
Efima on Suomen nopeimmin kasvavia 
palveluyrityksiä, joka tuottaa taloushallinnon 
järjestelmä-, ulkoistus- ja konsultointipal-
veluja keskisuurille ja suurille yrityksille. 
Vuonna 2009 perustetun yrityksen menestys 
nojaa vankkaan osaamiseen ja ylivoimaiseen 
asiakaspalveluun. Siksi Efima haluaa palkata 
parhaita osaajia ja olla heille erinomainen 
työnantaja.

Jo kasvun ensimmäisillä kehityskynnyksillä 
Efima halusi varmistaa, että henkilöstöasiat 
tulevat alusta asti kunnolla hoidetuiksi. Pro-
aktiivisuudella pyrittiin varmistamaan, että 
yhtiö onnistuu rekrytoinneissaan, eikä hen-
kilöstön puutteesta tule kasvun jarru. Efima 
valitsi Agenssin kumppanikseen henkilöstö-
asioiden kehittämiseen. Yhdessä henkilöstön 
kanssa laaditun henkilöstöstrategian poh-
jalta tehtyä toimenpidesuunnitelmaa on jo 
lähdetty toteuttamaan.

HENKILÖSTÖ-
JOHTAMINEN 
KASVUYRITYKSEN 
KILPAILUVALTTI
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jossa hyödynnettiin 
henkilöstölle 
tehdyn kyselyn 
tuloksia ja uusien 
työntekijöiden 
työhöntulohaastat-
teluita. 

Paras HR-osaaminen kasvuyrityksen 
käyttöön

Efima uskoo joustavuuteen ja erilaisia or-
ganisointimalleja yhdistelevään toimintaan 
nykyaikaisen taloushallinnon organisoin-
nissa. Siksi oli luontevaa hankkia koke-
musta ja osaamista myös oman yrityksen 
HR-toimintoon kumppanuuden avulla. Jos 
yritys haluaa olla alansa paras työnantaja, 
ei puolinainen tekeminen riitä. Kasvuyri-

tyksen johdon aika kuluu liiketoiminnan 
kehittämisessä, ja siksi ammattilaisen 
käyttäminen HR-toiminnon käynnistämi-
sessä on hyvä ratkaisu. ”Esimiestyötä ei 
kuitenkaan voi ulkoistaa”, sanoo Efiman 
toimitusjohtaja Tero Salminen. ”Agenssin 
kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä 
ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” 
Yhteistyö jatkuu tiiviisti ja laajenee esimer-
kiksi valmennuksiin.

Kartoitus – strategia – toimenpiteet

Ensi töikseen Agenssin konsultti toteutti 
Efimassa henkilöstöjohtamisen kartoi-

tuksen. Siinä haastateltiin 
niin johtoa kuin muutakin 

henkilöstöä ja tutustut-
tiin jo olemassa olleisiin 
käytäntöihin. Kartoituk-
sen tuloksena  Agenssin 

konsultti esitti joukon ke-
hityssuosituksia, jotka sitten 

yhdessä priorisoitiin. Kartoituksen ja suosi-

tusten pohjalta laadittiin Efiman henkilös-
töstrategia ja suunnitelma erilaisten 
HR-prosessien ja käytäntöjen 
luomiseksi, kehittämiseksi 
ja dokumentoimiseksi. Hen-
kilöstö osallistui vahvasti 
tähän työhön. Kasvun tueksi 
rekrytointi- ja perehdytyskäy-
tännöt luotiin ensimmäisinä. 
Niiden ansiosta Efima on onnistu-
nut rekrytoinneissaan, ja uudet työntekijät 

”Agenssin konsultin yrittäjämäinen ja 
aktiivinen ote sopii meille. Pidän sii-
tä, miten hän on avoimesti haastanut 
meitä ideoinnissa, ja miten hän sitou-
tuu tavoitteisiin. Raikasta toimintaa!” 
Antti kosunen, johtaja

”Agenssin kanssa toimiminen on ollut 
tavoitteellista ja ketterää ja ylittänyt 
odotuksemme.” Tero Salminen, 
toimitusjohtaja

ovat päässeet nopeasti talon tavoille. Ke-
väällä 2012 aloittaneet Annika Kotilainen ja 
Vesa-Pekka Laakso kertovat arvostaneensa 

erityisesti perehdytyksen 
henkilökohtaisuutta ja 
kattavuutta.

Kevään 2012 aikana 
käynnistettiin myös 
uuden mallin mukai-
set kehityskeskustelut, 
joissa pohdittiin erityisesti 
jokaisen työntekijän omaa kehttymistä ja 
kouluttautumista. Työnteon perusasiat, 
kuten työaika- ja etätyökäytännöt on myös 
määritelty. Lisäksi huomiota on kiinnitetty 
tiedonkulun organisointiin. Tärkeät koko 
yritystä koskevat asiat käsitellään kuukausi-

infoissa ja vapaamuotoisemmissa 
perjantaipalavereissa. Työntekijöillä 
on päivittäisen kanssakäymisen 
lisäksi mahdollisuus keskustella 
esimiehensä kanssa omaan työhönsä 

liittyvistä asioista kuukausittaisissa 
”one to one”-keskusteluissa. Työnanta-

jamielikuvan kehittämiseksi on tehty yh-
dessä markkinoinnin kanssa suunnitelma, 

AGENSSI on perustettu vuonna 1994. Liiketoimintamme kehittyessä 
olemme keskittyneet johtamisen, esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen 
kehittämiseen. Asiakkaitamme ovat tyypillisesti keskisuuret yritykset ja 
julkiset organisaatiot eri toimialoilta. Yhä useammin työskentelemme 
myös suurten kansainvälisten yritysten kumppanina.
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Efima kehittää suurten ja keskisuurten yritysten taloushallintoa ja liiketoi-
mintaprosesseja.  Tarkoituksenmukaiset ratkaisut rakennetaan asiakkaan 
liiketoimintatavoitteiden pohjalta vahvalla taloushallinnon prosessi- ja 
järjestelmäosaamisella sekä yli kymmenen vuoden kokemuksella pilvi-
palveluista ja sähköisestä taloushallinnosta. Efiman valikoimaan kuuluvat 
konsultointi, ulkoistus ja  pilvipalveluina tarjottavat ohjelmistot.

Henkilöstöjohtamisen
kartoitus

Henkilöstöstrategian
laadinta

Prosessien ja 
menettelytapojen 

määrittely ja 
käyttöönotto

Suunnitelma 
työnantajakuvan 

kehittämiseksi

”Kun tulimme taloon, tuntui, että 
kaikki uuden työntekijän mieleen 
tulevat asiat oli mietitty, ja ne käytiin 
läpi kasvotusten. Eniten arvostamme 
henkilöstöhallinnon ’henkilökohtai-
suutta’ ja kaikkien mukaan ottamis-
ta.” Annika Kotilainen ja Vesa-
Pekka Laakso, Efimalaisia


