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kun hän haki Rackspaceen business deve-
lopment –konsultiksi. Rackspace on hosting- 
ja pilvipalveluita tarjoava yritys.

Kun toinen screening oli ohi, Niklasson 
kuuli, ettei ollut tutustunut tarpeeksi hyvin 
yritykseen ja hakemaansa tehtävään.

”En ollut osannut kertoa yrityksestä, kos-
ka ajattelin, että haastattelijahan tietää siitä 
kaiken”, Niklasson sanoo.

Mikä intohimosi on? Ymmärrätkö, millai-
nen työkulttuuri meillä on? Hyväksytkö sen?

Tällaisiinkin kysymyksiin työhaastatte-
luissa on löydyttävä vastaus.

Työnhakijan pitää ymmärtää kertoa itses-
tään tarinaa uudelleen ja uudelleen. Hakija 
saattaa myös löytää itsensä käytännön har-
joituksesta.

Rackspacessa haastattelija pyysi Niklas-
sonia istuutumaan pyöreän pöydän ääreen, 
jolloin kaksi tuolia jäi tyhjäksi.

”Sinun pitää saada minut siirtymään jom-
mallekummalle vapaista tuoleista”, hän sa-
noi.

Ensin Niklasson yksinkertaisesti pyysi 
haastattelijaa siirtymään. Se ei tehonnut. 
Sitten hän ymmärsi, että hänen odotettiin 
kysyvän kysymyksiä. Kuten sen, miksi haas-
tattelija haluaa istua juuri siinä. Tämä kysy-
mys ja siitä seurannut keskustelu sai haas-
tattelijan siirtymään toiselle tuolille.

KOLMANNESSA, NELJÄNNESSÄ ja viidennes-
sä työnhakuvaiheessa Niklasson oppi tois-
tamaan, että on utelias ja haluaa oppia uut-
ta. Hän puhui joogasta, seisten melomisesta 
ja siitä, että on opetellut uimaan aikuisena.

Häneltä tentattiin, mikä häntä oikeasti 
eniten motivoi ja kysyttiin, mikä saa hänet 
aamuisin ylös sängystä.

”Miehen valmistama cappuccino”, hän 
sanoi.

Lopuksi Niklasson kutsuttiin puolen tun-
nin lounaalle, jonka jälkeen hänet vietiin yri-
tyksen tiloihin kierrokselle.

”En ollut vielä tehnyt edes sopimusta. 
Työntekijöille sanottiin, että olen kiinnostu-
nut tekemään töitä heillä”, Niklasson muis-
telee.

Hän sai työn.
Sen jälkeen Rackspacelta tuli vielä vies-

ti. Siinä luki: ”Lähetä lista kymmenestä asi-
asta, jotka eivät tulleet sinusta ilmi haastat-
teluissa.”

Niklasson soitti siskolleen Suomeen ja 
pyysi apua. ”Minusta tuntui, että olin am-
mentanut itsestäni jo kaiken.” n

Anu Niklasson haki töitä ja törmäsi työnhakuprosessiin, 
jollaista hän ei ollut Suomessa nähnyt.

Teksti Hanna Jensen

VIIME LOKAKUUSSA helsinkiläinen lisen-
sointiasiantuntija Anu Niklasson, 43, myi 

miehensä kans-
sa asuntonsa ja 

muutti Lon-
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Microsof-
tilla Suo-

Työhaastattelu 
Lontoon tyyliin

messa aikaisemmin työskennellyt Niklasson 
alkoi hakea töitä ja yllättyi. Työhaastattelut 
olivat erilaisia kuin Suomessa.

”Jos en olisi käynyt Suomessa etukäteen 
konsultin sparrauksessa, en olisi koskaan 
saanut töitä Lontoossa”, Niklasson kertoo 
skypehaastattelussa.

Ulkomailla työnhakuprosessi voi kulkea 
alusta asti eri rataa kuin Suomessa. Esimer-
kiksi Lontoossa agentit eli työnhaun ”si-
säänheittäjät” hoitavat rekrytointiprosessit 

ja vastaavat alkujärjestelyistä.
Työnhaku voi olla jopa viisivaiheinen. 

Hakijan pitää ottaa hakuprosessi myyn-
titilanteena, jossa hän myy itsensä 
yritykselle. Lontoossa ensimmäinen 
työhaastattelu eli screening tehdään 
puhelimitse, ja se voi kestää puolesta 

tunnista puoleentoista tuntiin.

NIKLASSON OLI tavannut Suomes-
sa Intuitivo Oy:n business coa-

ch Kaija Pitkäniemen, joka 
auttoi häntä ymmärtämään, 
millaisia asioita on hyvä 

miettiä ennen työnhaun al-
kamista.

 Pitkäniemi  oli painottanut 
elämänarvoja. Työntekijää ei 
välttämättä valita kokemuk-

sen, vaan persoonallisten ominaisuuksien 
(personality traits) perusteella.

Tämän kaiken Niklasson oppi nopeasti. 
Hän huomasi, että haastatteluissa häneltä 
kysyttiin juuri unelmista ja arvoista.

 Pitkäniemi  oli opastanut, että jos Niklas-
son uskaltaisi olla avoin, hän antaisi itses-
tään kuvan, että on sinut itsensä kanssa ja 
valmis työhön. Suoruus ja rehellisyys ovat 
myös merkki siitä, ettei hakija ota elämässä 
mitä tahansa vastaan.

Niklassonin ensimmäinen screening kesti 
40 minuuttia. Siinä hänen piti kertoa, mitä 
hän haluaa elämältä.

”Sitä olikin yllättävän vaikea selittää pu-
helimitse”, Niklasson sanoo.

Puhelun jälkeen Niklassonin piti sopia 
sähköpostitse seuraava haastattelu. Samal-
la hän sai palautteen juuri käymästään pu-
helinhaastattelusta. Hänelle kerrottiin, että 
hänen pitäisi kertoa vielä selvemmin, miten 
hän toimii kriisitilanteessa.

Seuraavaksi osaston rekrytointipäällikkö 
kutsui Niklassonin tunnin mittaiseen haas-
tatteluun. Myös tästä tapaamisesta Niklas-
son sai palautetta. Sen jälkeen Niklasson pu-
hui yrityksen hr-vastaavan kanssa.

Jokaisesta haastattelusta vastasi eri hen-
kilö, toisin kuin Suomessa.

Kun seuraava ihminen, eli palkkaava pääl-
likkö, haastatteli Niklassonia, hän kysyi kes-
ken kaiken, miksei Niklasson kirjoita muis-
tiinpanoja.

”Hän sanoi, että en vaikuta tarpeeksi kiin-
nostuneelta.”

Tässä vaiheessa Niklasson tiesi jo, ettei 
halunnut paikkaa. Yrityksessä kannustettiin 
pitkiin päiviin ja over achievementiin, tulos-
ten jatkuvaan ylittämiseen.

Niklasson ei jatkanut neljänteen vaihee-
seen. Se olisi ollut paneelikeskustelu ja case 
study annetusta aiheesta.

LONTOOLAISESSA TYÖHAASTATTELUSSA 
työnhakijaa tentataan myös siitä, mitä hän 
tietää yrityksestä. Tämän Niklasson oppi, 

JOS HAET TÖITÄ 
ULKOMAILTA, MIETI 
VASTAUS NÄIHIN

MITÄ haluat 
elämältä?

MIKÄ on suurin 
unelmasi?

MIKÄ saa sinut nousemaan 
sängystä aamuisin?

MIKÄ sinua oikeasti, 
todella motivoi työssä?

MITKÄ ovat viisi tärkeintä 
elämänarvoasi?2
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Oliiviöljystä 
lähti uusi alku
Mirja Tyynysniemi irtisanottiin 25 vuoden jälkeen.
Hän jaksoi olla viikon työttömänä.

Teksti Tiina Torppa

Miten aloit yrittäjäksi?
”Vuorotteluvapaani aikana Saarioinen lo-
petti vientiosaston, jossa olin työskennel-
lyt tuotepäällikkönä. Oltuani 11 päivää työt-
tömänä, perustin yrityksen tammikuussa 
2011.”
Jos et olisi yrittäjä, olisitko edelleen työtön?
”Yrityksenperustamiskurssilla eräs ohjaaja 
sanoi, että työttömistä, yli 50-vuotiaista nai-
sista kaksi prosenttia työllistyy. Vakipaikkaa 
tuskin olisi, vaan työskentelisin henkilöstö-
vuokrausyrityksessä tai vapaaehtoistyössä.”
Oletko yrittäjänä törmännyt hankaluuksiin?
”Aloittavana maahantuojana ei aina ollut 
helppoa saavuttaa uskottavuutta. Toisaalta 
kokemukseni ja kontaktini vakuuttivat kree-
talaisessa oliiviöljy-yrityksessä.”
Pitääkö maahantuojan tuntea paikallista 
kulttuuria?
”Pitää! Silmiin katsominen on Suomessa re-
hellisyyden merkki. Kreetalla huomasin toi-
mitusjohtajan hämmentyvän, kun tapitin 
häntä neuvotteluissa. Opin, että Kreikassa 
silmiin katsominen on liian intiimiä. Heillä 
paha silmä on sininen ja meikäläinen tuijot-
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MIRJA TYYNYSNIEMI, 54

TYÖ  Miraz Tradingin toimitusjohtaja ja omis-
taja. Yritys tuo Suomeen luomumeikkejä ja 
elintarvikkeita.
URA Saarioisella 25 vuotta eri tehtävissä.
KOULUTUS Yo-merkonomi, kielenkääntä-
jä, eMBA.
PERHE Puoliso, kaksi kissaa ja kaksi aikuis-
ta lasta.
HARRASTAA Liikuntaa ja yhdistystoimintaa.

ti sinisillä silmillään.”
Kuinka yrittäjyys on muuttanut sinua?
”Minun ei tarvitse pelätä mitään! Työpaikas-
sa joutuu ajattelemaan yritystä ja päälliköi-
tä. Nyt kannan vastuun virheistäni.”
Mitä virheitä olet tehnyt?
”Olen tehnyt jotain miellyttääkseni toisia. 
Viime vuonne lähdin tamperelaiseen juok-
sutapahtumaan edustamieni luomumeikki-
en kanssa, vaikkei meillä ollut jälleenmyy-
jää Tampereella.”
Mikä on saavutuksesi yrittäjänä?
”Läpimurto oli, kun sain Terra Creta -olii-
viöljyt K-kauppoihin ja Citymarketteihin.” n

Oikeassa iässäSOITAMME TYÖURAANSA  PIDENTÄNEELLE.


