
Lähettäjä: Rekrypalaute 
Lähetetty: keskiviikko 10. marraskuuta 2021 14.30 
Aihe: Uusi työnantajaa Kokeilu seurakunta koskeva palaute rekrypalaute.fi -sivustolla 
 

Hei, 

Rekrypalaute.fi -sivustolle on syötetty uusi palautelomake  

työnantajan Kokeilu seurakunta 

rekrytoinnista Testaustyöntekijä, päättymisajankohta 1/2021. 

Tiedot löytyvät alla olevasta taulukosta. Numeroina ilmaistujen arvioiden paras pistemäärä on 5, huonoin 1. 

Huomioithan, että taulukossa on näkyvissä vain ne kysymykset, joihin palautteen antaja on vastannut. 

Terveisin 

Tuomas Hynynen 
rekrypalaute.fi -tiimi 
040 141 1001 
tuomas@rekrypalaute.fi 

--- 

Rekrytointi: Testaustyöntekijä, päättymisajankohta 1/2021 

Työpaikasta ilmoitettiin riittävän laajasti.: Jokseenkin samaa mieltä (4) 

Työpaikkailmoitus sisälsi tarvittavat tiedot selkeässä ja ymmärrettävässä 
muodossa.: 

Jokseenkin eri mieltä (2) 

Työpaikkailmoitus (työnantajan viestintä työpaikasta) houkutteli 
hakemaan tätä työpaikkaa ja/tai tämän työnantajan palvelukseen: 

Jokseenkin samaa mieltä (4) 

Sanallinen palaute työpaikkailmoituksesta: sanallista palautetta annan 
minä 

Yhteydenpito työnantajan edustajan kanssa oli asiallista, sujuvaa ja 
miellyttävää.: 

En samaa enkä eri mieltä (3) 

Työantaja tiedotti valintaprosessin etenemisestä ja päätöksestä hyvin.: En samaa enkä eri mieltä (3) 

Osallistuitko työhaastatteluun / työhaastatteluihin?: Osallistuin yhteen 
haastatteluun 

Haastattelun 1 toteuttaja: haastatteluryhmä 

Haastattelu 1 oli hyvin järjestetty.: Jokseenkin samaa mieltä (4) 

Haastattelu 1 oli asiallinen ja kysymykset käsittelivät haetun työn kannalta 
merkityksellisiä asioita.: 

Jokseenkin samaa mieltä (4) 

Haastattelu 1 synnytti / vahvisti kuvaa hyvästä työnantajasta ja/tai 
kiinnostavasta työstä.: 

Täysin samaa mieltä (5) 

Sanallinen palaute työhaastattelu(i)sta: hyvin järjestetty haastattelu 
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Hakuprosessiin kuului kirjallisia tehtäviä, työnäytteitä, videoesittelyjä, 
julkisia keskustelutilaisuuksia tms.: 

Kuului ja toteutin / osallistuin 

Tehtävät olivat hyvin järjestettyjä: Jokseenkin samaa mieltä (4) 

Tehtävät olivat asiallisia ja auttoivat työnantajaa selvittämään haetun työn 
kannalta merkityksellisiä asioita.: 

Jokseenkin eri mieltä (2) 

Sanallinen palaute prosessiin kuuluneista tehtävistä: koin ennakkotehtävän 
tarpeettomaksi, en tiedä mihin 
sitä tarvittiin 

Osallistuitko soveltuvuusarviointiin?: En osallistunut / jätän 
vastaamatta 
soveltuvuusarviointia 
koskeviin kysymyksiin 

Työnantaja toimi laillisesti ja asiallisesti pyytäessään lisätietoja hakijoista 
kolmannelta osapuolelta.: 

Jokseenkin samaa mieltä (4) 

Syrjittiinkö sinua tai toista hakijaa tässä rekrytoinnissa iän, alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen 
toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella?: 

Ei syrjitty / pidän syrjintää 
erittäin epätodennäköisenä  

Syrjittiinkö sinua tai toista hakijaa tässä rekrytoinnissa sukupuolen tai 
sukupuolen ilmaisun perusteella?: 

Pidän mahdollisena tai 
todennäköisenä että syrjittiin 

Työnantaja edisti hakuprosessissa yhdenvertaisuutta.: En samaa enkä eri mieltä (3) 

Työnantaja teki valintapäätöksen oikeudenmukaisesti ja painotti sopivassa 
suhteessa hakijoiden koulutusta, työkokemusta ja henkilökohtaista 
soveltuvuutta tehtävään: 

Jokseenkin samaa mieltä (4) 

Hakuprosessin aikana työnantaja selvitti riittävästi hakijoiden koulutusta, 
työkokemusta ja soveltuvuutta kyseiseen tehtävään: 

En samaa enkä eri mieltä (3) 

Hakuprosessi ei ollut liian työläs suhteessa haetun työn vaativuuteen ja 
kestoon: 

En samaa enkä eri mieltä (3) 

Kokonaisarvioni rekrytointiprosessista: Hyvä (4) 

Vakuutan että olen hakenut mainittua virkaa/työpaikkaa, ja antamani 
tiedot kuvaavat rehellisesti kokemuksiani ja arviotani tästä 
rekrytointiprosessista.: 

Tarkistettu 

Vakuutan, että antamani sanallinen palaute ei sisällä yksityiselämää 
koskevia tai muutoin salassapidettäviä tietoja.: 

Tarkistettu 

Annan rekrypalaute.fi -sivustolle luvan tallentaa, käyttää ja edelleen 
luovuttaa antamiani tietoja palvelun rekisteriselosteen mukaisesti: 

Tarkistettu 

 
 


