
L
apsuuteni lauantai-iltojen Napa-

kympissä kilpailijat etsivät itsel-

leen kumppania ja matkaseuraa. 

Tyypillisesti kilpailijat kuvailivat itse-

ään huumorintajuisiksi, ja sellaista 

kumppania herra tai neiti X myös etsi. 

Kuten parisuhdemarkkinoilla, myös 

työmarkkinoilla persoonallisuudella 

on merkitystä. Työpaikkailmoituksissa 

tämä ilmenee siten, että hakemuk-

sessa etsitään usein ”hyvää tyyppiä”. 

Se, millainen tämä hyvä tyyppi on, jää 

kuitenkin epäselväksi. 

Taloustieteilijöiden mielenkiin-

to persoonallisuutta kohtaan on kas-

vanut viimeisten 10 vuoden aikana. 

Tutkimuksissa on havaittu, että per-

soonallisuus on yhteydessä useisiin 

elämän osa-alueisiin kuten koulu-

tukseen, koulumenestykseen, tervey-

teen ja pärjäämiseen työmarkkinoilla 

(Almlund et al. 2011). Esimerkiksi hyvä 

itsetunto on yhteydessä korkeampiin 

tuloihin, kun taas ne, jotka uskovat ul-

kopuolisilla tekijöillä - kuten sattu-

malla, toisilla ihmisillä tai kohtalol-

la - olevan keskeinen rooli siinä, mitä 

heille tapahtuu, ansaitsevat vähem-

män (esim. Fortin 2008). 

Persoonallisuus on yhteydessä 

myös työttömyyden kestoon, kynnys-

palkkoihin ja ahkeruuteen hakea töitä 

(ks. esim. Viinikainen ja Kokko 2012). 

Ne, jotka uskovat itse pystyvänsä vai-

kuttamaan elämäänsä, hakevat töi-

tä ahkerammin, mutta korkeammalla 

kynnyspalkalla verrattuna niihin, jot-

ka uskovat omien vaikutusmahdol-

lisuuksiensa olevan vähäisiä. Lisäksi 

esimerkiksi tunnollisuuden on havait-

tu olevan positiivisessa yhteydessä 

työssä menestymiseen, ja esimerkik-

si sovinnollisuuden, avoimuuden ja 

tunnollisuuden on havaittu liittyvän 

ammattiasemaan. 

Persoonallisuuden ja työmarkki-

noilla pärjäämisen välisille yhteyksil-
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Hyvää tyyppiä etsimässä

le on ainakin kolme mahdollista selitys-

tä. Persoonallisuus on ominaisuus, joka 

voi vaikuttaa tuottavuuteen. Esimerkik-

si tunnollisuus voi nostaa tuottavuutta 

ja myyntitehtävissä ulospäin suuntautu-

neisuus saattaa parantaa työsuoritusta. 

Toisaalta persoonallisuus voi vaikut-

taa siihen, millaisiin työtehtäviin henkilö 

hakeutuu ja miten hän ylipäätään suh-

tautuu työskentelyyn ja työuran mer-

kitykseen. Tästä syystä tietyn tyyppiset 

ihmiset saattavat esimerkiksi hakeutua 

aloille, joilla on korkea ansiotaso. Per-

soonallisuus voi myös vaikuttaa siihen, 

kuinka tärkeänä ihminen pitää työmark-

kinoilla menestymistä tai kuinka pal-

jon hän arvostaa vapaa-aikaa. On myös 

mahdollista, että persoonallisuuden pe-

rusteella tapahtuu syrjintää työmarkki-

noilla. 

Näyttää siltä, että persoonallisuuden 

merkitys työmarkkinoilla on kasvanut ja 

kasvamassa teknologisen kehityksen ja 

uusien organisaatiorakenteiden myötä. 

Esimerkiksi ryhmätyötaitojen merkitys 

on kasvanut ja toisaalta tekninen kehitys 

on korvannut useita työtehtäviä. Ne työt, 

joita ei ole voitu automatisoida tietotek-

niikan avulla, vaativat usein sosiaalista 

kanssakäymistä. Monia taitoja voi ope-

tella koulussa tai työssä, mutta persoo-

nallisuuteen on vaikea vaikuttaa. 

Tutkimusten perusteella persoonalli-

suuden piirteillä on merkitystä työmark-

kinoilla. Niiden perustella ei voida kui-

tenkaan yksiselitteisesti sanoa, millainen 

on ”hyvä tyyppi”. On luontevaa ajatella, 

että persoonallisuuspiirteiden merkitys 

vaihtelee työtehtävittäin ja myös orga-

nisaatioiden välillä. Esimerkiksi IT-yrityk-

sen ”hyvä tyyppi” voi olla erilainen kuin 

mainostoimiston ”hyvä tyyppi”. ”Hyväksi 

tyypiksi” koetaan todennäköisesti myös 

sellainen, jonka henkilökemiat sopi-

vat hyvin yhteen organisaation muiden 

työntekijöiden kanssa. 

Napakympissä osallistujat tiesivät, et-

tä huumorintaju on tärkeä ominaisuus 

kumppanissa. Olisiko yrityksilläkin täs-

sä itsetutkiskelun paikka? Pelkkä latteus 

”hyvä tyyppi” ei kuvaa sitä, millaista hen-

kilöä haetaan. Se tuskin onnistuu edes 

rajaamaan hakijoiden joukkoa, sillä har-

va meistä pitää itseään huonona tyyp-

pinä. Yritysten, jotka haluavat onnistua 

rekrytoinneissaan, kannattaisi pohtia si-

tä, mitä ”hyvällä tyypillä” tarkoitetaan. 

Ainakaan minulle – teemaan perehty-

neelle tutkijalle – se ei vielä ole selvin-

nyt. 
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