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The purpose of this Bachelor’s thesis was to clarify what communication channels reachjob seekers aged 16 - 30. This thesis includes an observational study and a survey. Thestudy was made based on recruitment and marketing theory.
The observational study made it clear that most of advertising is based on social mediawith both pictures and text. The study shows what recruitment advertising is nowadaysand what channels are used. Based on these findings, a survey was made. The surveyused Facebook network and company Y database. With the database the survey was re-layed to over 700 workers, who had actively searched for a job during the last year.62,66 % of the answers of the survey were within the target group.
The survey revealed that the most used social medias are Instagram, WhatsApp and Fa-cebook. The answers stated that the best channels for job seeking are Te-Palvelut, Oiko-tie työpaikat and Duunitori. The most inviting adverts are short videos, picture and textor just text, according to the survey. The respondents wanted to know about the emplo-yer’s name, work task, duration of employment, work hours and salary.
The respondents could also write freely about the subject. According to the respondents,companies should search suitable work for the employee, rather than a suitable em-ployee for the company. The respondents hoped for honesty and simplicity for the ad-vertisements They also found that a short text is faster to read and more appealing than alonger one. They wanted more information about the job and the atmosphere of theworkplace. When comparing the results with the annual recruitment examination of thewebsite called Duunitori, it emerged that channels used by job seekers differ from thechannels that professionals use. Recruitment professionals thought that LinkedIn is amore valuable channel than job seekers think. Nevertheless, LinkedIn was seen as themost important channel for job seeking in the future.
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5
JOHDANTO

Työelämän merkitys on kasvanut ihmisten elämässä suureksi ja motiivit työn tekemiseen
on muuttuneet vuosien saatossa. Työ ei ole enää pelkästään elinkeino vaan siitä on tullut
monille iso osa henkilökohtaista kehitystä ja kasvua.
Koska työntekijöiden työuran elinkaari vaihteleekin eri työnantajilla useammin kuin en-
nen, jolloin saatettiin olla samalla työnantajalla koko ikä, on rekrytoitavien työntekijöiden
vaatimustasot noussut. Työhön etsitään jo valmiiksi osaavia tekijöitä, eikä niinkään kou-
lutettavia apupoikia. Tästä syystä rekrytoinnista on tullut vaikeampaa, koska on haasteel-
lista löytää valmiita ammattilaisia työtehtäviin.

Tiedonsaannin kasvettua räjähdysmäisesti internetin keksimisen jälkeen on tietoa tullut
jopa niin paljon, että oikeanlaisen tiedon löytäminen on osoittautunut haasteelliseksi. Sa-
maan aikaan viestinnällisestä näkökulmasta kommunikointi on nopeutunut, siitä on tullut
välitöntä ja ennen oman kylän kuiskattava tieto, on muuttunut nopeasti leviäväksi tiedoksi
valtamediaan. Sovellusaikakaudella viestintäkanavia on tullut lisää ja ne nousevat ja las-
kevat trendien mukaan. Nykypäivänä onkin vaikea erottaa, mikä viestintäkanava on paras
millekin viestinnälle ja minäkin ajankohdalla.

Tämän päättötyön tehtävä on tutkia, millaista viestintää ja mitä kanavia käytetään rekry-
toinnissa tällä hetkellä ja mihin ne mahdollisesti kehittyvät. Tutkimukset on pääasialli-
sesti toteutettu työnhakijan näkökulmasta. Päättötyössä tutkitaan, millaiset kanavat koe-
taan tällä hetkellä oikeanlaisiksi rekrytointikanaviksi. Viestintä kanavia tarkastellaan
nuorten eli 16 – 35- vuotiaiden näkökulmasta. Päättötyö tehdään yhteistyössä yritys X:n
kanssa, joka on erikoistunut henkilöstövuokraukseen ja rekrytointiin.

Tutkimuksen teoria on koostettu rekrytoinnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Tutkimuk-
seen tehtiin teoriaan pohjautuva havainnointitutkimus, josta saadun tulosten perustein
tehtiin kyselytutkimus. Kyselytutkimusta levitettiin sosiaalisen median ja yhteistyökump-
panin avulla.
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1 REKRYTOINTI

1.1 Rekrytointiprosessi

Rekrytoinnin tarve lähtee yleensä siitä, että työntekijä siirtyy pois nykyisestä tehtävästä.
Tarve saattaa syntyä myös uuden tehtävän synnystä. Jo tässä vaiheessa on tärkeää, ettei
automaattisesti tehtävään haeta henkilöä samoilla kriteereillä kuin millä henkilö vii-
meksi rekrytoitiin. Tällaisessa tapauksessa on hyvä tarkastella, onko position tehtävät
sopivat samoilla kriteereillä, vai onko ajan kuluessa koulutuksiin tai henkilön tehtäviin
tullut muutoksia. On hyvä myös pohtia, onko position vaativuus sitä luokkaa, että sen
täyttämiseen tarvitaan pitkäaikaisesti sitoutunut henkilö vai voidaanko positio täyttää
esimerkiksi vuokratyöntekijällä, jonka saaminen työtehtävään on huomattavasti nope-
ampaa ja voidaan ostaa ulkoiselta rekrytointi toimistolta. (Markkanen 2002, 12 – 13.)

Uuden työntekijän rekrytointi on aina projekti, joka vaatii kunnollisen toimintasuunni-
telman siitä, miten ja millä budjetilla henkilö tehtävään etsitään. Projektilla tulee aina
olla projektipäällikkö, joka johtaa rekrytointia ja luo fiktiivisen prototyypin siitä, millai-
nen henkilö tehtävään tulisi saada. Tavoitteena on havainnollistaa, millaisella koulutuk-
sella ja kokemuksella haettava henkilöllä tulisi olla. Myös haettavan henkilön vaatimuk-
set aina palkkatasoa myöten tulisi olla jo tässä vaiheessa tiedossa. Samalla tulee miettiä,
onko vaatimukset realistisia ja kuinka paljon resursseja kyseisen henkilön etsiminen
vaatii. (Markkanen 2002, 10.)

Nykypäivän tuulisessa työmarkkinatilanteessa on panostettava työnantajamielikuvaan.
Jos työnantajalla on valmiiksi jo hyvä tunnettuus ja mielikuva hakijoiden keskuudessa,
on hakijoiden huomion saaminen helpompaa. Työpaikkailmoituksen kirjoittaminen on
nykypäivänä puhdasta myyntityötä. Ilmoituksen tulee luoda hakijalle mielikuva, juuri
hänelle sopivasta työpaikasta ja työnantajasta. Voidaankin tässä vaiheessa miettiä, käy-
tetäänkö ilmoituksen kirjoittamiseen ammattitaitoista mainostoimistoa, rekrytointitoi-
mistoa vai onko työnantajalta valmiiksi jo osaamista myyvän ilmoituksen luomiseen.
Niin kauan kuin hakija ei päätä hakea työtä, on rekrytointiprosessi jäässä. (Markkanen
2002, 11.)
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Useat työantajat haluavat jo valmiita osaajia. Tästä syystä voi joskus vastavalmistuneen
nuoren osaajan rekrytointi osoittautua halvemmaksi ja kannattavammaksi. Ilkka Lager-
strömin mukaan useat tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilön tärkein tulevaisuuden
ohjaaja on hänen motivaationsa ja kyky oppia. Nuoren henkilön kouluttaminen sitouttaa
työntekijää ja muokkaa hänestä juuri oikeanlaisen ammattilaisen työnantajan tarpee-
seen. Usein jo pienellä valmentamisella ja tehokoulutuksella on iso apu vellovaan työ-
voimapulaan. (Lagerström 2018.)

Verkostoituminen rekrytoinnissa tai työnhaussa on kautta aikojen ollut tärkeää. Moni on
saanut ensimmäisen kesätyöpaikan tutun kautta tai luonut kontakteja työharjoittelussa ja
saanut sitä kautta suosittelijoita. Siinä missä ennen vanhaan puskaradion kautta levitet-
tiin kaverista hyvää sanaa, on tiedon välittäminen nykyään paljon jouhevampaa ja suo-
sittelijoiden mainitseminen ansioluettelossa enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Pelk-
kien tuttujen palkkaaminen on kuitenkin virhe, sillä se voi tehdä työyhteisöstä liian ho-
mogeenisen. Monimuotoisuus työyhteisössä on tärkeää, sillä se antaa erilaista näkökan-
taa, niin ajattelutavan, iän kuin erilaisten taustojen omaavien ihmisten keskuudesta. Mo-
nimuotoinen työyhteisö synnyttääkin uudenlaisia ja erilaisia toimintamalleja, joista
työnantaja voi valita itselleen sopivimman. (Lagerström 2017.)

Työntekijää etsittäessä on aina hyvä tähdätä, että henkilö jää yritykseen pitkäaikaiseen
työsuhteeseen. Loistava tapa tällaisten työsuhteiden löytymiseen onkin trainee- ohjel-
mat, joissa työnantaja rekrytoi itselleen vastavalmistuneen tekijän, joka harjoittelujak-
son kautta oppii tehtävän vaadittavat taidot ja jää työnantajalle luomaan oman urapol-
kunsa. Tämän tyyppinen trainee- kulttuuri onkin ollut suositussa käytössä etenkin toimi-
henkilöiden rekrytoinnissa, jossa osaaminen on paljon yksilöllisempää ja itsenäistä, kuin
työntekijätaso tehtävissä. Vakituinen pitkäaikainen työsuhde on työnantajan kannalta
kannattavimpaa ja voi parhaassa tapauksessa luoda erikoisammattiosaamista ja asian-
tuntevuutta, joka parantaa taas työnantajan tuottavuutta. Vakituinen työyhteisö on myös
työntekijöiden ilmapiirin kannalta turvallinen ja vakaa. (Markkanen 2002, 17.)

Ennen ilmoituksen julkaisemista on syytä tarkastella, voidaanko työntekijä rekrytoida
sisäisen siirron kautta. Se ei varsinaisesti poista rekrytoinnin tarvetta, mutta voi helpottaa
osaavan henkilön löytämistä, kun rekrytointi kohdistuu matalamman osaamisen tehtä-
vään. Organisaatiossa voidaan nostaa tarvittavaan tehtävään henkilö, joka on toiminut
rekrytoitavan tehtävän avustavissa tehtävissä tai alaisena. Sisäinen siirto ei ole kuitenkaan
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riskitön, sillä tämä voi herättää työyhteisössä närää. Kuitenkin oman henkilöstön nosta-
minen ylempiin positioihin on kannustavaa ja osoittaa omalle henkilöstölle kasvun ja ete-
nemisen mahdollisuuksia nykyisellä työuralla. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei talon si-
säinen henkilö automaattisesti ole soveltuva, vaan ehdokasta tulee tarkastella tässäkin
vaiheessa tehtävän edellyttävää osaamista ja talon sisäistä siirtoa hakevan ehdokkaan ky-
kenevyyttä. Henkilö voi esimerkiksi pienellä koulutuksella olla esimerkiksi lähiesimie-
hen tehtävään hyvinkin soveltuva. (Markkanen 2002, 17.)

Vaikka Suomessa on paljon työttömiä, todennäköistä on, että parhaat osaajat ovat jo
töissä. Tästä syystä ilmoituksesta pitäisikin laatia sellainen, että työpaikkaa osaavat hakea
ne henkilöt, joiden osaaminen vastaa toivottua tasoa. Markku Kaijalan mukaan, jos ilmoi-
tukseen tulee 200 hakemusta, on todennäköistä, ettei oikeita osaajia ole tästä määrästä
kuin murto-osa. Tässä vaiheessa on selvää, ettei ilmoituksella ole onnistuttu tuomaan
esille haettavan henkilön ominaisuuksia. Näissä tapauksissa esikarsinnasta tulee pitkä ja
työläs. Perinteisiä kliseisiä ilmiasuja, kuten dynaamiseen kehitykseen, ammattimaiseen
tiimiin tai näköalapaikalle tulisi välttää. Sen sijaan pitäisikin keskittyä mitä työpaikka
tarjoaa kasvun ja tulevaisuuden osalta, millaisia arvoja yritys edustaa ja millainen tuleva
esimies on ja miksi hän on tehtävässään se paras mahdollinen. (Kaijala 2016, 59.)

Ilmoituksen tulee olla siis hyvin myyvä, jotta saadaan parhaat mahdolliset hakijat. Ilmoi-
tuksessa tulee kuitenkin olla hyvin rehellinen tehtävään haettavan henkilön ammatilli-
sesta osaamisesta ja personaalisista ominaisuuksista. Ilmoituksesta tuli käydä ilmi, mitä
kehittymismahdollisuuksia työ antaa ja kuinka työssä viihtymisestä huolehditaan. On tär-
keää, että työnhakija tuntee hakevansa ammatillisesti pätevään paikkaan ja hän näkisi it-
sensä työssä jo ilmoitusta lukiessaan. Työpaikka siis ensin myydään hakijalle, jotta hakija
haluaa myydä itseään työpaikalle. (Kaijala 2016, 158.)

Ilmoituksen julkaisuvaiheessa tulee harkita tarkkaan, millaista osaamistasoa haetaan teh-
tävään ja mitkä hakukanavat sopivat julkaisun levittämiseen. Usein tehtävään tarvittava
osaamistaso määrittää myös hakumenetelmät ja -kanavat. Hakukanavissa on tapahtunut
viimevuosina muutosta. Vielä kymmenen vuotta sitten hakukanavina toimivat pääasialli-
sesti lehti-ilmoitukset Nyt työpaikkailmoitukset ovat siirtyneet lähes kokonaan internet-
tiin ja etenkin sosiaaliseen mediaan. Haettavan henkilön huomioon ottaen hakukanavaa
tulisi valita hakijoiden kohdistamisen mukaan. (Kaijala 2016, 60.)
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Hakemusten esikarsinta on hyvin tärkeää, sillä se säästää rekrytointiprosessin aikaa.
Kun hakijoista karsiutuvat hakijat, joiden motivaatio tai taitotaso ei ole toivottu, voidaan
keskittyä oikeasti potentiaalisiin hakijoihin. Esikarsinta alkaa jo ennen hakemusten läpi-
käymistä ilmoituksen laatimisessa. Jos ilmoitus on onnistunut välittämään hakijoille toi-
vottavan tason, pitäisi hakijoista suurin osa olla potentiaalisia. Esikarsinta voidaan nähdä
koko hakuprosessin karkeimpana seulontana. Tämä seulonta puolestaan perustuu täysin
rekrytoijan näkemyksen työnhakijasta, joka hänelle muodostuu hakijan itsensä antamien
tietojen perusteella. Suurin osa hakemuksista karsiutuu esikarsinnasta. (Duunitori 2018.)

Esikarsinnassa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi hakemuksen huolellisuuteen.
Useat kirjoitusvirheet viestivät usein, ettei hakemusta ole tehty ajan kanssa. Tästä voidaan
päätellä, ettei hakija ole kovin motivoitunut. Substanssiosaamisen ja tarvemäärittelyn
esiintuomisella hakija osoittaa oman osaamisensa tehtävää varten. Tällä voidaan myös
osoittaa mitä lisäarvoa hakijalla on työnantajaa ajatellen esimerkiksi erikoisosaamisella.
Nykymaailman muuttuvilla työmarkkinoilla on hyvä myös tarkastella, kuinka nopeasti
hakija oppii ja omaksuu uutta tietoa. Tämä kertoo, kuinka työläs uusi työntekijä mahdol-
lisesti olisi uusiin tehtäviin perehdyttää. Hakijalla itsellään on vastuu haun tässä vaiheessa
tarjota rekrytoijalle itsestään kaikkein oleellisin tieto. Jos hakemus on puutteellinen ja
tarvittavaa osaamista ei ole tuotu esille, hakija hylätään, koska esikarsinnassa ei ole mah-
dollisuutta vuoropuheluun hakijan kanssa. (Duunitori 2018.)

Esikarsinnassa voidaan perinteisen sähköisen dokumentin lisäksi käyttää myös esimer-
kiksi videohaastattelua ja karsivia taitotehtäviä. Nämä työkalut tulevat erityisen käteväksi
kun rekrytoitavana on ammatti, joka vaatii jotain tiettyä ominaisuutta kuten myyvää per-
soonaa. Kirjoitetun hakemuksen voi tehdä hakijan joku tuttukin, mutta videohakemuk-
sessa on hankalampaa ”huijata” rekrytoijaa. (Duunitori 2018.)

1.2 Valintaprosessi

Valintaprosessiin johtava tie on esikarsintaan nähden paljon hitaampi ja analyyttisempi.
Prosessissa voi rekrytoitavan position mukaan olla montakin eri vaihetta. Vaiheista en-
simmäinen on puhelinhaastattelu, jonka päämääränä on sopia aika kasvokkain haastatte-
luun. Puhelinhaastattelu on ensimmäinen ihmiskontakti hakijaan hänen hakemuksensa
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lähettämisen jälkeen. Tämä on myös ensimmäinen merkki hakijalle, että hänen hake-
muksensa on herättänyt rekrytoijissa kiinnostusta. Puhelussa kysytään yleensä kevyitä
kysymyksiä, kuten vieläkö etsit töitä. Puhelu on myös hyvä tapa saada tarkentavia tie-
toja. Esimerkiksi saada lisätietoja mahdollisista työhistorian pitkistä aukoista. Jos rekry-
toija on tyytyväinen puhelimessa käytyyn keskusteluun, usein edetään ehdottamaan
haastatteluajankohtaa kasvokkain. Joskus puhelinhaastattelukin voi olla esikarsintavaihe
ja silloin haastattelusta palataan asiaan myöhemmin. (Kaijala 2016, 176.)

Puhelinhaastattelun jälkeen, voidaan edetä henkilökohtaiseen haastatteluun. Henkilö-
kohtaisia haastatteluja voidaan käydä yksilöllisessä haastattelussa tai ryhmähaastatte-
lussa. Usein ryhmähaastattelut ovat kuitenkin käytössä sellaisiin tehtäviin, joiden osaa-
misen taso on matala tai aikataulu on tiukka. Sen sijaan, että jokainen henkilö kutsuttai-
siin yksilöidysti haastatteluun, saadaan säästettyä aikaa ja tehostettua prosessia, kun voi-
daan haastatella useampi kandidaatti samanaikaisesti. Myös ryhmähaastattelu voi olla
yksi esikarsintavaiheista. Usein ryhmähaastattelun tarkoitus on nähdä, miten hakija
käyttäytyy ryhmässä ja muita hakijoita kohtaan. Ryhmähaastattelu voi olla rento kes-
kustelutuokio tai siellä voidaan tarjota haasteellisia tehtäviä, joita tarvitsee ratkoa ryh-
mänä. (Monsteriklubi 2016.)

Yksilöhaastattelut ovat yhä edelleenkin suosituin haastattelumuoto. Yksilöhaastattelu
voidaan käydä vapaana keskusteluna tai strukturoituna haastatteluna, joka on kysymys-
painotteinen ja etukäteen suunniteltu. Harvoin haastattelut kuitenkaan ovat täysin kum-
paakaan haastattelumuotoa, vaan näiden kahden haastattelutyypin välimuoto. Näin haas-
tattelussa saadaan tarvittava tieto, kuitenkin samalla saadaan tilanne hyvin inhimilliseksi
ja spontaaniksi kohtaamiseksi. (Markkanen 2009, 105.)

Haastattelun tavoitteena on kerätä hakijasta kaikki tarvittava tieto tehtävään huomioon
ottaen. Haastattelussa voidaan myös testata, miten henkilö käyttäytyy esimerkiksi pai-
neen alla. Haastattelussa hakijasta saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa, joita analysoi-
daan haettavaa ja toivottavaa persoonaa varten. Haastattelu ei ole vain tilanne missä rek-
rytoija arvioi haastateltavaa. Se on myös hakijalle tilaisuus tavata yrityksen edustaja,
kysyä toimintatavoista ja tehtävästä. Haastattelua voisikin kuvailla oikeastaan molem-
minpuolisiksi neuvotteluiksi, joissa yritetään päätellä, olisiko yhteistyö yrityksen ja
työntekijän kannalta järkevää. (Markkanen 2009, 22.)
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Haastattelun jälkeen seuraava vaihe voi olla jo puhtaasti valintatehtävä. Nykytyömark-
kinoilla arvostetaan kuitenkin paljon tiettyjä luontaisia taipumuksia ja ominaispiirteitä ja
niitä pyritään selvittämään henkilöarvioinneilla. Henkilöarvioinneilla pystytään teke-
mään viimeisiä varmistuksia, kun vaihtoehtona on osaamiseltaan ja persoonaltaan sa-
mantasoiset henkilöt. Henkilöarvioinneilla pystytään selvittämään esimerkiksi loogista
päättelykykyä ja työpersoonaa. Näin saadaan hyvää informaatiota siitä, olisiko henki-
löllä esimerkiksi potentiaalia persoonansa puolesta myyntitehtäviin tai onko henkilö
kyllin tarkka tilintarkastustehtäviin. Henkilöarvioinneilla varmistetaan prosessin toimi-
vuus ja välttämään mahdollisia virherekrytointeja. (Kaijala 2016, 197.)
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2 MARKKINOINTI

2.1 Markkinointiviestintä

Markkinoinnin päätehtävä on pyrkiä vaikuttamaan. Sen lisäksi sillä pyritään saamaan yri-
tykselle tunnettavuutta ja herättää kohteessa kiinnostusta yritystä kohtaan. Kun puhutaan
markkinoinnista, puhutaan usein nimenomaisesti organisaation tavasta ajatella. Yleensä
ei riitä, että markkinoinnin kohde kuulee yrityksen tai organisaation nimen, vaan tarvitaan
päätöksentekoprosessi, joka voi kohteen mukaan olla joko lyhyt tai pitkä. Tärkeintä kui-
tenkin on, että markkinointi onnistuu saamaan prosessin liikkeelle. Päätöksentekoon vai-
kuttaa vahvasti ihmisen omat aiemmat kokemukset ja ajatukset, mutta niihin vaikuttavat
vahvasti myös muilta saadut arvostelut ja mielipiteet. Tällaista sosiaalisen vaikuttamisen
mahdollisuutta ei pidä aliarvioida vaan sitä tulee käyttää hyväksi. (Vuokko 2004, 39.)

Markkinointiajattelut ja sen takia myös markkinointimäärittelyt ovat vuosien saatossa
muuttuneet. Sen eri vaiheita voidaan tarkastella viestinnän näkökulmasta, eli mikä rooli
viestinnällä on markkinoinnissa. Mitä kehittyneempi yritys sitä suuremmin se ottaa huo-
mioon viestinnällisen yhtenäisyyden ja sen merkityksen toiminnassaan. Kysyntäsuuntai-
sessa markkinoinnissa, jossa keskipistettä kuvastaa asiakkaan omat tarpeet ja toiveet, on
viestinnän kannalta tärkeää huomata, että asiakaan tarpeita ja toiveita kuunnellaan ja hä-
nellä on mahdollisuus vaikuttaa. Tällaisessa markkinoinnissa asiakkaisiin pidetään yh-
teyttä ja heille tarjotaan juuri sellaista palvelua, mitä he tarvitsevat. (Isohookana 2007,
38.)

Yrityksen menestyminen markkinoinnissa riippuu siitä, miten nopeasti se onnistuu rea-
goimaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin. Hyvällä suunnittelulla, yritys pyrkii järjestel-
mällisesti valmistautumaan tulevaan ja vahvistamaan omaa vaikutustaan markkinoilla.
Suunnitelman tehtävä on asettaa päämääriä ja tavoitteita. Tämän kaltaisella järjestelmäl-
lisellä toiminnalla pyritään varmistamaan, että yrityksessä tehdään oikeita asioita oikealla
hetkellä. Kokonaisvaltainen markkinointiviestintä perustuu yrityksen omaan strategiaan.
Se on monivaiheinen ja etenee seuraavassa järjestyksessä: yrityksen strateginen suunnit-
telu, markkinoinnin suunnittelu, markkinointiviestinnän suunnittelu, markkinointiviestin-
nän osa-alueiden suunnittelu ja yksittäisten keinojen suunnittelu. Kaikki viestinnän osa
alueet, olipa sitten kyse yksittäisestä kampanjasta tai suuremmasta toimenpiteestä, tulee
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perustua tähän strategiseen suunnitteluun ja niiden päämäärien tulee tukea yrityksen
suunnitelman päämäärää. (Isohookana 2007, 92.)

Me viestimme aina, puheemme, elekielemme ja vaikka vaan olemalla hiljaa. Viestin-
nällä hahmotamme maailmaa ja käytämme sitä tapana tehdä omia johtopäätöksiä ja rat-
kaisujamme. Samainen sääntö pätee myös yrityksiin ja organisaatioihin. Vaikka toki
yrityksen tulee tarkastella omaa viestintäänsä strategisesti, sillä se luo visuaalisella il-
meellään, logollaan ja esimerkiksi nimellään brändin itselleen. Vaikka yritys ei olisi
koskaan varsinaisesti tehnyt tarkoituksella itselleen viestinnällistä suunnitelmaa, on sen
vaikutukset samat, joskin ei niin tavoitteelliset. Vaikka markkinointiviestinnässä pyri-
tään luomaan yhteys yrittäjän ja kuluttajan välille, ei sen tarkoitus ole kuitenkaan infor-
matiivisesti kertoa kaikkea yrityksestä. Pitää muistaa, kenelle viestintä on suunnattu.
Henkilöasiakkaat haluavat itselleen tietoa täysin eri asioista, kuin esimerkiksi yritys asi-
akkaat. Hyvässä markkinointiviestinnässä on osattava valita, mitä tietoa millekin sidos-
ryhmälle missäkin kohtaa tarjoaa. (Vuokko & Haarti-Kuokkanen & Koskiniemi 2003,
12.)

Kohderyhmästä riippumatta, markkinointiviestinnän tehtävä ei ole välittää vain tietoa,
vaan herättää myös sidosryhmän kiinnostus. Tuotteesta pitää tehdä houkutteleva ja
tuoda ilmi, miksi juuri kyseinen sidosryhmä tarvitsee tuotteitta. Joskus viestintä saattaa
myös kohdistua negatiivisen kokemuksen saaneen ryhmän pään kääntämiseen takaisin
tuotteen pariin ja luoda siitä positiivisen mielikuvan. Hyviä tapoja luoda yhteys, on esi-
merkiksi viestittää, kuinka yritys on tunnettu ja luotettava, kuinka yrityksen joku erilai-
nen tuote on parempi kuin markkinoilla muut olevat tuotteet tai miksi tuote täysin
uniikki. Jos kuluttaja ei ole koskaan kuullut tuotteesta, ostopäätöstä ei synny. Miten
tuote tuodaan kohdeyleisön tietoon, on viestinnän ensimmäinen tavoite. Tavoitteeseen
on hyvä huomioida viestin ytimekkyys, jotta se jää mieleen, mutta samalla tarjota tar-
peeksi tietoa, jotta kohderyhmän mielenkiinto herää. (Vuokko ym. 2003, 18.)

Ostopäätösprosessissa vaikuttaa sekä henkilön sisäiset tietolähteen, kuten omat koke-
mukset ja ajatukset, sekä ulkoiset tietolähteet. Ulkoisilla tietolähteillä tarkoitetaan esi-
merkiksi mainoksia, televisio-ohjelmista, tuttavien kertomana tai ovat vain jääneet jos-
tain syystä mieleen. Markkinointiviestinnässä onkin tärkeää tuottaa sellaista sisältöä,
joka jää ihmisen pitkäkestoiseen muistiin. Tällä tavalla viestin sanoma kulkeutuu mu-
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kana pidempää ja voivat aktivoitua nopeasti arkipäiväisissä tilanteissa, kuten vaikka tu-
tun kanssa keskustellessa. Tämän vuoksi taltioidulla muistikuvalla voi olla ostopäätös-
prosessissa suurikin vaikutus, sillä tietomme perustuu jo valmiiksi luotuun mielikuvaan.
Sosiaalisissa tilanteissa markkinoinnin toimivuus tehostuu, kun henkilö tuo aiemmin
taltioituneen muistikuvan tietystä tuotteesta tai yrityksestä esiin keskustelussa, jossa
pohditaan ostopäätöstä. Tällaista tilannetta kutsutaan sosiaaliseksi oppimiseksi, jonka
pohjalta tietoa haetaan jonkun toisen henkilön kokemuksesta. Tietolähde koetaan luotet-
tavammaksi ja ostopäätöksen riski pienenee. (Vuokko ym. 2003, 21.)

Markkinointiviestinnän vaikutuksia voidaan tarkkailla monesta eri näkökulmista. Niitä
voivat olla esimerkiksi: vaikutustaso, negatiiviset vaikutukset, vaikutusten kohdistumi-
nen, vaikutushetki ja vaikutuksen kesto sekä suorat ja välilliset vaikutukset. Markki-
nointitilanteessa pyritään yleensä pitkäaikaisiin vaikutuksiin. Pirjo Vuokko toteaa että,
markkinointiviestinnän sanomia, kuten kaikkea muutakin oppimista koskee myös unoh-
tamisen mahdollisuus. Vaikutukset eivät ole ikuisia ja niiden muistijälkiä ei vahvisteta
kohderyhmän päästä. Tämän vuoksi markkinoinnin tulisi olla myös pitkäjänteistä ja jat-
kuvaa. (Vuokko ym. 2003, 45.)

On siis elintärkeää, että mainos lopulta on vangitseva ja puhutteleva. Mainoksen raken-
tamiseen on muutama hyvä ohjenuora. Tuotteen tarvitsee olla houkutteleva, jotta sitä
voi myydä. Sillä tulee olla kysyntää. Näin mainos voi vastata kuluttajan kysymyksiin
kuten, miksi kuunnella asiakasta, miksi ostaa juuri kyseisen tarjoajan tuotteen eikä kil-
pailijan tuotetta tai miksi kuluttaja ylipäätään tarvitsee kyseistä tuotetta. Nämä kysy-
mykset ja niihin vastaaminen aloittaa ostoprosessin. Mainos on hyvä aloittaa pysäyttä-
vällä lauseella, joka herättää mielenkiinnon ostajassa. Esimerkiksi, lopeta imurointi jo
tänään. Lomalle lämpimään nyt! Olisi hyvä välittää jo otsikossa, että asiasi on kiireinen
ja miksi tuote on täysin riskitön. Otsikko tulee olla muotoiltu huomiota herättävästi,
mutta kuitenkin yhtenäisesti. Etenkin fontin koko ja tyyli tulee olla samaa, koska se on
silmälle esteettisempää ja yhtenäisempää. Vältä mahdollisia kursivointia ja allevii-
vausta. (Mentis 2017, 11.)

Mainoksessa ei myöskään saa olla liikaa informaatiota. Jos mainos on pakattu täyteen
tietoa, lukija menettää mielenkiintonsa mainoksen lukemiseen ja ärsyyntyy mainok-
sesta. Sisältöön tulisi kirjoittaa vain sen verran ytimekästä informaatiota, jotta kuluttaja
kiinnostuu ja tärkeät tiedot nousevat tehokkaasti esille. Mainoksessa jopa yhtä tärkeää,
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kuin informaation esille tuonti, on hyvä käyttää kuvia ja värejä. Kuitenkin tulee harkita
tarkkaan, millaisia kuvia ja värejä käytetään. Kuva ei saisi peittää tekstiä, eikä toista ku-
vaa. Kuvan tulisi kuitenkin olla katsetta vangitseva ja herättää oikeanlaista mielenkiin-
toa. Värimaailman pitäisi viestiä halutulla tavalla ja voi olla täysin kytköksissä mainos-
tettuun yrityksen brändiin. Kaiken kaikkiaan mainostamisessa ei ole mitään virallisia
sääntöjä, mutta on olemassa vinkkejä, mikä toimii ja mikä ei. (Mentis 2017, 11.)

2.2 Viestintäkanavat

Jos viestinnässä visuaalinen ja informatiivinen mainoksen sisältö on tärkeää, niin on
viestinäkanavakin. Oikeastaan valitun kanavan voisi ajatella olevan jopa tärkeämpää
kuin itse viestin sisältö. Vaikka mainos olisi kuinka onnistunut ja katsetta vangitseva, ei
sen pitkällä ja suunnitellulla kehittämisellä ole mitään tehoa, jos ihmiset eivät löydä sitä.
Yrityksen ei tule kuitenkaan valita kaikkia kanavia, sillä niiden ylläpitäminen laaduk-
kaana on aikaa vievää ja kallista. On hyvä suunnitellusti kohderyhmän mukaan valita
oikea kanava kullekin mainonnalle. Jos halutaan nopeaa markkinointia, jolloin viesti ha-
lutaan välittää mahdollisimman nopeasti kuluttajalle, hyviä kanavia ovat esimerkiksi
Twitter ja Facebook. (Nevala 2014.)

Tämän kaltaiset nopean viestinnän kanavat vaativat ylläpitoa ja verkostoitumista. Face-
book ja Twitter tileillä ei ole mitään hyötyä, jos sivuilla ei ole yhtään seuraajaa. Onkin
hyvä rakentaa systemaattisesti imagoon sopiva sivu, johon erinäisin keinoin kuten kil-
pailuilla ja tempauksilla voi saada seuraajia itselleen. Tämän kaltaisia sähköisiä nopean
viestinnän kanavia on hyvä käyttää harkiten, sillä jatkuva mainosten esille tuonti saa ku-
luttajan mielenkiinnon katoamaan ja kuluttajan mielikuva yrityksestä voi kääntyä nega-
tiiviseen mielikuvaan. Etenkin Twitterin kaltaiset kanavat sopivatkin paremmin spon-
taaniin viestintään, kuin isolla joukolla loppuun hiottuun strategiaan. Twitterissä tarkoi-
tus on usein herättää keskustelua ja joskus myös kantaaottava päivitys voi viedä isoon-
kin julkisuuteen. Toki tässä on aina omat riskinsä. (Nevala 2014.)

Vanhanaikaiseksi koettu viestintäkanava sähköposti on pitänyt yhä paikkansa viestinnän
maailmassa. Sähköpostiin usein lähetetään erilaisia uutiskirjeitä, jotka sisältävät ajan-
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kohtaisia tiedotteita yrityksestä, mainoksia tulevista tapahtumista ja tarjouksista. Sähkö-
postin lähettäminen on helppoa, koska sen lähettämiseen voi hyödyntää ryhmäviestin-
tää, jolloin yhdellä napin painalluksella viesti välittyy tuhansiin, jopa miljooniin sähkö-
postiosoitteisiin. Sähköpostin ehdoton uhka, on että ne jäävät kuluttajalta huomaamatta,
kun sähköpostiohjelma ohjaa saapuneet postit suoraan roskapostikansioon tai erilliseen
tarjoukset kansioon. Vaikka sähköpostin kirjoittamiseen käytetty kirjainmerkki on lähes
rajaton, tulisi siinäkin muistaa markkinoinnin ohjenuorat. (Nevala 2014.)

Pitkäjänteisempään viestintään sopivimmiksi kanaviksi voidaan kokea kirje- ja lehti-
mainonnan. Mainoksen saapuessa kotiin, sitä voi lukea omassa rauhassa ja tutustua ha-
luttuihin mainoksiin rauhassa ja ajan kanssa. Lehti- ja kirjemarkkinoinnissa on myös
mahdollista jättää pidempi vaikutus, kun lehti jää esimerkiksi pöydälle ja sitä tarkastel-
tua päivittäin ohi kulkiessa.  Kääntöpuolena tässäkin koetaan lehti- ja kirjemarkkinoin-
nin olevan kallista, työlästä ja ympäristöä kuormittavaa. Tällainen mainonta voisikin so-
pia paremmin vähän vanhemman ikäluokan kohderyhmään, joille älypuhelin ei ole ak-
tiivisesti käytössä oleva laite. (Nevala 2014.)

Visuaalisessa markkinoinnissa, markkinointi voi tapahtua myös esimerkiksi liikkeiden
ja näyteikkunoiden välityksellä. Esimerkiksi kauppaan mennessä voi tuotteilla olla isoja
mainoksia juuri tuotehyllyn edustalla tai pakkauksissa voi markkinoida maahantuojaa.
Mainosten tehtävä esimerkiksi päivittäistavarakaupassa on luoda viihtyvyyttä ja herättää
mielenkiintoa tiettyä tuotetta kohtaan. Samassa yhteydessä voi olla tuote esittelijä, joka
antaa mahdollisuuden kokeilla tuotetta jo ennen ostopäätöstä. Tuote-esittely onkin teho-
kas tapa saada tuotteelle lisänäkyvyyttä ja muodostaa jokin mielikuva tuotteesta ja sen
käytettävyydestä. Maistiaisten jakaminen on oiva keino poistaa uuden tuotteen ostopää-
tökseen liittyvä riski. (Trinimedia n.d.)

Vaikka messutoiminta koetaankin enemmänkin markkinointikeinoksi, on hyvä tuoda
myös esiin se viestintäkanavana. Messut sopivat erinomaisesti esimerkiksi uusien tuot-
teiden markkinointiin ja uusien kontaktien luontiin. Messuilla markkinointiviestintä ta-
voittaa monta eri kohderyhmää ja se on loistava ympäristö tehdä sekä kuluttajakohtaista
markkinointia että yrityksille suunnattua markkinointia. Kasvokkain tapahtuva myynti-
tapahtuma on hyvä keino jättää pysyvä mielikuva asiakkaalle. Ystävällinen messumyyjä
jää helposti mieleen ja vaikuttaa positiivisesti yrityksen mielikuvaan. Messut ovat myös
markkinointimielessä hyvä tapahtuma, koska kuluttajilla on jo valmiiksi mielenkiintoa
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messujen aiheeseen. Messuilla pystyy myös vaikuttamaan visuaalisella ilmeellä siihen,
miten helposti erotutaan, kilpialijoista ja saadaan houkuteltua kuluttajaa mahdollisilla
ilmaisnäytteillä, joilla pystytään laskemaan kuluttajan ostopäätökseen liittyviä riskejä.
(Wulffentre n.d.)

Markkinointiviestinnän näkökulmasta televisio sekä kirje- ja lehtimainonta on jäänyt ai-
kakautemme jalkoihin. Televisiosta tulevat mainokset tulevat satunnaisesti toiveena,
että kohderyhmä nyt sattuu olemaan ruudun ääressä juuri sinä hetkenä, kun mainos on
lähetyksessä. Vaikka televisio kanavana on vanhentunut, on kuitenkin siellä käytössä
oleva videoviestintä tehokkaassa käytössä. Videoviestintä on vain muuttanut internettiin
erilaisiin suoratoistopalveluihin. Siinä missä ennen videoviestintä oli katsojalukuihin
perustuvaa hakuammuntaa, on videoviestinnästä tullut paljon yksilöllisempää ja kohdis-
tutumpaa. (Markkinointiakatemia n.d.)

Nykyaikana kuluttajista kerätään paljon tehokkaammin tietoa, ja näitä tietoja hyväksi
käytetään, kun valitaan mitä tuotetta kullekin kuluttajalle videossa mainostetaan. Vies-
tintä on siis paljon yksilöllisempää ja kohdistutumpaa. Toisin kun televisiossa, suoras-
toistopalveluissa esiintyvän videomainoksen kautta voi löytyä suora linkki mainostajan
sivuille ja kuluttaja voi tehdä spontaanin ostopäätöksen verkkokaupassa. (Digimarkki-
nointi n.d.)

Yksi maailman suosituimmista sosiaalisen median kanavista on Instagram. Se on Face-
bookin omistama sosiaalisenmedian verkosto, joissa käyttäjät voivat jakaa hetkiä elä-
mästään kuvin, tekstin ja videoin. Sivustolla voit jakaa kuvasi omalle käyttäjätilille ja
lisätä kuvaan tunnisteita #- merkillä. Muut käyttäjät voivat etsiä kyseisiä tunnisteita
avainsanoin, jotka määräytyvät #- merkillä merkattujen tunnisteiden avulla. In-
stagramissa on mahdollista määritellä käyttäjätili yksityiseksi, jolloin käyttäjä voi mää-
rätä kuka häntä seuraa ja kuvat eivät näy kuin hyväksytyille seuraajille. Vaihtoehtona on
myös määrittää tili julkiseksi, jolloin kuka vaan toinen Instagram-käyttäjä voi seurata
käyttäjää ilman seurauspyynnön hyväksyntää ja kuvasi näkyvät myös heille, jotka eivät
ole seuraajiasi. Instagramissa on myös stories -ominaisuus, jolla käyttäjät voivat luoda
kuvin ja videoin lyhyen ajan toistettavissa olevan näkymän. Storien näkymäsisältö on
yleensä nähtävissä vain rajoitetun ajan ja tarinoiden välille, Instagram myy mainostilaa.
Instagramia voi käyttää nettiselaimella ja sovelluksella.  (Instagram n.d.)
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Toinen hyvin merkittävä ja mainitsemisen arvoinen sosiaalisen median verkosto on Fa-
cebook. Se on Harvardin yliopistolla kehitetty verkosto, jossa rekisteröityneet käyttävät
voivat jakaa tietoa ja kuulumisia oman verkostonsa kautta kuvin ja tekstein. Sivustossa
on mahdollista myös liittyä erilaisiin yhteisöihin ja saada tietoa tulevista tapahtumista.
Sivuston pääominaisuuksia on tarjota käyttäjilleen yksilöity uutisvirta, joka koostuu
oman verkoston tapahtumista. Verkoston pystyy valitsemaan itse ja omia yksityisyys
asetuksia säätämällä, voi määritellä, kuinka paljon käyttäjän jakamaa sisältöä muu ver-
kosto näkee. Facebook myy mainostilaa käyttäjiensä uutiskanaviin ja sen näkyvyyteen
voi vaikuttaa antamalla palautetta mainonnasta. Facebook pyrkii mainonnan yksi-
löimiseen erilaisilla algoritmeilla. Facebookia voi käyttää nettiselaimella ja sovelluk-
sella. (Facebook n.d.)
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3 HAVAINNOINTITUTKIMUS

3.1 Tutkimuksen toteuttaminen ja tulokset

Havainnointitutkimus on toteutettu aikavälillä 1.4.2019-31.8.2019. Havainnointitutki-
muksen tavoitteena oli saada selville, millaista rekrytointiviestintä on nyt, ja millaisilla
kanavilla sitä tavataan. Havainnointitutkimusta varten selattiin internetin useita työpaik-
kailmoituksia ja käytettiin paljon googlea työpaikan etsintään. Työnhaku kohdennettiin
etenkin henkilöstöalan työtehtäviin. Internet selailussa käytiin myös tunnettujen työpaik-
kailmoitusten sivuilla, kuten monteri.fi, duunitori.fi ja oikotie.fi Tavoitteena oli saada
mahdollisimman paljon kohdennettua mainontaa juuri henkilöstöalasta ja sen työpai-
koista. Havainnoinnin aikana tehtiin 156 havaintoa työpaikkailmoituksista. Tähän opin-
näytetyöhön on koottu tehdyistä havainnoinneista kaikkein merkittävimmät.

Havainnoinneissa hyödynnettiin markkinoinnin teoriaa ja havainnoinnin pääkohteet on
valittu teoriaan nojaten. Havainnoinnissa kiinnitettiin huomiota seuraaviin asioihin: vies-
tintäkanava, rekrytoiva yritys, miksi ilmoitus oli/ei ollut mielenkiintoinen, aiheuttiko il-
moitus havainnoijan osalta toimenpiteitä. Suurin osa havainnoinneista tapahtui sähköis-
ten tiedotusvälineiden kautta, mutta havainnoinnissa on myös tehty muutama messuha-
vainto. Koska havainnointi on ollut 90 prosenttisesti visuaalista, halutaan tuoda esiin ha-
vainnoinnissa huomioituja kohtia tai näkökohtia kuvin. Havainnoinnin aikana käytettiin
Instagramia, Facebookia, LinkedInia, sähköpostia, YouTubea ja Snapchatia. Havainnoin-
tia pyrittiin myös tekemään päivittäisten askareiden ohessa katukuvaa tarkkaillen.

Kuvassa 1 Duunitori niminen yritys etsi talouspäällikköä. Tähän mainokseen törmättiin
Instagramin tarinaominaisuudessa. Kuva tuotiin esille, koska sen viesti on hyvin yksin-
kertainen ja kuva koettiin olevan huumorilla höystetty. Ilmoituksessa on tuotu ytimek-
käästi esille se, mitä etsitään, kuka etsii ja millainen yritys etsii. Mainos on selkeä, sitä
on miellyttävä lukea ja siitä on helppo jatkaa yrityksen sivuille kaivatessa lisätietoa.
Mainos ei aiheuttanut lisätoimia, koska se ei ollut henkilöstöalan työpaikka.
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Kuva 1. Duunitori

Kuvan 2 mainos havaittiin Facebookin uutissyötteessä. Tämä havainnointi on tuotu
esiin, koska se on huono esimerkki. Mainoksessa on mainittu yrityksen nimi ja haettava
tehtävä, mutta ne hukkuvat muun tekstin joukkoon. Mainoksessa kerrotaan, miksi yritys
etsii uutta työntekijää, mutta informaatio on vielä tässä vaiheessa merkityksetön ja tuo
mainokseen vaan turhaa tekstiä. Mainoksen sisältäessä näinkin paljon tekstiä lukijan
mielenkiinto helposti lopahtaa ja hän jättää mainoksen lukemisen kesken. Mainokseen
on liitetty myös kuva, joka on omalla tavallaan kutsuva ja siitä saa vaikutelman haus-
kasta ja rennosta työyhteisöstä, johon nyt etsitään puuttuvia palasia. Mainos ei aiheutta-
nut tutkimuksen kannalta jatkotoimenpiteitä.

Kuva 2. Yeesi
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Kuvan 3 mainos havainnointiin Instagramin tarina -osiossa. Mainos oli tarinassa kuvana
ja se esitettiin 5 sekuntia. Mainoksen väri on kutsuva ja siihen kiinnittää heti huomiota.
Mainoksessa on tuotu esiin, kuka etsii ja mihin tehtäviin etsitään henkilöitä. Työnhakija
saa vaikutelman mitä tämä työpaikka antaisi hänelle ja jopa palkkausta on tuotu heti
esille. Mainoksesta saa vaikutelman, että paikka on jopa liian hyvä ollakseen totta. Mai-
noksesta pääsi pyyhkäisy -ominaisuudella etenemään rekrytoivan yrityksen (Barona) si-
vuille. Vaikka tutkimuksessa ei etsitty palvelumyyjän tehtäviä, mainos oli sen verran
kiinnostava, että tarkastelua jatkettiin yrityksen sivuilta lisätietoja mainoksesta. Tämä
oli havainnoinnin aikana kaikista mieleenpainuvin mainos.

Kuva 3. Barona DNA palvelumyyjä

Kuvan 4 mainos havainnointiin myös Instagram storyssa. Mainoksesta käy hyvin nope-
asti selville mikä yritys rekrytoi ja mihin tehtäviin se rekrytoi. Mainoksesta on myös
helppo edetä yrityksen sivuille, josta saa tehtävään liittyen hyvin lisätietoa. Mainoksessa
on hyvin selkä ja pelkistetty viesti, josta selviää juuri sen verran, että mielenkiinto he-
rää, jos hakija hakisi töitä kyseiseltä alalta. Mainoksen kuva on myös hyvin työtehtäviä
kuvaava. Mainos ei aiheuttanut tutkimuksessa toimenpiteitä, koska haettava tehtävä ei
ollut henkilöstöalalta.
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Kuva 4. Smile

Kuvan 5 taakse kätkeytyi video, jossa julkisuudesta tuttu stand up koomikko Niko Ki-
velä tutustuu varastomiehen työpäivään. Tämä mainos havainnointiin Instagram uutis-
syötteessä. Video kesti noin 20 sekuntia ja siihen sisältyi äänen lisäksi tekstitys. Videota
oli siis helppo seurata myös äänettömällä ja se oli sopivan pitkä, jotta sen jaksoi katsoa
loppuun. Video lähti käyntiin automaattisesti ja julkisuudesta tuttu henkilö kiinnitti mie-
lenkiinnon videoon. Video on nokkela tapa tuoda esiin, millaista varastotyö on. Vide-
osta pääsi etenemään linkin kautta rekrytoivan yrityksen nettisivuille ja täyttämään ha-
kemuksen. Video ei aiheuttanut tutkimuksessa toimenpiteitä, mutta se jäi mieleen pit-
käksi aikaa.
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Kuva 5. Barona Video.

Kuvan 6 Academyn mainos havainnointiin Instagram storyssa. Tutkimuksessa on tuotu
esiin kuva, joka paljastui storyn takaa ja mitä jatkotoimenpiteet viestivät sähköpostiin,
kun tutkimuksessa tehtiin hakuun liittyvä testi. Instagramin mainoksessa, oli hyvinkin
samanlainen näkymä, mitä paljastui mainoksesta vievän linkin kautta. Academy etsi
mainoksellaan koodarikoulutukseen henkilöitä. Mainos on selkeä, siinä tuodaan hyvin
esille, mitä haetaan ja kuka hakee. Mainoksesta pääsee yrityksen nettisivuille, jossa on
tarjolla lisätietoa koulutuksesta ja linkki testin tekemiseen. Hakuun liittyi testi, jonka
pääsi tekemään heti. Tämä herätti heti mielenkiinnon, sopisinko itse tähän kyseiseen
koulutukseen. Koulutuksen päätteeksi oli lupaus työllistyä suoraan alan tehtäviin.

Läpäisin testin ja sain sähköpostiini kuvan 7 kaltaisen kehotuksen kirjoittaa motivaatio-
kirje. Sähköpostissa tuotiin esille, että motivaatiokirje ja testin tulokset yhdessä vaikut-
taisi lopulliseen päätökseen, kenet valitaan koulutukseen. Mainos oli hyvä. Siinä on
tuotu hyvin esille, että kyseessä on koulutus, jossa on lupaus työllistyä. Testi itsessään
oli pitkä, mutta koska olin utelias jaksoin sen tehdä loppuun asti. Mainos oli houkutte-
leva ja kynnys tehdä testi oli todella pieni, koska sen pystyi suorittamaan koska vain
omalla kännykällä tai vastaavalla älylaitteella. Testin tekemisen jälkeen sähköpostiin
tuli lähes välittömästi tieto, onko testin tekijä sopiva kandidaatti.
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Kuvat 6. Academy Kuva 7. Academy

Kuva 8 mainos havainnointiin Instagram storyssa. Se on tuotu esille huonona esimerk-
kinä. Mainoksessa on tumma kuva vuoristo maisemasta ja yrityksen nimi. Lisäksi teksti,
jossa englanniksi kerrotaan, että olemme palkkaamassa. Mainoksesta ei käy ilmi, mitä
yritys hakee tai pienintäkään viitettä mitä yritys tekee. Kuva on toki visuaalisesti hieno,
mutta ei jää mieleen siinä missä Windows ohjelman oletus taustakuvatkaan jäisivät mie-
leen. Mainos ei tutkimuksessa aiheuttanut jatkotoimenpiteitä.

Kuva 8. Bruk
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Kuvan 9 mainos on havainnoitu Instagram storyssa. Mainos on hyvä esimerkki trendien
mukaan muuttuvasta markkinoinnista. Mainoksessa kuiskaava henkilö kertoo, että et-
simme nyt vuoropäällikköä. Kuiskaavia mainoksia on esiintynyt muissakin medioissa ja
se liittyy suosittuun ASMR kuiskaus trendiin, jossa ihmiset tekevät videoita kuiskaa-
malla. Valitettavasti mainoksesta ei käy mitenkään ilmi rekrytoivaa yritystä. Joitakin
henkilöitä kuiskausvideot puistattavat ja voi aiheuttaa negatiivisen mielikuvan mainok-
selle. Mainos on hyvä esimerkki viestinnästä, joka joko toimii tai ei. Mainoksen yksilöl-
linen teho jää kokematta, jos sitä katsoo palvelusta äänettömällä. Mainos ei aiheuttanut
tutkimuksessa jatkotoimenpiteitä.

Kuva 9. Vuoropäällikkö

Havainnointiniaikana vierailtiin myös muutamilla rekrytointi messuilla tai tapahtumilla.
Kuvat 10, 11 ja 12 ovat Nokialla pidetystä työnantaja treffit tapahtumasta 6.3.2019. Ta-
pahtuman järjesti TE-Toimisto lukuisten eri rekrytoivien yhteistyö yritysten kanssa. Ta-
pahtumaan oli tuona päivänä osallistunut kaiken kaikkiaan 14 eri yritystä. Suurin osa
yrityksistä oli henkilöstövuokraus yrityksiä. Tapahtuma oli hyvä ja siellä oli mahdolli-
suus tavata useita työnantajia yhdellä istunnolta. Kaikilla työnantajilla oli oma näytteil-
leasettelupöytä, jossa oli mahdollista muun muassa osallistua arvontoihin, selata avoi-
mia työpaikkoja tai vain yksinkertaisesti saada neuvoja omaan työnhakuun liittyen. Ta-
pahtumassa työnantajien oli mahdollista antaa välitöntä tietoa ja jopa vähän kalastella
työntekijöitä itselleen. Tapahtumaan osallistuneet henkilöt olivat jo valmiiksi jollain ta-
solla kiinnostuneet työpaikoista, joten heidän huomionsa oli suhteellisen helppo vangita.
Havainnoinnin perusteella tapahtumassa oli etenkin paljon kesätöitä etsiviä nuoria.
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Kuva 10. Messu 1            Kuva 11. Messu 2          Kuva 12. Messu 3

Kuvissa 13 ja 14 esiintyvään rekryauto havainnointiin päivittäistavarakaupan pihassa
Nokialla 20.3.2019. Autoa pitivät yhteistyössä TAKK koulutuskeskus ja Alen Consul-
ting henkilöstöpalvelut. Autossa pääsi tutustumaan TAKK koulutustarjontaan ja Alen
Consulting avoimiin työpaikkoihin. Auto oli rakennettu vanhasta matkailuautosta ja
siellä sisällä pääsi yhdessä konsultin kanssa heti täyttämään työhakemusta tai sai mu-
kaansa vihkosia TAKK:in koulutus tarjonnasta. Auto jäi mieleeni, koska se oli erilainen
ja helposti liikuteltava näytille asettelu piste ja se herättää katukuvassa huomion. Au-
toon on helppo poiketa spontaanisti kauppareissunsa aikana, mutta taas hieman sosiaali-
sesti varautuneemmalle henkilölle, sen sisään astuminen voi olla kynnyskysymys.
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Kuva 13. Rekryauto 1             Kuva 14 Rekrytauto 2

Nämä työpaikkamainokset havainnointiin sähköpostin kautta. Kuva 15 on otettu duuni-
tori sivustolla käytössä olleen duunivahdin lähettämästä ilmoituksesta. Duunivahdin
avulla on mahdollista saada aina ilmoitus, kun sivustolle ilmaantuu työpaikka, joka so-
pii juuri tämän asianomaisten hakuehtoihini. Palvelu on kätevä, koska hakijan ei tarvin-
nut enää käydä tarkistamassa päivittäin avoimia työpaikkoja, vaan ominaisuus kertoi
niistä hakijalle kuvan 16 mukaisesti suoraan sähköpostiin. Duunivahti, pitää itse käydä
aktivoimassa Duunitori.fi sivustolla. Aktivointia varten duunitoriin tarvitsee rekisteröi-
tyä.
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Kuva 15. Duunivahti            Kuva 16. Duunivahti ilmoitus

Kuvan 17 havainto tehtiin sähköpostin avulla. Havainnoinnissa käytössä oli myös Lin-
kedIn palvelu. Käyttäjät saa LinkedIniin merkitä mielenkiintonsa uusille työpaikoille,
jonka takia LinkedIn kerää käyttäjälle avoimia työpaikkoja, jonka ilmoitukset ovat Lin-
kedInissa. Palvelu lähettää tiedoin avoimista paikoista käyttäjälle viikoittain sähköpos-
tiin. Palvelussa kuitenkin esiintyi enemmänkin kokeneemman toimihenkilöpuolen työ-
paikkoja ja viikoittaiset huomautukset samoista työpaikoista alkoivat käymään lähinnä
ärsyttäviksi. Ominaisuus aktivoituu LinkedInissa automaattisesti. Koska palvelun omi-
naisuus lähinnä ärsytti, ohjataan kyseiset sähköpostit lähes suoraa roskapostiin.

Kuva 17. Linkedin
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3.2 Päätelmät ja hyödyntäminen

Tutkimuksen aikana havainnoitiin hyvin erilaisia ilmoituksia ja saatiin hyvin selkeä ku-
van, millainen viestintä puhuttelee. Pääasiallinen kanava, missä mainoksia havaittiin, oli
Instagram, mutta tämä tulos voi olla oman henkilökohtaisen sosiaalisen median käyttö-
taipumuksista riippuvainen. Havainnoinnin aikana käytettiin mahdollisimman monta so-
siaalista mediaa, jotta saataisiin paljon mainoksia eri kanavien kautta. Vaikka tutkimuk-
sen aikana saatiin myös muista kanavista mainoksia, ne eivät olleet juuri rekrytointiin
liittyviä.

Havainnoinnin perusteella kohdennettu mainonta ei ollut kovinkaan tehokasta, sillä ha-
vainnoin aikana henkilöstöalan työpaikkojen ilmoituksia ei juurikaan tullut vastaan.
Sähköpostimainonta, oli lähinnä ärsyttävää, jos hakija ei ollut itse tilannut kyseistä pal-
velua. Toki taas, kun hakija sai itse päättää sähköpostin saapumisesta ja sen tarjoaman
työpaikan osuvuudesta, palvelun on hyvinkin kätevä. Havainnoinnin perusteella lyhyet
mainokset, joissa on selkeästi ilmoitettu työnhakijaa kiinnostavat faktat ilman turhaa
tekstiä, olivat kaikkein houkuttelevimpia.

Myös erinäiset videot, joissa oli tekstitys ja mahdollisti videon katsomisen myös äänet-
tömässä tilassa, oli hyvinkin huomion vangitseva ja vaivaton seurata. Sellaiset paikat,
johon hakemiseen ei vaadita useiden vuosien kokemusta ja työhistoriaa olivat huomatta-
vasti houkuttelevampia, kuin pelkkä työnimikkeen mainitseminen. Mitä enemmän mai-
nos pystyi yksinkertaisesti tuomaan informaatiota hakijalle, sen matalampi kynnys paik-
kaa tuntui olevan hakea. Erityisen mielenkiintoinen oli Academyn testi, jolla sain välit-
tömästi tietoa, onko hakija sopiva ehdokas kyseiseen koulutukseen.
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4 KYSELYTUTKIMUS

4.1 Toteuttaminen

Kyselytutkimus toteutettiin Survey Monkey -nimisellä kyselyalustalla. Survey Mon-
keylla pystyy tekemään kyselyitä, jotka ovat yhteensopivia, niin kännykkä-, tabletti-, kuin
tietokonealustoihin. Valheellisten tulosten välttämiseksi kyselyyn pystyi vastaamaan kus-
takin IP-osoitteesta vain kerran. Kysely toteutettiin monivalintakyselynä, jotta siihen vas-
taaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja nopeaa. Näin myös pyrittiin välttymään
mahdollisilta epätoivotuilta vastauksilta.
Kyselytutkimuksen tarkat tulokset on työssä liitteessä 1.

Kyselytutkimuksen kysymykset laadittiin perustuen tutkimuksen viitekehykseen ja ha-
vainnoin tutkimuksen aikana ilmenneisiin johtopäätöksiin. Jotta vastauksista saataisiin
mahdollisimman laajasti, edellytettiin vastatuilta valitsemaan kolme vaihtoehtoa kussa-
kin kategoriassa. Tällä pyrittiin saamaan vastaajia vastaamaan useampi kuin vain ensim-
mäinen mieleen tullut vaihtoehto. Sen tarkoitus oli myös karsi vastaajista sellaisia henki-
löitä, jotka eivät olleet kovinkaan valveutuneita työnhakijoita.

Jotta monivalinta- vastausten järjestys ei pääsisi vaikuttamaan tuloksiin, asetettiin kyse-
lystä päälle toiminta joka sattuman varaisesti sekoittaa vastausvaihtoehtoa. Tällä pyrittiin
estämään ensimmäisen vastausvaihtoehdon suosimista. Kyselyyn vastanneilla oli myös
vaihtoehtona vastata: muu/ ei mikään, tarkenna. Tällä vaihtoehdolla oli mahdollisuus jät-
tää vapaasti kirjoitettavissa oleva vastaus. Tätä vaihtoehtoa ei sekoitettu, vaan se sijaitsi
aina vastausvaihtoehtoina viimeisenä.

Kyselyä jaettiin Facebook linkkinä useisiin eri ryhmiin. Kyselyn jakamiseen käytettiin
myös WhatsApp sovellusta ja se lähetettiin kohdennettuna 700 henkilölle, jotka olivat
hakeneet työtä viimeisen 12 kuukauden aikana. Henkilöiden sähköpostit saatiin yritys
Y:ltä, joka on erikoistunut henkilöstövuokrausalalle. Henkilöt olivat hakeneet kyseiseen
yritykseen töihin viimeisen 12 kuukauden aikana. Kyselyyn johtava linkki oli auki
03.08.2019 – 21.08.2019. Kyselyyn saatiin 316 vastausta, joista 62,66% oli tämän tutki-
muksen kohderyhmää. Kyselyä levittäessä, ei tuotu ilmi vastaajille, että tutkimus koski
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tiettyä ikäryhmää. Tällä pyrittiin välttämään mahdolliset negatiiviset asenteet kyselyä
kohtaan ja välttämään ihmisten valehteleminen ikäkysymyksessä.

Duunitori -niminen sivusto, on teettänyt saman kaltaisen kyselytutkimuksen koskien
työnantajia. Kyselytutkimus toteutettiin 2019 toukokuussa ja siihen vastasi 268 rekrytoin-
nin ammattilaista. Kysymysten 2, 3 ja 4 vastausvaihtoehdot ovat samat kuin duunitorin
vuotuisessa tutkimuksessa. Tutkimuksella myös vertailemaan työnhakijoiden ja työnan-
tajien näkemystä käytetyimmistä rekrytointikanavista. (Rekrytointitutkimus 2019. 2.)

Kuviossa yksi on havainnoitu kohderyhmän suuruutta kaikkien vastausten joukosta. Lo-
put tässä työssä esiintyvät kuviot ja tulokset käsittelevät yksinään kohderyhmään kuulu-
neiden vastaajien vastauksia. Kyselylomake on työssä liitteenä 2.

4.2 Tulokset

Vastaajista 198 oli kohderyhmää. Kohderyhmän osuus kaikista vastaajista oli 63%. Mää-
rällisesti tämä tarkoittaa, että 198 vasataajaa oli iältään sopivia tutkimuksen kohderyh-
mään. Kuviossa 1 on havainnoitu vastaajien ikäjakaumaa,

Kuvio 1. Vastanneiden ikäjakauma

Kyselyn käytetyimmäksi somekanavaksi nousi WhatsApp-viestintäsovellus 79 prosen-
tilla eli 158 käyttäjällä Lähes yhtä käytetyksi ja kyselyn vaihtoehdoista toiseksi käyte-
tyimmäksi nousi Instagram sivusto 74 prosentilla ja 147 vastaajalla. Kolmannelle sijalle
sosiaalisen median kanavista nousi Facebook sivusto 55 prosentilla ja 109 käyttäjällä.
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Duunitorin teettämässä rekrytointitutkimuksessa 2019, vastaava kysely esitettiin työnan-
tajille. Työnantajien vastauksissa tärkeimmiksi sosiaalisen median kanaviksi koettiin Lin-
kedIn maksuton versio, Facebook ja LinkedIn jobs versio.

Vastauksista esille nousi myös TIkTok niminen sosiaalisenmedian viestintäsovellus. Ku-
viossa 2 on kuvattu vastausten jakautumista vaihtoehtojen välille.

Kuvio 2. Käytetyt sosiaalisen median kanavat

Käytetyimmäksi kanavaksi nousi Te- palvelut/ Mol.fi. 76 prosentilla ja 152 vastauksella.
Toiseksi suosituimmaksi kanavaksi nousi Duunitori niminen sivusto 65 prosentilla ja 129
vastauksella. Kolmanneksi suosituimmaksi ylsi Oikotie työpaikat sivusto, sen valitsi 119
vastaajaa ja tarkoittaa 60 prosenttia. Mainitsemisen arvoista on Monsteri sivuston suosio
41 prosentilla ja 81 vastauksella, sekä LinkedIn 12 prosentilla ja 24 vastauksella.

Duunitorin vastaavanlaisessa kyselyssä rekrytoinnin ammattilaisten näkemys poikkesi
jonkin verran hakijoiden vastauksista. Tutkimuksessa rekrytoinnin ammattilaiset kokivat
LinkedIn sivuston tärkeimmäksi, Duunitorin toiseksi tärkeimmäksi ja Te-palvelut/ Mol.fi
vasta kolmanneksi tärkeimmäksi. (Rekrytointitutkimus 2019. 11.)
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Avoimessa vastauksessa esiin nousi google, henkilökohtaiset kontaktit ja suoraan yrityk-
siltä työn kysyminen. Kuviossa 3 on kuvattu vastausten jakautumista vastausvaihtoehto-
jen välille.

Kuvio 3. Työnhakukanavat

Vaihtoehdoista suosituimmaksi osoittautui Te- toimisto/Mol.fi 24 prosentilla ja 24 vas-
tauksella. Toiseksi suosituimmaksi ylsi Facebook sivusto 16 prosentilla ja 31 vastauk-
sella. Kolmannelle sijalle kyselyssä sijoittui LinkedIn 14 prosentilla ja 28 vastauksella.

Avoimessa vastausten kohdassa esiin nousi näkemys kevennetystä versiosta LinkedIn si-
vustosta, joka ei palkitse käyttäjiään kontaktien määrällä. Avoimissa vastauksissa koettiin
myös TE-toimistojen aseman olevan jo nyt niin vahva, että sen asema tulee säilymään
tulvaisuudessakin. Kuviossa 4 on kuvattu vastausten jakaantumista vaihtoehtojen kesken
kysyttäessä mielipidettä tulevaisuuden työpaikkakanavasta.
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Kuvio 4. Tulevaisuuden työnhakukanavat

Kuviossa 5 on kuvattu vastausten jakautumista vaihtoehtojen välille. Vaihtoehdoista suo-
situimmaksi osoittautui työsuhteen kesto ja työtunnit 93 prosentilla ja 180 vastauksella.
Toiseksi tärkeimmäksi koettiin työnantajan nimi ja työtehtävä 90 prosentilla ja 175 vas-
tauksella. Kolmanneksi tärkeimmäksi koettiin tieto palkasta 46 prosentilla ja 89 vastauk-
sella. Mainitsemisen arvoista on myös, että neljänneksi tärkeimmäksi tiedoksi koettiin
esittely työpaikasta 37 prosentilla ja 71 vastauksella, sekä viidenneksi tärkeimmäksi tieto
yhteyshenkilöstä 27 prosentilla ja 53 vastauksella. Avoimessa vastauksessa esiin nousivat
työpaikan arvot ja sijainti.
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Kuvio 5. Työpaikkailmoituksen sisältö

Kuvion 6 mukaisesti, huomiota herättävämmäksi osoittautui kuvan ja tekstin yhdistelmä
88 prosentilla ja 170 vastauksella. Toiseksi kiinnostavammaksi osoittautui lyhyt video 54
prosentilla ja 104 vastauksella. Kolmanneksi kiinnostavimmaksi vaihtoehdoksi koettiin
pelkkä teksti 48 prosentilla ja 94 vastauksella. Kuviossa 6 on kuvattu vastausten jakautu-
mista eri vastausvaihtoehtojen välille.

Kuvio 6. Työpaikkailmoitusten ominaisuudet ja ulkonäkö
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Kyselyn kohdassa 7 vastaajien oli mahdollista halutessaan jättää vapaita kommentteja
koskien työpaikkailmoituksia. Vapaita kommentteja kohtaan jätti 55 henkilöä. Olen poi-
minut tähän nyt muutaman mielestäni hyvän ja pohdintaa herättävän kommentin.

Eräs vastaajista on tuonut esille, kuinka tärkeää on, että työpaikka on sopiva työntekijälle
ja työnhakijoiden olisikin hyvä keskittyä etsimään itselleen sopivaa työpaikkaa, eikä niin-
kään vain avointa työpaikkaa, johon hakijan koulutus ja kokemus sopivat. Kommenteista
esille nousi myös, ettei palkkausta tunnu olevan tarpeeksi selvästi ilmaistu ilmoituksissa.

Vastaajat kokivat myös, ettei ilmoitus saisi olla yliampuva vaan yksinkertainen ja rehel-
linen haettavan henkilön osaamisesta ja työtehtävän sisällöstä. Ilmoituksiin kaivattiin
myös kuvaelmaa työpaikasta itsessään ja siellä valitsevasta työilmapiiristä. Ilmoitusten
samankaltaisuus ja jäykkyys tuotiin myös esille. Kommenteissa toivottiin enemmän ren-
toutta ja personointia.

4.3 Johtopäätökset

Käytetyimmiksi somekanaviksi nousi vanhemmat ja jo tunnetut kanavat, joiden suuri
suosio perustuu viestimiseen kuvien ja tekstin välityksellä. Ihmisten käytetyimmät so-
mekanavat eroavat selvästi rekrytoijien tärkeimmiksi koettujen somekanavien välillä.
Tästä voi päätellä, ettei suosittujen sosiaalisen median kanavia voisi hyödyntää vielä
kohdetummin rekrytoinnissa. LinkedIn esimerkiksi mielletään todella tärkeäksi rekry-
tointikanavaksi, mutta sen varsinainen käyttö on selkeästi odotettua huonompaa.

Instagram on tällä hetkellä työnhakijoiden suuressa suosiossa päivittäisen käytön kan-
nalta. Sen mahdollisuudet markkinointiin ovat monipuoliset ja käyttäjäläheiset. In-
stagramissa markkinoidaan niin vaikuttajien, kuin mainosten avulla. Se soveltuu sekä
videoiden, tekstien, livelähetysten sekä kuva mainontaan. Rekrytoijien tulisikin harkita,
onko Instagramin potentiaalia hyödynnetty oikein vai voisiko se tarjota vielä jotain
enemmän rekrytoinnin markkinoilla. Yritykset voisivat esimerkiksi rakentaa tarinoilla ja
päivityksillään aktiivisen seuraaja verkoston, jonka avulla mainostaminen onnistuisi il-
man maksullista mainos palvelua. Verkostossa voisi ilmoittaa avoimia työpaikkoja ja
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järjestää erilaisia rekrytointitempauksia virtuaalisessa ympäristössä. Esimerkiksi suosi-
tut livelähetykset voisivat toimia tapahtumina, joista työnhakijat voivat kysyä työhaas-
tattelijoilta haluamiaan kysymyksiä tai saada jopa uraohjausta ja vinkkejä omaan työn-
hakuun.

Vaikka WhatsApp on käyttäjien keskuudessa käytetyin sosiaalisen median kanava, ei se
rekrytoijien näkökulmasta omaa suurtakaan potentiaalia rekrytoinnissa. Kuitenkin kyse-
lyssä ihmiset ovat toivoneet kontaktihenkilöä, lisätietoa ja rentoutta työnhakuun. What-
sApp on tällaisen suoran tiedon välittämiseen suunniteltu sovellus, mutta se ei käytän-
nössä ole koettu lähestyttäväksi eikä sitä käytetä juurikaan rekrytointityökaluna.

Vaikka LinkedIn ei yltänyt kyselyssä kovinkaan korkealle käytetyimmässä työnhakuka-
navissa se miellettiin tulevaisuuden työpaikkailmoitusten yhtenä pääväylänä. Lin-
kedInista toivottiin helpompaa ja kevyempää versiota. TE-toimisto taas puolestaan oli
kyselyn kaikissa osa-alueissa johtava tekijä ja se nousi suosiossa esille sekä työantajien
näkökulmasta, että työnhakijoiden. TE-toimisto koetaan selkeästi luotettavaksi ja hel-
posti lähestyttäväksi avointentyöpaikkojen ilmoitus sivustolla.

Myös Duunitori ja Oikotie ovat selkeästi työnhakijoiden mielessä, kun avoimia työpaik-
koja haetaan. Avoimissa vastauksissa google tuli esille, josta voi päätellä hakukoneopti-
moinnista olevan selkeästi apua työntekijöitä etsittäessä.
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5 POHDINTA

Tutkimuksen tekeminen oli mielenkiintoista ja kiehtovaa. Sain myös tutkimukseni ai-
kana palautetta tuttavilta ja ystäviltä, että aihe on mielenkiintoinen, vaikka ei itse alaan
olisi kovinkaan orientoitunut. Tutkimuksen alussa tarkoitukseni oli tehdä myös asian-
tuntijahaastattelu, mutta tutkimuksen edetessä, en enää kokenut sitä kovinkaan tarpeel-
liseksi. Tutkimuksen aikana havainnointi- ja kyselytutkimuksella saatiin niin tehok-
kaasti tietoa, ettei haastatteluiden tuoma lisäarvo ei antaisi merkittävää muutosta tutki-
muksen kokonaisuudessa.

Tutkimuksesta saadut tulokset, tukivat hyvin päättötyön teoriaosuutta. Esimerkiksi haki-
jat halusivat rehellistä ja yksiselitteistä viestintää, joka kuitenkin sisältää tarpeeksi yksi-
tyiskohtia tietoa työhakijasta. Tietoa toivottiin etenkin työnhakijalta vaadittavista omai-
suuksista (koulutus, kokemus, luonne) ja palkkausta työtehtävää ajatellen. Viestinnältä
toivottiin myös selkeyttä ja rehellisyyttä. Yliampuvat ja ympäripyöreät ilmoitukset tun-
tuivat nostattavan hakijoissa negatiivisia asenteita. Samaan aikaan viestinnän toivottiin
olevan personoitua.

Tutkimuksen aikana aloitin työn Yritys Y:ssä, josta sain lisäarvoa tutkimukseen amma-
tillisesta näkökulmasta ja tehokkaasta verkostosta, jonka avulla pystyin välittämään ky-
selytutkimusta nopeasti ja oikeanlaiselle kohderyhmälle. Vaikka kyseinen yritys on tun-
nettu rekrytointialalla, ei työskentelyni yrityksessä vaikuttanut puolueellisesti tutkimuk-
sen tekemiseen, sillä havainnoinnissa on nostettu esiin viestinnällisiä ominaisuuksia
eikä niinkään yrityksiä.

Havainnoinnin aikana en käyttänyt kaikkia mahdollisia sosiaalisen median kanavia, jo-
ten se on saattanut vääristää tutkimuksen tuloksia. Käytin kuitenkin tutkimuksen aikana
kaikkia suosittuja kanavia ja jopa sellaisia mitä en normaalisti käyttäisi. Tämä on mie-
lestäni antanut mahdollisimman puolueettoman otannan havainnointien määrään ja ka-
naviin. Olen tutkimuksessani saanut paljon inspiraatiota duunitorin rekrytointitutkimuk-
sesta. Mielestäni on outoa, ettei samoja asioita tutkita myös hakijoiden näkökulmasta.
Tämä on yksi syy, miksi halusin rakentaa tutkimukseni nimenomaan hakijoiden näkö-
kulmaan. Vaikka Instagram ja WhatsApp ovat työnhakijoiden näkökulmasta käytetyim-
piä somekanavia, eivät ne työnantajien näkökulmista olleet neljän parhaan joukossa.
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Suosituin kanava Instagram nousi duunitorin kyselyssä vasta viidenneksi tärkeimmäksi.
(Rekrytointitutkimus 2019, 12.)

Kyselytutkimuksen aikana sain rakentavaa palautetta kyselyntutkimukseen vastaami-
sesta. Muutama henkilö koki haastavaksi, että kyselyssä tuli valita kolme vaihtoehtoa
tietyissä kysymyksissä. Erityisesti kohta, jossa tuli valita kolme käytetyintä rekrytointi-
kanavaa, koettiin haasteelliseksi. Palautetta antavat henkilöt eivät tunnistaneet kanavista
omiksi työnhakukanaviksi useinkaan yhtä enempää.

Palautteesta huolimatta, en muuttanut tämän kysymyksen vastaustapaa, koska se mieles-
täni sopivasti karsi vastaajista sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet kovinkaan valveutu-
neita työnhakijoita. Lähes poikkeuksetta palautetta antavat henkilöt olivat iältään kohde-
ryhmän ulkopuolella, joten en kokenut heidän vastauksellaan olevan tutkimuksen kan-
nalta informatiivista arvoa. Sain kyselystä myös paljon hyvää palautetta ja se koettiin
helpoksi vastata ja sellaiseksi, että myös vähemmän aiheesta kiinnostuneet pystyivät sii-
hen vastaamaan. Tuloksia tarkastellessa huomasin, että kyselyyn saattoi olla jopa liian
helppo, koska kohderyhmän ulkopuolella ilmenneistä vastauksista vastaajia olivat myös
sellaisia, jotka eivät etsi töitä ja työllistävät itse itsensä. Olenkin miettinyt, olisinko saa-
nut kyselyllä laadullisesti parempia vastauksia, jos olisin tehnyt siitä hieman haastavam-
man vastata.

Jaoin kyselyä paljon Facebookissa, koska se oli mielestäni kanava, jolla kyselylle saa-
tiin paljon näkyvyyttä ja vastaajia. Olisin halunnut jakaa kyselyä myös muissa sosiaali-
sissa medioissa, mutta en löytänyt siihen sopivaa keinoa. Tiedostan, että tämä on saatta-
nut aiheuttaa jonkin verran vääristymää tuloksissa. Tarkennettuna etenkin sosiaalisia
medioita kysyessä, sillä kun kyselyä jaetaan tietyssä kanavassa, voi tulokset vääristyä
sen tietyn kanavan käyttäjiin. Kuitenkin saatua jaettua kyselyä myös 700 eri työnhakijan
sähköpostiin, koin tämän vahvasti poistavan vääristäviä tekijöitä tuloksista. En kyselyn
avulla saanut selkeää tietoa, mitä kautta kyselyyn vastanneet henkilöt olivat kyselyn
löytäneet. Vastausten määrää oli mahdollista seurata ja niihin tuli selkä piikki jaettuani
kyselyä sähköpostilla. Piikki oli noin 150 vastaajaa ja sijoittui vuorokauden sisään kyse-
lyn jakamisesta sähköposteihin. Olenkin tämän takia varma, että tuloksista iso osa on
tullut juuri sähköpostin välityksellä.
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Tuloksissa olin henkilökohtaisesti yllättynyt, kuinka paljon Facebookin käyttäjiä on
kohderyhmässä. Tällä hetkellä keskustellaan paljon, että Facebookia ei käytä enää nuo-
remmat henkilöt. Kyselyn tuloksien takia, olenkin tullut siihen lopputulokseen, että
nämä nuoret henkilöt, josta puhutaan, on iältä alle 20-vuotiaita.

LinkedIn on kanava, jonka tärkeyttä tuodaan esille jatkuvasti. Kuitenkaan hakijat eivät
koe sen käyttöä kovinkaan tehokkaaksi. Asiantuntijat kokevat taas LinkedInin käytön
todella tärkeäksi. Minulle on jäänyt mielikuva, että LinkedIn koetaan olevan toimihen-
kilöiden ja koreakoulutettujen hakukanava. Sillä on monia hyviä ominaisuuksia, joita ei
kuitenkaan hyödynnetä työntekijätasolla. LinkedIn voikin olla haastavampi alusta ja toi-
mii enemmän sellaisille henkilöille, jotka ovat todella motivoituneet löytämään itselleen
töitä.

Suomessa on työttömiä tälläkin hetkellä 186 000 henkilöä. Moni noistakin työnhaki-
joista voivat olla ammattilaisia juuri siinä työssä mitä tekevät, mutta eivät sosiaalisesti
tai teknisesti ole yhtä harjaantuneita ja saattavat jäädä tämän takia työnhaussa huo-
miotta. Työntekijöissä on myös paljon sellaisia henkilöitä, joiden vahvuudet ovat am-
matillisessa käytännön osaamisessa, mutta eivät niinkään teoriassa. Tästä syystä mo-
nella saattaa kouluttautuminen pysähtyä jo alku metreille.

Samaan aikaan työnhakijoiden on vaikea löytää loputtomasta työpaikkailmoitusten su-
masta se oma työpaikka. Työnhakeminen ei myöskään ole samanlaista ja siirtyy vah-
vasti digitaaliseen maailmaan. Se helpottaa työnhakua, mutta samalla vaikeuttaa, kun
jokaisella rekrytoivalla yrityksellä on oma järjestelmä ja jokaiseen tarvitsee erikseen
täyttää työ- ja koulutushistoria. Tämä saattaa työnhakijasta olla lannistavaa ja aiheuttaa
työnhaun loppumisen jo hakemusten kirjoitus vaiheessa. Toisaalta taas työnhakija hakee
saman aikaisesti useampaan paikkaan. Tämä aiheuttaa sen, että kun lopulta työnhaku-
prosessissa edetään, saattaa hakijoista jo iso määrä olla työllistynyt toisaalle.

Työelämä ja sinne pääseminen kehittyy jatkuvasti. Yhä enemmän kiinnitetään huomiota
työhyvinvointiin ja työnantajan mielikuvaan. Tämä tarkoittaa, että myös työnantajien
paineet pärjätä markkinoilla kasvavat. Enää ei riitä olla vaan hyvä esimies, vaan täytyy
tarjota tukea, turvallisuutta ja mahdollisuutta kehittyä. Nämä ominaisuudet auttavat
työntekijöitä jaksamaan työssään, mutta samaan aikaan työnvaihtamisesta on tullut hou-
kuttelevampaa ja helpompaa.
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Liite 1. Kyselytutkimus

RekrytointiviestintäIkäsi?Answer Choices Responses0-15 vuotta 0,00 % 016-30 vuotta 100,00 % 19831-45 vuotta 0,00 % 046-60 vuotta 0,00 % 061+ vuotta 0,00 % 0Answered 198

Mitä seuraavista somekanavista käytät? Valitse kolme käytetyintä.Answer Choices ResponsesFacebook 55,05 % 109Snapchat 47,98 % 95Instagram 74,24 % 147Twitter 2,53 % 5Whatsapp 79,80 % 158LinkedIn 2,02 % 4Youtube 34,85 % 69Muu. Mikä? 1,01 % 2Muu / Ei mikään edellä mainituista ( täsmennä) 2,53 % 5Answered 198

Mistä seuraavista sivustoista etsit töitä? Valitse kolme käytetyintä.Answer Choices ResponsesLinkedIn 12,12 % 24Duunitori 65,15 % 129TE-Palvelut/Mol.fi 76,77 % 152Oikotie työpaikat 60,10 % 119Monster 40,91 % 81Aarresaari 1,01 % 2Lehdet 11,11 % 22Indeed 8,59 % 17Rekrytointi.com 8,08 % 16Muu/ Ei mikään edellä mainituista (täsmennä) 16,16 % 32Answered 198

Mikä on mielestäsi tulevaisuuden avointen työpaikkojen kanava?Answer Choices ResponsesFacebook 15,66 % 31Instagram 9,09 % 18
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Duunitori 11,62 % 23Snapchat 0,51 % 1Whatsapp 1,01 % 2LinkedIn 14,14 % 28Te-toimistot/Mol.fi 24,24 % 48Oikotie työpaikat 7,58 % 15Indeed 1,52 % 3YouTube 4,04 % 8Twitter 1,52 % 3Lehdet 0,00 % 0Monster 4,55 % 9Aarresaari 0,51 % 1Rekrytointi.com 0,51 % 1Muu (täsmennä) 3,54 % 7Answered 198

Mitä tietoa työpaikka ilmoituksesta pitäisi ilmetä? Valitse kolme tärkeintä.Answer Choices ResponsesPalkka 45,88 % 89Työnantajan nimi ja työtehtävä 90,21 % 175Työsuhteen kesto ja työtunnit 92,78 % 180Yhteyshenkilö 27,32 % 53Työsuhde edut 4,12 % 8Esittely työkavereista 2,06 % 4Esittely työpaikasta 36,60 % 71Muu / Ei mikään näistä (täsmennä) 1,03 % 2Answered 194

Minkälainen työpaikkailmoitus herättää huomiosi? Valitse kolme parasta.Answer Choices ResponsesRäikeä väritys 21,65 %Teksti 48,45 %Mustavalkoinen 9,28 %Kuvan ja tekstin yhdistelmä 87,63 %Lyhyt video (5-20 sekuntia) 53,61 %Pitkä video ( 20 sekuntia - 5 minuuttia) 13,40 %Mainoslehtinen 13,92 %Pelkkä kuva 9,28 %Kasvokkain mainostaminen 29,38 %Radiomainos 13,40 %Muu / Ei mikään edellämainituista (täsmennä)
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Liite 2. Kyselylomake
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