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Toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin Extremely nice job Oy:n toimeksiannolla. Enjoy Oy 
on HoReCa -alan henkilöstövuokrausyritys, joka yhdisti voimansa toimeksiannon aikana Staff 
Plus Oy:n kanssa ja toimivat nykyään Enjoy -brändin alla. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehit-
tää ja uudistaa yhteistyökumppanimme rekrytointitapahtuman osa-alueita, kuten ulkoasua, 
tapahtuman sisältöä sekä tapoja jakaa informaatiota. Toisena tavoitteena oli löytää rekry-
tointikanavia potentiaalisten työntekijöiden tavoittamiseksi.  

Opinnäytetyössä käsiteltiin tapahtuman tuottamista ja kehittämistä, markkinointia sekä rek-
rytointiviestintää. Tapahtuman tuottamisen teoreettinen osio käsittelee rekrytointitilaisuuk-
sia, sekä osastojen suunnittelua ja toteuttamista. Teoreettinen viitekehys käsittelee myös 
brändiä sekä viestintää ja niiden merkitystä rekrytoinnissa. Teoriaosuuden kirjoittamisessa 
käytettiin hyödyksi alan kirjallisuutta sekä toimeksiantajien haastattelua.   

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa suoritettiin havainnointia rekrytointitilaisuuksissa 
pääkaupunkiseudulla, jonka avulla kartoitettiin kuvaa nykytilasta ja kilpailijoista. Havain-
nointi suoritettiin tarkoitusta varten luodun lomakkeen avulla. Havainnoinnin tuloksia käyt-
täen suunniteltiin työpaja kansainvälisille opiskelijoille, josta saatiin ideoita prototyyppien 
luomiseen. Prototyypit testattiin kohderyhmällä, josta saatiin arvokasta asiakasymmärrystä. 
Ideoiden testaaminen kohderyhmällä tehosti tavoitteisiin pääsyä. 

Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntyi manuaali toimeksiantajayritysten käyttöön, 
joka on tämän opinnäytetyön salaisena liitteenä. Manuaali sisältää ideoita rekrytointitilai-
suuksien kehittämiseksi, pohjautuen kohderyhmän tarpeisiin ja toiveisiin rekrytointitilaisuuk-
sista. Manuaalissa käsiteltiin rekrytointiosaston ulkoasun visuaalista ilmettä sekä ohjelmaa 
rekrytointitapahtumaan, muun muassa teknologisia ratkaisuja, ilmaistuotteita jaettavaksi 
sekä toiminnallisia pelejä ja aktiviteetteja. Manuaali sisältää myös kohderyhmältä saatua tie-
toa sosiaalisen median käytöstä työpaikkojen haussa, sekä sosiaalisen median käytöstä rekry-
toinnissa. Manuaali luovutetaan toimeksiantajalle ja toimeksiantaja voi käyttää sitä sellaise-
naan tai jatkojalostaa tarpeidensa mukaan.  
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This functional thesis was commissioned by Extremely Nice Job Oy. Enjoy is a staff leasing 
company in the hotel, restaurant and catering industry. It combined its strength with Staff 
Plus Oy during the assignment and they operate under the “Enjoy” brand nowadays.  The pur-
pose of the thesis was to develop and renew the commissioner’s recruitment events, in terms 
of layout, event content and the ways to distribute information. The second purpose was to 
map recruitment channels to reach out to potential employees. 

The thesis covers the production and development of an event, marketing and recruitment 
communication. The theoretical section of the event production contains recruitment events 
and layout design of an event. The theoretical frame also incorporates brand and business 
communication and their importance in recruitment. The theoretical section reviews litera-
ture and includes commissioner interviews. 

The empirical section contained an observation of recruitment events in the Helsinki metro-
politan area. It was used for mapping a conception of the current state and competitors. The 
observation was completed with the help of a form that was developed for it. By using the 
observation results, a workshop for international students was designed. The workshop pro-
vided ideas to create prototypes. The prototypes were tested on a target group, which then 
gave valuable information on customer understanding. 

As the result of the functional thesis, a manual was made for the commissioner to use. The 
manual is a secret appendix to this thesis. It contains ideas for improving recruitment events, 
based on the requirements and wishes of the target group. The manual dealt with the stand 
layouts’ visual appearance and schemes for recruitment events, such as technological solu-
tions, take away products and functional games and activities. The manual also contains in-
formation from the viewpoint of the target group about social media usage in job search and 
its usage in recruitment. The manual will be handed over to the commissioner, which can use 
it as it is or develop it according to their needs. 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantajalle. Toimeksiantajana toimi Extremely Nice Job Oy, 

jonka brändiin Staff Plus Oy on yhdistetty. Tällä toiminnallisella opinnäytetyöllä oli kaksi ta-

voitetta. Ensimmäinen tavoite oli kehittää ja uudistaa yhteistyökumppanimme Enjoy:n rekry-

tointitapahtumakokonaisuus niin ulkoasultaan, kuin sisällöltään. Toisena tavoitteena oli löytää 

rekrytointikanavia potentiaalisten työntekijöiden tavoittamiseksi. Opinnäytetyön kohderyhmä 

oli rajattu 18-29 vuotiaisiin nuoriin aikuisiin, niin suomalaisiin kuin Suomessa asuviin ulkomaa-

laistaustaisiin henkilöihin. 

Enjoy Oy ja Staff Plus Oy ovat henkilöstövuokrausyrityksiä. Päämääränä työssä oli saavuttaa 

ideoinnin keinoin uusi ilme rekrytointitapahtumalle ja ratkaista ongelma työntekijöiden saata-

vuudesta. Opinnäytetyön teorian pohjalta tuotoksena syntyi manuaali, jonka pohjalta toimek-

siantaja pystyy tulevaisuudessa parantamaan rekrytointitilaisuuksiaan. Manuaali on työn salai-

sena liitteenä. Manuaalin sisältö on myös jatkokehitettävissä toimeksiantajan toiveesta. Toi-

meksiantaja oli mukana opinnäytetyöprosessin aikana ja tuki ideoiden suunnittelua ohjaa-

malla työtä haluttuun lopputulokseen. Toimeksiantajia oli prosessin aikana kaksi, sillä yrityk-

set yhdistyivät keväällä 2019 yhden Enjoy -brändin alle. Lopputuotos, eli manuaali, jäi proses-

sin jälkeen Enjoy Oy:n käyttöön. 

Toimeksiannosta kiinnostuttiin, sillä se sisälsi tapahtuman kehittämistä ja suunnittelua. Opin-

näytetyö liittyi markkinointiin, kaupallistamiseen ja brändäämiseen, jotka aiheena kiinnosti-

vat opinnäytetyön tekijöitä. Opinnäytetyöaihe vastasi osaamisalueita ja tarjosi paljon käytän-

nön oppeja ja kehittymismahdollisuuksia tulevaisuuden tavoitteita ajatellen. Opinnäytetyön 

työelämäyhteys kiteytyi toimeksiantajan otettua ideat käyttöönsä projektin loputtua. 

Opinnäytetyön ensimmäisissä luvuissa keskityttiin käsittelemään rekrytointitilaisuuksia ja toi-

meksiantajan yritystä ja sen nykyisiä toimintatapoja. Kolmannesta viidenteen lukuun käsitel-

tiin teoreettista viitekehystä, jonka tietoperusta sisältää tapahtuman tuottamista ja kehittä-

mistä, viestintää ja brändiä sekä niiden merkitystä rekrytoinnissa. Kuudennessa luvussa käsi-

teltiin työn empiiristä osuutta menetelmäteorian tukemana. Menetelminä käytettiin SWOT -

analyysiä, vertailuanalyysiä sekä havainnointia, jonka avulla kartoitettiin kilpailijoiden toi-

mintatapoja. Lisäksi ideointia käytettiin eri keinoin suunnittelun tukena. Ideointivaiheessa 

kohderyhmä otettiin mukaan suunnitteluun ja valmiiden ideoiden testaamiseen. 
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2 Extremely Nice Job Oy ja Staff Plus Oy 

Enjoy Oy ja Staff Plus Oy kuuluvat molemmat Varamiespalvelun (VMP Oyj) konserniin ja ovat 

HoReCa-alalle (hotelli-, ravintola- ja catering ala) keskittyneitä henkilöstöpalveluyrityksiä, 

jotka yhdistivät voimavaransa kevään 2019 aikana yhdeksi yhteiseksi Enjoy brändiksi (Toivola 

& Rinne 2019). VMP halusi selkeyttää palveluvalikoimaansa yhdistämällä nämä kaksi HoReCa-

alan yritystä. Enjoyn asiakkaat hyötyivät yhdistymisestä saamalla käyttöönsä kattavammat 

verkostot pääkaupunkiseudulla ja Staff Plus Oy:n asiakkaat taas hyötyivät laajemmasta valta-

kunnallisesti toimivasta organisaatiosta. Brändien yhdistämisen seurauksena asiakasyrityksillä 

on entistä laajempi alan ammattilaisten yhteisö. (Enjoy 2019.)  

VMP Oyj konserniin kuuluu Enjoyn ja Staff Plus Oy:n lisäksi eri toimijoita, jotka vuokraavat 

työvoimaa esimerkiksi päivittäistavarakauppoihin ja rakennusalan yrityksille. VMP:n alla toimii 

myös Eezy, joka on laskutuspalvelu kevytyrittäjille. Lisäksi konsernissa toimii Personnel sekä 

Voima, jotka auttavat asiakasyrityksiään kehittämään rekrytointiaan ja organisaatiotaan pa-

remmin toimivaksi. VMP konserni on siis vuokrayrityksenä suuri toimija, joka kattaa eri aloja 

ja asiantuntijapalveluita. (VMP konserni 2019.) 

Staff Plus Oy on pääkaupunkiseudulle keskittynyt henkilöstöpalveluyritys, joka toimii ravin-

tola-alalla ja on osa VMP Oyj -konsernia. Staff Plus Oy toimii yhteistyössä vuosittain noin 300 

asiakasyrityksen ja 1400 työntekijän kanssa. Yritys on erikoistunut löytämään asiakasyrityksil-

leen ammattitaitoista henkilökuntaa, jota he vuokraavat tarpeen mukaan. Työntekijöille Staff 

Plus Oy tarjoaa joko pitkäaikaista, tai lyhytaikaista työsuhdetta. (Staff Plus Oy 2019.) Staff 

Plus Oy kouluttaa työntekijöitään tarpeen vaatiessa asiakasyrityksilleen. Uudet alalle tulevat 

työntekijät saavat lyhyen oppimäärän eri työtaitoihin, esimerkiksi tarjoiluun. Kolmen tunnin 

tarjoiluun keskittyneissä työpajoissa on mahdollisuus kokeilla muun muassa lautasten kantoa 

ja tarjottimelle lasien keräämistä. Koulutuksissa kiinnitetään huomiota myös uusien työnteki-

jöiden motivaatioon työtä kohtaan, joka merkitsee paljon työtarjousten saamisessa vuokra-

työpaikassa. (Toivola 2019.) Staff Plus Oy:llä on erikoisuutena myös esimiespankki, joka on 

erikoistunut esimiesten suorarekrytointeihin. Yritykset voivat palvelun kautta etsiä omille 

palkkalistoilleen uusia esimiehiä. Motivoituneet ja haasteita kaipaavat ammattilaiset voivat 

palvelun kautta löytää uuden työpaikan itselleen johtotason tehtävissä. (Staff Plus Oy 2019.) 

Extremely Nice Job Oy eli Enjoy on aloittanut henkilöstöpalvelutoiminnan vuonna 1999 ja on 

ravintola-alan ammattilaisiin erikoistunut henkilöstöpalveluyritys. Enjoy toimii valtakunnalli-

sesti ja tarjoaa työllistymismahdollisuuksia ympäri Suomen. Enjoyn visiona on olla joustavuu-

tensa säilyttävä Suomen paras henkilöstöyritys. Missiona on hotelli- ja ravintola-alan henkilös-

tövuokraus ja ydinosaamisena tuottaa lisäarvoa asiakasyrityksille laadukkaan henkilökunnan 

kautta, sekä työllistää alan ammattilaisia työntekijälähtöisesti. Enjoyn suurimpina arvoina 

ovat joustavuus, toiminta ja työntekijät. Aluksi yrityksen perustajaosakkaat työllistivät vain 

itsensä asiakasyrityksiin, mutta liiketoiminta ja vuokratyöntekijöiden määrä kasvoi nopeasti. 
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Liiketoiminnan kasvu jatkuu edelleen voimakkaana. Niin kuin Staff Plus Oy, Enjoy toimii 

omana brändinään VMP konsernin alla. (Rinne 2019.) 

Vuokratyönä käsitetään menettely, jossa yritys vuokraa työntekijöitä asiakasyrityksilleen, 

joita kutsutaan käyttäjäyrityksiksi. Työsopimus solmitaan työntekijän ja vuokraavan yrityksen 

välille. Vuokratyösuhde eroaa perinteisestä työntekijä -työnantaja työsuhteesta siten, että 

siinä on kolme osapuolta kahden sijaan. Käyttäjäyrityksellä on vastuu työnjohdosta työnan-

taja yrityksen sijaan. Käyttäjäyritys maksaa vuokrattavasta työntekijästä työnantajayrityk-

selle ja työnantajayritys hoitaa taas palkanmaksun työntekijälle. Vuokratyöntekijän työaika 

määräytyy samojen lakien mukaan kuin muillakin työntekijöillä, mutta käyttäjäyritys voi sopia 

työtuntien määrästä tarpeidensa mukaan. Työnantajayrityksen haasteena rekrytoinnissa on 

se, että käyttäjäyritysten tarpeet vaihtelevat ja työn jatkuvuuden varmistaminen voi olla 

haasteellista sesonkikauden ulkopuolella. Vuokratyö sopii työntekijöille, jotka ovat vaihtele-

vissa elämäntilanteissa sen joustavuuden ja muuntelukyvyn vuoksi. Esimerkiksi opiskelijat 

suosivat vuokratyötä opintojen ohella. Vakinaiset työsuhteet ovat kuitenkin mahdollisia niitä 

etsiville. (Elomaa 2011, 27-31, 34.) 

2.1 Kohderyhmä 

Yrityksen pääasiallisesti tavoittelemat työntekijät ovat 18-29 -vuotiaat nuoret aikuiset. Suo-

messa asuvat ulkomaalaistaustaiset henkilöt ja erityisesti maahanmuuttajat ovat toinen tär-

keä kohderyhmä, joita yritys tavoittelee. Enjoylla on ollut kuitenkin vaikeuksia tavoittaa maa-

hanmuuttajia, sillä yritys ei ole onnistut löytämään tehokkaita kanavia tähän tarkoitukseen. 

Kohderyhmää rajaa ainoastaan ikä. Työntekijöitä tavoitellaan elämän erilaisista vaiheista, ku-

ten esimerkiksi opiskelijoita, lisätöitä etsiviä, keikkaluontoisia töitä etsiviä tai vakituista työ-

paikkaa etsiviä. (Toivola & Rinne, 2019.) 

Vuoteen 2020 mennessä milleniaalit eli 80-luvun loppupuolella ja 90 -luvulla syntyneet, muo-

dostavat noin puolet työvoimasta. Milleniaalit ovat tällä hetkellä 18-34 vuotiaita, joille sosi-

aalinen media ja teknologia ovat arkipäivää. Milleniaalien rekrytoinnissa on huomioonotettava 

sukupolvien elämäntavan muutos, sillä milleniaalit toivovat ensisijaisesti työpaikkaa, jossa 

viihtyvät ja vapaa-ajallekin jää aikaa. Sen sijaan että palkka olisi pääosassa työpaikan valin-

taa tehdessä, työpaikan kokonaisvaltainen viihtyvyys on tärkeämpää. (Kaijala 2016, 151-152.)  

Työyhteisössä on tärkeää erilaisuus ja monimuotoisuus. Tällä tarkoitetaan mm. sukupuolta, 

etnisyyttä, puhuttua kieltä, ikää, uskontoa tai psyykkisiä tai fyysisiä erilaisuuksia. Jotta erilai-

suus ja monimuotoisuus saadaan organisaation yhteiseksi asiaksi, vaatii se johdon hyväksyn-

nän ja merkkejä siitä, että ollaan suvaitsevia. Työnantajana on tärkeää miettiä, millä keinoin 

suvaitsevuutta osoitetaan niin työpaikkailmoituksissa, kuin muissakin yrityksen toiminnoissa. 

Erilaisuuden ja monimuotoisuuden kautta yritys rikastuu. Jokainen työ on sellaista, että siihen 

on mahdollisuus liittää monimuotoisuuden ja erilaisuuden luomia etuja. Maahanmuuttajia on 
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tullut Suomeen paljon erilaisista taustoista ja erilaisista syistä johtuen. Osa näistä maahan-

muuttajista on tullut Suomeen nimenomaan hakemaan parempaa toimeentulon mahdolli-

suutta. Yrityksille tänä päivänä maahanmuuttajat ovat yksi tärkeimmistä työllistymisen ryh-

mistä. Maahanmuuttajien rekrytointiprosessi on kuitenkin erilainen verrattuna suomalaisen 

työnhakijan rekrytointiprosessiin. Esimerkiksi kielien osaaminen, ammatillisen osaamisen to-

dentaminen, myös käytännössä eikä pelkin paperein, kulttuuristen erojen selvittäminen työn 

vuoksi, tasa-arvoisuuden ymmärtäminen, uskontoon liittyvät asiat tai vaikka työturvallisuu-

teen liittyvät asiat ja työnantajan merkityksen ymmärtäminen on otettava huomioon rekry-

toinnissa. Rekrytointiprosessia varten kannattaa siis valmistautua hyvin ja suunnitella etukä-

teen lisäkysymyksiä, sekä ottaa selvää työnhakijan kulttuurista ja taustoista, jotta oikeat ky-

symykset osataan esittää. Maahanmuuttajien rekrytoinnissa voi olla mukana lisäksi ulkomai-

nen liikekumppani. (Moisalo 2012, 426-429, 438-442.) 

Nykypäivänä yritykset tarvitsevat työperusteista maahanmuuttoa, sillä ikääntyvä Suomi ei 

tuota enää tarpeeksi työntekijöitä ja työvoimaa palvelualoille. Yrityksille työperäinen maa-

hanmuutto on myös suuri mahdollisuus. Tilastokeskuksen mukaan on ennustettu, että työikäi-

nen väestö vähenee n. 40 000:lla vuoteen 2030 mennessä. Työperusteisen maahanmuuton 

hyödyt ovat myös merkittäviä globaalisti toimiville yrityksille, jotka hakevat alan huippuam-

mattilaisia. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että työperäistä maahanmuuttoa tarvittaisiin 

vuosittain n. 20 000. Työperäisen maahanmuuton vaikeus onkin siinä, mistä uudet osaajat löy-

dettäisiin. Ulkomaalaisten työntekijöiden tarve on suurin työvoimavaltaisilla palvelualoilla 

sekä globaalisti toimivilla huippuosaamista vaativilla erikoisaloilla. Jos yritys tarvitsee ulko-

maista työvoimaa, täytyy sen aktiivisesti sitä etsiä. Ongelmana organisaatioissa on työkieli, 

joka on monessa kansainväliseksi mielletyissä yrityksissä vielä suomi. Englanti saattaa olla 

työkieli johtotasolla, mutta yrityksessä alaspäin siirryttäessä työkieli muuttuu suomeksi. Työ-

kielen on siis muututtava englanniksi, kun mukaan otetaan ulkomaisia työntekijöitä. Suoma-

laisille englanti työkielenä on tuttu, mutta mukavuudenhaluinen kansa puhuu suomea aina, 

kun se on mahdollista. Ulkomaisten työntekijöiden löytämisestä vastuu on yrityksellä. (Rimpi-

läinen 2019.) 

2.2 Rekrytointitilaisuudet 

Rekrytointi on lähtöpiste työntekijän työsuhteelle. Rekrytointi on useasti myös työntekijän ja 

työnantajan tai esimiehen ensikohtaaminen. Yritykset rekrytoivat uutta henkilökuntaa, koska 

tarvitsevat lisää osaamista tai lisää resursseja. Rekrytointi tulisi suorittaa hyvin suunnitellusti, 

sillä se voi olla yritykselle todella arvokasta ja tuottoisaa, mutta epäonnistuessaan se voi 

tuottaa tappiota. Rekrytointia suunniteltaessa on osattava vastata kysymyksiin ja tarpeisiin: 

miksi, mitä ja kuka, jotta rekrytoinnin voimavarat voidaan kohdistaa oikein ja saada haluttua 

tulosta. On osattava määritellä henkilöstön tarve, täytettävät valintakriteerit ja löydettävä 

oikeat rekrytointikanavat, jotka tavoittelevat haluttua kohderyhmää. Kun näihin kysymyksiin 
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osataan vastata, voidaan alkaa suunnitella rekrytointitilaisuuksia ja niiden sisältöä. (Rötkin 

2015, 44-47,53,57.) Rekrytoinnin kunnolla suunnittelu säästää rahaa, vaivaa ja aikaa. Rekry-

tointiprosessi toteutetaan monesti liian huonolla suunnittelulla ja kiireellisesti. Rekrytointia 

varten olisi tärkeää tunnistaa yrityksen osaajat kyseisellä sektorilla ja kasata rekrytointia hoi-

tava tiimi, jotta päästään parhaiten haluttuun lopputulokseen tehokkaasti. (Vaahtio 2007, 15-

16.) 

Rekrytointitilaisuudet ovat työnhakijoille erittäin hyviä mahdollisuuksia verkostoitua. Tilai-

suuksien aikana on mahdollista kartoittaa omia työmahdollisuuksia ja tutustua työnantajiin 

kasvotusten. Tavoitteena rekrytointitapahtumissa on yhdistää työnantaja ja työnosaaja. Työn-

antajalle tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden tuoda avoimet työpaikat esille osaajille kasvo-

tusten, jolloin myös työn konkreettinen sisältö saadaan tuotua paremmin esille. Rekrytointiti-

laisuudet voivat olla isoja messutapahtumia tai niin kutsuttuja avoimia ovia, jolloin yritykset 

järjestävät omissa tai vuokratussa tiloissa rekrytointitilaisuutensa, jossa ei ole muita yrityksiä 

osanottajina. Avointen ovien järjestämisen etu on siinä, että mahdollistetaan osaajien haas-

tattelu heti ja nopeutetaan näin mahdollisten työsopimusten solmimista. (Rekrytointitapahtu-

mat ja infotilaisuudet 2019.) 

2.3 Rekrytointitapahtuman nykytila kohdeyrityksessä 

Rekrytointimenetelmät ovat yrityksessä melko perinteiset. Enjoylla on käytössä yrityksen lo-

golla varustetut banderollit sekä pöytä omalla osastollaan. Yhteistietoja otetaan ylös tabletin 

avulla, joka vie ne suoraan sähköisiin järjestelmiin. Yrityksellä on käytössä myös paperiset 

kortit, joilla he keräävät yhteistietoja, mutta kuitenkin toiveena on siirtyä jatkossa kokonaan 

digitaalisempaan muotoon. Jaossa on myös karkkeja ja kondomeita, joita yritys on käyttänyt 

edellisen vuosikymmenen vetonaulana ”käy joskus vieraissa” -sloganin kanssa. Yrityksen ta-

voitteena on uudistua houkuttelevammaksi uusille työntekijöille ja saada alan työntekijät in-

nostumaan yrityksestä. Uudistetun rekrytointiosaston tulisi houkutella nuoria HoReCa-alan 

osaajia ja sisältää erilaisia mielenkiinnon kohdistajia, jonka avulla potentiaaliset työntekijät 

jäisivät pisteelle juttelemaan. Tavoitteena on myös tarinallistaa yrityksen markkinointia ja 

viestintää, keräämällä pitkäaikaisten työntekijöiden uratarinoita sosiaaliseen mediaan näky-

ville. (Toivola & Rinne, 2019.) 

Tarinallistaminen on tarinan käyttämistä koko liiketoiminnan yhteen sitouttamiseksi. Tarinan-

kerrontaan voidaan sisällyttää kaikki asiakaspalvelusta markkinointiin ja strategiseen suunnit-

teluun. Hyvin kerrottu tarina luo käyttäjälle arvon tuntua ja innostaa luomaan itse siihen lisää 

sisältöä. (Kalliomäki 2014, 13.) 
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Enjoyn osastolla on kolmella eri värillä värikoodatut logot (kuvio 1). Vihreää käytetään ylei-

sesti Enjoyn markkinointimateriaalissa kuvaamaan koko yritystä ja HoReCa -osastoa, oranssia 

käytetään festivaalien osastolla ja punaista väriä järjestyksenvalvonnan osastolla. Enjoy brän-

din logo on ohjeistettu näkymään selkeästi alkuperäisessä muodossaan, ilman että mikään 

teksti tai kuva peittää sitä. Logon fontti on määritelty myös ohjeistuksessa, jota on aina käy-

tettävä. Markkinointimateriaaleissa on käytetty samoja värikoodeja, sekä esimerkiksi myös 

jaettavissa lehtisissä tai mainoksissa. (Enjoy 2018.)  

3 Brändi 

Brändi on markkinointikäsite, joka kuvaa tuotemerkkiä, joka on kehittänyt tunnettavuuttaan 

luoden kilpailijoista erottuvia piirteitä. Brändi rakennetaan yrityksen identiteetin mukaan, ei 

kuluttajien mielikuvien mukaan. Palvelualoilla brändin kehittäminen on vaikeampaa, sillä pal-

velu on koko ajan kehittyvä prosessi. Palvelubrändin kehittämiseen vaaditaan asiakkaan osal-

listuminen prosessiin. (Grönroos 2009, 384-385; Sammallahti 2009, 69.) Brändin heikkenemi-

nen tai vahvistuminen riippuu asiakkaan omasta kokemuksesta (Vallo & Häyrinen 2014, 36). 

Brändin luominen yritykselle auttaa yritystä menestymään kilpailutilanteessa (Grönroos 2009, 

384-385; Sammallahti 2009, 69). Yrityksestä ja sen tuotteista muodostuu yhtenäinen brändi. 

Tuotteiden hyvä maine asiakkaiden keskuudessa tukee yrityksen yrityskuvaa, ja toisinpäin. 

Yrityksen luodessa uusia tuotteita voidaan hyödyntää brändin tunnettavuutta sen sijaan, että 

uudesta tuotteesta tehtäisiin oma brändinsä. (Hertzen 2006, 18.) Sosiaalisen median aikakau-

della yrityksen brändi muotoutuu pienistä puroista, tuhansista ja miljoonista kommenteista, 

jakamisista ja kohtaamista, mitä sosiaalisen median kanavilla käydään. Yrityksen maine ja 

brändi saattavat helposti kokea kolauksen huonosti hoidetun tilanteen levitessä, tai saada li-

sää hyvää mainetta hyvin hoidetun tilanteen myötä. (Rauhala & Vikström 2014, 206.) 

Kuvio 1: Markkinointimateriaali Enjoy (Enjoy 2018). 



 12 
 

 

Yrityksen tai organisaation on huolehdittava siitä, että kaikki mitä yritys tekee ja kaikki sen 

eri toiminnot tukevat annettujen brändilupausten lunastamista. Jos yrityksen toiminta poik-

keaa annetusta brändilupauksesta, sen uskottavuus ja maine voivat kärsiä.  (Korhonen ym. 

2015.) Brändilupaus on lupaus, joka tiivistää yrityksen arvot. Yritys ja sen henkilöstö haluavat 

toteuttaa lupauksensa päivittäin ylpeydellä, tai tähän on ainakin pyrittävä. (Karppinen 2017.) 

Erilaiset tapahtumat ovat hyviä keinoja brändin rakentamiselle ja vahvistamiselle, koska ta-

pahtumissa asiakas tai mahdolliset potentiaaliset asiakkaat saavat vahvemman henkilökohtai-

sen kokemuksen yrityksestä kuin mediamainonnan kautta. Tapahtumissa voidaan brändin ra-

kentamisen ja vahvistamisen kautta pyrkiä lisäämään myös tietoutta. Tärkeä avaintekijä 

brändin rakentamiselle ja vahvistamiselle on erilaisuus, perinteet ja pitkäikäisyys. Tapahtu-

missa omaa brändiä ja arvoja tulee kuvata visuaalisuudella, työntekijöillä tai esittelijöillä 

sekä brändilupauksen mukaisella toiminnalla. Tapahtumilla voidaan vaikuttaa asiakkaiden 

bränditietoisuuteen ja imagon vahvistamiseen, mutta myös organisaation sisäisen identiteetin 

vahvistumiseen. Brändin rakentamisen yksi hyvä keino on tapahtumamarkkinointi, jolla voi-

daan vedota tunteisiin tai vuorovaikuttaa. (Korhonen ym. 2015.) 

3.1 Brändi-identiteetti ja -imago 

Brändi-imago on asiakkaan mielikuva palvelusta tai tuotteesta, jopa ilman varsinaista omaa 

kokemusta. Brändi-identiteetti on yrityksen oma määritelmä tuotteelle ja markkinoijan ku-

vaus brändi-imagosta, jonka hän haluaa luoda kuluttajille. Brändiä ei luoda vain huvin vuoksi, 

vaan liiketoiminnan kehittämiseksi. Brändin on tarkoitus vastata määriteltyjen asiakasryhmien 

henkisiin ja fyysisiin tarpeisiin. Brändi-identiteetin luomisprosessissa voidaan käyttää työka-

luina esimerkiksi positiointia, identiteettiprismaa sekä brändikiteytystä. (Grönroos 2009, 386; 

Sammallahti 2009, 69-70.)  

Positioinnilla kohdennetaan palvelua: kenelle ja mihin tarpeeseen. Jos palvelulla on useampia 

kohderyhmiä, täytyy kaikille niille määrittää oma positiointi, sillä viestinnän painopisteet ovat 

erilaiset eri ryhmillä. Positiointia tehdessä täytyy määrittää, kenelle palvelua ollaan rakenta-

massa, miksi juuri oman yrityksen palvelu valitaan ja mikä siihen on avaintekijä, milloin pal-

velua käytetään ja miksi juuri silloin sekä lopuksi pitää määrittää ketä vastaan toimitaan eli 

ketkä ovat yrityksen kilpailijat. (Sammallahti 2009, 71.)  

Identiteettiprisma on kuuden määritelmän kokonaisuus, joista kolme määritelmää kertoo yri-

tyksen tavoittelemasta omakuvasta ja loput kolme yrityksen tavoittelemasta käyttäjämieliku-

vasta. Nämä kuusi identiteettiprisman kohtaa ovat hyödyksi miettiessä esimerkiksi yrityksen 

markkinoinnillisia ja myynnillisiä toimenpiteitä. Jos jokin toiminta tai suunnitelma eivät sovi 

prismaan, ne ovat brändin kannalta epäolennaisia. (Sammallahti 2009, 72.) Brändikiteytys on 

identiteettiprisman persoonan vaalimainos, jossa selitetään lyhyesti mistä on kyse. Tästä saa-
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daan muodostettua brändin pääviesti, jota yritys käyttää markkinoinnissaan sekä maineen ra-

kentamisessaan. Pääviestillä voidaan ohjeistaa työntekijöitä ja alihankkijoita. (Sammallahti 

2009, 77.)  

3.2 Brändin merkitys rekrytoinnissa 

Yritysbrändillä on suuri merkitys uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Löytäessään kiinnosta-

van ilmoituksen, työnhakijat etsivät usein lisätietoa yrityksen verkkosivuilta. Yrityksestä kiin-

nostuneet ihmiset kiinnittävät huomiota yrityksen tunnettavuuteen ja kiinnostavuuteen, sekä 

yrityksen työnantajakuvaan ja henkilöstökohteluun. Ilmoituksia laatiessa yritykset painottavat 

erilaisia osaamisalueita ja ammatillisia vaatimuksia työnhakijalta. Yritysten pitäisi kuitenkin 

painottaa yhtä lailla brändiarvoja ilmoituksia laatiessa, sillä pätevimmät hakijat eivät välttä-

mättä kohtaa yrityksen arvomaailman kanssa, mikä on rekrytoinnin onnistumisen kannalta tär-

keää. Jos arvomaailmat eivät kohtaa uuden työntekijän ja yrityksen välillä, voi seurauksena 

syntyä viihtymättömyyttä, tyytymättömyyttä ja huonoja tuloksia. Konsulttiapua käytettäessä 

rekrytoinnin tukena, on tärkeää perehdyttää konsultit yrityksen arvomaailmaan. Brändin tun-

nettavuutta voidaan lisätä potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa muun muassa osallistu-

malla kouluissa järjestettäviin rekrytointimessuihin, joissa opiskelijoita voidaan ohjata valit-

semaan sopivia aineyhdistelmävalintoja. Näissä tilaisuuksissa yrityksillä on mahdollisuus esit-

täytyä ja tarjota mahdollisia työtilaisuuksia opiskelijoille sekä luoda uusia asiakassuhteita. 

(Hertzen 2006, 49-51.) Rekrytointitapahtumat ovat tärkein kontakti potentiaalisten työnteki-

jöiden ja yrityksen välillä. Ensivaikutelmaa tehdessä on tärkeää olla aito, jottei työnhakijalle 

tule virheellistä kuvaa yrityksestä tai toisinpäin. (Muhonen & Heikkinen 2003, 88.) 

4 Onnistuneen tapahtuman tuottaminen  

Tapahtumia ovat kaikenlaiset tilaisuudet, isot sekä pienet, julkiset sekä yksityiset. Tapahtu-

missa ihmiset kootaan yhteen paikkaan tarkoituksella. Erilaisten tapahtumien tavoitteet mää-

ritellään etukäteen sen perusteella mitä halutaan saavuttaa, koska tapahtumien tarkoituk-

sena on saada tuloksia. Tapahtumiin sisältyy usein myös riskejä, jotka on hyvä tunnistaa en-

nen tapahtuman järjestämistä. Tapahtuman järjestäjällä on suuri vastuu, jotta riskit saadaan 

minimoitua ja tapahtuma sujuu moitteetta. Hyvin suunniteltu tapahtuma on perusta riskien 

minimoimiselle. Tapahtuman onnistumisesta on tapahtuman järjestäjän lisäksi vastuussa koko 

tapahtuman projektiryhmä. Tapahtumaa järjestettäessä tulisi laatia projekti-, ja viestintä-

suunnitelma, joissa on eriteltynä tehtävät, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Tapahtuman suunnit-

teluvaiheessa kaikilla tapahtuman järjestämiseen osallistuvilla henkilöillä tulee olla selkeä 

kuva mitä ollaan tekemässä, kaikissa eri vaiheissa. Suunnittelun aikana on tärkeää pitää ko-

kouksia ja niissä käsiteltävät asiat tulisi aina dokumentoida. Tapahtumasta saadaan mahdolli-

simman onnistunut varmistamalla suunnitelmat moneen kertaan sekä ylläpitämällä aktiivista 

viestintää tapahtuman aikana. (Korhonen, Korkalainen, Pienimäki & Rintala 2015.) 
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Tapahtuman toteuttamiseen on useita mahdollisuuksia. Onnistuneen tapahtuman järjestämi-

nen koostuu kahdesta kolmiosta, strategisesta ja operatiivisesta. Molemmissa kolmioissa on 

kolme kysymystä, joihin on osattava vastata onnistuneen tapahtuman järjestämiseksi. Strate-

gisen kolmion kysymykset ovat mitä, miksi ja kenelle sekä operatiivisen kolmion kysymykset 

ovat miten, millainen ja kuka. Tapahtuman voi järjestää kokonaan itse alusta loppuun tai se 

voidaan ostaa ulkopuoliselta tapahtumatoimistolta. Tapahtuma voidaan ostaa myös palasina 

eri ohjelmantarjoajilta ja rakentaa niistä niin kutsuttu ketjutapahtuma. Tapahtuman järjestä-

misessä voidaan myös hyödyntää kattotapahtumaa kuten esimerkiksi messuja tai konsertteja. 

Kattotapahtumalla tarkoitetaan sitä, että tapahtuman teema ostetaan valmiina, mutta isän-

nöinnistä ja tapahtumapisteen rakentamisesta vastataan itse. (Vallo & Häyrinen 2014, 61, 66, 

103-106.)  

Ennen tapahtuman sisällön ideoinnin aloitusta pohditaan ja määritellään tapahtuman tarkoi-

tus ja sanoma, joka halutaan välittää asiakkaille. Suunnitteluvaiheessa pohditaan keinoja 

erottua muista ja keinoja halutun mielikuvan välittämiseen kävijöille. Näiden asioiden lisäksi 

pitää tietää ja erikseen määritellä, miksi kyseinen tapahtuma järjestetään, kenelle se on 

osoitettu ja mitkä tapahtuman tavoitteet ovat. Nämä asiat vastaavat strategisen kolmion ky-

symyksiin. Tapahtumaan määriteltyjen tavoitteiden tulee olla mitattavia, jotta nähdään, 

onko tavoitteisiin päästy ja saavutettu se, mihin pyrittiin. Samalla kerätään arvokasta tietoa 

tapahtuman jatkokehitystä varten. Operatiivisen kolmion kysymyksiin taas vastaavat päätök-

set, kun tapahtumalle määritetään teema ja luonne, sekä päätetään, milloin tapahtuma pide-

tään ja missä paikassa sekä valitaan kohderyhmät. (Korhonen ym. 2015.) 

Tapahtuman teeman tulee tukea yrityksen brändiä ja imagoa. Tapahtuman ideointi alkaa 

yleensä budjetin tarkastelusta. Budjetin ja varojen määrä tulee olla tiedossa koko suunnitte-

luprosessin ajan, sillä raha vaikuttaa siihen millainen tapahtuma voidaan järjestää. Budjetin 

määrittelyn jälkeen voidaan alkaa ideoida tapahtuman sisältöä ja kirjaamaan niitä ylös. Bud-

jetissa tulee huomioida tilavuokrien, somistuksien, ohjelmanumeroiden ja tarjottavien lisäksi 

myös resurssit ja niiden määrä sekä onko tarvetta ottaa mukaan ulkopuolisia toimijoita. Ta-

pahtumalle on tärkeää asettaa hyvä ja osuva nimi, joka kuvaa tapahtuman luonnetta. Tapah-

tumaa järjestettäessä aikataulun suunnittelu on yksi merkittävä osa. Aikataulu ei tarkoita ai-

noastaan tapahtumapäivän aikataulua vaan se sisältää myös projektiryhmän aikataulutuksen 

tehtävien suunnittelussa ja ajoittamisessa. Aikataulu auttaa järjestäjiä välttämään ei-toivot-

tua epäjärjestystä ja kaaosta. (Korhonen ym. 2015.) 

Kohderyhmä täytyy tuntea hyvin, jotta osataan puhutella ihmisiä, jotka halutaan tavoittaa tai 

joille tapahtuma halutaan järjestää. Kaikkia eri kohderyhmiä puhuttelee erilaiset asiat ja 

mieltymykset. Tapahtumilla on erilaisia kohderyhmiä, joita voivat olla niin avoin, kuin sul-

jettu kutsuvierasjoukko, suuri yleisö tai nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat. Kohderyhmää 

päästään tavoittelemaan entistä paremmin laatimalla kutsu tapahtumaan. Kutsu voi olla niin 
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julkinen, kuin myös henkilökohtainen. Kutsun sisällöllä ja sen kohdistamisella oikeille henki-

löille on suuri merkitys, sillä se houkuttelee kohderyhmää saapumaan paikalle tapahtumiin ja 

kiinnostumaan yrityksen tarjoamasta palvelusta. Yritykselle tämä taas voi tarkoittaa uusia 

mahdollisuuksia potentiaalisten asiakkaiden saamiseksi tai palveluiden myymiseksi ja markki-

noimiseksi. (Vallo 2016,145-149,154-155.)  

Tapahtuman onnistumisen mittaamiselle on edellytyksenä se, että tilaisuudella on selkeät ja 

konkreettiset tavoitteet. Onnistumisen mittarit kannattaa valita etukäteen tavoitteiden mää-

rittelyn yhteydessä. Tapoja mitata onnistumista ovat esimerkiksi kvantitatiivinen eli määrälli-

nen mittaaminen tai kvalitatiivinen eli laadullinen mittaaminen. Mittaamalla määrällisesti 

voidaan selvittää esimerkiksi kävijämääriä tai saatuja asiakaskontakteja. Laadullisella mitta-

rilla voidaan mitata muun muassa tyytyväisyyttä. Onnistumisen mittaamiseen ei kannata käyt-

tää vain yhtä menetelmää, vaan useampaa menetelmää realistisen kuvan saamiseksi. (Korho-

nen ym. 2015.) Tapahtumaan liittyen on olemassa erilaisia tunnuslukuja, joita keräämällä ja 

tarkkailemalla voidaan mitata tapahtuman tuloksellisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi osallis-

tujamäärä, kokonaiskustannukset ja potentiaalisten työntekijöiden yhteistietojen määrä. Mit-

tareita seuraamalla voi myös seurata toistuvan tapahtuman kehitystä ja saada markkinoinnin 

kannalta olennaista tietoa, esimerkiksi kuinka hyvin kohderyhmä on löytänyt tapahtumaan eri 

vuosina. (Vallo & Häyrinen 2016, 62-63.) 

4.1 Tapahtuman suunnittelu ja kehittäminen 

Tapahtumaa ei pidä järjestää samalla vanhalla kaavalla vain siksi, että niin on tehty ennen-

kin. Yllätyksellisyys ja elämyksellisyys ovat tämän päivän tapahtumissa keskiössä. Vaikka ky-

seessä olisi asiallinen tilaisuus, se ei tarkoita, etteikö tilaisuus voisi silti olla yllätyksellinen. 

Kohderyhmän tarkka huomioiminen ja tutkiminen ovat tärkeitä tapahtumaa kehitettäessä. Ta-

pahtuman keskiössä kuuluu olla kohderyhmä ja omat mieltymykset pitää jättää taka-alalle. Se 

mikä toimii tapahtuman järjestäjälle tai tämän kollegoille, ei toimi välttämättä kohderyh-

mälle. (Vallo & Häyrinen 2016, 294-295.) Tapahtuman kehittäminen on teknistä ja luovaa 

suunnittelua. Tapahtuman kehittämisessä tulisi käyttää asiakaskeskeistä lähestymistapaa, 

joka ratkaisee asiakkaiden tarpeen. Kehittämistyössä uudistetaan koko systeemin toimivuus, 

eikä vain ulkoisia ja viestinnällisiä ongelmia. Tätä tapahtuu kuitenkin usein graafisten suun-

nittelijoiden ylivoiman vuoksi. Palvelupolun visualisoiminen on hyvä tekniikka tapahtumaa ke-

hittäessä, sillä tapahtumassa luodaan kokemuksia. Palvelupolku tarkoittaa asiakkaan toimin-

nan eri vaiheiden kuvaamista. On tärkeää tietää millä tavalla kokemus välittyy kävijälle. Ko-

kemuksien suunnittelu ja kehittäminen (Experience design = XD) on tuotteiden, palveluiden ja 

tapahtumien suunnittelua käyttäjäkokemuksen ympärille. Kokemus on kuitenkin jotain todella 

persoonallista ja sitä on vaikea suunnitella tai luvata kävijöille etukäteen. Suunnittelussa voi-

daan huomioonottaa palvelu, miljöö ja ohjelma. Näin tehdään käyttäjille mahdollisimman po-

sitiivinen kokemus ja hillitään mahdollisia negatiivisia tunteita. Tavoitteena kokemuksen 
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suunnittelussa on myös saada kaikkien sidosryhmien tarpeet kohdattua ja tavoitteet saavutet-

tua. (Getz 2012, 222-225.) 

Ilmiön tai tapahtuman tuominen materiaaliseen muotoon tekee siitä konkreettisen ja ilmiö ei 

jää vain puheiden ja ajatusten varaan. Aistien kautta voidaan lähteä aluksi herättämään huo-

miota, äänen, maun tai tuoksun avulla. Oheistuotteet ilmiön tai tapahtuman ympärillä tukee 

viestiä ja ihmiset saavat jotain konkreettista mukaansa. Oheistuotteilla on kuitenkin tärkeä 

rooli, joten niiden suunnittelun täytyy sopia aiheeseen ja vahvistaa kävijöiden mielikuvaa. 

(Hilliaho & Puolitaival 2015, 141-142.) 

Käsitteiden luominen tukee liiketoimintaa tai tapahtumaa. Oman sanaston luominen onnistuu 

helpoiten yhdistämällä kaksi sanaa yhdeksi uudeksi käsitteeksi. Lanseeraaminen on helppoa, 

uudesta termistä voi tulla kuin lempinimi, jonka käyttäminen tarttuu helposti. Käsitettä on 

helppo käyttää myös sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi aihetunnisteena eli hashtagina (#). 

Uuden käsitteen lanseeraaminen aihetunnisteena onkin kannattavaa, sillä se tulee nopeasti ja 

vaivattomasti ihmisten tietoon ja käyttöön. Uutta käsitettä luodessa kannattaa aloittaa tut-

tuja sanoja yhdistelemällä, jotta käsitteestä tulisi ymmärrettävä sen lisäksi, että se on ainut-

kertainen. Oman yrityksen ja liiketoiminta-alan keskusteluja seuraamalla voi saada inspiraa-

tiota oman käsitteen muodostamiseen ja käyttää hyödyksi jo alalle tuttua termistöä. Uuden 

käsitteen muodostuttua, kannattaa valita pieni joukko edelläkävijöitä käyttämään uutta käsi-

tettä ja käyttää sitä myös itse jatkuvasti markkinointimateriaalissa, sillä käsitteestä ei voi 

tulla tunnistettava, jos sen käyttäminen ei ole aktiivista. (Hilliaho & Puolitaival 2015, 144.) 

Tapahtuman osastoa suunniteltaessa kannattaa määrittää selkeä tavoite ja perehdyttää osas-

tolla työntekijät hyvin, niin että tavoite on selkeästi mielessä myös heillä. Suunnitelman luo-

minen ja viestinnän suunnittelu varmistavat, että viesti menee oikeille ihmisille perille ja se 

ymmärretään. Aktiivinen toiminta on kannattavaa osastolla, koska sillä herätetään mielen-

kiinto. Osaston henkilökunta on avainasemassa, joten siihen kannattaa valita oikeat henkilöt 

ja valmentaa heidät viestimään yritykselle kannattavalla tavalla. Jos osaston tavoitteeksi 

määritellään esimerkiksi rekrytointi, kaikki toiminta pitää suunnitella sen ympärille ja mitata 

tapahtuman jälkeen onnistumista tavoitteessa. Onnistunut ohjelma osastolla houkuttelee kä-

vijöitä. Ohjelmaa osastolla voi olla esimerkiksi työnäytökset, osallistava ohjelma, kuvaussei-

nät tai tuotetestaukset. Markkinointi ennen tapahtumaan osallistumista on myös tärkeää, sillä 

kilpaillessa muiden osastojen huomiosta on kannattavaa jo etukäteen kertoa mahdollisille kä-

vijöille oman osaston olemassaolosta ja houkutella osastolle käymään. Jälkimarkkinointia ei 

kannata unohtaa rekrytointitapahtumissakaan, esimerkiksi videoiden ja kuvien jakaminen so-

siaalisessa mediassa jatkaa osaston tarinaa pidempään. (Kinnunen 2017.) 
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4.2 Tapahtumamarkkinoinnin keinoja 

”Tapahtumamarkkinointi on markkinoinnin ja tapahtuman yhdistämistä” (Vallo & Häyrinen 

2014, 19).  

Tapahtumamarkkinointi on tavoitteellista toimintaa, joka vuorovaikutuksellaan yhdistää orga-

nisaation ja sen kohderyhmät toiminnalliseen tapahtumaan. Tapahtumamarkkinoinniksi miel-

letään kaikki sellaiset tapahtumat, joissa yritys eri keinoin markkinoi tai edistää tuotteidensa 

tai palveluidensa myyntiä. Tapahtumamarkkinointi on osa yrityksen markkinointistrategiaa ja 

sen avulla voidaan vahvistaa yrityksen brändiä. (Vallo & Häyrinen 2014, 19-20.) Kokemukselli-

sesta markkinoinnista puhutaan tapahtumamarkkinointina, jossa yritys kohtaa kohdeyleisönsä 

heitä varten järjestetyssä kohtaamisessa. Tapahtumamarkkinoinnissa yrityksen brändi tuo-

daan fyysisesti esiin eri keinoin esimerkiksi visuaalisuuden avulla. (Muhonen & Heikkinen 

2003, 41.) Kokemuksellinen markkinointi tavoittelee asiakkailleen ainutlaatuista kokemusta. 

Lähtiessään kohtaamisesta, kohdeyleisöllä tulisi olla olo, että ilman yritystä he eivät olisi 

ikinä saaneet vastaavaa kokemusta. Kokemuksellinen aluemarkkinointi on interaktiivista 

markkinointia, jossa kasvokkain kohtaaminen on keskiössä ja brändin viesti on välitetty koh-

deryhmälle mieleenpainuvalla tavalla. (Capell 2013, 46-47.) Tapahtumamarkkinoinnin kritee-

reinä ovat, että tapahtuma on etukäteen suunniteltu, tapahtuman tavoite ja kohderyhmä 

ovat ennalta määritelty sekä se, että tapahtuma on kokemuksellinen, elämyksellinen ja vuo-

rovaikutteinen (Vallo & Häyrynen 2014, 20). 

Markkinoinnissa käytetään myös työkaluna tarinankerrontaa, joka luo asiakkaille mielikuvia. 

Mielikuvien perusteella asiakkaat osaavat arvottaa yrityksen ja tekevät ostopäätöksen. Suo-

messa kaupallistaminen ja brändääminen on ollut heikkoa, vaikka osaamista siihen löytyy. 

Markkinoinnin maailma on muuttunut digitaalisempaan suuntaan viimeisen vuosikymmenen 

aikana. Ennen markkinointiin suoraan yhdestä kanavasta suurille joukoille: johtoryhmä päätti 

markkinoinnista ja budjetti määräsi, missä markkinointiin ja kuinka paljon, raha ratkaisi. Sosi-

aalisen median kehittyessä valta-asemaan tuli muutos, jonka jälkeen kaikki pystyivät tuotta-

maan materiaalia vapaasti. Kiinnostava sisältö on nykypäivän valttikortti. Enää suurella ra-

halla koko kansaa kosiskeleva sisältö ei vetoa yksittäiseen kuluttajaan, joka itse valitsee ka-

navat, joilla viettää aikaansa. Kuluttajat ovat haastavampi tavoittaa kuin ennen, vaikka kana-

vien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Yrityksen on luotava kiinnostavaa ja koukuttavaa 

sisältöä, jotta se pysyisi kiinnostavana. (Rauhala & Vikström 2014, 204-206.)  

Tarinat kiinnostavat ihmisiä, sillä ne luovat tunteita ja antavat neuvoja elämään. Tarinat viih-

dyttävät ja niillä voi saada sosiaalisessa mediassa huomiota ja tuoda arvoa ihmisille. (Hilliaho 

& Puolitaival 2015, 42.) Tarinat rekrytoinnissa ovat tärkeässä roolissa, sillä tarinoiden avulla 

potentiaalinen työntekijä voi niin sanotusti ”kurkistaa” kiinnostavan työnantajan yrityskult-

tuuriin. Rekrytoinnin onnistumisen kannalta on kaikkien etu yhdistää oikeat työntekijät oikei-

den yritysten kanssa ja tämä helpottuu, kun hakijalla on selkeä ajatus yrityksen ilmapiiristä ja 
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toimintatavoista etukäteen. Arvot ja persoona ovat yhtä tärkeässä roolissa rekrytoinnin onnis-

tumisessa, kuin pätevyys ja työkokemus. Rekrytointiviestinnän rakentaminen tarinan pohjalle 

kertoo työnhakijalle paljon enemmän, kuin keskinkertainen tai teennäinen ilmoitus, jossa yri-

tyskuva on rakennettu epäaidosti. Aito tarina innostaa hakijoita ja vastaukset työpaikkailmoi-

tukseen ovat osuvampia ja oikea hakija osaa samaistua ja tuntea yhteenkuuluvuutta yrityksen 

kanssa. Kaikilla yrityksillä on olemassa joitakin ainutkertaisia ominaisuuksia, joiden tuominen 

rehellisesti esiin jo rekrytointivaiheessa voi olla suuri kilpailuetu. (Rauhala & Vikström 2014, 

200-203.) 

5 Markkinointiviestintä 

Tärkein keino, jolla vaikuttaa on viestintä ja vuorovaikutus. Viestintää on paljon erilaista ja 

eri tyylistä. (Vierula 2009, 54.) Yrityksissä viestinnän tehtävä on tärkeä, sillä se tukee yrityk-

sen tavoitteita ja toimintastrategioita. Niin kuin markkinoinnilta, myös viestinnältä odotetaan 

tuloksia, joten viestintää täytyy suunnitella tarkasti, milloin halutaan viestiä ja mistä asioista. 

Viestinnän suunnittelussa luodaan viestintästrategia, jossa määritellään tavoitteet sekä toi-

menpiteet, joilla nämä tavoitteet aiotaan saavuttaa. Yleensä viestinnän vastuu on joko toimi-

tusjohtajalla, tai myynnin ja markkinoinnin tehtävissä olevilla, mutta kasvavan sosiaalisen 

median myötä viestinnän osaamista vaaditaan nykyään usein myös muilta työntekijöiltä. Sosi-

aalinen media on lisännyt viestinnän monikanavaisuutta sekä eri viestinnän keinojen valintaa. 

Viestintä jaetaan yleensä yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Yksinkertaisuudessaan 

sisäinen viestintä tarkoittaa yrityksen työntekijöiden välistä viestintää ja ulkoinen viestintä 

viestimistä asiakkaille ja muille ulkopuolisille sidosryhmille. Ulkoiseen viestintään kuuluu eri-

laisten informaatioiden ja uutisten jakaminen ulkopuolisille toimijoille sekä sidosryhmien suh-

teiden ylläpitämistä. Tavoitteena ulkoisessa viestinnässä on yrityksen tunnettuuden lisäämi-

nen, maineen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä vuorovaikutus ulkopuolisiin sidosryhmiin. 

Sosiaalisessa mediassa viestintä, suoramainonta, asiakasviestintä sekä talous- ja sijoittajavies-

tintä ovat tavallisia, yleisiä ulkoisen viestinnän alueita. (Honkala, Kortetjärvi-Nurmi, Rosen-

ström & Siira-Jokinen 2017, 102-105.) Ydinviesti on yrityksen viestinnän ankkuri. Ydinviesti 

kertoo yrityksestä olennaisen, mikä se on, mihin se uskoo ja mihin se pyrkii. Ydinviesti perus-

tuu yrityksen kulttuuriin ja arvopohjaan. Onnistunut ydinviesti on kilpailuvaltti, kun se erot-

tuu kilpailijoista kiinnostavuudellaan, mutta on tämän lisäksi todenmukainen ja merkitykselli-

nen. Ydinviestin avulla määritellään liiketoimintastrategiassa avainviestit, viestinnän viiteke-

hys, viestinnälliset tavoitteet sekä viestintäsuunnitelma. Ydinviesti on määriteltävä yrityk-

sessä, jotta kaikki olennainen viestintä saadaan nojattua johonkin. (Piha 2015, 155-158.) 

Markkinointiviestintää ovat kaikki se, millä pyritään menekinedistämiseen. Muun muassa ylei-

simpiä markkinointiviestinnän keinoja ovat mainokset, seminaarit, messunäkyvyys, markki-

nointitapahtumat ja -tempaukset sekä markkinoinnillinen sosiaalisen median näkyvyys. Nyky-
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ään sosiaalisen median ja digimarkkinoinnin rinnalla perinteinen mainonta alkaa olla verrat-

taen kallista. Nettimarkkinoinnissa on erilaisia tapoja määritellä mainokselle hinta, kun taas 

perinteisen lehtimainoksen hinta saattaa olla hyvinkin kallis, jos haluaa ison ja joukosta erot-

tuvan mainoksen ja sen hyödyt. Lehtien tilaajamäärät ovat laskeneet viimevuosien aikana, jo-

ten nettimarkkinointi on siinäkin mielessä kätevämpää. Nettimarkkinoinnissa kannattaa kui-

tenkin pitää mielessä mainoksien laatu ja ottaa selvää minkälaiset mainokset kohderyhmää 

kiinnostavat. Ponnahdusikkunat ovat yleisesti ottaen tapa, jota kannattaa välttää, sillä ne är-

syttävät sivujen selaajia tai saavat aikaan automaattisen reaktion sulkea ponnahdusikkuna. 

Google ja Facebook mainonta on helppo kohdistaa ja saada näkyville oikealle ja halutulle koh-

deryhmälle. Erilaiset esitteet ja lentolehtiset ovat vielä tätä päivää, mutta niistä on tehtävä 

huomiota herättäviä ja niihin kannattaa sisällyttää esimerkiksi jokin alennuskoodi, jonka 

avulla pystytään jälkeenpäin mittaamaan, kuinka moni asiakas koodia hyödynsi tai paljonko 

saatiin kauppaa. Esitteet ovat yleisiä messutapahtumissa jaettavaa materiaalia. Niiden suun-

nittelu on tärkeää, sillä esitteiden tulisi olla visuaalisia, selkeitä ja huomiota herättäviä, jotta 

päästään haluttuun tavoitteeseen. Nettisivut ovat yrityksille nykyään yksi tärkeimmistä asi-

oista. Nettisivujen tulisi olla yhtenevät, jotta verkkoliikennettä ei hajauteta useampaan ta-

hoon. (Kortesuo, Patjas & Seppänen 2016, 100-106.)  

Blogeihin viitaten Kortesuo ym. (2016, 112) ovat esittäneet, että blogitekstit sisältöineen ovat 

sisältömarkkinoinnin keino, jossa voidaan jakaa yrityksen toiminnan mukaisia vinkkejä työnte-

kijöille, työnhakijoille tai muille henkilöille. Markkinointiviestintää voidaan toteuttaa myös 

tavaran eli markkinointikrääsän avulla. Markkinointikrääsällä tarkoitetaan esimerkiksi messu-

osastoilla tai tilaisuuksissa jaettavia ilmaisia tavaroita ja asioita. Jaettavia tavaroita voivat 

olla mitkä tahansa. Jos tavaroita halutaan jakaa, niihin olisi hyvä painattaa yrityksen logo ja 

ne on hyvä sitouttaa yrityksen sanomaan tai viestiin. Mainostuotteiden sanomaa ja tarkoitusta 

kannattaa miettiä tarkoin, niin että se vastaa yrityksen toimintaa tai lunastaa yrityksen sano-

man. On tärkeää miettiä myös mikä mainostuote voisi olla, jotta se ei päätyisi heti kotona 

roskiin tai kadulle. Mainostuotteella tulisi olla asiakkaalle jonkinlaista arvoa tai mieleenpainu-

vuutta tuottavaa tunnetta. (Kortesuo ym. 2016, 110.) 

Markkinointi näkyy kaikissa yrityksen toiminnoissa. Markkinoinnin keinoin ylläpidetään ja kehi-

tetään suhteita asiakkaisiin ja luodaan uusia asiakassuhteita. Markkinoinnin avulla pidetään 

asiakkaita tyytyväisinä, ilahdutetaan sekä sitoutetaan heitä. Yksi markkinoinnin pääpiirteistä 

on myös kilpailuaseman ylläpitäminen. Markkinoinnin keinot voivat olla helppoja, mutta hyvän 

markkinoinnin saavuttamiseksi on osattava ymmärtää asiakasta sekä hyödyntää erilaisia tieto-

järjestelmiä asiakassuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Markkinoinnin perustana on 

asiakkaiden segmentointi. Segmentoinnilla tarkoitetaan kohderyhmän valintaa. Tehokkaalla 

markkinoinnilla saavutetaan haluttuja tuloksia kuten esimerkiksi se, että saadaan haluttu koh-

deryhmä käyttämään tuotteita tai palveluja tehokkaasti. (Viitala & Jylhä 2014, 97-100.) 
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Tapahtuman markkinointia ja viestintää varten olisi hyvä laatia markkinointi- ja viestintä-

suunnitelma. Viestintäsuunnitelma pitää sisällään tapahtuman viestintäkanavat ja aikataulun 

sekä keinot viestimisestä. Viestintäkanavia voivat olla muun muassa tapahtumalle perustetut 

kotisivut, sosiaalinen media yleisesti, lehdet tai sähköposti. Sosiaalista mediaa käytettäessä 

tapahtuman viestintäkanavana on tärkeää, että on selvitetty mistä tapahtuman kohderyh-

mään kuuluvat tavoittaa. Projektiryhmän on hyvä sopia etukäteen, millaista viestintää jae-

taan, jotta se olisi mahdollisimman johdonmukaista. Markkinointisuunnitelma taas pitää sisäl-

lään yksinkertaisimmillaan sisäisen markkinoinnin, lehdistö- ja mediamarkkinoinnin sekä suo-

ramarkkinoinnin. Tapahtumalle on erittäin tärkeää luoda markkinointimateriaali teemaan vas-

taten, jotta tavoitetaan haluttu kohderyhmä. Markkinointimateriaaleihin voi lukeutua lukuisia 

erilaisia julisteita, tiedotteita mediassa, esitteitä tai kutsuja. Markkinointimateriaalia pide-

tään pätevänä, kun niistä selviää tapahtuman luonne, idea ja tarkoitus sekä tapahtuman tie-

dot ajasta ja paikasta. (Korhonen ym. 2015.) 

5.1 Viestinnän merkitys rekrytoinnissa 

Rekrytoinnissa viestinnän suunnittelu itse rekrytointitapahtuman rinnalla on erityisen tärkeää. 

Rekrytointiviestinnällä voidaan välttää epäonnistumisia rekrytoinnissa ja rajata hakijaryh-

mästä heti alussa epäpotentiaalit pois. Rekrytoinnissa on mietittävä, minkälaista viestintää 

työpaikkailmoituksissa ja eri rekrytointikanavissa jaetaan. Viestinnän kohdistaminen rajatulle 

kohderyhmälle on tärkeää, sillä sen avulla tehtävään sopivat työntekijät löydetään ja voidaan 

palkata. Kun työpaikkailmoituksissa on määritelty työnkuva ja työntekijältä halutut ominai-

suudet tarpeeksi tarkasti, on helpompi hakemuksista erottaa ne tekijät, joita tavoitellaan. 

Rekrytointiviestintä toimii osaltaan myös markkinointina. Hyvin laadittu rekrytointi-ilmoitus 

toimii mainoksena kaikille, ei ainoastaan tavoiteltaville työnhakijoille. (Österberg 2014, 91-

95.) Onnistuneella viestinnällä rekrytointiprosessin aikana voidaan yrityksessä solmia positiivi-

sia sidosryhmäsuhteita, tukea ja rakentaa brändiä sekä parantaa työnantajakuvaa. (Onnistu-

nut hakijaviestintä 2018). 

Rekrytointiviestinnän perusprosessi alkaa jo työpaikkailmoituksesta, mutta vasta hakijan jä-

tettyä työhakemuksen, voidaan puhua viestintäsuhteesta. Viestintäprosessiin kuuluu erilaisia 

vaiheita. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu hakemusten vastaanottaminen. Hakemusten vas-

taanottamisessa työnantajan kannattaa avata viestintäyhteys esimerkiksi kiittämällä hake-

muksesta tai vahvistamalla hakemuksen vastaanoton. Näin varmistetaan, että työnhakija tun-

tee itsensä vastaanotetuksi ja tietoiseksi siitä, että aiheeseen palataan. Seuraava prosessin 

vaihe on haastattelukutsu. Kaikki työnhakijat odottavat kuulevansa työpaikasta mahdollisim-

man pian. Yrityksen olisi syytä ottaa jokaiseen yhteyttä, oli kutsu haastatteluun myönteinen 

tai kielteinen. Haastattelukutsun saaneille tämä on yleensä ensimmäinen askel, joka luo ensi-

vaikutelman yrityksestä ja sen henkilökunnasta. Itse haastattelu on viestintätilanne, joka vai-
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kuttaa ratkaisevasti rekrytoinnin tulokseen. Rekrytointiviestinnän kolmannessa vaiheessa tu-

lee aikataulutiedottaminen. Aikataulutiedottamisella vaikutetaan rekrytoitavan mielikuvaan. 

Kun rekrytoinnissa edetään pidemmälle, rekrytoitavatkin odottavat kuulevansa yrityksestä yhä 

useammin. Aikataulutiedottaminen voi koskea muun muassa haastatteluita koskevia aikatau-

luja tai haastateltavien määrää. Rekrytoitavaan suositellaankin olevan yhteydessä tiedottami-

sen merkeissä noin viikon välein. Viimeinen vaihe viestintäprosessissa on sen päätös. Päätös 

siitä, valitaanko hakija vai ei. Kielteisen päätöksen saaja odottaa vähintäänkin viestiä siitä, 

että valinta ei osunut tällä kertaa häneen, mutta parempaa viestintää yritykseltä on kieltei-

sen päätöksen lisäksi antaa hakijalle palautetta, perusteita päätöksestä tai vinkkejä työnhaun 

parantamiseksi. (Onnistunut hakijaviestintä 2018.) 

Rekrytointiviestinnän onnistumiseen kokonaisuutena vaikuttavat myös monet muut tekijät ku-

ten sosiaalinen media, henkilökohtaisuus, automatisointi, markkinointinäkökulma ja sanaton 

viestintä. Sosiaalisessa mediassa palautteen jakaminen on työnantajasta riippumatonta ja 

näin ollen työnantajana, positiivisen muistijäljen jättäneenä saa positiivista näkyvyyttä, 

mutta jos hakijalle jää negatiivinen muistijälki voi yrityksen maine kärsiä. Henkilökohtaisuu-

della tarkoitetaan sitä, kuinka hakijoihin ollaan yhteydessä rekrytointiprosessi aikana. Yhtey-

dessä voidaan olla lyhyellä viestillä, joka voi jättää hakijalle epämiellyttävän tunteen tai voi-

daan soittaa jokaiselle hakijalle, joka taas puolestaan luo hakijalle positiivista tunnetta työn-

antajaan. Automatisoinnilla tarkoitetaan rekrytointiviestinnän helpottamista digitaalisilla työ-

kaluilla. Kuitenkaan rekrytointiviestintää, joka on ihmisten välistä vuorovaikutusta ei voida 

täysin automatisoida. Markkinointinäkökulma rekrytointiviestinnässä on tärkeä ottaa huomi-

oon, sillä rekrytointiprosessin aikana yrityksellä on mahdollisuus markkinoida omaa organisaa-

tiotaan. Markkinointinäkökulmassa tulee huomioida myös työnantajakuvan antaminen rekry-

tointiprosessin aikana, sillä hakijat ovat henkilöitä, jotka mahdollisesti jakavat joko hyvät tai 

huonot kokemuksensa muiden nähtäville. Sanattomalla viestinnällä työnantaja ja työnhakija 

huomioivat ja arvioivat ilmapiiriä, toistensa käyttäytymistä ja persoonallisuutta sekä vuoro-

vaikutustapoja. (Onnistunut hakijaviestintä 2018.) 

5.2 Sosiaalisen median käyttö rekrytoinnissa  

Sosiaalisen median käyttö rekrytoinnissa on Suomessa melko pirstaloitunutta ja vaikka tiede-

tään missä kannattaa rekrytoida, ei tiedetä välttämättä, että miten. Sosiaalinen rekrytointi ei 

kosketa vaan HR: puolta, vaan se kuuluu koko organisaatiolle. LinkedIn (netissä toimiva maail-

man suurin ammattilaisia yhdistävä verkosto (Linkedin corporation 2019).), Twitter (kansain-

välinen viestintäpalvelu, jossa käyttäjät voivat viestiä ajankohtaisista asioista ja seurata maa-

ilman tapahtumia (Twitter 2019).) ja Facebook (kansainvälinen sosiaalisen median kanava, 

jonka missiona on yhdistää ihmisiä (Facebook 2019).) ovat edelleen hyvin vähänkäytettyjä 

rekrytoinnissa. LinkedIn on hyödyllinen palvelu suoraan työntekijöiden etsimiselle, kun taas 

Facebookissa sitä pitäisi välttää. Facebookissa voidaan julkaista ilmoituksia työpaikoista niitä 
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etsiville. Sosiaalisen rekrytoinnin kulmakivenä toimii kommunikaatio, viestintä ei suoraan ole 

yritykseltä ulospäin, vaan myös sisäinen viestintä rekrytoinnin osalta toimii. Liidien eli poten-

tiaalisten työntekijöiden käyttö on tullut suosioon viime aikoina. Yrityksen työntekijät suosit-

televat mahdollisia työntekijöitä rekrytoijille, ja saavat hyviksi todetuista kontakteista palk-

kion. Tällaiset rekrytointidiilit ovat sosiaalisen rekrytoinnin keskiössä, työntekijät käyttävät 

verkostojaan yhdistääkseen oikean työntekijän sopivan paikan kanssa. (Kaijala 2016, 185-

186.) Enjoylla on jo käytössään eräänlainen metsästyskilpailu, jossa vinkataan potentiaalisia 

työntekijöitä yritykselle. Kyseessä on vuosittainen kilpailu ja jokaisesta onnistuneesta rekry-

toinnista vinkkaaja saa 50 euron palkkion. Eniten hyviä työntekijöitä vinkannut henkilö saa 

1000euron arvoisen matkalahjakortin kilpailuajan päätyttyä. Onnistunut rekrytointi palkitaan, 

kun työntekijä on virallisesti Enjoyn listoilla ja työskennellyt 50 vuoroa yrityksessä. (Enjoy 

2019.) Rekrytointi on myös tehokasta oppilaitoksien kautta. Monet yritykset käyttävätkin tätä 

menetelmää. Oppilaitosten kautta pystytään rekrytoimaan niin harjoittelijoita, kuin vaki-

tuisiakin työntekijöitä. Oppilaitosten kautta on myös mahdollista löytää osa-aikaisia työnteki-

jöitä täyttämään pienempiaikaiset työtehtävät. (Koivisto 2004, 46, 92.) 

Uutta työvoimaa hankkiessa hankintakanavina voidaan käyttää työntekijäsuositteluja eli lii-

dejä, tapahtumia, suullisesti leviävää tietoa eli niin sanottua puskaradiota, oppilaitoksia, in-

ternettiä ja sosiaalista mediaa sekä lehti-ilmoituksia. Työntekijää etsiessä on kuitenkin syytä 

huomioida mihin virkaan ollaan työntekijää rekrytoimassa ja laittaa ilmoitus sellaiselle kana-

valle, jota haettu työntekijä todennäköisimmin käyttää. Ilmoituksen pitää sisältää tiettyjä 

asioita, vaikka ilmoitus olisi esillä missä tahansa mediassa. Yrityksen kuvaus sekä työtehtävän 

kuvaus ovat selkeitä asioita, mitä ilmoitus tulisi sisältää. Lisäksi on hyvä määritellä vaaditta-

vat ominaisuudet, sekä toivottavat ominaisuudet, työnhakijalta, työsuhteen tyyppi, sekä mitä 

yritys tarjoaa työntekijöille, esimerkiksi henkilöstöedut. Ohjeet hakemisesta ja hakuaika on 

tärkeä mainita ilmoituksen yhteydessä sekä yhteyshenkilö, jolta saa lisää informaatiota 

työstä. Työpaikkailmoituksessa olisi hyvä olla myös työpaikan sijainti. Hakijoille on myös mie-

lekästä, jos ilmoituksessa on jo suoraan päivämäärä mihin mennessä hakijoille ilmoitetaan 

rekrytointiprosessin etenemisestä. Perusasioiden jälkeen kannattaa kiinnittää huomiota ulko- 

ja kieliasuun. Hyvin laadittu ilmoitus erottuu joukosta ja saattaa toimia myös yrityksen mai-

noksena nokkeluutensa ansiosta. Pieni teksti lehden alanurkassa puhelinnumeron kera ei pu-

huttele ketään. Rekrytointi-ilmoitus on yrityksen käyntikortti ja osa viestintää, mihin kannat-

taa panostaa. (Eräsalo 2011, 33-34: Kortesuo & Patjas & Seppänen 2016, 132-133.)  

Mobiilikanavien hyödyntäminen on kannattavaa nykypäivänä myös rekrytoinnissa. TNS Gallu-

pin mukaan 70 prosenttia suomalaisista omistaa älypuhelimen. Iltasanomien sivustoilla jo 

vuonna 2014, yli puolet sivustoilla vierailijoista lukivat lehteä mobiililaitteella. Mobiilikanavia 

voi hyödyntää esimerkiksi mobiilimainonnassa. Mobiilimainos voi olla mainoslinkki, vaikka yri-

tyksen uuteen sovellukseen. Mobiilioptimoitu mainonta on myös varteenotettava keino, mobii-

lihakuja tehdessä käyttäjälle tulee eteen älypuhelimelle suunniteltu mainos. Responsiivisten 
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kotisivujen ja kehittäminen yrityksen käyttöön on nykypäivänä myös tärkeää. Responsiiviset 

kotisivut muuttuvat ulkoasultaan niitä tarkastelevan laitteen mukaan, jolloin niitä on helppo 

ja selkeä käyttää niin tietokoneella, kun puhelimellakin. Responsiivisen uutiskirjeen lähettä-

minen on myös kannattavaa, sillä sitä pystyy tarkastella kaikilla laitteilla, näin todennäköisyys 

on suurempi, että uutiskirje tulee luetuksi. Mobiilisivusto tai mobiilisovellus voivat olla myös 

mahdollisia keinoja päästä mobiililaitteita käyttävien käyttäjien mukaan, joko luomalla kar-

sittu sivusto, joka toimii vain mobiililaitteella tai tehdä kokonaan oma sovellus mobiilikäyttä-

jille. (Ilmarinen & Koskela 2015, 116-117.) 

6 Uuden luomisen menetelmät 

Tässä kappaleessa käydään läpi menetelmiä, joita käytettiin opinnäytetyöprosessissa ja niiden 

avulla syntynyttä lopputulosta. Ideoiden suunnittelussa käytettiin apuna korkeakouluopiskeli-

joita työpaja tyyppisessä ympäristössä. Työpajoissa oli mukana niin suomalaisia, kuin Suo-

messa asuvia ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Työpajassa kartoitettiin millä tavoin nuoret et-

sivät töitä, missä kanavissa ja mikä heitä houkuttelee tarttumaan työpaikkailmoitukseen. Näi-

den lisäksi työpajassa kannustettiin ideoimaan ja jakamaan ajatuksia toimivista ratkaisuista 

koskien rekrytointitilaisuuksien sisältöä. Työpajaryhmä valjastettiin luomaan uusia ideoita 

oman ideoinnin lähtökohdaksi, jolloin manuaali kasaantui kohderyhmää tukien. Työpajan li-

säksi, ideoinnin vauhdittamiseksi käytettiin vertailuanalyysimenetelmää. Vertailuanalyysin 

avulla kerättiin vastauksia ennalta asetettuihin kysymyksiin, joista luotiin uusia ideoita toi-

meksiantajan tapahtumalle. Näiden menetelmien avulla syntyneitä ideoita testattiin kohde-

ryhmällä. Kohderyhmältä pyydettiin mielipide ideoista, jotta parhaimmat ideat nousisivat sel-

keästi esille ja niiden kehittämistä oli helpompi jatkaa tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Toimeksiannon toiminnallinen osuus alkoi havainnoinnin suunnittelusta. Suunnittelu perustet-

tiin tutkimusongelman eri kysymyksiin, jotka vastasivat tapahtuman kehittämiseen kokonai-

suudessaan sekä potentiaalisten työntekijöiden tavoittamiseen. Havainnoinnissa päädyttiin 

käyttämään menetelmänä strukturoitua havainnointia, jota varten luotiin havainnointilomake. 

Lomakkeen avulla suoritettiin havainnointi ennalta määrätyissä rekrytointitapahtumissa, 

jonka jälkeen tulokset koottiin yhteen. Havainnoinnin tulokset vertailuanalysoitiin. Tuloksiin 

viitaten suunniteltiin työpaja kansainvälisille opiskelijoille. Työpaja toteutettiin ryhmätehtä-

vänä, joista saatiin vastaukset yhdeksään tutkimusongelmaan viittaavaan kysymykseen. Tulok-

set analysoitiin ja niiden pohjalta kehitettiin aivoriihimenetelmällä prototyyppejä eli koemal-

leja. Valmiit prototyypit testattiin kohderyhmällä, josta saatiin arvokasta käyttäjäkokemusta. 

Ideoiden testaaminen tehosti tavoitteisiin pääsyä. Prototyyppien testauksen jälkeen saatiin 

tulokset eri ideoiden toimivuudesta. Kuviossa 2 on esitetty opinnäytetyön prosessi ja sen vai-

heet toteutusjärjestyksessä. Kuviossa esitetyt menetelmät ovat selitetty teoriakirjallisuuden 

mukaan kappaleissa 6.2-6.4. 
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Kuvio 2: Opinnäytetyön prosessin vaiheet 

6.1 Rekrytointitapahtuman SWOT-analyysi 

SWOT – lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista strenghts = vahvuudet, weaknesess = heik-

koudet, opportunities = mahdollisuudet ja threads = uhat. SWOT-analyysi on hyvä väline toi-

mintaympäristön analysointiin kokonaisuutena. SWOT-analyysi kannattaa tehdä ennen tapah-

tuman toteuttamista kartoittamaan riskejä ja minimoimaan niitä. Tulosten avulla voi ohjata 

tulevaa prosessia onnistumiseen. Vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä ja mahdolli-

suudet ja uhat ulkoisia. SWOT-analyysin tuloksia kannattaa käyttää suuntaa antavina, koska 

analyysi on subjektiivinen ja riippuu tulkitsijasta, vaikka lähtökohdat analyysille olisivatkin 

samat. (Opetushallitus.)  

SWOT-analyysi (kuvio 3.) toteutettiin lähtökohtana kartoittaa rekrytointitapahtumaan kohdis-

tuvia uhkia ja sen heikkouksia, jotta niitä voitaisiin välttää työn edetessä. Vahvuuksia ja mah-

dollisuuksia kartoitettiin tavoitteena saada ymmärrystä, miksi rekrytointitapahtuma on kan-

nattava ja mitä positiivisia ominaisuuksia sillä on. SWOT- analyysi toteutettiin menetelmäkir-

jallisuudesta saatujen tietojen avulla rekrytointitapahtumista. SWOT -analyysin tuloksia käy-

tettiin suunnitteluprosessin tukena uudistaessa Enjoyn rekrytointitapahtumaa. Analyysin tu-

loksien avulla osattiin suunnitella tulevia havainnointi- ja työpaja kysymyksiä ideoinnin pro-

sessia varten. SWOT- analyysin tuloksista nousi esille muun muassa henkilökohtaiset kokemuk-

set ja niiden kaksi puolta. Onnistunut kohtaaminen asiakkaan tai uuden mahdollisen työnteki-

jän kanssa voi olla hyvä kokemus, joka jättää mieluisan muistijäljen. Tämä voi parhaimmil-

laan saada henkilön puhumaan ystävilleen ja tekemään lisämarkkinointia huomaamattaan. 
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Kuitenkin varjopuolena henkilökohtaisessa kohtaamisessa on sen epäonnistumisen mahdolli-

suus, joka jättää huonon kuvan yrityksestä henkilölle ja näin ollen saattaa tehdä hallaa yrityk-

sen maineelle. Tuloksista käy ilmi myös mahdollisuus saada positiivista näkyvyyttä ja saada 

arvokasta asiakasymmärrystä kohderyhmästä. Rekrytointitilaisuus on oiva mahdollisuus tutus-

tua ja tavoittaa kohderyhmä, mutta kuitenkin osallistujamäärä saattaa jäädä pieneksi, jos 

esimerkiksi markkinoinnissa on epäonnistuttu. Ulkoiset häiriötekijät tai miljööseen liittyvät 

häiritsevät seikat saattavat haitata tapahtuman onnistumista, esimerkiksi tietyö läheisellä ka-

dulla saattaa tuoda äänihaittaa tai hellepäivä tehdä kuumuudellaan keskittymisestä mahdo-

tonta rekrytointitilaisuudessa.  

 

Kuvio 3: Rekrytointitapahtuman SWOT -analyysi 

6.2 Havainnointi rekrytointitapahtumissa 

Benchmarking eli vertailuanalyysi on laadunhallintatyökalu, jota käytetään määrittämään joh-

tavat kilpailijat saman toimialan sisällä ja niiden suhteellisten etujen arvioimiseksi. Vertai-

luanalyysiä käytetään tuotteiden, prosessien ja hallintatapojen vertailuun. Niiden parhaita 

käytäntöjä arvioidaan jatkuvasti yrityksen oman suorituskyvyn parantamiseksi. Idea on oppia 

parhailta. (Wöber 2002, 1.) 

Vertailu voidaan tehdä neljällä eri tavalla. Sisäinen vertailuanalyysi tapahtuu organisaation 

sisällä. Kaikki muut vertailuanalyysit ovat ulkoisia: kilpailukykyinen esikuva-analyysi vertaa 

yritystä saman toimialan kilpailijoihin, parhaiden käytäntöjen vertailu ei kilpaile muiden toi-

mialojen kesken, ja alan vertailuarvot ovat yhdistettyjä tietoja, jotka käsittävät tietyn sekto-

rin tai toimialan. (Wöber 2002, 2-4.) 
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Vertailu on tehokkainta silloin, kun sitä käytetään prosesseihin, joilla on merkittävä vaikutus 

yrityksen kilpailuasemaan. Tavallisesti vertailu suoritetaan keräämällä kahdenlaisia tietoja: 

laadullisia eli käytäntöjä ja kvantitatiivisia eli metriikkaa. Käytännöt ovat sisäisiä tai ulkoisia 

liiketoimintatapoja, jotka voivat johtaa suorituskyvyn puutteisiin. Käytäntöjen arviointi edel-

lyttää prosessien ja järjestelmien arviointia. Tätä kutsutaan prosessipohjaiseksi vertailuana-

lyysiksi. Kvantitatiivisten tietojen vertailua keskittymättä mihinkään tiettyyn prosessiin, kut-

sutaan prosesseihin perustumattomaksi vertailuanalyysiksi. Kvantitatiiviset tiedot antavat mi-

tan suorituskyvystä tietyn ajan kuluessa. Yleisesti käytettyjä indikaattoreita ovat taloudelliset 

ja tekniset suorituskyvyn ja tehokkuuden indikaattorit. (Wöber 2002, 4-5.) 

Havainnointimenetelmää käytetään tulosten saamiseksi välittömästi. Havainnoinnin avulla 

päästään tapahtuman sydämeen. Tutkijan eli havainnoijan osallistumista toimintaan eli ha-

vainnointiin kutsutaan osallistuvaksi havainnoinniksi. Osallistuvan havainnoinnin aikana ha-

vainnoija on aktiivisesti mukana toiminnassa toisin kuin ei osallistuvassa havainnoinnissa, 

jossa tutkija seuraa havainnoitavaa tapahtumaa sivummalta. Strukturoidussa havainnoinnissa 

kohde ja ajankohta tulee määritellä etukäteen. Strukturoitu havainnointi on etukäteen suun-

niteltua. Tutkimuksen tavoite ja rajaus pitää määrittää havainnointitavasta riippumatta. (Sa-

ranen-Kauppinen & Puusniekka 2012, 57-58.)  

Strukturoitua havainnointia varten tehtiin havainnointisuunnitelma. Havainnointisuunnitelma 

löytyy liitteestä numero 1. Suunnitelma sisälsi havainnoinnin tavoitteen, jotta tutkimusongel-

maan saataisiin vastauksia. Tavoitteen lisäksi suunnitelmassa on määritelty, missä havainnoin-

tia toteutetaan ja milloin. Lisäksi suunnitelmasta käy ilmi minkälaisia yrityksiä tapahtumassa 

on mukana, joita on tarkoitus havainnoida. Havainnointia suoritettiin kevään 2019 aikana eri-

laisissa rekrytointitilaisuuksissa pääkaupunkiseudulla. Valitsemissamme tilaisuuksissa oli mu-

kana hotelli- ja ravintola-alan yrityksiä sekä henkilöstöpalveluyrityksiä, jotta tuloksia pystyt-

tiin parhaiten hyödyntämään opinnäytetyössä. Rekrytointitilaisuuksia oli yhteensä neljä, 

joissa oli yrityksiä osallistujina 10-150. Tilaisuuksia, joihin otettiin osaa, olivat Contact Fo-

rum, Network to get work, Vantaan megarekry sekä Kaari -löydä työ. Rekrytointitilaisuudet 

sijoittuivat Helsingin, Espoon ja Vantaan alueelle.  

Tilaisuuksia varten luotiin havainnointilomake, joka auttoi keskittymään olennaisten asioiden 

huomioimiseen. Lomakkeen suunnittelemisen tukena käytettiin toimeksiantajaa, sekä valmis 

lomake hyväksytettiin toimeksiantajalla ja siihen kysyttiin täydennyksiä ja huomioita. Loma-

ketta suunniteltaessa keskityttiin kehittämään havainnointikysymyksiä, joiden avulla saatiin 

mahdollisimman tarkkoja vastauksia tutkimusongelmiin. Lomakkeen kysymyksien avulla selvi-

tettiin toimijoiden tapoja houkutella asiakkaita osastolle ja keinoja informaation jakamiseen 

saatavilla olevista työpaikoista ja työmahdollisuuksista. Näiden asioiden lisäksi huomioitiin, 

mitä mieleenpainuvaa tai erikoista osastoilla oli, sekä minkälaisia aktiviteetteja ja mukaan 

jaettavia asioita osastoilla oli. Yhteystietojen keräämiseen käytettäviä menetelmiä pidettiin 
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myös silmällä. Ulkoasuun liittyvissä asioissa huomioitiin pisteen ulkoasua, selkeyttä, värejä, 

logoja, poikkeuksellisuutta ja mieleenpainuvuutta herättäviä asioita sekä kohderyhmän huo-

miointia ja miten kohderyhmä tavoitettiin. 

Lomakkeessa oli yhteensä seitsemän eri kysymystä listattuna allekkain. Lomake löytyy liit-

teestä 2. Lomakkeita tulostettiin useampi tapahtumiin mukaan ja ne täytettiin paikan päällä. 

Lomakkeisiin merkittiin myös yritysten nimet, joita havainnointiin. Rekrytointitilaisuuksissa 

havainnointiin kymmentä eri HoReCa -alan, matkailualan sekä henkilöstövuokrausyrityksen 

osastoa. Muitakin eri alojen osastoja pidettiin silmällä, jotta kaikki poikkeukselliset ja unoh-

tumattomat ratkaisut eivät jäisi huomaamatta. Lomakkeen käsinkirjoitetut vastaukset puret-

tiin aihealueittain tuloksiksi PowerPoint esityksessä ja parhaat ajatukset sekä ideat vietiin 

eteenpäin testattavaksi sekä toimeksiantajalle menevässä manuaalissa. 

Vertailuanalyysin tulokset eri yritysten osastoilta olivat hyvin samankaltaisia toistensa kanssa.  

Tuloksista nousi esille edukseen yritykset, joiden osastojen ulkonäköön ja värimaailmaan oli 

kiinnitetty huomiota. Kävijälle välittyi viesti yrityksen luonteesta jo ulkonäön perusteella. Esi-

merkiksi logoja ja värejä oli käytetty tukemaan brändin imagoa. Osastoille houkuttelu oli 

edelleen messuilla pääosin melko perinteistä. Esimerkiksi karkit, purkat sekä erilaiset virvoi-

tusjuomat olivat lähes joka osastolla houkuttimena. Uusia ideoita nousi kuitenkin esille muu-

tamilla yrityksillä, jotka olivat lähteneet hakemaan elämyksellisempää lähestymistapaa. Ha-

vainnointi johdatti ajattelemaan uusia elämyksellisiä tapoja houkutella kävijöitä osastoille ja 

saada heidät viihtymään sekä kiinnostumaan yrityksestä. Poikkeuksellisia tapoja houkutella oli 

esimerkiksi tarjottuun työhön liittyvät pelit, visuaalisesti mielekkäät kangaskassit ja haalari-

merkit sekä popcorn kone.  

Tuloksissa tuli esille informaation puolesta sen jakamisen suppeus. Kaikilla messuilla ja yrityk-

sillä oli käytännössä yksi tapa kerätä tietoja/antaa informaatiota. Kilpailut olivat osalla osas-

toilla käytössä sekä tabletit, joihin yhteystiedot pystyy jättämään. Perinteisiä lentolehtisiä 

yrityksen tiedoilla jaettiin myös. Havaintojen pohjalta päädyttiin siihen, että useampi tapa 

jakaa ja kerätä tietoja osastolla olisi tehokkaampaa, sillä erilaiset tekniikat vetoavat eri ryh-

miin. Tätä tuki myös ideoinnin aikana saatu tulos vaihto-opiskelijoiden toiveesta saada perin-

teisiä lentolehtisiä paperisena sähköisten sijaan, kun taas suomalaiset opiskelijat suosivat vir-

tuaalisia ratkaisuja. Työpaikkailmoituksia oli havaintojen mukaan huonosti esillä messuilla, 

jonka vuoksi keskityttiin luomaan ratkaisuja myös siihen.  

6.3 Ideoinnin prosessi  

Konseptisuunnittelu on melko lailla verrattavissa palvelumuotoiluun. Konseptisuunnittelun ta-

voite vaihtelee yrityksestä ja projektista riippuen paljonkin. Konseptisuunnittelun prosessi 

muodostuu asiantuntijoiden työpajoista, joissa he keskittyvät palvelun eri osa-alueisiin ja ke-
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hittävät niiden toimintaa. Prosessi on yleisesti kestoltaan muutamasta viikosta reiluun kuu-

kauteen. Prosessin aikana voidaan myös tehdä haastattelututkimuksia eri sidosryhmille, joilla 

voidaan varmistaa kehityksen oikea suunta. (Korpilahti 2017.)  Palveluliiketoiminnan operatii-

vinen konsepti on jatkuvasti kehittyvää. Kehityksen tavoitteena on luoda uusia ja kehittää jo 

olemassa olevia asiakassuhteita ja sen kautta tehdä voittoa yritykselle. Toiminnallisen kon-

septin luomisessa kunnioitetaan yrityksen syntynyttä brändi-identiteettiä. (Sammallahti 2009, 

79.) 

Konsepti on kuvaus tuotteen tai palvelun perusajatuksesta sellaisena, että myös kuluttajat 

ymmärtävät sen. Konseptia käytetään kehittämisen työkaluna. Insight eli syvä ymmärtäminen 

on lähtökohtana hyvälle konseptimallille. Esimerkiksi asiakasymmärrys on insightia, ymmärre-

tään asiakasryhmää, joka ei tavoita esimerkiksi autokaupan kivijalkaliikettä. Miten tämä asia-

kasryhmä olisi tavoitettavissa, ehkä tuomalla auto koeajoon? Insighteja on vaikea löytää lyhy-

ellä aikavälillä yhden päivän aikana, joten niiden tavoittamiseksi voidaan koota kehitysyh-

teisö. Kehitysyhteisö voi toimia erillään ja tuoda havaintonsa esiin oman erikoisalansa kautta 

tai toisena vaihtoehtona on, että kehitysyhteisön jäsenet tekevät kohderyhmästä huomioita ja 

yhdistävät havainnoimansa yhdessä insightiksi. Insight sisältää tarpeen, joko fyysisen tai emo-

tionaalisen, jonka täyttämiseksi yritys voi löytää ratkaisun. Konsepti on idea, miten yritys voi 

ratkaista ongelman ja vastata tarpeeseen. (Tolvanen 2012, 145-146.) 

Aivoriihen tavoitteena on luoda mahdollisimman monta ideaa, joista osa on käyttökelpoisia. 

Ideoinnin aikana kaikki ryhmän jäsenet osallistuvat kertomalla ajatuksiaan ja ympäristö on 

tuomitsematon, kaikki ideat otetaan vastaan. Parhaimmassa tapauksessa aivoriihen tuloksena 

saadaan paljon erilaisia luovia ideoita. Yhdessä ideoinnin hyviä puolia on, että toisen kesken-

eräisestä ideasta voi syntyä loistava sillä, kun sen sanoo ääneen, voi toinen ryhmän jäsen jat-

kokehittää ajatusta. (Innokylä 2019.) Storyboardissa eli kuvakäsikirjoituksessa on hahmoteltu 

konsepti kuvien avulla. Kuvat ovat helpottavat käsittämään konseptin aikajanaa. Kuvakäsikir-

joitusta voidaan käyttää palvelumuotoilussa käytetyn tarinankerronnan työkaluna visualisoi-

maan suunnitelmaa. (Tolonen, 2016.)  

Ideointityöpaja toteutettiin aivoriihimenetelmällä kansainvälisen ammattikorkeakouluryhmän 

avustuksella huhtikuussa 2019. Ryhmään kuului niin ulkomaalaisia Suomessa asuvia opiskeli-

joita kuin suomalaisia opiskelijoita ja he vastasivat iältään projektin kohderyhmää. Työpaja 

sovittiin etukäteen ja koulutusryhmän opettaja pohjusti ryhmälle tämän opinnäytetyön tar-

koituksen ja tavoitteen. Työpajassa haluttiin ylläpitää rentoa ilmapiiriä, joten ideoiminen to-

teutettiin opiskelijoiden ja opettajan kanssa yhtenä ryhmänä, jolloin syvempää keskustelua ja 

innostumista syntyneistä ideoista saatiin aikaiseksi. Työpajaa varten suunniteltiin yhdeksän 

kysymystä yhdessä toimeksiantajan kanssa. Kysymykset suunniteltiin vastaamaan tutkimuson-

gelmiin (liite 3). Kysymyksillä haluttiin selvittää missä sosiaalisen median kanavissa kohde-

ryhmä on aktiivinen niin arjessa, kuin työnhaussa sekä missä kanavissa rekrytointi-ilmoitukset 
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eivät ole toivottuja. Kanavien lisäksi selvitettiin, mitkä seikat houkuttavat kohderyhmää eri 

messuosastoille ja mitä he haluaisivat osastoilla olevan. Työpajassa tutkittiin myös informaa-

tion jakamista ja sen menetelmiä, sekä pyydettiin ajatuksia myös mieleenpainuneista koke-

muksista ryhmän aikaisemmin kokemista rekrytointitapahtumista. Toimeksiantajan pyynnöstä 

pyydettiin kohderyhmältä myös aikataulua, millä aikavälillä he haluavat kuulla yrityksestä 

rekrytointitapahtuman jälkeen. Ideoinnin tarkoituksena oli luoda pohja opinnäytetyön tekijöi-

den omalle ideoinnille ja puolivalmiita versioita, joista pystyttiin kehittämään kohderyhmälle 

sopivia ratkaisuja.  

Tuloksia työpajasta tuli erittäin paljon ja saatiin hyvää asiakasymmärrystä kohderyhmän toi-

veista. Ilmaistuotteet nousivat esille työpajassa, kaikki ilmainen tuote on plussaa. Ainakin 

ruoka on houkutin, joka toimii ajankohdasta riippumatta. Ruoka sopii myös kohdeyrityksemme 

imagoon, sillä kyseessä on kuitenkin HoReCa -alan yritys. Kuviossa 4 esitetään työpajassa 

nousseet osastojen halutuimmat jaettavat ilmaistuotteet sekä toiminnallisia ratkaisuja osas-

tolle. Tuloksissa nousi suureksi teemaksi myös työpaikkojen esillä olo ja informaation saata-

vuus. Esimerkiksi osaston ulkoasussa tulisi olla tietoa saatavilla jo vaikka nettisivun muodossa, 

jotta vaikka osastolle asti ei ehtisi, voisi yrityksestä etsiä tietoa jälkeenpäin. Työnkuvista toi-

vottiin myös esimerkkejä ja suoria linkkejä työhakemuksiin. Työpajassa kävi myös ilmi, että 

musiikki luo kevyemmän tunnelman ja rentouttaa ilmapiiriä.  

 

Kuvio 4: Työpajan halutuimmat hyödykkeet 

Työpajassa selvitettiin käytettyjen sosiaalisen median kanavien lisäksi, missä kanavissa kohde-

ryhmä etsii ja tarttuu työpaikkailmoituksiin sekä, missä kanavissa työpaikkailmoitukset ohite-

taan. Snapchat (kansainvälinen multimediapalvelu, jossa keskustellaan videoiden ja kuvien 

avulla (Snapchat 2019).) ja Instagram (Facebookin omistama kuvien ja videoiden jakamiseen 
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tarkoitettu palvelu (Instagram 2019).) ovat samalla kanavia, joissa työpaikkailmoituksia seura-

taan. Seuraamista perusteltiin sillä, että videoiden ja kuvien muodossa olevia tarinoita on 

mielenkiintoista ja helppoa seurata. Näiden lisäksi työpaikkailmoituksia halutaan ja seurataan 

muun muassa Linkedin:ssä, opiskelijaintroissa sekä perinteisesti työpaikkailmoituksiin keskit-

tyvissä kanavissa. Tuloksien myötä selvisi, että yhtenä tärkeänä arvona olisi tehdä oppilaitos-

yhteistyötä, esimerkiksi oppilaitosten kanssa, jonka opiskelijaintraan työ- tai harjoittelupaik-

koja voisi jakaa oppilaiden nähtäville. Työpaikkailmoitukset ohitetaan suoraan eritoten You-

tubessa (Amerikkalainen videotoistopalvelu (Youtube 2019).), mutta Facebook ei ollut myös-

kään tehokas media työpaikkailmoitusten jakamiselle. Kuviossa 5 on esitetty ideointityöpa-

jasta nousseet käytetyimmät sosiaalisen median kanavat. 

 

Kuvio 5: Sosiaalisen median aktiivisuus 

Informaatiota osastoilla haluttiin saada erilaisten digitaalisten ratkaisujen kautta, sekä kilpai-

lujen ja pelien yhteydessä. Tärkeä arvo kohderyhmälle oli yhteydenotto nopealla tahdilla vii-

meistään viikon sisällä. Sama tulos ja arvo esiintyi myös toisen kysymyksen yhteydessä, sillä 

mieleenpainuvissa kokemuksissa nousi esiin tapaus, joissa jokaiselle yhteystietonsa jättäneille 

soitettiin tapahtuman jälkeen. Kuviossa 6 on esitetty digitaalisia ratkaisuja, jotka nousivat 

työpajassa esille. 

Kuvio 6: Esimerkkejä digitaalisista ratkaisuista informaation jakamiselle 
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6.4 Prototyyppien luominen ja testaus  

Ideointipajasta syntyneistä ideoista lähdettiin jatkojalostamaan parhaimpia ideoita, joita oli 

yhteensä yhdeksän. Työpajasta saadut ideat koottiin taulukoiksi, joista valittiin parhaimmat 

ja elämyksellistä arvoa tuovat ideat. Opinnäytetyön tekijöiden kesken huhtikuussa 2019 pidet-

tiin projektityöpaja, jossa kehitettiin näitä ideoita eteenpäin, menetelmänä aivoriihi ja mind-

mapping. Litemindin (2019) mukaan mindmap on graafinen työkalu, jolla voidaan visuaalisesti 

ideoida ydinajatuksen ympärille ideoita vapaassa järjestyksessä. Mindmapping menetelmä 

helpottaa ymmärtämään ja analysoimaan ydinajatusta ja kehittämään uusia ideoita. Projekti-

työpajan aikana pidettiin 15 minuutin tehokkaita ideointisessioita, joissa keskityttiin käsillä 

olevaan tutkimusongelmaan.  

Tämän jälkeen kehittyneestä ideasta tehtiin prototyyppi eli koemalli, joka testattiin kohde-

ryhmällä seuraavassa ideoinnin vaiheessa. Kohderyhmään kuuluvia henkilöitä pyydettiin pis-

teyttämään prototyyppi-ideat nollasta viiteen pistettä. Prototypointi eli koemallintaminen on 

menetelmä, jolla ideaa voidaan testata kohderyhmällä ennen idean käyttöönottoa. Ideasta 

tehdään visuaalinen mallinnus, jota testataan kohderyhmällä ja saadaan tuloksia toimivuu-

desta ja kannattavuudesta. (Innokylä, 2019.) Prototyyppien arviointi tapahtui verkkokyselynä, 

missä ideat esiteltiin ja annettiin pisteytysmahdollisuuden lisäksi vapaa kommenttikenttä 

huomioille ja mahdollisille lisäideoille. Pisteytys tapahtui kyselyyn vastanneiden mielenkiin-

non perusteella ideaa kohtaan. Pisteytys tapahtui arvioimalla idea 1-5, ykkösen ollessa pienin 

mahdollinen arvosana ja viiden suurin. Vastanneet olivat espoolaisista ammattikorkeakou-

luista, restonomiopiskelijoita ja tradenomiopiskelijoita. Prototyyppejä arvioimassa oli kaiken 

kaikkiaan 23 opiskelijaa.  Vastausaikaa annettiin viikko ja materiaali jaettiin halukkaille vas-

taajille linkin avulla. Verkkokyselyn pohjaksi valikoitui Surveymonkeyn alusta, sen helppokäyt-

töisyyden vuoksi. Surveymonkey on palvelu, jossa voi luoda oman verkkokyselyn ja analysoida 

sen tuloksia (Surveymonkey 2019). Verkkokyselyn tavoitteena oli saada kohderyhmän mielipi-

teet esiin ja varmistaa syntyneiden ideoiden toimivuus. Ideoiden testauksen avulla saatiin 

parhaat ideat koottua toimivaksi paketiksi manuaaliin toimeksiantajan käyttöön. Ideoiden tes-

taaminen verkkokyselyllä helpotti kohderyhmän tavoittamista laajemmin jaettavan linkin 

avulla. Kyselyyn vastaajille luotettavuutta ja rohkeutta lisäsi myös se, että vastaukset ja kom-

mentit sai antaa anonyyminä. 

Ideoita, joita testattiin, olivat erilaiset pelit ja kilpailut palkintoineen, ruokatuote ohjelma-

numerot, digitaaliset ratkaisut sekä osastolla jaettavat ilmaistuotteet. Verkkokyselyn tulok-

sena ideoista nousi selkeitä suosikkeja. Suosikeiksi nousi kaksi tyyliä: erilaiset digitaaliset rat-

kaisut sekä viihdearvoa luovat ratkaisut. Tärkeää viihdearvoa luovissa ratkaisuissa oli niihin 

helppo osallistuminen, monipuoliset palkinnot ja yhdessä tekeminen. Ideoiden testauksessa ei 

noussut esille selkeästi huonoa vaihtoehtoa, mutta vähiten kannatusta saivat perinteiset me-
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netelmät, kuten esimerkiksi informaation jakaminen tabletin välityksellä. Vapaan kommentti-

kentän huomioista nousi esille vahvoja mielipiteitä siitä, että vuodenaikaan ja ajankohtaan 

liittyvät aktiviteetit, maistiaiset tai jaettavat ilmaistuotteet vetävät puoleensa. Tärkeäksi ar-

voksi esiintyi myös ammattitaitoinen ja viihdyttävä henkilökunta rekrytointipisteellä. 

Tulokset koottiin aihealueittain pylväsdiagrammiksi (kuvio 7). Verkkokyselyssä käytettiin nu-

meroita 1-5, jotka olivat käytetty pisteytysjärjestelmä kyselyssä. Numero yksi on huonoin ar-

vosana ja viisi paras. Diagrammissa näkyvät pylväät ovat koottu viiden eli parhaan pisteen 

vastaajamääristä. Toisin sanoen viiden pisteen vastaajamäärät on koottu aihealueittain ja 

niistä on laskettu keskiarvo, joka näkyy kuviossa. Vastauksia voidaan siis verrata koko kyselyn 

vastaajamäärään, joka oli 23. Diagrammissa näkyvät aihealueet ovat digitaaliset ratkaisut, 

toiminnalliset ratkaisut sekä jaettavat ilmaistuotteet rekrytointitilaisuuksissa. Kuten diagram-

mista voidaan todeta, suurin suosio on selkeästi erilaisissa digitaalisissa ratkaisuissa, sillä ne 

olivat kyselyssä pisteytetty korkeimmalle. Keskiarvona 7,75 vastaajaa 23 vastaajasta antoi ar-

vosanan viisi erilaisille digitaalisille ratkaisuille. Keskiarvona 6 vastaajaa 23 vastaajasta antoi 

arvosanan viisi erilaisille toiminnallisille ratkaisuille ja taas 5 vastaajaa 23 vastaajasta antoi 

arvosanan viisi jaettaville ilmaistuotteille. Ideat eivät ole suoraan näkyvillä, sillä niitä käyte-

tään toimeksiantajalle menevässä salaisessa manuaalissa. Tämän takia ideat on luokiteltu ai-

healueittain eri ryhmiin tulosten selventämiseksi tässä opinnäytetyössä. 

 

Kuvio 7: Vastausten keskiarvo aihealueittain 
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6.5 Lopputuotos 

Manuaalin ensimmäisillä sivuilla esitetään työn tekijät sekä käydään läpi lyhyesti projektin ku-

vaus ja tavoitteet. Manuaali on jaettu neljään osioon, jotka on esitetty kuviossa 8. Loppu-

tuotoksena manuaaliin luotiin ideakortteja, joista käy ilmi idea, sen käyttötarkoitus sekä mitä 

arvoa se luo yritykselle ja käyttäjälle, eli rekrytointiosastolla vierailevalle työnhakijalle. 

Ideat, jotka syntyivät, voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: toiminnalliset ratkaisut, ja-

ettavat ilmaistuotteet ja digitaaliset ratkaisut. Ideakortit liitettiin opinnäytetyön salaisena 

liitteenä olevaan manuaaliin. Ideakorttien lisäksi manuaali sisältää kolme kehitysehdotusta 

osaston sisältöön, jotka keskittyvät parantamaan näkyvyyttä, elämyksellisyyttä ja viihtyvyyttä 

osastolla. Näiden asioiden lisäksi puhutaan osaston ulkoiseen muotoiluun liittyvistä seikoista, 

joilla voidaan parantaa pisteen houkuttelevuutta. Manuaaliin on tehty havainnollistava kuva, 

josta käy ilmi osaston ulkonäkö sekä osaston parannusehdotukset, jotka esitetään kirjallisesti 

samalla kertoen niiden arvot yritykselle. Manuaalissa kerrotaan myös kohderyhmän käyttä-

mistä rekrytointikanavista ja niiden tehokkaasta käytöstä rekrytoinnissa. Sosiaalisen median 

kanavissa on neuvottu esimerkiksi huomioimaan kohderyhmä ja kohdentaa markkinointimate-

riaalit kohderyhmälle. Manuaalin viimeisellä sivulla käsitellään kohderyhmän toiveita yhtey-

denottoajasta rekrytointitapahtuman jälkeen, eli minkä ajan sisällä optimaalisesti yhteyden-

oton tulisi tapahtua ja millä tavoin.  

 

Kuvio 8: Manuaalin sisältö 

Manuaali menee ainoastaan toimeksiantajalle. Toimeksiantajan on mahdollista käyttää ide-

oita sellaisenaan tai yhdistellä ideakorttien sisältöä parantaakseen rekrytointiprosessiaan ta-

pahtumissa sekä viestinnässä. Ideoita voidaan soveltaa myös rekrytoinnin ulkopuolelle esimer-



 34 
 

 

kiksi muussa markkinoinnissa tai jopa työhyvinvointipäivissä. Manuaali on toimeksiantajan tu-

lostettavissa ja tallennettavissa, jolloin rekrytointitilaisuuksia järjestävät henkilöt voivat 

käyttää ja lukea sitä vapaasti. Ideakortteja suositellaan yhdisteltäviksi tapahtuman luonteen 

mukaan. Esimerkiksi oppilaitoksissa järjestettävissä rekrytointitapahtumissa kannattaa käyt-

tää ilmaistuotteiden ja toiminnallisen aktiviteetin yhdistämistä, esimerkiksi haalarimerkki ja 

jokin peleistä tai kilpailuista. Sesonkivaihtelut tulee huomioida niin ruokatuotteissa kuin akti-

viteeteissä. Ideoiden vaihtelevuus on tärkeää eli kierrätetään eri ideoita tapahtumissa, sillä 

kohderyhmään kuuluvat nuoret aikuiset kyllästyvät nopeasti ja etsivät aina uusia elämyksiä. 

Elämyksien ja kokemuksien luominen ideoita yhdistelemällä on tärkeässä arvossa asiakkaille. 

Optimaalinen ideoiden käyttö toimii siten, että valitsee yhden idean jokaisesta kategoriasta, 

joita ovat digitaaliset, toiminnalliset sekä jaettavat tuotteet ja käyttää niitä erikseen tai yh-

dessä. 

7 Yhteenveto  

Tavoitteena oli kehittää ja uudistaa yhteistyökumppanimme Enjoyn rekrytointitapahtuman 

osa-alueita, kuten ulkoasua, tapahtuman sisältöä sekä tapoja jakaa informaatiota. Toisena 

tavoitteena oli löytää rekrytointikanavia potentiaalisten työntekijöiden tavoittamiseksi. Koh-

deryhmä oli rajattu 18-29 vuotiaisiin nuoriin aikuisiin, niin suomalaisiin kuin Suomessa asuviin 

ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. Tarkoituksena oli ideoida uutta niin kohderyhmään kuulu-

vien kanssa, kuin myös itse. Teoreettinen viitekehys tuki koko opinnäytetyö prosessia ja sen 

avulla päästiin ennalta asetettuihin tavoitteisiin rekrytointikokonaisuutta uudistettaessa. Toi-

meksiantaja ja ideoiden testaus kohderyhmällä vahvisti tavoitteiden täyttymisen halutulla ta-

valla.  

Toiminnallisen opinnäytetyön tuloksena syntyi manuaali toimeksiantajalle, joka sisälsi opin-

näytetyö prosessin aikana kehitetyt ideat rekrytointitilaisuuksien uudistamista varten. Manu-

aali on työn salainen liite. Manuaalissa esitettyjen ideoiden ja tutkimustulosten tarkoituksena 

oli kehittää Enjoyn rekrytointitilaisuuksia. Manuaali toimii myös luotujen ideoiden jatkokehit-

tämisen tukena toimeksiantajalle. Manuaali syntyi vertailuanalyysin, työpajan ja ideoiden tes-

tauksen tuloksena. Ideoiden testaus viimeisteli valikoidut ideat, jotta ne toimisivat myös käy-

tännössä kohderyhmälle. Saatuja tutkimustuloksia vertailuanalyysistä ja työpajoista ei voi 

yleistää, sillä ne kohdistettiin pieniin ennalta määrättyihin ja valittuihin ryhmiin. 

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa myös rekrytointitilaisuuksien 

ulkopuolella, kuten esimerkiksi työhyvinvointipäivien ohjelmassa. Manuaali tarjoaa avaimet 

jatkokehittämiseen ja tarjoaa runsaasti ideoita uuden luomiseen. Työssä yhdistettiin brändi ja 

tuote, joka vahvistaa yrityksen imagoa. Tuotteen ja brändin yhdistäminen tekee tapahtu-

masta hyvin hoidetun ja tehostaa sen toimintaa saavuttaa toivotut tulokset. 
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Opinnäytetyöprosessissa oli ennalta havaittavissa paljon kehittymismahdollisuuksia ja proses-

sin edetessä hyödynnettiin aikaisempaa osaamista sekä saatiin uutta tietoa ja varmuutta muo-

toiluprosessin myötä. Opinnäytetyö oli mahdollisuus kehittymiseen ja se tapahtui kokonaisval-

taisesti, avaten uusia mahdollisuuksia tulevaisuuteen. Opinnäytetyöprosessissa kehitettiin 

myös yhteistyötaitoja niin opiskelijakunnan kuin yritysmaailman edustajan kanssa.  
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Liite 1: Havainnointisuunnitelma 
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Liite 2: Havainnointilomake 

YRITYS YRITYS YRITYS 

Millä ständeille houkutel-
laan? 

  

Mitä ständeillä jaetaan?   

Miten yhteistiedot otetaan 
ylös? 

  

Miten informoidaan työnteki-
jää?  

  

Millainen ständin ulkoasu on?  
(Logo, selkeys, värit tms.) 

  

Mitä poikkeuksellista stän-
dillä oli? 

  

Miten kohderyhmä huomioi-
tiin? 
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Liite 3: Työpaja kysymykset 

 

 

1. Which social media channels you 
use daily? 

 

2. Which social media channels you 
follow recruitment notifications? 

 

3. Which social media channels you 
will scroll pass the recruitment 
notifications? 

 

 

 

4. Let’s think that you are attending 
recruitment fair and there are 
quite many booths for different 
companies. What are the qualities 
that inspire you to go to the 
stand? (For example, colour, it 
represents your field of study, it 
looks fun or interesting, some-
thing else?) 

 

5. At the fair you are at someone’s 
booth, what are thing that you 
would like to attend to or take 
away from the stand? (Candy, wa-
ter, soda, games, robots, think 
freely anything!) 

 

 

 

6. What kind of information would 
you like to receive at the booth? 
In which way: tablet, papers, QR-
code, cards etc... you name it) 

 

7. After you have attended to the 
fair, in which time period would 
you like to get contact with an in-
teresting company. 

 

 

 

 


