Persoonallisuustestauksen
ristiriitaiset ideaalisubjektit
Sara Liinamo ja Virve Peteri
Psykologiset testit ovat arkemme hiljaisia kanssatoimijoita, jotka muotoilevat meitä. Ne eivät vain kuvaa kohteitaan,
vaan tuottavat esimerkiksi sukupuoleen, luokkaan ja ikään liittyviä merkityksiä. Tässä artikkelissa analysoimme
psykometristä persoonallisuustestiä ja rekrytointikonsulttien haastatteluita. Olemme kiinnostuneita siitä,
minkälaiset ideaalisubjektit näistä kahdesta aineistosta on tunnistettavissa ja miten ne suhteutuvat toisiinsa.
Sosiaalisessa mediassa on tarjolla run
saasti leikkisiä testejä, jotka kertovat esi
merkiksi, minkälainen nukahtaja, työka
veri tai jouluihminen testin täyttäjä on.
Populaarien, mielivaltaisesti luotujen
testien suosion voi tulkita yhtäältä ker
tovan yksilöiden halusta pohtia omaa
”aitoa” persoonaa. Toisaalta testien suo
sion voi ajatella kertovan myös luotta

muksesta siihen, että testien toiminta
logiikka tuottaa mielenkiintoista tai
merkityksellistä tietoa.
Luottamus testien toimintalogiik
kaan liittynee siihen, että psykologisia
testejä hyödynnetään monilla elämän
osa-alueilla, kuten ammatinvalinnan
ohjauksessa, rekrytoinnissa, peruster
veydenhuollossa ja mielenterveystyössä
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(Kuuskorpi 2012, 289, 294–295). Psyko
logiset testit leikkaavat läpi ihmisten elä
män. Ne osallistuvat sosiologi Nikolas
Rosen (1998, 75, 88–89, 121) mukaan
yksilöiden eri elämänvaiheisiin muotoi
lemalla heidän itseymmärrystään, elä
mänvalintojaan ja mahdollisuuksiaan.
Rose esittää, että psykologisista testeis
tä on muodostunut kulttuurisesti keskei
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nen tapa ymmärtää ja selittää inhimillis
tä toimintaa.
Tässä artikkelissa k iinnostuksemme
kohdistuu psykologiseen testaukseen,
joka on osa ammattilaisten suoritta
maa työntekijöiden rekrytoimista. Tar
koitamme testillä Robert Kaplanin ja
Dennis Saccuzzon (2018, 6) tavoin tek
niikkaa, jonka avulla yksilön käyttäyty
mistä muutetaan kvantifioivaan eli nu
meraaliseen muotoon. Testin avulla py
ritään selittämään ja ennustamaan yksi
lön käyttäytymistä. Psykologisen testin
tulos tuotetaan standardoiduissa olosuh
teissa ja käyttäytymisen kvantifioimises
sa noudatetaan ennalta sovittuja sääntöjä
(Kuuskorpi 2012, 34).
Analyysimme kohteena on Suo
men käytetyin psykometrinen persoo
nallisuustesti Personality Research Form
(Kuuskorpi 2012, 314), jonka tausta
teoria on luotu vuonna 1938 (Domino
& Domino 2006, 78). Tarkastelemme
PRF-persoonallisuustestiä kulttuurise
na tekstinä, joka sisältää jäänteenomai
sia historiallisia merkityksiä liki sadan
vuoden takaa. Kun rekrytointikonsul
tit tulkitsevat testiä nykyisin, testitulos
ten tulkinnoissa risteävät erilaiset ajal
liset kerrostumat. Tästä jännitteestä
kiinnostuneena peilaamme testiaineis
toa 2010-luvulla kerättyyn rekrytointi
konsulttien haastatteluaineistoon, jossa
konsultit kuvailevat yleisesti hyvänä pi
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dettyjä työntekijöiden ominaisuuksia.
Konstruoimme aineistoista ideaalisub
jektit, joita tarkastelemme suhteessa toi
siinsa. Tämän jälkeen pohdimme, mis
sä kohtaa kaksi ideaalisubjektia asettu
vat yhteen ja milloin niiden välille muo
dostuu kitkaa.
Kehitämme artikkelissa tutkimus
menetelmää, jonka avulla persoonalli
suustestejä voidaan tutkia kulttuurisina
teksteinä. PRF-persoonallisuustesti on
suojattu muilta kuin psykologian alan
toimijoilta, joten menetelmän kehittämi
sessä on huomioitava testisalaisuuden ja
tekijänoikeuksien kunnioittamiseen liit
tyvät ehdot. Psykologisten testien suoja
tusta asemasta johtuen ne eivät ole ol
leet yhteiskuntatieteilijöiden tutkimus
aineistona. Yhteiskunta- ja kulttuuritie
teiden kriittinen traditio on kuitenkin
kyseenalaistanut psykologisen tiedon ja
psykologisten testien kuvauksien itses
tään selvää totuudellisuutta (mm. Bell
1979; Foucault 2000; Rieff 1987; Rose
1989; 1998; Sennett 1977). Empiirises
ti ei kuitenkaan ole tutkittu, miten psy
kologiset persoonallisuustestit yhtäältä
kulttuurisina teksteinä ja toisaalta tes
tauskäytäntöinä muovaavat ymmärrys
tämme työntekijyydestä ja työelämän
muutoksista (ks. myös Liinamo 2021).
Artikkelin aluksi käsittelemme his
toriallisia kehityskulkuja, joiden myötä
työntekijöitä on alettu hahmottaa erilai
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sista piirteistä koostuvina persoonina.
Tämän jälkeen rakennamme ideaali
subjektin käsitteen, esittelemme aineis
ton ja kuvaamme aineistoon liittyvät eet
tiset valinnat. Kahdessa ensimmäisessä
analyysiluvussa erittelemme PRF-testin
sukupuoleen, ikään ja yhteiskuntaluok
kaan liittyviä merkityksiä. Kolmas luku
käsittelee sitä, millainen on rekrytointi
konsulttien puheissa syntyvä työelämän
ihannetoimija. Lopuksi analysoimme ai
neistoista tunnistamiamme ideaalisub
jekteja suhteessa toisiinsa ja arvioimme
kehittämämme tutkimusmenetelmän
toimivuutta.
Työnsä tekijöistä
persooniksi
Työntekijöiden persoonan merkitys on
alkanut korostua suomalaisessa työelä
mässä viimeisten vuosikymmenten aika
na (Korvajärvi 2001, 282; Lavikka 2000,
5; Varje 2014, 54–55). Nykyään työnte
kijöitä arvioidaan heidän mahdollisuuk
siensa näkökulmasta, ei niinkään sitä
kautta, mitä he ovat tehneet ja tuotta
neet. Sopivaa työntekijää etsittäessä rat
kaisevaa eivät ole vain hakijan hankkima
koulutus ja työkokemus. Työnhakija voi
jäädä ilman työpaikkaa, jos hänen per
soonansa arvioidaan kyseiseen työhön
soveltumattomaksi. Sopivalta työnteki
jältä odotetaan siis oikeanlaista persoo
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nallisuutta. (Huilaja & Valkonen 2012;
Koivunen 2016; Mäkinen 2013; Parvi
ainen, Kinnunen & Kortelainen 2016;
Varje 2014, 54–55.)
Persoonallisuutta on luonnehdittu
vaihtelevilla tavoilla, mutta nykyisin sil
lä tarkoitetaan ajatusten, tunteiden ja
käyttäytymisen muodostamaa kokonai
suutta, joka on kullekin ihmiselle luon
teenomainen ja melko pysyvä eri tilan
teissa ja eri aikoina (Pervin 2003, 447;
määritelmän suomentaneet M
 etsäpelto
& Feldt 2015, 18; ks. myös Kaplan &
Saccuzzo 2018, 330). Käsitys, että jo
kaisella on pysyvistä piirteistä koostu
va ainutkertainen persoonallisuus, on
historiallisesti varsin nuori. Vielä en
nen 1900-lukua puhuttiin ”luonteista”.
Luonteen käsite korvautui Ian Nichol
sonin (1998) mukaan persoonallisuuden
käsitteellä, kun uusi urbaani ja teollinen
yhteiskunta edellytti työntekijöiltä uu
denlaisia kykyjä. Työntekijöiltä odotet
tiin mukautuvuutta, sitoutumattomuut
ta pysyviin moraalisiin normeihin ja tai
toa ilmaista itseä.
Persoonallisuuden psykologian alku
sijoitetaan yleensä Gordon W. Allportin
teokseen Personality: A Psychological Interpretation (1937). Allport pyrki raken
tamaan persoonallisuuden tutkimukses
ta holistista, persoonaa kokonaisuutena
tarkastelevaa tiedettä. Allportille keskei
nen persoonallisuutta selittävä käsite oli

piirre (trait). (Winter ym. 1998.) Allport
katsoi, että persoonallisuuden piirteet il
menevät yksilötasolla muuttuvina, risti
riitaisina ja mitä suurimmissa määrin ti
lanteisina (Zuroff 1986). Gordon W. All
port ja hänen veljensä Floyd H. Allport
(1921, 7; suom. VP) julistivat, että ”kvan
titatiivisen tutkimuksen sijaan meidän
on pyrittävä kuvailevaan tutkimukseen.
Päämäärämme on persoonallisuuden
tutkiminen ja kuvaileminen persoonal
lisuuden testaamisen sijaan”. Tämä idea
jäi kuitenkin marginaaliin. Laadullinen,
holistinen ja yksilöiden erityisyyttä tut
kiva nuori psykologian ala korvautui
kvantifioivalla ja käytännön ongelmia
ratkaisevalla persoonallisuuden psyko
logialla maailmansotien jälkeen.
Psykologisten persoonallisuustes
tien yleistyminen kytkeytyy maailman
sotien jälkeisiin muutoksiin. Maailman
sotien aikana Saksassa ja Yhdysvallois
sa psykologit loivat erilaisia käytännön
läheisiä testimenetelmiä, joiden avul
la sotilaita järjestettiin erilaisiin luok
kiin ja tehtäviin. Henkilöarviointi alkoi
toisen maailmansodan jälkeen vakiin
tua psykologien ammattikunnan teh
täväksi. Suurempi kulttuurinen murros
liittyi kuitenkin siihen, että ymmärrys
mielenterveydestä muuttui radikaalisti.
Ennen sotia mielenterveyden ongelmia
oli käsitteellistetty enemmän ja vähem
män pysyvinä biologisina ominaisuuksi
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na tai luonnevikoina. Sotien jälkeen syn
tyi ymmärrys, että stressaavat olosuhteet
esimerkiksi sodassa tai työelämässä voi
vat aiheuttaa psykoosin kaltaisia oirei
ta. Samalla ymmärrettiin, että näitä oi
reita voidaan hoitaa. (Crocq 2005; Jarvis
2009; Peteri 2004; Pheasant 1996; Rae
2007.)
Persoonallisuuden psykologia ke
hitettiin psykologi David Winterin ja
Nicole Barenbaumin (1999) mukaan
1900-luvulla ratkaisemaan sosiaalisia
ongelmia. Psykologian odotettiin tar
joavan menetelmiä valita oikeat johta
jat, jotka hallitsevat erilaisia ryhmiä niin
armeijassa, kouluissa, tehtaissa kuin kau
pungeissa. Persoonallisuuden psyko
logia on Winterin ja Barenbaumin
(1999) mukaan palvellut nimenomaan
vallitsevaa järjestystä, sillä sen tarjoa
mat ratkaisut eivät haasta valtasuhteita,
vaan säilyttävät ne ennallaan. Persoonal
lisuuden psykologia on heidän mukaan
sa rakentunut sellaisen individualismin
varaan, joka jättää rakenteellisen eri
arvoisuuden taustalle. Kun yksilöiden
menestymistä elämässä tarkastellaan
ensisijaisesti yksilöpsykologisina teki
jöinä, vähemmälle huomiolle jää esimer
kiksi yhteiskuntaluokan, etnisyyden,
sukupuolen tai iän osuus yksilön menes
tymiseen elämässä.
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Työelämän ideaalisubjekti
Kun persoonallisuustestien käyttö hen
kilöstövalintojen yhteydessä yleistyi rei
lu kolmekymmentä vuotta sitten (Mur
phy & Dzieweczynski 2005, 343–344),
alkoi Suomessa samoihin aikoihin vah
vistua yrittäjäkansalaisuutta korostava
eetos (Heiskala & Luhtakallio 2006, 7).
Psykologi Glenn Adams kollegoineen
(2019, 202) väittääkin, että psykologis
ten testien suosio yhtäältä heijastaa ja toi
saalta myös tuottaa uusliberaalia yrittäjä
minuutta. Useiden tutkijoiden mukaan
psykologisten testien logiikka on sopi
nut hyvin uusliberaaliin eetokseen, jo
ka ymmärtää ihmisen piirteistä ja ky
vyistä koostuvana persoonana (Adams
ym. 2019; Au 2016; Bhatia & Priya 2018;
Winston 2018).
Uusliberaalin työelämän ideaalisub
jektia on kuvattu yrittäjäminän käsitteel
lä (Foucault 2008, 226; Rose 1992, 14;
Sugarman 2015). Yrittäjämäisyys tar
koittaa sisäistä eetosta, jonka mukaan
yksilön on keskityttävä vahvistamaan
omaa kilpailukykyään. Yrittäjämäinen
elämänasenne tarkoittaa elinikäistä ke
hittymistä, kykyä sietää epävarmuut
ta ja taitoa sopeutua jatkuviin muutok
siin. (Brunila 2012; Harni & P
 yykkönen
2017; Ikonen & Nikunen 2019; Keski
talo-Foley, Komulainen & Naskali
2010; Lahikainen & Harni 2016; Liina

6

mo 2020; Mäkinen 2012; Ylöstalo ym.
2018.)
Ideaalisubjektin käsitettä voidaan
käyttää välineenä tunnistaa, miten tiet
ty kulttuurinen järjestelmä tuottaa sub
jektit, joiden kautta itse järjestelmä mah
dollistuu ja arkistuu (Arendt 1958; Fou
cault 2000). Valta ei ilmene pakottami
sena, vaan ohjaa kaikkia subjekteja si
säistyneeseen itsehallintaan (ks. myös
Deleuze 1992). Tämä tarkoittaa filosofi
Michel Foucault’n (2000, 262–263,
248–249, 308–311) mukaan siirtymää
ruumiillisesta rankaisusta pehmeäm
piin, ihmistieteellisiin menetelmiin, jot
ka säilyttävät kuitenkin yhteyden ran
gaistusjärjestelmään. Näitä ihmistie
teellisiä menetelmiä ovat Foucault’n
mukaan esimerkiksi erilaiset psykolo
giset testit, haastattelut ja konsultaatiot.
Ne voivat yhtaikaa tukea työelämän vaa
timuksissa kamppailevaa yksilöä ja aset
taa hänet samalla kontrollin piiriin. Psy
kologialla onkin Foucault’n mukaan ar
jessa kaksoisrooli. Tämä tarkoittaa, että
psykologia paikantaa psykologisten se
litysmallien ja tekniikoiden avulla vas
tuun selviytymisestä ja menestykses
tä yksilölle. Samalla se tarjoaa välineitä
ihmisten toimijuuden vahvistamiseen.
(Silvonen 2006.)
Ideaalisubjektin käsitettä on vii
me vuosina hyödynnetty feministisis
sä analyyseissä siitä, minkälaiset toimi
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joiden piirteet palvelevat uusliberalis
tista järjestelmää (Finlayson 2000; Gill
& Scharff 2011; Koritz & Koritz 2001;
Martínez-Jiménez, Gálvez-Muñoz &
Solano-Caballero 2018). Analyyseissä
on kiinnitetty huomiota erityisesti sii
hen, miten uudelle työlle on tyypillistä
tietty feminisoituminen. Työ on yleises
ti alkanut muistuttaa tyypillistä naisval
taisten alojen työtä. Työ on pätkittäistä,
huonosti palkattua, fragmentaarista ja
epävarmaa. Feminisoitumisella on vii
tattu myös siihen, että perinteisesti femi
niinisinä ymmärretyt toiminnan, vuoro
vaikutuksen ja itseilmaisun muodot voi
vat nykyisessä työelämässä määrittyä
kaikkien yksilöiden ihanteellisina omi
naisuuksina (Adkins, 2005; Haraway
1987; Jokinen 2008; 2010; Koivunen
2016; Swan, 2008; Veijola & Jokinen
2008; Ylöstalo ym. 2018.) Emotionaali
nen ilmaisu on esimerkiksi perinteises
ti ymmärretty feminiinisenä toiminta
na, mutta nykyisin se voidaan hahmot
taa jokaiselta työntekijältä vaadittavana
kykynä ja resurssina.
Tunneilmaisua voi ajatella uuslibe
raalin ideaalisubjektin ominaisuutena.
Feministisesti inspiroituneet analyy
sit ovat kuitenkin osoittaneet, että tun
neilmaisu voi lisätä miesoletettujen toi
mijoiden kulttuurista pääomaa työelä
mässä tai työnhakutilanteissa, mutta tä
mä ei koske samalla tavalla naisoletet
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tuja toimijoita (Koivunen 2016; Swan
2008; Veijola & Jokinen 2008). Nais
oletettujen emotionaalinen ilmaisu voi
yhä määrittyä ylitunteellisuutena, huu
morintajuttomuutena tai lapsellisuutena
(Peteri 2019; Peteri, Lempiäinen & Kin
nunen 2021). Työelämän femininisoitu
minen voi siis samaan aikaan sekä rikkoa
perinteistä sukupuolijärjestystä että pää
tyä uusintamaan sitä.
Rekrytoinnissa käytetyn testin ja
rekrytoijien haastattelujen analyysi
Analyysimme pohjautuu persoonalli
suustestiaineistoon ja rekrytointikon
sulttien haastatteluaineistoon. Testiai
neiston taustalla on Personality Research
Form (PRF) -persoonallisuustesti, joka
perustuu Henry Murrayn (1938) esittä
mään psyykkisten perustarpeiden luo
kitukseen. Douglas Jackson loi tämän
luokituksen pohjalta testimenetelmän
vuonna 1967. (Domino & D
 omino 2006,
78.) PRF-testin suomalainen versio
julkaistiin vuonna 1997 (Psykologien
Kustannus Oy:n internetsivut 2021). Tä
tä ennen PRF-testiä muokattiin Suomen
kontekstiin sopivaksi (Niitamo 2003,
61–62). Suomalainen PRF koostuu kuu
destatoista mitattavasta asteikosta, jot
ka muodostavat neljä faktoria: ulospäin
suuntautuva kunnianhimo, ihmissuhde
painotteisuus, rakennehakuisuus ja epä

varmuuden tunteet (Psykologien Kus
tannus Oy:n internetsivut 2021). Testi
sisältää 256 väittämää (Psykologien Kus
tannus Oy:n internetsivut 2021), joihin
testin täyttäjän tulee vastata joko ”totta”
tai ”väärin” (Niitamo 2003, 53, 61).
PRF-testi on Suomen käytetyin psy
kometrinen p ersoonallisuustesti (Kuus
korpi 2012, 314). Sen suosiota selittää
psykologi Taina Kuuskorven (2012,
442) mukaan Suomessa tehty testin ke
hitystyö. PRF-testiä saavat teettää ja
tulkita vain psykologin koulutuksen
saaneet henkilöt (Psykologien Kustan
nus Oy:n internetsivut 2021). Suomes
sa psykologit käyttävät PRF-testiä muun
muassa ammatinvalinnanohjauksessa,
työ- ja organisaatiopsykologisissa tehtä
vissä, perheneuvonnassa, lasten mielen
terveystyössä ja psykoterapioissa (Kuus
korpi 2012, 314–315). Haastatteluaineis
tosta kävi ilmi, että PRF-testi on käytös
sä myös ainakin osassa tutkimusaineis
toomme kuuluvista henkilöstöpalve
luyrityksistä. Lisäksi PRF-testi on ai
noa yksittäinen psykometrinen persoo
nallisuustesti, jonka rekrytointikonsul
tit mainitsevat haastatteluaineistossa.
PRF-testin valitsemista tutkimuskoh
teeksi puoltaa siis testin suosion lisäksi
sen esiintyminen haastatteluaineistossa.
Murrayn (1938) käsitteellistykset
ovat osin peräisin Sigmund Freudin kä
sitteistä (Lewin 1940; McAdams 1997;
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Smith & Anderson 1989; Triplet 1992).
Psykologi Wesley Morganin (2002) mu
kaan Murray loi Christiana Morganin
kanssa projektiivisen persoonallisuus
testin nimeltä Thematic Apperception
Test (TAT). TAT-testin kehittäjät oli
vat innostuneita Jungin ”aktiivisen ku
vittelun menetelmästä”. Menetelmä pe
rustuu ajatukselle, että alitajuisten miel
teiden nostaminen tietoisuuteen aut
taa potilaita paranemaan psykoterapi
assa. (Morgan 2002.) Samaan tapaan
kuuluisan musteläiskätestin kehittäjä
Hermann Rorschach oli vaikuttunut
kyseisestä Jungin menetelmästä ja ra
kensi oman menetelmänsä Jungin ide
oista inspiroituneena (Hubbard & He
garty 2016). Suomessa kaikkein käyte
tyimpien persoonallisuustestien (PRF,
Rorschach, TAT, Wartegg) taustalla on
siis jollain tapaa psykoanalyyttinen viri
tys (Kuuskorpi 2021, 314–318).
PRF-testin tutkiminen vaati meil
tä erityisen tutkimusmenetelmän kehit
tämistä, koska tutkimuksessa ei saa pal
jastaa testiväittämiä eikä testin tulkintaja pisteytysstandardeja. Menetelmän
kehittämiseksi värväsimme tutkimuk
seen kaksi osallistujaa, jotka vastasivat
PRF-testin väittämiin ja kirjoittivat tes
tin täyttämisestä päiväkirjat. Pyysimme
testivastaajia käymään läpi testin kaikki
väittämät ja kirjoittamaan päiväkirjoi
hinsa, millä perusteella he päätyvät vas
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taamaan yksittäisiin testiväittämiin jo
ko ”totta” tai ”väärin”. Tarkoituksena oli
päästä käsiksi siihen, millä tavoilla testi
vastaajat tulkitsevat PRF-testin väittä
miä ja miten he merkityksellistävät vas
tauksensa niihin. Testin täyttämisen jäl
keen pyysimme vastaajia kirjoittamaan
lyhyen reflektion, millainen kokemus
testin täyttäminen oli, mitä se mahdolli
sesti opetti ja miten tällainen testintäyt
tökonteksti erosi aidoista testintäyttö
konteksteista. Lisäksi pyysimme testin
täyttäjiä keskustelemaan omista testi
vastauksistaan ja testintäyttökokemuk
sistaan toisen testin täyttäjän kanssa.1
(Liinamo 2021, 17.)
Pilottivastaajiksi valikoitui kaksi sel
laista henkilöä, joilla oli aikaa ja kiinnos
tusta osallistua tutkimusmenetelmän
kokeiluun. Kumpikin testivastaaja iden
tifioitui naiseksi. Toinen heistä oli vas
taamishetkellä noin 25-vuotias ja toi
nen noin 45-vuotias. Kumpikin vastaa
ja kuului ikänsä ja koulutustaustansa pe
rusteella kohderyhmään, jota testataan
monissa työelämän ohjaus- ja valintati
lanteissa. Kummallakin vastaajalla oli ai
kaisempaa kokemusta testattavana ole
misesta. (Liinamo 2021, 18.)
Hyödynnämme päiväkirjojen analy
soimisessa Norman Faircloughin (1989,
49, 54) soveltamaa menetelmää media
diskurssien tutkimiseen. Faircloughin
mukaan kaikki mediatekstit pyrkivät pu
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huttelemaan subjektia, jolle on rakennet
tu diskurssiin ideaalisubjektin asema eli
positio. Kuulija, lukija tai katselija joutuu
Faircloughin mukaan neuvottelemaan,
minkälaiseen suhteeseen hän asettuu
tämän tarjotun position suhteen. Tästä
näkökulmasta testi tekstinä ei siis pakota
yksilöitä omaksumaan ideaalisubjektin
positiota, kuten analyysi osoittaa.
Testivastaaja voi tunnistaa, että hä
nelle tarjotaan tietynlaista positiota ja
päättää, että ei halua omaksua sitä. Täl
laista neuvottelua voi tunnistaa päivä
kirjoissa silloin, kun vastaajat ilmaise
vat jonkinlaista empimistä tai epävar
muutta. Sitä ilmaistaan usein vastauk
sen alussa esimerkiksi näin: ”Tähän voi
si vastata ihan kummin vain” tai ”Tähän
kysymykseen on ihan mahdotonta vasta
ta” tai ”Totta, mutta oikeasti jokaisen pi
täisi vastata tähän väärin”. Testivastauk
sien alussa ilmenevän epäröinnin jäl
keen seuraa usein vaihe, jossa vastaajat
kuvailevat erilaisia vastausvaihtoehtoja
ja suhteuttavat niitä erilaisiin konkreetti
siin arjen tilanteisiin. He myös saattavat
ilmaista suoraan, että tunnistavat kutsun
esimerkiksi tietynlaiseen sukupuoliroo
liin ja haluavat tietoisesti vastata tätä ole
tusta vastaan. (Liinamo, 2021, 20.)
Ideaalisubjektin käsitteen avulla voi
kiinnittää huomiota siihen, että testatta
va subjekti on näennäisesti universaali
ihminen, jota arvioidaan vain piirteiden
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sä ja ominaisuuksiensa summana. Testi
standardina kuitenkin muokkaa käyttä
jäänsä samalla, kun se puhuttelee häntä.
Testit sisältävät julkilausumattomia ole
tuksia ihanteellisesta toimijasta. Samalla
ne muokkaavat kulttuurista ymmärrys
tä siitä, millaisia piirteitä työmarkkinoi
den havittelemalla ihannetyöntekijällä
tulisi olla. Tekstien ilmisisältöjen lisäk
si tarkastelemme niitä jakoja, järjestyk
siä ja oletuksia (Kinnunen 1996, 26),
joita tekstit tulevat tuottaneeksi. Emme
voi päätellä haastatteluiden pohjalta, mi
ten rekrytointikonsultit konkreettisesti
toimivat. Voimme päätellä, minkälaisten
oletusten ja käsitteiden varassa he toi
mivat, sillä nämä käsitteellistykset ovat
itsessään sosiaalisen todellisuuden
konkreettisia elementtejä (Alasuutari
1989, 101).
Konsultoimme testiaineiston käyt
töön liittyvissä tutkimuseettisissä kysy
myksissä Suomen Psykologiliiton Testi
lautakuntaa, joka antoi aineiston käytöl
le poikkeusluvan tietyillä ehdoilla. Tes
tilautakunnan asettamien ehtojen mu
kaan tutkimuksen tulee säilyttää testi
salaisuus siten, että testimenetelmän
sisällöistä ei esitetä suoria lainauksia.
Otamme tämän huomioon pohjaamalla
analyysimme päiväkirjoihin. Kaikki ar
tikkelissa esitetyt testiväittämät ja päivä
kirjojen aineisto-otteet on muokattu si
ten, että ne eivät paljasta oikeiden testi
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väittämien sisältöjä. Analyysissa esitetyt
esimerkkiväittämät ovat keksittyjä, mut
ta niiden sisällöt pyrkivät ilmentämään
alkuperäisiä testiväittämiä. Aineiston
käyttöä valvoo testilautakunnan edellyt
tämä psykologi, joka on toinen artikke
lin kirjoittajista. Suomen Psykologiliiton
testilautakunnan lisäksi olemme saaneet
tutkimukselle luvan Tampereen alueen
ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta.
PRF-testin väittämien ja testivastaa
jien laatimien päiväkirjojen lisäksi tut
kimusaineistona käytetään neljäätoista
rekrytointikonsultin haastattelua. Ai
neiston konsultit rekrytoivat toimeksi
antona uusia työntekijöitä asiakasorga
nisaatioilleen. Osa on erikoistunut työn
hakijoiden testaamiseen ja testitulkinto
jen tekemiseen, ja osa heistä hyödyntää
työssään toisten konsulttien valmiiksi te
kemiä testitulkintoja. Kymmenen haas
tattelua (H1–H10) on saatu Working
Body in the Post-Industrial Economy -pro
jektilta ja neljä haastattelua (H11–H14)
on kerätty itse.2 Taina Kinnunen ja T
 uija
Koivunen haastattelivat kolmessa eri
henkilöstöpalveluyrityksessä työskente
leviä henkilöitä. Haastateltavina oli kak
si rekrytointikonsulttia, neljä henkilös
tökonsulttia, yksikön päällikkö, psyko
logi, aluepäällikkö ja tiiminvetäjä. Kak
si haastateltavista oli erikoistunut työn
hakijoiden psykologiseen testaamiseen.
Valmiiksi kerätty haastatteluaineisto

herätti jatkokysymyksiä psykologisesta
testaamisesta, joten päätimme kasvattaa
haastatteluaineistoa neljällä lisähaastat
telulla. Nyt haastateltaviksi pyydettiin
psykologiseen testaamiseen ja testime
netelmien kehittämiseen erikoistunei
ta rekrytointikonsultteja. Toteutimme
haastattelut vuonna 2018 kahdessa eri
henkilöstöpalveluyrityksessä, joissa hen
kilöarviointeja tekivät lähinnä vain psy
kologit. Kaikki haastateltavat olivat kou
lutukseltaan psykologeja. Kolmella heis
tä oli useamman vuosikymmenen koke
mus henkilöstöpalvelualalta ja johtoteh
tävistä. Koko haastatteluaineiston rekry
tointikonsulteista viidellä on psykologin
koulutus ja yhdeksällä jokin muu koulu
tus.3 (Liinamo 2021, 16.)
Haastatteluissa rekrytointikonsul
teilta kysyttiin muun muassa sitä, min
kälaisia työnhakijoita ja työntekijöitä
erilaiset toimeksiantajat toivovat ja mi
ten rekrytointikonsultit tunnistavat hy
vän tai huonon hakijan. Haastatteluissa
kysyttiin myös, miten psykologisia tes
tejä ja testitulkintoja hyödynnetään hen
kilöarvioinnissa. Aineistoa analysoides
samme tunnistimme siitä käsitteitä,
adjektiiveja, tarinoita ja metaforia, joi
den avulla rekrytointikonsultit kuvasi
vat työnhakijoita ja erityisesti persoonal
lisuustestausta osana henkilöarviointia.
Näiden kuvausten ja kertomusten avul
la tarkastelemme, minkälaiset subjek
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tiuden piirteet haastatteluissa tuotetaan
ihanteellisina.
Pukumiehiä ja
uhrautuvia naisia
PRF-testi on rakennettu normiaineis
ton pohjalta, jossa ”naiset” ja ”miehet”
on jaoteltu omiin kategorioihin (Bai
ley, Richlin & Phelan 1979, 2; Domino
& Domino 2006, 79). PRF-testissä on
mies- ja naisoletetuille vastaajille omat
arviointiasteikot (Berzins, Welling &
Wetter 1978) ja profiililomakkeet (Psy
chology Resource Center 2021), joihin
vastaajien testipisteet kirjataan. Tämä
tarkoittaa, että sama pistemäärä joissa
kin piirteissä voi tuottaa naisoletetulle
vastaajalle eri tuloksen kuin miesolete
tulle vastaajalle. Naisoletetun vastaajan
persoonallisuudessa normin mukaisena
näyttäytyvä testitulos voi siis näyttäytyä
miesoletetun vastaajan persoonallisuu
dessa normista poikkeavana. Sukupuoli
on keskeinen tekijä testituloksen tulkin
nassa, joten voidaan olettaa, että suku
puolioletukset läpileikkaavat myös väit
tämät. Päiväkirjoista voidaankin huoma
ta, että monet testiväittämät ovat virittä
neet vastaajat reflektoimaan sukupuol
ta. Tässä alaluvussa analysoimme näitä
kohtia kenttäpäiväkirjoista.
Testin täyttäjät tulkitsevat päiväkir
joissaan, että osa testin väitteistä puhut
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telee naisoletettuja vastaajia ja osa mies
oletettuja vastaajia. Miesoletettuja vas
taajia puhutteleviksi väitteiksi tunniste
taan erityisesti johtamiseen sekä riskien
ottamiseen liittyvät väitteet. Vastaajil
le viriää maskuliinisia mielikuvia muun
muassa silloin, kun väitteen toimija ha
luaa dominoida muita, hänen on vaikeaa
myöntää olevansa väärässä tai hän ei piit
taa oman toimintansa vaikutuksista toi
siin ihmisiin. Lisäksi väitteissä maini
taan yksittäisiä ammatteja ja harrastuk
sia, jotka vastaajat tulkitsevat sukupuo
littuneiksi. Päiväkirjoissa on värikkäitä
kuvauksia siitä, miten jotkut väittämät
ovat herättäneet mielikuvia supersan
karimaisesta toiminnasta tai pukumie
histä, jotka hoitavat tärkeitä liiketoimia.
Seuraavat aineistokatkelmat konkreti
soivat väittämää, jonka vastaajat tulkit
sevat sukupuolittuneeksi. Väitteessä ky
sytään, olisiko vastaajasta hauskaa toi
mia tietyssä ammatissa.
Väärin. Yksinkertaisesti ei vain kiin
nosta. Kuulostaa pikkupojan unelmal
ta. (Kenttäpäiväkirja 1: väite 41)

tia tällaisesta. (2:41)

Väitteen toiminta tulkitaan ”pikkupojan
unelmaksi” ja ”näennäisen rohkeaksi”
toiminnaksi, johon sosiaalistetaan eri
tyisesti pieniä poikia. Kumpikin testin
täyttäjä vastaa, että toiminta ei kiinnos
ta. Toinen vastaaja huomauttaa, että väit
teen mainitsema ”hauskuus” työtä koh
taan kestäisi tuskin kovin kauaa, koska
sekin olisi lopulta työtä. Maininta haus
kuudesta liittää väittämään n
 aiivin ja
lapsenomaisen sävyn. Samainen vastaa
ja vaikuttaa tunnistavan väitteen norma
tiivisuuden raportoidessaan, että ”mie
hen kuuluisi nauttia tällaisesta”. Seuraa
vissa aineistokatkelmissa testin täyttä
jä vastaa väitteisiin, jotka kytkevät joh
tajuuden miesenemmistöiseen ammat
tialaan. Ensimmäisessä otteessa testin
täyttäjältä kysytään, olisiko hän loistava
johtaja tällä alalla. Toisessa otteessa vas
taajalta kysytään, haluaisiko hän toimia
johtajana, jonka toimintatavan vastaa
ja tulkitsee perinteisen maskuliiniseksi.

Väärin. Ei kiinnosta, enkä usko, että
nauttisin siitä. En tiedä miten kauan
tuollainen työ voisi tuntua ”hauskal
ta”, koska sekin olisi työtä. Sukupuo
leen vahvasti liittyvä kysymys. Tällai
sista näennäisen ”rohkeista” asioista
nauttimiseen sosiaalistetaan erityises
ti pieniä poikia. Miehen kuuluisi naut

10
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Väärin. Olisin loistava johtaja tällä
alalla. Totta puhuen, mistä voisin tie
tää? En tunne yhtään tätä alaa, koska
siellä harvemmin on naisia. Miksi juu
ri tämä ala? Miksi ei vaikkapa toimis
totyön johtaja? Tai terveydenhuollon
johtaja? Suurimmalla osalla naisista
ei ole kokemusta tältä alalta. Tämä on
ihan hullunkurinen kysymys. Toiseen

maailmansotaanko tässä ollaan me
nossa. Haluan vastata ”Väärin”. (2:23)
Väärin. Tällainen johtaja on jotain
niiiiiin vanhanaikaista, että ei voi mie
lestäni kertoa kuin siitä, että on aika
ylikorostuneita kuvitelmia itsestä ja ei
ymmärrä ihmisten johtamisesta tai yli
päänsä ihmisistä mitään. Onhan tämä
myös sukupuoleen liittyvä väite. Nai
set ovat harvemmin johtoasemassa,
ja voisin kuvitella, että miehet useam
min ja luonnollisemmin tottuvat ar
meijatyyppiseen johtajuuteen. Sano
taanko niin, että jos naisena vastaisin
tähän, että totta, määrittyisin toden
näköisemmin suurempana paskapää
nä. (2:231)

Kun johtaminen yhdistyy väittämis
sä miesenemmistöiseen alaan, naisole
tettujen vastaajien voi olla vaikeaa tun
nistaa itsestään johtajan ominaisuuksia.
Johtaminen kytketäänkin väittämissä
toistuvasti perinteiseen maskuliinisuu
teen liittyviin harrastuksiin, esineisiin,
välineisiin ja ihmiskehoihin. Edellisis
sä aineisto-otteissa testivastaaja vaikut
taa provosoituvan väitteistä, jotka liit
tävät johtajuuden perinteisen maskulii
nisiksi tulkittuihin aloihin ja käytäntöi
hin. Otteiden viimeiset virkkeet sisältä
vät vastaajan reflektion siitä, miten hän
päätyy suhtautumaan hänelle tarjottuun
ideaalisubjektin asemaan. Ensimmäisen
katkelman lopussa vastaaja ikään kuin
haastaa ideaalisubjektiutta ilmaisulla
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”haluan vastata väärin”. Vastauksen voi
tulkita vastarintana väitteen käsityksel
le johtajuudesta.
Jälkimmäisessä aineisto-otteessa
vastaaja tuo esille, että väitteen näkemys
on vanhanaikainen ja vahvasti maskulii
ninen. Vastaaja tuo esille, että hän mää
rittyisi todennäköisemmin ”suurempana
paskapäänä” kuin miesvastaaja, jos hän
vastaisi sukupuolioletusta vastaan. Jos
edellisen otteen vastauksessa korostuu
uhmakas ”haluan vastata väärin”, tässä
otteessa vastaaja haastaa kyllä tunnis
tamaansa sukupuolioletusta, mutta pää
tyy myös ottamaan sukupuolijärjestyk
sen huomioon. Hän ymmärtää, että jos
hän valitsisi naisena toisen vastausvaih
toehdon, hänen tulkittaisiin olevan ikävä
ihminen. Vastaaja siis olettaa, että nais
oletettuna häntä arvioitaisiin eri taval
la kuin miesoletettua, joka voi luonte
vammin identifioitua dominoivaan joh
tajuuteen. Molemmissa aineistokatkel
missa vastaaja kytkee johtajuuden mili
taariseen johtamistyyliin. Ensimmäises
sä katkelmassa vastaaja haastaa väitettä
ja kysyy sarkastisesti, että toiseen maail
mansotaanko tässä ollaan menossa. Viit
tauksen voi ajatella myös osoituksena sii
tä, että vastaaja tulkitsee väitteen hyvin
vanhanaikaiseksi.
Siinä missä naisoletetun vastaajan
voi olla vaikeaa tunnistaa itsestään tes
tin esittämiä johtajan ominaisuuksia,

voisi miesoletetun vastaajan olla vaikeaa
tunnistaa itsestään tietynlaista sosiaali
suutta ja vuorovaikutuksen tapaa. Ne esi
tetään testin väitteissä toistuvasti perin
teiseen feminiinisyyteen kuuluvina ruu
miillisuuksina ja työnjakoina. Kenttäpäi
väkirjoissa tällaisiksi tulkitaan väitteet,
joissa väitteen toimija esitetään avuliaa
na, mutta muutoin avuttomana ja passii
visena. Lisäksi väitteissä mainitaan työ
tehtäviä, harrastuksia ja vapaa-ajan akti
viteetteja, jotka testivastaajat tulkitsevat
perinteiseen feminiinisyyteen kuuluvi
na. Seuraavat kenttäpäiväkirjaotteet ha
vainnollistavat vastaajien tulkintoja väit
teistä, joiden he tunnistavat kutsuvan pe
rinteiseen naisrooliin.
Totta. Tuntuu erityisen pahan kuuloi
selta vastata naisena tähän näin, mutta
koska väite ärsyttää minua, vastaan sii
hen kyllä. Väite vaikuttaa tarkoittavan
itsestä luopumista ja mielestäni myös
itselle tärkeistä asioista luopumista,
enkä olisi niihin ainakaan tässä elä
mäntilanteessa valmis. Haluan viettää
nuoren aikuisen elämää ja nauttia riip
pumattomuudesta. (1:171)
Väärin. Miksi juuri tämä tilanne on va
littu esimerkiksi? Sisältääkö väite aja
tuksen, että koen itseni tarpeelliseksi
erityisesti äidillisessä roolissa? Väite
ehkä uskoo puhuttelevansa enemmän
naisia kuin miehiä. Kun vastaan tähän
väärin, niin vaikutanko epänaisellisel
ta? Vaikutanko kylmältä ja epäempaat
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tiselta. Olisiko sittenkin pitänyt vasta
ta, että totta. (2:251)

Sukupuoleen liittyvät väittämät näyttä
vät tässäkin provosoivan vastaajia. Kent
täpäiväkirjoissa saatetaan esimerkiksi il
maista, että väite ärsyttää ja että vastaa
jan tekee mieli vastata sukupuolioletus
ta vastaan. Erityisesti niin sanottuun pe
rinteiseen naisrooliin kutsuvat väittämät
ovat herättäneet vastaajissa halun vastata
mittaria vastaan. Siitä huolimatta vastaa
ja kertoo miettivänsä, olisiko pitänyt kui
tenkin vastata toisin. Pohdinnasta ei käy
suoraan selville olettaako vastaaja tutki
joiden vai itse testin tunnistavan hänet
kylmänä ja epäempaattisena naisena.
Kenttäpäiväkirjojen vastaukset ra
kentuvatkin toistuvasti samalla tavalla.
Ensin vastaaja kertoo vastauksensa (tot
ta tai väärin), minkä jälkeen hän perus
telee, miksi vastasi kuten vastasi. Tämän
jälkeen seuraa toistuvasti reflektio, miltä
vastaus voisi vaikuttaa ulkopuolisen ar
vioijan mielestä. Epäröinnit vastauksen
suhteen ilmaistaan aivan alussa (”voisin
vastata kummin vain, mutta vastaan tot
ta”) tai lopussa, jossa testivastaaja pohtii,
miten muut voisivat hänen vastaustaan
tulkita. Pilottitäyttäjille on kerrottu en
nalta, että heidän vastauksiaan ei pistey
tetä, mutta silti testiväittämät tuottavat
runsaasti pohdintaa siitä, miten oma vas
taus tulkitaan.
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sia tai bileitä, joissa hauskuuttaminen
olisi vitsien kertomista ja rentoa läpän
heittoa. Väärin-vastaus näyttää muu
ten tässä kontekstissa jotenkin oudol
ta. Ihan kuin haluaisin korostaa, että
en nauti siitä, että muut pitävät jutuis
tani. (1:8)

Testin keskiluokkainen
ideaalisubjekti
Sukupuolen lisäksi vastaajat raportoivat
yhteiskuntaluokkaan viittaavista väittä
mistä. Vastaajat esittävät, että jotkin väit
teet eivät kerro persoonasta, vaan siitä,
mistä olosuhteista vastaaja on lähtöisin
ja mihin resursseihin hänellä on pääsy.
Väitteessä voidaan mainita, että toimija
tekee jatkuvasti heräteostoksia. Toisessa
väitteessä ansiotyötä kuvataan ensi sijas
sa luovana itseilmaisuna eikä taloudelli
sen toimeentulon lähteenä. Vastaajien
mukaan väitteet kertovat enemmänkin
siitä, onko henkilö koulutettu ja vakava
rainen, jotta hän voi tehdä heräteostok
sia tai valita työpaikan, jota tekee muus
ta syystä kuin taloudellisesta välttämät
tömyydestä.
Mielikuvat yhteiskunnallisesta luo
kasta viriävät vastaajille toisinaan yksit
täisistä ilmaisuista, mitä myös seuraava
ote konkretisoi. Testin täyttäjä on vas
taamassa väitteeseen, jossa väitteen mi
nä on saanut kutsun tietynlaisiin juhliin.
Vastaan väärin, koska ensimmäise
nä tuli mieleen, että väitteen minä on
pelle tai narri, maksettu viihdyttäjä, jo
ka on tilattu viihdyttämään muita ylä
luokkaisille kahvikesteille. En käy täl
laisissa juhlissa, joita oletan tässä tar
koitettavan. Minun elämänpiirissäni
juhlat voisivat tarkoittaa illanistujai

12

Nuorempi vastaaja kiinnittää huomiota
termiin, jolla väitteessä kuvataan juhlia.
Hauskuuttaminen yhdistyy hänen tul
kinnassaan alisteisuuteen ja hierarkian
alimmilla portailla olemiseen, koska hän
tulkitsee väitteen toimijan olevan kut
suille tilattu ulkopuolinen viihdyttäjä.
Nuorempi vastaaja tunnistaa väitteessä
alistavan asetelman, koska väitteen juh
lia kuvataan termillä, jonka hän tulkitsee
yläluokkaiseksi.
Seuraavat aineistokatkelmat näyt
tävät, että neutraalilta vaikuttavat ma
teriaaliset elementit saattavat luoda tes
tin täyttäjille mielikuvan miljööstä, jo
ka liittyy toiseen elämäntilanteeseen ja
yhteiskuntaluokkaan. Ensimmäisen kat
kelman väitteessä testin täyttäjää pyyde
tään vastaamaan, organisoiko hän tava
ransa huolellisesti. Toisessa katkelmassa
testin täyttäjältä kysytään, pitääkö hän
tietyn tilan siistissä järjestyksessä.
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Väärin. Mietin kyllä usein tarkasti, mi
ten laitan tavarani, mutta en asettele
niitä tarkkaan järjestykseen. Väittees
sä käytetty sana luo mielikuvan myös
ihan tietyn tyyppisistä tilanteista, jois

sa minä eikä varmaan monet nuoret
kaan tuntisi oloaan kotoisaksi. (1:108)
Totta. Tämä viittaa tässä toimistotyön
tekijään tai sitten opiskelijaan. Minul
la on paljon tuttavia kotipuolessa, joilla
tämä ei olisi millään tavalla merkityk
sellinen heidän arjessaan. Vastaisivat
ko he tähän kysymykseen kuvitellen it
selleen tällaisen tilan? Itse asiassa mi
nullakaan ei ole kotona tällaista varat
tua tilaa. (2:156)

Ensimmäisen kenttäpäiväkirjan väit
teessä esiintyvä sana implikoi tilannet
ta, jonka vastaaja yhdistää keski-ikäisten
elämään. Käytetty termi liittää tilanteen
osaksi vakiintunutta ja keskiluokkaista
elämäntapaa. Esimerkit osoittavat, mi
ten näennäisesti pienet yksityiskohdat
tai käytetyt termit voivat tuoda väittee
seen mukaan oletuksen sosiaalisesta ase
masta tai elämäntilanteesta.
Erityisesti nuorempi testivastaaja
vaikuttaa tunnistavan, että testin väit
teet puhuvat maailmasta, jossa hän ei elä,
johon hänellä ei ole pääsyä ja johon hän
ei välttämättä edes halua pääsyä. Keskiikäisempi testivastaaja tunnistaa, että
jotkut väitteet eivät sisällyttäneet ole
tuksiinsa hänelle tuttua lapsuuden ajan
sosiaalista maailmaa, joka koostui suo
rittavaa työtä tekevistä aikuisista. Päivä
kirjojen perusteella testi vaikuttaa välillä
hylkivän muunlaista kuin keski-ikäistä,

LIINAMO & PETERI | PERSOONALLISUUSTESTAUKSEN RISTIRIITAISET IDEAALISUBJEKTIT

keskiluokkaista ja kohtalaisen vakiintu
neessa elämäntilanteessa elävää vastaa
jaa.
Joustava ja mukautuva moniottelija
Rekrytointikonsulttien haastatteluis
ta piirtyy kuva ideaalityöntekijästä, jota
etsitään työpaikkaan kuin työpaikkaan.
Tiivistetysti voisi sanoa, että ideaalityön
tekijä on joustava, ulospäinsuuntautu
nut ja yhteistyökykyinen. Ideaalityönte
kijyydessä voi tunnistaa myös toimiala
kohtaisia piirteitä (ks. Koivunen 2017),
mutta artikkelimme fokuksessa ovat
yleisemmät ideaalisubjektin piirteet.
Haastatteluaineiston perusteella ideaali
työntekijä näyttäytyy henkilönä, joka so
peutuu ja mukautuu työyhteisöön ja työ
elämän vaatimuksiin. Joustavuutta ja so
peutumista ilmentää myös se, että ideaa
lityöntekijä kehittää jatkuvasti itseään ja
taitojaan, koska hän hyväksyy ja ymmär
tää muutokset väistämättöminä.
Nyt ehkä karrikoiden tänä päivänä
haetaan ehkä enemmän monipuoli
sempaa ja joustavampaa henkilöö, joka
ei oo välttämättä niin osaava, jos kysy
tään yksittäisestä teknologiasta, mut
ta on nopeasti oppiva ja joustava ja mu
kautuva. (H3)
Joustavuus on varmaan ihan semmo
nen ykköne. Et pitää joustaa, ja kyl

semmonen tietynlainen monipuoli
suus ja et osaa tehdä kaikennäköst vä
hä. Koko ajan jonkinnäkönen semmo
nen koulutus ja kehitys ja ittensä kehit
täminen. Mut varmaan tietynlainen
tunneälykkyys kyl, niinku lukee ihmi
sii. Neuvotel ja pitää puolens ja kuun
nel muit ja. Sellanen yleinen kyky toi
mia erilaisten ihmisten kans. (H9)

Joustavuus näyttäytyy aineistossa ken
ties kaikkein tärkeimpänä työnhaki
jan piirteenä. Joustavuus saa merkityk
sen alistuvuutena, sillä muutosvasta
rintaisuus ja kriittisyys eivät kuulu ide
aalityöntekijän ominaisuuksiin. Jous
taminen tarkoittaa ensi sijassa mukau
tumista ja sopeutumista. Ensimmäi
sessä aineisto-otteessa osaavuutta tär
keämpänä näyttäytyy joustavuus. Jäl
kimmäisessä aineisto-otteessa maini
taan, että työnhakijan on tärkeää osata
tehdä ”kaikennäköst vähä”. Ensimmäi
sen aineisto-otteen puhuja kiteyttääkin
toisaalla haastattelussa, että yleisesti voi
sanoa, että rekrytoinnissa ”haetaan sem
mosta enemmän jokapaikan höylää kun
semmosta ihan huippuasiantuntijaa” ja
mainitsee, että ”se on tosi vahva valtti, jos
on mukautuva, on kyky omaksuu uusii
asioit nopeasti eikä oo pahasti muutos
vastarintaa”. Se, että työnhakija on mah
dollisesti alan erikoisasiantuntija, on
haaste joustavuudelle.
Edellisen katkelman puhuja nimeää
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tunneälykkyyden yhdeksi keskeiseksi
hyvän työnhakijan kyvyksi. Sosiologi
Eva Illouz (2008, 201–203) on toden
nut, että persoonallisuustestit ovat vah
vistaneet uudenlaista tapaa käsitellä tun
teita. Tunteita on alettu jäsentää persoo
nallisuustestien myötä mitattavissa ole
vina kompetensseina, taitoina ja persoo
nan osa-alueina. Tunteiden hallinta on
alkanut kytkeytyä keskeiseksi osaksi me
nestystä. Illouz (2008, 202–216) nimeää
esimerkkinä juuri emotionaalisen älyk
kyyden, joka on ilmaantunut 1990-lu
vulla yhdeksi työssä suoriutumisen kri
teeriksi. Emotionaalinen älykkyys tai
tunneäly sisältää ajatuksen, että tun
teet asettuvat älykkyyden palvelukseen.
Tunteista on tullut osa persoonallisuut
ta. Edellisessä katkelmassa tunneälyk
kyys merkitsee työnhakijan kykyä ”lu
kea” toisia ihmisiä. Tunneälykkyys liit
tyy katkelmassa siihen, että henkilö osaa
sopeutua ja joustaa kohdatessaan erilai
sia ihmisiä.
Joustavuus näyttäytyy uusliberaalin
ideaalisubjektin ominaisuutena. Jousta
vuus voi kuitenkin liittyä joihinkin sub
jekteihin hivenen ”luonnollisemmin” ja
todennäköisemmin kuin joihinkin toi
siin. Joustavuus työelämässä voi edellyt
tää, että yksilöllä ei ole esimerkiksi perhetai muita hoitovelvoitteita tai hänellä on
varaa ostaa hoivapalveluita. Uusliberaa
lin työn kontekstissa joustavuus ei ole
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vain neutraali ominaisuus. Sen sijaan se
näyttäytyy resurssina, joka ei jakaannu
kaikille samalla tavalla, vaan kytkeytyy
esimerkiksi sukupuoleen ja yhteiskunta
luokkaan.
PRF-testin ideaalisubjektina puhu
tellaan pitkän työkokemuksen omaavaa
henkilöä, kun taas rekrytointikonsult
tien haastatteluissa pitkä työkokemus ei
näyttäydy ominaisuutena, jota oltaisiin
ensisijassa hakemassa. Kokemuksella on
tärkeä merkitys, mutta tietyllä määrällä
kokemattomuutta vaikuttaa olevan yhtä
lailla tärkeä merkitys. Haastatteluiden
perusteella erikoisasiantuntijuus tarkoit
taa sitä, että hakija ei välttämättä ole niin
joustava tai sopeutuva kuin mitä ideaali
subjektilta edellytetään. Asiantuntijuus
voi tarkoittaa kriittistä ajattelua, mikä ei
ole toivottavaa ideaalille työntekijälle.
Haastatteluaineistossa kriittisyys näyt
täytyy muutosvastarintana tai auktori
teettien vastustuksena, ei uutta luovan
ajattelun potentiaalina.
Pyrkimys löytää ”oikea persoona oi
keaan työpaikkaan” toistuu rekrytointi
konsulttien haastatteluissa läpi aineis
ton. Kun työntekijöiltä odotetaan tiet
tyä sisäsyntyistä olemusta tai persoo
naa, persoonallisuustestien rooli rekry
toinnissa on merkittävä. Ne ”olemuk
sellistavat” yksilön eli tuottavat subjek
tin, jonka vastauksia tilanteisiin kysy
myksiin tulkitaan yksilön ominaisuuk
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sina. Seuraavan katkelman puhuja työs
kentelee henkilöarviointyrityksessä,
joka käyttää työnhakijoiden arvioimi
sessa PRF-testiä. Katkelmasta on havait
tavissa, että persoonallisuustestin testi
proseduuri itsessään osallistuu tietynlai
sen ideaalisubjektin tuottamiseen.
Noitten työpersoonatestien yks on
gelma… on se että, jotta testistä saa
daan tieteellisesti mahollisimman, validi, niin väittämien pitää olla vahvo
ja, koska vahvat väittämät korreloi voi
makkaammin siihen mitattavaan omi
naisuuteen. Ja ne vahvat väittämät ei
vastaa kauheen hyvin sitten taas todel
lisuutta. Et, mites te vastaisitte kysy
mykseen että en koskaan kaunistele to
tuutta? Totta vai väärin? Pääsette kiin
ni siihen ongelmaan että hetkinen. Ja
sellanen perussääntö on, kun ton tyyp
pisiä menetelmiä ihmiset tekee niin et
ne vastais sillä tavalla ku ensimmäise
nä tuntuu oikealta eikä analysoi joka
sanaa, mut sitte on näitä ihmisiä jotka
analysoi joka sanan, niin se näkyy siel
lä tuloksissa sitten kyllä kans. (H11)

Ollakseen pätevä, testi vaatii vahvoja
väittämiä, jotka eivät välttämättä tavoi
ta vastaajien arkikokemusta. Haasta
teltava kertoo, että toivotun vastaamis
strategian mukaan väittämiin vastataan
suhteellisen spontaanisti ”sillä tavalla ku
ensimmäisenä tuntuu oikealta”. Mikäli
vastaaja on pohtinut vastaustaan tark
kaan, tämä ”näkyy siellä tuloksissa sitten
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kyllä kans”. Testaamiskäytännöt pyrki
vät tuottamaan nopean vastaajan, eivät
vastaustaan pohtivan vastaajan. Tällöin
testikäytäntöjen tuottama ideaalisubjek
ti on ensi sijassa reagoiva eikä syvällinen
reflektoija (ks. myös Derksen 2001). Täl
laisen vastaamistyylin voi tulkita juu
reutuvan persoonallisuustestien psy
koanalyyttisistä lähtökohdista. Psyko
analyyttisissä menetelmissä korostuu
välitön, assosioiva puhe, jonka on ajatel
tu paremmin paljastavan yksilön salattu
ja ja tiedostamattomia ajatuksia ja tuntei
ta kuin rauhallisen ja pohdiskelevan vas
taamisen. Seuraavassa katkelmassa pu
huja jäsentää persoonallisuustestien vali
diteettia ja tieteellisyyttä suhteessa hen
kilöarvioinnin kenttään.
Se on ihan hyvä asia että noitten tes
tien tieteellinen luotettavuus on nous
su ja vaatimukset on noussu korkeelle,
koska kaikennäkösiä räpellyksiä. Ala
oli hyvin villi vielä vähän aikaa sitten
ja kuka tahansa pysty ruveta konsul
tiks, niin se on hyvä et siihen on tullu
vaatimukset niin, sen takia, tää paine
näihin tieteellisiin hyvin luotettaviin
menetelmiin on kasvanu joidenki tes
tien kehittelijöillä mut se on tehny sitte
sen et ne ei välttämättä kuvaa sitä maa
ilmaa sitte, ihan yhtä tarkasti. (H11)

Edellinen katkelma havainnollistaa, mi
ten testien pätevyys ja luotettavuus ei
vät ole vain testien sisäinen ominai
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suus. Ne muuttuvat ja merkityksellisty
vät suhteessa rekrytoinnin kentän kult
tuuriseen ja historialliseen kontekstiin.
Testien tieteellisyys kytketään puheessa
henkilöarvioinnin kenttään, joka on ol
lut ”hyvin villi”. Tällä puhuja viittaa sii
hen, että kuka tahansa on pystynyt peri
aatteessa ryhtymään rekrytointikonsul
tiksi. Kentän toimijoilla on keskenään
hyvin vaihtelevat koulutustaustat ja työ
kokemus. Osa kentän toimijoista kehit
tää itse omat testimenetelmänsä. Kentän
villeyden vuoksi haastateltavan mukaan
on tärkeää, että testit ovat tieteellisesti
luotettavia. Testin sisäisenä ominaisuu
tena pidettävä validiteetti ei siis ole irral
laan henkilöarvioinnin kentän kulttuu
risesta kontekstista. Vaikka testit näyt
täytyvät tieteellisten menetelmien kal
taisina objektiivisina välineinä, ne saa
vat merkityksiä suhteessa rekrytoinnin
kentän tilaan. Tässä tapauksessa ken
tän villeys tekee menetelmien tieteelli
syydestä, testin sisäisestä validiteetista,
erityisen tärkeää. Sen merkitys näyttäy
tyy katkelmassa keskeisempänä kuin et
tä menetelmät kertoisivat testien ulko
puolisesta maailmasta.
Kun kenttäpäiväkirjojen mukaan
testiväitteet puhuttelevat ensi sijas
sa keski-ikäistä ideaalisubjektia, rekry
tointikonsulttien puheissa syntyvä ide
aalityöntekijä on pikemminkin nuori ai
kuinen. Kun keski-ikäisyydestä puhu

taan haittana, vastuu tästä tulkinnasta
voidaan siirtää toimeksiantajalle. Voi
daan mainita, että ”muutama asiakas
on sitä mieltä, että nuoret tytöt on näp
pärempiä ja sit ne haluu nuoria tyttöjä
sinne taloon” tai että ”valitettavasti ko
keneemmat henkilöt helposti karsiutuu
pois ilman selkeetä näyttöö, et miks hä
net on karsittu pois ja sillon johtopäätös
hyvin helposti on, että se pelottaa se ikä”.
Nuoria pidetään kunnianhimoisina ja ta
voitteellisina työntekijöinä, vaikka heis
tä puhutaan toisinaan levottomina ja vä
hemmän sitoutuneina.
Testitekniikan tuottaman reagoivan
ja spontaanin vastaajan voi ajatella so
pivan hyvin rekrytointikonsulttien ku
vailemaan ideaalisubjektiin. Uuslibe
raali ideaalisubjekti ei ole kriittistä ja sy
vällistä ajattelua harrastava erityisasian
tuntija. Itse testi tekniikkana puoles
taan ohjaa ja sosiaalistaa yksilöä reagoi
maan nopeasti ja valitsemaan aina ensik
si mieleen tulevan ratkaisun. Näin testin
tekniikka, jonka voi tulkita kumpuavan
1800-luvun lopun vapaan assosiaation
menetelmästä, asettuu yllättävän luon
tevasti rakentamaan 2000-luvun uusli
beraalia ideaalisubjektia. Kummankaan
ideaalisubjekti ei ole mietiskelevä, har
kitseva tai paneutuva. Testien yhteydes
sä nopea, reagoiva vastaamistyyli myös
kätkee vastaajilta testin toimintameka
nismit, sillä täyttäjillä ei ole aikaa ref
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lektoida testitekniikoita. Testivastaajat
kommentoivat testintäyttötilanteen jäl
keisessä keskustelussa, että he tunnisti
vat tehneensä aidoissa testitilanteissa sa
mantapaisia kriittisiä huomioita testien
väitteistä, mutta silloin niitä ei ollut ai
kaa pohtia eikä niistä vaikuttanut järke
vältä esittää huomioita.
Lopuksi
Analyysimme pohjalta esitämme, että
PRF-testin ideaalisubjekti kiinnittyy
perinteiseen, jäänteenomaiseen suku
puolijärjestykseen ja luokkayhteiskun
taan. Kenttäpäiväkirjoissa testin väittei
den johtajuus tulee tulkituksi perintei
sen miestapaisena, kun taas tunteiden il
maisu ja sosiaalisuus tulevat tulkituiksi
perinteisen naistapaisina. Tutkimukset
ovat osoittaneet, että perinteisen nais
tapaisesta vuorovaikutuksesta on tullut
uusliberaalin työelämän ihanne, josta
kuitenkin palkitaan vain miesoletettuja
(Koivunen 2016; Swan 2008; Veijola &
Jokinen 2008). Analyysimme perusteel
la PRF-testin voi tulkita osallistuvan tä
hän palkitsemiseen. Testin logiikalla
perinteisiä feminiinisiä kykyjä osoitta
va miesoletettu tulee tunnistetuksi omi
naisuuksiltaan erityisenä. Näin testi voi
tunnistaa miesoletettujen toimijoiden
feminiiniset kyvyt erityisenä kulttuuri
sena pääomana esimerkiksi työnhaku
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tilanteissa, mutta naisoletettujen toimi
joiden vastauksia ei tunnisteta samalla
tavalla. Testi myös luonnollistaa ajatuk
sen, että sukupuoli selittää persoonalli
suutta. Testin arviointiasteikot ja profiililomakkeet tunnistavat vain kaksi suku
puolta, jolloin ne kivettävät sukupuoli
järjestyksen binääriseksi.
Haastatteluista konstruoitu rekry
toinnin ideaalisubjekti ei kiinnity yhtä
julkilausutusti sukupuoleen ja luokkaan
kuin testin ideaalisubjekti. Rekrytointi
konsulttien puheissa joustavuus on piir
re, jota edellytetään kaikilta hakijoilta.
Joustavuus liittyy kuitenkin yhteiskun
taluokkaan ja sukupuoleen. Sen sijaan
että se haastatteluaineistossa hahmote
taan yksilön ominaisuutena, se on mitä
suuremmissa määrin resurssi, joka ei ja
kaannu tasaisesti. Joustavuus kytkeytyy
helpommin vakavaraisuuteen ja (mies-)
subjekteihin, joilla ei esimerkiksi ole en
sisijaista hoivavastuuta.
PRF-testin ideaalisubjekti vaikut
taa tämän aineiston perusteella olevan
keski-ikäinen ja pitkän työkokemuksen
omaava. Nuoren vastaajan oli selkeästi
vaikeampi tunnistaa itseään useista väit
teistä. Rekrytointikonsulttien haastat
teluissa hakijoiden joustavuus liitettiin
kuitenkin luonnollisemmin nuoriin ja
lyhyemmän työkokemuksen omaaviin
työnhakijoihin. Pitkä kokemus ja asian
tuntijuus määrittyivät joustamattomuu
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tena. Riittävä määrä tietämättömyyt
tä näyttäytyi edullisena ominaisuute
na. Kun testiväitteet puhuttelevat pit
kän työkokemuksen omaavaa vastaajaa,
testin voi tulkita oikaisevan mahdollis
ta ikäsyrjintää. Testi, kuten muutkin psy
kologisoivat menetelmät, voivat siis toi
mia myös uusliberaalia järjestystä vas
taan (ks. Salmenniemi 2017; 2019).
Tyypillisissä testintäyttötilanteissa
vastaajien testivastauksia käytetään hei
dän soveltuvuutensa tai toimintakykyn
sä arvioimiseen. Näin testi tuottaa itsel
leen myötäsukaisia vastaajia. Korostaes
saan nopeaa ja reagoivaa vastaustyyliä
testikäytäntö tukee uusliberaalin ideaa
lisubjektin rakentamista. Testi ammen
taa ideansa 1800-luvun lopun psykoana
lyyttisen menetelmän oletuksista, mut
ta nämä jäänteenomaiset oletukset aset
tuvat sujuvasti yhteen vallitsevalta uus
liberaalilta ideaalisubjektilta edellytet
tävään nopealiikkeiseen ja pinnalliseen
ajatteluun.
Kehittämäämme testin tutkimus
menetelmää voi kritisoida siitä, että sii
nä testiä ei käytetä ”oikein”. Olemme rik
koneet testaamisen standardia antamal
la vastaajille aikaa pohtia vastauksiaan
ja vastauslogiikkaansa. Olemme ker
toneet testattaville, että emme pisteytä
testiä. Huomion kohteena ovat olleet
testin täyttäjien tavat ymmärtää väitteet
ja muodostaa vastauksensa väittämiin.
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Testin käyttämistä ”väärin” voi puolus
taa Harold Garfinkelin (1989, 36–75)
idealla etnometodologisesta kokees
ta. Testin täyttämiseen liittyviä norme
ja rikkomalla voidaan tehdä näkyväk
si, minkälaisia oletuksia ja konventioita
testiin ja testaamiseen liittyy. Kun toi
mitaan poikkeavasti, voidaan tulla tie
toisemmiksi siitä, mikä on ”normaalia”.
Kehittämämme menetelmä luo ti
laa tavallisissa testintäyttökonteksteis
sa marginaaliin jääville tulkinnoille. Sa
malla on tärkeää pohtia, minkälaisia tul
kinnan ja toiminnan mahdollisuuksia
menetelmä voi rajata ulkopuolelle. On
ko kehittämämme menetelmän ideaa
lisubjekti vääjäämättä kriittinen testin
täyttäjä vai voiko testin täyttäjä toimia
testiä kohtaan myötäsukaisesti? Vaik
ka luomamme testintäyttökonteksti oli
keinotekoinen, testivastaajat kertoivat
tehneensä samanlaisia havaintoja testis
tä myös aidoissa testitilanteissa. Jo nä
mä kokemukset puhuvat sen puolesta,
että menetelmällä on mahdollista saa
da esille tietoa, joka auttaa kehittämään
arviointimenetelmiä ja niiden tulkintaa.
(Liinamo 2021, 71.)
Analyysimme pohjalta voidaan esit
tää, että testi ja testaamiskäytännöt suo
sivat tietynlaisia vastaajia. Jatkossa lä
hestymme testin täyttäjien hankkimis
ta intersektionaalisesta näkökulmasta.
Pyrimme ymmärtämään hienosyisem
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min niitä tapoja, joilla testiväitteet voi
vat rajata tai tukea joidenkin ihmisten
toiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi
heidän sukupuolensa, yhteiskuntaluok
kansa, ikänsä, etnisyytensä ja seksuaali
sen suuntautumisensa vuoksi.
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