
Saimaan ammattikorkeakoulu 
Liiketalous ja kulttuuri, Lappeenranta 
Liiketalouden koulutusohjelma 
Markkinointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viivi Virolainen 
 

Henkilöstö brändin rakentajana 
Case: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Sosteri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 2018   



2 

Tiivistelmä 

Viivi Virolainen 
Henkilöstö brändin rakentajana, Case: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Sosteri, 45 sivua, 2 liitettä 
Saimaan ammattikorkeakoulu  
Liiketalous ja kulttuuri, Lappeenranta 
Liiketalouden koulutusohjelma 
Markkinointi 
Opinnäytetyö 2018  
Ohjaajat: lehtori, TkT, Pasi Juvonen, Saimaan ammattikorkeakoulu,  
viestintäpäällikkö Suvi Sikstus, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri 
 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten henkilöstö vaikuttaa brändin ra-
kentumiseen case-organisaatio Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Soste-
rissa. Työssä selvitettiin, tunnistaako henkilöstö brändin eri osa-alueet ja koke-
vatko he, että nämä näkyvät heidän palvelutyössään. Selvitettiin myös, viestiikö 
henkilöstö työstään ulospäin ja mitä he tarvitsisivat, jotta voisivat viestiä työstään 
Sosterissa paremmin. Tutkimuksen ja teoriatiedon pohjalta case-organisaatio 
Sosteri saa tietoa, jonka avulla se voi vahvistaa henkilöstön positiivista vaikutusta 
brändin rakentumiseen.  

Työn teoriaosuus käsittelee brändin teoriaa ja henkilöstön roolia brändin raken-
tumisessa. Erityisesti paneuduttiin julkisen organisaation brändiin ja henkilöstön 
viestinnän vaikuttavuuteen. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista 
sekä kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää, jotta tutkimustulokset 
olisivat mahdollisimman monipuoliset. Tutkimus toteutettiin henkilöstökyselynä, 
johon sisältyi puolistukturoitu kyselylomake, johon oli laadullisen tiedon saa-
miseksi valittu avoimia kysymyksiä syventämään tietoutta.  Henkilöstökysely to-
teutettiin Google Forms -työkalulla ja siihen vastasi 337 henkilöä. 

Tutkimuksesta saadun tiedon pohjalta selvisi, että henkilöstö tunnistaa case-or-
ganisaation brändin osa-alueet hyvin ja ne näkyvät jonkin verran heidän työs-
sään. Suuri osa vastaajista ei haluaisi viestiä työstään ulospäin ja noin puolet koki 
tarvitsevansa lisää tukea tai koulutusta, jotta voisi viestiä työstään paremmin. Si-
säinen viestintä koettiin monelta osaa toimivaksi. Kyselystä selvisi myös mielui-
simmat sisäisen viestinnän kanavat sekä se, mitä sisäisessä viestinnässä koe-
taan tärkeäksi viestiä henkilöstölle. Case-organisaation tulisi kannustaa henkilös-
töä viestimään ja mahdollistaa heille heidän tarvitsemansa fasiliteetit viestimi-
seen. Näin henkilöstö pystyy olemaan aktiivisena toimijana brändin rakentami-
sessa. 

Asiasanat: henkilöstö, brändi, arvonluonti, henkilöstötutkimus 
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Abstract 

Viivi Virolainen 
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The purpose of this thesis was to find out what kind of influence the personnel 
has when building a brand.  The work was commissioned by East Savonia Hos-
pital District Sosteri. In this thesis it was found out if the personnel recognise 
aspects of the brand. And, whether they consider these aspects to be showing 
their daily work. It was sorted out if the personnel are communicating about their 
work for other groups outside their working community and what they need to 
communicate better. Based on the research and theory, the case organization 
will be provided with information of how to strengthen the positive impact on build-
ing the brand with the help of the personnel. 

The theory part was gathered from brand and communication literature and online 
sources. Both quantitative and qualitative survey methods were used in the per-
sonnel study. The data was collected through a questionnaire. The questionnaire 
was created by using Google Forms -survey tool and the number of respondents 
was 337.  

The results of the study show that the personnel recognise brand’s divisions 
and divisions show up in their daily service. Most of the personnel doesn’t want 
to communicate about their job outside. Approximately half of the respondents 
felt they need more support, training and guidance. Internal communication in 
Sosteri is functional. The results show which are the most liked ways for internal 
communication. Case organization should encourage personnel to communi-
cate about their job and offer the facilities personnel needs for communicating 
so the personnel could be active part while building brand. 
 

Keywords: brand, personnel, creating value, personnel survey 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyö tehdään Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Sosterille. 

Työn tarkoituksena on selvittää henkilöstön rooli case-organisaation brändin ra-

kentumisessa. Tutkimuksen ja teoriatiedon pohjalta case-organisaatio saa tietoa, 

jonka avulla se voi vahvistaa henkilöstön positiivista vaikutusta brändin rakentu-

miseen. 

Brändin merkitystä julkishallinnon organisaatiossa ei voi sivuuttaa. Brändiä ei 

mielletä enää vain kaupalliseksi ominaisuudeksi, vaan se on tärkeä myös julki-

sella puolella (Tikkanen 2017). Kun valinnanvapaus toteutuu jo julkisten toimijoi-

den kanssa siten, että käytettävän sairaanhoitopiiri voidaan valita sitoutuen va-

lintaan aina vuodeksi kerrallaan, sairaanhoitopiirin brändillä on merkitystä. Tule-

vaisuudessa valinnanvapauden kattaessa mahdollisesti myös yksityiset tervey-

denhuollonpalveluntarjoajat terveydenhuollon organisaation brändin merkitys ki-

ristyvässä kilpailutilanteessa kasvaa. 

Terveydenhuollonorganisaatiossa henkilöstö on palvelun tuottajana suuressa 

roolissa. Hoito- ja muu henkilökunta määrittää kohtaamisen laadun, johon on tär-

keä panostaa, sillä organisaation brändi muodostuu kohtaamisista (Waroma 

2017).  

Julkisen terveydenhuollonorganisaation brändistä on vaikea löytää tutkimustie-

toa. Henkilöstön roolista julkisen terveydenhuollon organisaation brändin raken-

tumisessa en itse löytänyt vastaavaa tutkimusta hakiessani eri hakusanoin tietoa 

hakukoneista sekä Theseusesta. Systemaattisessa etsinnässä käytin hakusa-

noina esimerkiksi ”julkisen sektorin toimijan brändi”, ”henkilöstön vaikutus brän-

diin”, ”henkilöstö brändin rakentajana”, ”brändilähettiläs”, ”henkilöstö osana brän-

diä” ja ”brändi-identiteetti”. Henkilöstön merkityksestä brändilähettiläinä löytyy tut-

kimustietoa opinnäytetöinä ja tietoa eri artikkeleissa sekä kirjallisuudessa. Brän-

distä yleisesti on saatavilla laajasti kirjallisuutta. 

Opinnäytetyölle on selkeä tarve case-organisaation puolelta. Aihe sopii erinomai-

sesti liiketalouden opintoihini, jotka suuntautuvat markkinointiin. Itseäni kiinnos-

tavat myös henkilökohtaisesti brändin osa-alueet ja etenkin yrityksen arvon ai-

neettomat ominaisuudet, mitä henkilöstö ja heidän luomansa henki juuri on.  



6 

1.1 Opinnäytetyön toteutusympäristö 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri (myöhemmin Sosteri tai case-

organisaatio) on julkisen sektorin terveydenhuollon organisaatio, joka on aloitta-

nut toimintansa 1.1.2007. Sosteri tarjoaa terveydenhuollon palveluja toimialu-

eensa asukkaille neljässä kunnassa: Enonkoskella, Savonlinnassa, Rantasal-

mella ja Sulkavalla (Kuva 1). Enonkoski ja Savonlinna ostavat kaikki sote-palve-

lunsa Sosterilta. Niiden alueella asui 31.12.2016 43 000 asukasta. Rantasalmi ja 

Sulkava hankkivat Sosterilta 6300 asukkaalleen erikoissairaanhoidon palvelut. 

(Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri 2018.) 

 

Kuva 1. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimialue kartalla (Sosterin 

verkkosivut) 

Sosteri on kuntayhtymä eli kunnallinen organisaatio. Sosterin hallinto muodostuu 

kuntayhtymävaltuustosta, -hallituksesta, ympäristöterveydenhuoltojaosta, yhty-

mähallituksen puheenjohtajistosta ja johtoryhmistä. Kuntayhtymän toimintaa val-

voo tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayh-

tymä Sosteri 2018.) 

Julkisen terveydenhuollon organisaatiot ovat niin sanottuja nonprofit-organisaa-

tioita, joiden ensisijainen tarkoitus ei ole voiton tuottaminen. Nonprofit-organisaa-

tion tavoitteena on mission saavuttaminen (Vuokko 2010, 14), joka Sosterilla on 

seuraava: ”Tuotamme hyvinvointia ja terveyttä alueen väestölle”. Nonprofit-orga-

nisaatiolla voi ensisijaisen tavoitteen lisäksi olla myös taloudellisia tavoitteita -



7 

esimerkiksi tavoite kattaa toiminnasta aiheutuneet kulut. Vaikka nonprofit-organi-

saatiolla on kahdenlaisia tavoitteita, mission toteutuminen sekä taloudellisten ta-

voitteiden saavuttaminen, keskeisin tavoite ei ole rahallinen ”profit”, vaan esimer-

kiksi ”social profit”, mitä Sosterin missio ”Tuottaa hyvinvointia ja terveyttä alueen 

asukkaille” juurikin on (Vuokko 2010, 20; Sosterin Kuntayhtymähallitus ja kun-

tayhtymävaltuusto 2017). 

”Sosteri, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä palvelee alueen väestöä eri-

koissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tuottajana. Sos-

terissa hoitoa, hoivaa ja palveluja tarjotaan laaja-alaisesti erilaisille asiakkaille, 

potilaille, kuntoutujille, asukkaille kaikissa elämänkaaren vaiheessa, unohtamatta 

myöskään eläinlääkinnän monipuolista asiakaskuntaa”, kerrotaan case-organi-

saatio Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategiassa 2018−2020. 

Sosterissa tuntuu vallitsevan omanlainen Sosteri-henki. Labqualityn toteutta-

massa laatuauditoinnissa keväällä 2018 myös auditoijat kehuivat henkilöstön pa-

nosta ja työilmapiiriä (Sosteri 2018). On kiinnostavaa tutkia, miten henkilöstö vai-

kuttaa brändin rakentumiseen maakunnan pienimmässä sairaanhoitopiirissä, 

jonka palveluksessa työskentelee noin 1600 henkilöä.  

Sosterin vuosille 2018−2020 strategiassa määriteltynä tavoitteena on, että valin-

nanvapauden laajentuessa Sosteri mielletään väestön keskuudessa kilpailuky-

kyiseksi vaihtoehdoksi Sote-markkinoilla. Brändin vahvistaminen on ajankoh-

taista ja tarpeellista. Strategiaa on lähdetty toteuttamaan palkkaamalla viestintä-

päällikkö. Nyt viestintäpäällikön noin vuoden kestäneen viran aikana viestinnässä 

on otettu suuria harppauksia muun muassa ottamalla aktiiviseen käyttöön Soste-

rin sosiaalisenmedian kanavat sekä systemaattinen tiedotteiden valmistelu alu-

een asukkaille. Jokaisella sosterilaisella on vastuu strategian toteuttamisesta, jo-

ten on tärkeää tutkia, mikä on henkilöstön rooli brändin rakentumisessa, ja löytää 

tietoa, jonka avulla case-organisaatio pystyy kehittämään henkilöstön vaikutusta 

brändin rakentumiseen aikaansaadakseen positiivisen brändikokemuksen asia-

kaskentässä. 
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1.2 Opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja tarve 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten henkilöstö vaikuttaa brändin ra-

kentumiseen. Työssä selvitetään henkilöstön rooli case-organisaatio Sosterin 

brändin rakentumisessa. Tutkimuksen ja teoriatiedon pohjalta case-organisaatio 

Sosteri saa tietoa, jonka avulla se voi vahvistaa henkilöstön positiivista vaikutusta 

brändin rakentumiseen. 

Brändi koostuu brändi-identiteetistä (sisäinen) ja brändi-imagosta (ulkoinen). 

Tässä työssä brändiä tutkitaan brändi-identiteetin kautta, sillä brändi-identiteetti 

vaikuttaa brändi-imagon rakentumiseen. Brändi-identiteetti on organisaation 

brändin tavoitemielikuva, organisaation oma pyrkimys brändi-imagosta, se mieli-

kuva, jota organisaatio pyrkii yhdessä henkilöstönsä kanssa rakentamaan (Grön-

roos 2015, 386).  Opinnäytetyössä selvitetään, tunnistaako henkilöstö Sosterin 

strategiassa määritellyt vision, mission ja arvot ja tuntevatko he näiden toteutu-

van palvelutoiminnassaan.  

Palvelualalla henkilöstö vaikuttaa kokemukseen palvelua tarjoavasta organisaa-

tiosta merkittävästi.  Henkilöstöllä on suuri rooli palvelun toimivuudessa. Tervey-

denhoitoalalla henkilöstön merkitys korostuu vielä entisestään, sillä omaan ter-

veyteen liittyvissä asioissa ihminen on mielellään inhimillisessä kontaktissa toi-

sen ihmisen kanssa. Sosteri on kiinnostunut kehittämään henkilöstöänsä ja asi-

antuntijaviestintää sekä pyrkii tuomaan henkilöstöä esille persoonina ja osaavina 

ammattilaisina (Suvi Sikstus, suullinen tiedonanto 2018). 

Henkilöstö toimii organisaation brändilähettiläänä ja on organisaation tärkein voi-

mavara. Brändin on oltava ensin merkityksellinen organisaation omille työnteki-

jöille, jotta se voi merkitä jotakin asiakkaille. (Happy Branding Company 2015.)  

Case-organisaatiossa tiedostetaan henkilöstön merkitys ja halutaan vahvistaa or-

ganisaatiobrändiä. On tärkeää tutkia, ovatko brändin osa-alueet sisäistetty ja 

merkitsevätkö ne henkilöstölle. Tulosten pohjalta voidaan löytää keinoja, joilla 

vielä vahvistaa tai tarvittaessa tavoitteellisesti tuoda brändiä enemmän henkilös-

tön tietouteen ja tehdä siitä heille merkityksellinen.  
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1.3 Opinnäytetyön rajaaminen 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään selvittämään henkilöstön roolia brändin ra-

kentumisessa. Työssä ei tarkastella Sosterin brändiä laajasti eikä tutkita Sosterin 

brändi-imagoa. Tarkastelu rajataan vain henkilöstön vaikutuksen osalta tärkeäksi 

koettuihin alueisiin. Sosterin julkisuuskuvasta asiakaskentässä valmistuu ylem-

män amk-tason opinnäytetyö syksyllä 2018. 

Tutkimuksen ja teoriatiedon pohjalta case-organisaatio saa tietoa, jonka avulla 

henkilöstön positiivista vaikutusta brändin rakentumiseen voidaan lisätä. Organi-

saatio voi hyödyntää tuloksia ja kerättyä teoriaa tarpeensa mukaan.  

2 Brändi 

Brändi on ennen ymmärretty konkreettiseksi merkiksi, tuotteeksi tai esimerkiksi 

yritykseksi itsekseen. Nykyisin brändiä pidetään enemmänkin aineettomana il-

miönä, mielikuvina ja merkityksinä, joita yrityksestä tai organisaatiosta on muo-

dostunut kuluttajille. (Malmelin ja Hakala 2007, 41.) 

Brändi on enemmän kuin pelkästään organisaation nimi ja tai sen käyttämät sym-

bolit. Brändit ovat avainelementtejä organisaation suhteessa kuluttajiin. Brändi 

edustaa kuluttajan havaintoja ja tunteita, kaikkea mitä organisaation tuote tai pal-

velu tarkoittaa kuluttajalle. Brändi on kuluttajan mielessä muodostunut käsitys ja 

kokonaiskuva organisaatiosta ja sen tuotteista tai palveluista. Brändi on siis ku-

luttajan mielessä. (Kotler & Armstrong 2008, 230.) 

Brändi on kaikkien niiden tietojen sekä mielikuvien summa, joita henkilöllä on 

tuotteesta, palvelusta, yrityksestä, ihmisestä, puolueesta, valtiosta, tapahtumasta 

tai mistä tahansa asiasta. Brändi on henkilön muodostamien mielikuvien ja koke-

musten summa, joten se on aina totta vaikka koettu totuus olisikin organisaation 

tahtotilan vastainen. Koska brändi muodostuu kaikesta kuluttajan havaitsemasta, 

kaikki organisaation toiminta vaikuttaa brändin rakentumiseen. (Ahto, Kahri, 

Kahri, Mäkinen, 2016, 37−43.) Brändi muodostuu siis kaikesta siitä, mitä yritys 

tekee, miten se viestii sidosryhmilleen ja henkilöstölleen, miltä se näyttää, miltä 

se kuulostaa viestinnässään ja miten siitä puhutaan sidosryhmien sisällä. Brändi 
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ei ole tuote, yrityksen tai tuotteen nimi, merkki eikä logo. Se on organisaation 

toimintaa ja viestintää yhdistävä visio – koko organisaatiota ohjaava ajattelutapa. 

(Malmelin & Hakala 2007.)  

Brändin keskeisin tehtävä on auttaa yritystä kasvamaan kannattavasti. Tunnis-

tettava ja toimiva brändi luo lojaalisuutta ja synnyttää pitkäaikaisen suhteen asi-

akkaidensa kanssa. (Ahto, Kahri, Kahri, Mäkinen, 2016, 32.)  

Aineetonta pääomaa ovat ne organisaation arvokkaat osat, joilla ei ole fyysistä 

muotoa. Aineetonta pääomaa ovat esimerkiksi ihmisten väliset suhteet, vuorovai-

kutus, prosessit sekä organisaation arvot ja kulttuuri. Brändi on huomattava osa 

organisaation aineetonta pääomaa. Brändin pääoma koostuu viestintä- ja mark-

kinointiosaamisesta ja brändien ymmärtämisestä, brändeihin liittyvistä oikeuk-

sista, tietovarannoista ja johtamisjärjestelmistä. Se pitää sisällänsä myös brän-

dien ja asiakkaiden väliset suhteet ja luottamuksen. Brändin tarkoitus on yksilöidä 

tuote tai palvelu persoonalliseksi kokonaisuudeksi niin että se erottuu kilpailijois-

taan. (Malmelin & Hakala 2007, 25−26.) 

 

Kuva 2. Radikaalin brändijohtamisen malli (Radikaali brändi 2007) 

Brändin johtamisen logiikan voi Malmelinin ja Hakalan mukaan tiivistää radikaalin 

brändinjohtamisen malliin, jonka osa-alueita ovat organisaatio, viestintä, julki-
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suus, mielikuva ja maine. Nämä kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Brändi on orga-

nisaation visio. Mallin mukaan bändin arvojen, visioiden ja tavoitteiden on ohjat-

tava koko organisaation toimintaa ja viestintää. Organisaation viestiessä brändin 

ohjaamana se näyttäytyy johdonmukaisena sidosryhmille. Vaikka brändin vies-

tintä näkyy julkisuudessa, brändistä keskustellaan kuitenkin myös organisaa-

tiosta riippumatta. Näkyminen julkisuudessa vaikuttaa kuluttajien tietoihin ja mie-

likuviin brändistä. Mielikuvat brändistä ja sen tulevaisuudesta muodostuvat koh-

taamisista, joita sidosryhmillä on brändin kanssa. Maine taas muodostuu keskus-

teluissa jaetuista tarinoista ja mielikuvista sidosryhmän edustajien välillä. Se oh-

jaa mielikuvien kanssa kuluttajien toimintaa ja brändien arvon muodostumista. 

(Malmelin & Hakala 2007.) 

Yrityskuvan rakentamisessa työntekijät, jotka kohtaavat asiakkaita arjessa, ovat 

aina vain tärkeämmässä roolissa. Yrityksen johto ja markkinointi pystyvät yhä vä-

hemmän kontrolloimaan yrityskuvaa, sillä yrityskuva syntyy yhä vahvemmin asi-

akkaiden jakamista palvelukokemuksista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

(Brand New 2015−2017.) Tämän vuoksi yrityksen tai organisaation on erittäin 

tärkeä panostaa työntekijöihinsä ja näiden luomaan palvelukokemukseen. 

Vetovoimaisen brändin rakentaminen lähtee aina organisaation sisältä, sen joh-

dosta ja työntekijöistä. Yrityksen henkilöstö on paras mahdollinen kampanja, sillä 

se on paljon tehokkaampi kuin yksittäiset viestinnän tai mainonnan toimenpiteet 

henkilöstön uskottavuuden ja tavoitettavuuden vuoksi. (Hakala 2015.) Brändin 

rakentuminen edellyttää jatkuvuutta, samankaltaisuutta ja uskottavuutta. Kulutta-

jat ovat kiinnostuneita brändin hyödyistä ja eduista heille ja näitä etuja he etsivät 

yrityksen osaavien ammattilaisten kautta. Palvelun valintaan voi vaikuttaa sen 

tuottaman henkilön henkilöbrändi.  

2.1 Organisaation johtavat ajatukset  

Brändin ydin koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka ovat missio, visio ja arvot. Ne 

ovat pohja organisaation toiminnalle. Mission, vision ja arvojen tulisi muuttua 

vain, jos liiketoimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia. (Ahto, Kahri, 

Kahri & Mäkinen 2016, 73.) 
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Missio on edellytys yrityksen olemassaololle. Se kertoo, miksi yritys on perustettu 

ja miten se pyrkii muuttamaan maailmaa. Missio kertoo koko organisaation toi-

minta-ajatuksen. Visio on konkreettinen tavoitetila noin 2−5 vuoden päähän. Vi-

siota kohti pyritään koko organisaation voimin tehden kovaa työtä sen saavutta-

miseksi. Arvot taas ovat yhteisesti hyväksyttyjä konkreettisia toimintatapoja. Ne 

ovat liikennesääntöjä, jotka ohjaavat miten yrityksessä toimitaan (Ahto, Kahri, 

Kahri & Mäkinen 2016, 62.) 

2.2 Tavoitemielikuva/ brändi-identiteetti 

Tavoitemielikuva on kuvaus asioista, jotka ovat yritykselle tärkeitä. Niiden avulla 

yritys erottuu kohderyhmälleen asiaan kuuluvalla tavalla. Se on päätös siitä, mil-

laiseksi brändin toivotaan muodostuvan nykyisten ja potentiaalisen asiakaskun-

nan muodostamissa mielikuvissa. Tavoitemielikuva on rakennettava organisaa-

tion arvojen, strategian ja tavoitteiden varaan, eikä niiden välillä voi olla ristiriitaa. 

Tavoitemielikuvaan kirjataan brändin pohjaksi ne tekijät, joista se haluaa olla tun-

nettu ja joilla se erottuu kilpailijoistaan. Tavoitemielikuvan voi jalkauttaa esimer-

kiksi brändikirjana jokaisen työntekijän käyttöön. Brändikirjassa kuvataan innos-

tavasti ja konkreettisesti, kuinka liiketoimintastrategia jalkautuu kilpailueduksi. 

(Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 2016, 39.)  

Brändi-identiteetti on tavoite, johon organisaatio pyrkii. Brändi identiteetti kertoo 

sen, millainen organisaatio haluaa sen brändin olevan (Aaker & Joachimsthaler 

2000, 66). Brändi identiteetin täytyy olla mieleen jäävä ja tarkoin kohdennettu, 

jotta se välittyy tehokkaasti. Sen täytyy motivoida ihmisiä brändin ympärillä. Jos 

brändi-identiteetti kuvataan niukasti, se jää helposti epämääräiseksi, eikä se täl-

löin ohjaa brändin toimintaa. Identiteetti täytyy määritellä huolellisesti ja vasta sit-

ten alkaa viestiä sitä. Liian aikainen viestiminen saa aikaan useita strategiasta 

irrallisia osia, joilla ei ole yhteyttä brändi-identiteettiin. (Aaker & Joachimsthaler 

2000, 139.)  

2.3 Brändi case-organisaatiossa 

Sosterin missio on: Tuotamme hyvinvointia ja terveyttä alueen väestölle tasaver-

taisena kumppanina tiiviissä yhteistyössä KYS-erva alueen sairaanhoitopiirien ja 

muiden toimijoiden kanssa. 
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Sosterin visio on: ”Jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin”. Sosteri haluaa olla 

realistinen vaihtoehto asiakkailleen Sote- uudistuksen mukanaan tuomassa kil-

pailutilanteessa ja maakuntauudistuksen toteutuessa. 

Sosterin vuosille 2017–2019 määritellyn strategian tiivistelmän mukaan Sosteri 

on ”…luotettava ja kilpailukykyinen vaihtoehto kaikille asiakkaillemme Sote-toi-

mialalla.” 

Sosterin strategiassa määrittelemät arvot ovat seuraavat: 

• hyvinvointi 

• asiakas ensin 

• vastuullisuus 

• uudistuva osaaminen. 

Sosteri on määritellyt toiminnalleen myöskin kriittiset menestystekijät, joita ovat 

seuraavat: 

• toiminnassa keskeistä ”Asiakas ensin”-ajattelu 

• toimivat integroidut Sote-palvelut ja niitä tukeva alueellinen ICT-järjestelmä 

• saumattomat ja viiveettömät prosessit, joiden johtaminen on vastuutettu 

• luottamukseen perustuva ja osaamista arvostava johtaminen 

• uudistumiskykyinen henkilöstö 

• ymmärryksen laajentaminen koskemaan koko prosessia, ei vain omaa osuutta 

siinä, mukaan lukien yhteistyökumppanimme Etelä-Savon maakunnassa ja KYS-

erityisvastuualueella (Sosterin strategia 2017−2019). 

Sosterin perimmäinen toiminta-ajatus ja strategian pohja on määritelty visiossa 

”Jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.” Tutkittaessa henkilöstön sisäistämää 

brändi-identiteettiä on selvitettävä, miten hyvin henkilöstö tuntee ja toteuttaa tätä 

periaatetta omassa toiminnassaan. Sosteri on saanut prosessijohtamisella jono-

tusaikoja alaspäin ja jopa puolittanut useiden hoitoketjujen jonotusajat (Itä-Savon 
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sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri 2018). Voidaan tämän perusteella olettaa, 

että henkilöstö on pystynyt sisäistämään vision ja pyrkinyt terävöittämään pro-

sessien kulkua. 

Sosterin strategiassa määritelty tavoite on, että valinnanvapauden laajentuessa 

Sosteri mielletään väestön keskuudessa kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi sote-

markkinoilla. Jokaisella sosterilaisella on vastuu strategian toteuttamisesta, joten 

on tärkeää pystyä tarjoamaan henkilöstölle heidän kaipaamansa resurssit. (Itä-

Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän strategia 2017−2019). Kun markkinati-

lanne muuttuu ja vaihtoehtoja on enemmän, brändiä erilaistavien tekijöiden luo-

minen muuttuu entistä tärkeämmäksi (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 2016, 26). 

”Sisäisten toimenpiteiden korostuminen heijastuu myös brändistä vastaavan yri-

tysjohdon toimenkuvaan ja heiltä vaadittaviin taitoihin. Olennaista on miettiä ja 

kiteyttää mikä on yrityksen perimmäinen tarkoitus, ja miten kunkin ihmisen työ 

konkreettisesti liittyy tuon tarkoituksen toteuttamiseen. Tämä on perusedellytys 

sille, että ihmiset kokevat työnsä merkitykselliseksi – ja ilman merkityksellisyyden 

tuntua ihmiset eivät ole yrityksensä uskottavia puolestapuhujia.” (Hakala 2015). 

2.4 Brändi julkisen sektorin terveydenhuollon organisaatiossa 

Julkisen organisaation johdon on ymmärrettävä, että palvelun täytyy olla erin-

omainen, mutta jotta se olisi asiakkaalle houkutteleva, on siitä markkinoidessa 

kerrottava muutakin kuin faktat. Tähän tarvitaan brändiä. Monilla liiketoiminta-

alueilla palvelut eivät ominaisuuksiltaan eroa toisistaan, mutta niiden brändit 

eroavat. Muuten vaikeasti eroteltavissa olevat palveluntuottajat tunnistetaan toi-

sistansa vahvan omintakeisen brändin ansiosta. (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 

2016, 31−32.) Varsinkin terveydenhuoltoalalla palvelun erilaistaminen voi olla 

hankalaa, joten brändin merkitys korostuu. 

Nonprofit-organisaatiolle kuluttajien mielissä muodostuvilla mielikuvilla ja ima-

golla on yhtä suuri merkitys kuin voittoa maksivoiville yrityksillekin. Mielikuvat vai-

kuttavat vahvasti kuluttajan ja muiden sidosryhmien päätöksentekoon myös jul-

kisella sektorilla. (Vuokko 2006, 190.) Mielikuvilla on valtava vaikutus terveyden-

huollossakin esimerkiksi asiakkaiden sitoutumisessa hoitoon. Terveyspalvelujen 

asiakkaat haluavat vertailutietoa hinnoista, asiakaspalautteista, hoidon tuloksista 
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kokeakseen hoitotahonsa omakseen. Hoitoa tarjoavan tahon tulee sopia hoidet-

tavan maailmankuvaan tai edustaa jotakin henkilölle tärkeää. Vaikka tämä trendi 

on vasta alkumetreillä, se tulee muuttamaan myös potilaiden ja lääkärien välistä 

suhdetta merkittävästi. (Tikkanen 2017.) 

2.5 Henkilöstö osana brändin rakentamista 

Organisatorisen brändin ydin on, että koko organisaatio rakentaa brändiä ja 

brändi ohjaa organisaation toimintaa ja viestintää. Parhaimmillaan brändin raken-

taminen yhdistää koko organisaation, sillä kaikki yrityksen toiminnot vaikuttavat 

niihin palveluihin, joita yritys tuottaa. (Malmelin & Hakala 2007, 41.)  

Työntekijät voivat sitoutua brändiin vain ymmärtäessään sen kokonaan. Kun or-

ganisaation visio, strategia ja tavoitteet tunnetaan, voi henkilöstö sitoutua niihin 

ja työskennellä näiden saavuttamiseksi. (Malmelin & Hakala 2007, 55.) Se, miten 

työntekijät käsittävät brändin arvot ja visiot, vaikuttaa siihen, miten he työskente-

levät ja miten he ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa (Malmelin & Ha-

kala 2007, 67).  

Brändin rakentaminen on organisaation jokaisen toiminnon työtä. Siksi kaikkien 

on osallistuttava rakentamiseen toivotulla ja brändin mukaisella tavalla. Jotta ta-

voitemielikuvaan kuuluvat asiat muodostuvat kuluttajien mielessä brändiksi on 

jokaisen työntekijän toimittava brändin mukaan. (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 

2016, 37.) 

Brändi kuuluu organisaatiossa jokaiselle, eikä sitä voida ulkoistaa markkinoinnille 

tai muille yksittäisille organisaation funktioille. Brändi heijastaa koko yrityksen toi-

mintaa ja valintoja. On koko henkilöstön asia toimia brändin suurlähettiläänä ta-

voitemielikuvan mukaisesti, myös työajan ulkopuolella. Asiakaspalvelun ja työn-

tekijän rooli palveluntuottajana on todella tärkeä erityisesti terveydenhuollossa. 

(Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 2016, 127.) 

Vaikka organisaatio ei yrittäisi viestiä tavoitteellisesti, jää kuluttajalle hänen omat 

huomionsa ja kokemuksensa yrityksestä aina, kun yritys ja kuluttaja kohtaavat. 

Tällöin myös työntekijöiden käyttäytyminen ja vapaa-ajalla luoma kuva yrityk-

sestä vaikuttavat brändiin. Brändi henkilöityy asiakaspalvelijoiden kautta, joten 
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asiakasrajapinnassa työskentelevillä on suunnaton vastuu välittämästään vies-

tistä. On todella tärkeää, että asiakkaiden kassa työskentelevät toimivat asiakas-

lähtöisesti ja lunastavat brändin lupaukset. (Malmelin & Hakala 2007, 66−67.) 

Organisaation työntekijöillä on oltava selkeät ohjeet, joissa määritellään, mitä he 

voivat organisaatiosta ja sen tuotteista tai palveluista kertoa. Tätäkin tärkeämpää 

on, että henkilöstö arvostaa työnantajaa, silloin he keskustelevat organisaatiosta 

myötämielisesti myös ystäviensä ja muiden verkostojensa kanssa. Henkilöstö 

kohtelee työnantajaa yhtä reilusti kuin työnantaja henkilöstöä. Avoin viestintä 

mahdollistaa tasavertaisen suhteen -tämä täytyy kuitenkin tapahtua innostavasti, 

sillä innostava organisaatio ei ole vain työpaikka, vaan haluttu työpaikka. (Mal-

melin & Hakala 2007, 168.)  

Työntekijöiden on oltava aidosti innostuneita yrityksen tavoitteista ja siitä, miten 

tavoitteisiin pyritään. Viestintäosaston keskeisin tehtävä on saada tämä innostus 

aikaan – työntekijöiden on uskottava brändiin muutenkin kuin virkansa puolesta. 

(Malmelin & Hakala 2007, 170.) Viestintäosaston lisäksi myös esimiesten merki-

tys innostamisessa ja tavoitteiden viestimisessä omassa yksikössään on huomat-

tava. Esimiehen on kerrottava tiimilleen, mitä heiltä odotetaan, miksi ja millä ta-

voin heidän odotetaan tekevän tämä. Jokainen tarvitsee myös palautetta teke-

mästään työstä, tämä voi itsessään innostaa eteenpäin ja panostamaan omaan 

työskentelyyn. (Armstrong 2008, 13.) 

Työntekijöiden valmennus viestimiseen organisaation toivomalla tavalla auttaa 

organisaatiota tuomaan brändiään esiin oikein. Valmiuksista on hyötyä palveluti-

lanteessa sekä muissa brändiä rakentavissa tilanteissa kuten työntekijän omassa 

viestinnässä esimerkiksi sosiaalisen median kautta. On tärkeää myös valmentaa 

mediassa esiintyvää johtohenkilöstöä ja parantaa asiantuntijoiden viestintätaitoja 

koulutuksin ja ohjeistuksin. (Malmelin & Hakala 2007, 171.)  

Jos asiakasta palvellaan organisaation määrittelemien arvojen mukaisesti huo-

mioon ottaen yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet missio ja visio, tekee asiakas 

oikean suuntaisia päätöksiä ja toimii määritellyn tavoitemielikuvan mukaan (Ahto, 

Kahri, Kahri & Mäkinen 2016, 61). 
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Henkilöstön toiminta vaikuttaa suoraan yrityksen brändiin ja siksi johdon on var-

mistettava, että henkilöstö on sisäistänyt brändin osa-alueet vision, mission ja 

arvot sekä strategiasta johdetut tavoitteet. Nämä on kiteytettävä ymmärrettävään 

muotoon erityisesti muutoksessa, jotta jokainen asiakaspalveluun osallistuva ym-

märtää muutostarpeen ja haluaa ja osaa toimia muuttuneen tilanteen vaatimalla 

tavalla. Jollei henkilöstölle ole kerrottu tavoitteita ja suuntaa, sen ei voida olettaa 

osallistuvan brändin rakentamiseen ainakaan johdon tavoitteiden mukaan. Hen-

kilöstö rakentaa brändiä työssään toimiessaan asiakkaiden ja muiden sidosryh-

mien kanssa, mutta myös vapaa-aikanaan. Tärkeintä on, että jokainen työntekijä 

tuntee yrityksen strategian ja sen, miten se liittyy omaan työhön. (Ahto, Kahri, 

Kahri & Mäkinen 2016, 74−75.) 

Innostava päämäärätietoinen johtaja saa taakseen innostuneen henkilöstön. Joh-

don energia ja työn draivi muuttuu inspiraatioksi ja suunnaksi henkilöstölle. Hen-

kilöstön täytyy kokea olevansa osa jotakin ja osa yhteisöä. Persoonallisen johta-

jan täytyy kommunikoida henkilöstön kanssa, jotta intohimo työhön ja yhdessä 

onnistumiseen välittyy eteenpäin. (Sloane 2007, 28.)  

Organisaation on tiedostettava imagon merkitys henkilöstölle ja markkinoitava 

myös sisäisesti. Organisaatiota on pidettävä houkuttelevana työpaikkana, henki-

löstön täytyy useista vaihtoehdoista huolimatta haluta olla työssä juuri tässä or-

ganisaatiossa. Heidän täytyy oikeasti olla valmiita tekemään muutakin kuin vält-

tämätön organisaation puolesta. Henkilöstön on pidettävä organisaation toimin-

taa ja tätä kautta omaa työtään tärkeänä. (Vuokko 2006, 194.) 

Henkilökunnan tavoitettavuus on nykyään ilmeisempää kuin yrityksen tavoitetta-

vuus. Vertaistukea haetaan aina enemmän ja enemmän, samoin ihmiseltä ihmi-

selle tapahtuvaa kommunikaatiota. Tämän voi nähdä vastareaktiona yritysten so-

meprofiileissa tuotetulle kasvottomalle viestinnälle. Kuluttajat kaipaavat inhimilli-

syyttä, persoonaa ja rosoisuutta, tarttumapintaa ja henkilöitä, joihin samaistua ja 

joihin luottaa heidän osaamisensa ja näkemyksensä lisäksi. Ihmiset uskovat mie-

luiten heitä, joihin voivat samaistua, joita he idolisoivat tai joiden asiantuntijuuteen 

he luottavat. (Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017, 15.) Henkilökohtaisuus vetoaa 

kuluttajiin. Tämä on ehdoton myyntivaltti pienellä paikkakunnalla, jossa tosiaan-
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kin voidaan jopa tuntea asiakkaat. Kohtaamisissa jäädään mieleen ja perso-

noidulla palvelulla sekä kohteliaisuudella herätetään asiakkaan luottamus. Hen-

kilöstö pystyy vaikuttamaan asiakkaan ostokäyttäytymiseen vahvasti olemalla re-

hellinen ja tarjoamalla ammattitaitoaan. (Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017, 

15−16.) 

Työntekijän henkilöbrändi kannattelee edustettua yritystä. Asiakkaat muokkaavat 

kuvaansa yrityksestä sen henkilöstön kautta. Sosiaalisen median profiileista, 

siellä esille tuodusta ammattimaisuudesta ja luotettavuudesta. LinkedIn-profii-

leista etsitään asiakasreferenssejä, kun mietitään itselle sopivinta palvelua ja sen 

tuottajaa. Kouluttautuminen ja henkilöstön kouluttaminen on oikein. On väärin 

laittaa sanoja työntekijöiden suuhun. Henkilöstöä pitäisi kannustaa kouluttautu-

maan, tekemään itse, oppimaan sekä ottamaan oma asiantuntijuus ja henkilö-

brändi haltuun. Henkilökunnan sosiaalisen median tilien kautta välittynyt viesti 

sisäistetään asiakkaiden keskuudessa paremmin, sillä henkilöön on helpompi 

luottaa kuin kasvottomaan yritykseen. Asiakkaat kulkevat yhä enemmän par-

haiksi kokemiensa osaajien mukana. He sitoutuvat ihmisiin, eivät organisaatioi-

hin. (Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017.) 

2.6 Viestintä osana brändiä 

Viestintä on miellettävä koko organisaation kattavaksi toiminnoksi, johon sisältyy 

sisäinen organisaatiossa käyty viestintä sekä viestintä sidosryhmille ja muille ul-

koisille tahoille. Tällaiseen viestintäkäsitykseen sisältyy myös markkinointiosaa-

minen ja brändien rakentaminen sekä maineen hallintaan liittyvä osaaminen. Ko-

konaisvaltainen ja kaikkiin organisaation toimintoihin integroitu viestintäkäsitys on 

brändijohtamisen perusta. (Malmelin ja Hakala 2007, 35.) 

Vaikka brändin viestiminen mainonnan ja organisaation eri kanavien kautta on 

tärkeä, on sillä väliä, kuka brändiä viestii ja kuinka brändi näkyy organisaation 

jokapäiväisessä toiminnassa. Henkilöstö tuo työssään esiin organisaatiossa val-

litsevia arvoja. Brändin jalkauttaminen viestinnän avulla on siis ensiarvoisen tär-

keää onnistuneen brändi-identiteetin mukaisen brändi-imagon aikaansaami-

sessa. Kun työntekijät ovat sisäistäneet kaikki brändi osa-alueet ja sitoutuvat näi-

hin, he voivat viestiä yrityksestä oikein. Asiakkaiden näkökulmasta organisaation 
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viestintää ovat kaikki tarkoittamattomat ja tarkoitetut viestit mitä se lähettää si-

dosryhmien havaittavaksi, vastaanotettavaksi ja tulkittavaksi. Organisaatiot vies-

tivät kuluttajan näkökulmasta lähes kaikella toiminnallaan – myös olemassa olol-

laan. Jokainen kontakti kuluttajaan on tilaisuus viestiä jotakin. (Malmelin & Hakala 

2007, 66−67.) 

2.6.1 Sisäinen viestintä 

Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan ensisijaisesti organisaation omalle henkilös-

tölle suuntaamaa viestintää käyttäen sisäisiä kanavia. Sisäisen viestinnän tavoit-

teena on sitouttaa henkilöstö arvoihin, tavoitteisiin ja strategiaan. Viestintä ei 

toimi ylhäältä alas: sisäinen viestintä muuttuu jatkuvasti osallistavampaan suun-

taan ja parhaimmillaan se on vuorovaikutusta koko henkilöstön välillä. (Ahto, 

Kahri, Kahri & Mäkinen 2016, 165.) 

Sisäisen viestinnän ja sisäisten verkostojen kehittäminen on äärimmäisen tär-

keää. Näkyvä markkinointi ei auta tilanteessa, jos yrityksen sisällä ei vallitse sel-

keä sisäistetty yhteinen näkemys kyseisessä markkinatilanteessa tärkeästä sa-

nomasta. Koska koko organisaatio rakentaa brändiä, on henkilöstön tietoihin, tai-

toihin ja arjessa tarvittavaan viestintäosaamiseen panostaminen tärkeä brändi-

investointi. (Malmelin & Hakala 2007, 174.) Lähes kaikki organisaatiot tavoittavat 

koko henkilöstönsä sähköisiä kanavia käyttäen. Täytyy kuitenkin pohtia, tuleeko 

viesti ymmärretyksi näiden kanavien välityksellä. (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 

2016, 75.) 

Brändin jalkauttamisessa viestintä on suuressa roolissa. Tässä koetaan usein 

kuitenkin puutteita. Henkilöstöä ei oteta mukaan suunnitteluun eikä heille tarjota 

mahdollisuutta vaikuttaa yrityksen lupausten lunastamiseen käytännössä. Asia-

kasrajapinnassa olevat tietävät parhaiten, mikä toiminnassa on vialla, joten työn-

tekijät kannattaisi ottaa mukaan miettimään kuinka ottaa strategia parhaiten käyt-

töön. Sisäisessä viestinnässä on tärkeää varmistaa viestin läpimeno ja sisäistä-

minen. Tätä täytyy mitata, sillä joskus sisäistä viestintää voi olla liikaa ja väärissä 

kanavissa. Oleellista viestiä täytyy viedä läpi käyttäen kaikkia tarvittavia kanavia, 

jotta tavoitetaan koko kohdeyleisö. Kaikki eivät ole taitavia digitaalisten alustojen 

käyttäjiä, joten on hyvä huomioida tärkeissä viesteissä myös painomateriaali. 
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Brändistä täytyy kommunikoida jatkuvasti sisäisissä viesteissä ja kohtaamisissa. 

Viesti täytyy toistaa usein ja johdonmukaisesti, jotta se ymmärretään. (Ahto, 

Kahri, Kahri, Mäkinen 2016, 151.) 

Organisaatio voi ottaa henkilöstöään paremmin mukaan joukkoistamalla brändin 

rakennusta tiedostetusti. Esimerkiksi erilaiset ideapankit luovat hyviä vaikutus-

mahdollisuuksia ja antavat johdolle uusia ideoita, jotka ovat syntyneet suoraan 

asiakasrajapinnassa käytännön tehtävissä. (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 2016, 

152.)  

Työyhteisöviestinnässä toimijoita ovat johto, lähiesimiehet ja viestinnän asiantun-

tijat sekä jokainen työyhteisön jäsen. Sisäisen viestintä täytyy nähdä vuoropuhe-

luna, jossa kukaan ei ole pelkästään viestien vastaanottaja, vaan jokainen on 

viestien tuottaja ja välittäjä. Jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla on ottaa ak-

tiivisesti asioista selvää, välittää tietoa ja tuoda omat ajatuksensa esiin. Nyky-

työyhteisössä jokainen on aktiivinen ja oma-aloitteinen viestijä. (Kortejärvi-Nurmi 

& Murtola 2015, 63.) 

Henkilöstölle on tärkeää tuoda esiin työn merkitys. Kun kyseessä on asiakaspal-

velutyö, on loogista tuoda asiakaspalaute henkilöstön tietoon. Toimiva tapa on 

esittää esimerkiksi kuukausittainen NPS-mittarin (Net Promoter Score) tulos in-

trassa. (Ahto, Kahri, Kahri & Mäkinen 2016, 153.) 

2.6.2 Ulkoinen viestintä 

Organisaation ulkoinen viestintä käsittää kaiken kommunikoinnin sen ulkoisille 

sidosryhmille. Sen tavoitteena on luoda pohjaa yhteistyölle sidosryhmien kanssa 

ja esittää suotuisaa kuvaa organisaatiosta ja sen tuotteista tai palveluista asiak-

kaille, potentiaalisille asiakkaille sekä rakentaa julkisuuskuvaa yleisesti. (The Bu-

siness Communication 2013−2018.) 

On ymmärrettävä, että kaikki organisaatiossa viestii: sen nimi, toimiala, palvelut, 

toimintatapa, sijainti, henkilökunnan käyttäytyminen, organisaation johtaminen ja 

niin eteenpäin. Jos organisaatio ei tee markkinointiviestintää, syntyy tietoa ja voi-

makkaitakin mielipiteitä siitäkin huolimatta. (Vuokko 2006, 167.) 
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Organisaation on huomioitava mediajulkisuus, sen tuomat mahdollisuudet ja ris-

kit. Jotta suhde median kanssa toimii, on tunnettava ja hyväksyttävä medioiden 

intressit ja toimintatapa. Organisaation täytyy osata tehdä sellaisia lehdistötiedot-

teita, jotka kiinnostavat medioita ja niiden yleisöjä, tällöin saadaan esiin oikea-

aikaista ja oikeaa tietoa. Vaikka tiedotteet ovat hyvä kanava saada organisaation 

uutisia medialle, ei niitä kannata lähettää liian usein. Jos tieto ei ole akuuttia, kan-

nattaa se jakaa niin, että tiedotteita saadaan jaettua säännöllisesti ja jokainen 

tiedotettava aihe saa tarvitsevansa huomion ja uutinen tulee julkaistuksi. Organi-

saation on ymmärrettävä, että mediasuhteita täytyy hoitaa. Medioita tulee pitää 

yhtenä organisaation tärkeänä sidosryhmänä. (Vuokko 2006, 175.) 

Henkilöstö kannattaa nähdä vahvana ulkoisenviestinnän tekijänä kaikissa orga-

nisaation toiminnoissa. Esimerkiksi rekrytoidessa uusia työntekijöitä nykyinen 

henkilöstö on yksi työnhakijoiden informaation lähde. Sitoutuneet työntekijät, 

jotka uskovat organisaatioon, luovat brändille arvoa tuotteliaisuudellaan. Heistä 

voi myös tulla organisaation mainetta nostavia brändilähettiläitä, kun se kokevat 

työnsä tärkeänä ja ovat ylpeitä organisaatiosta, jossa he työskentelevät. (Wakely 

2018.) 

3 Tutkimus henkilöstön roolista brändin rakentumisessa 

Opinnäytetyössä vastataan päätutkimuskysymykseen: Mikä on henkilöstön 

rooli brändin rakentumisessa? 

Päätutkimuskysymyksen tueksi määriteltiin kysymyksiä, joihin työssä halutaan 

vastaukset: 

Millaisena case-organisaatio Sosterin brändi-identiteetti koetaan henkilöstön 

keskuudessa? 

Millä tavoin työntekijät ovat omaksuneet, sisäistäneet ja ymmärtäneet Sosterin 

arvot, vision ja mission?  

Näkyvätkö mainitut brändin osa-alueet päivittäisessä palvelutoiminnassa ja pyr-

kiikö henkilöstö toimimaan näiden pohjalta? 
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Miten edistää henkilöstön roolia positiivisen brändin rakentamisessa? 

3.1 Tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyön henkilöstölle tehtävä tutkimus suoritettiin pääosin määrällisenä 

kyselytutkimuksena. Kyselytutkimus päätettiin suorittaa poikittaistutkimuksena, 

eli poikkileikkausaineistoa keräten. Poikkileikkaustutkimuksessa aineisto kerä-

tään yhtenä määriteltynä ajankohtana useilta vastaajilta. Poikkileikkausaineis-

tolla tehdyllä tutkimuksella voidaan kuvata eri ilmiöitä. (Valli 2018, 129.) 

Henkilöstölle toimitettu kyselylomake oli osittain strukturoitu, eli vastausvaihtoeh-

dot oli määritelty etukäteen sen tulkitsemisen helpottamiseksi. Laadullista tietoa 

saatiin kerättyä muutamalla avoimella kysymyksellä ja jättämällä strukturoituihin 

kysymyksiin vastausvaihtoehdoksi kohta ”muu, mikä?”. Kyselylomakkeen jakoon 

käytettiin Sosterin sisäisen viestinnän kanavia intranettiä ja sähköpostia, joissa 

jaettiin saatekirje sekä linkki Google Forms -työkalulla toteutettuun kyselyyn. 

Näillä kanavilla pystyttiin tavoittamaan jopa koko 1600 henkilöä kattava henki-

löstö.  

Kyselyyn vastaamiseen pyrittiin saamaan mahdollisimman matala kynnys ja ky-

selyn toivottiin keräävän tietoa mahdollisimman laajasti. Strukturoituihin kysy-

myksiin jätettiin vaihtoehto ”muu, mikä”, eikä yhteenkään kysymykseen ollut pa-

kollista vastata. Tämän vuoksi kysymyskohtainen vastausten määrä vaihtelee. 

Näillä keinoilla pyrittiin saamaan henkilö vastaamaan mahdollisimman moneen 

kysymykseen eikä sulkemaan kyselyä ensimmäisen pakollisen kysymyksen koh-

dalla, jos hän ei osaisi tai haluaisi vastata tähän. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 337 vastaajaa, jolloin vastausprosentti Sosterin 1600 

työntekijästä on 21 %. Vastausaikaa kyselyyn annettiin kaksi viikkoa, jonka ai-

kana kyselyä nostettiin kahdesti esille intranetissä. Vastausajan ei kannattanut 

olla pidempi, sillä silloin vastaaminen olisi voinut unohtua.  

Jotta kyselystä saatiin henkilöstöä puhutteleva, pyrittiin kysymyksien muotoiluun 

kiinnittämään huomiota. Kysymykset aseteltiin vastaajalle henkilökohtaiseen 

muotoon, jotta lomakkeeseen vastaaminen tuntuisi luonnollisemmalta ja henkilö-

kohtaisemmalta (Valli 2018, 92).  
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Henkilöstölle tehdyssä tutkimuksessa haluttiin yhdistää kvalitatiivinen ja kvantita-

tiivinen tutkimus. Kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla saatua määrällistä 

tietoa voitiin kvalitatiivisen tutkimuksen avulla syventää tutkimalla aiheen laadul-

lisuutta. Kysely oli looginen yhdistelmä avoimia syventäviä kysymyksiä, sekä tar-

kempia strukturoituja kysymyksiä. Kahdella eri tutkimusmenetelmällä saadut tu-

lokset täydentävät toisiaan (Tuomivaara 2005, 28). 

3.1.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa ollaan usein kiinnostuneita luo-

kitteluista sekä syy- ja seuraussuhteista. Siinä pyritään selvittämään ilmiötä ver-

taillen tai numeeristen tulosten pohjalta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyri-

tään usein saamaan yleistettävää ja tarkkaa tietoa selvitettävästä aiheesta. (Jy-

väskylän yliopisto 2015.) 

Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan kartoitettua nykyinen tilanne, mutta 

ei pystytä selvittämään tilanteen muodostumisen syitä. Aineiston keruu suorite-

taan yleensä käyttäen standardoituja tutkimuslomakkeita, joissa vastausvaihto-

ehdot ovat valmiina. (Heikkilä 2014, 8.) Henkilöstölle toteutetussa tutkimuksessa 

haluttiin saada yksiselitteisiä vastauksia määriteltyihin kysymyksiin, joten kysy-

mysten strukturointi oli suurelta osin tarpeen. Täsmällistä tietoa haluttiin esimer-

kiksi siitä, onko henkilöstö tietoinen case-organisaatio Sosterin visiosta, missi-

osta ja arvoista. 

Koska kvantitatiivinen tutkimus edellyttää riittävän suurta ja edustavaa otosta 

(Heikkilä 2014, 8.), vastaamaan pyrittiin kannustamaan mahdollisuudella osallis-

tua viiden 20 euron arvoisen Smartum-setelipaketin arvontaan. Kyselyn aihe kos-

ketti myös jokaista case-organisaation työntekijää, joten kysely saatettiin kokea 

mahdollisuutena saada omaa ääntä kuuluviin. 

3.1.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkittavan kohteen 

laatua ja ominaisuuksia sekä sen merkityksiä kokonaisvaltaisesti (Jyväskylän yli-

opisto 2015). Kyselylomakkeeseen valittiin kysymyksiä, joihin vastaajien annettiin 

vastata avoimesti, jotta saataisiin esiin syvempää tietoa. Kvalitatiivinen tutkimus 
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auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta, joka tässä tapauksessa oli Sosterin hen-

kilöstö, ja sen käyttäytymisen ja päätösten syitä (Heikkilä 2014, 8). Henkilöstön 

ajatukset saatiin laadullisen tutkimuksen keinoin esille ja niihin voidaan pureutua 

syvemmin. 

Kvalitatiivinen tutkimus rajoittuu yleensä pieneen tutkittavien määrään, mutta 

toimi hyvin avoimien kysymysten muodossa 337 henkilöä tavoittaneessa henki-

löstökyselyssä, kun tavoitteena oli aiheen syvempi ymmärtäminen. Kvalitatiivinen 

tutkimus valittiin osaksi tutkimusta, sillä se sopii hyvin toiminnan kehittämiseen, 

vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien selvittämiseen. (Heikkilä 

2014.) Kyselyssä haluttiin löytää esimerkiksi sisäisessä viestinnässä tärkeiksi ko-

ettuja aiheita ja selvittää, minkälaista kuvaa henkilöstö mielestään luo Sosterista.     

3.1.3 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

Tutkimus toteutettiin anonyyminä, eikä arvontaan osallistuneiden yhteystietoja 

yhdistetty vastauksiin. Kyselyn saatekirjeessä tuotiin esiin vastaajien anonymi-

teetin pitävyys ja kerrottiin tarkasti, mihin kyselyn vastauksia tullaan käyttämään 

(Liite 1). Vastaajat uskalsivat näin ollen vastata todenmukaisesti ja saatua tutki-

mustietoa voidaan tämän pohjalta pitää luotettavana.  

Kyselylomakkeen luomisessa konsultoitiin Sosterin edustajaa useampaan ottee-

seen. Keskustelujen pohjalta mietittiin, mitkä asiat ovat tärkeitä kysyä, jotta saa-

daan tarvittavaa tietoa, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää. Kyselylomake 

testattiin ennen kyselyn toimittamista henkilöstölle kuudella Sosterin henkilöstöön 

kuuluvalla testiryhmäläisellä. Testillä pyrittiin varmistamaan, että vastaajat ym-

märtävät kysymykset ja kysymyslomake on selkeä ja sen rakenne toimiva. Tes-

taajien kommenttien mukaan lomaketta muokattiin parempaan muotoon. 

Tutkimus toteutettiin Sosterin henkilöstölle, joka kokonaisuudessaan on 1600 

henkilöä. Kyselyyn näistä 1600 työntekijästä vastasi 337, jolloin vastausprosentin 

ollessa 21 voidaan otosta pitää yleistettävänä case-organisaation työntekijöiden 

yleiseksi mielipiteeksi. 

Kyselyn lopussa vastaajalla oli halutessaan mahdollisuus kertoa ammattiryh-

mänsä. Kuvasta 3 näkyy, että ammattiryhmistä selkeästi eniten edustettuina on 
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hoitohenkilökunta, jota Sosterissa työskentelee todellisuudessakin ammattiryh-

mistä eniten. Vastaajia ei jaoteltu sukupuolen tai iän mukaan, sillä näitä ei koettu 

tässä tutkimuksessa tärkeiksi tiedoiksi.  

 

Kuva 3. Vastaajien ammattikunta (Sosterin henkilöstökysely) 

Tutkimus voi olla varovasti sovellettavissa koskemaan terveydenhuollon alan 

muitakin organisaatioita. Tutkimuksen kysymykset ovat kuitenkin suunnattu täy-

sin koskemaan Sosteria ja sosterilaisia, joten monikaan kysymys ei aiheensa 

puolesta vastaa kuin case-organisaatio Sosterin tilanteeseen. Opinnäytetyö an-

taa lisätietoa henkilöstön arvosta organisaation brändille kuitenkin myös yleisellä 

tasolla.  

3.2 Tutkimuksen tulokset  

Kyselyyn saatiin yhteensä 337 vastausta, mutta kysymyskohtainen vastaaja-

määrä vaihtelee kysymyksestä riippuen, sillä yhteenkään kysymykseen vastaa-

misesta ei haluttu tehdä pakollista. Vastaajista suurin osa, 68,6%, oli hoitohenki-

lökuntaa. 

Kysymykseen ”Millaista on työskentely Sosterissa? Valitse eniten kuvaava 

sana/sanat” vastasi 330 henkilöä ja eniten valintoja sai vaihtoehto ”Yhteisöllistä”, 

jonka valitsi 52,4% kaikista vastaajista (Kuva 4). 
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Kuva 4. ”Millaista on työskentely Sosterissa?” (Sosterin henkilöstökysely 2018). 

Toiseksi eniten kerrottiin työn olevan palkitsevaa (kuva 3). Kysymys sai myös 27 

vastausta kohtaan ”Muu…”. Näissä kerrottiin, että kokemus työskentelystä vaih-

telee työpisteen mukaan ja että työ koettiin normaaliksi vaihtelevaksi työksi. Vas-

tausten perusteella voidaan olettaa yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tun-

teen olevan iso osa työskentelyä Sosterissa. 

Kysymykseen ”Mikä on yleinen mielialasi töissä?” vastasi 335 henkilöä. Kysy-

mykseen vastattiin janalla, jossa 1 tarkoitti erittäin huonoa ja 5 erittäin hyvää 

(Kuva 5).  

 

Kuva 5. Sosterin työntekijöiden mieliala töissä on hyvä (Sosterin henkilöstöky-

sely) 

201 valintaa ja eniten vastauksia keräsi vaihtoehto 4. Tämän valitsi 60 % vastaa-

jista. Sosterilaisten mielialan voidaan siis yleisesti olettaa olevan hyvä työtä teh-

dessä. 

Työilmapiiri Sosterissa on kyselyn mukaan hyvä, sillä 50,2 % 333 vastaajasta 

valitsi janalta kohdan 4. Vastausvaihtoehdoista 1 tarkoitti erittäin huonoa ja 5 erit-

täin hyvää. (Kuva 6.) 
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Kuva 6. Työilmapiiri Sosterissa (Sosterin henkilöstökysely 2018) 

Kuten kuvasta 6 näkyy, vain alle 7 % vastaajista piti työilmapiiriä huonona tai 

erittäin huonona. Tähän voidaan uskoa vaikuttavan koettu yhteisöllisyys, ja sen 

vahvistamisen voidaan ajatella lisäävän työilmapiirin hyväksi kokemista.  

Kyselyssä pyydettiin kertomaan muutamalla sanalla, mitä sosterilaisuus tarkoit-

taa vastaajalle. Tähän avoimeen kysymykseen saatiin 227 vastausta. Noin puolet 

vastaajista kertoi sosterilaisuuden merkitsevän heille työtä, palkkaa tai työpaik-

kaa. Toistuvasti esiintyi myös palkitseva, ihmisläheinen työ, arvostettu työyhteisö, 

laadukkaiden ja asiakaslähtöisten palvelujen tuottaminen sekä ammattitaidon ar-

vostus. Yhteisöllisyyden ja ammattitaidon merkitys nousi esiin useasti. Vastauk-

sissa esiin nousi myös tyytymättömyyttä omaan asemaan ja pienipalkkaisuuteen. 

Osa vastaajista koki Sosterin erityisen muutoskykyiseksi ja moderniksi, kun taas 

muutama vastaaja oli sitä mieltä, että johtamistavat ovat juurtuneet menneisyy-

teen ja organisaatioon tarvitaan lisää kehitysmyönteisyyttä. 

Kysymykseen ”Oletko kuullut aikaisemmin Sosterin arvot: Asiakas ensin, Hyvin-

vointi, Vastuullisuus, Uudistuva osaaminen?” vastauksia saatiin 333 kappaletta 

ja 86,8 % vastaajista oli kuullut arvot. Arvojen näkymisestä työskentelyssä halut-

tiin syvällisempää tietoa, joten kysyttiin ”Miten Sosterin arvot näkyvät työssäsi?”. 

Tähän avoimeen kysymykseen saatiin 250 vastausta. Suurin osa vastaajista ker-

toi erityisesti arvon ”asiakas ensin” tulevan voimakkaasti esiin palvelussa ja 

työssä pyrkimyksenä tuottaa laadukasta ja vastuullista hoitoa. Monen vastaajan 

mielestä Sosterin määrittelemät arvot ovat elinehto ja työmoraalin perusta tervey-

denhuoltoalalla. Myös ammattitaidon ylläpitäminen erilaisten koulutusten avulla 



28 

mainittiin ja tähän moni haluaisi lisää resursseja, sillä omaan ammattitaitoon ha-

lutaan panostaa ja se koetaan erittäin tärkeänä ajatellen asiakasta. Osassa vas-

tauksista arvioitiin myös oman jaksamisen välillä haittaavan arvojen toteutumista. 

Osa vastaajista mietti strategian jalkauttamisen onnistuneisuutta: ”Arvoja ei vielä 

ole tuotu lähelle omaa työtäni, vaikka varmasti tarve olisi. Keskijohto ei välttä-

mättä ymmärrä uutta strategiaamme”.  

Sosterin missio ei ole yhtä hyvin sisäistetty henkilökunnan keskuudessa kuin ar-

vot. Tämä selviää kysymyksen ”Oletko kuullut aikaisemmin Sosterin mission: 

”Tuotamme hyvinvointia ja terveyttä alueen väestölle?” vastauksista. Kuitenkin 

80,2 % 333 vastaajasta sanoi tuntevansa mission. Vaikka kaikki vastaajat eivät 

olleet kuulleet missiota lauseena, tulee se varmasti esiin henkilöstön mieleen pai-

nuneessa toiminta-ajatuksessa ja työn moraalisessa käsityksessä. Aiemmin ky-

syttäessä sosterilaisuuden merkitystä mission sanoma tuli esiin useassa vas-

tauksessa. 

Kaikkein tarkemmin brändin johtavista ajatuksista työntekijöiden mielessä oli 

Sosterin visio. 326 vastaajasta 92 % vastasi tuntevansa Sosterin vision ”Jonotta-

matta hoitoon ja hoidosta kotiin”. Visiota on tuotu esille useissa Sosterin markki-

nointimateriaaleista hyvin vahvasti. Visio edellä on myös tehty työtä jonotusaiko-

jen lyhentämiseksi. Tästä on uutisoitu useaan otteeseen, joten vision jalkautta-

minen on onnistunut sekä ulkoisen, että sisäisen viestinnän avulla. 331 vastaa-

jasta 71 % kertoi vision myös ohjaavan heidän työskentelyään. Noin 30 % vas-

taajista siis kokee, ettei visio ohjaa heidän työskentelyään. Tähän voivat vaikuttaa 

erilaiset työtehtävät, joiden konkreettista vaikutusta vision toteutumiseen ei vält-

tämättä nähdä suoraan omassa työssä.  

Työnsä erittäin merkitykselliseksi koki 332 vastaajasta 44,9 % (Kuva 7). Vastaus-

vaihtoehdoissa 5 tarkoitti erittäin merkityksellistä ja 1 ei lainkaan merkityksellistä. 
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Kuva 7. Henkilöstö kokee työnsä Sosterissa merkitykselliseksi (Sosterin henki-

löstökysely 2018) 

Kuvan 7 perusteella voidaan huomata työn Sosterissa olevan merkityksellistä tai 

erittäin merkityksellistä yli 80 % kysymykseen vastanneista. Tämä on erittäin tär-

keää, sillä jotta brändi on merkityksellinen asiakkaalle, täytyy sen ensin olla mer-

kityksellinen työntekijälle. Työntekijöiden voi olettaa kokevansa olevan tärkeitä ja 

tätä täytyykin vahvistaa kaikissa ammattiryhmissä, jotta jokainen kokee oman pa-

noksensa hyödyttävän kokonaisuutta. Näin lisätään työssä viihtyvyyttä jokaisella 

osastolla ja työnkuvassa. 

Kysymys ”Sosterin visio "Jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin" on minulle:” sai 

vastauksia 332 kappaletta (Kuva 8). Erittäin merkitykselliseksi itselleen Sosterin 

vision koki 25 % vastaajista ja merkitykselliseksi 39,2 %. Kun yli puolet vastaajista 

pitää visiota merkityksellisenä, voidaan ajatella sen olevan konkreettinen ja sa-

maistuttava. 

 

Kuva 8. Vision merkityksellisyys työntekijöille (Sosterin henkilöstökysely 2018) 
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AmmAmmattileh-

det 

Kuvasta 8 näkyy, että 40% vastaajista ei pidä visiota merkityksellisenä tai erittäin 

merkityksellisenä. Lähes 30 % on valinnut kohdan 3. Visiota täytyisi siis saada 

jalkautettua vielä lisää ja korostaa sen merkityksellisyyttä ja konkreettisuutta hen-

kilöstölle. 

Moni koki edistävänsä työssään Sosterin visiota ”Jonottamatta hoitoon ja hoi-

dosta kotiin”. Yli puolet 331 vastaajasta valitsi vaihtoehdon 4 tai 5, joissa 5 oli 

”erittäin paljon” (Kuva 9). 

 

Kuva 9. Vision edistäminen työssä (Sosteri henkilöstökysely) 

Kuvasta 9 näkyy, että 15 % vastaajista ei koe edistävänsä Sosterin visiota pal-

joakaan. Tämä liittyy varmasti myös työn ja vision merkitykselliseksi kokemiseen, 

joita täytyisi pystyä edistämään. 

Tutkimuksessa selvisi, että sosterilaiset eivät juurikaan viesti työstään. Näin vas-

tasi 64,9 % 328 vastaajasta kysyttäessä ”Mitä kanavia käytät työstäsi viestimi-

seen? Valitse yksi tai useampi.”. Eniten työstä viestitään kuitenkin sosiaalista me-

diaa käyttäen; tämän valitsi 21 % vastaajista (Kuva 10). 

 

Kuva 10. Työstä viestimiseen käytettävät kanavat (Sosterin henkilöstökysely 

2018) 

Asiantuntijajulkaisut alan lehdissä 
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Kuvasta 10 näkyy, että toiseksi eniten työstä viestimiseen käytettiin paikallisleh-

tien artikkeleita, tämän jälkeen suosituimpia viestinnän kanavia olivat alan am-

mattilehdet ja haastattelut kuitenkin vähäisillä prosenteilla. Kysymykseen saatiin 

32 vastausta kohtaan ”Muu..”. Näistä avoimista vastauksista nousivat viestintä-

kanavina esiin muun muassa koulutustilaisuudet, yhteistyötapaamiset, keskuste-

lut vastaanotolla ja vapaa-aikana sekä yleisötapahtumat. 

59,7 % 330 vastaajasta vastasi kysymykseen ”Haluatko viestiä työstäsi?” kieltä-

västi. Sosterilaiset tarvitsisivat siis kannustusta työstään viestimiseen. Ajatus 

”koko organisaatio viestii” pitäisi tuoda konkreettisesti esiin tarjoten henkilöstölle 

heidän kaipaamiaan resursseja, jotta viestiminen koettaisiin mielekkäämpänä. 

Suuri osa vastaajista kuitenkin kokee heillä olevan kaikki tarvittava viestiäkseen 

työstään. Näin vastasi lähes 40 prosenttia kysymykseen ”Mitä tarvitsisit, jotta voi-

sit viestiä työstäsi paremmin?” Vastanneita henkilöitä oli 297. (Kuva 11). 

 

Kuva 11. ”Mitä tarvitsisit, jotta voisit viestiä työstäsi paremmin?” (Sosterin henki-

löstökysely 2018) 

Kuten kuvasta 11 näkyy noin 40 prosenttia vastaajista haluaisi ohjeistusta. Kou-

lutusta tarvitsisi noin 25 prosenttia ja muuta tukea lähes 19 prosenttia vastan-

neista.  Kysymys keräsi 28 vastausta myös kohtaan ”Muu…”, joista ilmeni Sos-

terin työntekijöiltä toivotun ulkoisen viestinnän ohjeiston ja ajan puute. Viestimi-

sestä voitaisiin siis saada mielekkäämpää antaen henkilöstölle ohjeistusta tähän. 

Sosiaalisen median kanavista eniten Sosterin henkilöstö käyttää Facebookia 

(Kuva 12). Tämä selvisi kysymyksen ”Käytätkö itse sosiaalista mediaa? Valitse 

käyttämäsi kanavat.” vastauksista. Kysymykseen vastasi 332 henkilöä. Tämän 

kysymyksen kohdalla ilmeni lomakkeen toimintahäiriö niin, että vastaaja ei pys-

tynyt aluksi valitsemaan, kuin yhden vastausvaihtoehdon. Lomakkeen virhe huo-

mattiin, kun lomakkeeseen oli pystynyt vastaamaan 30 minuutin ajan. Vastauksia 

oli kokonaisuudessaan ehtinyt kertyä 27 kappaletta, mutta vastauksissa varsinkin 
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kolmen suosituimman kanavan erot ovat niin selkeitä verrattuna muihin, ettei lo-

makkeen virheellä vaikuttaisi olevan merkitystä vastausten analysoinnin kan-

nalta. 

 

Kuva 12. ”Käytätkö itse sosiaalista mediaa? Valitse käyttämäsi kanavat.” (Soste-

rin henkilöstökysely 2018) 

Facebookin jälkeen suosituin kanava on Instagram, jota sanoo käyttävänsä 41,6 

% vastaajista. ”Muu..” vaihtoehdon 11 vastauksessa mainittiin useimmiten vies-

tintäsovellus WhatsApp. Sosiaalisen median kanava Jodel mainittiin kerran. 

Myös Youtube on vastaajien keskuudessa suosittu ollen kolmanneksi suosituin 

käytetty sosiaalisen median kanava. 

Sosterin käyttämistä sosiaalisen median kanavista vastaajille tutuin oli Facebook 

(Kuva 13). Kysymykseen ”Ovatko Sosterin käyttämät sosiaalisen median kanavat 

tuttuja? Valitse sinulle tutut kanavat.” vastasi yhteensä 276 vastaajaa. 

 

Kuva 13. ”Ovatko Sosterin käyttämät sosiaalisen median kanavat tuttuja? Valitse 

sinulle tutut kanavat.” (Sosterin henkilöstökysely 2018) 

 
En käytä sosiaalisen median kanavia 

Facebook 
Instagram 

LinkedIn 
Snapchat 

Twitter 
Youtube 
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Kuvasta 13 näkyy, että Twitter ja LinkedIn ovat vastaajille tuntemattomimmat ka-

navat. Nämä kanavat ovat hyviä ammatillisen viestinnän väyliä, joissa ammatilli-

sen keskustelun käyminen ja mielipiteiden jakaminen ovat osa toimintakulttuuria. 

319 vastaajaa vastasi kysymykseen ”Näkyykö sosiaalisen median profiileissasi 

työnantajanasi Sosteri?”. Vastaukset jakautuivat puoliksi kyllä- ja ei- vastauksien 

kesken. Vastauksiin perustuen voidaan miettiä, miksi työntekijät eivät halua 

tuoda työpaikkaansa esiin sosiaalisen median profiileissaan. Moni voi kuitenkin 

olla vain epätietoinen mahdollisuudesta lisätä profiiliin täydentäviä tietoja ja ei 

siksi ole laittanut työnantajaansa näkyviin. Tähän voisi kuitenkin rohkaista sosi-

aalisen median ohjeistuksessa. Tälläkin saataisiin esiin henkilöstöä persoonina 

ja brändilähettiläitä Sosterille. 

Kysyttäessä yksikön suhtautumista työstä viestimiseen vastauksia saatiin 329 

kappaletta. Vastaukset annettiin asteikolla, jossa 1 oli ”torjuvasti” ja 5 ”kannusta-

vasti”. Vain 28,3 % vastaajista kertoi yksikön suhtautumisen olevan kannustavaa 

tai melko kannustavaa. 51 % valitsi asteikolla vaihtoehdon 3, josta voidaan pää-

tellä, että yksikössä ei välttämättä olla otettu tähän kantaa. (Kuva 14). 

 

Kuva 14. Yksikön suhtautuminen työstä viestimiseen (Sosterin henkilöstökysely 

2018) 

Kuvasta 14 näkyy, että vaihtoehdon 1 ja 2 valitsi noin 20 % vastaajista. Tässä 

kohtaa olisi hyvä selvittää, miksi yksikössä suhtaudutaan työstä viestimiseen tor-

juvasti ja miten suhtautumista voisi muuttaa positiivisempaan suuntaan. 
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Vain puolet 330 vastaajasta koki, että johto ja esimiehet innostavat työntekijöitä. 

Jotta työ koetaan mielekkääksi, tarvitaan innostusta sen tekemiseen. Tässä koh-

taa esimiehet ja työtä johtavat henkilöt ovat avainasemassa. Prosenttia voisi pa-

rantaa jalkauttamalla strategiaa paremmin esimiehille esimieskoulutuksissa. Kun 

aikaan saadaan vallitseva innostuksen tila, on työviihtyvyyskin suurempi. 

47 % 322 vastaajasta koki prosessi- ja LEAN-johtamisen menetelmien paranta-

neen/helpottaneen työskentelyä Sosterissa. Tätä pyydettiin perustelemaan, jotta 

saataisiin kommentteja näiden onnistumisesta. Perusteluja saatiin 195 kappa-

letta. Moni vastaajista sanoi prosessien selkeytyneen ja ”turhan sähläyksen” jää-

neen pois. Muutoksen on koettu myös olevan helpompi, sillä sitä on perusteltu: 

”Selkeyttä on tullut lisää. On yhteinen tavoite, jota kohti työskennellään. Tärkeää 

on ollut, että taustalla on selkeät perustelut, miksi tähän muutokseen ja uudistuk-

seen on lähdetty.” Vaikka toisissa yksiköissä prosessien koettiin toimivan hyvin 

ja niiden helpottavan työskentelyä, moni kuitenkin kertoi, etteivät prosessit jatku 

yksiköstä toiseen: ”Prosessijohtajat eivät jalkaudu tai kerro toiveistaan lähiesimie-

hille ja jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin ei toteudu, koska seuraavat yksiköt 

eivät ole valmiita ottamaan potilaita vastaan”. Myös LEAN-johtamisen näkymistä 

arvosteltiin: ”Prosesseja kyllä, Lean ei näy käytännössä juurikaan mielestäni.” 

”Oman yksikön toiminnassa LEAN-malli ei ole toteutunut kuin puheina.”  

Sosterin sisäinen viestintä koetaan hyvänä. Tätä kysyttäessä saatiin 334 vas-

tausta. Vastaukset annettiin asteikolla, jossa 1 tarkoitti riittämätöntä ja 5 todella 

hyvää. (Kuva 15.) 

 

Kuva 15. ”Millaisena koet Sosterin sisäisen viestinnän?” (Sosterin henkilöstöky-

sely 2018) 
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Sisäistä viestintää halutaan optimoida, joten siitä haluttiin saada lisätietoa moni-

puolisten kysymysten kautta. 198 vastaajaa 334 vastaajasta kertoi saavansa työ-

hönsä liittyvää tietoa melko riittävästi tai riittävästi (Kuva 16). Tämä on hieman yli 

puolet kaikista vastauksista. Tämän perusteella voidaan ajatella, että työhön liit-

tyvää tietoa pitäisi saada enemmän. 

 

Kuva 16. ”Saan työhöni liittyvää tietoa” (Sosterin henkilöstökysely 2018) 

Tähän haluttiin vielä syvempää tietoa, joten vastausta pyydettiin perustelemaan. 

Perusteluja saatiin 148 kappaletta. Vastauksista ilmeni, että viestinnän koettiin 

parantuneen, mutta silti puutteita on usein tiedonkulussa: ”Tulee viiveellä. Sitten 

ei ole aikaa perehtyä. Kaikki pitäisi tajuta ensimmäisestä lauseesta”, ”Omaan pe-

rustyöhön en saa tietoa kuin itse etsimällä”. Aina ei koettu myöskään olevan 

omaa aikaa ottaa asioista selvää ja lukea tiedotteita tai sähköposteja. Koettiin 

muun muassa, että esimies voisi omassa yksikössään antaa vielä enemmän tie-

toa ja tiedottaa henkilöstöä. Suurin osa vastaajista kertoi saavansa omaan työ-

hön liittyvää tietoa sitä itse etsimällä ja kysymällä. Oma aktiivisuus korostui pe-

rusteluissa. 

Jotta sisäistä viestintää voitaisiin parantaa ja näin vielä lisätä yhteisöllisyyttä, ha-

luttiin kuulla henkilöstön mielipide asiasta kysymällä ”Mitä haluaisit parantaa Sos-

terin sisäisessä viestinnässä?”. Avoimia vastauksia saatiin 132 kappaletta ja 

niistä selvisi, että yhteisöllisyyttä lisäävää sisältöä haluttaisiin lisää. Toivottiin 

myös läpinäkyvyyttä ja sitä, että juuri omaa työtä koskeva tieto tulisi varmasti pe-

rille. Myös sähköpostin ja Intranetin läpikäymiseen kuluva aika mainittiin useaan 

otteeseen. Useiden vastausten perusteella erityisesti esimiesten merkitys ja hei-
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dän halunsa ja aikansa tiedottaa korostui: ”Yksikön sisäistä viestintää parannet-

tava! Kokous 1 x/ kk ei riitä! Asioista voisi viestiä vaikkapa sähköpostilla esimie-

heltä alaisille. Kaikki työntekijät eivät ole samaan aikaan kahvihuoneessa, jossa 

tiedotteita jaetaan ja loppujen lopuksi "puskaradio" kertoo loput - virheiden kera!” 

Esimiehiltä toivotaan viestintätaitoja: ”Lähiesimiehet tulisi velvoittaa viestinnän 

opiskeluun ja tekemiseen”. 

Intran ajankohtaiset -osio sekä sähköposti koettiin parhaimpina/toimivimpina si-

säisen viestinnän väylinä.  Tätä kysyttiin kysymyksellä ”Valitse mielestäsi pa-

ras/toimivin väylä Sosterin sisäiseen viestintään:”, johon vastasi 332 vastaajaa. 

Yksikön kokoukset valitsi lähes yhtä moni vastaajista. (Kuva 17.)  

 

Kuva 17. ”Valitse mielestäsi paras/toimivin väylä Sosterin sisäiseen viestintään:” 

(Sosterin henkilöstökysely 2018) 

Kuten kuvasta 17 näkyy henkilöstöinfoja ja henkilöstölle suunnattuja infokirjeitä 

ei koettu yhtä hyviksi väyliksi viestiä kuin sähköpostia, intranetin ajankohtaisia tai 

yksikön kokouksia. Nämä ovat kuitenkin verrattain uusia väyliä ja sopivat suu-

rempien, koko Sosteria koskevien, asioiden laajaan tiedottamiseen ja uutisointiin.  

Aiheita, joista vastaajat haluaisivat kuulla Sosterin sisäisen viestinnän kautta ovat 

muun muassa koulutukset, työhyvinvointi ja suojelu sekä onnistumiset ja saavu-

tukset. Myös ajankohtaisuutta ja tilannekatsauksia toivottiin. Tämä selvisi avoi-

mista vastauksista, joita saatiin 95 kappaletta. ”Organisaatiota ja henkilöstöä kos-

kevat muutokset vähentämään epävarmuutta työntekijöiden kesken. Aina se ei 

ole mahdollista, mutta viime vuosia viestinnässä on tapahtunut huima kehitys 

Sosterissa!” Myös strategian toteutumisesta haluttaisiin kuulla lisää: ”Strategian 

toteumaa käytännössä kentälle päin, ei pelkästään lähijohdolle”. 

Kuten kuvasta 18 näkyy, sisäinen tiedonkulku Sosterissa koettiin 303 vastaajan 

mukaan hyväksi tai melko hyväksi.  
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Kuva 18. Sisäinen tiedonkulku on Sosterissa hyvää (Sosterin henkilöstökysely 

2018) 

Vastaajat vastasivat asteikolla, jossa 1 tarkoitti riittämätöntä ja 5 erittäin hyvää. 

Tässäkin voidaan tulosten ja aiempien avoimien kysymysten vastausten perus-

teella nähdä kehityskohta.  

Henkilöstön koettiin vaikuttavan asiakkaan kuvaan Sosterista todella merkittä-

västi. Kysymykseen ”Henkilöstö vaikuttaa mielestäni asiakkaan kuvaan Soste-

rista” 330 vastaajasta ”todella merkittävästi” valitsi 55,8 % asteikolla, jossa 1 oli 

erittäin vähän ja 5 todella merkittävästi. (Kuva 19.)  

 

Kuva 19. ”Henkilöstö vaikuttaa mielestäni asiakkaan kuvaan Sosterista” (Sosterin 

henkilöstökysely 2018) 

Kysyttäessä ”Millaista kuvaa henkilöstö mielestäsi luo Sosterista?” vastauksista 

selvisi, että henkilöstön koettaan luovan Sosterista kiireistä, ammattimaista ja vä-

littävää kuvaa. Pääosin vastattiin luotavan kuvan olevan hyvää: ”Pääasiassa hy-

vää, henkilöstö on motivoitunut ja sitoutunut työhönsä”. Joissakin 193 vastauk-
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sesta nousi esiin väsymyksen näkyminen ja välillä negatiivisen kuvan muodostu-

minen: ”Valitettavasti todella yksilöllistä, yksilöistä ja heidän mielialoistaan riippu-

vaa”. Koettiin, että yksittäiset negatiiviset kokemukset saattavat vaikuttaa ylei-

seen mielipiteeseen Sosterista: ”Pääsääntöisesti positiivista. Valitettavasti yksit-

täinenkin huonosti asiakaskommunikaation hoitava tai huonoa asiakaspalvelua 

antava henkilö vaikuttaa merkittävästi yleiskuvaan ihmisten mielessä, koska mie-

lensä pahoittajien ääni kaikuu kauas.” Tasalaatuisuutta toivottiin ja koettiin, että 

erityisesti epävarmuus soteasioista voi vaikuttaa henkilöstön käyttäytymiseen 

palvelutilanteessa. 

4 Pohdinta ja kehitysehdotukset 

Opinnäytetyössä vastataan päätutkimuskysymykseen: Mikä on henkilöstön rooli 

brändin rakentumisessa?  

Päätutkimuskysymyksen tueksi määriteltiin kysymyksiä, joihin työssä halutaan 

vastaukset, nämä olivat: Millaisena case-organisaatio Sosterin brändi-identiteetti 

koetaan henkilöstön keskuudessa? Millä tavoin työntekijät ovat omaksuneet, si-

säistäneet ja ymmärtäneet Sosterin arvot, vision ja mission? Näkyvätkö mainitut 

brändin osa-alueet päivittäisessä palvelutoiminnassa ja pyrkiikö henkilöstö toimi-

maan näiden pohjalta? Miten edistää henkilöstön roolia positiivisen brändin ra-

kentamisessa? 

Teoriatutkimuksen ja case-organisaatio Sosterin henkilöstölle toteutetun kyselyn 

pohjalta voidaan todeta, että henkilöstön rooli on olla aktiivisena toimijana raken-

tamassa organisaation brändiä. Jotta henkilöstö voi osallistua brändin rakenta-

miseen aktiivisesti, täytyy heille tarjota kaikki organisaation brändilähettiläinä tar-

vitsemansa resurssit. Kun henkilöstö on huomioitu hyvin, pystyvät he toimimaan 

organisaation brändin tavoitteiden mukaan ja rakentamaan tavoitemielikuvan 

mukaista brändiä yhteisönä. 

Kyselyssä haluttiin selvittää, millaisena Sosterin brändi-identiteetti koetaan hen-

kilöstön keskuudessa. Tätä selvitettiin kysymällä, millaista työskentely Sosterissa 

on ja mitä sosterilaisuus tarkoittaa kullekin vastaajalle. Vastauksista nousi vah-

vasti esiin yhteisöllisyys ja toivomus, että sitä vielä vahvistettaisiin. Sosterin tulisi 
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siis laajentaa yhteisöllistä näkökulmaa koskemaan kaikkea organisaation toimin-

taa viestinnästä käytännön toimintaan eri yksiköissä. 

Arvot, visio ja missio olivat työntekijöillä hyvin tiedossa, ja näiden pohjalta pyri-

tään toimimaan työssä. Näiden kaikkien tunnettuutta voisi kuitenkin vielä vahvis-

taa niin, että jokainen Sosterin työntekijä tunnistaisi ne. Näitä organisaation joh-

tavia ajatuksia voisi jalkauttaa sisäisen viestinnän avulla käyttäen esimerkiksi 

brändikirjaa, johon olisi visuaalisesti perusteltu ja avattu Sosterin brändi tavoite-

mielikuvineen. Olisi kuitenkin tärkeää viestiä brändiä myös käytännön kautta, sillä 

brändikirja tai muu vastaava brändikertomus voi jäädä henkilöstölle vieraaksi ja 

vain osa oikeasti tutustuisi siihen. Brändiä voisi vahvistaa osallistavasti erilaisten 

työpajojen kautta, joissa henkilöstö otettaisiin mukaan myös tämän tyyppiseen 

kehitystyöhön. Näin tavoitemielikuva ja organisaation johtavat ajatukset voitaisiin 

saada paremmin esiin ja henkilöstön tietouteen. Työpajaa voisi hyödyntää esi-

merkiksi uuden terveyskeskuksen kehityksen ja markkinoinnin yhteydessä. 

Noin 30 % 331 vastaajasta kokee, ettei visio ”Jonottamatta hoitoon ja hoidosta 

kotiin” ohjaa heidän työskentelyään. Tähän voivat vaikuttaa erilaiset työtehtävät, 

joiden konkreettista vaikutusta vision toteutumiseen ei välttämättä nähdä suoraan 

omassa työssä. Prosessimallin mukaan vision jalkauttamista voisi vielä parantaa 

piirtämällä malliin yleiskuvan Sosterin asiakasprosessista käsittäen jokaisen am-

mattiryhmän. Tämä voisi lisätä yhteisöllisyyden tunnetta ja oman työn tärkeäksi 

kokemista. Kun oman työn merkitys vision toteutumisen kokonaisuudessa näyte-

tään selkeästi, voi vision nähdä konkreettisempana oman ammattiryhmän ja 

työnkuvan näkökulmasta. 

Monessa kohtaa kyselyn vastauksissa nousi esiin esimiesten ja heidän viestintä-

taitojensa sekä innostavuuden merkitys. Vaikka henkilöstö saa tietoa monien or-

ganisaation sisäisen viestinnän kanavien kautta, on lähiesimies omille alaisilleen 

tärkein tiedon lähde. Lähiesimies on linkki oman yksikkönsä ja muun organisaa-

tion välillä. Lähiesimies tulkitsee ja kertoo alaisillensa, miten organisaation johdon 

strategiset päätökset näkyvät käytännössä omassa yksikössä. Esimies tarvitsee 

taitoa selittää monimutkaisia ja joskus abstraktejakin asioita ymmärrettävästi ja 

keskustelevasti. Viestinnän täytyy olla vuorovaikutteista myös esimiehen ja joh-

don välillä (Kortejärvi-Nurmi & Murtola 2015, 63). Esimiesten viestintätaitoihin on 
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siis panostettava. Heidän on pystyttävä luomaan innostusta tekemiseen myös 

muutostilanteissa ja henkilöstöä erityisesti rasittavina aikoina. Jotta oma työ koe-

taan tärkeäksi ja työilmapiiri pysyy hyvänä, on yhteisöllisyys ja oman työn arvon 

tunteminen erityisen tärkeää. 

Kyselystä selvisi, että Twitter ja LinkedIn ovat vastaajille tuntemattomimmat so-

siaalisen median kanavat. Nämä kanavat ovat hyviä ammatillisen viestinnän ka-

navia, joissa ammatillinen keskustelu ja mielipiteet on helppo saada näkyviin. Jos 

Sosterin brändiä halutaan rakentaa erialojen ammattilaisten kautta, tehden heistä 

brändilähettiläitä, kannattaisi ammatilliseen viestintään kannustaa sekä panostaa 

antamalla henkilöstölle heidän kaipaamansa resurssit. 

Puolet 319 vastaajasta kertoi, ettei heidän sosiaalisen median profiileissaan näy 

työnantajana Sosteria. Täytyy miettiä, miksi työntekijät eivät halua tuoda työpaik-

kaansa esiin sosiaalisen median profiileissaan. Moni voi olla vain epätietoinen 

mahdollisuudesta lisätä profiiliin täydentäviä tietoja eikä siksi ole laittanut työnan-

tajaansa näkyviin. Tähän voisi kuitenkin rohkaista sosiaalisen median ohjeistuk-

sessa. Työnantajan näkymisellä henkilöstön profiileissa saataisiin esiin henkilös-

töä persoonina ja brändilähettiläitä Sosterille. Myös työstä viestimiseen pitäisi 

kannustaa enemmän, sillä vain 20 % koki, että työstä viestimiseen kannustetaan 

omassa yksikössä. Jotta brändilähettiläisyyttä syntyisi, tarvitaan viestimiseen 

kannustava ilmapiiri ja yhteisöllisyyden tuntua sekä innostusta. 

Vain puolet 330 vastaajasta koki, että johto ja esimiehet innostavat työntekijöitä. 

Jotta työ koetaan mielekkääksi, tarvitaan innostusta sen tekemiseen. Tässä koh-

taa esimiehet ja työtä johtavat henkilöt ovat avainasemassa. Prosenttilukua voisi 

nostaa jalkauttamalla strategiaa paremmin esimiehille esimieskoulutuksissa. Kun 

aikaan saadaan vallitseva innostuksen tila, on työviihtyvyyskin suurempi. 

Noin 60 % 330 vastaajasta ei haluaisi viestiä työstään. Viestimiseen tarvitaan siis 

lisää kannustusta ja yleisen ajattelutavan muutosta. Ajatus ”koko organisaatio 

viestii” pitäisi tuoda konkreettisesti esiin tarjoten henkilöstölle heidän tarvitsemi-

aan resursseja, jotta viestiminen koettaisiin mielekkäämpänä. Kyselyn vastaus-

ten perusteella henkilöstön roolia brändin rakentamisessa voitaisiin edistää tar-
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joamalla heille heidän tarvitsemansa fasiliteetit organisaatiosta ulospäin suuntau-

tuvaan viestintään. Moni kyselyyn vastanneista kertoi tarvitsevansa tukea ja kou-

lutusta työstä viestimiseen. He kokivat tarvitsevansa selkeää organisaation linjaa 

ja ohjeistusta siitä, mistä he voivat viestiä. Tässä voisi hyödyntää apuna henkilö-

kunnalle suunnattuja lyhyitä luentoja, joiden aikana olisi mahdollista kysyä mie-

leen tulleita kysymyksiä ja saada apua somen käyttöön. Koulutusmateriaali voisi 

olla ladattavissa Intranetissä, josta jokainen voisi vielä selata ohjeet eri kanavien 

käyttöön. Materiaalit voisivat sisältää organisaation viestinnällisen linjan kokonai-

suutena sekä erityisesti somen kannalta. Vaikka viestinnän pelisäännöt voivat 

tuntua paljon työstä viestivälle täysin ilmiselviltä, voi vähemmän viestivä kokea 

vaikeaksi ymmärtää, mitä hän voi jakaa ja mitä palkkaa maksava organisaatio 

haluaa työstä jaettavan. Näitä ohjeistuksia voisi varmasti täysin soveltaa koske-

maan kaikkea viestintää potilastapaamisista yleisötilaisuuksiin. 

Yhtenä hyvänä pohjana sosiaalisen median pelisäännöille voi pitää kuvan 20 Eli-

san sisäistä someohjeistusta.  

 

Kuva 20. Elisan sisäinen someohjeistus (Noora Kuntto 2016) 
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Elisan sisäisessä someohjeistuksessa kannustetaan työntekijää viestimään ja 

kerrotaan kuinka välttää suden kuopat. Tällainen yksinkertainen visuaalisesti il-

maistu someohjeistus voi antaa epävarmalle työntekijälle hänen tarvitsemansa 

tuen. 

Osallistavalla ja yhteisöllisellä asenteella Sosterin henkilöstö saadaan innostu-

maan myös työstä viestimisestä ja saadaan aikaan brändilähettiläänä toimivien 

osaavien ammattilaisten joukko. 

5 Yhteenveto 

Opinnäytetyössä toteutettu tutkimus ja tutkimusmenetelmät koettiin toimiviksi. 

Henkilöstölle toteutetun kyselyn kysymyksillä saatiin vastaukset ennalta määri-

teltyyn päätutkimuskysymykseen ja sitä tukeviin kysymyksiin. Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen tutkimus tukivat toisiaan ja mahdollistivat tutkimustulosten moni-

puolisuuden. Vastausten runsauden vuoksi avoimilla kysymyksillä kerätty laadul-

linen tieto ei ole kokonaisuudessaan esillä opinnäytetyössä. Avointen kysymys-

ten vastauksista kerättiin kuitenkin toistuvat aiheet, joiden pohjalta pystyttiin te-

kemään päätelmiä. 

Opinnäytetyössä saatiin case-organisaatiolle tärkeää tietoa ja kehitysehdotuksia, 

joiden avulla se voi vahvistaa henkilöstön positiivista vaikutusta brändin rakentu-

miseen. Työn tavoitteet toteutuivat ja case-organisaatio voi saada työstä konk-

reettista hyötyä kehittäessään toimintaansa. Opinnäytetyön tekijä sai kokemusta 

tutkimuksen toteuttamisesta ja tulosten analysoinnista sekä lisää ymmärrystä jul-

kisen organisaation brändiin ja työntekijöiden osaan brändin rakentajina. 
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Kysely Sosterilaisille 

Auta Sosteria tukemaan henkilöstöä ja voita Smartum -seteleitä! Henkilöstöky-

sely opinnäytetyön tutkimukseen. 

Tervetuloa vastaamaan Sosterin brändi-identiteettiä tutkivaan kyselyyn! Kyselyn 

tavoitteena on saada vastauksia siihen, millaisena sosterilaiset näkevät Sosterin 

ja organisaation yhteiset tavoitteet. Sosterin strategiassa määritelty tavoite on, 

että valinnanvapauden laajentuessa Sosteri mielletään väestön keskuudessa kil-

pailukykyiseksi vaihtoehdoksi sote-markkinoilla. Jokaisella sosterilaisella on vas-

tuu strategian toteuttamisesta, joten on tärkeää pystyä tarjoamaan henkilöstölle 

heidän kaipaamansa resurssit. 

Kysely on osa Saimaan ammattikorkeakoulun opinnäytetyötäni, jossa keskityn 

tutkimaan henkilöstön vaikutusta organisaation brändin rakentumiseen. Opinnäy-

tetyöstä Sosteri saa tietoa, jonka avulla vahvistaa henkilöstön positiivista vaiku-

tusta brändin rakentumiseen. Autat siis Sosteria tukemaan henkilöstöä! 

Halutessasi voit jättää kyselyn lopussa yhteystietosi ja osallistua viiden Smartum 

-setelipaketin arvontaan (yhden paketin arvo on 20 euroa).  Vastauksia ja yhteis-

tietoja ei yhdistetä. Vastausaikaa kyselyyn on kaksi viikkoa: vastauksen voit jät-

tää 28.8.-11.9.2018 välisenä aikana. Jokainen vastaus auttaa saamaan mahdol-

lisimman kattavan kuvan henkilöstön näkemyksistä ja kokemuksista. 

Suuret kiitokset jokaiselle opinnäytetyöni tutkimuksen mahdollistavalle vastaa-

jalle! 

Viivi Virolainen  
Saimaan ammattikorkeakoulu  
viivi.virolainen@student.saimia.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Millaista on työskentely Sosterissa? Valitse eniten kuvaava sana/sanat 
 
( ) Innostavaa 
( ) Yhteisöllistä 
( ) Palkitsevaa 
( ) Turhauttavaa 
( ) Uuvuttavaa 
( ) Muu… 
 
 
Mikä on yleinen mielialasi töissä? 
 
Asteikko 1-5, 1= erittäin huono, 5= erittäin hyvä 
 
 
Työilmapiiri Sosterissa on 
 
Asteikko 1-5, 1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä 
 
 
Kerro muutamalla sanalla, mitä sosterilaisuus tarkoittaa sinulle. 
 
 
Oletko kuullut aikaisemmin Sosterin arvot: Asiakas ensin, Hyvinvointi, Vastuulli-
suus, Uudistuva osaaminen? 
( ) Kyllä 
( ) Ei 
 
 
Miten Sosterin arvot näkyvät työssäsi? 
 
 
Oletko kuullut aikaisemmin Sosterin mission: ”Tuotamme hyvinvointia ja ter-
veyttä alueen väestölle.”? 
( ) Kyllä 
( ) Ei 
 
 
Oletko kuullut aikaisemmin Sosterin vision: ”Jonottamatta hoitoon ja hoidosta 
kotiin”? 
( ) Kyllä 
( ) Ei 
 
 
Ohjaako Sosterin visio: ”Jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin” työskentelyäsi? 
( ) Kyllä 
( ) Ei 



 

 
 
 
Koen, että työni on: 
 
Asteikko 1-5, 1=ei lainkaan merkityksellistä, 5= erittäin merkityksellistä 
 
 
Sosterin visio "Jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin" on minulle 
 
Asteikko 1-5, 1=ei lainkaan merkityksellinen, 5=erittäin merkityksellinen 
 
 
Tunnen, että työssäni edistän Sosterin visiota ”Jonottamatta hoitoon ja hoidosta 
kotiin” 
 
Asteikko 1-5, 1=en lainkaan, 5=erittäin paljon 
 
 
Mitä kanavia käytät työstäsi viestimiseen? Valitse yksi tai useampi. 
 
( ) En viesti työstäni 
( ) Sosiaalinen media 
( ) Asiantuntijajulkaisut alan lehdissä 
( ) Paikallislehtien artikkelit 
( ) Mielipidekirjoitukset 
( ) Lukijanlyhyet 
( ) Haastattelut 
( ) Mediaesiintymiset 
( ) Muu… 
 
 
Haluatko viestiä työstäsi? 
( ) Kyllä 
( ) Ei 
 
 
Mitä tarvitsisit, jotta voisit viestiä työstäsi paremmin? 
( ) Tukea 
( ) Ohjeistusta 
( ) Koulutusta 
( ) Minulla on kaikki tarvittava 
( ) Muu… 
 
 
Käytätkö itse sosiaalista mediaa? Valitse käyttämäsi kanavat. 
 
( ) En käytä sosiaalisen median kanavia  
( ) Facebook 
( ) Instagram 



 

( ) LinkedIn 
( ) Snapchat 
( ) Twitter 
( ) Youtube 
( ) Muu… 
 
 
Ovatko Sosterin käyttämät sosiaalisen median kanavat tuttuja? Valitse sinulle 
tutut kanavat. 
 
( ) Facebook 
( ) Instagram 
( ) LinkedIn 
( ) Twitter 
( ) Youtube 
 
 
Näkyykö sosiaalisen median profiileissasi työnantajanasi Sosteri? 
( ) Kyllä 
( ) Ei 
 
 
Yksikössäni suhtaudutaan työstä viestimiseen 
 
Asteikko 1-5, 1=torjuvasti, 5=kannustavasti 
 
 
Innostavatko johto/esimiehet työntekijöitä? 
( ) Kyllä 
( ) Ei 
 
Koetko prosessi- ja LEAN-johtamisen menetelmien parantaneen/helpottaneen 
työskentelyä Sosterissa? 
( ) Kyllä 
( ) Ei 
 
Perustele  
 
 
Millaisena koet Sosterin sisäisen viestinnän? 
 
Asteikko 1-5, 1=riittämätön, 5=erittäin hyvä 
 
 
Saan työhöni liittyvää tietoa 
 
Asteikko 1-5, 1= liian vähän, 5= riittävästi 
 
Perustele 
 



 

 
Mitä haluaisit parantaa Sosterin sisäisessä viestinnässä? 
 
 
Valitse mielestäsi paras/toimivin väylä Sosterin sisäiseen viestintään: 
( ) Henkilöstöinfot 
( ) Henkilöstön infokirjeet 
( ) Intranetin ajankohtaiset 
( ) Intranetin keskustelu 
( ) Sähköposti 
( ) Yksikön kokoukset 
( ) Muu… 
 
 
Aiheita, joista haluaisin kuulla Sosterin sisäisen viestinnän kautta: 
 
 
Sisäinen tiedonkulku Sosterissa on mielestäni 
 
Asteikko 1-5, 1=riittämätöntä, 5= erittäin hyvää 
 
 
Henkilöstö vaikuttaa mielestäni asiakkaan kuvaan Sosterista 
 
Asteikko 1-5, 1=erittäin vähän, 5=todella merkittävästi 
 
 
Millaista kuvaa henkilöstö mielestäsi luo Sosterista? 
 
 
Kerro halutessasi ammattiryhmäsi 
( ) Hoitohenkilökunta 
( ) Huoltohenkilökunta 
( ) Lääkärit/hammaslääkärit 
( ) Sosiaalitoimen henkilöstö 
( ) Toimisto-/hallintohenkilöstö 
( ) Tutkimusta ja hoitoa avustavat 
esim. osastonsihteerit 
( ) Ympäristövalvonnan henkilöstö 
 
 
Jos haluat osallistua viiden Smartum -setelipaketin arvontaan (yhden paketin 
arvo on 20 euroa), jätä alle yhteystietosi: 
 
 
 
 
 


