

erottamiskeskusteluihin (48 prosenttia) ja outplacement-ohjaukseen (48 

prosenttia).  

Dohertyn ym. (1993, 52) mukaan Lewisin (1991) tutkimuksessa Isossa 

Britanniassa vain 16 prosenttia niistä esimiehistä, jotka saivat välittääkseen 

erottamisilmoituksen, oli saanut ulkopuolista neuvontaa henkilöstön 

erottamiseen. Koska esimiehet ovat usein huonosti valmistautuneita tähän 

vaikeaan tehtävään, valmennus auttaa heitä suorittamaan se herkästi ja 

hienotunteisesti. Outplacement-konsulttitoimistoille tämä on yksi 

tulevaisuuden kehityssuunta. Vaikkakin konsulttitoimistojen asiakkaat toivovat 

voivansa tehdä outplacement-toiminnot sisäisesti, esimiehet jotka käytännössä 

tekevät tätä työtä ovat irtisanomisvalmennuksen tarpeessa.  

Muuttuvien työvoimatarpeiden ja sisäisten outplacement-ohjelmien 

laajenemisen vuoksi outplacement-toimialan tulevaisuus voi hyvinkin riippua 

entistä enemmän laajempien palveluiden järjestämisestä, esimerkiksi 

esimiesten valmentaminen erottamistilanteiden hoitamiseen. Esimiehet voivat 

tarvita palveluja myös henkilöstön lisääntyneen liikkuvuuden vuoksi. 

Henkilöstö liikkuu sekä yrityksen sisällä että yritysten välillä, eikä työuran 

yhtenäisyydestä voi enää entiseen tapaan puhua. 

 

Johdon rooli irtisanomisissa 

  

Labichin (1996, 45) mielestä ylimmän johdon täytyy olla itse aktiivinen ja 

näkyvillä irtisanomistilanteissa. Hän väittää, että johdon suurimpia syntejä on 

laittaa ulkopuolinen konsultti tai henkilöstöosasto suorittamaan irtisanomiset. 

Johdon ehkä kaikkein tärkein rooli ennen irtisanomisilmoituksia on selvittää 

mitä saneerauksessa tapahtuu ja mihin suuntaan yritystä johdetaan. Ne jotka 

joutuvat lähtemään, ovat vähemmän vihaisia ja riidanhaluisia, jos he 
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ymmärtävät miksi heidän yrityksensä muuttuu. Ne jotka jäävät, ovat 

todennäköisesti halukkaampia ryhtymään toimeen koko sydämestään, jos he 

uskovat työskentelevänsä kilpailukykyisemmän organisaation eteen. 

Labichin (1996, 43) mukaan liikkeenjohdonkonsultti Frederick Reichheld 

sanoo, että ”liian usein irtisanomiset on nähty jonkinlaisena miehekkäänä 

eleenä, tapana ilmaista, että yrityksen johto on kovapintainen ja vakavissaan.”  

 

 

Yhteenveto  avainsanat 
 

Esimiehen tilanne   esimies kokee vaikeana asian esittämisen, 
irtisanomisissa  irtisanotun reaktion kohtaamisen ja oman 
   avuttomuutensa 
 

Esimiehen valmentaminen  erottamiskeskustelut, outplacement-ohjaus 
irtisanomistilanteeseen 
 

Johdon rooli irtisanomisissa aktiivisuus ja näkyvyys, synti laittaa joku 
   muu suorittamaan irtisanomiset, selvitys 
   saneerauksesta ja mihin suuntaan yritystä 
   johdetaan 
 
 

 

3.2.2  Outplacement jäljelle jäävän henkilöstön näkökulmasta 

 

Gutteridge (1986, 67) sanoo ironisesti, että outplacement-ohjauksen kasvu on 

johtanut organisaatioissa usein parempiin urasuunnittelupalveluihin yrityksestä 

pois lähteville kuin yritykseen jäljelle jääville työntekijöille (Ylikantola 1992, 

18). 

Ylikantolan (1992, 43) tutkimuksessa noin puolessa tapauksista jotkut 

entiset työtoverit tiesivät irtisanomisen tai eroamisen syyt. Järkytys ja 

hämmästys olivat yleisiä reaktioita, vaikka tilanteeseen muuten 

suhtauduttiinkin asiallisesti. Valtaosassa irtisanomisia niistä tiedotettiin 

yrityksen sisällä henkilön itsensä irtisanomisena tai jollain muulla tekaistulla 

syyllä. Suunnilleen joka neljännessä tapauksessa asiasta ei tiedotettu ollenkaan 

tai irtisanottu henkilö ei osannut varmasti sanoa, tiedotettiinko siitä. 
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Irtisanomisen uhka 

 

Rankin (2000, 47) mukaan Staw, Sandelands ja Dutton (1981) sanovat, että 

uhkatilanteessa yksilöillä, ryhmillä ja organisaatioilla on taipumus reagoida 

joustamattomasti. Uhan seurauksena tiedonkulku- ja vastaanotto rajoittuu, 

huomiokyky kaventuu, tietoa yksinkertaistetaan ja käytettävien 

kommunikointikanavien määrä supistuu. Uhkatilanne vaikuttaa siten, että 

vallankäyttö ja vaikuttaminen keskittyy ja siirtyy korkeammalle 

organisaatiotasolle. Stawin ym. mukaan nämä ilmiöt kuvaavat 

joustamattomuutta ja jähmettymistä. Uhkatilanne-jähmettyminen –ilmiö on 

kierre, jossa tiedonkulun rajoittuminen ja valvonnan vahvistuminen 

jähmettävät toimintaa, mikä edelleen voi lisätä uhkaa. 

Rankin (2000, 51) mukaan kriisiytyneessä organisaatiossa muutokset ja 

saneeraukset seuraavat toisiaan. Kun saneeraukset toistuvat, epävarmuuden ja 

uhan kokemukset voivat jatkua vuodesta toiseen, eikä organisaatio saa aikaa 

luopua vanhasta ja suuntautua uuteen. Henkilöstö jää uhan kokemisen ja 

vastustamisen vaiheeseen ja pelkää samalla uutta saneerauskierrosta. 

Henkilöstön voimavaroja vie uhista selviytyminen tai niiden välttäminen. 

Kriisin läpikäyminen ja pitkittyvä epävarmuus kuluttaa henkilöstön psyykkistä 

energiaa.  

Rankin (2000, 53) mukaan Devine (1984) ja Miettinen (1994) sanovat, että 

saneeraustilanteessa pitkän tähtäimen tavoitteita uhrataan lyhyen tähtäimen 

hyväksi, ja ihmiset suuntautuvat enemmän menneeseen kuin tulevaisuuteen. 

Työnormeja rikotaan, ihmiset myöhästelevät ja lähtevät aikaisin, he voivat 

sabotoida toimintaa tai jopa varastaa organisaatiolta. Kauna ja viha ovat 

tyypillisiä reaktioita. Riippuvuus johtajasta ja ”pelastavan” johtajan hakeminen 

ovat tavallisia. Jos organisaation vaikeudet jatkuvat ja tulokset ovat huonoja, 

voimattomuuden ja avuttomuuden tunteet nousevat pintaan.  

Ranki (2000, 59-60) mukaan psykodynaamisessa organisaatiotutkimuksessa 

puhutaan organisaation perustehtävästä, joka oikeuttaa koko ryhmän 

olemassaoloon. Tietoisuus ryhmän tehtävästä ja sitoutuminen siihen tekee 

ryhmään tulevasta sen jäsenen. Ryhmän jäsenet edellyttävät toisiltaan 

lojaalisuutta ja ryhmässä syntyy jäsenten välinen arvojärjestys sekä ryhmän 

jäsenet hautaavat osan eroavaisuuksistaan ryhmän kiinteyden vuoksi. 
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Toistuvissa saneerauksissa henkilöstö kokee helposti, että yritys on rikkonut 

psykologisen sopimuksen.  

 

Selviytyjän syndrooma 

 

Dohertyn ym. (1993, 49) mukaan tulevaisuuteen suuntautuvan 

irtisanomispolitiikan omaksuminen merkitsee positiivista asennoitumista 

tilanteen hallintaan – ei ainoastaan tarjoamalla apua niille, jotka lähtevät, mutta 

myös niille, jotka jäävät. Työvoiman vähentämisen jälkeen organisaatioon voi 

ilmaantua muita vakavia ongelmia. Tutkimus on osoittanut, että organisaatiossa 

voi ilmetä eri asteisia selviytyjien syyllisyydentunteita (ks. Brockner, Davy & 

Carter 1985; Brockner J., Greenberg, Brockner A., Bortz, Davy & Carter 

1986). Usein niitä kutsutaan ”selviytyjän syndroomiksi”, ja sillä viitataan 

organisaatioon jäävien tuntemuksiin. Jäljelle jäävien reaktiot voivat vaihdella 

shokista katkeruuteen johtoa kohtaan, tai työpaikan säilymisestä koetusta 

syyllisyydestä tulevaisuuden pelkoon. Tämä voi johtaa huonoon työmoraaliin, 

vähentyneeseen uskoon yritystä kohtaan ja katkonaiseen informaatioon. Mikä 

tahansa luottamuspula voi vahingoittaa organisaation toimintakykyä. 

Outplacementin on koettu hyödyttävän paitsi erotettujen asemaa, myös 

helpottavan jäljelle jäävien traumaa. Myös Summerfieldin (1996, 30) mukaan 

jäljelle jäävien työntekijöiden ”selviytyjä-syndroomasta” ollaan yksimielisiä 

siinä, että irtisanomiset voivat vaikuttaa yritykseen jääviin ihmisiin yhtä paljon 

kuin irtisanottuihin. Pettymys, kyynisyys ja stressi ovat yleisiä. Outplacement 

voi auttaa merkittävästi myös jäljelle jääneitä selviämään tilanteesta.  

Dohertyn ym. (1993, 50) tutkimuksessa yli 46 prosenttia vastanneista 

organisaatioista havaitsi motivaation laskeneen jäljelle jäävien työntekijöiden 

keskuudessa, minkä arveltiin selittyvän erottamisten vaikutuksilla 

”selviytyjiin”. ”Selviytyjän syndrooman” merkitys on suuri – vaikuttaahan se 

myöhempään tuottavuuteen ja organisaation menestymiseen. Suuri joukko (78 

prosenttia) organisaatioista oli myös huomannut, että ulkopuolisella 

outplacementilla oli myönteinen vaikutus työmoraalin ylläpitämiseen. 

Käytännön tasolla omaksuttu positiivinen henkilöstöfilosofia auttoi jatkossa 

irtisanomistilanteiden käsittelyä. Seurauksena työpaikkojen vähentämisestä 

merkittävä joukko organisaatioita (42 prosenttia) ilmoitti, että ne olivat 
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lisänneet kommunikaatiota työntekijöiden kanssa ja yli 17 prosenttia ilmoitti, 

että ne voisivat lisätä yhteydenpitoa tulevissa erottamistapauksissa. Sellaiset 

käytännöt, kuten tuen järjestäminen yksilöille irtisanomiskokemuksessa ja 

yhteydenpidon lisääminen oli havaittu toimiviksi keinoiksi vähentää 

”selviytyjän syndrooman” vaikutusta. Kuitenkaan suurimmalle osalle 

organisaatioista ei ulkopuolisen outplacementin käytöllä näyttänyt olevan 

pitkäaikaista vaikutusta siihen, kuinka pitkään jäljelle jääneet työntekijät 

pysyivät työsuhteessaan. Outplacement-konsultoinnin käytöllä ei ollut 

havaittavaa vaikutusta avaintekijöiden säilymiseen organisaatiossa (82 

prosenttia vastaajista) tai yleisesti työntekijöiden säilymiseen organisaatiossa 

(84 prosenttia vastaajista). Vaikka ulkopuolisen outplacementin käytöllä oli 

havaittu olevan myönteinen vaikutus organisaation ulkoiseen maineeseen (57 

prosenttia), se ei heijastunut asiakas- ja toimittajasuhteisiin (87 prosenttia 

vastaajista). Näyttäisi siltä, että vaikka organisationaalisiin motiiveihin liittyy 

outplacementin käyttäminen selviytyjien syndroomatekijöiden lieventämiseen 

sekä ulkoinen suhdetoiminta, outplacementin käytöllä ei ole todellista 

pitkäaikaista vaikutusta jäljelle jääviin työntekijöihin tai asiakassuhteisiin. 

Nämä seikat tarjoavat selityksen organisaatioiden haluttomuuteen edistää 

outplacementin hyödyntämistä vakiintuneena käytäntönä.  

Ranki (2000, 53) tosin väittää, että saneeratussa organisaatiossa ihmisten 

halukkuus työpaikan vaihtamiseen kasvaa ja usein ensimmäisenä lähtevät ne, 

joilla on paras osaaminen. Tätä kautta organisaatio menettää tärkeää osaamista, 

ja osa ”organisaation muistista” katoaa, kun entiset yhteistyösuhteet 

rikkoutuvat. Jäljelle jäävä henkilöstö voi joutua tekemään tehtäviä, joiden 

hoitamiseen heillä ei ole ammattitaitoa. 

 

Henkilöstövoimavarojen arvo 

 

Dohertyn ym. (1993, 50) mukaan organisaatioissa omaksuttujen 

henkilöstövoimavarojen arvoissa näyttää olevan vaihtelua. Outplacementia 

käytetään ei ainoastaan velvollisuudentunteesta yksilöitä kohtaan, vaan myös 

halusta varmistaa yritysimagon parantuminen markkinoilla. Outplacementin 

avulla halutaan myös varmistaa, ettei irtisanomistilanne vaikuta haitallisesti 

organisaation myöhempään menestykseen. Tätä osoittaa havainto, että 
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outplacement on hyödyllinen jäljelle jääville työntekijöille ja organisaation 

maineelle sen lisäksi, että se auttaa niitä jotka lähtevät.  

Doherty ym. (1993, 50) sanovat, että organisaation kannalta outplacement-

toiminta on kaksijakoista. Sen käytöllä on inhimillinen perusta, minkä lisäksi 

outplacement perustuu myös liiketoiminnan omaan etuun. Jotkut organisaatiot 

käyttävät outplacementia tietoisena strategiana henkilöstön säilyttämiseksi ja 

vahingon rajoittamiseksi minimiin suurten muutosten aikana. 

Labich (1996, 47) väittää, että mikään ei vesitä jäljellä jääneiden 

työmoraalia niin paljon kuin jatkuvat irtisanomiset. Työntekijöistä tuntuu, että 

johdolta puuttuu suunnitelmat ja pitää alaisia jonkinlaisina päättymättömän 

joukkovainon kohteena.  

Rankin (2000, 117) tutkimuksen kohdeyrityksessä (Tampella Power Oy) 

keskityttiin saneerauksissa vastuusuhteisiin, nimityksiin ja uuden organisaation 

tiedottamiseen eikä toimintatapamuutoksia juurikaan suunniteltu. Uusien 

organisaatiokaavioiden julkaiseminen oli tapa tiedottaa, ketkä oli irtisanottu. 

 

Tunnetilat 

 

Rankin (2000, 54-55) mukaan Brocner (1988) luettelee jäljelle jäävien 

henkilöiden tunnetiloja seuraavasti: 

 

• työsuhteeseen liittyvä turvattomuus ja uusien irtisanomisten pelko  

• suuttumus, koska jäljelle jäävät katsovat, että irtisanomiset on toteutettu 

huonosti tai he eivät pidä niitä oikeutettuina 

• helpotus työpaikan säilymisen vuoksi  

• positiivinen epäoikeudenmukaisuus, kun jäljelle jääneet kokevat, 

etteivät he ansainneet jäädä verrattuna irtisanottuihin. 
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Henkilöstöstä huolehtiminen 

 

Pickardin (1994, 50) mukaan Mike Smith (Manchester Institute of Science and 

Technology) on tutkinut outplacement-prosesseissa jäljelle jäävän henkilöstön 

huolehtimisesta. Hän kannustaa yrityksiä kiinnittämään huomiota jäljelle 

jäävien reaktioihin kolmella tavalla:  

 

1) kohdistumalla huomio ihmisten asenteisiin ja yleiseen 

olosuhteiden sopeutumiseen 

2) kertomalla tosiasiat saneeraustilanteesta 

3) antamalla myönteisen kuvan siitä, kuinka uusi organisaatio 

muodostetaan.  

 

Todellisten muutosten toteuttaminen edellyttää henkilöstön sitoutumista 

muutoksiin. Henkilöstö ei ole muutosjohtamisessa toimenpiteiden kohde, vaan 

muutosvoima (Ranki 2000, 189). 

 

 

Yhteenveto  avainsanat 
 
Irtisanomisen uhka  uhkatilanne-jähmettyminen –ilmiö, 
   psykologinen sopimus 
 
Selviytyjän syndrooma syyllisyydentunne, tulevaisuuden pelko, 
   pettymys, kyynisyys, stressi 
 
Henkilöstövoimavarojen arvo inhimillinen perusta, liiketoiminnan etu 
 
Tunnetilat  turvattomuus, irtisanomisen pelko,  
   suuttumus, helpotus, positiivinen 
   epäoikeudenmukaisuus 
 
Henkilöstöstä huolehtiminen huomio asenteisiin ja olosuhteisiin 
   sopeutumiseen, tosiasioiden kertominen, 
   myönteinen kuva uudesta organisaatiosta  
  



 96

3.2.3  Outplacement jäljelle jäävän organisaation johtamisen näkökulmasta 

 

Ylikantola (1992, 37) sanoo, että kun yritys joutuu tilanteeseen, jolloin sen 

organisaatio tai jotkut sen jäsenistä eivät enää vastaa uusia tai muuttuneita 

tilanteita, kuten yrityskaupan mukanaan tuomaa päällekkäisorganisaatiota, 

silloin molempien osapuolten kannalta paras vaihtoehto on löytää työntekijälle 

uusi työpaikka. Outplacement-ohjaus vapauttaa yritysjohdon keskittymään 

tulevaisuuteen sekä jäljelle jäävän organisaation johtamiseen, eikä se joudu 

painimaan erottamiseen liittyvien raskaiden ongelmien kanssa. Jos henkilö niin 

sanotusti hyllytetään johonkin turhaan tehtävään, se tulee yritykselle kalliiksi ja 

estää samalla muun organisaation kehittymisen ja ihmisten etenemisen. 

Yritykseltä säästyy myös rahaa, kun ei ryhdytä ”hyllyttämiseen” ja koska on 

todennäköistä, että outplacement-ohjauksen tuella erotettu henkilö löytää 

nopeammin uuden tehtävän itselleen. Ajoissa suoritettu erottamispäätös silloin, 

kun muuta ratkaisuvaihtoehtoa ei ole, on myös yksilön kannalta pitkällä 

tähtäimellä rehellisin ja paras vaihtoehto. 

 

Irtisanomisen syyt 

  

Ylikantolan (1992, 37) mukaan ihmisistä koostuvalla organisaatiolla on oma 

omatuntonsa, ja yhä enenevässä määrin yritysjohto ymmärtää, etteivät 

erottamiseen johtaneet syyt ole aina yksinomaan erotettavassa henkilössä. 

Yrityksen tilanne ja sen toimintaympäristö muuttuvat nopeasti, ja erilaiset 

tilanteet vaativat erilaisia johtajia. Organisaatiolle on myös tärkeää, miten 

ihmisiä erottamisen yhteydessä käsitellään. Huonosti hoidettuna erottamiset 

saattavat heijastua organisaatioon jäljelle jääviin henkilöihin esimerkiksi 

organisaation sisäistä työmoraalia heikentäen. 

Labich (1996, 43) väittää, että yhtiöiden ylimmän johdon ei tulisi käyttää 

irtisanomisia reaktiona yhtiön osakkeiden pörssiarvon laskemiseen. Hänen 

mukaansa on selvää, että sijoittajien kiinnostus saneerattuun organisaatioon 

haalistuu nopeasti. 
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Saneerauksen jälkeinen organisaatio 

  

Ranki (2000, 187) sanoo, että irtisanomisten herättämät tunteet, kuten 

turvattomuus ja suuttumus ja tunteiden kohtaaminen, ovat melko harvinaisia 

puheenaiheita silloin, kun suunnitellaan yrityksen tulevaisuutta saneerauksen 

jälkeen. Tavallisesti näytetään ajattelevan, että kun irtisanotut ovat lähteneet, 

palataan ”normaaliin päiväjärjestykseen” ja toimitaan niin kuin ennenkin. 

Harvemmin kysytään, miten sitoutunut yritys on henkilöstöönsä. 

Ranki (2000, 16) sanoo käytännön kokemuksiinsa perustuvana 

uskomuksenaan, että toistuvien saneerausten negatiiviset vaikutukset 

organisaation toimintaan ovat pitkäaikaisia. Saneerauksen jälkeen ei ole 

paluuta entiseen, eikä toimintaa voida jatkaa enää samalla tavalla kuin ennen 

saneerausta. Saneerauksen jälkeinen organisaatio on usein stressaava, koska 

jäljelle jäänyt henkilöstö on epävarma työsuhdeturvastaan ja pelkää uusia 

irtisanomisia. Luottamus johtoon voi olla vähäistä ja henkilöstö voi ajautua 

kilpailemaan työpaikoistaan. Työmotivaatio ja sitoutuminen on alentunut, ja 

irtisanomisuhka vaikuttaa myös ihmisten omaan elämänhallintaan.  

Rankin (2000, 16) mukaan saneeratun organisaation johtamisessa kyse on 

lojaalisuudesta yhtiötä kohtaan. Kyetäkseen johtamaan saneerattua 

organisaatiota johdon olisi tiedostettava dynamiikka, joka saneerauksissa uhkaa 

myös johdon yhteistoimintaa ja oppimiskykyä. Rankin mukaan Schein (1987) 

sanoo, että organisaatiokulttuuri ohjaa enemmän johtajia kuin johtajat 

kulttuuria. Organisaatiokulttuuri on organisaation jäsenten yhteisesti jakamien 

mielikuvien ja fantasioiden ilmentymä (Ranki 2000, 30).  

Ranki (2000, 16-17) kysyy oikeutetusti: ”Kuka johtaa johtajaa saneeratussa 

yrityksessä?”. Johdon oma suojautuminen ei aktivoi keskustelua tai edistä 

päätösten kyseenalaistamista. Jos tätä ei tiedosteta, kriisikierre vie johdonkin 

mennessään. Ranki sanoo, että saneerauksissa eri henkilöstöryhmiä pitää johtaa 

eri tavalla, koska henkilöstöryhmien voimavarat ovat erilaiset. 

 

Yrityssuunnittelu 

  

Rankin (2000, 33-34; 48) mukaan laskusuhdanteissa yrityksissä ollaan 

valmistautumattomia kohtaamaan aleneva kehitys. Yrityssuunnittelu 
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pienentyvässä yrityksessä vaatii toisenlaista ajattelua kuin perinteinen 

strateginen suunnittelu. Tunteiden ja kognitioiden huomioiminen on tärkeää, 

koska yksilöiden identiteetti on syvästi sidoksissa työhön. Saneeraukset 

herättävät syviä tunneperäisiä reaktioita, ja jokainen yksilö tekee omat 

tulkintansa tapahtumista ja kohtaa omat uhkansa.  

Usein saneerauksissa vedetään organisaation henkilöstöresurssit niin 

kireälle kuin mahdollista. Liiketoiminnan suunnittelussa optimoidaan 

henkilöstön selviytymiskyky päivittäisessä työskentelyssä, eikä anneta 

väljyyttä normaalista poikkeaville työtehtävien hoidolle. Rankin (2000, 36) 

mukaan Hambrick ja D´Aven (1988) määrittelevät väljyyden ”joustovarana 

todellisissa tai potentiaalisissa resursseissa” ja se tulisi erottaa tehottomuudesta. 

Väljyys voi antaa myös tilaa innovaatioiden kehittymiselle. Kollektiivinen 

ymmärrys tehokkuudesta on sosiaalisesti rakentuva prosessi ja tehokkuuden 

ymmärtämiseen vaikuttaa vertailu muihin työryhmiin ja organisaatioihin 

(Ranki 2000, 41). 

Rankin (2000, 45-46) mukaan Shaw ja Barrett-Power (1997, 110) toteavat, 

että kaksi kolmasosaa saneeraavista yrityksistä joutuu vuoden kuluessa 

saneeraamaan uudelleen. Samoin Rankin mukaan Cameronin (1994, 184) 

tutkimuksen tuloksena oli, että Yhdysvalloissa 46 prosenttia saneeraavista 

yrityksistä kykeni vähentämään kustannuksia, 32 prosenttia pystyi 

kasvattamaan tulosta, 17 prosenttia onnistui vähentämään byrokratiaa, 14 

prosenttia pystyi parantamaan päätöksentekoa ja 7 prosenttia innovatiivisuutta. 

Useimmat saneeraukset siis epäonnistuvat. Uudistumista ja todellisia 

muutoksia on vaikea saada aikaan kehityshankkeilla, jos henkilöstö ei ole 

muutoksiin sitoutunut ja organisaatiota johdetaan huonosti (Ranki 2000, 189). 

Outplacement-toiminta antaa johdolle aikaa ja voimavaroja keskittyä 

liiketoiminnan kehittämiseen ”tulipalojen sammuttamisen” sijaan. 

Outplacement on lisäksi eettinen toimintatapa, joka rauhoittaa jäljelle jäävän 

henkilöstön ja johdon mieliä sekä vähentää negatiivisten 

selviytymisstrategioiden käyttämistä.  

Labichin (1996, 45) mukaan konsultti Eileen Canty kysyy: ”Mitkä ovat ne 

taidot, joita tarvitaan liiketoiminnan johtamiseen tunnelin päässä – ja mitä 

taitoja ei tarvita?”.  
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Yhteenveto  avainsanat 
 
Irtisanomisen syyt  toimintaympäristö, pörssiarvo 
 
Saneerauksen jälkeinen  ”normaali päiväjärjestys”, yrityksen 

organisaatio  sitoutuminen henkilöstöön, negatiiviset 
   vaikutukset pitkäaikaisia, luottamus  
   johtoon vähäinen, työpaikoista kilpailu, 
   työmotivaatio ja sitoutuminen alhainen, 
   lojaalisuus yhtiötä kohtaan, johdon  
   yhteistoiminta ja oppiminen,  
   organisaatiokulttuuri ohjaa johtajia, ”kuka

   johtaa johtajaa?” 
   

Yrityssuunnittelu  laskusuhdanteissa valmistautumattomuus, 
   yksilön identiteetti sidoksissa työhön, 
   kireät henkilöstöresurssit,  

selviytymiskyvyn optimointi, väljyys 
joustovaraa, kaksi kolmesta saneeraa 
uudelleen vuoden kuluttua, saneeraukset 
epäonnistuvat, outplacement rauhoittaa 
johtoa 

 
 

 

3.3  Kokemus outplacement-prosesseista  

 

Teemahaastattelulla olen pyrkinyt saamaan yhden ihmisen osalta yksilön 

näkökulman outplacement-prosesseihin, hänen tuntemuksiaan irtisanoneesta 

työnantajasta, irtisanomistilanteesta sekä haastatteluhetken tilanteesta. Kuten 

useimmat muutkaan outplacement-ohjauksessa olleet, ei haastateltava halua 

nimeään julkisuuteen.  

Haastattelu suoritettiin 13.2.2002 siten, että kirjoitin lehtiöön haastateltavan 

vastaukset, kommentit, suorat lainaukset ja omat havaintoni. Nauhurin 

käyttäminen ei mielestäni sopinut tilanteeseen. 

Haastateltava on yli viisikymmentävuotias diplomi-insinööri, jolla oli ennen 

irtisanomista johtajakokemusta 22 vuotta (alaisia noin 100 kpl) ja 

asiantuntijakokemusta 8 vuotta. Haastateltavan esimies oli yhtiön 

toimitusjohtaja. Haastateltava siirrettiin lakkautettavan tehtaan johtajaksi 

vuotta ennen irtisanomista ja työsuhde päättyi puolen vuoden päästä 

irtisanomisesta. 
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Haastateltavan valinta. Haastateltavan valintaan vaikutti hänen kokemus 

kolmesta erillisestä uudelleensijoittumisohjauksesta ja hänen aulis 

suostumisensa haastatteluun. Uudelleensijoittumisohjaukset olivat 

yksilökohtaisia ohjelmia ja ryhmävalmennuksia sisältäen työharjoittelujaksoja 

kotimaassa ja ulkomailla.  

Havaintoni mukaan haastateltava arvostaa johtamista, joka perustuu 

ihmisten keskinäiseen arvostukseen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. 

Hänen työskentelytapansa on suora ja avoin ja hänelle on tärkeää esimiehen ja 

alaisen välinen tasa-arvoisuus ihmisinä sekä työpaikan hyvä henki.  

Outplacement-prosessi. Haastateltava piti kaikkia 

uudelleensijoittumisohjauksia erilaisina. Ensimmäisestä ohjauksesta hänen 

mukaansa ei ollut käytännön hyötyä, vaikkakin itse outplacement-ohjelma oli 

hyvä. Prosessissa edettiin suunnitelmien ja laadittujen ”systeemien” 

mukaisesti. Ohjauksessa käytettiin hyväksi työkansioita, videohaastatteluita ja 

psykologin palveluita. Positiivista ohjauksessa oli oman tilanteen 

ymmärtäminen ja itsevarmuuden saavuttaminen. Omasta tilanteesta puhuminen 

muiden ihmisten kanssa ja puolison mukanaolo prosessissa sai myös kiitosta. 

Itseään haastateltava kritisoi laiskuudesta ja passiivisuudesta prosessin 

läpikäyntiin.  

Toista uudelleensijoittumisohjausta haastateltava piti riittämättömästi 

valmisteltuna. Uudelleensijoittumisprosessissa oli pitänyt olla enemmän 

kontrolloitua ohjausta; nyt annettiin hänen mielestään liian suuri vastuu 

kandidaatille itselleen prosessin läpiviemisestä. Positiivista hänen mielestä 

olivat työharjoitteluna toteutetut asiantuntijatehtävät ulkomailla. Niistä poiki 

nykyisiä hyviä suhteita ja samalla hän sai palkkatuloja. Ulkomaiset 

asiantuntijaprojektit olivat mielenkiintoista työtä, joissa ”ei tarvinnut ottaa 

liiallisia paineita” ja vapaa-aikoina hän pääsi harrastustensa pariin. 

Positiivisena hän piti myös havaintoaan, ettei halua yrittäjäksi omalla riskillä. 

 Kolmas uudelleensijoittumisprojekti tuli hänelle vähän kuin sattumalta.  

Projektissa keskityttiin konkreettisiin asioihin, kuten esimerkiksi 

kansainväliseen asiantuntijaprojektitoimintaan sekä EU-rahoitukseen. 

Uudelleensijoittumisohjauksen tärkein anti oli toimivan kontaktiverkoston 

luominen, mikä tuottikin pitkäaikaisen työharjoittelujakson sekä määräaikaisen 

ja edelleen vakituisen työpaikan. 
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Edellinen työnantaja ja irtisanomistilanne. Haastateltava sanoi, että häntä 

”otti päähän yrityksen toiminta.” Haastateltavan mukaan ylin johto valehteli 

toimialan suhdannenäkymät viitaten kansainväliseen tutkimukseen. Yleisessä 

tiedotustilaisuudessa haastateltava sanoi kertoneensa tutkimuksen oikeat 

suhdannenäkymät ja tästä aiheutui ”eron syy: poikkeavat mielipiteet, ei olisi 

parantunut ihmetellä liian aikaisin”. Rehellisyyttä ja avoimuutta arvostavana 

ihmisenä haastateltava ei voinut sietää ylimmän johdon tiedonantojen 

manipulointia. Haastateltava sai yrityksestä erorahan ja lisäksi työnantaja osti 

haastatellulle uudelleensijoittumispalvelun. Haastateltava sanoi, että 

outplacement on ”firmalle edullinen tapa vähentää porukkaa”. Haastateltava ei 

tiedä, kerrottiinko yrityksessä irtisanomisen oikea syy.  

Tilanne haastatteluhetkellä. Haastateltava kertoi nyt olevansa ”oikeassa 

työssä”. Hän toimii kansainvälisessä yrityksessä, joka on kapean toimialan 

tekninen markkinajohtaja ja sanoo olevansa tyytyväinen asiantuntijatehtäviinsä 

ja työyhteisön joustavaan ja dynaamiseen toimintatapaan.  

 

 

 

4 YHTEENVETO 

 
 

Käsittelen yhteenvedossa tutkimuksen pää- ja alaongelmia kronologisesti eli 

ennen irtisanomisia, irtisanomisprosessin aikana ja irtisanomisten jälkeen. 

 

4.1  Outplacement yksilön näkökulmasta 

 

Outplacement ennen irtisanomista. Irtisanominen on ihmiselle aina erittäin 

traumaattinen kokemus. Hän alkaa kokea epävarmuutta jo siinä vaiheessa, kun 

organisaation taloudellinen ja tuotannollinen kyky ylläpitää henkilöstöä alkaa 

horjua ja kun henkilöstön keskuudessa alkaa liikkua huhuja tulevista 

irtisanomisista. Jo tässä vaiheessa ihmisten työmoraali ja –motivaatio alkavat 

olla koetuksella ja se vaikuttaa sekä välillisesti että välittömästi organisaation 

perustoimintoihin. Huhujen varhaisessa vaiheessa yrityksestä lähtee pois 

avainhenkilöitä, jotka koulutustasonsa ja kokemuksensa perusteella voivat 

vaivattomasti siirtyä toisen yrityksen palvelukseen ja näin ei-toivottuja 
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seurauksia alkaa ilmetä jo aiemmin kuin johto ja muu henkilöstö on ehtinyt 

edes reaktiivisesti toimia vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi.  

Niiden ihmisten kannalta, jotka eivät ensimmäisten saneeraushuhujen 

levitessä vielä vaihda työpaikkaa, tilanne muodostuu vähitellen epävarmuutta 

luovaksi ja se ilmenee muun muassa energian suuntautumisessa muuhun kuin 

varsinaiseen työtehtävään, kuten ihmisten henkilökohtaisiin arviointeihin, 

oman tärkeyden korostamiseen sekä keskinäiseen kilpailutilanteisiin jäljelle 

jäävistä työpaikoista.  

Toistuvissa saneerauksissa yksilön tilanne on vielä huonompi. 

Saneerauskierteen saattelemana on yleistä johdon arvostelu 

kykenemättömyydestä suunnitella ja johtaa organisaatiota oikealla tavalla. 

Jatkuva epävarmuus työpaikoista muuttuu vähitellen turtumukseksi.  

Ennen varsinaista irtisanomistilannetta koetut tuntemukset ovat raastavia 

myös kunkin ihmisen lähipiirille ja perheelle ja usein näissä suhteissa olevat 

hienon hienot säröt saattavat laueta syviksi railoiksi.  

Mitä pidemmän aikaa huhut ja irtisanomisten odottaminen kestävät, sitä 

enemmän irtisanomisilmoitukset tuottavat helpotuksen tunnetta – väliaikaisesti. 

Helpotuksen tunne johtuu siitä, että ihmisen ei tarvitse enää tuntea 

epävarmuutta tilanteesta.  

Ennen varsinaisia irtisanomisia outplacement-konsultti voi kertoa yrityksen 

koko henkilökunnalle ohjauksen sisällöstä ja hän voi auttaa esimiestä 

valmistautumaan erottamistilanteisiin. Samalla työnantaja saisi mahdollisuuden 

ottaa todellista vastuuta palkkaamistaan ihmisistä. Yksilön kannalta 

outplacementin käyttäminen voisi vähentää ahdistuksen, mitättömyyden ja 

tarpeettomuuden tunnetta ennen irtisanomisia.  

Outplacement irtisanomistilanteessa. Yritykset voisivat halutessaan käyttää 

outplacement-konsulttia kertomaan irtisanotuille ihmisille, että heillä on 

mahdollisuus saada uudelleensijoittumispalvelua esimerkiksi osana erotettavan 

tukipakettia. Tämän tutkimuksen mukaan erotetun henkinen tukeminen pitää 

aloittaa heti irtisanomisen jälkeen, koska vain siten voidaan välttää suurimmat 

yksilön itseensä, yritykseen ja muihin ihmisiin kohdistuvista vauriot.  

Erottaminen on yksilölle traumaattinen kokemus. Tutkimuksissa verrataan 

erotetuksi tulemista läheisen kuolemaan. Suru, ahdistus, viha, voimattomuuden 
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tunne, pelko, epävarmuus tulevasta, taloudelliset huolet, häpeä, masennus, 

toivottomuus ja lopulta apatia ovat yleisesti tunnistettuja mielialoja.  

Negatiivisten tunteiden käsittely, oikeutettujen tuntemusten tunnistaminen ja 

omanarvontunteen säilyttäminen voisivat olla niitä prosesseja, joissa 

outplacement-ohjaus voi auttaa. 

Outplacement irtisanomisen jälkeen. Erotettu yksilö tuntee irtisanomisen 

jälkeen henkilökohtaista epäonnistumista ja tarpeettomuutta. Tässä vaiheessa 

läheisten tuki ratkaisee, miten yksilö pystyy kokoamaan itsensä jälleen osaksi 

sosiaalista yhteisöään. Yhtenä erillisenä turhautumista aiheuttavana tekijänä on 

mainittu seuraava: jos varsinkin asiantuntijatehtävistä erotetun tehtäviä ei 

tarvitse jakaa jäljelle jäävälle henkilöstölle, tuntuu tehty työ olleen turhaa. 

Tällainen tarpeettomilta tuntuvien tehtävien tekeminen voi aiheuttaa yksilölle 

vakavan ammatti-identiteettikriisin: jos kerran asiantuntija on tehnyt pitkään 

tarpeetonta työtä, kannattaako hänen edes hakea uutta työtä samalta 

osaamisalueelta?  

Irtisanottu ihminen hakeutuu useimmiten aiempaa työtä muistuttaviin 

työtehtäviin, mikä onkin luonnollista ja johtuu ammatillisesta 

suuntautumisesta. Tutkimus tuo esille seikan, että uudessa työpaikassa ihmiset 

saattavat kohdata samat ongelmat kuin aiemminkin. Tämä ei yksilön kannalta 

ole kuitenkaan riski, mikä selittyy sillä, että ammatti-identiteetti ja työtehtävät 

voidaan erottaa käsitteellisesti toisistaan. Tämän vuoksi työntekijä ei uudessa 

työpaikassaan välttämättä kohtaa samoja ongelmia kuin entisessä 

työpaikassaan, vaikka ammatti pysyisi samana.  

Tutkimuksessa tuli esille, että uudelleensijoittumisohjausta käytetään myös 

irtisanomisten jälkeen yksilön työhönsijoittumisen tukemisessa ja seurannassa. 

Uudelleensijoittumispalveluun voi kuulua myös niin sanottu 

ohjaukseenpaluutakuu, jossa yksilö voi täyden palvelun ohjelmissa palata 

uudelleen ohjaukseen kuuden kuukauden aikana, mikäli uusi työpaikka tai 

tehtävä ei ole osoittautunut oikeaksi valinnaksi. Outplacement-yritykset tekevät 

myös kyselyitä ja tilastoja uudelleensijoittumisen onnistumisesta sekä yksilön 

että yrityksen arvion mukaan. 
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4.2  Outplacement yrityksen näkökulmasta 

 

Outplacement ennen saneerausta. Yrityksen toimintaympäristön kannalta 

valmistautuminen saneeraustilanteeseen on usein liian optimistista: samalla 

kun saneerauksella haetaan kustannussäästöjä työvoimakustannuksien kautta, 

niin samalla oletetaan jäljelle jäävän organisaation toimivan vieläpä 

tehokkaammin kuin aiemmin eli nostetaan liikevaihtotavoitetta. 

Osaamattomuudesta suunnitella irtisanomisten jälkeisen yrityksen toimintaa 

kertovat varsin hyvin tutkimuksessa esiin tulleet kielteiset vaikutukset 

asiakassuhteisiin, tavarantoimittajiin ja yleiseen mielipiteeseen. 

Asiakassuhteisiin vaikuttaa paljon eritoten asiakaspinnassa työskentelevien 

ihmisten, kuten myyjien irtisanominen. Tavarantoimittajiin vaikuttaa paljon 

osto-organisaation muuttuminen, jolloin on tarpeen muodostaa uudelleen 

henkilökohtaiset luottamussuhteet tavarantoimittajiin. Yleinen mielipide 

saattaa toisaalta nostaa ainakin väliaikaisesti yrityksen pörssikurssia. 

Pidemmällä tähtäimellä yleisen mielipiteen on todettu aiheuttavan 

epävarmuutta yritystä kohtaan, mikä voi heijastua muun muassa siinä, että 

työnhakijat eivät halua hakeutua yritykseen töihin. Toistuvien saneerausten 

jälkeen yritys tulee tunnetuksi ”tuulisena työpaikkana”. 

Yritys voi joutua hankaluuksiin työsopimuslain kanssa, mikäli se haluaa 

sekä sanoa irti työntekijöitään että samanaikaisesti palkata heidän tilalleen 

uusia ihmisiä. Samalla kun organisaatiota pitäisi muuttaa irtisanomalla 

yrityksen mielestä yhteistyökyvyttömiä tai osaamattomia ihmisiä, 

organisaatiossa vapautuviin tehtäviin tulisi hankkia asiansa paremmin osaavia 

ja yrityksen johdon mieleisiä ihmisiä. Irtisanottujen ihmisten 

takaisinottosäädökset, niin sanotut karenssiajat kuitenkin estävät työtehtävien 

siirron uusille ihmisille. Mikäli yrityksestä pois lähteville tarjottaisiin 

outplacement-palveluita, uusien ihmisten rekrytointi vapautuviin työtehtäviin 

voi helpottua. 

Outplacement saneeraustilanteessa. Yrityksen maine vastuullisena 

työnantajana punnitaan juuri irtisanomistilanteissa. Julkisen huomion kohteeksi 

joutuvat tällöin sekä yrityksen omistajapolitiikka että johdon toimenpiteet. 

Irtisanottujen ihmisten käyttäytyminen ja puheet voivat vaikuttaa yrityksen 

tilanteeseen negatiivisesti – tai neutraalisti, jos ihmisille on tarjottu 
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mahdollisuus järjestellä uutta elämäntilannettaan rakentavalla tavalla. Vaikka 

irtisanomisten vaikutus asiakas- ja toimittajasuhteisiin ei tämän tutkimuksen 

valossa näytäkään olevan ainakaan pitkäaikainen, jokainen yrityksestä ulospäin 

suuntautuvan työtehtävän siirto toisille työntekijöille vaatii uusien 

henkilösuhteiden rakentamista. 

Outplacement saneerauksen jälkeen. Yrityksen toiminnan jatkuminen 

mahdollisimman vähäisillä vaurioilla voi edellyttää henkilöstön työtehtävien 

määrittämistä uudelleen. Tällöin saattaa tulla eteen tilanne, jossa uusien 

henkilökemioiden yhteentörmäyksen välttämiseksi tarvitaan henkilöarviointeja. 

Onnistuneen outplacement-prosessin jälkeen jäljelle jäävän organisaation 

muutoskyky voi olla suurempi kuin henkilöstöstä välinpitämättömän asenteen 

vallitessa. 

Toistuvissa irtisanomisissa ouplacement-prosessin palautteesta voi olla 

yritykselle ratkaiseva hyöty. Yrityksessä tiedetään silloin paremmin 

irtisanomisprosessin onnistuminen kuin ilman palautetta ja voidaan kohdistaa 

huomio sekä prosessin sisältöön että sen toteuttamistapaan. Uusissa 

rekrytoinneissa osataan lisäksi ottaa huomioon entistä enemmän 

ihmissuhteiden toimivuus pelkän ammattiosaamisen lisäksi. 

 

4.2.1  Outplacement irtisanovan esimiehen näkökulmasta 

 

Outplacement ennen irtisanomisia. Irtisanovan esimiehen valmistautuminen 

irtisanomisiin on tämän tutkimuksen mukaan heidän omasta mielestään 

tärkeää. Irtisanova esimies tuntee usein olevansa johdon päätöksenteon ja 

erotettavan ihmisen välissä tuntien voimattomuutta hoitaa hänelle tehtäväksi 

annettu erottaminen mahdollisimman vähäisin vaurioin. Yhtä vähän kuin 

ihmisiä koulutetaan hakemaan työpaikkaa tai valmistautumaan erotetuksi 

tulevaksi, yhtä vähän esimiesten koulutuksessa on kiinnitetty huomiota 

ihmisten erottamisiin.  

Irtisanomistilanteessa esimies toimii yrityksen edustajana irtisanottavaan 

nähden. Suomessa pyritään katkaisemaan siteet irtisanottavaan ihmiseen 

mahdollisimman nopeasti ja usein ilman työvelvoitetta. Kuitenkin, vaikka 

irtisanominen yrityksen kannalta olisi oikea ratkaisu, on etenkin pitkään 

yrityksessä toiminut ihminen muodostanut oman sisäisen yrityskulttuuripiirinsä 
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ja sen rikkominen voi aiheuttaa paljon ongelmia irtisanovalle esimiehelle jo 

pelkästään työtehtävien hoitamisen kannalta. Usein tulee eteen tilanteita, että 

muut ihmiset eivät osaa tai halua ottaa hoitaakseen irtisanotun ihmisen 

työtehtäviä ja kommunikaatioväylät katkeavat.  

Outplacement voi tarjota esimiehelle valmiudet valmistautua kohtaamaan 

irtisanomistilanne rakentavasti tai ainakin vähemmän traumaattisesti.  

Outplacement irtisanomistilanteessa. Samoin kuin yksilö, ei esimieskään 

tämän tutkimuksen mukaan voi täysin ennakolta valmistautua 

irtisanomistilanteeseen, koska jokainen tilanne on erilainen ja jokainen ihminen 

käyttäytyy ennalta odottamattomasti. Tyypillisiä reagointitapoja voidaan kyllä 

yleisesti luokitella. Outplacement-konsulttien kokemukset irtisanomistilanteista 

voivat auttaa esimiestä tunnistamaan erotettavien tunnereaktioita ja vastaamaan 

niihin rakentavasti. 

Outplacement irtisanomisten jälkeen. Tämän tutkimuksen mukaan 

irtisanova esimies valmistautuu seuraaviin irtisanomisiin huolellisemmin kuin 

ensimmäiseen irtisanomiseen, johon hän on voinut joutua ilman 

ennakkovalmistautumista ja jonka hän on kokenut ahdistavana. Myös 

outplacement-prosessista saatavat palautteet voivat vahvistaa esimiehen 

näkemystä siitä, miten irtisanominen tulisi suorittaa. 

 

4.2.2  Outplacement jäljelle jäävän henkilöstön näkökulmasta 

 

Outplacement ennen saneerausta. Jäljelle jäävän henkilöstön näkökulmasta 

tilanne ennen irtisanomisia ei eroa irtisanottavien tilanteesta. Tällöinhän ei 

ainakaan virallisesti vielä tiedetä, keitä irtisanomiset koskevat, vaikkakin huhut 

ja huomiot ihmisten käyttäytymisestä saattavat usein tuottaa oikean suuntaisia 

arvauksia.  

Ennen irtisanomisia luottamushenkilöt usein tietävät, ketä irtisanotaan ja 

usein he myös epävirallisesti ja luottamuksellisesti kertovatkin ainakin niille, 

keitä irtisanomiset eivät koske. Syntyy eräänlainen salatun tiedon kulttuuri, 

jossa voittajia ovat saneeraustiedon haltijat ja monet jäljelle jäävistä ihmisistä, 

jotka saavat etukäteen tietää jäävänsä organisaatioon. Tämä salatun tiedon 

kulttuuri tuottaa käyttäytymismallin, jossa jäljelle jäävät alkavat tietoisesti ja 

tiedostamatta karttaa irtisanottavia ihmisiä sekä työpaikalla että vapaa-aikana. 
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Koska jäljelle jäävät usein puhuvat tulevista irtisanomisista perhe- ja 

tuttavapiireissään, niin myös he alkavat välttää kanssakäymistä irtisanottavien 

kanssa. Näistä syistä johtuen usein juuri irtisanottava itse ei tiedä etukäteen 

tulevansa irtisanotuksi, vaan saattaa vain aistia ihmisten karkottumista ja 

ihmetellä sitä.  

Irtisanottavien ihmisten vältteleminen kuuluu osana jäljelle jäävien 

selviytymisstrategiaan, kun asian pitäisi inhimillisyyden nimissä olla juuri 

päinvastoin; irtisanottavalle ihmiselle tulisi antaa tukea ja hänestä pitäisi ottaa 

vastuuta lähimmäisenä vaikkakaan ei kertoisi tietävänsä hänen tulevan 

irtisanotuksi. Tästä etukäteen tuen antamisesta erotettava ihminen tekee 

oikeutetun johtopäätöksen siitä, ketkä oikeasti ovat hänen ystäviään.  

Jäljelle jäävien ihmisten energia suuntautuu ennen saneerausta johdon 

arvosteluun ja tulevaisuuden arviointiin kunkin omalla kohdalla. Tässä 

vaiheessa moni työpaikkansa säilyttävä avainhenkilö tekee omat 

johtopäätöksensä tulevaisuuden epävarmuudesta ja lähtee yrityksestä, mikä 

tietenkin koko yritystä ajatellen on ei-toivottavaa. Jäljelle jäävien ihmisten 

selviytymisstrategiaan kuuluu kuitenkin oman lojaalisuuden punnitseminen 

tilanteessa, jossa vastakkain ovat nykyisen työpaikan säilyttämisen epävarmuus 

ja työtehtävien kasautuminen stressaavasti ja toisaalta muutoksen johtaminen 

itse oman urakehityksen kannalta suotuisaan ratkaisuun. 

Tieto siitä, että yrityksen johdolla on todellinen halu huolehtia 

irtisanottavista ihmisistä voi vaikuttaa jäljelle jäävään henkilökuntaan 

positiivisesti. Avainhenkilöt saattavat pysyä yrityksessä eikä joukkopakoa 

yrityksestä synny. 

Outplacement saneeraustilanteessa. Saneeraustilanteessa yrityksen 

liiketoiminnan ja saneeraustarpeen tosiasioihin perustuva tiedottaminen on 

jäljelle jäävän henkilöstön työmotivaation ja –moraalin kannalta ensiarvoisen 

tärkeää. Silloin kun irtisanomisten todelliset syyt kerrotaan avoimesti, voi 

jäljelle jäävä henkilöstö keskittyä työhönsä huhupuheiden ja johdon arvostelun 

sijaan. 

Outplacement saneerauksen jälkeen. Jäljelle jäävän henkilöstön 

näkökulmasta irtisanomistilanteet ja niihin liittyvät toiminnalliset saneeraukset 

ovat usein lähes yhtä traumaattisia kuin varsinaisille irtisanotuille ihmisille. 

Jäljelle jäävät tuntevat syyllisyyttä omien työpaikkojen säilymisestä, kasvavan 
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työtaakan takia työmoraalin vähentymistä ja epävarmuutta tulevaisuudesta. 

Energia suuntautuu tällöin oman aseman vahvistamiseen erilaisten 

selviytymisstrategioiden avulla, joita voivat olla henkilökohtainen 

kehittyminen, kilpaileminen työpaikoista omaa tärkeyttään korostamalla ja 

uuden työpaikan hakeminen. Energia suuntautuu myös johdon arvosteluun.  

Irtisanomistilanteet leikkaavat palan pois jäljelle jäävän henkilöstön 

työpaikkakulttuurista. Läheisten työntekijöiden lähteminen ja työtehtävien 

uudelleenjärjestelyt aiheuttavat lisäksi ylimääräistä stressiä. Varsinkin uuden 

työpaikan hakeminen suuntaa energiaa nykyisen työpaikan säilyttämisen 

ulkopuolelle ja vaikuttaa sitä kautta työtehtävien hoitamiseen sekä luo samalla 

kaksinaismoralistisen tilanneasettelun. Samalla kun yksilö toisaalta pitää kiinni 

nykyisestä työpaikasta, samalla hän pyrkii siitä eroon. 

Outplacement-palveluiden käyttäminen voi vähentää jäljelle jäävän 

henkilöstön epävarmuuden tunnetta ja lisätä työmoraalia ja –motivaatiota. 

 

4.2.3  Outplacement jäljelle jäävän organisaation johtamisen näkökulmasta 

 

Outplacement ennen saneerausta. Johtaja saattaa tuntea syyllisyyttä siitä, että 

erotettavan henkilön rekrytointi oli epäonnistunut tai kaunaa siitä, että 

erimielisyydet yrityksen johtamisessa olivat nousseet ylikäymättömiksi 

erotettavan kanssa. Yrityksen johdon selviytymisstrategioita ennen 

irtisanomistilannetta voivat olla muun muassa eristäytyminen henkilöstöstä, 

ihmisten kohtaamisen välttäminen verhoutuneena turhiin työmatkoihin ja 

muihin poissaoloihin sekä uusien toimintasuunnitelmien ja budjettien laadinta. 

Viimeksi mainitut tehtävät ovat usein pakollisia todistuksena siitä, että 

välttämättömiin toimenpiteisiin on ryhdytty ennen varsinaista saneerausta.  

Tämän tutkimuksen mukaan johto harvoin tietää miltä uusi organisaatio 

näyttää ja siltä pohjalta ei ole mahdollistakaan suunnitella saneerauksen 

jälkeistä toimintaa riittävällä huolellisuudella. On myös johtajia, joille muutos 

ja hankalat tilanteet ovat jo arvoja sinänsä. Heidät tunnetaan ”kovana 

saneerauskavereina” alan piirissä ja joita sen vuoksi sekä kunnioitetaan että 

pelätään vihaten. 

Oman haasteensa organisaation johtamiselle ennen varsinaisia irtisanomisia 

tuovat saneerauksen ennakkoilmoituksen jälkeen tavanomaisiksi tulleet 
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työpaikalta poistumiset, jotka aiemmin olivat lähinnä työntekijätason tekemiä, 

mutta nyttemmin myös toimihenkilöt ja asiantuntijat osoittavat mieltään 

tulevaa saneerausta vastaan. Vaikkakin vakiintuneen tavan mukaan työstä 

kieltäytyminen kestää vain muutaman tunnin tai yhden päivän, on sillä julkista 

vaikutusta, joka saattaa heikentää johdon toimien uskottavuutta.  

Avoin tiedottaminen saneerauksen kulusta, todellisten irtisanottavien 

määrästä ja erotettavien huolehtimisesta voi helpottaa johtoa valmistautumaan 

saneeraustilanteeseen riittävällä huolellisuudella. 

Outplacement saneeraustilanteessa. Jäljelle jäävän organisaation johtamisen 

näkökulmasta irtisanomistilanteet ovat koetinkivi. Vaikkakaan 

mielenosoituksellisia työpaikalta poistumisia ei tapahtuisi kuten yleensä on 

tapana saneerauksen ennakkoilmoituksen jälkeen, on johtamisen ongelmat 

vähintään yhtä suuret kuin ennen irtisanomisia huolimatta siitä, että johdettavia 

ihmisiä on vähemmän. Töiden uudelleen organisointi, uusien kontaktipintojen 

luominen asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin vie joka tapauksessa pois aikaa 

tuottavalta työltä. Vakuuttelut rahoittajiin ja julkiseen sanaan täytyy monessa 

tapauksessa saada uskottaviksi, jottei näiden taholta tule toimintaa edelleen 

heikentäviä takaiskuja.  

Johdon toiveena irtisanomistilanteissa on saada pidettyä organisaatiossa 

yrityksen toiminnan kannalta tärkeät avainhenkilöt ja varsinkin ne ihmiset, 

jotka johto luottaa pysyvän lojaaleina yritykselle. Kääntöpuolena samasta 

toiveesta on saada organisaatiosta pois ihmiset, jotka johdon mielestä ovat 

hankalia ja yhteistyökyvyttömiä.  

Silloin, kun outplacement-konsultointiin liitetään jäljelle jäävän henkilöstön 

arviointi, voi johto saada selkeämmän kuvan uudelleenorganisoinnista kuin 

ilman henkilöstöarviointia. 

Outplacement saneerauksen jälkeen. Supistuneen organisaation johtaminen 

asettaa erilaiset haasteet kuin kasvavan tai stabiilin organisaation johtaminen. 

Vähäisemmillä henkilöstövoimavaroilla ja usein myös vähäisemmillä 

taloudellisilla resursseilla pitäisi saada aikaan enemmän tulosta. Miehittämällä 

saneerauksen jälkeisen organisaation ”jees-tyypeillä” johto haluaa rauhoittaa 

tilanteen ja antaa itselleen aikaa uuden liiketoiminnan rakentamiseen. 

Kuitenkin johdon mieleisten ihmisten suosiminen voi tuoda mukanaan 

ongelmia yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa. Johdon 
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mieleiset ihmiset voivat käyttäytyä kaksinaismoralistisesti: johdolle 

myötämielisinä mutta itse työssä ja kommunikoinnissa muiden työntekijöiden 

kanssa johtoa vastustavina. 

Onnistunut outplacement-prosessi voi auttaa johtoa arvioimaan uudistetun 

liiketoiminnan onnistumista henkilöstöresurssien kautta. Ihmiset ne kuitenkin 

tekevät liiketoiminnan tulokset. 

 

 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
 

Alituisesti erottamisuhan alla olevat ihmiset tuntevat jatkuvaa ahdistusta 

mahdollisesta työpaikan menettämisestä. Tämä ahdistus korostuu niin 

sanotuissa pätkätöissä, joissa ihminen ei voi suunnitelmallisesti rakentaa 

taloudellisesti ja henkisesti tasapainoista elämää. Jokainen tarjottu työtilaisuus 

on otettava vastaan, on oltava jatkuvassa hälytysvalmiudessa lähtemään 

työhön. Tilanteen kireys myös estää työuran kehittämisen järkevästi. 

Kriisiytyneessä yrityksessä toistuvat saneeraukset ja julkisella sektorilla 

toistuvat pätkätyöt heikentävät työmotivaatiota. Suunnitelmallinen 

liiketoiminta ja eettinen toimintatapa voivat vähentää ahdistuksen tunnetta ja 

lisätä työnantajan ja työntekijän sitoutumista. Outplacement-palveluiden 

sisällyttäminen henkilöstöstrategiaan saattaa lisätä huomion kiinnittämistä 

rekrytointiin, johdon sitoutumista henkilöstöön ja työntekijän sitoutumista 

yritykseen. 

Outplacementia käytetään yrityksestä irtisanottujen uudelleensijoittumiseen 

eritoten silloin, kun yritys on henkilöstöpolitiikassaan sitoutunut toimimaan 

eettisesti oikealla tavalla ja kun halutaan antaa yrityksestä myönteinen kuva 

yrityksen sidosryhmille. Toinen merkittävä syy käyttää outplacement-palveluja 

on riita-asioiden välttäminen tuomioistuimissa. Näissä irtisanomistapauksissa 

on kyse yleensä henkilökohtaisista syistä, esimerkiksi alaisen ja esimiehen 

välisen suhteen toimimattomuudesta, vaikka virallisena syinä usein esitetään 

tuotannolliset ja taloudelliset tekijät. Näissä tapauksissa yritysjohto tavallaan 

myöntää tehneensä aikoinaan väärän rekrytoinnin tai yrityksen muuttunut 

liiketoiminnallinen tilanne vaatii muuttamaan henkilöstörakennetta yritykselle 
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myönteisempään suuntaan. Uudelleensijoittumispalveluita käytetään myös 

yksittäisissä hankalissa erottamistapauksissa, jolloin palvelun tarjoamisella 

pyritään ”siisteihin potkuihin”.  

Kuviossa 16 olen pyrkinyt kuvaamaan johdon tuntemuksia alaistansa 

kohtaan työsuhteen eri vaiheissa hankalissa erottamistapauksissa. Aluksi 

(työ)suhde kehittyy ihmiskemioiden yhdistyessä ja molemmin puolin tunnetaan 

vetovoimaa ja odotukset toisesta osapuolesta ovat suuret. Työntekijä tuo 

yritykseen tarvittavaa osaamista ja ammattitaitoa ja ne lujittavat johdon 

käsitystä oikeasta rekrytoinnista. Suhde kiinteytyy välittämiseksi työntekijän 

työssä kehittymisen ja koulutuksen aikana. Kun työntekijä on antanut 

yritykselle annettavansa ja kehittynyt oman osaamisensa huippupisteeseen 

samassa tehtävässä, hän saattaa ruveta haluamaan uusia haasteita ja muutoksia 

työtehtävissään. Jos samanaikaisesti yrityksen toimintatapa muuttuu eri 

suuntaan kuin yksilön kehittymishalu, alkavat työnantajan ja työntekijän tiet 

erkaantua. Aluksi muutokset tapahtuvat hiljaisesti, mutta vähitellen niistä tulee 

ääneen lausuttuja vaatimuksia. Jos työsuhteen osapuolet pitävät itsepintaisesti 

kiinni omista vaatimuksistaan, on enää ajan kysymys, milloin tiet eroavat. 

Näissä tapauksissa työntekijä lähtee ja johto puolustautuu selittämällä, että 

työntekijä oli joustamaton, hänen työtehonsa laski ja hän oli yhteistyökyvytön.  
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       + 

 

Välittäminen ja  

suhtautuminen positiivista 

 

 

 

               

 

 

 

Haastattelu  Koulutus ja   Näkemyserot 

ja rekrytointi kehittäminen                 Päätös erottamisesta 
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         -  

KUVIO 16: Johdon välittäminen työntekijästä työsuhteen eri vaiheissa 

hankalissa erottamistapauksissa. 

   

 

Työsuhdetta voidaan erotuntemusten vuoksi verrata avioliittoon. Kummassakin 

erotapauksessa tuntemukset ovat traumaattisia ja johtavat joskus 

ylipääsemättömiin vaikeuksiin erotetun ja ympäristön kannalta. Vertaus 

avioliittoon on vieläkin osuvampi, jos verrataan keskenään parisuhdetta ennen 

kosintaa ja yrityksen rekrytointivaihetta. Kummassakaan tapauksessa ei 

yleisesti ryhdytä pohtimaan erotilannetta ja laatimaan sopimuksia siitä, miten 

ihmissuhteet järjestetään mahdollisen eron jälkeen; se ei oikein sovi tilanteen 

luonteeseen. Ennen avioliittoa tehdään usein avioehto ja ennen työsuhdetta 

työsopimus ja mahdollinen johtajasopimus, mutta niillä ei määritellä 

erotilanteiden prosessuaalista puolta puhumattakaan henkisistä kärsimyksistä. 
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Sekä avioliittoa että toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta niiden 

solmimisvaiheissaan pidetään molemmin puolin jatkuvana ”kunnes kuolema 

erottaa”. Ainakaan ei äänen lausuta ajatuksia mahdollisen eron tuomasta 

välirikosta. 

Voisiko työsuhteissa ottaa käytäntöön tavan, jossa sovitaan mahdollisen 

tulevan irtisanomismenettelyn tiedottamisesta, prosessista ja jälkihoidosta eli 

uudelleensijoittumisohjauksen käyttämisestä? Tällöin olisi mahdollista 

suhtautua mahdolliseen irtisanomiseen melkein yhtä luontevasti kuin 

rekrytointeihinkin. Työsuhteen alussa sovitaan usein koeajasta, ja 

samantyyppinen ”koeaika” työsuhteen lopussa voisi tuoda yksilölle ja 

yritykselle harkinta- ja sopeutumisaikaa, samoin kuin harkinta-aikaa käytetään 

avioerotilanteissa.  

Lakisääteiset ilmoitukset tulevista irtisanomisista eivät kohdistu nimettyihin 

ihmisiin vaan irtisanottavien kokonaislukumäärään, ja se aiheuttaa ahdistusta 

koko henkilöstölle. Yrityksen johto saattaa kuitenkin hyvin tietää, ketä 

irtisanomiset koskevat ja henkilöstöstrategiaan kirjattuna eettisenä 

toimintamallina outplacement-palvelu voisi auttaa monia irtisanottuja 

nopeammin toipumaan työpaikan menetyksestä. 

Strategisen henkilöstöhallinnon kuuluu olla ylimmän johdon strateginen 

kumppani suunniteltaessa yrityksen liiketoimintaan kuuluvien tehtävien 

määrittelemistä. Operatiivinen henkilöstöhallinto hoitaa rekrytoinnin ja 

henkilöstön hallintorutiinit. Myös henkilöstön koulutus ja kehittäminen sekä 

henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu operatiiviseen 

henkilöstöhallintoon. Henkilöstöhallinto strategisena muutosagenttina vastaa 

laadullisista ja määrällisistä henkilöstötarpeista sekä oikeudenmukaisesta 

irtisanomismenettelystä. Tätä varten yrityksellä tulisi olla selvä 

erottamisstrategia osana strategista henkilöstöhallintoa. Niin sanottu 

juustohöylämalli, jossa yrityksen jokaiselta osastolta vähennetään ihmisiä 

suhteessa koko yrityksen vähentämistarpeeseen, on kaukana 

suunnitelmallisesta erottamisstrategiasta. 

Vakiintuneen käytännön mukaan organisaatio esitetään esimerkiksi 

pyramidi- tai matriisiorganisaationa tai näiden yhdistelminä. Näissä 

määrittelyperusteina käytetään esimies-alais –suhteita tai työtehtävien mukaisia 

jaotteluita.  
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Työsuhteen pysyvyyden ja sitoutumisen kannalta voisi myös toisenlainen 

”organisaatiokaavio” olla havainnollinen. Siinä voitaisiin esittää, miten 

toisaalta työnantaja ja toisaalta työntekijä kokee asemansa organisaatiossa 

varsinkin irtisanomistilanteissa. Tasoja voisivat olla: 

 

1) ”perheenjäsen”: henkilökohtainen molemminpuolinen 

riippuvuussuhde; organisaation olemassaolo sidoksissa työntekijään; 

vastuu toisesta osapuolesta 

2) ”yhtiön mies”: sitoutuminen molemmin puolin elinikäinen; sisältää 

usein myös työntekijän harrastustoiminnan ja vapaa-ajan sekä 

perheestä huolehtimisen  

3) vakituinen henkilöstö: toistaiseksi voimassa oleva työsuhde; 

sitoutuminen molemmin puolin vahva; ei muutoshalukkuutta 

4) vaihtuva henkilöstö: toistaiseksi voimassa oleva työsuhde; 

sitoutuminen molemmin puolin vähäinen 

5) määräaikainen henkilöstö: ei sitoutumista. 

 
Mainitut tasot voivat vaikuttaa irtisanomistilanteessa outplacement-palveluiden 

käyttämiseen. Kun yrityksen eettiset arvot ovat korkealla ja sitoutuminen 

työntekijän puolelta vahva, käytetään outplacement-palveluita 

irtisanomistilanteissa enemmän kuin molemmin puolin sitoutumisen ollessa 

vähäinen. 

Mikäli yrityskulttuuria luomassa ollut johtaja irtisanotaan, se vaikuttaa 

organisaation toimintakykyyn ja johtamiseen ratkaisevasti varsinkin silloin, 

kun työntekijät ovat sitoutuneet vallitsevaan yrityskulttuuriin ja sen luoman 

johtajan toimintatapoihin. Tällöin yrityskulttuurin näkökulmasta voi olla hyvä 

kysymys se, mikä itse yritys oikein on? Onko se omistajapolitiikka, jäljelle 

jäävät johtajat vai henkilöstö? Tämä tutkimus ei vastaa näihin kysymyksiin, 

mutta niihin voisi olla hyvä palata jossain myöhemmässä tutkimuksessa 

outplacement-prosessin suhteesta yrityskulttuurin jatkumiseen ja 

vahvistumiseen.  

Ylimmälle johdolle ja toimitusjohtajille on työsuhteeseen usein liitetty 

rahamääräisiä erosopimuksia, ”kultaisia kädenpuristuksia”, yhtiötä kohtaan 

tehdystä hyvästä työstä. Outplacementin käyttäminen niinikään osana 
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erosopimusta voisi kasvattaa työmarkkinoiden arvostusta erotettuja johtajia 

kohtaan. 

Outplacement-toiminta Suomessa on vasta pioneerivaiheessa, onhan 

ensimmäisistä outplacement-palveluiden käyttöönotosta aikaa vasta 

viitisentoista vuotta. Yritysten tietoisuus outplacementin eduista, yksilöiden 

kokemukset outplacement-prosesseista ja yhteiskunnallisen hyödyn 

tunnistaminen voivat lisätä outplacement-palveluiden käyttämistä. 

Outplacementin tarjonta on myös vielä pientä. Suomessa toimii vasta muutama 

outplacementiin erikoistunut konsulttiyritys, jotka ovat lisäksi alueellisesti 

keskittyneet suurimpiin kaupunkeihin.  

Outplacement-palveluiden käyttämisen vähyyteen vaikuttavat vähäisen 

tunnettavuuden lisäksi yrityksen johdon käsitykset palveluiden kustannuksista, 

luottamuksellisten outplacement-palveluiden verhoutuminen mystiikkaan sekä 

ajatus, että mitä pikimmin pääsee eroon irtisanotuista ihmisistä, sen parempi. 

”Pois silmistä, pois mielestä”, lainakseni erästä yritysjohtajaa. 

Toinen merkittävä seikka outplacement-palveluiden käyttämättömyydelle 

on yritysjohdolta vaadittava tiukka tulossidonnaisuus. Jos jonkin kvartaalin 

tulos ei ole tyydyttävä, paikataan tilannetta usein irtisanomisin ja siihen 

tilanteeseen outplacement-palveluiden hankkiminen ei tyypillisesti kuulu. 

Outplacementin kustannusrasitteena yrityksen johto näkee outplacement-

yrityksen laskuttamat suorat kustannukset, joihin ei ole varauduttu yrityksen 

joutuessa taloudelliseen kriisiin. Kuitenkin monissa tapauksissa outplacement-

palveluiden osuus kaikista irtisanomiskustannuksista on vähäinen, ja monta 

kertaa outplacement-palveluiden käytöllä voitaisiin saavuttaa suoranaisia 

säästöjä, kun yritys välttää pitkälliset ja kalliit oikeusprosessit ja 

vahingonkorvauksien maksamisen työntekijöille. 

Outplacementin kustannuksiin ei kuitenkaan yleensä varauduta etukäteen. 

Erottamiskustannukset tulevat tapauskohtaisesti tavallaan yllätyksenä eikä niitä 

osata suunnitella etukäteen. Erottamiskustannusten, mukaan luettuna 

outplacementin kulut, ottaminen mukaan yrityksen kuluihin lisäisi 

luonnollisesti yrityksen suunniteltuja kuluja, mutta toisaalta, 

erottamiskustannukset eivät tulisi yllätyksenä irtisanomistapauksissa, jolloin 

usein on taloudellisesti muutenkin vaikea tilanne.  
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Laajemmalti on kyse yrityksen laskentatoimen opetuksesta ja siinä 

nimenomaan siitä, että samoin kuin henkilöstön rekrytointi-, koulutus- ja 

kehittämiskulut opetetaan budjetoimaan, samoin opetettaisiin myös 

erottamiskustannusten budjetointi jo sisäisen laskentatoimen koulutuksessa. 

Laskentatoimen ihmiset käsittelevät palkkakustannuksia eivätkä osaa ottaa 

huomioon irtisanomis- ja uudelleensijoittumiskustannuksia, mikä on eräs syy 

saneerausten epäonnistumisiin taloudellisesti. Laskentatoimen opetuksen 

kulttuurin muuttaminen on varmasti hidas prosessi, mutta yleensä sisäisen 

laskentatoimen opetus muuttuu yritysten tarpeita vastaavaksi. 

Pitäisikö yrityksen tehdä ”varaus” uudelleensijoittumiskustannuksiin 

esimerkiksi 2,5-kertaisena kuukausipalkasta jo henkilön rekrytointivaiheessa? 

Varaus käsitetään yleisesti liiketoiminnan tulosta vähentävänä kirjauksena ja  

verotuksessa vähennyskelpoisena kuluna. Viime vuosina tosin 

verovähennyskelpoisia varauksia on karsittu runsaskätisesti, joka johtuu 

tilinpäätöskäytännön harmonisoimisesta EU-direktiivien kanssa. Jos 

”uudelleensijoittumisvaraus” voitaisiin hyväksyä myös verotuksellisesti 

vähennyskelpoiseksi kuluksi, vaarana saattaisi olla varauksen vipuvaikutus. 

Kasvavat yritykset voisivat tehdä jatkuvasti enemmän varauksia ja näin ollen 

ne maksaisivat yhä vähemmän veroja. Laskusuhdanteessa yritykset joutuisivat 

koko ajan purkamaan varauksia ja maksaisivat liiketoimintaansa nähden veroja 

paljon. Näin kasvu- ja laskusuhdanneyritysten erot verotuksellisessa mielessä 

kärjistyisivät. Oma lukunsa on suuryritykset, jotka ensimmäistä kertaa 

varauksen tehdessään voisivat vaikuttaa merkittävästi jopa yhteiskunnallisesti 

verotulojen kertymään. 

Voisiko vastaava ”varaus” kuulua yhteiskunnalle? Käytäntönähän on, että 

yhteiskunta huolehtii ihmisen toimeentulosta työttömyys- ja sosiaaliturvan 

avulla ja tämän käytännön muuttaminen on suuri yhteiskunnallinen ja 

poliittinen kysymys. Tämän tutkimuksen kirjoitushetkellä ammattiyhdistysliike 

puhuu ”muutosturvarahasta”, jota irtisanotulle työntekijälle pitäisi maksaa 

työsuhteen päättyessä. Työnantajajärjestöt kutsuvat muutosturvarahaa 

irtisanomissakoksi. Muutosturvaraha tai irtisanomissakko merkitsee yritykselle 

tulevaa lisäkustannusta ja erotetun työntekijän vastuulle jäisi käyttää raha 

parhaiten katsomallaan tavalla. Kokemukseni mukaan irtisanottu työntekijä ei 

käytä omaa rahaa itsensä työllistämiseksi. Muutosturvaraha saatettaisiin 
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mieltää sapattivapaan rahoitukseksi, mikä puolestaan pikemminkin vähentäisi 

kuin lisäisi työnhakuhaluja. Mielestäni muutosraha ei muuttaisi työttömän 

tilannetta mihinkään suuntaan, sillä vain lisättäisiin yrityksen kustannuksia, 

joka taasen vähentäisi yrityksien rekrytointihalukkuutta. 

Tämän tutkimuksen mukaan outplacement-toiminta ei sovellu yrityksen 

kertaluontoiseksi tapahtumaksi. Yrityksen sitoutuminen eettisesti kestävään 

henkilöstöpolitiikkaan edellyttää pitkäjänteisyyttä myös irtisanomispolitiikassa. 

Erottamisstrategia kuuluu hyvän henkilöstöhallinnon pääperiaatteisiin, koska 

kyse ei ole ainoastaan irtisanottujen ihmisten inhimillisestä kohtelusta, vaan 

myös yrityksen henkilöstön laadullisen ja määrällisen tarpeen tyydyttämisestä. 

Outplacementin tunnettavuuteen vaikuttaa merkittävästi sen opetus ja 

tutkimus. Mielestäni outplacement-kurssi tulisi kuulua kaikkiin 

esimiesasemaan johtaviin koulutusohjelmiin, niin kaupallisen, hallinnollisen 

kuin teknisen alan opiskelijoille yliopistoissa ja korkeakouluissa. Liitännäisenä 

outplacement-opetuksessa tulisi olla saneerausten valmistelu, 

valmistautuminen erottamiseen ja irtisanomisprosessin tunteiden käsittely. 

Joskus erotetuksi tuleminen voi tulla myös omalle kohdalle.  

Outplacementin tutkimuksen vähäinen määrä osoittaa, että outplacementia 

ei vielä osata ottaa tarpeeksi vakavasti osana strategista henkilöstöhallinnon 

tutkimusta. Tärkeänä pitäisin tutkia outplacementia myös yhteiskunnallisena 

tekijänä. Tutkimukseen kannattaisi panostaa voimavaroja, koska hyvin hoidettu 

yritysten irtisanomispolitiikka vähentäisi työttömyyden ja sosiaaliturvan 

hoitomenoja. 

Tämän tutkimuksen mukaan outplacementin käyttämisen edut ovat 

kiistattomat. Yksilön kannalta etuja ovat selviäminen erottamisen 

aiheuttamasta traumasta, itsetunnon palautuminen ja ajatusten suuntautuminen 

tulevaisuuteen. Yrityksen näkökulmasta etuja ovat parempi työnantajakuva, 

rekrytointimahdollisuuden säilyminen ja yrityksen sidosryhmien parempi 

suhtautuminen saneeraavaan yritykseen. Irtisanovan esimiehen näkökulmasta 

outplacement tarjoaa valmistautumisen irtisanomistilanteisiin, irtisanottavan 

kohtaamiseen ja tilanteen asialliseen hoitamisen. Jäljelle jäävän henkilöstön 

näkökulmasta etuja ovat tulevaisuuden epävarmuuden väheneminen, 

ahdistuksen pieneneminen ja työmoraalin ja –motivaation säilyminen. Johdon 

näkökulmasta outplacementin etuja ovat mahdollisuus keskittyä liiketoiminnan 
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kehittämiseen, vähäisemmät oikeusjutut ja mahdollisuus johtaa jäljelle jäävää 

organisaatiota paremmin. Johto kokee, että outplacement tarjoaa erityisen 

arvokasta apua heidän valmistellessaan saneeraustoimenpiteitä. 

Vaikka yleisesti puhutaan yritysten arvoista, ei millään organisaatiolla 

itsellään voi olla arvoja. Vain yritysten johtajat voivat ilmaista, mitä he pitävät 

arvossaan eli arvostavat. Yritys muodostuu ja pysyy kannattavana vain 

henkilöstön avulla. Yritysten toimintapa irtisanomistilanteissa riippuu 

saneerausten toteuttajien perimmäisistä motiiveista. Sitoutuminen eettisesti 

kestävään toimintatapaan myös irtisanomistilanteissa edistää johdon 

arvostamia tavoitteita.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Liiketaloustieteen professori K. Neilimon luennot Tampereen 

yliopiston Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitoksen yhteisen 

opetuksen Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet –metodologian 

opintojaksolla 22. ja 29.10.2001 

 

   

 

 Kokeminen                Ajattelu 

                 - tulkinta      

                 - teorian tunteminen  

 

 Toiminta                Tutkiminen 

 - faktaa                - kokemukset 

                 - näkemykset 

 

Tutkittava ongelma  Tutkija 

 

Toiminta-analyyttinen tutkimusote (K. Neilimon luento 22.10.2001) 

 

 

Tutkijan esiymmärrys koostuu (K. Neilimon luento 22.10.2001): 

 
- tiedosta, mitkä ovat teoria, metodit ja sosiaalisinstitutionaaliset seikat 

kuten fyysinen ja sosiaalinen sisäänpääsy tutkimusongelmaan 

- asenteesta, jolla tutkija tulee tutkimusongelmaan käytännössä ja 

strategisella tasolla 

- sitoutumisesta tutkimusongelmaan eli kuinka syvälle tutkijalla on 

mahdollisuus ja kyky mennä tutkimusongelman sisälle. 
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Toiminta-analyyttisessä tutkimusotteessa tutkijan tulkintapotentiaali riippuu 

(K. Neilimon luento 29.10.2001): 

 

- doktriinin tuntemuksesta 

- kokemuksesta 

- tutkimusongelman erityistiedosta 

- paradigma- ja metodologiatiedosta. 

 

Toiminta-analyyttisessä tutkimusotteessa laadun varmistus riippuu (K. 

Neilimon luento 29.10.2001): 

 
- keskustelupiirin palautteesta 

- tiedon lähteistä ja tutkimusnäkökulmasta 

- tutkimusprosessin kuvauksesta, eli miten tieto on hankittu ja 

käsitelty  

- tutkimustulosten päättelyketjusta, joka ilmenee tutkimuksen 

sisällysluettelosta. 

 
 


