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1 JOHDANTO

Yrityskuvaa ja yritysten mainetta on tutkittu paljon. Yrityskuva perustuu
mielikuvaan, joka sidosryhmillä ja muilla ulkopuolisilla on yrityksestä.
Mielikuvat ovat aina riippuvaisia vastaanottajasta ja juuri siksi niin mo-
ninaisia. Mielikuvien mittaaminen on käytännössä mahdotonta. Mieliku-
vat ovat kuitenkin kiinnostavia ja siksi niitä halutaan tutkia. Mielikuvat
ovat nykyään myös suuria vaikuttajia päätöksenteossa. Käytämme mieli-
kuvia yksinkertaistamaan päätöksiä ja niiden vaikutuksia. Markkinoilla
siirrytään pikkuhiljaa entistä enemmän kohti mielikuvataloutta, jossa
parhaimman mielikuvan itsestään luonut menestyy parhaiten. (Vuokko
2003, 105.)

Mielikuvia käytetään yksinkertaistamaan päätöksentekoa. Mielikuvat
syntyvät nimensä mukaisesti ihmisten mielissä. Niihin vaikuttavat tun-
teet, asenteet, tieto ja tarinat. Työnantajamielikuva kertoo yrityksestä
sen, millaisena työnantajana yritys nähdään. (Vuokko 2003, 105.)

Tämä opinnäytetyö käsittelee OP Etelä-Hämeen työnantajamielikuvaa.
Työn taustalla on kohdeyrityksen toimeksianto sekä oma kiinnostukseni
kyseistä aihetta kohtaan. Työskentelen OP Etelä-Hämeessä henkilöasi-
akkaiden vahinkovakuutusten myyntineuvojana.

1.1 Toimeksiantajan esittely

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona OP Etelä-Hämeelle. OP Etelä-Häme
on eteläisen Hämeen alueella toimiva alueosuuspankki. Kahdeksassa
toimipisteessä palveleva OP Etelä-Häme tarjoaa palveluita henkilö- ja
yritysasiakkaille. Palveluita ovat perinteisten pankkipalvelun lisäksi
myös vahinkovakuutusliiketoiminta ja kiinteistönvälityspalvelut. OP Ete-
lä-Häme on osa OP Ryhmää. OP on osuuskuntamuotoinen finanssiryh-
mä. Toimeksiantajasta on kerrottu tarkemmin menetelmäkuvaus otsikon
alla. (OP Etelä-Häme, 2015.)

1.2 Tutkimuskysymykset

Aiempien tutkimusten pohjalta pystyttiin rajaamaan tutkimusongelmaksi
se, millaisena OP Etelä-Häme nähdään työantajana. Tutkimuksen alaon-
gelmiksi muodostuivat kysymykset, millaisia erottuvuustekijöitä OP Ete-
lä-Hämeellä on sekä mitkä tekijät vaikuttavat työpaikan valintaan. Tut-
kimuksen kohderyhmäksi rajattiin Hämeen ammattikorkeakoulun liiketa-
louden opiskelijat. Kohderyhmä päädyttiin rajaamaan opiskelijoihin,
koska OP Etelä-Häme tekee paljon yhteistyötä Hämeen ammattikorkea-
koulun kanssa. Opiskelijat tarkastelevat työnantajamielikuvaa kriittisesti,
koska heille työelämään siirtyminen on ajankohtaista. OP Etelä-Häme
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tarjoaa harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Hämeen ammattikorkeakoulus-
ta tulee paljon harjoittelijoita vuosittain.

Tutkimuksen perusjoukoksi valittiin Hämeen ammattikorkeakoulun lii-
ketalouden opiskelijat. Otos rajattiin nuoriso-opiskelijoihin, jotka toteut-
tavat opintonsa päiväopintoina. Otoksen koko on 415 henkilöä. Kohde-
ryhmä rajattiin liiketalouden opiskelijoihin, sillä heidän joukossaan on
eniten potentiaalisia työntekijöitä finanssialalle ja OP Etelä-Hämeelle.

OP Etelä-Hämeen työnantajamielikuvaa ei ole vielä tutkittu lainkaan.
Aiemmat aiheeseen liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet koko OP ryh-
mään työnantajana. Tutkimus nimenomaisesti OP Etelä-Hämeen työnan-
tajamielikuvasta on tärkeä, koska sillä voidaan eritellä alueellisesti mil-
laisena työnantajana OP Etelä-Häme nähdään ja miten se eroaa muista
alueen suurista pankeista. Tutkimusongelmaksi asetettiin, millainen työ-
antaja OP Etelä-Häme on opiskelijoiden mielestä. Tutkimuksen alaon-
gelmia olivat OP Etelä-Hämeen erottuvuustekijät muihin pankkeihin ver-
rattuna ja työpaikan valintaan vaikuttavat tekijät. Alakysymyksiä olivat,
millä tekijöillä OP Etelä-Häme erottautuu muista pankeista ja mitä teki-
jöitä opiskelijat pitävät tärkeinä työpaikkaa valitessa.

1.3 Tutkimuksen tavoite

Finanssialaa ja OP Ryhmää työnantajana on tutkittu paljon. Finanssialas-
ta yleisesti on toteutettu tutkimus vuonna 2013. Siinä selvitetään, millai-
sia työntekijöitä finanssiala houkuttelee puoleensa. Tutkimuksen tavoit-
teena oli auttaa työantajia oman työnantajakuvan mittaamisessa ja kehit-
tämisessä sekä uusimpien trendien selvittämisessä. (Pinonmaa 2013.)
Fokusoidumpi tutkimus toteutetaan vuosittain tutkimuslaitos Universu-
min toimesta. Vuonna 2014 Universum toteutti tutkimuksen 100 houkut-
televimmasta työnantajasta Suomessa. Tutkimuksessa vertailtiin kaikkia
kaupallisten alojen työnantajia keskenään. OP Ryhmä sijoittui tutkimuk-
sessa viidenneksi (Tulevaisuuden yritykset 2014). Koko ryhmää koskeva
tutkimus on toteutettu vuosittain.

Tällä opinnäytetyöllä kartoitetaan OP Etelä-Hämeen työnantajamieliku-
vaa ja näin saadaan paikallisempi näkemys OP:sta työnantajana. Opin-
näytetyön tavoitteena on selvittää, millaisena työnantajana amk-
opiskelijat näkevät OP Etelä-Hämeen. Työ selvitti, millaisena työnanta-
jana opiskelijat kokevat pankin sekä mitkä tekijät saavat amk-opiskelijat
hakemaan töihin juuri OP Etelä-Hämeeseen.

Työllä haettiin myös erikoistumistekijöitä, joilla OP Etelä-Häme voisi
erottautua muista alueen pankeista. Lopputuloksena muodostettiin selkeä
kuva siitä, mitä opiskelijat työltään haluavat ja miltä osin OP Etelä-
Häme vastaa nuorten odotuksia. Tutkimuksella pyrittiin myös löytämään
vastaus kysymykseen, millaisena työnantajana OP Etelä-Häme nähdään.
Selvitys on tärkeä OP Etelä-Hämeelle, koska hyvän työnantajakuvan
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omaava yritys menestyy työnantajamarkkinoilla. Hyvämaineinen yritys
houkuttelee osaajia puoleensa.
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2 TYÖNANTAJAMIELIKUVA

Tässä kappaleessa eritellään, miksi työnantajakuva on yritykselle merki-
tyksellinen, mistä tekijöistä työnantajakuva muodostuu ja mitkä tekijät
siihen vaikuttavat.

2.1 Työnantajakuvan merkitys yritykselle

Hyvä työantajakuva on merkityksellinen yritykselle, sillä työelämä on
murroksessa. Lähitulevaisuudessa ihmisiä jää eläkkeelle paljon ja uusi
sukupolvi astuu työmarkkinoille. Uusi sukupolvi rakentaa mielikuvansa
yrityksistä ulkoisen olemuksen ja työnantajakuvan varaan. Tämä asettaa
yritykselle uudenlaisia vaatimuksia niin rekrytointiin kuin yleiseen vies-
tintään ja toimintaankin. Työmarkkinoille on syntymässä uusi työntekijä-
luokka, jolle työstä saatava taloudellinen toimeentulo ei ole enää pääasia.
Työ koetaan jatkossa enemminkin tapana saada vapaa-aikaa ja tasapai-
noa elämään. Tulevaisuudessa työpaikalta vaaditaan myös enemmän
vuorovaikutusta ja merkityksellisyyttä, ei pelkkää taloudellista varmuutta
ja toimeentuloa. (Aula & Heinonen 2011, 70.)

Edukseen erottuva työnantaja houkuttelee parhaat kyvyt ja tulevaisuuden
osaajat omille palkkalistoilleen. Tulevaisuudessa nuoret tulevat halua-
maan joustavia työtehtäviä, avoimuutta työnantajilta, vuorovaikutusta ja
yhteiskuntavastuuta. Työpaikalta odotetaan entistä enemmän. Joustavat
työtehtävät pitävät mielenkiinnon paremmin yllä. Vuorovaikutuksellises-
sa työpaikassa työntekijää kuunnellaan ja hän pystyy olemaan merkittävä
osa yrityksen toimintaa. Kun työntekijä on houkuteltu yritykseen, on yri-
tyksen sitoutettava työntekijä yritykseensä. (Aula & Heinonen 2002,
264.)

Työntekijät haluavat työskennellä yrityksessä, jonka he mieltävät hyväk-
si työnantajaksi ja jossa nykyiset työntekijät viihtyvät. Kaikki haluavat
olla menestyjän kyydissä. Työnantajakuvaan panostamalla saadaan hyviä
hakijoita avoimille työpaikoille ja ennen kaikkea sitoutetaan nykyiset
osaajat entistä tiiviimmin yritykseen. Sitouttamalla nykyiset työntekijät
ja toisaalta rekrytoimalla uusia saadaan aikaan jatkumo, jossa tieto ja yri-
tyskulttuuri siirtyvät nykyisiltä työntekijöiltä uusille. Työnantajakuvan
tiedostaminen ja tietoinen kehittäminen auttavat löytämään osaavia työn-
tekijöitä avoimille paikoille. Jos työnantajakuva ei vastaa todellisuutta,
oikeat hakijat eivät hae ja avoin paikka jää täyttämättä. Vaikka rekrytoin-
ti ei olisi juuri nyt ajankohtaista yritykselle, työmarkkinoiden piristyessä
työnantajakuvalla on suuri merkitys. (Aula & Heinonen 2011, 23; Duu-
nitori 2015.)
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Kuvio 1. Universumin näkemys työelämän murroksesta (Universum, Työnantaja-
kuvatutkimus 2015.)

Yritysten työantajakuvia vuosittain tutkiva tutkimuslaitos Universum lis-
taa vuoden 2015 tutkimuksessa näkemyksensä työelämän muutoksesta.
Yllä olevassa kuviossa 1 on esitetty Universumin näkemys muutoksesta.
Ennen työssä on arvostettu tavoitteita, nykyään arvostetaan ennemmin-
kin työn tarkoitusta. Työ itsessään koetaan merkityksellisenä asiana yksi-
lön hyvinvoinnin kannalta. Merkityksellisyyden lisäksi työntekijät ha-
luavat tietää, miksi he tekevät mitä tekevät. Tähän perustuu myös arvo-
jen ja yrityskulttuurin arvostamisen nousu. Yrityksen arvoihin kiinnite-
tään entistä enemmän huomiota, koska ne koetaan tärkeiksi seikoiksi
työpaikkaa valitessa. Ennen on luotettu siihen, että yritys toimii parhaak-
si katsomallaan tavalla, nykyään halutaan tietää mihin arvot pohjautuvat
ja miksi. Tulevaisuudessa työntekijät haluavat myös entistä enemmän
osallistua yrityksen toimintaan ja luoda siitä itsensä näköistä. (Univer-
sum 2015).

Murroksessa on myös perinteinen johtaminen. Ennen työntekijä on kai-
vannut esimieheltä selkeää roolia auktoriteettina. Esimiehen tehtävänä on
ollut kertoa työntekijälle, kuinka työt tehdään ja millä tavoin tuloksiin
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päästään. Nykyään esimiehen halutaan olevan ennemminkin johdatteleva
hahmo työyhteisössä. Työntekijälle ei enää tarvitse kertoa niin tarkkaan,
kuinka jokin työtehtävä tehdään. Esimiehellä ei välttämättä ole enää edes
niin hyvää osaamista kyseisistä työtehtävistä kuin työntekijöillä itsellään.
Esimiehen uutena tehtävänä on rakentaa työyhteisöön luottamusta ja
vuorovaikutusta. Luottamuksen ja vuorovaikutuksen kautta työyhteisön
hyvinvointi paranee. Hyvinvoiva työyhteisö puolestaan toimii paremmin
ja työntekijät viihtyvät paremmin työssään. Esimiehen työ on muuttunut
kannustamiseksi ja innostamiseksi. Samalla esimiehen vastuulla on kui-
tenkin myös tulosten saavuttaminen. (Rytsy 2013.)

Työelämän murroksen myötä vaatimukset työpaikan suhteen ovat muut-
tuneet rajusti. Nuoria eivät välttämättä enää kiinnosta avoimiksi jäävät
työpaikat ja työtehtävät. Vaatimusten muuttuessa yritykset ovat uusien
haasteiden edessä. Jatkossa työntekijät haluavat työskennellä ennen
kaikkea hyvässä työyhteisössä. Työpaikkojen tarjonta ei ole kovin suurta
ja kaikista paikoista käydään kilpailua. Hakijoita on paljon ja yritys jou-
tuu todellisen haasteen eteen rekrytoinnin suhteen. Uusia kyvykkäitä
työntekijöitä houkuttelee hyvä työnantajakuva ja yrityksiä uudet kyvyt.
Onnistunut rekrytointi on molempien tahojen etu. Työnantaja saa innos-
tuneen työntekijän ja työntekijä mukavan työyhteisön, jossa menestyä.
Luodakseen itsestään erottuvan työnantajakuvan yrityksen pitää löytää
vahvuutensa ja korostaa niitä. Myös erottuvuustekijöitä tarvitaan. (Ro-
sethorn 2009, 82.)

Hyvän työnantajakuvan omaavia yrityksiä on paljon. Erilaisten yritysten
kirjo  on  valtava.  Työnhakijan  voi  olla  vaikea  erottaa  joukosta  hyvää  ja
potentiaalista työnantajaa. Kun kaikki yritykset vaikuttavat jokseenkin
samanlaisilta, valinta kahden välillä tehdään esimerkiksi mielenkiintoi-
semman työpaikkailmoituksen muotoilun perusteella. Työnhakija perus-
taa valintansa mielikuviinsa yrityksestä. Mielenkiintoisempi yritys voi
perustua esimerkiksi monipuolisempaan viestintään tai huomiota herät-
tävään mainontaan. (Pitkänen 2001, 125.)

Yrityksen kannalta massasta erottautuminen on tärkeää. Harmaata mas-
saa on työmarkkinoilla paljon. Viime aikoina on käyty paljon keskuste-
lua siitä, kuinka työnantajat eivät saa työnhakijoita avoimille työpaikoil-
le. Erottautumalla yritys pystyy houkuttelemaan sopivia hakijoita. Erot-
tautumistekijöitä korostamalla yritys luo itsestään mielenkiintoisen ja
houkuttelevan kuvan. Yritys esiintyy houkuttelevana työnantajana tuo-
malla esiin parhaat puolet itsestään. Houkuttelevuus tekee työnhakijan
valintaprosessista paljon yksinkertaisimman. Työmarkkinoilla erottau-
tuminen on elinehto. Erottautumalla edukseen yritys pääsee rekrytoi-
maan lahjakkaita työntekijöitä, jotka ovat halukkaita kehittymään osaksi
yrityksen menestystarinaa. (Aula & Heinonen 2002, 263.)

Työnantajakuva on yritykselle myös taloudellisesti merkittävä seikka.
Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan hyvämaineiseen yritykseen ollaan
valmiita menemään töihin pienemmällä palkalla. Tieto siitä, että hyvä-
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maineiseen yritykseen voidaan tulla töihin myös pienemmällä palkalla,
on merkittävä yritykselle. Työntekijän palkkaaminen on pitkä ja kallis
prosessi. Ensin työntekijä rekrytoidaan, sitten perehdytetään ja sitten vas-
ta työntekijästä tulee tuottava osa toimintaa. Rekrytoinnin kuluja ovat
muun muassa työpaikkailmoitusten kustannukset, perehdyttämisen ai-
kainen tehokkuuden lasku ja mahdolliset uuden työntekijän tekemät vir-
heet. Jos rekrytointi epäonnistuu, siitä voi olla haittaa jopa yrityksen
asiakassuhteisiin saakka ja tätä kautta myös taloudellisuuteen. Pieleen
mennyt rekrytointi ja perehdytys saattaa aiheuttaa virheitä työntekijän
toiminnassa ja virheiden kautta myös huonoa asiakaspalautetta. (Aula &
Heinonen 2002, 264; Viitala 2014.)

Hyvä työnantajakuva paitsi auttaa rekrytoinnissa, myös sitouttaa nykyi-
siä työntekijöitä paremmin yritykseen. Kun nykyiset työntekijät sitoute-
taan yritykseen, hiljaisen tiedon siirtyminen uusille sukupolville onnistuu
luontevammin perehdyttämisen ja arkipäivän työtehtävien toteuttamisen
kautta. Yritykseen sitoutunut työntekijä on myös tuottavampi osa yritys-
tä. Sitoutunut henkilö kokee yrityksen tavoitteet myös omiksi henkilö-
kohtaisiksi tavoitteikseen ja pyrkii niitä kohti entistä aktiivisemmin. Si-
toutuminen takaa tuottavan työtehon. (Hyppänen 2007, 19; Viitala
2014.)

2.2 Ulkoinen työnantajakuva

Työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä mielikuvaa, jonka työntekijät, työn-
hakijat sekä muut yritystä ulkopuolelta tarkastelevat tahot muodostavat
yrityksestä. Työantajakuvasta voidaan puhua myös työnantajamielikuva-
na, yrityskuvana tai työnantajabrändinä. Työnantajakuva voidaan jakaa
kahteen pääosaan, ulkoiseen ja sisäiseen työnantajakuvaan. (Korpi, Laine
& Soljasalo 2012, 66.)
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Kuvio 2. Sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva

Yllä olevassa kuviossa 2 on eritelty, mitkä tekijät muodostavat ulkoisen
ja sisäisen työnantajakuvan. Ulkoinen työnantajakuva muodostuu koke-
muksista yrityksestä työnantajana, tarinoista, imagosta, brändistä, mai-
neesta ja yrityksen yleisestä viestinnästä. Sisäisen työnantajakuvan muo-
dostavat yrityksen henkilöstö, johto, työilmapiiri ja yleinen yrityskulttuu-
ri. Termeinä sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva tarkoittavat eri asioita,
mutta ne muodostuvat hyvin pitkälle samoista tekijöistä. Kumpaankin
työnantajakuvaan vaikuttavat sekä yrityksen oma henkilöstö että ulko-
puolisten tahojen mielikuvat.

Työnantajakuva muodostuu eri ihmisten käsityksestä samasta yritykses-
tä. Kun käsitykset muovautuvat yhteen, on työnantajakuva muodostunut.
Työnantajamielikuvan muodostamiseen vaikuttavat myös vastaanottajan
kotimaa, paikalliset markkinat ja kohdemaan kulttuuri. Esimerkiksi vä-
reillä on erilaisia vaikutuksia kohdemaasta riippuen. Länsimaissa valkoi-
nen väri yhdistetään iloon, kun taas Kiinassa valkoinen on surun väri. Jos
yritys on syystä tai toisesta negatiivisessa valossa jossain maassa, ei sen
toiminta houkuttele työntekijöitä tulemaan heille töihin kyseisessä maas-
sa. Kulttuurikysymykset ovat varsin ajankohtaisia etenkin suurille ja
monikansallisille yrityksille. (Aula & Heinonen 2002, 38.)

Ulkoisen työnantajakuvan muodostavat yritystä ulkopuolelta tarkastele-
vat tahot. Ulkoinen työnantajakuva on ensimmäinen kosketus, jonka po-
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Sisäinen
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Kokemukset
Tarinat
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tentiaalinen työnhakija saa yrityksestä. Ulkoiseen työantajakuvaan vai-
kuttaa vahvasti yrityksen imago, työntekijöiden läheisilleen ja tuttavil-
leen kertomat tarinat työpaikasta ja eri sidosryhmien kokemukset. Yri-
tyksen ulkoisella työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä kuvaa, jonka yrityk-
sen sidosryhmät ja asiakkaat ovat muodostaneet yrityksestä. Yrityksen
ulkoinen työnantajakuva muodostuu brändistä, imagosta ja maineesta.
Alla olevassa kuviossa esitetään niitä tekijöitä, jotka muodostavat ulkoi-
sen työnantajakuvan. Vaikka ulkoinen työnantajakuva koostuu monesta
eri tekijästä, se mielletään usein imagoksi. Imago on kattotermi yrityksen
ulkoiselle mielikuvalle. Imagon avulla yritys kertoo lyhyesti, mutta yti-
mekkäästi, millainen se on tai millainen se haluaisi olla ulkopuolisten ta-
hojen silmissä. (Kansonen 2013.; Korpi ym. 2012, 66.)

Kuvio 3. Ulkoisen työnantajakuvan koostumus (Korpi ym. 2012, 66.)

Yllä olevaan kuvioon 3 on koottu tekijöitä, joista työnantajamielikuva
koostuu. Tekijöistä imago, brändi ja maine ovat hyvin lähekkäisiä terme-
jä. Niillä tarkoitetaan kuitenkin eri asioita. Brändin tarkoitus on yhdistää
kuluttaja tuotteeseen tai yritykseen. Työnantajakuvaa pohdittaessa brän-
din tehtävänä on liittää työpaikka tuotteeseen tai palveluun. Imagolla
puolestaan tarkoitetaan yrityksen yleistä ulkoista olemusta. Imago koos-
tuu yrityksen toiminnasta ja siitä, miten yrityksen ulkoiset sidosryhmät ja
asiakkaat näkevät yrityksen. Maine taas kertoo yrityksen toiminnasta,
millaista se on ollut tai millaisia tuotteita yritys valmistaa. (Rantanen
2013).

Imagolla tarkoitetaan yrityksen ulkoista olemusta. Imagoon liitetään
usein käsitteet maine, yrityskuva, brändi tai yrityksen ilme. Imagolla py-
ritään kertomaan, millainen yritys on ja millaisia tuotteita se valmistaa.
Imagon rakentaminen on yritykselle tärkeää, koska hyvällä imagolla yri-

Ulkoinen työnantajakuva

Maine

Imago
Brändi
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tys erottuu muista ja houkuttelee asiakkaita. Imago tarkoittaa lähes sa-
maa kuin ihmisten mielikuva yrityksestä. Molempiin, imagoon ja mieli-
kuvaan, vaikuttaa yrityksen oma toiminta. Toiminnallaan yritys kertoo
paljon itsestään. Yrityksen toiminta määrittelee, millaisena se näyttäytyy
ulkopuolisille. Jos toiminta on kaikin puolin kohdillaan ja tuotteet ja pal-
velut laadukkaita, on yrityksen imago todennäköisesti positiivinen. (Pit-
känen 2001, 15.)

Imago muodostuu yrityksen viestinnästä, brändistä ja maineesta. Imago
ja maine ovat lähes samaa tarkoittavia termejä. Maine on yrityksen sidos-
ryhmien luoma käsitys yrityksestä. Mainetta arvioivat myös asiakkaat ja
yrityksen työntekijät. Imagon ja maineen ero on hiuksenhieno. Maine on
kollektiivinen, imago on mielikuva. Mielikuva on aina henkilökohtainen.
Toisaalta maine muodostuu mielikuvista. Mielikuvat muodostuvat mo-
nesta seikasta, kokemuksista, kuulopuheista ja esimerkeistä. Yrityksen
maine on kuin rikkinäinen puhelinlanka, jossa monen ihmisen käsitys
muovautuu matkan varrella yhdeksi käsitykseksi, maineeksi. Maine on
riippuvainen ajasta, paikasta ja jopa kulttuurista. (Aula & Heinonen
2002, 38 – 44, 218; Rope 2011, 52.)

Saavuttaakseen positiivisen mielikuvan itsestään yrityksen tulee ymmär-
tää oman toimintansa merkitys imagolle. Pienetkin tekijät saattavat
muuttua suuriksi, jos niihin ei puututa ajoissa. Yksi huono asiakastapaa-
minen ei vielä vaaranna yrityksen imagoa, mutta jos huonot asiakasta-
paamiset jatkuvat, yrityksen imago saattaa kärsiä kolauksen. Imago
koostuu asiakkaiden muodostamasta mielikuvasta. Asiakkaiden muodos-
tamiin mielikuviin vaikuttavat paitsi yrityksen toiminta, myös se, miten
yrityksestä viestitään erilaisissa medioissa. Toiminta määrittelee, millai-
sen kuvan yritys itsestään antaa. Jos toiminta ja tuotteet ovat laadukkaita,
yrityksen ulkoinen kuva on väistämättä hyvä. Hyvästä toiminnasta on
vaikea saada huonoa kuvaa. Ja päinvastoin, huonosta toiminnasta ja huo-
nolaatuisista tuotteista muodostuu huono imago. (Rope 2011, 51.)

Pelkkä toiminta ei yksinään kuitenkaan luo imagoa. Imagoon tarvitaan
myös viestintää, markkinointia, ohjeistuksia ja toimintatapoja. Visuaali-
suus on tärkeä osa yrityksen imagoa. Kun yrityksellä on selkeä linja siitä,
miltä se haluaa näyttää, tuntua ja kuulostaa, asiakkaat alkavat yhdistää
yrityksen näihin elementteihin. Visuaaliset imagon rakennustekijät yh-
distettynä laadukkaaseen toimintaan takaavat hyvän imagon. Kun yritys
valmistaa laadukkaita tuotteita, jotka pakataan siisteihin paketteihin, on
imago väistämättä positiivinen. Yritys tekee itsensä tutuksi toistuvilla ta-
voilla ja esimerkiksi tietyntyyppisellä markkinoinnilla. Asiakas omaksuu
yrityksen tutuksi ja ostaminen helpottuu. (Pitkänen 2001, 100-102.)

Yrityksen imago tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Lisäarvon tuottaminen on
tärkeää, koska lisäarvolla yritys saattaa parhaassa tapauksessa saada
myytyä myös jotain lisää asiakkaalle. Lisäarvo lisää myös luottamusta
yritykseen. Työnantajakuvan kannalta lisäarvoa ovat muun muassa yri-
tyksen työntekijöilleen tarjoamat luontaisedut ja yrityksen huolenpito
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työntekijöistään. Asiakkaan kannalta lisäarvoa on esimerkiksi sellaisen
palvelun tarjoaminen, jota asiakas ei ole osannut edes odottaa. Ottaes-
saan asuntolainan tutusta pankista asiakas ostaa paitsi rahaa omaa asun-
toa varten, myös palvelua ja asiantuntemusta juuri hänen tilannettaan
varten. Vahvan ja positiivisen imagon omaava pankki on luotettava toi-
mija, jolta asiakas saa juuri sen palvelun, jota on hakemassa. Asiakas os-
taa paitsi tarvitsemansa hyödykkeen myös luotonantajan imagon. (Vieru-
la 2009, 74).

Imago vaikuttaa myös päätöksentekoon. Kun asiakas vertailee kahta täy-
sin samanlaista palveluntarjoajaa toisiinsa, paremman imagon omaava
yritys voittaa. Sama pätee työnhakuun. Houkuttelevampi yritys voittaa.
Asioissa, joissa päätöksenteon tueksi ei voida ottaa todeksi todistettuja
faktoja, käytetään mielikuvaa päätöksenteon tukena. Mielikuvaa käyte-
tään helpottamaan ja ohjaamaan päätöksentekoa. Positiivisen mielikuvan
omaava yritys on luotettava kumppani ja työnantaja. Kun yritys tarjoaa
hyvää palvelua yritykselle ja hyvän työpaikan henkilöstölleen, syntyy
positiivinen vaikutuskehä. (Vuokko 2003, 104-106.)

Työnantajakuvan kohderyhmä on yrityksen potentiaaliset työnhakijat.
Siinä missä brändi on tarkoitettu asiakkaille, työnantajakuva on tarkoitet-
tu uusille työntekijöille. Molemmissa on kuitenkin paljon samaa. Kirjas-
saan Employer Brand Rosethorn vertaa työnhakijan työpaikanvalintapro-
sessia joihinkin vaiheisiin asiakkaan ostopäätöksessä. Ennen työpaikan
hakua työntekijä kiinnittää huomionsa yleiseen markkinointiin ja viestin-
tään. Mielenkiintoinen markkinointi herättää kiinnostuksen työnhakijas-
sa. Tässä vaiheessa esimerkiksi hyvin muotoiltu työpaikkailmoitus voi
olla ratkaiseva tekijä. Myös yrityksen erottuvuustekijät ovat suuressa
roolissa tässä vaiheessa työpaikanvalintaprosessia. Erottuvuustekijät ja
brändi määrittelevät yrityksen mielikuvaa hyvin pitkälle. Näiden pohjalta
työnhakija valitsee potentiaaliset työnantajat. (Rosethorn 2009, 74—75.)

Jos verrataan työntekijän työnhakuprosessia asiakkaan ostoprosessiin,
asiakkaan ostoprosessissa ensimmäinen vaihe on myös yrityksen brändi
ja toinen merkittävä vaihe on käyttäjäkokemus. Brändin on tarkoitus
houkutella ostamaan. Käyttäjäkokemuksella vahvistetaan hyvää ostopää-
töstä. Jos käyttäjäkokemus on hyvä, usko yritykseen vahvistuu. Tämä
toimii myös päinvastoin. Käyttäjäkokemus halutaan jakaa tuttavien kans-
sa. Uusi työntekijä puolestaan mainostaa hyvää työpäivää kotona. Hyvät
kokemukset yrityksestä vahvistavat positiivista työnantajakuvaa ja brän-
diä. Positiivisten kokemusten tuottamisen edellytys on johdonmukaisuus
toiminnassa. Hyvä työnantaja hoitaa rekrytoinnin ja koko työelämän kaa-
ren mallikkaasti ja yrityksen arvoja noudattaen. (Rosethorn 2009, 74 –
75.)

Työnantajakuvasta puhuttaessa käsitys yrityksestä työnantajana muodos-
tetaan osittain yrityksen brändin ja muun julkisuuskuvan perusteella.
Nämä ovat kaksi eri asiaa, mutta kuitenkin toisiaan tukevia seikkoja.
Brändiltään vahva yritys saattaa houkutella tietyntyyppisiä työntekijöitä
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jo esimerkiksi tuotteen avulla. Vahva brändi eroaa joukosta ja sen avulla
yritys näkyy selvästi jonkin palvelun tai tuotteen tuottajana. Vahvaan
brändiin luotetaan myös työnantajana. Työnantajakuva ja brändi ovat
kuitenkin tarkoitettu eri kohderyhmille ja siksi ne on hyvä erottaa toisis-
taan. Työnantajakuvan tarkoitus on edustaa työnhakijoiden ja potentiaa-
listen työntekijöiden näkemystä yrityksestä. Brändin on tarkoitus houku-
tella ostajia yrityksen tuotteille tai palveluille (Rantanen 2013).

Brändin muodostuksessa yrityksen pitää ensimmäisenä löytää erottu-
vuustekijät. Erottuvuustekijöiden määrityksellä luodaan tavoitemieliku-
vaa yrityksestä. Tavoitemielikuvan pohjalta luodaan suuremmat linjat
yrityksen toiminnalle ja viestinnälle. Näistä tekijöistä syntyy mielikuvan
ilme ja sen sisältö. Ennen toteutusta täytyy vielä miettiä ohjeita ulkoisel-
le viestinnälle ja keinojen yhtenäinen linjaus. Yhtenäinen linjaus yrityk-
sen toiminnassa parantaa yrityksen sisäistä luottamusta, mutta myös ul-
koista mielikuvaa. Kun toiminta on läpinäkyvää ja suunniteltua, yrityk-
sen henkilöstö uskaltaa helpommin luottaa yritykseen. Yhtenäinen toi-
mintatapa näkyy myös ulkopuolisille tahoille yhtenäisenä palveluketjuna
ja sujuvana asiakaskokemuksena. (Taipale 2007, 33 kuva 5.)

Brändi on käsitys siitä arvosta, jonka yritys henkilölle tuottaa. Yrityksen
erottuvuustekijöistä voidaan lähteä luomaan tarinaa yrityksestä. Tarinal-
listaminen on hyvä tapa erottua kilpailijoista. Hyvä tarina jää ihmisten
mieliin ja hyvän tarinan pohjalle on hyvä lähteä rakentamaan yrityksen
brändiä. Brändi pohjautuu myös yrityksen arvoihin. Yrityksen tärkein
tehtävä ei ole luoda rahaa omistajilleen vaan arvoa asiakkailleen. Talou-
dellinen menestys on jokaisen yrityksen pohja, mutta ilman asiakkaita
menestystä ei tule. Työnantajakuvan näkökulmasta brändillä voidaan ku-
vata sitä käsitystä, mitä hyötyä työntekijä kokee saavansa tullessaan töi-
hin yritykseen. Brändi on iso tekijä, jonka varaan työnhakija luo mieli-
kuvansa yrityksen toiminnasta ja yrityksestä työnantajana. (Uusitalo
2014, 22;43.)
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Kuvio 4. Houkutteleva työnantajakuva syntyy erottautumalla (Kalliomäki & Kettu-
nen 2014.)

Yllä olevassa kuviossa 4 viitataan siihen, millaisten vaiheiden kautta yri-
tys luo itsestään hyvän työnantajakuvan. Kaiken pohjalla on hyvä tarina,
jonka perusteella yritys kertoo mitä se tekee ja miksi. Työantajakuvan
muodostamisessa tarinan kertominen on helppo tapa viestiä. Tarina on
helppo omaksua ja kilpailijan hankala kopioida. Tarinasta voidaan poi-
mia erottuvuustekijöitä helpommin kuin perinteisestä markkinoinnista.
Jo itsessään tarinan kerronnalla yritys erottautuu, koska tarinat ovat aina
kertojansa näköisiä. Tarinallistamisella pyritään vaikuttamaan asiakkaan
mielikuviin. Tarinat myös luovat mielikuvia. Työnantajamielikuvan suh-
teen tarinat ovat pitkälti kokemuksia, joita työntekijät ja muut sidosryh-
mät yrityksestä kertovat. Tunnetusti kokemukset kerrotaan monille. Ta-
rinan muodossa ne leviävät vielä nopeammin. (Kalliomäki & Kettunen
2014.)

Hyvät tarinat onnistuneesta työsuhteesta yritykseen luovat pohjaa yrityk-
sen hyvälle maineelle ja imagolle. Tarina jää ihmisten mieleen ja kantau-
tuu pitkälle. Tarinan avulla monimutkaiset ja laajat asiat saadaan yksin-
kertaistettua helposti ymmärrettävään muotoon. Jotta yritys erottuisi hy-
vänä työnantajana ja sen työnantajakuva olisi houkutteleva, tulee sen
luoda itsestään erottuva ja ennen kaikkea totta oleva tarina. Kuulijan on
helppo omaksua tarinan kaltainen markkinointi ja viestintä. Pitkänen
(2001, 39) peräänkuuluttaa tarinallisuuden merkitystä yritykselle. Hänen
mukaansa erottuva tarina on sellainen, jossa on hyvä juoni ja ennen
kaikkea pitävä todellisuuspohja. Hyvän tarinan kautta yritys tuo toimin-
tansa lähelle ihmisten arkea. Kun toiminta on lähellä arkea, se on hel-
pompi hyväksyä ja ostaa. Se yritys, joka luo yrityksestään vetoavimman
tarinan menestyy parhaiten (Pitkänen 2001, 50).

Hyvä
tarina

Erottautuminen

Houkutteleva
työnantajakuva
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2.3 Sisäinen työnantajakuva

Sisäisen työnantajakuvan muodostavat yrityksen työntekijät, yrityskult-
tuuri ja esimiestyö. Yrityskulttuurista merkityksellisiä tekijöitä ovat työ-
paikan ilmapiiri ja työyhteisö. Sisäinen työnantajakuva muodostuu hen-
kilöstön kokemuksista yrityksestä työnantajana. Sisäisellä työnantajaku-
valla on vahva vaikutus ulkoiseen työnantajakuvaan. Sisäinen työnanta-
jakuva muodostuu yrityksen omasta toiminnasta ja siihen liittyvistä teki-
jöistä. Sisäinen työnantajakuva määrää hyvin pitkälle, millainen yrityk-
sen ulkoinen työnantajakuva on. Sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva
ovat tiiviisti sidottu toisiinsa. Jos yritys voi huonosti, se näkyy helposti
ulkopuolisille. (Korpi ym. 2012, 66.)

Työnantajakuva rakentuu pitkän ajan saatossa yrityksen toiminnan nä-
köiseksi. Työnantajakuva perustuu aina tarjottuun tuotteeseen ja tapaan
toimia. Yrityksen luotettavuus, tehokkuus ja asiakaslähtöisyys ovat pe-
rustekijöitä yritysmielikuvassa. Pitkäsen (2001, 92) mukaan työnantaja-
kuva on lunastettava päivittäin. Työnantajamielikuva perustuu myös yri-
tyksen arvoihin. Arvojen tulee pohjautua yrityksen toimintaan ja päin-
vastoin. Kun yrityksen maine on sen voimavara, yrityksen tulee panostaa
maineensa kehittämiseen. Kaikissa yrityksissä arvoja ei tarvitse edes kir-
jata ylös, vaan arvot ovat juurtuneet niin vahvasti yritykseen sisälle, että
ne tulevat ikään kuin itsestäänselvyyksinä henkilöstölle. Yritys perustaa
maineensa ja imagonsa ennen kaikkea arvoihin ja viestintään. Yrityksen
maineen rakentamisessa on tärkeää löytää punainen lanka, jonka ympä-
rille se pystyy rakentamaan itsestään erottuvan tarinan. Tarinamuotoises-
ta viestinnästä hyötyy sekä yritys että yrityksen yhteistyötahot. (Pitkänen
2001, 92—99.)

Kun työantajakuva on muodostunut, se ei heilahda pienestä, mutta on
kuitenkin altis muutoksille. Jos yritys haluaa muuttaa työnantajakuvaan-
sa, muutos vaatii johdonmukaista työtä. Yritys pystyy kuitenkin vaikut-
tamaan omaan työnantajakuvaansa aktiivisisilla toimilla ja kehittämisel-
lä. Yritys voi kartoittaa oman työnantajamielikuvansa kehityskohteita
kysymällä itseltään seuraavia kysymyksiä:

Mitä olemme?
Mitä teemme?
Mitä sanomme?
Miltä näytämme?
Miltä tunnumme?

Etsimällä vastaukset näihin kysymyksiin yritys ennen kaikkea kartoittaa,
miltä se näyttää suhteessa siihen, miltä se haluaisi näyttää. Pohtimalla
näitä kysymyksiä yritys löytää itsestään sellaisia seikkoja, joilla se pys-
tyy erottautumaan muista. Tärkeää on myös linjata selkeästi se, mitä teh-
dään. Tekemisen kautta yritys määrittelee suuren osan itsestään. Se, mitä
yritys tekee, vaikuttaa siihen, millaisena se nähdään eri kohderyhmien
silmin. (Valvisto 2005, 19; Pitkänen 2001, 91.)
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2.3.1 Henkilöstö

Työnantajakuva muodostuu yrityksen oman toiminnan näköiseksi. Hen-
kilöstö on yritykselle suuri voimavara tai suuri heikkous työnantajaku-
vasta puhuttaessa. Tyytyväinen henkilöstö näyttää positiivista työnanta-
jakuvaa. Huonosti voiva henkilöstö viestii negatiivista työnantajakuvaa.
Aulan ja Heinosen (2002, 106) mukaan jokainen organisaation jäsen on
yrityksen maineen suurlähettiläs. Jokainen henkilöstön jäsen muodostaa
tahollaan työnantajakuvaa päivittäin. Henkilöstö muodostuu yrityksen
maineen ytimeksi. Hyvämaineisen yrityksen työntekijät ovat ylpeitä
omasta organisaatiostaan. Työntekijä, joka on ylpeä työpaikastaan, halu-
aa kertoa siitä kaikille. (Pitkänen 2001, 129; Aula & Heinonen 2002,
218.)

Yhä useampi yritys määrittelee henkilöstön suurimmaksi menestysteki-
jäkseen. Sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö tekee parempaa jälkeä ja
vie yritystä menestykseen. Työnantajakuvaa rakennettaessa onkin hyvä
varmistaa, onko oma henkilöstö tyytyväinen nykyiseen työilmapiiriin ja
yrityksen sisäiseen kulttuuriin. Jos ongelmia löytyy, ne heijastuvat ennen
pitkää yrityksen toimintaan ja ulkoiseen kuvaan. (Viitala 2014.)

Yhä useammin yrityksen tulokseen vaikuttaa inhimillinen osaaminen,
asiakaspalvelu ja luovuus. Näiden tekijöiden kautta syntyy uusia inno-
vaatioita, joilla yritys voi löytää uusia tapoja toimia ja tehdä työtä. Har-
millisen moni yritys näkee vieläkin henkilöstön suurimpana kulueränä, ei
suurimpana voimavarana. Henkilöstö on toisaalta monimutkainen voi-
mavara. Haasteita asettaa yrityksen henkilöstön vaihtuvuus ja osaamis-
pääoman johtaminen. Osaaminen on suuri voimavara yritykselle. Sitä ei
voi kopioida eikä monistaa ja se on aina henkilöstöstä riippuvaista. Myös
työyhteisön toiminta ja hyvinvointi on herkkä erilaisten tekijöiden vaiku-
tuksille. Jos yksittäisellä työntekijällä on esimerkiksi motivaatio-
ongelmia tai haasteita yksityiselämän puolella, ne peilautuvat herkästi
yhteisöön. Henkilöstön hyvinvoinnilla voidaan varmistaa yrityksen toi-
mintakyvyn ylläpitäminen myös ongelmatilanteissa. Osaava henkilöstö
pitää yrityksen kasassa myös haastavina aikoina. (Riikonen ym. 2003,
33.)

Henkilöstö on tärkeä osa yrityksen mainetta ja työnantajakuvaa, koska
henkilöstöä ei voida kopioida. Henkilöstö luo työpaikan ilmapiirin omien
toimiensa ja suhteittensa kautta. Vaikka henkilöstön rakenne muuttuu ai-
ka ajoin, hyvä tunnelma jää, jos se on rakennettu tarpeeksi vahvaksi.
Henkilöstön väliseen hyvään tunnelmaan vaikuttavat muun muassa ylei-
nen työilmapiiri ja työolosuhteet. Hyvinvoivan henkilöstön tunnelma
hehkuu aina ulkoiseen työnantajakuvaan saakka. Henkilöstö antaa myös
kasvot yritykselle. Se edustaa yritystä myös vapaa-ajallaan. Yrityksessä
voidaan sopia, että ikävät asiat sovitaan sisäisesti levittämättä ikäviä asi-
oita ulkopuolisille. Jos ikäviä asioita puidaan esimerkiksi sosiaalisessa
mediassa, leviää tieto todella nopeasti. Henkilöstön käyttäytyminen niin
sosiaalisessa mediassa kuin kasvotustenkin luo mielikuvia yrityksestä,
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jossa he ovat töissä. Vahvalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä yritys me-
nestyy. (Pitkänen 2001, 131.)

2.3.2 Työilmapiiri

Kuvio 5. Toimiva työyhteisö (Hyppänen 2007, 172.)

Käsityksiä toimivasta työyhteisöstä on monenlaisia. Järvisen (2008, 85—
86) mukaan työyhteisö muodostuu johtamiskulttuurista, henkilöstön kes-
keisistä suhteista ja työilmapiiristä. Kaikissa käsityksissä yhdistyy kui-
tenkin johtaminen ja vuorovaikutus. Yllä olevassa kuviossa 5 on esitetty
Hyppäsen (2007, 172) näkemys toimivasta työyhteisöstä. Toimiva työ-
yhteisö perustuu yhteisiin pelisääntöihin. Pelisäännöt kertovat jokaiselle
työyhteisön jäsenelle miten työpaikalla toimitaan. Pelisäännöistä on hyvä
keskustella avoimesti esimiesten ja työntekijöiden välillä. Avoimella
vuorovaikutuksella pyritään luomaan luottamuksen ilmapiiri, jossa työn-
tekijällä on hyvä olla. Johtamistavat ja töiden organisointitavat auttavat
työntekijää onnistumaan päivittäisissä työtehtävissä. Kun työyhteisön pe-
rustehtävä on selvillä, jokaisen työntekijän ja esimiehen on helpompi
suunnata toimintansa tavoitteiden saavuttamiseen. Jatkuva arviointi takaa
sen, että työyhteisö toimii ja epäkohtiin puututaan. Jos epäkohtiin ei puu-
tuta, ne jäävät muhimaan työyhteisön sisälle ja pikkuhiljaa heikentävät
työyhteisön rakennetta ja työilmapiiriä.

Työpaikan ilmapiiri on valittu Työnantajakuva 2013 -tutkimuksessa toi-
seksi tärkeimmäksi tekijäksi työpaikan valinnassa. Tutkimuksessa eritel-
tiin viisi tärkeää valintakriteeriä, joita työnhakijat miettivät hakiessaan
työpaikkaa. Nämä viisi valintakriteeriä ovat: hyvä palkkaus, työpaikan
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Rakenteet

Avoin vuorovaikutus
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ilmapiiri, työn haasteellisuus ja kiinnostavuus, varmuus työsuhteen jat-
kuvuudesta sekä työn monipuolisuus ja vaihtelevaisuus. Näistä viidestä
on pyydetty valitsemaan kolme tärkeintä. Tulosten perusteella tärkeim-
mät tekijät ovat hyvä palkkaus, työpaikan ilmapiiri ja varmuus työsuh-
teen jatkuvuudesta. (Pinonmaa, 2013.) Työpaikan ilmapiiri nousi kolmen
parhaan joukkoon myös vuonna 2015 T-Median toteuttamassa työnanta-
jakuvatutkimuksessa (T-Media 2015).

Samoja teemoja nousee esiin myös muissa tutkimuksissa. Burchellin,ja
Robinin (2010, 205—211) mukaan hyvä työilmapiiri muodostuu pääosin
viidestä eri tekijästä: luotettavuudesta, kunnioituksesta, rehellisyydestä,
ylpeydestä omaa työpaikkaa kohtaan ja toverillisuudesta. Alla olevassa
kuviossa 6 on esitetty, miten työilmapiirin eri osa-alueet vaikuttavat toi-
siinsa ja miten työilmapiiri muodostuu.

Kuvio 6. Hyvän työilmapiirin ainekset (Burchell & Robin 2010, 4.)

Edellisellä sivulla olevassa kuviossa 6 on esitetty ne tekijät, jotka vaikut-
tavat hyvään työilmapiiriin. Jotta työntekijä olisi ylpeä työpaikastaan, tu-
lee hänen ennen kaikkea viihtyä työssään. Työssä viihtymistä helpottavat
työntekijöiden välinen toverillisuus ja rehellisyys. Työilmapiirissä kaikki
vaikuttaa kaikkeen. Rehellisyys vaatii avointa vuorovaikutusta ja avoin
vuorovaikutus puolestaan vaatii luotettavuutta niin johdolta kuin työnte-
kijöiltäkin. Luottamus työntekijöiden välillä on tärkeää. Luottamukselli-
nen suhde takaa sen, että työntekijöiden väliset ristiriidat halutaan ratkoa
nopeammin. Luottamus takaa myös sen, että työntekijät haluavat etsiä
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kasvua ja voittoja. Kun kaikki viisi osa-aluetta on kunnossa, työntekijä
voi olla ylpeä yrityksestä. Ylpeyden kautta työntekijä tuntee suurempaa
yhteenkuuluvuutta yrityksen kanssa. (Burchell & Robin 2010, 5; 8.)

Työpaikan ilmapiiri on herkkä vaikutuksille, sillä siihen vaikuttaa aina
työntekijöiden tunteet. Työpaikan ilmapiiri vaikuttaa lähes kaikkeen toi-
mintaan työpaikalla. Vaikutusalueita ovat motivaatio, tyytyväisyys ja tu-
lokset. Ollakseen motivoitunut työntekijän tulee olla innostunut työstään.
Innostuminen ei onnistu, jos työilmapiiri on negatiivinen. Kannustavassa
työilmapiirissä on helpompi innostua. Motivoitunut työntekijä tekee pa-
rempaa tulosta. Motivaatio ajaa työntekijät tekemään tehokkaammin töi-
tä. Motivoitunut työntekijä haluaa tehdä parasta mahdollista tulosta. Jos
työilmapiirissä on ongelmia, heijastuvat ongelmat yrityksen toimintaan.
(Korpi ym. 2012, 70; Viitala 2014.)

Hyvän työilmapiirin muodostumisessa työn kiinnostavuus on työssä jak-
samisen lähtökohta. Työn kiinnostavuuteen vaikuttavat työtehtävät ja
niiden vaihtelevuus. Yksitoikkoinen työ saattaa kyllästyttää työntekijää.
Myös vääränlainen tapa tehdä töitä saattaa aiheuttaa negatiivisia tunteita
työn kiinnostavuutta kohtaan. Työpaikalta halutaan moderneja tapoja
tehdä töitä. Toisaalta taas liian kiinnostava työ ja korvaamattomuuden
tunne aiheuttaa uupumusta. Työtehtävien pitäisi olla sopivassa suhteessa
haastavia, jotta mielenkiinto niitä kohtaan säilyisi. Tehtävien mielenkiin-
to ei yksinään riitä ylläpitämään motivaatiota työtä kohtaan. Tehtävien
tarkoitus tulee olla selvillä ja suorittamisjärjestys selkeä. Huonosti orga-
nisoidut työtehtävät ja epäselvä työnjako aiheuttavat helposti konflikteja
työpaikalla. Konfliktit vievät voimaa itse työnteolta. (Korpi ym. 2012,
70; Järvinen 2008, 32.)

2.3.3 Esimiestyö

Esimiehen tehtävänä on ohjata tiiminsä toimintaa organisaation strategi-
an suuntaiseksi, seurata tavoitteiden saavuttamista, seurata työnjakoa ja
huolehtia selkeistä työtehtävien järjestelystä. Esimiehen vastuulla on siis
optimoida työntekijän mahdollisuudet tehdä hyvää tulosta. Kun työnjako
on selkeä ja työtehtävät on järjestelty hyvin, jää työntekijöille paremmin
aikaa suorittaa heille asetetut tehtävät ja tavoitteet. Esimies ohjaa tiimi-
ään yrityksen strategian suuntaiseksi jalkauttamalla strategian tiimin jo-
kapäiväiseen työntekoon. Jos strategialla pyritään tuottamaan asiakkaille
lisäarvoa, esimies kiinnittää huomiota työntekijöiden palveluasenteeseen
ja seuraa tätä. (Järvinen 2008, 41.)

Esimiestyö on tärkeä osa toimivaa työyhteisöä. Toimivassa työyhteisössä
työntekijät voivat hyvin ja jaksavat paremmin työssään. Toimiva työyh-
teisö vaatii vuorovaikutusta työntekijöiden välillä. Jos vuorovaikutukses-
sa  on  ongelmia,  on  esimiehen  tehtävänä  korjata  ne.  Luottamus  ja  avoi-
muus esimiesten ja työntekijöiden välillä rakentuu vuorovaikutuksella.
Vuorovaikutuksellinen johtaminen pyrkii yhdenmukaistamaan työnteki-
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jän ja esimiehen tavoitteet samalle viivalle. Onnistuneen viestinnän ja
vuorovaikutuksen pohjalla on kaksisuuntainen viestintä esimiehen ja
työntekijän välillä. Esimiesviestintä on kannustamista, kuuntelemista,
motivoimista, ratkaisujen etsimistä ja kehittämistä. Vuorovaikutukselli-
nen johtaminen luo pohjaa myös luottamukselliselle suhteelle esimiehen
ja työntekijöiden välille. (Hyppänen 2007, 172; Kalliomaa & Kettunen
2010.)

Hyvä yrityskulttuuri, jossa työntekijän on hyvä olla. tukee työhyvinvoin-
tia. Työhyvinvointi näkyy ulospäin tyytyväisinä työntekijöinä ja hyvänä
työpaikkana. Esimiehen tehtävänä on rakentaa toimivaa työyhteisöä jos-
sa kaikkien on hyvä olla. Jos työyhteisössä kytee jotain selvittämättömiä
ristiriitoja tai kaunaa, ei työnteosta tule välttämättä mitään. Tilanne saat-
taa kärjistyä jopa pahoinvoivaksi työyhteisöksi, jossa kukaan ei viihdy.
Viihtyvyyden puute taas näkyy huonona olona. Huono olo puretaan ko-
tona ja näin syntyy negatiivisia tarinoita yrityksestä työnantajana. Esi-
miehen tehtävänä on ratkoa ongelmatilanteet ennen niiden kärjistymistä.
(Juuti & Vuorela 2015, 47.)
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Kuvio 7. Työnantajamielikuvaan vaikuttavat tekijät (Valvisto 2005, 19.)

Valviston mukaan työnantajakuvaan vaikuttavat tekijät vaikuttavat mie-
likuvan muodostukseen pikkuhiljaa. Yllä olevaan kuvioon 7 on koottu
niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työnantajamielikuvaan. Toisaalta voi-
makkaat kokemukset saattavat nopeuttaa mielikuvan syntymistä. Esi-
merkiksi jos joku lähipiirissä kertoo oman työnantajansa olevan todella
miellyttävä, muuttuu mielikuva yrityksestä heti paljon positiivisemmak-
si. Lähipiirin mielipiteet vaikuttavat herkästi ja niihin luotetaan helpom-
min kuin ventovieraiden esittämiin mielipiteisiin. Yrityksen kannattaa
joka tapauksessa pyrkiä herättämään voimakkaita mielikuvia. Herättä-
mällä voimakkaita mielikuvia yritys jättää nopeammin muistijäljen ih-
misten mieliin. Mielikuvat muodostuvat kokemuksista, uskomuksista,
asenteista, tiedosta, tunteista ja päätelmistä. Mielikuvat ovat alati vaiku-
tuksen alaisia. Etenkin tunteisiin, asenteisiin ja kokemuksiin vaikuttaa
voimakkaasti yrityksen omat teot. Kokemukset ovat myös pitkään vai-
kuttavia tekijöitä. Jos asiakas tai yhteistyökumppani saa kerran huonon
kokemuksen yrityksestä, voi kestää pitkään ennen kuin se luottaa yrityk-
seen uudelleen. (Pitkänen 2001, 15—17.)
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3 MENETELMÄKUVAUS

Opinnäytetyö toteutettiin OP Etelä-Hämeelle. Tutkimukseen liittyi kyse-
ly, joka tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoil-
le. Toimeksiantajan esittely on siirretty menetelmäkuvaus otsikon alle,
jotta saadaan yhdistettyä tutkimuksen tulokset mahdollisimman tiiviisti
toimeksiantajaan. Tässä luvussa esitellään toimeksiantaja, tutkimusme-
netelmä, tutkimuksen eteneminen ja tutkimuksen tulokset.

3.1 Toimeksiantajan esittely

Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona OP Etelä-Hämeelle. OP Etelä-
Häme on osa OP Ryhmää.

Kuva 1. OP logo (op.fi)

OP Ryhmä muodostuu noin 180 itsenäisestä Osuuspankista sekä niiden
omistamasta OP osuuskunnasta tytär- ja lähiyhteisöineen. 180 konttoril-
laan OP on palveluverkostoltaan Suomen laajimpia palveluntarjoajia. OP
Ryhmän tarinan katsotaan alkaneen vuodesta 1902 kun Osuuskassojen
Keskuslainarahasto perustettiin. Nykyisin, 113 vuotta myöhemmin, ja
monta vaihetta läpikäyneenä, OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryh-
mä. (op.fi)

OP:n liiketoiminta-alueita on kolme: pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja
varallisuudenhoito. Liiketoiminta-alueista pankkitoiminta on suurin.
Pankkitoiminta käsittää henkilö- ja yritysasiakkaiden päivittäiset raha-
asiat ja rahoituksen. Vahinkovakuutusliiketoiminnassa OP on Suomen
johtava vahinkovakuuttaja. OP:n vahinkovakuutukset tarjoavat kattavan
ja monipuolisen valikoiman vakuutuksia niin henkilö- kuin yritysasiak-
kaillekin. Varallisuudenhoidossa OP pyrkii tarjoamaan jokaiselle asiak-
kaalle sopivan ratkaisun. Varallisuudenhoito käsittää sekä henkilö- että
yritysasiakkaiden varallisuudenhoitoratkaisut ja sisältää erilaiset rahasto-
ja sijoitussidonnaiset palvelut. (op.fi)
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Ryhmän perustehtävänä on edistää asiakkaiden ja toimintaympäristön ta-
loudellista menestystä. Menestys halutaan jakaa kaikkien kesken. Yri-
tysmuodoltaan osuuskuntaisten Osuuspankkien päätöksenteon periaattei-
siin kuuluu ääni ja jäsen periaate. Päätöksenteon periaatteen mukaisesti
jokaisella Osuuspankilla on oma edustajisto, joka vaikuttaa pankin pää-
töksentekoon. Edustajisto valitaan vaaleilla, jossa jokainen kyseisen
Osuuspankin omistaja-asiakas saa äänestää. OP Ryhmä tarjoaakin asiak-
kaalleen maan laajimman palveluverkoston sekä monipuolisimman ja
palkitsevimman keskittämisetukokonaisuuden. (OP Etelä-Häme 2015)

OP Etelä-Häme on vuonna 2014 fuusion myötä perustettu alueosuus-
pankki. Työntekijöitä OP Etelä-Hämeellä on 185. Vakituisten työnteki-
jöiden lisäksi OP Etelä-Häme työllistää kesäisin kesäapulaisia ja harjoit-
telijoita. Myös muina vuodenaikoina OP Etelä-Häme työllistää muun
muassa opiskelijoita tarpeen mukaan. Vuonna 2015 kesäapulaisia oli yh-
teensä 17, joista 6 suoritti työharjoittelun kesätöiden muodossa. OP Ete-
lä-Hämeellä on 87 900 asiakasta, joista 40 700 on omistaja-asiakkaita.
OP Etelä-Häme palvelee 8 konttorissa Hämeen alueella. (OP Etelä-Häme
2015)

Kuva 2. OP Etelä-Hämeen toimipisteet (OP Etelä-Häme 2015.)

OP Etelä-Häme tarjoaa pankkipalveluita sekä henkilö- että yritysasiak-
kaille. OP Etelä-Häme tarjoaa asiakkailleen pankkipalvelut, vahinkova-
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kuutuspalvelut, varallisuudenhoitopalvelut, sekä kiinteistönvälityspalve-
lut. Toimintaa täydentää myös OP Ryhmän omistuksessa toimiva Oma
sairaala -ketju, joka toimii toistaiseksi vain Helsingissä, mutta laajenee
Tampereelle kesällä 2016.

3.2 Tutkimusmenetelmän valinta

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimus. Kvantitatiivi-
sella tutkimuksella tarkoitetaan määrällistä tutkimusta. Määrällisen tut-
kimuksen tarkoitus on tuottaa numeerista dataa. Mitattavat tulokset ovat
keskeisiä määrällisessä tutkimuksessa. Kvantitatiivisen tutkimuksen ala-
lajeista tässä tutkimuksessa käytetään survey menetelmää eli kyselytut-
kimusta. Kyselytutkimuksella pyritään muuttujien mittaamisen lisäksi
mittaamaan myös niiden välisiä arvoja keskenään. Kyselytutkimus on
kysely- tai haastattelumenetelmä, joka toteutetaan ei-kokeellisena tutki-
muksena. Survey-tutkimus kohdistuu suureen tai suurehkoon määrään
satunnaisotannalla valittuja vastaajia. Tutkimuksen tarkoituksena on ke-
rätä edustava otos valitusta ryhmästä. (Punch 2003, 3; 34.)

Kvantitatiivisen tutkimuksen keskeisiä piirteitä ovat johtopäätökset ai-
emmista tutkimuksista, aiemmat teoriat, hypoteesien esittäminen, käsit-
teiden määrittely, tutkimuksen kohderyhmän rajaus, mittaaminen ja pää-
telmät. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkimuksen ky-
symykset ovat linkitettyjä tutkittavaan teoriaan. Tutkimuksessa teorian
tarkoitus on tarjota oikotie kommunikoinnille lukijan kanssa. Teorialla
pyritään järjestämään ideoita ja luomaan uusia käsityksiä. Teorialla seli-
tetään lukijalle mistä ilmiössä on kyse. Teorialla yhdistetään tutkittava
asia ja aiemmat tiedot tutkittavasta ilmiöstä. Teoriaosuus pyrkii toimi-
maan peilinä tutkimustuloksille. Tutkimuksella pyritään löytämään vas-
taväite teorialle. Tulokset voivat olla joko teorian mukaisia tai teoriasta
poikkeavia. Tutkimuksella pyritään osoittamaan teorian ja käytännön vä-
linen yhteys. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 130—135.)

Kvantitatiivisella tutkimuksella on aina tarkoitus. Tarkoituksia voi olla
monenlaisia. Tarkoitukset voidaan jakaa neljään seikkaan: kartoitukseen,
kuvailemiseen, selittämiseen ja ennustamiseen. Kartoittavalla tutkimuk-
sella pyritään löytämään uusia näkökulmia tuttuun asiaan. Kuvailevalla
tutkimuksella puolestaan esitetään tarkkoja kuvauksia henkilöistä, yri-
tyksistä, tapahtumista tai tilanteista. Selittävällä tutkimuksella pyritään
selittämään jokin ilmiö tai asia. Selittävä tutkimus vastaa miksi-
kysymyksiin. Ennustavalla tutkimuksella pyritään selvittämään, mitä tu-
levaisuudessa tulee tapahtumaan. Ennustava tutkimus pyrkii selittämään,
miten asiat pitäisi jatkossa tehdä tai mihin suuntaan asioita pitäisi lähteä
kehittämään. (Hirsjärvi ym. 1997, 128—130.)

Työnantajamielikuvan tutkiminen on ilmiönä jo tuttu. Työnantajatahot
ovat tunnistaneet tarpeen kartoittaa työnantajakuvaansa. Myös se on tun-
nistettu, että hyvä työnantajakuva houkuttelee hyviä työntekijöitä puo-
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leensa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää tuntea tutkittava il-
miö. Koska ilmiö on jo tunnistettu, on helppo lähteä mittaamaan tekijöi-
tä. Tutkimukseen valitut tekijät on johdettu ilmiön tutkimisella. Tekijöi-
den määrittely on tärkeä osa kvantitatiivista tutkimusta. Määrittelemällä
tekijät, määritellään tutkimuksen sisältö. Tutkimuksella pyritään mittaa-
maan tunnettuja tekijöitä. Tässä tutkimuksessa tunnettuja tekijöitä ovat
työnantajamielikuvaan vaikuttavat tekijät ja se, mistä tekijöistä työnanta-
jamielikuva muodostuu. (Kananen 2011, 13.)

Työn tutkimusosuus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Kvanti-
tatiivista tutkimusta käytetään kun tutkittava ilmiö on jo tunnettu. Mene-
telmä valittiin, jotta saataisiin mahdollisimman laaja käsitys valitun koh-
deryhmän mielikuvista. Kvantitatiivisella tutkimuksella tutkitaan niitä
tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkittavaan ilmiöön. Menetelmää käytetään
silloin kun halutaan saada selville mitattavia tekijöitä. (Kananen 2011,
13.)

Tässä tutkimuksessa yhdistyy kaksi tarkoitusta, kartoitus ja kuvailu. Kar-
toituksella selvitetään, millaisena OP Etelä-Häme nähdään työnantajana
ja kuvailemalla selitetään, millainen mielikuva on. Tutkimuksella pyri-
tään kartoittamaan ja kuvailemaan OP Etelä-Hämeen työnantajamieliku-
vaa opiskelijoiden näkökulmasta. Vastaajaryhmä edustaa tässä tutkimuk-
sessa nuoria aikuisia, jotka opiskelevat tutkintoa ja saattavat myöhemmin
työllistyä finanssialalle.

Tutkimuksen tarkoitus on myös kartoittava. Tutkimuksella kartoitetaan
työnantajamielikuvaa. Mitattavia tekijöitä ovat esimerkiksi ne tekijät,
jotka vaikuttavat työpaikan valintaan ja se, kuinka tärkeinä erilaiset teki-
jät koetaan työpaikan valinnassa. Tässä tutkimuksessa mitattavia tekijöi-
tä ovat myös erilaiset erottuvuustekijät, joilla OP Etelä-Häme erottuu
muista alueen pankeista työnantajana. Tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmi-
öön, ovat muun muassa yrityksen brändi, imago ja henkilöstö.

3.3 Tutkimuksen toteutus

Tutkimus lähti liikkeelle toimeksiantajan tarpeesta. Toimeksiantaja koki
työnantajamielikuvan kartoituksen tärkeänä. Tutkimusprosessin alussa
kartoitettiin, mitä työnantajamielikuvalla tarkoitetaan, mistä se koostuu
ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Näiden pohjalta lähdettiin selvittä-
mään, millaisia tutkimuksia työnantajakuvasta on aikaisemmin tehty.
Selvisi että työnantajakuvaa on tutkittu paljon. Erityisesti finanssialaan ja
OP Ryhmään keskittyviä tutkimuksia löytyi hyvin. Viimeisin OP Ryh-
mään kohdistuva tutkimus on tehty vuonna 2015 tutkimuslaitos Univer-
sumin toimesta. Universum toteuttaa vuosittain tutkimuskyselyn opiske-
lijoille. Tutkimuksella kartoitetaan 100 houkuttelevinta työnantajaa.
Vuoden 2015 tutkimuksessa OP Ryhmä sijoittui kuudenneksi. (Univer-
sum 2015.)



OP Etelä-Hämeen työnantajamielikuva amk-opiskelijoiden näkökulmasta

25

Tutkimuksen kyselyyn vastasi yhteensä 103 opiskelijaa. Sähköpostilink-
ki kyselyyn lähetettiin 414:lle Hämeen ammattikorkeakoulun liiketalou-
den opiskelijalle. Näillä luvuilla tutkimuksen vastausprosentiksi saadaan
24.8 %. Kyselyn tavoitteena oli saada sata vastausta, jotta tutkimuksen
tuloksia voidaan pitää yleiskäsityksenä tutkittavasta ilmiöstä. Sadan vas-
tauksen rajaa voidaan pitää myös rajana kvantitatiivisen tutkimuksen on-
nistumiselle. Vastausprosentiksi saatu 24.8 % on hyvä vastausprosentti,
koska vastaajia lähestyttiin ainoastaan sähköpostilla. Vastausprosentin
suuruuteen vaikutti todennäköisesti toimeksiantajan lahjoittamat eloku-
vapaketit, joita arvottiin yhteensä kolme kappaletta kyselyyn vastaajien
kesken, sekä kesken kyselyajan lähetetty muistutusviesti.

Kyselyyn haettiin työelämälähtöisyyttä keskustelemalla toimeksiantajan
kanssa kysymyksistä. Toimeksiantaja koki tärkeänä ennen kaikkea ky-
symyksen, millaisena OP Etelä-Häme nähdään työnantajana ja mitä teki-
jöitä vastaajat yhdistävät juuri OP Etelä-Hämeeseen. Teoreettisesta viite-
kehyksestä nostettiin erityisesti kysymykset liittyen erottuvuustekijöihin
ja työpaikan valintaan vaikuttaviin tekijöihin. Toimeksiantajan kanssa
käydystä keskustelusta johdettiin kysymyksiä liittyen siihen, millaisena
OP Etelä-Häme nähdään työnantajana. Toimeksiantaja halusi myös ver-
tailla, miten OP Etelä-Häme erottuu muista alueen pankeista vai erottuu-
ko mitenkään. Tätä kysymystä lähdettiin pohtimaan pyytämällä opiskeli-
joita yhdistämään yksi erottuvuustekijä yhteen pankkiin. Tällä kysymyk-
sellä pyrittiin saamaan selville ne erottuvuustekijät, jotka yhdistetään OP
Etelä-Hämeeseen kun valittavana olisi muitakin pankkeja.

3.4 Tutkimusinstrumentti

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimus perustuu mittauksiin. Kanasen
(2011) mukaan mittaus kohdistuu ilmiöön tai havaintoyksikköön, josta
halutaan saada määrätietoja. Mittaamiseen käytetään mitta-asteikkoa.
Mitta-asteikko ei ole aina konkreettinen vaan se voi olla myös sanallinen
määritelmä tutkittavasta asiasta. Mittarit ovat tutkimusten sääntöjä. Niillä
määritellään muuttujien ominaisuutta vastaava arvo. Tässä tutkimuksessa
kysymysten mitta-asteikkona käytettiin pääosin Likertin asteikkoa skaa-
lalla yhdestä viiteen. Likertin asteikolla pyritään saamaan käsitys siitä,
mitkä tekijät ovat tärkeitä ja mitkä tekijät pitävät paikkansa vastaajien
mielestä. Likertin asteikolla jonkin määreen mittaaminen on yksinker-
taista. Vastaajalle annetaan vaihtoehdot, joiden puitteissa vastaajan pitää
itse valita sopivin vaihtoehto. Likertin asteikko haastaa vastaajaa pohti-
maan kysymystä. (Kananen 2011, 53.)

Tutkimuslomakkeen (liite 1) suunnittelu lähti liikkeelle teoriaosuuden
tarkastelemisesta. Teoriaosuudesta poimittiin niitä tekijöitä, joista halut-
tiin saada vastaajien näkemys. Teoriasta poimittiin kysymykset liittyen
työpaikan valintaan liittyviin tekijöihin ja ulkoiseen työnantajakuvaan.
Kyselylomakkeen suunnittelussa hyödynnettiin myös toimeksiantajan
näkemystä sekä aikaisemmin toteutettuja tutkimuksia. Kyselylomakkees-
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ta haluttiin tehdä mahdollisimman selkeä ja helposti vastattava. Kysy-
mykset aseteltiin järjestykseen, joka eteni yleisestä yksityiskohtaisempiin
kysymyksiin. Tällaisella asettelulla vastaajan on helpompi motivoitua
vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Alussa esitetyt yleisemmät kysymyk-
set valmistelevat vastaajaa kyselyn edetessä yksityiskohtaisempiin ky-
symyksiin.

Tutkimuslomakkeen kysymykset johdettiin opinnäytetyön teoreettisesta
viitekehyksestä ja aiemmista tutkimuksista. Aiemmissa tutkimuksissa on
käynyt ilmi, että työpaikassa arvostetaan muun muassa hyvää ilmapiiriä
ja hyvää esimiestyötä. Teoreettisessa viitekehyksessä käy ilmi, että työ-
paikalta halutaan entistä enemmän joustavuutta ja muutenkin hyvin eri-
laisia asioita kuin ennen. Työelämän murroksen tullessa entistä ajankoh-
taisemmaksi, huomataan, että niihin tekijöihin, joita työnhakija arvostaa,
on pakko panostaa entistä enemmän.  (Aula & Heinonen 2011, 70.)

Opiskelijoilta haluttiin saada näkemys siitä, mitä tekijöitä he arvostavat
ja miten OP Etelä-Häme vastaa odotuksia. Näkemystä todellisuudesta ja
mielikuvasta lähdettiin hakemaan kysymällä opiskelijoilta, minkä teki-
jöiden perusteella he valitsevat potentiaaliset työnantajat ja mitkä tekijät
houkuttelevat juuri OP Etelä-Hämeelle töihin.

Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä, josta lähetettiin linkki vastaajille
sähköpostiin. Osallistujien sähköpostiosoitteet kerättiin koulun sähkö-
postijärjestelmän hakemistosta. Opiskelijoille kerrottiin, että tutkimus to-
teutetaan kyselytutkimuksena ja että vastaukset käsitellään anonyymeina.
Opiskelijoille kerrottiin myös, että kysely on lähetetty kaikille Hämeen
ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoille. Vastausaikaa kyselys-
sä oli viikko. Kyselyyn vastaamiseen asetettiin palkinto. Kyselyyn vas-
taamalla sai halutessaan osallistua elokuvapaketin arvontaan. Aineisto
käsiteltiin nimettömänä. Taustatietoihin Webropol-kyselyyn eriteltiin
koulutustausta, ikä ja sukupuoli, jotta tuloksista voidaan tehdä rajausta
eri ryhmien välille.

3.5 Tutkimuksen arviointi

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tutkimuksen reliabiliteetilla ja va-
liditeetilla. Tutkimuksella haetaan aina mahdollisimman luotettavaa ja
totuudenmukaista tietoa. Tutkimuksen arviointi on tärkeä osa tutkimus-
prosessia, sillä mikäli tutkimuksen luotettavuutta ei arvioida ollenkaan,
tutkimustuloksia voidaan pitää liian luotettavina. Tässä tutkimuksessa re-
liabiliteettia on mitattu pyytämällä opiskelijoita kertomaan neljä ensim-
mäisenä mieleen tulevaa adjektiivia OP Etelä-Hämeestä ja myöhemmäs-
sä kyselyn vaiheessa opiskelijoita on pyydetty yhdistämään eri tekijöitä
eri pankkeihin. Näiden kahden kysymysten välisten vastausten saman-
kaltaisuus kertoo tutkimuksen olevan melko luotettava. (Kananen 2011,
119.)
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Tutkimuksen validiteetti kertoo siitä, onko tutkimuksella mitattu oikeita
tekijöitä. Tutkimuksen validiteetin arviointi on hankalampaa kuin reliabi-
liteetin. Tässä tutkimuksessa validiteettia voidaan arvioida vertaamalla
tutkimuksen tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimuksessa saadut
tulokset vastaavat melko hyvin aikaisempia finanssialasta suoritettuja
työnantajakuvatutkimuksia. Kyselyn vastauksista nousee esiin samoja
tekijöitä kuin aikaisemmissa alaan liittyvissä tutkimuksissa. Tutkimuk-
sen vastaajajoukko on edustava otos tutkimuksen perusjoukosta. (Kana-
nen 2011, 120.)

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisena OP Etelä-Häme nähdään
työnantajana ja mitkä tekijät houkuttelevat opiskelijoita töihin juuri OP
Etelä-Hämeeseen. Tavoitteeseen nähden tutkimusongelman asettaminen
onnistui. Tutkimus vastaa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuk-
sen tavoite saavutettiin, koska tutkimuksen perusteella voidaan määritel-
lä, millaisena työantajana OP Etelä-Häme nähdään. Tutkimustuloksista
puuttuu kanavat, joiden perusteella mielikuva on muodostunut.

Tutkimuksen tulos on positiivinen ja OP Etelä-Häme nähdäänkin pääosin
miellyttävänä ja potentiaalisena työnantajana. Tutkimuksessa ei käy ilmi
juurikaan huonoja puolia, joita OP Etelä-Hämeellä on. Tutkimuksen luo-
tettavuus saattaa kärsiä siitä, että tutkimuksen kyselyosiossa ei ole erik-
seen kysytty huonoja puolia tai huonoja tekijöitä.

Tutkimuksen toteutus onnistui hyvin. Vastauksia kertyi riittävästi. Kyse-
lylomakkeen suunnittelu oli helppoa, koska siihen käytettiin Webropol-
ohjelmaa. Ohjelma itsessään antoi selkeitä lomakepohjia, joita muok-
kaamalla saatiin lomakkeesta selkeä ja helppo täyttää. Kyselyn osalta
tutkimus olisi voinut olla laajempi. Kyselyssä olisi voitu ottaa huomioon
se, mistä kanavista opiskelijoille on muodostunut kuva OP Etelä-
Hämeestä. Nyt kanavat puuttuivat kokonaan. Tutkimuksen toteutuksen
suhteen haasteita asetti myös aikataulutus.

Kyselylomakkeessa olleen virheen takia vastauksia ei analysoitu juuri-
kaan iän suhteen. Kyselylomakkeessa oli mahdollista valita kahdessa
kohdassa iäksi 31 vuotta. Tämä saattoi aiheuttaa virheen erityisesti yli 30
vuotiaiden vastaajien keskuudessa. Tosin tämä joukko vastaajista oli
muutenkin pienin, joten virheen mahdollisuus ei ole kovin suuri. Ikään
perustuvaa analyysia tehtiin pääosin nuorten vastaajien osalta. Heidän
osaltaan virhettä iän suhteen ei ole voinut olla.

Kysymyksen numero 9 analysointi oli erittäin hankalaa, koska kysymys
voidaan tulkita todella monella eri tavalla. Kysymyksen asettelu on mo-
nitulkintainen ja sen vuoksi tulokset riippuvat siitä, mistä näkökulmasta
kysymystä tulkitaan. Kysymyksen tulkinta olisi ollut selkeämpi jos ky-
symyksen vastausvaihtoehtoja olisi laajennettu. Esimerkiksi Likertin as-
teikko olisi selventänyt kysymystä huomattavasti. Kaikki vastakkain ase-
tellut väittämät eivät olleet suoraan verrannollisia toisiinsa. Tämä asetti
vastaajalle epäselvän tilanteen.
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Kysymyksen arviointiasteikko oli liian suppea selkeän vastauksen saa-
misen kannalta.  Kahdesta vaihtoehdosta oli vaikea hahmottaa, mitä ky-
symyksellä tarkoitetaan. Vastausvaihtoehdot eivät myöskään olleet ver-
rannollisia keskenään. Vastausvaihtoehtojen ei-verrannollisuus hämmen-
si osaa vastaajista ja saattoi vaikuttaa vastauksiin. Toisaalta tässä kysy-
myksessä vastaaja joutui arvottamaan hyvin erilaisia tekijöitä keskenään
ja valitsemaan kumpi on hänelle tärkeämpi tekijä. Tämän kysymyksen
tulkinta saattoi mennä vastauksissa eri tavoin kuin kysymys oli tarkoitet-
tu. Kysymyksestä oli laitettu jonkin verran palautetta. Palautteen mukaan
kysymys oli monitulkintainen ja haastava vastaajalle.

Vastausten määrä kertoo siitä, että OP Etelä-Häme on melko tunnettu
opiskelijoiden keskuudessa. Vastauksista voidaan päätellä että OP Etelä-
Häme tunnetaan hyvin toimialueella, ja että se kiinnostaa vastaajia. Nä-
kyvyydestä ei ollut erikseen kysymystä, joten tutkimuksessa ei voida
päätellä, mistä opiskelijat ovat muodostaneet mielikuvansa OP Etelä-
Hämeestä. Voidaan olettaa opiskelijoiden muodostaneen mielikuvansa
erilaisten koulun järjestämien tapahtumien kautta, joissa OP Etelä-Häme
on ollut mukana ja OP Etelä-Hämeen yleisen viestinnän perusteella.
Myös tuttavien kokemukset OP Etelä-Hämeestä työantajana ovat saatta-
neet vaikuttaa mielikuvien syntymiseen.
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksessa saatuja tuloksia. Tulosten
esittäminen selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa on tärkeä osa tutki-
musta.

4.1 Vastaajien perustiedot

Suurin osa kyselyyn vastanneista oli naisia. Kyselyyn vastasi 81 naista ja
22 miestä. Vastaajista 21.4 % oli miehiä ja 78. 6 % naisia. Vastaajien su-
kupuolijakauma on jakautunut selkeämmin kuin ikäjakauma. Alla ole-
vasta kuviosta 8 nähdään, kuinka vastaajien ikä jakautui.

Kuvio 8. Vastaajien ikäjakauma

Kuten yllä olevasta kuviosta 8 huomataan, vastaajien ikäjakaumassa oli
suuria eroja. Suurin osa vastaajista oli iältään 18—22-vuotiaita. Vastaa-
jista yhteensä 54 oli 18—22-vuotiaita. Prosentteina nuorin vastaajajouk-
ko muodostaa 52.4 % vastaajista. Toiseksi suurin vastaajaryhmä iän pe-
rusteella oli 23—27-vuotiaat opiskelijat. Heitä oli yhteensä 41, prosent-
teina 39.8 % vastaajajoukosta. Pienimpiä vastaajajoukkoja olivat 28—
31-vuotiaat, 31—35-vuotiaat sekä yli 35-vuotiaat vastaajat. 28—31-
vuotiaita vastaajia oli yhteensä kolme, prosentteina tämä luku on 2.9 %.

Toinen yhtä pieni vastaajajoukko olivat 31—35-vuotiaat vastaajat, joita
oli myös kolme. Prosentteina 31—35-vuotiaita vastaajia oli myöskin 2.9
%. Tässä vastaajaryhmässä ikäjakauma saattaa olla hieman vääristynyt,
koska kyselyssä oli mahdollista valita 31-vuotta iäksi kahdessa kohdassa.
Selvästi pienin vastaajaryhmä iän perusteella oli yli 35-vuotiaat vastaajat.
Kyselyyn vastasi vain kaksi yli 35-vuotiasta vastaajaa. Prosentteina tämä
tekee 1.9 %.
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Opiskelijoiden opintojen vaihe jakautui myös tasaisesti, vaikkakin suurin
osa kyselyyn vastanneista oli edennyt opinnoissaan kolmanteen vuoteen.
Kolmannen vuoden opiskelijoita vastasi yhteensä 31. Prosentteina tämä
on 30.1 %. Toiseksi suurin vastaajajoukko muodostui neljännen vuoden
opiskelijoista. Heitä vastasi yhteensä 25. Prosentteina neljännen vuoden
opiskelijoita oli 24.3 %.

Kahden suurimman vastaajaryhmän välillä oli myös suurin ero prosentu-
aalisesti. Kolmanneksi suurin vastaajaryhmä opiskeluvuoden perusteella
oli ensimmäisen vuoden opiskelijat, joita vastasi yhteensä 24. Ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoita vastaajista oli 23.3 %. Pienin vastaajaryhmä
olivat toisen vuoden opiskelijat, joita oli 23 vastaajaa. Prosentteina toisen
vuoden opiskelijoita oli 22.3 %. Alla olevassa kuviossa 9 vastaajat on ja-
oteltu opiskeluvuoden mukaan.

Kuvio 9. Vastaajien määrä prosentteina opiskeluvuoden mukaan

Yllä olevasta kuviosta 9 nähdään, kuinka tasaisesti jokaiselta vuosikurs-
silta on ollut vastaajia. Yhdenkään vuosikurssin vastaajaryhmä ei ylitä
kolmasosaa vastaajista. Tämä on tutkimuksen kannalta hyvä seikka, sillä
vastaajien tasainen jakautuminen eri ryhmiin tuo tutkimukselle lisää luo-
tettavuutta.

Opiskelijoiden pääainevaihtoehdoiksi määriteltiin kyselyssä asia-
kasosaaminen ja markkinointi, taloushallinto ja liiketoiminnan kehittä-
minen. Vastausvaihtoehdot valittiin yleisimpien pääainevaihtoehtojen
perusteella. Markkinoinnin saralta markkinointi ja asiakasosaaminen on
tarkoitettu kuvaamaan kaikkia markkinoinnin pääainevaihtoehtoja. Vas-
taajista suurin osa oli taloushallinnon opiskelijoita.

Vastaajista 49 opiskeli pääaineenaan taloushallintoa. Prosentteina talous-
hallinnon opiskelijoita oli 47.6 %. Toiseksi suurin vastaajaryhmä oli
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asiakasosaamisen ja markkinoinnin opiskelijat, joita vastasi 41. Prosent-
teina markkinoinnin opiskelijoita oli yhteensä 39.8 %. Pienin vastaaja-
ryhmä oli liiketoiminnan kehittämisen opiskelijat. Heitä oli vastaajista
selkeästi vähemmistö kolmentoista opiskelijan vastaajamäärällä. Prosent-
teina tämä on 12.6 %.

Suurin osa kyselyyn vastanneista ei ollut vielä suorittanut opintoihinsa
kuuluvaa työharjoittelua. Mielenkiintoista vastaajaryhmässä on vastauk-
sien jakautuminen lähes puoliksi. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 46
vastaajaa oli suorittanut opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun ja 57 vas-
taajaa ei. Prosentuaalisesti vastaajat jakautuvat siten että 44.7 % vastaa-
jista on suorittanut työharjoittelun ja 55.3 % ei ollut vielä suorittanut har-
joittelua. Tuloksista huomataan, kuinka työharjoittelun suorittaneita on
selvästi vähemmän kuin niitä, jotka eivät ole vielä suorittaneet harjoitte-
luaan. Ero näiden kahden vastaajaryhmän välillä on 11 vastaajaa.

4.2 Finanssialan kiinnostavuus työnantajana

Vastausten jakauma oli melko suurta. Suurin osa vastaajista vastasi ole-
vansa jonkin verran kiinnostunut työskentelemään finanssialalla. Heitä
oli yhteensä 46. Prosentteina tämä vastausvaihtoehto keräsi vastauksista
44.7 %. Toiseksi eniten vastauksia saanut vaihtoehto oli kiinnostunut.
Tämän vastausvaihtoehdon valitsi 28.5 %. Vastaajajoukosta erittäin
kiinnostuneita  oli  15.5  % vastaajista.  Lukuna  tämä on  yhteensä  16  erit-
täin kiinnostunutta vastaajaa. Kuusi vastaajaa (5.8 %) vastasi, että ei ole
ollenkaan kiinnostunut työskentelemään finanssialalla. Toinen, yhtä suu-
ri joukko muodostui opiskelijoista, jotka eivät osanneet sanoa haluaisi-
vatko he työskennellä finanssialalla vai eivät.
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Kuvio 10. Vastaajien kiinnostus finanssialaa kohtaan prosentteina esitettynä

Yllä olevasta kuviosta 10 huomataan, että jonkin verran kiinnostuneita
on vastaajien keskuudessa selvästi eniten. Huomionarvoista on myös, et-
tä molempien ääripäiden vastaukset eivät ole saaneet suurta osaa vasta-
uksista.

Finanssialan kiinnostavuutta ja OP Etelä-Hämeen potentiaalisuutta työn-
antajana kartoitettiin kysymällä opiskelijoilta suoraan, onko OP Etelä-
Häme heille potentiaalinen työnantaja.  Lähes 48.5 % kyselyyn vastan-
neista opiskelijoista piti OP Etelä-Hämettä potentiaalisena työnantaja.
Vastaajista 50 vastasi OP Etelä-Hämeen olevan heille potentiaalinen
työnantaja. Toiseksi suurin osa vastaajista ei osannut sanoa, onko OP
Etelä-Häme heille potentiaalinen työnantaja. Tähän vastaajajoukkoon ja-
kautui 42 vastaajaa, jotka muodostivat prosenttiosuuden 40.8 %.

Hyvin  pieni  osa  vastaajista  ei  pitänyt  OP Etelä-Hämettä  potentiaalisena
työnantajana. Tähän vastaajaryhmään kuului 11 vastaajaa. Näin ollen
vain 10.8 % vastaajista ei pitänyt OP Etelä-Hämettä ollenkaan potentiaa-
lisena työnantajana.  Alla olevassa kaaviossa on kuvattu, miten vastauk-
set jakautuivat eri vastausvaihtoehtojen välillä.

Vastaajaryhmien välillä oli eroja, jotka olivat suuria kyllä vastanneiden
ja ei vastanneiden välillä. Kysymyksessä oli mahdollista vastata myös ei
osaa sanoa –vaihtoehto. Tämän vastausvaihtoehdon oli valinnut 42 vas-
taajaa, eli lähes puolet vastaajista.

Jos OP Etelä-Häme ei ollut kiinnostava työnantaja, vastaajaa pyydettiin
perustelemaan valintansa. Vastauksista kävi ilmi että vastaajat, jotka ei-
vät pitäneet OP Etelä-Hämettä potentiaalisena työnantaja, joko käyttivät
toisen pankin palveluja tai asuivat toisella paikkakunnalla. Muutama vas-
taaja ei ollut kiinnostunut työskentelemään finanssialalla ollenkaan tai
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suuntautui opinnoissaan tai työelämässä muihin työtehtäviin. Yksittäisiä
vastauksia liittyy myös haastavaan urakehitykseen tai aikaisempaan huo-
noon kokemukseen OP Etelä-Hämeen rekrytoinnista. Huomionarvoista
on se, että kyselyyn vastanneista vain 10.8 % ei pitänyt OP Etelä-
Hämettä ollenkaan potentiaalisena työnantajana. Tämä kertoo siitä, että
OP Etelä-Häme nähdään pääosin positiivisena ja potentiaalisen työnanta-
jana.

4.3 Opintojen vaihe ja suuntautuminen vaikuttavana tekijänä

Finanssialasta kiinnostunein ryhmä olivat toisen vuoden opiskelijat. Täs-
tä ryhmästä erittäin kiinnostuneita vastaajia oli kuusi. Toiseksi kiinnos-
tunein ryhmä olivat ensimmäisen vuoden opiskelijat, joiden joukosta nel-
jä vastaajaa oli erittäin kiinnostuneita työskentelemään finanssialalla.
Näissä kahdessa ryhmässä ei ollut yhtään en lainkaan kiinnostunut -
vastausta. Eniten jonkin verran kiinnostuneita vastaajia oli neljännen
vuoden opiskelijoiden keskuudessa. Heidän joukostaan 17 vastaajaa oli
jonkin verran kiinnostunut työskentelemään finanssialalla. Kolmannen
vuoden opiskelijoista vain kolme oli erittäin kiinnostuneita työskentele-
mään finanssialalla. Tästä vastaajajoukosta jonkin verran kiinnostuneita
oli 14.

Alla olevassa kuviossa 11 on eritelty, miten työharjoittelun suorittaminen
vaikuttaa finanssialan kiinnostavuuteen työnantajana.

Kuvio 11. Työharjoittelun suorittaminen ja finanssialan kiinnostavuus työnantajana
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Edellisen sivun lopussa olevassa kuviossa 11 työharjoittelun suorittaneet
on merkitty vaaleammalla värillä kuin ne vastaukset, joiden mukaan vas-
taaja ei ole suorittanut työharjoitteluaan. Kuvioon on merkitty vastaukset
kokonaislukuina. Kuviosta nähdään, kuinka työharjoittelunsa suoritta-
neista opiskelijoista pienempi osa on erittäin kiinnostunut työskentele-
mään finanssialalla kuin niistä vastaajista, jotka eivät ole vielä suoritta-
neet työharjoittelua.

Vastaajista eriteltiin, kuinka eri vuosien opiskelijat pitävät OP Etelä-
Hämettä potentiaalisena työnantajana. Ensimmäisen vuoden opiskelijois-
ta vastaajia oli yhteensä 24, joista vain kaksi vastaajaa oli jo suorittanut
työharjoittelun. Näin ollen 22 vastaajaa ei ollut vielä suorittanut työhar-
joitteluaan. Vastaajista työharjoittelunsa suorittaneet eivät osanneet sa-
noa, olisiko OP Etelä-Häme heille potentiaalinen työnantaja. Niistä vas-
taajista, jotka eivät ole suorittaneet työharjoitteluaan, 11 vastasi OP Ete-
lä-Hämeen olevan heille potentiaalinen työnantaja ja 11 ei osannut sa-
noa. Tämä ryhmä sisältää kyselyn perusteella monta potentiaalista työ-
harjoittelun suorittajaa OP Etelä-Hämeelle.

Toisen vuoden opiskelijoista kolme vastaajaa oli suorittanut työharjoitte-
lun. Toisen vuoden opiskelijoista 20 ei ollut vielä suorittanut työharjoit-
teluaan. Tästä vastaajajoukosta 12 vastaajaa pitää OP Etelä-Häme poten-
tiaalisena työnantajana, seitsemän vastaajaa ei osaa sanoa ja yksi vastaaja
ei pidä OP Etelä-Hämettä potentiaalisena työnantajana ollenkaan. Tästä-
kin ryhmästä on havaittavissa yhteys työharjoittelun suorittamisen ja OP
Etelä-Hämeen kiinnostavuuden välillä. Ne opiskelijat, jotka eivät ole
suorittaneet työharjoittelua, pitivät OP Etelä-Hämettä potentiaalisempana
työnantajana kuin ne, jotka ovat suorittaneet harjoittelunsa. Tähän vai-
kuttaa myös se, että suurin osa vastaajista ei ole vielä suorittanut harjoit-
telua ollenkaan.

Kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoista työharjoittelun on suorit-
tanut suurempi osa kuin aiemmassa opintojensa vaiheessa olevista opis-
kelijoista. Tähän vastaajaryhmään kuului yhteensä 56 opiskelijaa, joista
41 oli suorittanut työharjoittelun. Työharjoittelun suorittaneista 18 vas-
taajaa piti OP Etelä-Hämettä potentiaalisena työnantajana. Kahdeksan
vastaajaa ei pitänyt OP Etelä-Hämettä potentiaalisena työnantajana ja 15
ei osannut sanoa. Niistä opiskelijoista, jotka eivät ole suorittaneet työhar-
joitteluaan, kahdeksan pitää OP Etelä-Hämettä potentiaalisena työnanta-
jana. Niistä opiskelijoista, jotka eivät ole suorittaneet työharjoittelua, 31
vastasi OP Etelä-Hämeen olevan heille potentiaalinen työnantaja.
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Vastaajien välillä vertailtiin opintojen suuntautumista ja finanssialan
kiinnostavuutta. Finanssialasta kiinnostuneimmat opiskelijat olivat suun-
tautuneet opinnoissaan taloushallintoon. Alla olevassa kuviossa 13 on
eritelty eri vastausvaihtoehdot ja opintojen suuntautumiset.

Kuvio 12. Finanssialan kiinnostavuus pääainevaihtoehdoittain

Yllä olevasta kuviosta 12 huomataan, että taloushallinnon opiskelijoista
11 vastaajaa oli erittäin kiinnostunut työskentelemään finanssialalla. 29
vastaajaa 49:stä oli joko erittäin kiinnostunut tai kiinnostunut työskente-
lemään finanssialalla. Pääaineesta riippumatta yhteensä 45 vastaajaa oli
joko erittäin kiinnostunut tai kiinnostunut työskentelemään finanssialalla.
Kaikista vastaajista vain kuusi vastaajaa ei ollut ollenkaan kiinnostunut
työskentelemään finanssialalla.

Vastaajia pyydettiin kertomaan olisiko OP Etelä-Häme heille potentiaa-
linen työnantaja. 50 vastaajaa piti OP Etelä-Hämettä heille potentiaalise-
na työnantajana. Vastaajista eroteltiin miten vastaukset jakautuivat eri
pääaineen opiskelijoiden välille.
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Kuvio 13. OP Etelä-Hämeen potentiaalisuus työnantajana opiskelujen suuntautumisen
suhteen

Yllä olevasta kuviosta 13 huomataan, kuinka selkeä enemmistö vastaa-
jista suuntautuu taloushallintoon opinnoissaan. Niistä vastaajista, jotka
pitävät OP Etelä-Hämettä potentiaalisena työnantajana, suurin osa opis-
kelee taloushallintoa. Ikäjakaumaltaan kiinnostuneimpia olivat 18—22-
vuotiaat vastaajat. OP Etelä-Hämettä potentiaalisena työnantajana pitä-
neistä 50 vastaajasta 26 oli 18—22-vuotiaita. Tosin heitä oli myös eniten
kyselyyn vastanneiden joukossa.

4.4 Työpaikan valintaan vaikuttavat tekijät

Työpaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä kysyttiin tekijöitä, jotka vai-
kuttavat potentiaalisten työnantajien valintaan. Tässä osiossa kysyttiin
myös tärkeitä seikkoja työpaikkaa valittaessa. Tässä kysymysosiossa ky-
syttiin neljää tärkeintä tekijää potentiaalista työnantajaa mietittäessä.
Vastaajille annettiin vaihtoehdoiksi yleisesti tärkeitä työpaikan valintaan
vaikuttavia tekijöitä.

Tärkeimmiksi tekijöiksi potentiaalisten työnantajien valinnassa nousivat
yrityksen hyvä imago, työpaikan hyvä ilmapiiri, hyvä työyhteisö ja hyvä
esimiestyö. 18.9 % vastaajista piti yrityksen imagoa tärkeänä tekijänä po-
tentiaalisen työnantajan valinnassa.
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Kuvio 14. Potentiaalisen työnantajan valintaan vaikuttavat tekijät

Yllä olevaan kuvioon 14 on koottu potentiaalisen työnantajan valintaan
vaikuttavia tekijöitä. Kuvion perusteella huomataan, että suurin vaikutta-
va tekijä on yrityksen imago. 18.9 % vastaajista piti yrityksen imagoa
tärkeänä tekijänä potentiaalisen työnantajan valinnassa. Toiseksi eniten
vaikuttaa työpaikan hyvä ilmapiiri. Hyvää ilmapiiriä arvosti 16.4 % vas-
taajista. Kolmanneksi eniten vaikuttaa hyvä työyhteisö (13 % vastauksis-
ta) ja neljänneksi eniten hyvä esimiestyö (12.5 % vastauksista).

Opiskelijoilta kysyttiin myös niitä tekijöitä, joita he pitävät tärkeinä työ-
paikkaa valitessaan. Vastaajia pyydettiin valitsemaan yhdeksästä tekijäs-
tä neljä tärkeintä. Vastausten perusteella neljä tärkeintä tekijää olivat
etenemismahdollisuudet, hyvä palkkaus, mielenkiintoiset työtehtävät ja
monipuoliset työtehtävät. Seuraavassa kuviossa 15 on esitetty vastausten
jakautuminen vähiten suositusta suosituimpaan tekijään.
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Kuvio 15. Työpaikan valintaan vaikuttavat tärkeät tekijät

Yllä olevasta kuviosta 15 huomataan, kuinka vastaukset ovat jakautuneet
erittäin tasaisesti eri vaihtoehtojen välillä. Suosituimman ja toiseksi suo-
situimman vastausvaihtoehdon välillä on vain 0.7 % ero. Toiseksi suosi-
tuimman ja kolmanneksi suosituimman välinen ero on vain 0.3 %. Tästä
vaihtoehdosta eteenpäin vastaukset jakautuvat suuremmalla hajonnalla,
kunnes kahden viimeisen vastauksen välillä on vain 0.5 % ero.

Työpaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä kysyttiin myös kumpaa an-
netuista tekijöistä opiskelijat pitävät tärkeänä työpaikassa. Vastaaja ei
välttämättä osannut hahmottaa, miten kysymykseen tulee vastata. Kysy-
myksen tarkoitus oli kartoittaa, kumpaa tekijää opiskelijat pitävät tärke-
ämpänä työpaikkaa valitessaan, vasemmalla puolella olevaa vai oikealla
puolella olevaa.
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Alla olevassa taulukossa 1 kysymyksen vastaajamäärät on eritelty tar-
kemmin.

Taulukko 1. Työpaikan valinnassa tärkeämpi tekijä

Vastausvaihtoehto Ei niin
tärkeä,
vastauk-
set lkm

Tär-
keä,
vasta-
ukset
lkm

Toinen vastausvaihtoehto

Säännöllinen
työaika

38 65 Riittävästi vapaa-aikaa

Säännölliset
kuukausiansiot

43 60 Mielenkiintoiset työtehtä-
vät

Kansainvälinen
työyhteisö

51 52 Paikallinen työnantaja

Suuri yritys 63 40 Pieni yritys
Hyvät etenemis-
mahdollisuudet

54 49 Vakituinen työ

Vaihtelevat
työtehtävät

80 23 Rutiininomaiset työtehtä-
vät

Vastausten määrä 329 289

Yllä olevassa taulukossa 1 on eritelty työpaikan valintaan vaikuttavia te-
kijöitä. Vastaukset ovat tulkinnanvaraisia, sillä kysymys voidaan tulkita
monella tapaa, ja siksi tuloksetkin ovat tulkinnanvaraisia. Jos kysymys
tulkitaan siten, että vaihtoehdoista tärkeä on saanut enemmän vastauksia,
huomataan, että vastaajat arvostavat riittävää vapaa-aikaa, mielenkiintoi-
sia työtehtäviä ja paikallista työnantajaa enemmän kuin vasemman laidan
vaihtoehtoja. Jos taas kysymyksen asettelu olisi ollut toisenlainen ja esi-
merkiksi vaihtelevat työtehtävä ja rutiininomaiset työtehtävät olisivat ol-
leet toisin päin, olisi vastausten tulkitseminen ollut hyvin erilainen. Nyt
huomataan, että rutiininomaisia työtehtäviä pitää tärkeinä 23 vastaajaa,
kun taas vaihtelevia työtehtäviä ei arvosteta niin paljon. Sama ero huo-
mataan hyvien etenemismahdollisuuksien ja vakituisen työn välillä. Jos
kysymys olisi aseteltu eri tavoin, olisivat vastauksetkin todennäköisesti
jakautuneet eri lailla. Aikaisemmassa vaiheessa tutkimusta vastaajat ovat
kuitenkin pitäneet hyviä etenemismahdollisuuksia tärkeinä.

Kysymyksen perusteella opiskelijat pitävät vapaa-aikaa tärkeämpänä
kuin säännöllistä työaikaa. Tämä on havaittu myös aikaisemmissa työn-
antajakuvatutkimuksissa. Aikaisemmat tutkimukset tukevat tämän ky-
symyksen vastausvaihtoehdon tulkitsemista. Aikaisemmat tutkimukset
ovat myös osoittaneet, että vapaa-ajan merkitys korostuu. Seuraava kohta
kertoo, että mielenkiintoisia työtehtäviä arvostetaan enemmän kuin sään-
nöllisiä kuukausiansioita. Tämä on havaittu myös aikaisemmissa tutki-
muksissa. Työyhteisön kansainvälisyys tai paikallisuus jakautuivat mel-
ko hyvin puoliksi. Noin puolet vastaajista ei pidä kansainvälistä työyh-
teisöä tärkeänä tekijänä verrattuna paikalliseen työnantajaan.
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Suuryrityksen ja pienyrityksen välillä on havaittavissa pieni ero. 23 vas-
taajan ero kertoo, että pientä yritystä ei arvosteta työntekijämarkkinoilla
yhtä paljon kuin suurta yritystä. Tähän saattaa liittyä esimerkiksi suurten
yritysten näkyvämpi rekrytointi ja useammat avoimet työpaikat. Pienet
yritykset eivät työllistä yhtä paljon kuin suuret. Vakituista työtä ja hyviä
etenemismahdollisuuksia verrattaessa 54 vastaajaa on sitä mieltä, että
hyvät etenemismahdollisuudet eivät ole niin tärkeitä. Vakituista työtä pi-
tää tärkeänä 49 vastaajaa. Rutiininomaisia työtehtäviä ei juurikaan arvos-
teta opiskelijoiden keskuudessa.

4.5 OP Etelä-Hämeen työnantajamielikuva

OP Etelä-Hämeen työantajamielikuvaa kartoitettiin pyytämällä vastaajia
kertomaan neljä adjektiivia, jotka heille tulee ensimmäisenä mieleen OP
Etelä-Hämeestä. Vastausten joukosta nousi selvästi esille neljä yleisintä
adjektiivia, jotka olivat luotettava, paikallinen, tuttu ja vakaa. Alla ole-
vassa kuviossa on eritelty muitakin adjektiiveja, joita vastauksista poi-
mittiin yleisinä. Tässä vastausosiossa vastaajia pyydettiin myös erittele-
mään, mitkä tekijät houkuttelevat juuri OP Etelä-Hämeelle töihin ja mit-
kä erottuvuustekijät he liittäisivät OP Etelä-Hämeeseen.

Kuvio 16. OP Etelä-Hämeen mielikuva

Yllä olevassa kuviossa 16 on nostettu esille yleisimmät adjektiivit, joilla
vastaajat kuvasivat OP Etelä-Hämettä. Yleisin adjektiivi vastausten jou-
kossa oli luotettava, toiseksi yleisin paikallinen, kolmanneksi yleisin tut-
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tu ja neljänneksi yleisin vakaa. Muita usein esiintyviä adjektiiveja olivat
oranssi, tunnettu, monipuolinen, mielenkiintoinen, suuri, suomalainen ja
turvallinen. Vastauksista suurin osa oli positiivisia. Hyvin pieni osa vas-
tauksista oli negatiivisia tai negatiivissävytteisiä. Muutama vastaaja piti
OP Etelä-Hämettä tylsänä, vanhanaikaisena, yliarvostettuna, jämähtä-
neenä tai tuntemattomana.

Adjektiivien listaamisen lisäksi OP Etelä-Hämeen työnantajakuvaa kar-
toitettiin esittämällä erilaisia väittämiä OP Etelä-Hämeestä. Vastaajille
annettiin väittämiä, joita heidän piti verrata asteikolla yhdestä viiteen.
Asteikolla numero viisi tarkoitti, että vastaaja on täysin samaa mieltä ja
yksi kertoi vastaajan olevan täysin eri mieltä. Alla olevassa taulukossa
on eritelty millaisia keskiarvoja väittämiin muodostui.

Kuvio 17. OP Etelä-Hämeestä annettiin väittämiä joiden paikkansapitävyyttä vastaa-
jien piti arvioida asteikolla 1-5

Edellisen kuvion 17 kokonaisluvut kertovat miten vastaukset ovat jakau-
tuneet vastausvaihtoehdoittain. Kaaviosta nähdään, että OP Etelä-Häme
nähdään pääosin luotettavana, vakaana ja vakavaraisena yrityksenä. Tä-
mä perustuu siihen, että näissä väittämissä on vastaukset ovat jakautu-
neet tasaisimmin vastausvaihtoehtojen 3-5 välille. Väittämissä siitä, että
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OP Etelä-Häme on raikas, moderni ja mielenkiintoinen vastaukset ovat
keskittyneet vahvemmin vastausvaihtoehtojen vasemmalle puolelle, jon-
ka mukaan vastaaja on väitteestä täysin eri mieltä.
Seuraavassa kyselyn vaiheessa opiskelijoita pyydettiin erittelemään, mit-
kä tekijät heitä houkuttelevat töihin juuri OP Etelä-Hämeeseen. Vastaa-
jille annettiin vaihtoehtoja, joista heidän piti valita tärkeimmät tekijät.
Vastausohjeeksi annettiin, että vaihtoehdoista voi valita yhden tai use-
amman. Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Neljä tärkeintä kriteeriä
olivat hyvät etenemismahdollisuudet, mielenkiintoiset työtehtävät, mo-
nipuoliset työtehtävät ja hyvä palkkaus.

Kuvio 18. Mitkä tekijät houkuttelevat töihin OP Etelä-Hämeelle

Yllä olevasta kuviosta 18 voidaan havaita, että eri tekijöiden välillä ei ole
juurikaan eroa. Vastaukset jakautuivat tasaisesti eri vaihtoehtojen välille.
Erityisen tasaista oli jakautuminen hyvien etenemismahdollisuuksien ja
mielenkiintoisten työtehtävien välillä. Näiden kahden suosituimman
vaihtoehdon välillä oli vain yhden vastauksen. Monipuoliset työtehtävät
olivat kolmanneksi suosituin vaihtoehto. Monipuolisten työtehtävien ja
hyvän palkkauksen erotti myös vain yksi vastaus. Loppujen vaihtoehto-
jen väliset erot olivat suurempia kuin ensimmäisten. Hyvän työilmapiirin
ja haasteellisten työtehtävien välillä oli vain kuuden vastauksen ero. Hy-
vät luontaisedut vaihtoehto keräsi vähiten vastauksia.
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Eri pääainevaihtoehtoihin suuntautuneita opiskelijoita houkuttelivat eri-
laiset tekijät. Alla olevasta kuviosta huomataan, että taloushallinnon
opiskelijoita houkuttelevat eniten mielenkiintoiset työtehtävät ja työteh-
tävien monipuolisuus. Myös hyvät etenemismahdollisuudet ja hyvä
palkkaus kiinnosti tätä ryhmää.

Kuvio 19. Houkuttelevat tekijät eri pääainevaihtoehdon valinneiden kesken

Yllä olevasta kuviosta 19 huomataan myös, että taloushallinnon sekä
markkinoinnin ja asiakasosaamisen opiskelijoita houkuttelevat hyvin
samanlaiset tekijät, tosin hieman eri järjestyksessä. Markkinoinnin ja
asiakasosaamisen opiskelijoita houkuttelevat hyvät etenemismahdolli-
suudet, hyvä palkkaus, mielenkiintoiset työtehtävät ja monipuoliset työ-
tehtävät. Liiketoiminnan kehittämisen opiskelijoita kiinnostivat myös
samat tekijät kuin kahta muuta ryhmää, mutta tämän vastaajajoukon vas-
tauksista huomataan lisäksi se, että myös haasteelliset työtehtävät hou-
kuttelevat OP Etelä-Hämeelle töihin.
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Erottuvuustekijöistä OP Etelä-Hämeeseen liitettiin useimmiten monipuo-
lisuus ja paikallisuus. Muita usein liitettyjä adjektiiveja olivat nuorek-
kuus ja monipuolisuus.

Kuvio 20. OP Etelä-Hämeen erottuvuustekijät

Yllä olevassa kuviossa 20 on eritelty, miten vastaukset jakautuivat eri
vastausvaihtoehtojen välille prosenteittain. Taulukosta huomataan, että
erottuvuustekijöistä paikallisuus oli yleisin OP Etelä-Hämeeseen liitettä-
vä tekijä. Toiseksi yleisin oli monipuolisuus. Kolmanneksi yleisin tekijä
oli nuorekkuus ja neljänneksi yleisin digitaalisuus. Erottuvuustekijöistä
edelläkävijä liitettiin OP Etelä-Hämeeseen melko harvoin.

OP Etelä-Hämettä haluttiin verrata myös muihin alueen pankkeihin. Vas-
taajia pyydettiin liittämään yksi erottuvuustekijä yhteen pankkiin.

Taulukko 2. Erottuvuustekijät pankkien välillä

Erottuvuustekijä Pankki Vastauksia
vaihtoehdossa
N

Moderni Nordea 42
Digitaalinen OP 43
Luotettava OP 80
Avoin OP 70
Vastuullinen OP 73
Paikallinen OP 94
Kansainvälinen Danske Bank 48
Menestyvä Nordea 53
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Edellisellä sivulla olevassa taulukossa 2 on eritelty erottuvuustekijä ja
pankki, johon kyseinen tekijä liitettiin useimmiten. Vastauksista huoma-
taan, että vastaajat liittivät useimmiten OP Etelä-Hämeeseen erottuvuus-
tekijät digitaalinen, luotettava, avoin, vastuullinen ja paikallinen. OP Ete-
lä-Häme koetaan luotettavana myös aikaisemmassa kyselyn vaiheessa.

Tässä kysymyksessä vastausten jakautuminen ikäryhmittäin poikkesi eri-
tyisesti nuorten vastaajien vastauksissa. Nuoret (18—22-vuotiaat) liitti-
vät modernin OP Etelä-Hämeeseen, kun taas kokonaiskuvassa Nordea
liitettiin useimmiten moderniin. Nuorten vastauksissa myös digitaalisuus
liitettiin useimmiten Nordeaan, kun taas kokonaisvastauksissa digitaali-
suus liitettiin OP Etelä-Hämeeseen.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksesta voidaan tehdä johtopäätös, että OP Etelä-Häme tunnetaan
vastaajien keskuudessa ja että vastaajia kiinnostaa finanssiala työnanta-
jana. Vuonna 2015 toteutetun työnantajakuvatutkimuksen mukaan OP
ryhmä oli sijalla 6 listauksessa 100 houkuttelevimmista työnantajasta
Suomessa. Sijalla 2 oli Nordea. Tämä tutkimus jatkaa samaa linjaa valta-
kunnallisen tutkimuksen kanssa (Universum 2015). Tämän tutkimuksen
mukaan vastaajia kiinnostaa finanssiala alan monipuolisten tehtävien,
hyvän palkkauksen ja hyvien etenemismahdollisuuksien takia.

Teoreettisessa viitekehyksessä avoimuus ja vastuullisuus nostettiin esille
työelämän murroksen yhteydessä. Jatkossa työntekijät tulevat haluamaan
yrityksiltä entistä enemmän avoimuutta ja vastuullisuutta valinnoissa.
Näiltä osin OP Etelä-Häme vastaa vastaajien odotuksia. OP Etelä-Häme
on luonut itsestään avoimen ja vastuullisen kuvan vastaajien keskuudes-
sa. Avoimuus ja luottamus yhdistetään yritykseen usein ristiin. Ilman
avoimuutta yritys ei voi luoda luottamusta. Avoimuus vaatii myös vas-
tuullisuutta. OP Etelä- Hämeen kohdalla avoimuus ja vastuullisuus voi-
daan nähdä esimerkiksi sponsoritoimintana ja erilaisilla yhteistöillä eri
tahojen kanssa. Myös yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa
luo varmasti avoimuutta opiskelijoiden keskuudessa.

Teoreettisessa viitekehyksessä kerrotaan vahvan brändin ja luotettavuu-
den merkityksestä työnantajakuvalle. OP Etelä-Hämeeseen liitettiin ylei-
simpänä erottuvuustekijänä luotettavuus, digitaalisuus, avoimuus ja mo-
nipuolisuus. Nämä tekijät muodostavat OP Etelä-Hämeen brändiä ja
imagoa. Erottuvuustekijät ovat mielenkiintoisia OP Etelä-Hämeelle, kos-
ka niitä korostamalla voidaan luoda imagosta entistäkin vahvempi. Mo-
nipuolisuutta OP Etelä-Häme tarjoaa toimimalla perinteisellä pankkialal-
la, mutta tarjoamalla saman katon alta myös vahinkovakuutus-, yritys- ja
kiinteistönvälityspalvelut. Monipuolisuus työtehtävissä auttaa työnteki-
jää jaksamaan työssä ja houkuttelee moniosaajia töihin. OP Ryhmän si-
sällä ja myös OP Etelä-Hämeen sisällä on todella hyvät mahdollisuudet
työkiertoon ja erilaisiin urapolkuihin. Markkinoimalla tätä, OP Etelä-
Häme korostaa monipuolisuuttaan.

Tutkimuksessa saatiin selville OP Etelä-Hämeen mielikuvan ja erottu-
vuustekijöiden lisäksi niitä tekijöitä, joita opiskelijat arvostavat työpaik-
kaa valitessaan. Vastauksista huomataan, että teoreettisessa viitekehyk-
sessä esitetyt tärkeät seikat työnantajan valinnassa koetaan tärkeiksi
myös tämän tutkimuksen vastaajien keskuudessa. Tärkeitä tekijöitä ovat
muun muassa yrityksen hyvä imago sekä työpaikan hyvä ilmapiiri, joka
paitsi auttaa työntekijää jaksamaan työssä paremmin, myös luo hyvää
työnantajamielikuvaa. Työpaikan ilmapiiri vaikuttaa oleellisesti hyvään
työyhteisöön. Hyvässä työyhteisössä työtä on helppo tehdä ja tulosta
syntyy.
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Kun verrataan teoreettisen viitekehyksen tietoja tutkimukseen, havaitaan
että OP Etelä-Häme vastaa suurilta osin aikaisempien tutkimusten mu-
kaisia kriteerejä hyvästä työnantajasta. Teoreettisessa viitekehyksessä
kerrotaan, että hyvä työilmapiiri ja hyvä työyhteisö ovat tärkeitä tekijöitä
sekä työnantajakuvan muodostamisessa että työpaikan valinnassa. Vas-
tausten perusteella OP Etelä-Hämeeseen liitetään hyvä työilmapiiri hou-
kuttelevaksi tekijäksi työpaikkaa valitessa. OP Etelä-Hämeeseen liitettyjä
houkuttelevia tekijöitä olivat myös mielenkiintoiset työtehtävät, moni-
puoliset työtehtävät ja hyvä palkkaus sekä hyvät etenemismahdollisuu-
det. Teoreettisessa viitekehyksessä kerrotaan, että mielenkiintoiset työ-
tehtävät ovat pohja työssä jaksamiselle. Työssä jaksaminen taas edesaut-
taa hyvän työilmapiirin ja toimivan työyhteisön muodostamista.

Luottamus on perusta hyvälle työyhteisölle ja menestykselle. Myös va-
kaus on erityisesti finanssialan yritykselle hyvä asia. Vastaajat näkevät
OP Etelä-Hämeen vakaana ja paikallisena toimijana, johon voi luottaa.
Neljänneksi yleisin adjektiivi oli tuttu. Tuttuus on pankille tärkeä seikka,
koska tuttuun yritykseen on helppo tulla käymään tai hakea töihin. Tut-
tuus kertoo siitä, että OP Etelä-Häme on näkynyt vastaajien keskuudessa
positiivisesti ja on myös jäänyt vastaajien mieleen tuttuna.

Tutkimuksessa selvisi, että myös hyvää esimiestyötä arvostetaan. Teo-
reettisessa viitekehyksessä on mainittu, että hyvä esimiestyö vaikuttaa
paitsi työyhteisöön, myös yrityksen tuloksellisuuteen. Vastaukset tukevat
teoreettista viitekehystä myös siinä, kuinka tärkeänä imago koetaan
työnantajamielikuvan muodostamisessa. Aikaisemmissa tutkimuksissa
on selvitetty, että työpaikkaa valitessa kolme tärkeintä kriteeriä ovat hy-
vä palkkaus, työpaikan ilmapiiri ja varmuus työsuhteen jatkuvuudesta.
(Pinonmaa 2013.) Tämän tutkimuksen perusteella vastaajat arvostavat
hyviä etenemismahdollisuuksia, mielenkiintoisia työtehtäviä, monipuoli-
sia työtehtäviä ja hyvää palkkausta. Tutkimuksessa oli havaittavissa jon-
kin verran eroja eri pääaineiden opiskelijoiden keskuudessa.

Vastaajista suurin osa oli jonkin verran kiinnostunut työskentelemään fi-
nanssialalla. Vastausvaihtoehdoista jonkin verran kiinnostunut on vastaa-
jalle helppo vastaus. Vastausvaihtoehto kuvaa keskivertoa kiinnostusta
tai ei-kiinnostusta finanssialaa kohtaan. Tämän vastausvaihtoehdon va-
linnut opiskelija ei välttämättä ole vielä päättänyt, mihin haluaa sijoittua
työelämässä. Voi olla, että vastaaja ei ole tutustunut finanssialaan tai vas-
taaja ei ole vielä miettinyt tulevaa uraansa työelämässä. Vastausvaihtoeh-
to voidaan tulkita myös siten, että vastaaja on ehkä kiinnostunut työsken-
telemään joskus finanssialalla, mutta ei välttämättä nyt vaan myöhem-
min. Tämän vastaajaryhmän kiinnostusta finanssialaa kohtaan voidaan
vahvistaa erilaisilla tapahtumilla ja esimerkiksi koulun kautta järjeste-
tyissä harjoittelu info tilaisuuksissa. Koululla järjestettävät tilaisuudet
ovat mainio tapa viestiä OP Etelä-Hämeen olevan hyvä työnantaja.
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Nuoret 18—22-vuotiaat, olivat aktiivisimpia vastaajia. Heistä puolet
opiskeli taloushallintoa ja puolet markkinointia. Nuoret myös pitivät OP
Etelä-Hämettä potentiaalisimpana työnantajana. Nuorista vastaajista noin
puolet ei ole vielä suorittanut työharjoitteluaan. Tämä on OP Etelä-
Hämeelle otollinen ryhmä luoda vahvaa ja positiivista työnantajakuvaa.
Mielenkiintoista on, että erittäin kiinnostuneita vastaajia on 10 vastaajaa
enemmän  kuin  ei  lainkaan  kiinnostuneita.  Tieto  on  tärkeä  OP  Etelä-
Hämeelle, koska vastaajajoukossa on niin suuri määrä jonkin verran
kiinnostuneita ja selvästi kiinnostuneita. Vahvistamalla tämän ryhmän
kiinnostusta finanssialaa kohtaan, voidaan saada paljon hyviä hakijoita.

Vastauksista voidaan päätellä, että opintojensa alussa olevat vastaajat pi-
tävät finanssialaa kiinnostavampana kuin muut vastaajat. Tähän saattaa
vaikuttaa se, että opintojen alussa ei ole vielä niin tarkasti määritelty
opintojen suuntautumista. Myöskään työharjoittelupaikan valitseminen ja
työharjoittelun suorittaminen ei ole vielä opintojen alkuvaiheessa kovin
ajankohtaista. Työharjoittelun suorittaneista opiskelijoista vain kolme
vastaajaa on erittäin kiinnostuneita työskentelemään finanssialalla. Tämä
tukee päätelmää siitä, että opintojen alussa olevat ovat kiinnostuneempia
työskentelemään finanssialalla, koska opintoihin kuuluvaa työharjoitte-
lua ei ole vielä suoritettu.

Pohdittaessa sitä, millaisena OP Etelä-Häme nähdään työnantaja, voi-
daan vastausten perusteella määritellä OP Etelä-Hämeen olevan luotetta-
va, vakaa, paikallinen ja tuttu. Nämä adjektiivit olivat yleisimmät tulok-
sissa esille nousseet sanat, joilla OP Etelä-Hämettä kuvattiin. Näillä ad-
jektiiveilla voidaan määritellä millainen OP Etelä-Häme on työnantajana.
Luotettavuus tuli ilmi sekä kysyttäessä adjektiiveja, joita OP Etelä-
Hämeestä tulee ensimmäisenä mieleen, että myös kysymyksessä, jossa
OP Etelä-Hämeeseen piti liittää erottuvuustekijöitä. Luotettavuus on yri-
tykselle hyvä asia, sillä työntekijät arvostavat yritystä, johon he voivat
luottaa.

Muita OP Etelä-Hämeen työnantajakuvaa määritteleviä tekijöitä olivat
erilaiset erottautumistekijät. Teoreettisessa viitekehyksessä määriteltiin,
että erottautumistekijät ovat tärkeä osa yrityksen työnantajakuvaa. Tässä
tutkimuksessa yleisimpiä esiin nousseita erottautumistekijöitä olivat digi-
taalisuus, avoimuus ja vastuullisuus. Digitaalisuus on OP Etelä-Hämeelle
tärkeä erottautumistekijä, sillä finanssiala digitalisoituu kovaa vauhtia.
Yhdelläkään finanssialan toimijalla ei ole varaa jäädä jälkeen digitalisaa-
tiossa.

Tulevaisuudessa moni asia hoidetaan digitaalisesti ja myös työpaikoilla
on syytä panostaa digitaalisuuteen jo nyt. OP Etelä-Häme on selvästi on-
nistunut viestimään digitaalisuudestaan opiskelijoille hyvin, koska se lii-
tettiin useimmiten juuri OP Etelä-Hämeeseen. OP Ryhmä onkin panos-
tanut viime aikoina erityisesti mobiililaitteilla toimivaan pankkisovelluk-
seen OP-mobiiliin ja kulutusta seuraavaan Pivo-sovellukseen.
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Mielenkiintoinen huomio on että suurin osa vastaajista, jotka pitävät OP
Etelä-Hämettä potentiaalisena työnantajana, on valinnut opintojensa
suuntautumiseksi taloushallinnon. Finanssiala yleisesti kiinnostaa eniten
juuri taloushallinnon opiskelijoita. Tämä on mielenkiintoinen seikka, sil-
lä nykyisin suurin osa finanssialan tehtävistä liittyy enemmän tai vä-
hemmän markkinointiin. Tutkimuksen tuloksen vuoksi voidaan arvioida,
onko kyselyn vastausvaihtoehdot valittu oikein ja vaikuttavatko ne opis-
kelijoiden vastauksiin. Toisaalta kyselyyn vastanneista suurin osa opis-
keli taloushallintoa pääaineenaan. Tämä saattaa vaikuttaa tutkimuksen
tuloksiin kokonaisuutena.

Toiseksi eniten kiinnostuneita löytyi asiakasosaamiseen ja markkinoin-
tiin suuntautuneista opiskelijoista. Heidän joukostaan yhdeksän vastaajaa
oli kiinnostunut työskentelemään finanssialalla. Tässä joukossa oli myös
eniten vastaajia, jotka eivät olleet lainkaan kiinnostuneita työskentele-
mään finanssialalla. Kolmannesta pääainevaihtoehdosta, liiketoiminnan
kehittämisestä, kiinnostuneita oli yhteensä seitsemän vastaajaa. Tästä
joukosta vain yksi ei ollut ollenkaan kiinnostunut.

OP Etelä-Häme on luonut itsestään avoimen ja vastuullisen kuvan vas-
taajien keskuudessa. OP Etelä-Hämeeseen liitettyjä houkuttelevia tekijöi-
tä olivat mielenkiintoiset työtehtävät, monipuoliset työtehtävät ja hyvä
palkkaus sekä hyvät etenemismahdollisuudet. Näitä tekijöitä korostamal-
la OP Etelä-Häme voi houkutella opiskelijoiden keskuudesta todella hy-
viä työntekijöitä puoleensa. Suurin osa tutkimukseen vastanneista opis-
kelijoista ei ollut vielä suorittanut työharjoitteluaan, joten OP Etelä-
Hämeen kannattaa jatkossakin osallistua erilaisiin harjoittelu info tilai-
suuksiin Hämeen ammattikorkeakoululla.

Tutkimuksessa selvisi, että vastaajat näkevät OP Etelä-Hämeen ensisijai-
sesti luotettavana, paikallisena, tuttuna ja vakaana työnantajana. Erottu-
vuustekijöitä olivat paikallisuus ja monipuolisuus. Erottuvuustekijöistä
myös digitaalisuus, luotettavuus, avoimuus ja vastuullisuus liitettiin sii-
hen.

Vastaajat näkevät OP Etelä-Hämeen vakaana ja paikallisena toimijana,
johon voi luottaa. Nuoret pitivät OP Etelä-Hämettä potentiaalisimpana
työnantajana. Nuorista vastaajista noin puolet ei ole vielä suorittanut
työharjoitteluaan. Tämä on OP Etelä-Hämeelle otollinen ryhmä luoda
vahvaa ja positiivista työnantajakuvaa. OP Etelä-Hämeen nähdään ole-
van luotettava, vakaa, paikallinen ja tuttu. Erottuvuustekijöitä olivat digi-
taalisuus, avoimuus ja vastuullisuus.

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa OP Etelä-Hämeen olevan hou-
kutteleva paikallinen työnantaja, joka kiinnostaa monenikäisiä ja moni-
puolisesti eri pääaineopiskelijoita. OP Etelä-Häme nähdään potentiaali-
sena työnantajana, joka tarjoaa monipuolisia työpaikkoja ja hyvät etene-
mismahdollisuudet työuralla.
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KYSELYLOMAKE

OP Etelä-Hämeen työnantajamielikuva ja työpaikan valintaan vai-
kuttavat tekijät

Kysely on osa opinnäytetyötäni. Opinnäytetyö tehdään Hämeen ammattikorkeakoululle,
OP Etelä-Hämeen toimeksiantona. Kysely on lähetetty kaikille Hämeen ammattikorkea-
koulun liiketalouden opiskelijoille.
Vastaukset käsitellään anonyymeina, eikä yksittäistä vastaajaa näin ollen voida tunnistaa
vastauksista. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Vastausaikaa on 4.11.2015
saakka.

Osallistumalla kyselyyn voit voittaa leffapaketin Biorexiin. Leffapaketteja arvotaan yh-
teensä 3 kpl kyselyyn vastanneiden kesken. Yhteystiedot kyselyn lopussa ovat arvontaa
varten.

1. Ikä *

18-22

23-27

28-31

31-35

yli 35

2. Sukupuoli *

Mies

Nainen

3. Monettako vuotta opiskelet liiketaloutta *

1. vuotta

2. vuotta

3. vuotta

4. vuotta
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4. Mihin suuntaudut opinnoissasi? *

Asiakasosaaminen ja markkinointi

Taloushallinto

Liiketoiminnan kehittäminen

5. Oletko jo suorittanut opintoihisi kuuluvan työharjoittelun? *

Kyllä

En

6. Kuinka kiinnostunut olet työskentelemään finanssialalla? *

Erittäin kiinnostunut

Kiinnostunut

Jonkin verran kiinnostunut

En lainkaan kiinnostunut

En osaa sanoa

7. Minkä tekijöiden perusteella valitset potentiaaliset työnantajat? Valitse neljä
tärkeintä. *

Tuttavien positiiviset kokemukset yrityksestä työnantajana

Yrityksen hyvä imago

Yrityksen vahva brändi

Hyvä viestintä

Hyvä esimiestyö

Hyvä työyhteisö

Työpaikan hyvä ilmapiiri

Hyvät työkaverit

Avoimuus

8. Mitä tekijöitä pidät tärkeinä työpaikkaa valitessa? Valitse neljä tärkeintä. *

Hyvä palkkaus

Etenemismahdollisuudet
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Joustavat työajat

Säännölliset työajat

Hyvä työilmapiiri

Joustava työnantaja

Mielenkiintoiset työtehtävät

Monipuoliset työtehtävät

Vaihtelevat työtehtävät

9. Kumpaa tekijää arvostat enemmän työpaikassa? Valitse toinen. *
Ei niin tär-
keä Tärkeä

Säännöllinen työaika Riittävästi vapaa-aikaa

Säännölliset kuukausiansiot Mielenkiintoiset työtehtä-
vät

Kansainvälinen työyhteisö Paikallinen työnantaja
Suuri yritys Pieni yritys
Hyvät etenemismahdollisuu-
det Vakituinen työ

Vaihteleva työtehtävät Rutiininomaiset työtehtä-
vät

10. Onko OP Etelä-Häme sinulle potentiaalinen työnantaja? *

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

11. Jos vastasit kysymykseen 10 ei, perustele miksi?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

12. Mitkä adjektiivit kuvaavat OP Etelä-Hämettä parhaiten? Kerro neljä ensim-
mäisenä mieleen tulevaa *
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

13. Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa? Valitse asteikolla 1-5.
(1= täysin eri mieltä 5=täysin samaa mieltä) OP Etelä-Häme on *

1 2 3 4 5
Moderni

Raikas

Luotettava

Mielenkiintoinen

Vakaa

Vakavarainen

Monipuolinen

14. Mitkä tekijät OP Etelä-Hämeessä houkuttelevat työnantajana? Voit valita yh-
den tai useamman vaihtoehdon. *

Hyvä palkkaus

Mielenkiintoiset työtehtävät

Monipuoliset työtehtävät

Haasteelliset työtehtävät

Hyvä työilmapiiri

Hyvät etenemismahdollisuudet

Hyvät luontaisedut (ruokaetu, palkitsemiset jne.)

15. Mitkä erottuvuustekijät liittäisit OP Etelä-Hämeeseen? Voit valita yhden tai
useamman. *

Nuorekas

Digitaalinen

Monipuolinen palveluntarjoaja

Edelläkävijä



OP Etelä-Hämeen työnantajamielikuva amk-opiskelijoiden näkökulmasta

Paikallinen

16. Mitkä ominaisuudet liittäisit eri pankkeihin? Yhdistä yksi tekijä yhteen
pankkiin. *

OP Nordea Danske bank Handelsbanken
Moderni

Digitaalinen

Luotettava

Avoin

Vastuullinen

Paikallinen

Kansainvälinen

Menestyvä

17. Täytä yhteystietosi jos haluat osallistua leffapaketin arvontaan

Etunimi ________________________________

Sukunimi ________________________________

Sähköposti ________________________________


