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Kilpailu osaajista työntekijämarkkinoilla kasvaa jatkuvasti, ja erityisesti tietyillä aloilla osaa-
japula on suuri. Menestyäkseen yritysten on kiinnitettävä potentiaalisten työntekijöiden huo-
mio ja sitoutettava heidät yritykseen.  Yhä useampi yritys reagoi osaajapulaan strategisem-
malla työnantajabrändäyksellä, jolla on todettu olevan myönteinen vaikutus yritysten rekry-
tointeihin, työntekijöiden sitoutuneisuuteen, pysyvyyteen ja tehokkuuteen sekä kilpailuedun 
luomiseen. 
 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten työnantajabrändiä voidaan kehittää B2B-
myyntiorganisaatiossa: millaiset asiat houkuttelevat potentiaalisia työntekijöitä, miten nykyi-
siä työntekijöitä voidaan sitouttaa paremmin ja millaisia asioita työnantajaviestinnässä tulisi 
korostaa. Tavoitteena oli selvittää kohdeorganisaation työnantajabrändin nykytila ja tarjota 
konkreettisia neuvoja siihen, miten työnantajabrändiä kannattaa strategisesti kehittää. 
Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat työnantajabrändi ja B2B-myynti.  
 
Teoreettisen viitekehyksen avulla tarkastellaan, mitä suunnitelmallisella työnantajabrändäyk-
sellä voidaan saavuttaa ja miten sitä voi käyttää rekrytoinnin ja sitouttamisen tukena. B2B-
myynti syventyy siihen, mihin myyntiä tarvitaan ja millainen on hyvä B2B-myyjä, josta yrityk-
set kilpailevat.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimusmenetelminä käytettiin toimeksian-
tajan ja nykyisten työntekijöiden teemahaastatteluja ja olemassa olevaa tietoa, kuten kohde-
organisaation työtyytyväisyyskyselyä ja Young Professional Attraction Index -tutkimusraport-
tia. Lisäksi nykyisille työntekijöille pidettiin osallistava ideointiworkshop, jonka aikana tehtiin 
havainnointia. 
 

Kehittämistyön tuloksena kohdeorganisaatio sai hyödyllistä tietoa siitä, miten osaajapulaan 
myynnin alalla voidaan vastata työnantajabrändäyksellä: mitä asioita potentiaaliset ja nykyi-
set työntekijät työnantajassa ja kohdeorganisaatiossa arvostavat ja millaisia asioita työnanta-
javiestinnässä tulisi korostaa. Lisäksi nykyisten työntekijöiden kanssa pidettiin ideointi-
workshop, jonka tuloksena syntyi raamit kohdeorganisaation työnantajalupaukselle. Kehittä-
mistyön tuloksia tullaan hyödyntämään kohdeorganisaation muissa toimipisteissä. Tulokset 
voivat tarjota myös samankaltaiselle B2B-myyntiorganisaatiolle tietoa siitä, millaisia asioita 
nuoret osaajat työnantajassa arvostavat ja miten heitä voi paremmin sitouttaa yritykseen.  
 
Tulokset antavat vahvan pohjan kohdeyrityksen työnantajabrändin strategiselle kehittämi-
selle. Tulosten pohjalta on tehty jatkosuunnitelmia kohdeorganisaation työnantajabrändin 
strategiselle kehittämiselle. Jatkokehittämisaiheita ovat hakijapersoonien muodostaminen 
potentiaalisista työnhakijoista, mikä voisi tarjota työnhakijoiden syvemmän ymmärtämisen ja 
rekrytointiprosessin paremman toimivuuden. Toinen kehittämisidea liittyy myynnin parissa 
työskentelevien sisäisten motivaation lähteiden tutkimiseen ja siihen, miten myyjät voisivat 
paremmin hallita myyntityön epätasaisuuden aiheuttamia tuntemuksia.  
  
Asiasanat: työnantajabrändi, työnantajabrändäys, työnantajalupaus, B2B-myynti 
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Competition for talents is constantly increasing between companies. Some markets are suf-
fering from a lack of talented workers. To succeed, companies need to attract potential em-
ployees and engage them with the company. Many companies have started to invest in em-
ployer branding. It is pointed out that employer branding has a positive effect on recruit-
ment, commitment, effectiveness and retention of the employees. It also gives companies a 
competitive advantage. 
 
The purpose of this thesis was to find out how employer branding in a B2B sales organisation 
can be developed: what attracts potential candidates and how the retaining of current em-
ployees can be increased. It was also important to find out what kind of areas should be em-

phasized when communicating to potential candidates. The objective was to clarify the cur-
rent situation of the employer brand for the target organisation and to give suggestions on 
how to develop the employer brand more systematically. 
 
The theoretical framework is based on literature and research on employer brand and B2B 
sales. The knowledge base includes understanding the importance of strong employer brand 
and how it can be utilized when trying to attract and retain sales personnel. 
 
The research method of the study was case study. Data collection was based on theme inter-
views of the managing director and current employees, previous studies, such as employee 
satisfaction survey and Young Professional Attraction Index study. Also, a participatory idea-
tion workshop was organized for current employees in which observations were made. 
 
The result from the study was the evaluation of the situation of the target organisation’s em-
ployer brand. What do potential candidates and current employees appreciate in the em-
ployer and what kind of aspects should the target organisation utilize in its communication 
towards potential employees? In addition, in the participatory ideation workshop current em-

ployees formed a framework for the employer value proposition. This study’s results will be 
utilized in other markets of the target organization. Furthermore, a similar B2B sales organi-
sation can benefit from the knowledge on attracting and retaining talents in an organisation. 
 
This study’s results offer a solid ground for the strategic development of employer branding. 
Plans have already been made and actions taken considering employer branding in the future.  
Another subject to develop in the future is creating personas of potential candidates. Per-
sonas can give deeper understanding about potential employees and how to make the recruit-
ment process more effective. Another development idea is related to sales personnel. It 
would be beneficial to study sales personnel’s intrinsic motivation and how they can motivate 
themselves during a challenging time period in sales. 
 

Keywords: employer brand, employer branding, employer value proposition, B2B sales 
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1 Johdanto 

Kilpailu hyvistä osaajista työntekijämarkkinoilla kasvaa jatkuvasti. Menestyäkseen yritysten 

on kiinnitettävä potentiaalisten työntekijöiden huomio ja pyrittävä sitouttamaan heidät yri-

tykseen. Ennen oli yleistä, että yritys ilmoitti avoimesta työpaikasta ja valitsi useista haki-

joista parhaimman. Nykyisin roolit ovat vaihtuneet siten, että työntekijät valitsevat itselleen 

mieluisan työpaikan. Vaikka kilpailu osaajista on kovimmillaan, osa yrityksistä tuudittautuu 

edelleen vanhaan tapaan rekrytoida. (Mosley & Schmidt 2017, 1, 7-8; Mäkilä 2018.) 

Globaali kilpailu ja teknologian kehittyminen vaativat yrityksiltä yhä suurempia panostuksia, 

jotta ne pysyisivät mukana liike-elämän vaatimuksissa. Yrityksen kasvu vaatii eri aloilta enem-

män osaajia kuin kouluissa ehditään kouluttaa. Pahimmillaan osaavien työntekijöiden puute 

voikin olla esteenä yrityksen kasvulle. Startupit kiehtovat yhä useampia nuoria osaajia, jolloin 

perinteisten isojen yritysten kiinnostavuus vähenee. Lisäksi osaajapulaan vaikuttaa syntyvyy-

den lasku. (Mosley & Schmidt 2017, 1, 7-8; Mäkilä 2018.) Kyseistä ilmiötä kuvataan sanalla 

työnhakijamarkkinat, joka käytännössä tarkoittaa, että avoimia paikkoja on enemmän kuin 

tekijöitä. Näin ollen työnhakijat pääsevät valitsemaan, millaisiin työtarjouksiin ja -paikkoihin 

tarttuvat. 

Aihe nousee entistäkin tärkeämmäksi, kun puhutaan osaamisesta, jota löytyy vähän, ja josta 

kilpaillaan työmarkkinoilla: esimerkiksi myynnin alalla pula osaajista kasvaa. LinkedInin teet-

tämän selvityksen mukaan tällä hetkellä yritykset kokevat myynnin roolit tärkeimmiksi tehtä-

viksi täyttää (LinkedIn Global Recruiting Trends 2017, 12). Haasteelliseksi myyjien rekrytoin-

nin tekee muun muassa myyjien ja yleisesti myyntityön heikko arvostus. Myyntiin liittyvät am-

mattinimikkeet ovatkin harvoin arvostetuimpien ammattilistausten kärjessä (Maury, Meret-

niemi & Tuomila 2016, 47). 

Yhä useampi yritys reagoi osaajapulaan strategisemmalla työnantajabrändäyksellä. Tarkoituk-

sena on vahvistaa omaa työnantajabrändiä, jotta erottauduttaisiin eduksi kilpailijoista ja hou-

kuteltaisiin osaavia työntekijöitä yritykseen. Houkuttelevuuden lisäksi vahva työnantajabrändi 

voi auttaa nykyisten työntekijöiden sitouttamisessa. (Mosley & Schmidt 2017, 9; Sullivan 2004; 

Backhaus ym. 2004, 501, 504.) Kilpailua käydään yritysten välillä ja esimerkiksi erilaiset lis-

taukset suosituimmista työpaikoista ovat yleistyneet (Sullivan 2004). Yksi tunnetuimmista on 

Great Place to Workin tuottamat työpaikkatutkimukset, joissa valitaan vuosittain Suomen, Eu-

roopan ja maailman parhaimmat työpaikat (Great Place to Work 2020). 
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1.1 Kehittämistyön tarkoitus, tavoite ja sitä tukevat kysymykset 

Kohdeorganisaatiossa aiheen käsitteleminen on ajankohtaista, sillä suurin työntekijätarve on 

myynnin parissa työskenteleville projektipäälliköille. Yrityksen kasvun kannalta on tärkeää, 

että heitä on tarpeeksi. Kuitenkin vaihtuvuus kyseisessä roolissa on korkea, ja kilpailu hyvistä 

myyjistä yleisesti kovaa. Näihin asioihin toimeksiantaja haluaa vaikuttaa yhä vahvemmalla 

työnantajabrändäyksellä. Tällä hetkellä kohdeorganisaatiossa ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä 

saa ihmiset sitoutumaan firmaan, tai millaisia asioita tulisi korostaa hakijaprofiiliin sopivien 

tekijöiden eli nuorten osaajien kiinnostuksen herättämiseksi. Lisäksi potentiaalisia ja nykyisiä 

työntekijöitä työnantajassa kiinnostavat ja sitouttavat asiat vaihtelevat aika ajoin. Myös tästä 

syystä opinnäytetyön ajoitus on erittäin sopiva toimeksiantajalle. (Silván 2019.)  

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite on johdettu toimeksiantajan tarpeista ja toiveista. Tarkoi-

tuksena on selvittää, miten työnantajabrändiä voidaan kehittää B2B-myyntiorganisaatiossa: 

millaiset asiat houkuttelevat potentiaalisia työntekijöitä ja miten työntekijöitä voidaan si-

touttaa. Tarkoituksena on kartoittaa kohdeorganisaation työnantajabrändiä nykyisten työnte-

kijöiden keskuudessa: mitä nykyiset työntekijät arvostavat työnantajassa ja mitkä asiat ovat 

saaneet heidät sitoutumaan yritykseen. Näitä tuloksia verrataan olemassa olevaan tietoon 

siitä, mitä asioita nuoret aikuiset arvostavat työnantajassa ja millaiset asiat saavat heidät si-

toutumaan työnantajaan. Lisäksi opinnäytetyö selvittää, millaisia asioita kohdeorganisaation 

tulisi työnantajaviestinnässään korostaa kohderyhmään sopivien työntekijöiden löytämiseksi 

ja sitouttamiseksi. 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää työnantajabrändin nykytila ja antaa konkreettisia neu-

voja siitä, mihin suuntaan ja miten työnantajabrändiä kannattaa strategisesti lähteä kehittä-

mään. Lisäksi opinnäytetyön tuloksineen halutaan luovan vahva pohja prosessin seuraaville 

vaiheille, kuten työnantajaviestinnän suunnittelulle ja mittareiden asettamiselle. Opinnäyte-

työtä lähdettiin työstämään pääkysymyksen ja kolmen apukysymyksen avulla (taulukko 1). 
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Pääkysymys: 

Miten työnantajabrändiä voidaan kehittää B2B-myyntiorganisaatiossa? 

Apukysymykset:  

1. Millaisena työnantajabrändi koetaan kohdeorganisaatiossa tällä hetkellä, ja mitä asioita 

nykyiset työntekijät kohdeorganisaatiossa arvostavat? 

2. Mitä kohderyhmä (nuoret aikuiset) arvostaa työnantajassa ja mitkä asiat saavat heidät  

sitoutumaan?  

3. Mitä kohdeorganisaation kannattaa omassa työnantajalupauksessaan/työnantajaviestin-

nässään korostaa oikeanlaisten työntekijöiden löytämiseksi ja sitouttamiseksi? 

Taulukko 1: Kehittämistyötä tukevat kysymykset 

Kehittämistyötä tukevat kysymykset on jaettu pääkysymykseen ja kolmeen apukysymykseen, 

joihin opinnäytetyön avulla etsitään vastauksia. Pääkysymyksen avulla halutaan yleisesti sel-

vittää, miten työnantajabrändiä voidaan B2B-myyntiorganisaatiossa kehittää. Apukysymykset 

tukevat pääkysymystä sekä tarkentavat ja rajaavat kohdeorganisaatiolle tärkeimpiä aihealu-

eita. 

1.2 Kehittämistyön aiheen rajaus ja rakenne 

Kohdeorganisaatio on 14 maassa toimiva kansainvälinen yritys. Liiketoiminta-alueet ovat sa-

manlaiset maittain ja myös työtehtävät ovat pitkälti samat. Konsernilla on yhtenäiset ohjeet 

esimerkiksi siitä, paljonko työntekijöitä tarvitaan tietyn kasvun saavuttamiseen ja millaisia 

työntekijöitä yritykseen toivotaan. Jokaisella maalla on myös sama yhteinen rekrytointijärjes-

telmä. Lisäksi brändiin liittyvät ohjeistukset ja suurimmat linjaukset ovat yhtenäiset koko 

konsernissa. Konsernin markkinointiosasto tarjoaa tukea ja materiaaleja rekrytointiin, kuten 

rekrytointimarkkinoinnissa hyödynnettäviä videoita. 

Vaikka suuret linjaukset tulevat konsernilta, jokainen maajohtaja tiiminsä kanssa vastaa rek-

rytoinneista paikallisesti. Näin ollen jokainen toimisto hoitaa rekrytointiin liittyviä asioita par-

haaksi katsomallaan tavalla. Tämä opinnäytetyö on rajattu koskemaan vain Mediaplanetin 

Suomen toimistoa eli Suomi Mediaplanet Oy:tä. Työssä huomioidaan konsernin linjaukset 

muun muassa siitä, millainen työnantajabrändin halutaan olevan ja miten ne linjautuvat Suo-

men toimiston kanssa. Työn tuloksia voidaan mahdollisesti hyödyntää konsernin muissa toimis-

toissa.  
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Maantieteellisen rajauksen lisäksi myös opinnäytetyön laajuus huomioitiin aihetta rajatessa. 

Työnantajabrändi ja sen kehittäminen on käsitteenä hyvin laaja, joten opinnäytetyö rajattiin 

keskittymään työnantajabrändin ja työnantajalupauksen ymmärtämiseen sekä analysointiin. 

Itse toteutus tulisi jäämään toimeksiantajan vastuulle.   

Opinnäytetyö etenee kehittämistyölle tyypilliseen tapaan. Ensimmäisessä luvussa kuvataan 

kehittämistyön tarkoitus, tavoite ja rajaus. Lisäksi esitellään kehittämistyötä tukevat kysy-

mykset sekä toimeksiantaja eli kohdeorganisaatio.  

Toinen luku käsittelee opinnäytetyön tietoperustan. Aluksi käsitellään aiheeseen liittyviä 

aiempia tutkimuksia, kuten työnantajabrändin oppi-isinä tituleerattujen Tim Amblerin ja Si-

mon Barrowin vuonna 1996 suorittamaa laadullista tutkimusta. Lisäksi tietoperustassa tarkas-

tellaan opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä eli työnantajabrändiä ja B2B-myyntityötä sekä 

muodostetaan tietoperustan synteesi. 

Kolmannessa luvussa paneudutaan kehittämistyön toteutukseen käytännössä ja osio etenee 

tutkimusstrategiana käytetyn tapaustutkimuksen vaiheita mukaillen. Luvuissa 4-6 puolestaan 

esitellään kehittämistyön tulokset, pohdinta, johtopäätökset ja jatkotutkimuskohteet. 

1.3 Kohdeorganisaatio: Suomi Mediaplanet Oy 

Mediaplanet Group on vuonna 2002 perustettu sisältömarkkinointiyritys, joka toimii 14 eri 

maassa. Konserniin kuuluvat Mediaplanetin lisäksi Appelberg ja N365 Group, jotka ostettiin 

yritykseen vuosina 2014 ja 2017. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 70 miljoonaa eu-

roa. Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 500 työntekijää. (Mediaplanet 2019.)  

Euroopan suurimpana sisältömarkkinointiin erikoistuneena yrityksenä, Mediaplanet tuottaa 

vuosittain maailmanlaajuisesti noin 1000 kampanjaa yhteistyössä yli 15 000 asiakkaan kanssa. 

Yrityksen konsepti perustuu ajankohtaisiin aiheisiin, asiantuntijasisältöön, vaikuttajiin ja koh-

dennettuun jakeluun. Yritys on voittanut useita kansainvälisiä palkintoja, muun muassa par-

haasta kampanjan jakelustrategiasta vuonna 2017 Content Marketing Awardseissa. Vuonna 

2019 Mediaplanet konserniin kuuluvat yritykset nimettiin vuoden 2019 CMA International Con-

tent Marketing Awards -kilpailussa ehdolle kolmessa eri kategoriassa. (Mediaplanet 2019; Con-

tent Marketing Association 2019.)  

Kehittämistyö tehdään Mediaplanetin Suomen toimistolle eli Suomi Mediaplanet Oy:lle. Toi-

misto työllistää suorasti noin 30 työntekijää: projektipäälliköt, liiketoiminnan kehitysjohtajat, 

maajohtajan, toimituspäällikön, talouspäällikön, designerin ja web editorin. Vuonna 2018 lii-

kevaihto oli noin 3,3 miljoonaa euroa ja liiketoiminnantulos 151 000 euroa. (Asiakastieto 

2019.) 
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Mediaplanetin arvot muodostuvat kuudesta osa-alueesta (kuva 1). Nämä ovat asenne (spirit), 

kiirellisyys (urgency), luovuus (creativity), kustannustehokkuus (cost efficient), yrittäjähenki-

syys (entrepreneurship), myyntihenkisyys (salesmanship) ja positiivisuus (smile). Arvot muo-

dostavat yrityksen toimintakulttuurin, joka ohjaa jokapäiväistä toimintaa. (Kohdeorganisaa-

tion sisäinen materiaali 2019.) 

 

Kuva 1: Mediaplanetin arvot. 

Arvot luovat pohjan yrityksen toimintakulttuurille ja ohjaavat päivittäistä toimintaa. Ne hen-

kivät asennetta, jolla jokapäiväiset työtehtävät hoidetaan: kustannustehokkaasti, luovasti ja 

viipymättä. Lisäksi Mediaplanetilla korostetaan yrittäjä- ja myyntihenkisyyttä. Jokaista työn-

tekijää kannustetaan kehittymään ja heidän oletetaan haluavan löytää asiakkaille parhaim-

mat ratkaisut. Tärkeänä osana arvoja on myös positiivisuus: työtä tehdään hauskanpitoa unoh-

tamatta. Näin saadaan luotua vahvat sisäiset ja ulkoiset suhteet sekä menestyksekäs yritys. 

(Mediaplanet 2019.) 

Toimeksiantajalle liiketoiminnan ylläpitämisen ja kasvun varmistamiseksi kriittisimmässä roo-

lissa rekrytoinnin ja työntekijöiden sitouttamisen kannalta ovat myynnin puolella työskentele-

vät projektipäälliköt. Vaikka opinnäytetyön myötä kehitettävää työnantajabrändiä voidaan 

hyödyntää myös muissa rooleissa työskentelevien rekrytoinnissa ja sitouttamisessa, on projek-

tipäälliköt tämän opinnäytetyön keskiössä. Tätä näkökulmaa vahvistaa myös se, että Suomi 

Mediaplanet Oy:ssa on hyvin yleistä se, että muihinkin rooleihin palkataan työntekijät talon 

sisältä ja suurin osa työntekijöistä on aloittanut uransa projektipäällikön roolissa. (Silván 

2019; Kohdeorganisaation sisäinen materiaali 2019.) 

Kohdeorganisaatiossa projektipäällikön toimenkuva on laaja. Sisältömarkkinointikampanjoiden 

taloudellisen onnistumisen lisäksi projektipäällikön vastuulla on yhdessä tuotantotiimin ja 

freelancertoimittajaverkoston kanssa tuottaa kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä monikanavai-

sesti. Työ on siis hyvin myyntipainoitteista, mutta lisäksi siihen sisältyy muu projektin koko-

naishallinta. (Kohdeorganisaation sisäinen materiaali 2019.) 
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2 Vahvan työnantajabrändin merkitys myyjien rekrytoinnissa ja sitouttamisessa 

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet ovat työnantajabrändi ja B2B-myynti. Käsitteiden avulla 

halutaan tarkastella, mitä työnantajabrändi tarkoittaa, mitä oikeanlaisella työnantajabrän-

däyksellä voidaan saavuttaa ja miten sitä voi käyttää rekrytoinnin ja sitouttamisen tukena. 

Lisäksi perehdytään työnantajabrändin strategiseen kehittämiseen ja työnantajalupauksen 

muodostamiseen. Vaikka työnantajabrändin strategista kehittämistä tarkastellaan kokonaisuu-

tena, painottuu teoria nykytilan kartoitukseen opinnäytetyön tarkoituksen ja tavoitteen mu-

kaisesti. B2B-myynnin käsitteellä puolestaan halutaan syventää tietoa siitä, mitä kaikkea kä-

sitteeseen liittyy ja millainen on hyvä myyjä, josta tällä hetkellä yritykset kilpailevat. Tieto-

perusta pohjautuu työnantajabrändiin ja myyntityöhön keskittyvään alan kirjallisuuteen, ar-

tikkeleihin ja tutkimuksiin. 

2.1 Aikaisempia tutkimuksia 

Monet rekrytointipalveluita tarjoavat yritykset tutkivat, miten yritykset ja rekrytoinnista vas-

tuussa olevat henkilöt kokevat työnantajabrändin ja siihen liittyvät panostukset. Tutkimuksia 

ovat suorittaneet useampana vuonna muun muassa LinkedIn (LinkedIn Global Recrutinig 

Trends -raportit) ja Duunitori (Kansalliset rekrytointitutkimukset). Yhteistä tutkimuksissa on 

se, että työnantajabrändi koetaan tärkeäksi, ja yritykset tiedostavat sen vaativan pitkäjän-

teistä ja suunnitelmallista otetta ollakseen tehokasta. Yrityksen houkuttelevuus työnantajana 

ja sen nykyisten työntekijöiden sitoutuneisuus sekä pysyvyys on korkeampi niissä yrityksissä, 

joissa työnantajabrändäykseen suhtaudutaan myönteisesti ja se on kytketty yrityksen muuhun 

strategiaan. Yritysten näkökulman lisäksi on tehty paljon tutkimuksia siitä, millaisia asioita 

potentiaaliset työnhakijat arvostavat yrityksessä, millaista sisältöä he haluavat yrityksiltä vas-

taanottaa ja missä kanavissa, sekä miten heitä tulisi rekrytoida. Vaikka aihe kiinnostaa yrityk-

siä yhä enemmän, akateemisia tutkimuksia aiheeseen liittyen on tehty vähän. 

Tim Amblerin ja Simon Barrowin (1996) Iso-Britanniassa suorittama laadullinen tutkimus oli 

ensimmäisiä tutkimuksia, joka tehtiin työnantajabrändiin liittyen. Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää yritysten kokonaisvaltainen suhtautuminen työnantajabrändiin ja arvioida reakti-

oita, kun työnantajabrändistä tehdään henkilöstöhallintoa ja markkinointia yhdistävä asia. 

Tutkimukseen osallistui 27 yritystä. Tutkimusta tehdessä huomattiin, että työnantajakoke-

musta ei pyritty hallinnoimaan yrityksissä kokonaisuutena, vaan vastuu brändäyksen toteutta-

misesta ja mittaamisesta koettiin kuuluvan eri osastoille. Yleisesti tutkimukseen osallistunei-

den yritysten parissa työnantajabrändi koettiin mielenkiintoisena, mutta resurssien ja johdon 

tuen puute sekä heikko HR-infrastruktuuri nähtiin esteenä työnantajabrändin kehittämiselle. 

Lisäksi työnantajabrändi yhdistettiin monissa tapauksissa yrityskulttuuriin eikä näiden kahden 

käsitteen ero ollut selvä. (Ambler & Barrow 1996, 194, 195-200.) 
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Amblerin ja Barrowin (1996, 201-202) johtopäätökset tutkimuksesta olivat seuraavat: 

1.) Työnantajabrändin olemassaolo tiedostetaan, mutta työkalut sen hallintaan puuttu-

vat. 

2.) Yrityksissä, joissa työnantajabrändäystä toteutetaan, työntekijöiden pysyvyysaste on 

korkeampi, sillä vahva työnantajabrändi houkuttelee helpommin parhaita työnteki-

jöitä. 

Tulokset ovat tänä päivänä hyvin samankaltaisia kuin 20 vuotta sitten. LinkedIn tuottaa vuo-

sittain Global Recruiting Trends -raportin, jossa paneudutaan sen hetken rekrytointialan tren-

deihin. Vuonna 2017 raportti keskittyi työnantajabrändiin liittyviin asioihin työnantajan näkö-

kulmasta. 

Raporttia varten suoritettuun kyselyyn osallistui lähes 4000 yritysten rekrytoijaa 35 eri 

maasta. Kaikki vastaajista olivat johtotehtävissä ja heillä oli jonkinlaista päätösvaltaa yrityk-

sen rekrytointibudjetin hallinnassa. Pääpaino tutkimuksessa oli siinä, kuinka yritykset kokevat 

työnantajabrändäyksen. (LinkedIn Global Recruiting Trends 2017, 29.)  

Vastausten perusteella selvisi, että yli 80 prosenttia johtajista ymmärtää työnantajabrändillä 

olevan huomattava merkitys siihen, kuinka he saavat osaajia palkattua yritykseensä. Silti yri-

tysten rekrytointibudjeteista vain 8 prosenttia käytetään työnantajabrändäykseen. Suurin osa 

budjeteista kulutetaan työpaikkailmoitusten markkinoimiseen ja rekrytointipalveluita tarjoa-

vien yritysten palkkioihin. Laadukkaimpina tapoina rekrytoida osaajia koettiin nykyiset työn-

tekijät ja heidän suosituksensa sekä työpaikkojen markkinointiin soveltuvat kolmannen osa-

puolen digitaaliset työpaikkasivustot ja –kanavat. (LinkedIn Global Recruiting Trends 2017, 3-

4; 18-19.)  

Työnantajabrändin rakentamiseen parhaiten soveltuvat kanavat olivat vastaajien mielestä yri-

tyksen verkkosivut, LinkedIn, erilaiset työpaikkasivustot, Facebook ja kouluissa tapahtuva rek-

rytointi. Työnantajabrändin mittaamisessa puolestaan laadukkaimmiksi tavoiksi nousivat yri-

tyksen verkkosivujen kävijämäärät, nykyisten työntekijöiden käsitykset työnantajasta, sitou-

tuneisuus sosiaalisessa mediassa, yritysarvosteluissa menestyminen ja sosiaalisen median ka-

navien seuraajamäärät. (LinkedIn Global Recruiting Trends 2017, 25.) 

Myös työnhakijanäkökulmasta tehtyjä tutkimuksia on paljon. Esimerkiksi Universum toteutti 

vuonna 2019 The Most Attractive Employers in Finland tutkimuksen, jossa selvitettiin kiinnos-

tavimpia työpaikkoja suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaisia asi-

oita he pitävät tärkeänä työnantajassa ja omassa työssään. Tutkimukseen osallistui yli 12 600 

korkeakouluopiskelijaa. Kaupallisella alalla kiinnostavimmiksi yrityksiksi nousivat Finnair, 

Google ja Marimekko. Oman uran kannalta tärkeimmiksi asioiksi vastaajat mainitsivat muun 
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muassa oman työn merkityksellisyyden, työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä työn vakauden. 

(The Most Attractive Employers in Finland 2019.) 

2.2 Työnantajabrändi 

Amblerin ja Barrowin (1996, 187) mukaan työnantajabrändi (Employer Branding) muodostuu 

työn tarjoamista toiminnallisista, taloudellisista ja psykologisista hyödyistä, jotka työllistävä 

yritys on tunnistanut ja määritellyt. Mosley ja Schmidt (2017, 8,15) puolestaan kuvaavat työn-

antajabrändäyksen sykliseksi prosessiksi, jossa muista erottuen luodaan hyvä paikka tehdä 

töitä ja mainostetaan sitä osaajille, joiden tietotaitoa yritys tarvitsee saavuttaakseen liiketoi-

minnalliset päämääränsä. Sullivanin (2004) määritelmän mukaan työnantajabrändäys on tar-

koin kohdennettua strategista toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja tiettyä 

mielikuvaa yrityksestä potentiaalisten ja nykyisten työntekijöiden sekä niihin liittyvien sidos-

ryhmien keskuudessa. Backhaus ym. (2004, 502) näkevät sen korostavan niitä osa-alueita, 

joita yrityksellä työnantajana on, ja jotka erottavat yrityksen sen kilpailijoista. Määritelmille 

yhteistä on se, että ne korostavat työnantajabrändäyksen olevan suunnitelmallista tekemistä, 

jonka tavoitteena on parantaa kuvaa yrityksestä työnantajana. Jokaisella yrityksellä on työn-

antajabrändi, vaikkei sitä tehtäisikään suunnitelmallisesti tai siihen liittyisi erillisiä strategisia 

toimenpiteitä (Robertson & Khatibi 2012, 32). 

Työnantajabrändi-käsitteen määrittelyyn liittyy oleellisesti myös sanan brändin ymmärtämi-

nen. Batey (2008, 3) kuvaa sen olevan tae aitoudesta ja tietystä laadusta. American Marketing 

Association (2020) puolestaan määrittelee brändin olevan nimi, symboli, muotoilu, termi tai 

mikä tahansa muu ominaisuus, joka erottaa yrityksen tuotteen tai palvelut selkeästi yrityksen 

kilpailijoista. Se on mielikuva, joka ihmisellä muodostuu pitkän ajan kuluessa omien kokemus-

ten, muiden ihmisten mielipiteiden ja yrityksen markkinointitoimenpiteiden seurauksena. Yri-

tyksen näkökulmasta brändi on lupaus jostain, kun taas kuluttajalle se merkitsee mielleyhty-

miä, havaintoja ja oletuksia. (Batey 2008, 3-5; Pohjola 2019, 81-86.) 

Brändin ja brändäyksen määritelmät ovat muuttuneet jonkin verran ajan kuluessa. Ennen 

brändi antoi kuluttajalle lupauksen laadusta, saatavuudesta, hinnasta ja palvelusta. Nykyään 

brändi on kuitenkin yhä enemmän asiakkaiden käsissä, kun esimerkiksi tuotteita ja palveluita 

arvioidaan internetissä ja kuluttajat luottavat enemmän muiden kuluttajien ja asiantuntijoi-

den mielipiteisiin kuin yrityksen omiin myyntilupauksiin. (Gabay 2015, 15.) Myös kuva yrityk-

sestä työnantajana on suurelta osin nykyisten ja entisten työntekijöiden käsissä. Alma Media 

(2019) on jalostanut perinteisen tuotearvioinnin työpaikkojen arviointiin kehittämällä Tunto-

palvelun, jossa yritysten nykyiset ja entiset työntekijät voivat jättää arvion yrityksestä työn-

antajana. 

Myös mainonnan rooli yritysten liiketoiminnan strategiassa on muuttunut. Aiemmin yritysten 

tuottama markkinointi ja mainonta keskittyivät pelkästään asiakassuhteiden luomiseen ja 
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ylläpitämiseen sekä tuote- ja yritysbrändäykseen. Kun asiakas oli keskiössä, myös markkinoin-

tistrategiat ja -budjetit suunnattiin asiakashankintaan. (Ewing, Pitt, Bussy & Berthon 2002, 3-

6; Backhaus ym. 2004, 501.) Nykyään valveutuneimmat yritykset ovat kuitenkin ymmärtäneet, 

että yrityksen viestintäpanostukset täytyy laajentaa koskettamaan kaikkia sidosryhmiä, ei 

vain loppukäyttäjiä. Puhutaankin yrityksen epäsuorasta yleisöstä, johon kuuluvat muun mu-

assa hallitus, alihankkijat, kilpailijat sekä nykyiset ja potentiaaliset työntekijät. Näin ollen 

esimerkiksi rekrytointi ei ole pelkkää perinteistä avointen työpaikkojen mainostamista ja 

täyttämistä, vaan työpaikkoja myydään potentiaalisille työntekijöille samoin kuin tuotteita 

asiakkaille. (Ewing ym. 2002, 3-11.) 

Työnantajabrändin tarjoama hyöty työntekijälle voidaan rinnastaa perinteisen tuotteen tar-

joamaan hyötyyn kuluttajalle. Hyöty voi olla toiminnallista, taloudellista tai psykologista. Toi-

minnallinen hyöty tarjoaa jonkin kehityksellisen ja/tai hyödyllisen toiminnon, taloudellinen 

hyöty on aineellinen tai rahallinen palkkio, ja psykologinen hyöty antaa tunteen esimerkiksi 

johonkin ryhmään tai yhteisöön kuulumisesta. Sekä vahvassa kuluttaja- että työnantajabrän-

dissä luodaan maine, jota ei tarvitse erikseen tuputtaa, vaan joka vetää potentiaalisia asiak-

kaita ja työntekijöitä puoleensa. (Ambler & Barrow 1996, 187; Mosley & Schmidt 2017, 8.) 

Työnantajabrändin pääoma on aineeton hyödyke, eli potentiaalisten ja olemassa olevien työn-

tekijöiden yrityksestä luoma mielikuva, joka on rakennettu hyvän markkinoinnin ja henkilös-

töhallinnon käytäntöjen avulla. Työnantajabrändiä voi myös mitata ja sen arvon voi määrit-

tää, kuten minkä tahansa muun brändin. (Ambler & Barrow 1996, 188.)  

Ewing ym. (2002, 3) korostavat työnantajabrändäyksen merkitystä erityisesti osaamistalou-

dessa, jossa pula ammattitaitoisista tekijöistä pakottaa yritykset erottautumaan kilpailijoista 

lahjakkaiden työntekijöiden houkuttelemiseksi. Hyvin tehdyllä ja vahvalla työnantajabrändillä 

voidaankin vaikuttaa positiivisesti yrityksen rekrytointeihin, työntekijöiden sitoutuneisuuteen, 

pysyvyyteen ja tehokkuuteen sekä kilpailuedun luomiseen. Vahvan yritysbrändin omaavat or-

ganisaatiot houkuttelevat enemmän osaavia ja haluttuja työntekijöitä, jolloin usein myös rek-

rytointikuluissa säästetään resursseja. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä työnantajaansa ja työ-

tehtäviinsä, he myös sitoutuvat yritykseen eivätkä koe tarvetta vaihtaa työpaikkaa. Näin ollen 

yritykselle kehittyy vahva osaaminen, jonka avulla liiketoimintaa voidaan viedä eteenpäin ja 

saavutetaan kilpailuetua muihin yrityksiin. (Mosley & Schmidt 2017, 9; Sullivan 2004; Back-

haus ym. 2004, 501, 504.) Edellä kuvattujen asioiden lisäksi Backhaus ym. (2004) kokevat 

työnantajabrändin luovan yritykselle kahdenlaista arvoa: brändi mielleyhtymät ja brändiuskol-

lisuus. Brändin mielleyhtymät muokkaavat kuvaa yrityksestä työnantajana, joka puolestaan 

vaikuttaa yrityksen houkuttelevuuteen potentiaalisten hakijoiden silmissä. Työnantajabrändi 

puolestaan vaikuttaa yrityksen kulttuuriin ja identiteettiin, joka taas vahvistaa brändiuskolli-

suutta. (Backhaus ym. 2004, 504-505.)  
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Työnantajabrändi sekoitetaan helposti terminä yrityskulttuuriin, yrityksen sisäiseen markki-

nointiin sekä yrityksen maineeseen (Ambler & Barrow 1996, 189). Yrityskulttuuri on käsitteenä 

hyvin laaja. Luukka (2018) määrittelee sen yrityksen tiedostetuiksi ja tiedostamattomiksi ar-

voiksi, rakenteiksi ja toimintatavoiksi, jotka ohjaavat työntekijöiden ajattelua ja toimintaa. 

Lisäksi se yhdistää yrityksen työntekijöitä ja erottaa yrityksen muista toimijoista. Jokaisella 

yrityksellä on oma kulttuuri, joka muotoutuu ajan kuluessa tietoisesti ja tavoitteellisesti sekä 

tiedostamatta. Yrityskulttuuria ei voi sellaisenaan kopioida toiselta yritykseltä. (Luukka 2018, 

25-29, 94.) Sisäisellä markkinoinnilla puolestaan tarkoitetaan markkinointia ja viestintää, jota 

yritys tekee työntekijöilleen (Ambler & Barrow 1996, 189). Sisäisen markkinoinnin ajatuksena 

on, että työntekijät nähdään yrityksen sisäisinä asiakkaina ja työpaikat sisäisinä tuotteina, 

joiden tarkoituksena on houkutella, kehittää ja motivoida nykyisiä työntekijöitä. Sisäisen 

markkinoinnin tavoitteena on luoda työyhteisö, joka on sitoutunut yrityksen arvoihin ja ta-

voitteisiin, ja jota muiden yritysten on vaikea matkia tai kopioida. Sisäisen markkinoinnin 

rooli korostuu yrityksissä, kun työntekijät nähdään yhtä tärkeinä ja joissain tilanteissa jopa 

tärkeämpinä kuin asiakkaat. (Backhaus ym. 2004, 503; Ewing ym. 2002, 5-11.) Maine on käsit-

teenä hyvin samanlainen kuin brändi. Se on mielikuva tai mielipide yrityksestä, joka syntyy 

pitkän ajan kuluessa yrityksen ja sen sidosryhmien vuoro vaikuttaessa toistensa kanssa. (Poh-

jola 2019, 86; Aula & Heinonen 2011, 12-16.) 

Ambler ja Barrow (1996) myöntävät termien yrityskulttuuri, yrityksen sisäinen markkinointi ja 

yrityksen maine olevan päällekkäisiä, etenkin kun kaikki kolme käsitettä tunnistavat aineetto-

man hyödykkeen merkityksen, joka muodostuu yrityksen ja sen työntekijöiden välisistä suh-

teista sekä työnantajien ja heidän muulle maailmalle näyttämän identiteetin välillä. Erona on 

kuitenkin se, että käsitteinä yrityskulttuuri, sisäinen markkinointi ja maine ovat erillisiä alu-

eita tai toimintoja yrityksen muista toiminnoista, kun taas työnantajabrändi yhdistää termit 

yhdeksi käsitteeksi ja hyödyntää yrityksen muiden osa-alueiden vahvuuksia, esimerkiksi siten, 

että markkinointi ja HR-osasto voivat toiminnoillaan tukea toisiaan. (Ambler & Barrow 1996, 

188-192.)  

Onkin erittäin tärkeää, että työnantajabrändi sopii yrityksen muihin toiminta-alueisiin, kuten 

liiketoiminta-, henkilöstö- ja rekrytointi- sekä markkinointistrategiaan (kuva 2), sillä siten se 

myötävaikuttaa yrityksen brändipääomaan. Työnantajabrändin tulee linkittyä oleellisesti yri-

tyksen arvoihin ja päämäärään sekä tukea yrityksen muita identiteettejä, kuten tuotebrän-

dejä ja asiakkaiden kuvaa yrityksestä. (Ewing ym. 2002, 5; Mosley & Schmidt 2017, 11-12; 

Robertson & Khatibi 2012, 43; Backhaus ym. 2004, 503; Mosley 2014, 24.) Ewing ym. (2002) 

toteavatkin, että työnantaja- ja tuotebrändäys puhuvat toistensa puolesta, kun potentiaali-

nen työntekijä voi haluta olla mukana yrityksessä, joka tuottaa ”noin erinomaisia tuotteita”. 

Asiakas puolestaan vaikuttuu parhaiden työntekijöiden rekrytoinnista, jolloin yrityksen tarjoa-

man tuotteenkin täytyy olla erittäin hyvä (Ewing ym. 2002, 16). 
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Kuva 2: Työnantajabrändin tulee tukea yrityksen muita toiminta-alueita, Mosleyta & 

Schmidtiä (2017, 24) mukaillen. 

Työnantajabrändin rakentaminen ja ylläpitäminen ei voi olla yhden liiketoimintayksikön vas-

tuulla. Jotta vuorovaikutus yrityksen eri toimintojen ja identiteettien välillä saadaan toimi-

maan, tulee työnantajabrändäykseen osallistaa esimerkiksi yrityksen johto, markkinointi ja 

henkilöstöhallinto. (Robertson & Khatibi 2012, 43-44.) Lisäksi Sullivan (2004) korostaa, että 

yrityksen johdon tulee sitoutua työnantajabrändäykseen ja kannustaa viestimään siitä avoi-

mesti niin yrityksen sisä- kuin ulkopuolella. Myös esimieskäytänteet on hyvä tarkistaa työnan-

tajabrändiä kehitettäessä. Johtaminen ei voi perustua tehokkuuden maksimoimiseen työviih-

tyvyyden kustannuksella. Joissakin yrityksissä puolestaan yrityksen esimiehet eivät uskalla 

johtaa työntekijöitä tehokkaasti huonon maineen pelossa. Yritysten tavoitteena on kuitenkin 

tuottaa voittoa, joten yritysten tulee löytää tasapaino hyvien johtamiskäytäntöjen ja työnte-

kijöiden tuottavuuden parantamisen välillä, oikeanlaisen työnantajamielikuvan ja -brändin ai-

kaansaamiseksi. (Sullivan 2004.) 

Ottaen huomioon vahvan työnantajabrändin hyödyt liiketoiminnalle pitkällä aikavälillä, on 

vaikea ymmärtää, miksi niin harva yritys panostaa siihen. Osa yrityksistä kokee työnanta-

jabrändäyksen liian työläänä, toisilla taas ei ole selkeyttä siitä kenen vastuulla yritysbrändi 

on. Lisäksi monelle rahallinen panostus saattaa vaikuttaa äkkiseltään liian suurelta verrattuna 

suoraan hyötyyn, joka brändäyksestä saataisiin. (Mosley & Schmidt 2017, 8-9.)  
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2.2.1 Työnantajabrändin strateginen kehittäminen 

Työnantajabrändin kehittäminen ja ylläpitäminen on jatkuva prosessi, joka voidaan jakaa 

muun muassa seuraavasti: nykytilanteen kartoittaminen, ihanne työnantajamielikuvan määrit-

täminen, työnantajalupauksen muodostaminen, toiminnan suunnitteleminen ja suunnitelman 

sekä brändin jalkauttaminen koko yritykseen. Lisäksi prosessiin kuuluu säännöllinen toiminnan 

arviointi ja kehittäminen. (Mosley & Schmidt 2017, 9-10; Robertson & Khatibi 2012, 32.) 

Oikeanlaiset työntekijät vahvistavat yrityskulttuuria ja sen monimuotoisuutta. Siispä ennen 

työnantajabrändäysprosessin aloittamista yrityksellä tulisi olla selvillä millaisia työntekijöitä 

se etsii ja tarvitsee strategisten tavoitteidensa ja kilpailuedun saavuttamiseen. Mille aloille ja 

työtehtäviin työntekijätarve on suurimmillaan? Tämän lisäksi yrityksen tulisi määritellä millai-

sia osaajia se haluaa yritykseen, työtehtävästä riippumatta. Millaista tietotaitoa, kokemusta, 

ominaisuuksia ja arvoja potentiaalisella työntekijällä tulisi olla? Työntekijäkohderyhmän mää-

rittelyä ei tulisi tehdä liian suurpiirteisesti, sillä tarkemmin määritelty kohderyhmä auttaa so-

pivimpien työntekijöiden löytämisessä. Myös työnantajaviestinnän toteuttaminen tarkemmin 

rajatulle kohderyhmälle on usein tuloksellisempaa. (Mosley 2014, 63-65, 77; Mosley & Schmidt 

2017, 29-31.)  

Mosley (2014) muistuttaa kuitenkin yrityksen monimuotoisuuden turvaamisen tärkeydestä. 

Tarkan kohderyhmän määrittäminen ei saa ajautua siihen pisteeseen, että yritykseen palka-

taan vain toisiaan muistuttavia työntekijöitä. Pahimmillaan ajaudutaan tilanteeseen, jossa 

ajattelu ja toimintatavat pysyvät samoina eivätkä ne kehity muuttuvan yritysmaailman tarpei-

den mukana. Välttääkseen tämänkaltaisen tilanteen, yrityksen tulee määritellä työntekijä-

kohderyhmässään ne asiat, jotka ovat niin tärkeitä, ettei niistä voida joustaa ja ne asiat, 

joista yritys voi joustaa sortumatta kuitenkaan virherekrytointiin. Useat tutkimukset osoitta-

vat, että monimuotoisemmat yritykset saavuttavat parempia tuloksia kuin yritykset, joissa 

työyhteisön monimuotoisuuteen ei ole kiinnitetty huomiota. (Mosley 2014, 73-80.) 

Jotta yritys voi lähteä rakentamaan työnantajabrändiään, on sen ensin kartoitettava nykytila: 

millaisena työnantaja koetaan yrityksen sisällä (nykyiset työntekijät) ja ulkopuolella (potenti-

aaliset työntekijät)? Ketkä ovat ne todennäköiset kilpailijat, joille yritys voi hävitä kilpailussa 

parhaimmista työntekijöistä, ja mitä nämä yritykset tekevät paremmin? (Mosley & Schmidt 

2017, 14.)  

Työnantajabrändin nykytilan arvioinnin kannalta oleellinen tieto kerätään nykyisiltä työnteki-

jöiltä. Heiltä saadaan realistinen kuva siitä, millaista yrityksessä on työskennellä, mitä voi-

daan kehittää ja mitä yritys voi tarjota tuleville työntekijöille. Vaiheen tärkeyttä työnanta-

jabrändin määrittämisessä ei voi korostaa tarpeeksi. Mosley ym. (2017) vertaavatkin työnan-

tajabrändin arviointia ilman työntekijöiden palautetta samankaltaiseksi tilanteeksi kuin 
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tuotetta tai palvelua kehitettäisiin ilman asiakas- ja käyttäjäpalautetta. (Mosley & Schmidt 

2017, 42-43.) 

Hyvä ja yleinen tapa tiedon keräämiseen työntekijöiltä on kysely, joka oikein tehtynä tarjoaa 

vankan ymmärryksen työnantajabrändin vahvuuksista ja heikkouksista sekä työntekijöiden tar-

peista ja toiveista. Ennen kyselyn suorittamista kannattaa kuitenkin varmistaa, ettei organi-

saatiossa ole hyödynnettävissä ennalta kerättyä materiaalia. Esimerkiksi kaksi vuotta aikai-

semmin tehty työtyytyväisyyskysely soveltuu hyvin tiedon lähteeksi, jos organisaatiossa ei ole 

kyselyn suorittamisen jälkeen tapahtunut suurempia organisaatiomuutoksia. Mikäli aiemmin 

kerättyä ajantasaista dataa ei ole hyödynnettävissä, on kysely toimiva vaihtoehto tiedon ke-

räämiseen. Usein kysely toteutetaan verkossa, mutta muutkin vaihtoehdot ovat sallittuja. Ky-

selyä toteuttaessa tulisi mahdollistaa vastaaminen nimettömänä, esimerkiksi ulkopuolisen fir-

man toteuttamana, jotta myös mahdollisia negatiivisia mielipiteitä ja ajatuksia uskalletaan 

esittää. Jotta kyselyn tuloksia voidaan yleistää käsittelemään koko organisaation työntekijöi-

den mielipidettä, tulisi työntekijöistä vähintään 60 prosentin vastata kyselyyn. Oikeanlaisen 

tiedon saamiseksi kyselyssä tulisi esittää kysymyksiä, joilla saadaan vastauksia ainakin seuraa-

viin osa-alueisiin: demografiset tiedot, kuten liiketoimintayksikkö ja sijainti, henkilökohtainen 

käsitys työnantajakokemuksesta ja työntekijöiden sitoutuminen yritykseen. (Mosley & Schmidt 

2017, 43-45.)  

Kyselyn lisäksi olisi hyvä toteuttaa erilaista osallistavaa toimintaa, kuten työpajoja. Niiden 

avulla voidaan saada syvällisempää tietoa kyselyn tulosten tueksi, koska on mahdollista, että 

pelkästään kyselyyn kirjallisesti vastaamalla osa vastaajista ei pysty ilmaisemaan ajatuksiaan. 

Osallistavan toiminnan tulee olla vapautunutta ja luontevaa, jotta ihmiset pystyvät kuvaa-

maan tuntemuksiaan yrityksen kulttuurista ja toimintatavoista todenmukaisesti. Työpajoissa 

työntekijöitä voidaan jakaa esimerkiksi erilaisiin kohderyhmiin monipuolisen tiedon saa-

miseksi. Äskettäin aloittaneet työntekijät voivat toimia omana ryhmänään ja pitkäaikaisem-

mat työntekijät omanaan. Vähän aikaa organisaatiossa työskennelleet työntekijät voivat esi-

merkiksi tarjota ajantasaisempaa tietoa siitä, kuinka yritys näyttää toimivan ja onko esimer-

kiksi työnantajamielikuvan ja todellisuuden välillä suuria eroja ja ristiriitaisuuksia. (Mosley & 

Schmidt 2017, 45-46.)  

Yrityksen sisäisen arvioinnin jälkeen on syytä tutustua siihen, mitä yrityksen ulkopuoliset toi-

mijat ajattelevat yrityksestä työnantajana, ja mitkä tekijät mielikuvien syntyyn vaikuttavat. 

Halutaan siis arvioida yrityksen työnantajamielikuvaa. (Mosley & Schmidt 2017, 47.) Termeinä 

työnantajabrändi ja työnantajamielikuva sekoittuvat välillä alan keskusteluissa toisiinsa, 

vaikka kyseessä on kaksi eri käsitettä. Kuten aiemmin tässä luvussa on mainittu, työnanta-

jabrändi on se laajempi kokonaisuus, joka käsittää ne työn tarjoamat toiminnalliset, taloudel-

liset ja psykologiset hyödyt, jotka työllistävä yritys on tunnistanut ja määritellyt (Ambler & 

Barrow 1996, 187). Työnantajabrändi on osa kokonaisuutta, joka tukee koko yrityksen brändiä 
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ja liiketoimintastrategiaa (Mosley & Schmidt 2017, 24). Työnantajamielikuvalla puolestaan 

tarkoitetaan sitä käsitystä, joka ihmisillä on tietystä yrityksestä työnantajana (Mosley & 

Schmidt 2017, 50). Työnantajamielikuvaa arvioitaessa on hyvä huomioida, ettei kaikkia voi 

miellyttää ja kuva yrityksestä työnantajana voi vaihdella eri sidostyhmien välillä. Monien yri-

tysten työnantajakuva onkin sekoitus negatiivisia, positiivisia ja neutraaleja mielleyhtymiä. 

(Mosley 2014, 82, 96.) Robertson ja Khatibi (2012) kuitenkin huomauttavat, että yrityksen 

työnantajamielikuva voi olla positiivinen ja vahva, vaikkei sen taustalla olisikaan strategisem-

paa työskentelyä työnantajabrändin parissa (Robertson ja Khatibi 2012, 31). 

Kysely toimii hyvänä tiedonkeruumenetelmänä myös silloin, kun kerätään tietoja ulkopuoli-

silta. Kyselyn voi suorittaa esimerkiksi yrityksen työnhakijoille: Miten hyvin he tuntevat yri-

tyksen entuudestaan ja millaisena työnantajana he yrityksen näkevät. Haasteena tämänkaltai-

sessa toteutuksessa on se, että usein ne hakijat, jotka tuntevat yrityksen hyvin, vastaavat ky-

selyyn. Mosley ym. (2017) kuitenkin muistuttaa, että tarkoituksena on antaa suurpiirteinen 

näkemys siitä, kuinka tunnettu yrityksen työnantajabrändi on. Kyselylle hyvänä vaihtoehtona 

toimii ammatilliseen verkostoitumiseen keskittyneen palvelun LinkedInin tarjoama LinkedIn 

Talent Brand Index, jonka avulla yritys voi mitata työnantajabrändin tunnettuutta, kuinka 

moni LinkedInin käyttäjistä voisi harkita työskentelevänsä yrityksessä ja kuinka moni mainit-

sisi yrityksen pohtiessaan yrityksiä, joissa mielellään työskentelisi. Mikäli yritys kaipaa syvälli-

sempää näkemystä asiasta, mutta esimerkiksi omat resurssit eivät anna myöten tiedon kerää-

miseen, on palvelut mahdollista ostaa myös ulkopuolisilta yrityksiltä. (Mosley & Schmidt 2017, 

47-50; 238.) 

Kolmas vaihe yrityksen työnantajabrändin nykytilan kartoittamisessa on kilpailijoiden tunnis-

taminen. Vaikka todellisuudessa kilpailijoita voivat olla kaikki muut olemassa olevat yritykset, 

kannattaa kilpailijat rajata pienempään joukkoon, esimerkiksi sen mukaan mihin yrityksiin 

omat työntekijät useimmiten siirtyvät tai yrityksiin, jotka kilpailevat samasta osaamisesta, 

mitä yritys itse tarvitsee. Kilpailijoiden määrittelyn jälkeen on hyvä tutustua näiden kilpaili-

joiden toimintaan oman työnantajabrändinsä ympärillä. Benchmarking eli vertailukehittämi-

nen on toimiva tapa saada arvokasta tietoa ja ymmärtää, miksi potentiaaliset työnhakijat 

mahdollisesti päätyvät työskentelemään kilpailijalle. Mosley ym. (2017) suosittelevat perehty-

mään muun muassa kilpailijoiden urasivustoihin ja sosiaalisen median kanaviin. (Mosley & 

Schmidt 2017, 49; 54-60.)  

Jotta työnantajabrändäyksestä saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti, tulee brändäyksen yllä-

pitäminen ja johtaminen olla huolellisesti suunniteltua (Backhaus & Tikoo 2004, 512). Yrityk-

sellä tulisi olla selkeä kuva siitä millaisena se haluaa brändinsä näkyvän ulospäin ja nämä asiat 

tulisi olla dokumentoituna ikään kuin ohjenuorana ja suosituksina, joita koko yrityksessä nou-

datetaan. Ohjeistuksen tulisi sisältää myös yrityksen visuaaliseen ilmeeseen liittyvät aspektit. 

(Mosley & Schmidt 2017, 83.) Kuten aiemmin on mainittu, työnantajabrändiin liittyvien 
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ohjeistusten tulisi olla linjassa yrityksen identiteetin ja muiden brändien kanssa (Ewing ym. 

2002, 5; Mosley & Schmidt 2017, 11-12; Robertson & Khatibi 2012, 43; Backhaus ym. 2004, 

503.) Esimerkiksi yrityksen nettisivujen on oltava linjassa työnantajabrändin kanssa, jotta 

työnhakijat tietoa etsiessään vakuuttuvat yrityksestä työnantajana. Sullivanin (2004) mukaan 

sivuilta olisi hyvä löytyä esimerkiksi maininta yrityksen johtamis- ja liiketoimintatavoista (Sul-

livan 2004).  

Työnantajabrändin strategiseen ja suunnitelmalliseen kehittämiseen kuuluvat myös suunnitel-

mat siitä, miten potentiaalisille työntekijöille viestitään ja miten heitä halutaan rekrytoida: 

millaista sisältöä tuotetaan ja missä kanavissa sitä julkaistaan. Muita suunnitteluun liittyviä 

osa-alueita ovat rekrytointimarkkinointisuunnitelman laatiminen. Myös erillistä urasivustoa voi 

olla hyvä harkita, jos sellaisen luomiseen ja ylläpitämiseen on riittävästi resursseja joko talon 

sisällä tai ulkoistettuna. Urasivusto yhdistettynä vahvaan sosiaalisen median läsnäoloon mah-

dollistaa kommunikoinnin potentiaalisten työnhakijoiden, niin aktiivisten kuin passiivisten 

kanssa. (Mosley & Schmidt 2017, 101-103, 141-143, 146, 149-155.) 

Kaikki työnantajabrändiin liittyvät ponnistukset tulisi mitata (Sullivan 2004). Mosley (2014) 

kuitenkin toteaa työnantajabrändäykseen liittyvän toiminnan mittaamisen olevan yrityksissä 

hyvin vaatimattomalla tasolla. Monet yritykset perustavat onnistumisen mittaamisen ulkopuo-

listen, kuten Universumin, teettämiin työnantajabrändikyselyihin, joissa mitataan esimerkiksi 

suosituimpia työnantajia opiskelijoiden keskuudessa. Toinen yleisesti käytetty mittari on avoi-

men työpaikan työhakemusten määrään perustuva mittaaminen, joka ei kuitenkaan sellaise-

naan anna todellista kuvaa yrityksen työnantajabrändistä. (Mosley 2014, 253-254.)  

Työnantajanbrändin ja siihen liittyvien aktiviteettien analysointi voidaan jakaa kolmeen ta-

soon: maine ja kokemus brändistä, haluttujen toimintojen lopputulos sekä markkinoinnin toi-

mivuus ja tehokkuus. Maine ja kokemus brändistä kertoo sen, kuinka yritys huomataan ja koe-

taan työnantajana kohderyhmän ja nykyisten työntekijöiden keskuudessa. Haluttujen toimin-

tojen lopputulos puolestaan hahmottaa, kuinka kokemukset ja oletukset työnantajabrändistä 

edesauttavat yrityksen haluamien toimintojen toteutumista. Markkinoinnin tehokkuuden 

avulla yritys voi arvioida viestintäkulujen suhdetta niistä saatuihin tuloksiin: miten esimerkiksi 

eri kanavat viestinnässä toimivat ja miten potentiaaliset työntekijät sitoutuvat yrityksen tuot-

tamaan sisältöön. (Mosley 2014, 253-254.) Edellä mainittujen kolmen tason lisäksi onnistumi-

set voidaan jakaa lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Lyhyen tähtäimen tavoitteet voi-

daan kokea toteutuneen, kun esimerkiksi avoinna olevaan paikkaan tulee paljon hyviä hake-

muksia ja pitkän tähtäimen tavoitteet, kun nykyiset työntekijät kokevat yrityksen hyvänä 

paikkana tehdä töitä. (Mosley & Schmidt 2017, 265.) 

Tärkeintä työnantajabrändin mittaamisessa on, ettei käytetä aina vain samaa mittaria, kuten 

työtyytyväisyyskyselyä, eikä tuloksia tarkastella erillisinä toimintoina, vaan ne yhdistetään 
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yrityksen muihin toimintoihin ja arviointiperusteisiin (Sullivan 2004; Mosley 2014, 253-254). 

Hyviin tuloksiin ei myöskään saa tuudittautua. Yrityksen on jatkuvasti kehitettävä toimin-

taansa työnantajana ja vastattava kohderyhmän muuttuviin tarpeisiin, vaikka määritellyt mit-

tarit näyttäisivät asetettujen tavoitteiden toteutuneen ja yritys nauttisi vahvasta työnanta-

jabrändistä. (Sullivan 2004; Mosley & Schmidt 2017, 311-312.) 

Koska nykyiset työntekijät ovat suuressa roolissa siinä, mitä yrityksestä työnantajana ajatel-

laan, voidaan työnantajabrändin jalkauttamisen onnistumisena pitää työntekijöiden vapaaeh-

toisia positiivisia ulostuloja yrityksen toiminnasta ja kulttuurista. Näillä työntekijöiden lausun-

noilla on suurempi merkitys työnantajamielikuvan muodostumisessa kuin yrityksen omilla lau-

sunnoilla hyvänä työpaikkana toimimisesta. (Sullivan 2004; Mosley & Schmidt 2017, 306.) Toi-

nen tärkeä asia yrityksen työnantajabrändille on se, miten ja missä yrityksestä puhutaan. Esi-

merkiksi alan mediassa esillä oleminen hyvässä valossa, on työnantajabrändin vahvistamisen 

kannalta olennaista. (Sullivan 2004.) 

2.2.2 Työnantajalupaus työnantajan ja työntekijän välillä 

Työnantajalupauksella (Employer Value Proposition, Value Proposition) tarkoitetaan sitä ar-

volupausta, johon yritys haluaa tulla yhdistetyksi työnantajana: mitä yritys lupaa työnhaki-

joille ja mitä yritys todellisuudessa tarjoaa työntekijöilleen. Käytännössä työnantajalupauk-

sen tarkoituksena on antaa selkeät ja totuudenmukaiset perustelut sille, miksi kyseinen yritys 

tulisi valita työnantajaksi ja miksi pysyä kyseisen yrityksen työntekijänä. (Mosley & Schmidt 

2017, 63-64; Backhaus ym. 2004, 502-503.) Toisaalta työnantajalupaus toimii myös molem-

minpuolisena lupauksena siitä, mitä yritys lupaa työntekijälleen ja mitä se puolestaan odottaa 

työntekijältä. Ne yritykset, jotka osaavat tehokkaasti hallita ja johtaa työnantajalupaustaan, 

houkuttelevat enemmän osaajia. Lisäksi näillä yrityksillä on suurempi työntekijöiden sitoutu-

neisuus ja pysyvyys. Työnantajalupausta voi osuvasti verrata asiakaslupaukseen, jonka yritys 

asiakkailleen antaa: lupaus tuotteesta tai palvelusta, minkä asiakas odottaa pitävän maksaes-

saan ratkaisusta. (Mosley & Schmidt 2017, 63-64.) 

Yrityksen työnantajalupauksen ymmärtäminen on tärkeä osa työnantajabrändin kehittämistä, 

koska vahva brändäys perustuu vankalle pohjalle ja systemaattiselle työlle (Mosley & Schmidt 

2017, 64; Robertson & Khatibi 2012, 31). Yrityksen täytyy tietää, mitä työnantajabrändi edus-

taa ja mitä hyötyä se tarjoaa. Tavat kuvailla ja esittää työnantajalupaus sekä siihen liittyvät 

osa-alueet vaihtelevat hieman. Yleisimmin työnantajalupaus kuitenkin esitetään kokonaisuu-

tena, jossa pohjan muodostavat kolmesta viiteen tukipilaria, jotka puolestaan tukevat koko 

työnantajabrändin ydintä eli sitä asiaa, josta yritys haluaa työnantajana olla tunnettu. Usein 

kokonaisuuteen liitetään kuvaus siitä, kuinka työnantajabrändistä viestitään yrityksen sisällä 

ja ulkopuolella. (Mosley & Schmidt 2017, 64.) 
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Työnantajalupauksen rakentamiseen tulisi osallistaa mahdollisimman paljon työntekijöitä yri-

tyksen eri yksiköistä ja osastoista. Osallistamalla iso joukko työntekijöitä työnantajalupauk-

sesta saadaan todenmukaisempi ja työntekijät sitoutuvat siihen todennäköisemmin. Jos ky-

seessä on globaali yritys, voi osallistavaa toimintaa kuten työpajoja tehdä ensin maakohtai-

sesti ja myöhemmin kerätä tieto yhteen, josta muodostetaan koko konsernin työnantajalu-

paus. (Mosley & Schmidt 2017, 65-67.) 

Työnantajalupauksen määrittäminen on pitkälti luovaa ideointia, mutta ideoinnin tulisi silti 

pohjautua aikaisemmassa vaiheessa tehtyyn tutkimukseen yrityksen työnantajabrändin nykyti-

lasta. Kerättyä tietoa ei kannata antaa työpajoihin osallistuville kokonaisuudessaan, vaan se 

tulisi jäsennellä sellaiseen muotoon, että osallistujat ymmärtävät ideoinnin raamit ja voivat 

hyödyntää luovuutensa täyden potentiaalin. Taulukossa 2 on avattu asioita, joita Mosley ym. 

(2017) kehottavat selventämään ideointiin osallistuville. 
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1.) Työnantajabrändin tavoite 

a. Mitä työnantajabrändillä halutaan saavuttaa? 

b. Millaisten raamien sisällä ideoinnissa työskennellään? 

c. Mitkä ovat yritykselle kriittisimmät aihealueet? 

2.) Yrityksen kapasiteetin tarve 

a. Mitä osaamista yritys tarvitsee kasvattaakseen liiketoimintaansa? 

b. Mitä muita tavoitteita yrityksen johdolla on? 

3.) Kohderyhmät 

a. Ketkä ovat ne osaajat, joita yritysbrändin halutaan houkuttelevan? 

b. Kuinka paljon vaihtelua kohderyhmien välillä tulee huomioida? 

4.) Yrityksen nykyinen maine (ulkoinen) 

                   a. Kuinka tunnettu yritys on? 

                   b. Millaisena työnantajana yritystä pidetään? 

                   c. Millainen asema yrityksellä on kilpailijoihin nähden? 

5.) Nykyinen työnantajakokemus 

                   a. Millainen työntekijätyytyväisyys yrityksessä on? 

                   b. Vaihteleeko tyytyväisyys eri osastojen ja yksiköiden välillä? 

6.) Houkuttelevuus- ja sitouttavuustekijät 

                  a. Mitkä asiat kiinnostavat kohderyhmää työnantajassa? 

                  b. Mitkä asiat nostavat kohderyhmän sitoutuneisuutta ja pysyvyyttä? 

Taulukko 2: Työnantajalupauksen ideointiin osallistuville selvennettäviä aihealueita (Mosley 

ym. 2017). 

Nykytilanteen kuvaaminen mahdollisimman visuaalisessa muodossa osallistujille on toimiva 

muoto esittää tietoa. Osallistujille on myös hyvä selventää, mitä työpajoilla halutaan 
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saavuttaa ja miten se linkittyy yrityksen ja koko konsernin brändiin sekä työnantajabrändiin, 

miten työnantajalupauksen määrittäminen etenee työpajojen jälkeen ja miten lopullisesta 

versiosta viestitään sisäisesti ja ulkoisesti. Lisäksi on hyvä avata käytettävää terminologiaa, 

jotta kaikilla on samankaltainen ymmärrys käsitteiden merkityksistä ja yhteyksistä. Kysymyk-

sille ja kommenteille on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta tilanteen avoimuus säilyy ja aiem-

min arvioidun nykytilanteen mahdolliset pienet muutokset ja hienosäädöt voidaan ottaa huo-

mioon. (Mosley & Schmidt 2017, 69-71.) 

Työnantajalupauksen ideoinnin tavoitteena on tunnistaa joukko potentiaalisia asioita, jotka 

auttavat lopullisen työnantajalupauksen muodostamisessa. Ideointityöpajojen jälkeen tulisi 

olla tiedossa työnantajalupauksen potentiaaliset osa-alueet, yrityksen lupaukset ja odotukset 

työntekijöitä kohtaan, nykyiset vahvuudet ja tulevaisuuden tavoitteet, yhtäläisyydet ja eroa-

vaisuudet avainkilpailijoiden välillä, brändin haluttu persoonallisuus sekä vaihtoehtoja työn-

antajabrändin ydinlupaukselle. (Mosley & Schmidt 2017, 69.) 

Lopullisen työnantajalupauksen laatiminen on oma prosessinsa, jonka tulisi olla yhden ihmisen 

tai osaston vastuulla. Työnantajalupaus toimii pohjana sille lupaukselle, joka työntekijälle an-

netaan. Lisäksi sitä tulisi voida hyödyntää työnantajaviestinnässä. Hyvä työnantajalupaus on 

selkeä ja totuudenmukainen sekä niin houkutteleva, että yrityksen kulttuuri ja toiminnan ydin 

selviää myös ulkopuolisille toimijoille. Työnantajalupauksen viimeistelyyn on hyvä varata ai-

kaa ja sitä tulee osata arvioida eri näkökulmista kriittisesti. Olisi myös tärkeää, että luon-

nosta työnantajalupauksesta arvioitaisiin eri sidosryhmien kuten nykyisten työntekijöiden, eri 

toimintayksiköiden ja potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa. Työnantajalupauksen tes-

tauksella voidaan saada arvokasta tietoa siitä, onko se oikeasti esimerkiksi houkutteleva, us-

kottava ja totuudenmukainen. Arviointien jälkeen lopullinen työnantajalupaus tulisi hyväksyt-

tää vielä johtotasolla, jotta sitoutuneisuus ja sitä myötä työnantajalupauksen jalkauttaminen 

organisaatioon voidaan varmistaa. (Mosley & Schmidt 2017, 78-82.) 

2.3 B2B-myyntityö ja kilpailu osaavista myyjistä 

Yritykset toimivat muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa niiden on kehitettävä toimin-

taansa jatkuvasti pärjätäkseen mukana kilpailussa ja varmistaakseen yrityksen olemassaolo 

myös tulevaisuudessa. Yritysten toiminnan lähtökohtana on asiakassuhteiden luominen, eli nii-

den tulee löytää asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan tuotteista ja palveluista. Jos asi-

akkaita ei ole, yrityksen toiminta ei ole kannattavaa. Myyminen kuuluu yritysten jokapäiväi-

seen arkeen ja voidaankin ajatella, että jollain tavalla kaikki yrityksen työntekijät ovat osalli-

sena myynnissä huolimatta siitä, onko kyseessä sitten yrityksen ulkoinen tai sisäinen asiakas. 

(Hänti, Kairisto-Mertanen & Kock 2016, 8-13, 15, 20, 112-114; Kortelainen & Kyrö 2015, 8-10; 

Maury ym. 2016, 47, 63-64.) 
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Joillakin myyminen on määritelty selkeästi heidän työtehtäväkseen, ja tällöin voidaan puhua 

ammattimyyjästä. Myyjien tehtävänä on herättää asiakkaan kiinnostus myytäviä tuotteita ja 

palveluita kohtaan sekä tarjota asiakkaalle sellaista arvoa, että lopputuloksena on kauppa ja 

asiakassuhteen syntyminen. Parhaimmillaan myyjä pystyy tarjoamaan asiakkaalle toimivan 

ratkaisun, joka vastaa asiakkaan tarpeisiin ja ongelmiin. Lisäksi myyjät toimivat asiakkaiden 

ääninä yrityksissä, joissa suuri paine jatkuvalle tuote- ja palvelukehitykselle lisääntyy. (Hänti 

ym. 2016, 12; Kortelainen ym. 2015, 8-10; Maury ym. 2016, 47-48.)  

B2B-myynnin (Business to Business) ja B2C-myynnin (Business to Consumer) selkein ero on 

siinä, kenelle myydään. B2B-myynnissä loppuasiakkaana on yritys, kun taas B2C-myynnissä ku-

luttaja eli yksityinen henkilö. Yritykseltä yritykselle tapahtuvan myynnin koetaan olevan haas-

teellisempaa kuin kuluttajamyynnin, koska myytävät ratkaisut ovat kalliimpia, ostoprosessit 

monimutkaisempia ja toisella puolella on asiakas, joka tekee ostamista ammatikseen. Lisäksi 

usein yrityspuolella päätöksistä ei vastaa yksi henkilö vaan kokonainen tiimi. (Connick 2020.) 

Suomessa myyntityö koetaan helposti lipeväksi huijaamiseksi, jonka takia moni saattaa vie-

roksua ja pelätä sitä (Maury ym. 2016, 7-9; 47). Vaikka myyntityön arvostus on noussut, on se 

eri tasolla kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa myynti koetaan luontevammaksi (Korpela 

2015, 17).  Proof Advisoryn toimitusjohtaja Lassi Kurkijärvi kuvaa myyntiä ja sen tilaa Suo-

messa osuvasti Markkinoinnin & Mainonnan artikkelissa: ”Suomessa myyminen mielletään liian 

usein pelkäksi tuputtamiseksi, vaikka se todellisuudessa on kaikkea muuta. Myyminen on tai-

toa argumentoida ja kiteyttää ideansa niin hyvin, että toiselle herää halu se oikeasti ostaa”. 

(Markkinointi & Mainonta 2019.) Mayry ym. (2015) peräänkuuluttavatkin myyntiasenteen ja 

aktiivisen palveluhalukkuuden istuttamista syvälle yrityskulttuuriin ja koskemaan mahdollisim-

man montaa roolia organisaatiossa (Maury ym. 2016, 8-9). Toisaalta myyntityön vierastamisen 

voidaan olettaa myös johtuvan siitä, että myyntityötä pidetään liian vaikeana. Jokitalo (2016, 

5-7) uskoo haastavuuden johtuvan enemmän siitä, että suuomalaiset uskovat myyntitaitojen 

olevan jotain, jonka kanssa synnytään sen sijaan, että myynnin perustaitoja pyrittäisiin kehit-

tämään esimerkiksi suunnitelmallisuudella. 

Myynti on monimuotoista asiakkaan tarpeiden selvittämistä ja haasteiden ratkaisemista (Kor-

telainen ym. 2015, 8). Kyseessä on dialogi, joka pohjautuu molemminpuoliseen kuuntelemi-

seen sekä vuoropuheluun, ja jonka tavoitteena on löytää molempia osapuolia tyydyttävä rat-

kaisu (Hänti ym. 2016, 12). Asiakas ostaa tuotteen tai palvelun ratkaistakseen jonkin haasteen 

tai parantaakseen omaa liiketoimintaansa. Myyjän täytyy siis osata muodostaa asiakkaalle jo-

tain arvoa. Asiakassuhteen kesto vaihtelee tapauskohtaisesti: asiakkaan ja myyjän välillä voi 

tapahtua vain yksittäinen kaupankäynti tai heille voi muodostua pitkäaikainen asiakassuhde, 

jolloin asiakas ostaa myyjältä toistuvasti. (Hänti ym. 2016, 47-48, 53.) 
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Myynti ja myyjän rooli ovat muuttuneet paljon aikaisemmasta suoraviivaisesta myynnistä, 

jossa lopputuloksena tuli myydä asiakkaalle hinnalla millä hyvänsä (Kortelainen ym. 2015, 8). 

Hänti ym. (2016) kuvaavat myyjän roolin muuttumista tuotteiden toimittajasta suostutteli-

jaksi ja myöhemmin ongelmien ratkaisijaksi. Nykyään myyjän rooliin kuuluu asiakassuhteen 

säännöllinen rakentaminen ja kehittäminen. Myyjän roolin lisäksi tavat tehdä myyntiä ovat 

muuttuneet: myyntiä voi tehdä missä ja milloin vain, kun vuorovaikutuksen apuvälineet ovat 

lisääntyneet (Hänti ym. 2016, 10, 13-15.) 

Ymmärrys siitä, millaiset asiat johtavat myyjän ja myyntiprosessin onnistuneeseen lopputu-

lokseen, on lisääntynyt (Hänti ym. 2016, 13). Kortelainen ym. (2015) jakavat myyjän menesty-

miseen vaikuttavat tekijät kahteen osaan: myyjän itsensä vastuulla oleviin ja yrityksen eli 

työnantajan vastuulla oleviin asioihin. Myyjän vastuulla on hänen omaan toimintaansa liittyvät 

psykologiset ja toiminnalliset tekijät, joita myyjä voi kehittää ulkopuolisen tuen lisäksi omin 

avuin. (Kortelainen ym. 2015, 96-102.) Nämä tekijät on esitetty kuvassa 3 vasemmalla puo-

lella. 

 

  

Kuva 3: Myyjän menestymiseen vaikuttavat tekijät (Kortelainen ym. 2015, 97-107). 

Alan kirjallisuudessa toistuvat tietyt luonteenpiirteet, kun puhutaan menestyvästä myyjästä. 

Myyjän perustietoihin kuuluvat asiakas-, toimiala- ja kilpailijatuntemus. Perustietojen lisäksi 

myyjällä tulee olla rohkeutta toimia asiakaslähtöisesti ja ehdottaa erilaisia ratkaisuja sekä 

kauppaa asiakkaalle. Vuorovaikutustaidot, tunneäly, taito kuunnella asiakasta ja ratkaista asi-

akkaan ongelmat auttavat myyjää onnistumaan työssään. Lisäksi hänen täytyy olla aktiivinen 

ja systemaattinen sekä valmis sopeutumaan tilanteiden muuttuessa. Itsensä jatkuva 
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kehittäminen on myös toivottava ominaisuus. Vaikka onnistumisia ei aina tulisikaan, täytyy 

myyjällä olla asennetta ja kykyä käsitellä pettymyksen ja epäonnistumisen tunteita. (Kortelai-

nen ym. 2015, 96-102; Hänti ym. 2016, 12, 101-108, 107; Maury ym. 2016, 73-74.)  

Yrityksen vastuulla puolestaan on mahdollistaa myyjän toiminta palvelemalla häntä hyvin si-

säisesti (Hänti ym. 2016, 12). Tähän kuuluvat myyjän osaamisen jatkuva kehittäminen, työn 

mahdollistaminen ja suoritukseen liittyvien kannustimien tarjoaminen. Nämä tekijät on esi-

tetty kuvan 3 oikealla puolella. Yrityksen tulee tunnistaa myynnin mahdolliset esteet, kuten 

tuotteiden ja palveluiden toimitusvaikeudet, liian korkea hinta, puutteellinen laatu tai yrityk-

sen ja sen tuotteiden huono tunnettuus. Myyjän osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan muun 

muassa myyjän suoriutumisen arviointia myyjän kanssa, hänen ammattitaitonsa säännöllistä 

kehittämistä sekä henkisestä ja fyysisestä työhyvinvoinnista huolehtimista. Henkiseen työhy-

vinvointiin yritys voi vaikuttaa tarjoamalla työntekijöilleen hyvän työilmapiirin, onnistumisen 

tunteita, realistiset tavoitteet ja monipuoliset työtehtävät. Henkinen hyvinvointi vaikuttaa 

oleellisesti myyjän tuloksellisuuteen. Fyysinen työhyvinvointi sen sijaan tarkoittaa esimerkiksi 

oikeanlaisia välineitä työn suorittamiseen. Myynnistä palkitsemisen tulisi osaltaan olla linjassa 

yrityksen muiden strategisten tavoitteiden ja linjausten kanssa. (Kortelainen ym. 2015, 102-

107.) 

Kilpailu osaavista myyjistä kasvaa jatkuvasti. Yhtenä syynä voidaan nähdä myyntityön arvos-

tuksen nousun, jolloin myyntiin liittyviä paikkoja laitetaan rohkeammin yrityksissä hakuun. 

Hänti ym. (2016) puolestaan toteavat, että menneinä vuosina suomalaisten erinomaiset tuot-

teet ovat myyneet itse itsensä, jolloin aktiivista myyntiä ei ole niin paljon koettu tarvittavan. 

Tänä päivänä kilpailu on kuitenkin tiukentunut muun muassa markkinoiden globalisoitumisesta 

johtuen, jolloin myös myyntiä tarvitaan enemmän. (Hänti ym. 2016, 15, 25.) Vahvasta työn-

antajabrändistä voi siis olla hyötyä myös myynnin alalla ja myynnin ammattilaisten kiinnos-

tuksen herättämisessä ja sitouttamisessa yrityksiin. 

2.4 Kuinka työnantajabrändäyksellä voidaan vaikuttaa pulaan myyjistä? 

Vahvalla työnantajabrändillä voidaan saada aikaan myönteinen vaikutus yrityksen rekrytoin-

teihin, työntekijöiden sitoutuneisuuteen, pysyvyyteen ja tehokkuuteen sekä kilpailuedun luo-

miseen. Vankan yritysbrändin omaavat yritykset houkuttelevat enemmän niitä osaajia, joita 

yritys esimerkiksi kasvusuunnitelmiensa tukemiseksi tarvitsee. Lisäksi, kun työntekijät ovat 

tyytyväisiä työnantajaansa ja työtehtäviinsä, he myös sitoutuvat yritykseen paremmin eivätkä 

koe työpaikan vaihtoa tarpeelliseksi. Näin ollen yritykselle kehittyy vahva osaaminen, jonka 

avulla liiketoimintaa voidaan viedä eteenpäin ja saavutetaan kilpailuetua muihin yrityksiin. 

(Mosley & Schmidt 2017, 9; Sullivan 2004.) 

Työnantajabrändi toimii siis ikään kuin pohjana kaikelle tekemiselle liittyen työntekijöihin. 

Käsitteen alle mahtuu monia osa-alueita, joiden tehtävänä on vahvistaa ja tukea 
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työnantajabrändiä ja sen strategista kehittämistä. Kun työnantajabrändiin ja siihen liittyvien 

osa-alueiden suhde on tasapainossa, on yrityksen helpompi houkutella tarvitsemiaan osaajia 

työskentelemään yritykseen ja saada heidät sitoutumaan ja pysymään pidempään. (Ewing ym. 

2002, 5; Mosley & Schmidt 2017, 9-12; Robertson & Khatibi 2012, 43; Backhaus ym. 2004, 501-

504; Mosley 2014, 24; Sullivan 2004.)  

Yksi tärkeä osa vahvaa työnantajabrändiä on se, että yritys on määritellyt kohderyhmänsä 

työnhakijamarkkinoilla eli tietää, millaisia osaajia se tarvitsee menestyäkseen (Mosley 2014, 

63-65, 77; Mosley & Schmidt 2017, 29-31). Siksi on oleellista ymmärtää myynnin tärkeys am-

mattina ja yritykselle elintärkeänä toimintona, jotta myynnin arvostus kasvaa.  

Yrityksen tulee tarjota myyjälle sellaiset olosuhteet, että myyjä pääsee toteuttamaan työ-

tään mahdollisimman tuloksellisesti (Kortelainen ym. 2015, 102-103). Kun yritys ymmärtää, 

mitä myyjä tarvitsee menestyäkseen ja luo hyvät puitteet työn toteuttamiselle, voidaan myös 

luoda kilpailuetua työnantajana myynnin alalla, jossa kilpailu osaajista käy kovana.  

Toisaalta yrityksen on oltava tietoinen niistä asioista ja ominaisuuksista, joita myyjältä itsel-

tään on löydyttävä, jotta myyntityössä on mahdollista pärjätä. Yritys voi tiettyyn pisteeseen 

asti tarjota otollisen pohjan myyntityön tekemiselle, mutta paljon työn onnistumisesta riip-

puu myyjästä itsestään. (Kortelainen ym. 2015, 96-102.) Kun yritys on määrittänyt millaisia 

tekijöitä myynnin pariin tulee rekrytoida, voidaan rekrytointia tehostaa ja mahdolliset virhe-

rekrytoinnit vähenevät. Opinnäytetyön pääkäsitteet ja niiden väliset suhteet on havainnollis-

tettu kuvassa 4. 

 

 
 
Kuva 4: Opinnäytetyön käsitteiden väliset suhteet.  

Strateginen 
työskentely yrityksen 

työnantajabrändin parissa
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Kuvassa 4 käsitteet työnantajabrändi ja B2B-myyntityö on kuvattu erillisinä ympyröinä, jotka 

rinnakkain asetettuna muodostavat keskelle yhteisen alueen. Tämä alue kuvaa vahvaa työnan-

tajabrändiä ja siitä saatavia hyötyjä, jotka tulevat strategisen työnantajabrändäyksen ja B2B-

myyntityön sekä hyvän myyjän ominaisuuksien ja tarpeiden ymmärtämisen seurauksena. Tie-

toperusta muodostaa olettamuksen, että strategisella työnantajabrändäyksellä voidaan vai-

kuttaa ratkaisevasti pulaan hyvistä myyjistä. 

3 Tutkimuksellinen kehittämistyö tapaustutkimuksena 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia ja lähestymistapa, jonka tavoitteena on saada perus-

teellinen ja syvällinen ymmärrys yksittäisestä tai pienestä joukosta tapauksia niiden aidossa 

toimintaympäristössä. Tapaustutkimus valitaan usein lähestymistavaksi silloin, kun halutaan 

saada vastauksia kysymyksiin miksi tai miten. Tutkittava tapaus (tai tapaukset) on rajattu ko-

konaisuus, kuten yritys, tapahtuma tai sosiaalinen ilmiö. Vaikka tapaustutkimuksella pyritään 

lisäämään ymmärrystä tietystä asiasta tai ilmiöstä, ei sen tavoitteena ole pyrkiä yleistettävyy-

teen. (Yin 2014, 4-6,11, 16, 23.) Tapaustutkimus oli selkeä valinta kehittämistyön lähestymis-

tavaksi, koska opinnäytetyössä pyritään ymmärtämään hyvin rajattua kokonaisuutta eli Suomi 

Mediaplanet Oy:n työnantajabrändiä ja sen kehitettävyyttä. 

Yin (2014, 1) kuvaa tapaustutkimuksen lineaariseksi ja iteratiiviseksi prosessiksi (kuva 5), jo-

hon kuuluu kuusi vaihetta: suunnitelma (Plan), suunnittelu (Design), valmistelu (Prepare), tie-

donkeruu (Collect), analysointi (Analyze) ja tulosten jakaminen (Share). 

 

Kuva 5: Tapaustutkimuksen vaiheet (Yin, 2014). 
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Tämä opinnäytetyö etenee tapaustutkimuksen mukaisesti Yinin (2014) näkemystä mukaillen. 

Kaikkia vaiheita ei ole kuitenkaan kuvattu erikseen, vaan osa on yhdistelty samoihin alalukui-

hin. Jokaisessa alaluvussa kuvataan vaihetta ensin Yinin (2014) näkemyksen mukaan ja sen 

jälkeen kuvaillaan, miten kehittämistyö on edennyt kyseisessä vaiheessa. Tulosten jakaminen 

ja raportointivaihe on opinnäytetyössä oma lukunsa (luku 4). 

3.1 Suunnittelu ja valmistelu 

Kun tutkija on todennut tapaustutkimuksen olevan tutkimukselle sopivin lähestymistapa, siir-

rytään tutkimuksen suunnitteluun ja valmisteluun. Tutkijan on valittava tutkittava tapaus tai 

tapaukset. Yin (2014) suosittelee valitsemaan tapauksen, jonka aineistoon tutkijalla on riit-

tävä pääsy ja joka todennäköisemmin auttaa vastamaan asetettuun tutkimuskysymykseen. 

Tutkimuskysymysten määrittelyä ja tutkimuksen rajausta ohjaavat alan kirjallisuus, josta tut-

kijan tulisi valita itseään kiinnostava aihealue, ja aiemmat tutkimukset, joiden tutkimuskysy-

mykset auttavat hahmottamaan oman tutkimuksen tarpeellisuutta ja näkökulmaa. (Yin 2014, 

27-37.) 

Tutkimussuunnitelman riittävyyttä voidaan arvioida neljän osa-alueen perusteella: rakenneva-

liditeetti, sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti ja reliabiliteetti. Rakennevaliditeetilla 

tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin on löydetty soveltuvat mittarit tutkittavaan asiaan, kun taas 

sisäisellä ja ulkoisella validiteetilla sitä, miten määrittelyt ja päätelmät tutkimuksessa on 

tehty suhteessa aineistoon. Reliabiliteetti ilmaisee sen, miten luotettavasti mittaus on tehty 

ja onko se toistettavissa samoin tuloksin. (Yin 2014, 45-49.) 

Onnistunut aineiston keruu vaatii huolellista valmistelua, koska väärin tehtynä koko tapaus-

tutkimus voi epäonnistua. Tutkijan tulee olla perehtynyt tutkimuksen teoreettiseen viiteke-

hykseen kokonaiskuvan ymmärtämiseksi ja esimerkiksi analysointivaiheen onnistumisen var-

mistamiseksi. Tutkijalla tulee olla taito kysyä oikeat kysymykset, mutta myös omaksua suuri 

määrä tietoa ilman ennakkoasenteita. Lisäksi tutkijalta odotetaan sopeutuvaisuutta ja muun-

tautumiskykyä, sillä harva tapaustutkimus etenee täysin alkuperäisen suunnitelman mukai-

sesti. (Yin 2014, 71-77.) 

Tutkijan tulee myös varmistaa tutkimuksen eettisyys. Muun muassa kaikki tutkimukseen liitty-

vät lupa-asiat tulee olla kunnossa ja tutkimukseen osallistuvien ihmisten yksityisyys ja luotta-

muksellisuus taata. Valmisteluvaiheeseen voi kuulua myös tapaustutkimuksen toteutuksen 

harjoittelua. Lisäksi toimintatapoihin liittyvät säännöt eli protokolla tulee olla määriteltynä, 

sillä se ohjaa tutkijaa tiedon keräämisessä ja sen avulla voidaan kasvattaa tutkimuksen luo-

tettavuutta. (Yin 2014, 77-84.) 

Opinnäytetyöprosessin alussa oli selvää, että tapaustutkimus tehdään opinnäytetyöntekijän 

työpaikalle. Aiheen valintaan ja rajaukseen vaikuttivat aiheen ajankohtaisuus 
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kohdeorganisaatiossa sekä opinnäytetyöntekijän kiinnostus kyseistä aihetta kohtaan. Opinnäy-

tetyöntekijä on olennaisessa roolissa työnantajabrändin strategisessa kehittämisessä kohdeor-

ganisaatiossa, joten prosessin alussa tiedettiin, että opinnäytetyön tuloksia tullaa hyödyntä-

mään ja jatkokehittämään tulevaisuudessa. Opinnäytetyöhön liittyvät lupa-asiat käsiteltiin 

suullisesti toimeksiantajan kanssa. Tässä opinnäytetyössä haastateltavien ihmisten henkilölli-

syyttä ei kerrota heidän yksityisyytensä suojelemiseksi. 

3.2 Aineiston keruu 

Tapaustutkimukselle on tyypillistä, jopa suositeltavaa, että aineisto kerätään useasta eri läh-

teestä. Aineisto voi olla sekä laadullista että määrällistä. Yleisimmät tiedonkeruun muodot ja 

lähteet ovat suora ja osallistava havainnointi, haastattelut, arkistotallenteet, dokumentit 

sekä fyysiset artefaktit. Aineiston keräämisen eri vaiheissa on hyvä muistaa tutkimuksen vali-

diteetteihin ja reliabiliteettiin liittyvät kysymykset. Yin (2014) muistuttaa, että tehdäkseen 

laadukkaan tapaustutkimuksen, tutkijan pitää muistaa neljä tiedonkeruun periaatetta: useat 

eri lähteet, tietopohjan luominen ja hallinta, aineiston ja sen päätelmien avoimuus ja selkeys 

tutkimuksen ulkopuolisille sekä tarkkaavaisuus sähköisten lähteiden kuten sosiaalisen median 

käyttämisessä. (Yin 2014, 103-105, 123, 127, 129.)  

Tulosten luotettavuuden lisäämiseksi on hyvä käyttää erilaisia triangulaatioita, jotka voidaan 

jakaa neljään osa-alueeseen: aineistotriangulaatio, tutkijatriangulaatio, teoriatriangulaatio ja 

menetelmätriangulaatio. Tapaustutkimukselle tyypillistä on aineistotriangulaation hyödyntä-

minen eli aineiston kerääminen monesta lähteestä eri menetelmin. Tällöin tapaustutkimukset 

koetaan luotettavimmiksi tuloksiltaan kuin ne tapaustutkimukset, joissa tieto on kerätty vain 

yhtä lähdettä tai menetelmää hyödyntäen. (Yin 2014, 118-121.)  

Aineistotriangulaation merkitys korostuu myös työnantajabrändiä tutkiessa. Työnantajabrän-

din tutkiminen on laaja kokonaisuus, ja nykytilanteen kartoitusta varten voi käyttää eri mene-

telmiä. Johdon tavoitteiden selvittämisen lisäksi Mosley ja Schmidt (2017) suosittelevatkin te-

kemään tutkimusta ainakin nykyiset työntekijät, potentiaaliset kandidaatit ja työntekijät huo-

mioiden (Mosley & Schmidt 2017, 81). Tätä opinnäytetyötä varten tietoa on kerätty eri mene-

telmin kohdeorganisaation nykyisiltä työntekijöiltä ja työnhakijaprofiiliin soveltuvalta kohde-

ryhmältä, jolloin aineistotriangulaation voi sanoa muodostuneen. 

Tiedon lähteinä käytettiin teemahaastatteluita, vasta julkaistua työnantajabrändiin liittyvää 

tutkimusta ja Suomi Mediaplanetilla kesäkuussa 2019 tehtyä työntekijätyytyväisyyskyselyä. 

Teemahaastattelut suoritettiin Suomi Mediaplanet Oy:n maajohtajalle Saara Silvánille ja nel-

jälle nykyiselle työntekijälle. Haastateltavat työskentelevät myynnin parissa, ja ovat joko ol-

leet tai yhä työskentelevät projektipäällikköinä. Teemahaastatteluiden lisäksi aineistoa kerät-

tiin vastikään julkaistusta työnantajamielikuvaan liittyvästä tutkimuksesta ja kohdeorganisaa-

tiossa hiljattain tehdystä työtyytyväisyyskyselystä. Opinnäytetyön prosessin alussa oli 
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tarkoituksena kerätä tietoa kyselyn muodossa potentiaalisilta työntekijöiltä eli 20-30-vuoti-

ailta työnhakijoilta. Olemassa oli jo kuitenkin runsaasti aiheeseen liittyvää ajankohtaista tie-

toa, jota opinnäytetyön tekijä päätti hyödyntää oman kyselyn sijaan. Se ei välttämättä olisi 

tuonut mitään uutta vastaavan tiedon rinnalle. Lisäksi yksi tiedonkeruumenetelmistä oli osal-

listava workshop-työskentely, jossa nykyisten työntekijöiden kanssa ideoitiin pohja kohdeor-

ganisaation työnantajalupaukselle. Osallistavan menetelmän aikana opinnäytetyön tekijä ha-

vainnoi tilannetta saadakseen tietoa osallistujien reaktioista ja suhtautumisesta ideoituihin 

aiheisiin. 

Opinnäytetyötä varten kerätty ja tallennettu aineisto säilytetään asianmukaisesti opinnäyte-

työprosessin ajan. Teemahaastattelut nauhoitettiin opinnäytetyöntekijän puhelimella erilli-

sellä äänitesovelluksella ja litteroitiin tekijän tietokoneelle. Havainnoinnin aikana muistiinpa-

noja kirjoitettiin myös tietokoneelle. Äänitteitä, litterointeja ja muistiinpanoja säilytetään 

lukitussa puhelimessa sekä tietokoneella opinnäytetyön teon ajan eikä niihin ole pääsyä 

muilla kuin opinnäytetyöntekijällä. Työn valmistumisen jälkeen äänitteet, litteroinnit ja muis-

tiinpanot hävitetään asianmukaisesti.  

3.2.1 Tiedon keruu teemahaastatteluilla 

Haastattelu on suoraa kielellistä vuorovaikutusta, jossa osapuolet vaikuttavat toisiinsa, ja 

jonka tarkoituksena on tiedon kerääminen. Se on joustava menetelmä, ja siksi se sopiikin mo-

niin tutkimustarkoituksiin. Haastattelu on ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa, 

koska se tapahtuu tutkijan aloitteesta ja on hänen johdattelemaansa. Ei-kielelliset vihjeet 

auttavat ymmärtämään haastateltavien vastauksia ja selvittämään vastausten taustalla olevia 

motiiveja. Haastattelussa tärkeää on luottamuksellisuus. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34, 42-43; 

Eskola & Suoranta 1998, 63.)  

Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on haastattelumenetelmä, jonka tarkoi-

tuksena on kerätä tietoa ennalta määrätyistä teemoista ja tuoda tutkittavien ääni kuuluviin. 

Menetelmänä teemahaastattelu sijoittuu lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastat-

telun väliin. Teemahaastattelussa kysymykset eli teema-alueet ovat ennalta määritetty ja ne 

ovat kaikille haastateltaville samat. Haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki etukä-

teen määrätyt teemat käydään haastateltavien kanssa läpi. Teemojen järjestystä on kuitenkin 

mahdollista muuttaa haastattelun aikana ja haastateltavat voivat vastata omin sanoin, toisin 

kuin esimerkiksi lomakehaastattelussa. Teemahaastattelu ei kuitenkaan ole yhtä vapaa kuin 

syvähaastattelu, jossa tutkija voi vapaammin muokata teemoja. Menetelmä ei aseta vaati-

muksia haastattelukertojen määrästä tai siitä, kuinka syvälle aiheen käsittelyssä tulee mennä. 

Tärkeintä on, että tietoa saadaan riittävän paljon. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47-48; Eskola & 

Suoranta 1998, 63.) 
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Teemahaastattelun suunnittelussa yksi tärkeimmistä tehtävistä on haastatteluteemojen suun-

nittelu. Tarkoituksena ei ole laatia yksityiskohtaista kysymysluetteloa vaan teema-alueluet-

telo, joka toimii haastattelutilanteessa haastattelijan muistilistana. Haastattelija voi tarvitta-

essa jatkaa ja syventää keskustelua haastattelutilanteessa, jos tutkimusintressit sitä edellyt-

tävät ja haastateltavan edellytykset sekä kiinnostus sen mahdollistavat. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 65-68.) 

Opinnäytetyötä varten teemahaastattelu valittiin yhdeksi tiedonkeruumenetelmäksi sen mah-

dollistaman syvällisen tiedon, mutta toisaalta haastattelutilanteen joustavuuden takia. Kai-

kilta haastateltavilta haluttiin kysyä samat asiat ennalta määriteltyihin teemoihin liittyen, 

mutta keskustelun tuli pysyä avoimena. Lisäksi opinnäytetyöntekijä halusi mahdollistaa, että 

kysymysten järjestystä ja muotoilua voitiin vaihtaa ja keskustelua tarvittaessa syventää ja 

jatkaa.  

Teemahaastatteluita varten tehtiin kaksi runkoa (liitteet 1 ja 2): toinen maajohtajan haastat-

telua ja toinen nykyisten työntekijöiden haastatteluita varten. Maajohtajan haastattelun tar-

koituksena oli kartoittaa nykytilannetta ja opinnäytetyön tavoitteita toimeksiantajan näkökul-

masta. Nykyisten työntekijöiden haastatteluiden tavoitteena oli muun muassa selvittää, mitkä 

asiat kohdeorganisaatiossa ovat sitouttaneet ja motivoineet heitä sekä mitä asioita työnanta-

jabrändin kehittämisessä tulisi huomioida jatkossa potentiaalisten työntekijöiden houkuttele-

miseksi ja sitouttamiseksi. 

Haastattelut suoritettiin lokakuussa 2019. Ensimmäisenä oli maajohtajan teemahaastattelu. 

Sen jälkeen nykyisten työntekijöiden teemahaastattelurunkoa tarkennettiin vielä hieman. Ny-

kyisistä työntekijöitä haastateltaviksi valittiin neljä henkilöä, jotka haastatteluhetkellä toimi-

vat tai ovat toimineet projektipäällikön tehtävissä Mediaplanetilla eli he työskentelevät 

myynnin parissa. Haastateltavien valintaan vaikutti myös haastateltavien taustat: kaikilla 

haastateltavilla oli erilainen koulutus- tai työhistoria, he olivat iältään 20-29-vuotiaita ja työs-

kennelleet kohdeorganisaatiossa haastatteluhetkillä kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen.  

3.2.2 Olemassa oleva aineisto tiedon lähteenä 

Tapaustutkimukselle tyypillistä on käyttää olemassa olevaa aineistoa tiedon lähteenä. Usein 

tällä tarkoitetaan erilaisia arkistotallenteita tai dokumentteja, jotka voivat olla esimerkiksi 

sähköposteja, lehtiartikkeleita ja muistiinpanoja. Niiden tärkein tehtävä on vahvistaa ja laa-

jentaa muista lähteistä saatua tietoa. Olemassa olevaa aineistoa valitessa ja käytettäessä on 

oltava erityisen tarkka niiden luotettavuudesta sekä paikkansapitävyydestä. Tutkijan tulee 

ymmärtää, mitä varten kyseinen lähde on luotu ja mitä päämäärää se on alkuperäisesti aja-

nut.  (Yin 2014, 105-109.)  
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Kesäkuussa 2019 kohdeorganisaatiossa toteutettiin koko konsernin laajuinen työtyytyväisyys-

kysely. Kysely toteutettiin sähköisesti ja siihen vastattiin nimettömästi. Vastaukset kerättiin 

maakohtaisesti, ja tuloksista tehtiin yhteenvedot, jotka annettiin jokaisen maan maajohta-

jalle. Vastaukset saatiin 20 Suomen toimiston työntekijältä. Kyselyhetkellä työntekijöitä Suo-

men toimistolla oli noin 24. Elokuussa 2019 tulokset käytiin läpi työntekijöiden kanssa yhtei-

sessä aamupalaverissa. (Kohdeorganisaation sisäinen materiaali 2019.) 

Toinen olemassa oleva tieto, jota opinnäytetyössä hyödynnettiin, oli Young Professional  

Attraction Index (YPAI) -tutkimusraportti. Henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyritys Academic 

Work toteutti tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää, mitä nuoret ammattilaiset odotta-

vat työelämältä ja mitä he haluavat tulevalta työnantajaltaan (Academic Work 2019, 2). Tu-

lokset julkaistiin syksyllä 2019. Opinnäytetyöntekijä oli 1.10.2019 paikalla tulosten julkista-

mistilaisuudessa. 

YPAI-tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa, jotka olivat esitutkimus, päätutkimus ja syvä-

haastattelut. Vastaukset kerättiin yhteensä 3985 henkilöltä, joiden yhteystiedot ovat peräisin 

Academic Workin tietokannasta. Vastaajista suurimmalla osalla oli kaupallinen, teknillinen tai 

IT-koulutus, ja pienempi osa oli luonnontieteellisiltä tai humanistisilta aloilta. 51 prosenttia 

vastaajista olivat työssäkäyviä, 23 % opiskelijoita, 13 % työnhakijoita ja 3 % muita. Kaikkien 

vastaajien vastausten tulosten lisäksi tutkimusraportissa tulokset oli jaettu pienempiin ryh-

miin alakohtaisesti. (Academic Work 2019, 6-7.)  

3.2.3 Osallistava työskentely työnantajalupauksen muodostamisen tukena 

Tammikuussa 2020 kohdeorganisaatiossa järjestettiin osallistava työskentelypaja. Tarkoituk-

sena oli yhdessä nykyisten työntekijöiden kanssa ideoida materiaalia lopullisen työnantajalu-

pauksen muodostamista varten. Työnantajalupausta oli tarkoitus tulevaisuudessa voida hyö-

dyntää yrityksen työnantajabrändäyksessä. Osallistavaa ideointiin osallistui 18 nykyistä työn-

tekijää. Suurin osa osallistujista työskentelee myynnin puolella projektipäällikköinä tai tiimin-

vetäjinä, mutta lisäksi osallistujia oli tuotannon puolelta.  

Osallistava työskentely ja yhteisöllinen ideointi sopivat tilanteisiin, joissa halutaan saada ih-

misiä helposti osallistumaan suunnitteluun, ideointiin tai muuhun keskusteluun. Työskentelyn 

tavoitteena on tuottaa uusia ideoita, ratkaisuja ja näkökulmia. Osallistavat menetelmät ovat 

erilaisia työkaluja tai harjoituksia, joiden avulla ohjataan suunnittelu- ja keskustelutilanteita. 

Tarkoituksena on madaltaa osallistumisen kynnystä ja tehdä asiat ymmärrettäviksi. Ryhmän 

vetäjän rooli osallistavassa työskentelyssä on tärkeä, jotta tilanteesta saadaan avoin, kiiree-

tön ja vuorovaikutuksellinen. Vetäjän tehtävänä on ohjata keskustelua ilman, että hän antaa 

valmiita vastauksia tai ratkaisuja osallistujille. Ryhmältä puolestaan vaaditaan ryhmässä toi-

mimisen taitoa sekä luovan toiminnan edellyttämää positiivista ajattelua ja asennetta. (Oja-

salo, Moilanen & Ritalahti 2014, 158-160; Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2017, 6-7.) 
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Ideointiin soveltuvaa menetelmää valitessa on hyvä pohtia työskentelyn tarkoitusta ja tavoi-

tetta, ryhmän kokoa ja työskentelyyn käytettävissä olevaa aikaa. Menetelmiä voi myös yhdis-

tää. Osallistavaksi menetelmäksi ideointiin valittiin aivoriihen ja tuplatiimin yhdistelmä. Mo-

lemmat ovat ideointiin ja yhteisölliseen kehittämistyöhön soveltuvia menetelmiä, joiden ta-

voitteena on tuottaa mahdollisimman paljon ideoita ja karsia niitä vasta lopuksi. Työskentely 

tapahtuu itsenäisesti, pareittain ja ryhmissä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 160-161; 

TJS Opintokeskus 2019.) 

Työpajassa opinnäytetyön tekijä toimi ryhmän vetäjänä eli antoi raamit tekemiselle ja katsoi, 

että keskustelu ja tekeminen pysyvät aiheessa. Aluksi osallistujille kerrottiin opinnäytetyön 

taustaa, mihin tarkoitukseen osallistava ideointi on ja mihin siitä aikaan saatu työnantajalu-

paus tulee hyödynnettäväksi. Lisäksi osallistujille kerrottiin, että opinnäytetyön tekijä havain-

noi tilannetta.  

Tiedonkeruumenetelmänä havainnointi on yleinen laadullisessa tutkimuksessa. Ainoana tutki-

musmenetelmänä havainnointi ei ole ideaalinen, mutta muihin tiedonkeruumenetelmiin yhdis-

tettynä sen avulla voidaan saada tutkimuksen kannalta oleellista tietoa tai esimerkiksi moni-

puolistaa ilmiöstä haluttua tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 69-70.) Opinnäytetyön tekijä ha-

lusi havainnoinnin avulla arvioida, onko ideoinnin tuloksena syntyneet ehdotukset todenmu-

kaisia vai onko esimerkiksi osallistujien käytös ristiriidassa tuotosten kanssa.  

Ideointi aloitettiin esittämällä osallistujille kysymys ”Mikä Mediaplanetilla työskentelyssä on 

parasta?”. Jokaisen tuli itsenäisesti kahden minuutin ajan kirjata ylös niin paljon asioita, joita 

tuli mieleen. Tämän jälkeen kirjoitetut asiat esiteltiin vieressä istuvalle parille puolin ja toi-

sin. Parien tuli valita näistä ajatuksista viisi ehdotusta, jotka kirjattiin erilliselle paperille. 

Paperit vietiin työskentelytilan seinälle ja ne luettiin ääneen kaikille osallistujille. Tässä vai-

heessa ei vielä saanut esittää kommentteja toisten ajatuksista. Seuraavaksi parien tuli yh-

dessä keskustellen antaa viisi ääntä eri ehdotuksille, jotka seinille oli kirjattu. Tuplatiimi me-

netelmän mukaisesti vain yhtä parin omista ideoista sai äänestää, loput neljä ääntä piti antaa 

muiden ehdotuksille. Kun äänet oli annettu, kuusi eniten ääniä saanutta ideaa kirjattiin ylös 

erillisille papereille. Nämä paperit levitettiin ympäri työskentely tilaa ja parien tuli yhdessä 

kirjoittaa jokaiselle paperille ranskalaisin viivoin, mitä kyseinen ajatus itselleen merkitsee ja 

miten sen kokee. Aikaa tähän oli noin 10 minuuttia. Toinen kierros toteutettiin samalla ta-

valla, mutta kysymyksenä oli ”Mitä Mediaplanetilla työskentely vaatii työntekijältä?”.  

3.3 Tiedon analysointi 

Tapaustutkimuksessa tiedon analysoinnille ei ole yhtä oikeaa tapaa: analysointimenetelmän 

valinta riippuu usein tutkijan taustasta ja kokemuksesta. Analysointia voi tehdä esimerkiksi 

aineistoa teemoitellen tai toistuvia ja samankaltaisia malleja etsien. Yin (2014) kuitenkin suo-

sittelee aloittamaan analysoinnin nopeasti tiedon keruun jälkeen, ja jopa sen aikana. (Yin 



 36 
 

 

2014, 132-134.) Tapaustutkimuksen analysointivaiheessa voidaan myös soveltaen hyödyntää 

laadullisen tutkimuksen analysointimenetelmiä (Eriksson & Koistinen 2005, 30). 

Laadulliselle tutkimukselle tyypillinen analysointimenetelmä on sisällönanalyysi, jonka avulla 

voidaan tehdä monenlaista tutkimusta ja sitä voidaan käyttää eri tavoin. Laadullinen analyysi 

voidaan jaotella eri tavoin, esimerkiksi induktiiviseen ja deduktiiviseen analyysiin sekä aineis-

tolähtöiseen, teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen analyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 80-82.) 

Opinnäytetyössä tiedon analysointi eteni sisällönanalyysina aineistolähtöistä analyysia mukail-

len. 

Aineistolähtöiselle analyysille on tyypillistä, että tutkimusaineistosta pyritään luomaan teo-

reettinen kokonaisuus. Siinä yhdistellään käsitteitä ja pyritään näin saamaan vastaus tutki-

mustehtävään. Sisällön analysointi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jonka tarkoituksena on 

edetä kokemuksellisesta aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä.  

Näin ollen muodostamiensa käsitteiden avulla tutkija rakentaa kuvauksen tutkimuskohteesta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 80; 94.) 

Analyysi alkaa analyysiyksikön tai -yksiköiden valitsemisella, mikä perustuu usein tutkimuksen 

tarkoitukseen ja tehtävänasetteluun sekä aineiston laatuun. Aineistolähtöinen analyysi voi-

daan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston kluste-

rointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Pelkistämisvai-

heessa kerätystä aineistosta karsitaan pois kaikki tutkimukselle merkityksetön tieto joko tii-

vistämällä tai pilkkomalla se osiin. Pelkistämisvaiheeseen liittyy myös tutkimustehtävää ku-

vaavien ilmaisujen etsiminen litteroidusta aineistosta ja ilmaisujen listaaminen allekkain mi-

tään poistamatta. Ryhmittelyvaiheessa aineistosta etsitään samankaltaisuuksia tai eroavai-

suuksia kuvaavia käsitteitä. Ne ryhmitellään eri luokiksi, jotka muodostavat omat alaluok-

kansa, jotka puolestaan nimetään sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokittelussa aineisto 

tiivistyy, kun yksittäisiä tekijöitä sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. Ryhmittelyn avulla saa-

daan luotua pohja tutkimuksen perusrakenteelle ja alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä. 

Viimeisessä vaiheessa aineisto käsitteellistetään eli aineistosta erotetaan tutkimukselle oleel-

linen tieto ja valitun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Käsitteellistä-

misen tarkoituksena on edetä alkuperäisen aineiston ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin. On tärkeää huolehtia, että analysoinnin aikana polku alkuperäisaineistoon 

säilyy. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 80; 91-95.) 

Opinnäytetyön tiedon analysointi aloitettiin teemahaastatteluista saadusta tiedosta. Haastat-

teluiden jälkeen haastattelut litteroitiin. Aineiston litteroinnin tarkkuudelle ei ole yksiselit-

teistä ja ehdotonta ohjetta, vaan litteroinnin tarkkuus riippuu tutkimustehtävästä ja -otteesta 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 139). Tarkoituksena ei ollut tutkia haastateltavien ilmaisua tai 
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vuorovaikutusta vaan pelkkää sisältöä. Siksi litterointia ei tehty sanatarkasti, vaan esimerkiksi 

vain täytesanat ja aiheeseen liittymätön keskustelu jätettiin pois.  

Litteroinnin jälkeen purettu aineisto luettiin vielä ajatuksella läpi. Lukemisen jälkeen kerätty 

aineisto ryhmiteltiin eri teemoihin. Teemoittelun avulla tarkastellaan analyysivaiheessa sellai-

sia kerätystä aineistoista esiin nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. 

Teemat voivat pohjautua teemahaastattelun teemoihin, mutta hyvin todennäköisesti esille 

nousee muitakin teemoja. Analyysista esiin nousseet teemat pohjautuvat aina tutkijan näke-

mykseen haastateltavien sanomisista, ja tutkija esimerkiksi teemoittelee kaksi samankaltaista 

asiaa samaan ryhmään. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 173.)  Alla on teemahaastatteluaineistosta 

syntyneet teemat jaettuna kahdeksaan eri ryhmään: 

1.) asiat, jotka ovat yrityksessä tärkeitä potentiaalisille työnhakijoille 

2.) asiat, jotka eivät ole yrityksessä tärkeitä potentiaalisille työnhakijoille  

3.) asiat, jotka lisäävät työntekijän sitoutuneisuutta yritykseen 

4.) asiat, jotka vähentävät työntekijän sitoutuneisuutta yritykseen  

5.) asiat, jotka saivat hakemaan Mediaplanetille 

6.) asiat, joita työntekijä arvostaa nykyisessä työnantajassa ja jotka lisäävät sitoutunei-

suutta 

7.) asiat, jotka epämotivoivat ja vähentävät sitoutuvuutta nykyiseen työnantajaan 

8.) asiat, joita kohdeorganisaation tulisi työnantajaviestinnässään korostaa potentiaalis-

ten työnhakijoiden houkuttelemiseksi 

Taulukoissa 3-10 on kuvattuna aineiston teemoittelu eri ryhmiin. Jokainen haastateltu on 

merkitty omalla värillään omaan sarakkeeseensa.  

 

Taulukko 3: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka kiinnostavat yrityksessä. 



 38 
 

 

 

Taulukko 4: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka eivät kiinnosta yrityksessä. 

 

Taulukko 5: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka sitouttavat yritykseen. 

 

Taulukko 6: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka vähentävät sitoutuvuutta. 

 

Taulukko 7: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka saivat hakemaan kohdeorganisaatioon töihin. 

 

Taulukko 8: Aineiston teemoittelua: asiat, joita arvostaa nykyisessä työnantajassa/ mikä saa 

sitoutumaan nykyiseen työnantajaan. 
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Taulukko 9: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka epämotivoivat ja vähentävät sitoutuvuutta 

nykyiseen työnantajaan. 

 

Taulukko 10: Aineiston teemoittelua: asiat, joita nostaisi esille kohdeorganisaation työnanta-

javiestinnässä. 

Teemahaastatteluiden jälkeen oli vuorossa kohdeorganisaation työtyytyväisyyskyselyiden ja 

Young Professional Attraction Index -tutkimusraportin analysointi. Kyselyn tarkoituksena oli 

selvittää työntekijöiden tyytyväisyyttä eri osa-alueisiin. Näitä osa-alueita olivat muun muassa 

tyytyväisyys työympäristöön ja -ilmapiiriin, yrityksen sisäiseen viestintään, omiin kehitysmah-

dollisuuksiin yrityksen sisällä, palkkaan ja etuihin sekä esimiestyöskentelyyn. Kyselyn tuloksia 

pelkistettiin ja sieltä valittiin opinnäytetyön kannalta oleellisimmat osa-alueet omiksi ryhmik-

seen. 

Kuvissa 6 ja 7 on esiteltynä opinnäytetyön kannalta työntekijätyytyväisyyskyselyn keskeisim-

mät tulokset. Osaan tuloksista, kuten viestintä, esimies- ja tiimityöskentely sekä palkkaus ja 

edut, on laskettu keskiarvo, koska teema on koostunut useasta eri kysymyksestä. Tulosten pe-

rusteella tyytyväisimpiä työntekijät olivat työympäristöön- ja ilmapiiriin, esimiestyöskente-

lyyn sekä mahdollisuuteen vaikuttaa omiin työtehtäviinsä. Kehitysehdotuksina olivat toiveet 

siitä, miten työntekijät kokevat pääsevänsä kehittämään ja vaikuttamaan yrityksen asioihin, 

kuten tuotteeseen.  
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Kuva 6: Työtyytyväisyyskyselyn tuloksia, vastausvaihtoehtona 1-10 (Työtyytyväisyyskysely 

2019). 

 

Kuva 7: Työtyytyväisyyskyselyn tuloksia, vastausvaihtoehtona 1-5 (Työtyytyväisyyskysely 

2019). 
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Young Professional Attraction Index -tutkimusraportissa kaikkien vastausten lisäksi tulokset oli 

jaettu alakohtaisesti pienempiin ryhmiin. Kohdeorganisaatiossa työnhakijoille ei ole vaati-

musta tietyn alan koulutuksesta tai työkokemuksesta. Koska suurin osa hakijoista tulee kui-

tenkin kaupalliselta alalta, käytettiin aineiston analysoinnissa kaupallisen alan vastaustuloksia 

kaikkien vastaajien tulosten sijaan. Kuten kuvasta 8 huomaa, vastauksissa ei kuitenkaan ole 

suuria eroja. Suurimmat erot ovat siinä kuinka tärkeänä työnantajassa ryhmät pitävät kasvu- 

ja urakehitysmahdollisuuksia, työpaikan sijaintia ja yrityksen brändiä sekä mainetta. 

 

Kuva 8: Tärkeimmät asiat työnantajassa, kaupallinen ala ja kaikki vastaajat (Academic Work 

2019, 15, 25). 

Kun teemahaastatteluiden tulokset oltiin teemoiteltu omiin ryhmiin ja olemassa olevasta tie-

dosta kerätty aineisto selkiytetty, oli vuorossa kaiken kerätyn tiedon uudelleen luku, läpi-

käynti ja vertailu. Kohdeorganisaation työtyytyväisyyskysely, Young Professional Attraction 

Index -tutkimusraportin kaupallisen alan vastaajien vastaukset sekä teemahaastatteluiden 

teemojen vastaukset kerättiin Exceliin siten, että teemat luotiin vastaamaan kehittämistyön 

pää- ja apukysymyksiin. Teemat olivat: 

1.) asiat, joita nuoret arvostavat työnantajassa 
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2.) asiat, joita nykyiset työntekijät arvostavat, ja jotka sitouttavat heitä kohdeorganisaa-

tioon 

3.) asiat, joita kohdeorganisaation työnantajaviestinnässä tulisi korostaa 

Teemahaastattelun teemoittelusta yhdistettiin ryhmiä, jotka palvelevat samaa tarkoitusta. 

Esimerkiksi kaksi eri ryhmää ”asiat, jotka saivat hakemaan Mediaplanetille” ja ”asiat, joita 

nostaisi esille Mediaplanetin työnantajaviestinnässä” yhdistettiin yhdeksi teemaryhmäksi 

”asiat, joita työnantajaviestinnässä tulisi korostaa”. Molemmat teemat ajavat samaa asiaa, ja 

vastaavat lopulta kehittämistyön apukysymykseen Mitä kohdeorganisaation kannattaa omassa 

työnantajalupauksessaan/työnantajaviestinnässään korostaa oikeanlaisten työntekijöiden 

löytämiseksi ja sitouttamiseksi? Exceliin saaduista vastauksista muodostettiin sanapilviä, 

jotka helpottavat tulosten lukemista. Tulokset ja sanapilvet esitellään seuraavassa luvussa 

(luku 4). 

4 Tulokset 

Tapaustutkimuksessa tulosten raportoinnille ei ole yhtä selkeää ohjetta tai rakennetta. Tär-

keintä tulosten jakamisessa on tunnistaa kohderyhmä, jolle tulokset raportoidaan, määritellä 

missä muodossa tulokset esitetään, ja että tulosten hahmotelmat arvioi myös joku muu kuin 

tutkija. Vaikka tulosten esittämiselle ei ole asetettu tiettyjä kriteerejä, tulee tulokset il-

maista asiatyylillä, eikä esimerkiksi liiallisen tarinallistamisen keinoin. Raportointi riippuu pal-

jon myös tapaustutkimuksen päämäärästä: onko tarkoituksena selittää, kuvailla vai tutkia. Yk-

sittäiselle tapaustutkimukselle tyypillinen tapa jakaa ja esittää tulokset on yksittäisen ta-

pauksen kuvailu ja analysointi. Tuloksia voidaan tukea ja perustella esimerkiksi erilaisin kuvi-

oin, taulukoin ja kuvin. (Yin 2014, 177-179; 183-184; 187.) 

Kehittämistyön tulokset, jotka esitellään tässä luvussa, on jaoteltu analyysissä esille noussei-

den teemojen ja kehittämistyötä tukevien kysymysten mukaan. Tulokset on jaoteltu kolmeen 

omaan alalukuun. Tulosten havainnollistamiseksi, ne on esitetty sanapilvinä. Sanapilvellä tar-

koitetaan sanoista muodostettua kuvaa, jonka tarkoituksena on havainnollistaa aineistoissa 

esiintyviä keskeisiä sanoja yhdessä kuvassa. Sana näkyy pilven sisällä sitä suurempana, mitä 

enemmän teema on kerätyssä aineistossa noussut esiin. Sanapilven tekoa varten samaa tar-

koittavat asiat on muokattu yhdeksi sanaksi, jotta sanapilven tulos olisi tarkempi ja totuuden-

mukaisempi. Ennen sanojen yhtenäistämistä on varmistettu, ettei sanojen merkitys muutu ja 

ne tarkoittavat samaa asiaa. Esimerkiksi matalan hierarkian organisaatio ja matala hierarkia 

on muutettu molemmat muotoon matala hierarkia ja avoimuus sekä avoin kommunikaatio 

muotoon avoin viestintä.  
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4.1 Työnantajabrändin nykytila ja työnantajalupaus 

Kerätystä aineistosta nykyisten työntekijöiden teemahaastattelut, kohdeorganisaation työtyy-

tyväisyyskysely ja osallistava ideointiworkshop toimivat lähteinä työnantajabrändin nykytilan 

arvioinnille. Kohdeorganisaation nykyiset työntekijät arvostavat työtehtävien monipuoli-

suutta, urakehitysmahdollisuuksia, työympäristöä sekä -ilmapiiriä. Esimerkiksi työtyytyväi-

syyskyselyssä yrityksen työntekijät arvioivat tiimityöskentelyn ja kollegat korkealle (4,3/5). 

Yritystä pidetään matalahierarkkisena, jonka koetaan helpottavan kommunikaatiota esimer-

kiksi oman lähiesimiehen ja maajohtajan kanssa. Myös työpaikan sijainti Helsingin keskustassa 

koetaan tärkeäksi asiaksi. Palkkaa on korostettu jossain määrin, mutta sen ei koeta olevan 

ratkaisevin asia esimerkiksi sitouttamisen näkökulmasta. Työnantajabrändin nykytila on ha-

vainnollistettu kuvassa 9.  

 

Kuva 9: Tulosten havainnollistaminen sanapilven avulla: mitä nykyiset työntekijät arvostavat 

kohdeorganisaatiossa. 

Epämotivoivampana nykyiset työntekijät kokevat myyntityön vaihtelevuuden. Monet sanovat, 

että jos myynti ei kulje, tuntee olonsa helposti epäonnistuneeksi, jolloin myös motivaatio 

työtä ja työnantajaa kohtaan laskee. Tätä epämotivoitunutta tilaa kuvaa hyvin nykyisen työn-

tekijän teemahaastattelussa esiin tullut kommentti:  

”Silloin tunsin itseni todella epämotivoituneeksi, kun oli pidempi aika, ettei 

myynti sujunut. Silloin piti ihan toden teolla etsiä sitä motivaatiota ja hakea 

niitä syitä miksi jaksan jäädä, että olisiko vaan helpompi heittää hanskat tis-

kiin.” 
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Muita epämotivoivia asioita olivat esimerkiksi ajoittainen mikromanageeraus, liian korkeat ta-

voitteet ja hetkittäiset tylsistymisen tunteet. Näiden ei kuitenkaan koettu olevan suuri haaste 

jokapäiväisessä työskentelyssä.  

Ideointiworkshopissa muodostettiin lopullista työnantajalupausta varten kaksi erillistä osa-

aluetta: ensimmäinen siihen mitä Mediaplanetilla työskentely työntekijälle antaa eli mikä 

työskentelyssä on parasta ja toinen siihen, mitä työskentely vaatii työntekijältä. Tulokset on 

havainnollistettu kuvassa 10. 

 

Kuva 10: Työnantajalupauksen osa-alueet. 

Nykyisten työntekijöiden keskuudessa kuudeksi parhaaksi asiaksi Mediaplanetilla työskente-

lyssä nousivat oman kädenjäljen näkyminen työssä, työpaikan sijainti keskeisellä paikalla Hel-

singin keskustassa, B2B-myynnin oppiminen ja yhteistyö erilaisten yritysten sekä henkilöiden 

kanssa. Lisäksi Mediaplanetilla työskentelyssä koetaan hyvänä työkaverit ja työstä palkitsemi-

nen, kuten yhteiset ulkomaanmatkat. 

Oman kädenjäljen näkyminen työssä kuvataan muun muassa siten, että pääsee ideoimaan si-

sältömarkkinointikampanjoiden sisältöjä sekä teemoja, ja että omaa rooliaan pääsee muok-

kaamaan omien mielenkiinnonkohteiden mukaan. Tähän liittyy oleellisesti myös yhteistyö ja 

verkostoituminen erilaisten yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. Sijainti Helsingin keskustassa 

koetaan tärkeäksi siksi, että työpaikalle pääsee helposti kulkemaan eripuolilta pääkaupunki-

seutua ja kaikki palvelut, kuten lounaspaikat sijaitsevat lähellä. Kannustavat työkaverit näh-

dään hyvän ilmapiirin rakentajina, joiden kanssa on muodostunut yhdessä tekemisen 
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mentaliteetti. B2B-myynnin oppiminen koetaan tärkeäksi sen takia, että se toimii hyvänä poh-

jana uralle ja siinä pääsee haastamaan itseään jatkuvasti. Lisäksi nykyiset työntekijät koke-

vat, että kohdeorganisaation myyntikoulutus on jotakin sellaista, mitä ei voi oppia koulussa. 

Palkitsemien on tärkeä osa etenkin myynnin parissa työskenteleville, sillä erilaiset kilpailut ja 

mahdollisuus vaikuttaa omaan palkkaan toimivat motivaattoreina. 

Kun puolestaan tarkastellaan työnantajalupauksen toista puolta eli mitä työskentely Me-

diaplanetilla vaatii, nousevat seuraavat kuusi asiaa esille työntekijöiden keskuudessa: oma-

aloitteisuus, iloinen asenne, stressinhallinta, kyky sopeutua ja kehittyä jatkuvasti, myyntihen-

kisyys sekä itsenäisyys. Oma-aloitteisuudella tarkoitetaan uskallusta ryhtyä toimeen ilman ko-

koaikaista tsemppausta ja apua. Iloinen asenne koetaan tärkeäksi, jottei töissä ole tylsää. Li-

säksi sitä vaaditaan, jottei epäonnistumisten sattuessa työntekijä luovuta helpolla vaan ha-

luaa löytää ratkaisun, oppia uutta ja kehittyä. Itsenäisyys liittyy pitkälti oma-aloitteisuuteen, 

mutta tässä kohdassa työntekijät korostavat vastuun ottamista omassa projektissa alusta lop-

puun asti. Stressinhallintaa ja kykyä sopeutua eri tilanteisiin tarvitaan, jotta kiireestä huoli-

matta projektia pystyy viemään eteenpäin samalla muutoksiin reagoiden. Myyntihenkisyys 

koetaan erittäin tärkeäksi työntekijöiden keskuudessa, sillä projektipäälliköiden työstä suuri 

osa kuluu myynnin parissa. Myyntihenkisyydellä tarkoitetaan taitoa löytää ratkaisuja asiakkai-

den tarpeisiin sekä intoa motivoitua tavoitteista ja niihin pääsemisestä.  

Ideointiworkshopin aikana tehdyssä havainnoinnissa opinnäytetyöntekijän tavoitteena oli sel-

vittää, ovatko ideoinnin lopputulokset ristiriidassa osallistujien toiminnan, kuten asenteiden, 

ilmeiden ja puheiden kanssa. Mitään ristiriitoja tulosten ja itse tekemisen välillä ei tullut ilmi. 

Workshoptilanne oli positiivinen ja herätti paljon ideoita sekä keskustelua työntekijöiden kes-

kuudessa. 

4.2 Kohderyhmän kiinnostuksen herättäminen 

Nuoret osaajat ovat toimeksiantajalle tärkeä työnhakijakohderyhmä. Sitä, mitä kyseinen koh-

deryhmä arvostaa työntekijässä ja mitkä asiat saavat heidät sitoutumaan työnantajaan, tar-

kasteltiin nykyisten työntekijöiden teemahaastatteluiden ja Young Professional Attraction In-

dex -tutkimusraportin perusteella. Kummankin ryhmän vastaukset vastasivat hyvin paljon toi-

siaan eikä niissä ollut merkittäviä eroja. Tulokset on koottu yhteen kuvaan 11. 
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Kuva 11: Tulosten havainnollistaminen sanapilven avulla: asiat, jotka kiinnostavat ja joita 

nuoret arvostavat yrityksessä. 

Nuorten osaajien keskuudessa tärkeimpiä asioita työnantajassa ovat monipuoliset työtehtä-

vät, urakehitysmahdollisuudet, työpaikan sijainti, yrityksen kulttuuri ja työilmapiiri sekä ma-

tala hierarkia. Esimerkiksi Young Professional Attraction Index -tutkimusraportissa kolme tär-

keintä asiaa työnantajassa kaupallisen alan vastaajilla olivat mielenkiintoiset ja monipuoliset 

työtehtävät (81%), yrityksen kulttuuri ja työilmapiiri (60%) sekä kasvu- ja urakehitysmahdolli-

suudet (59%). Samat asiat nousivat esille nykyisten työntekijöiden teemahaastatteluissa.  

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kohderyhmä arvostaa avointa viestintää, ja sitä, että yri-

tyksellä on hyvät tuotteet ja palvelut. Hyvillä tuotteilla haastatellut nykyiset työntekijät tar-

koittivat sitä, että he pystyvät seisomaan tuotteiden takana, ja että tuotetta kehitetään jat-

kuvasti. Palkka, yrityksen tunnettuus ja toimiala sekä arvot ovat myös tärkeitä asioita, mutta 

ne eivät nousseet kärkisijoille. Alla olevat kommentit nykyisten työntekijöiden teemahaastat-

teluista kuvaavat hyvin, millaisina kyseiset asiat kohderyhmälle näyttäytyvät: 

”Erityisesti kehittymismahdollisuudet on tärkeät tässä työuran alkupäässä.” 

”Työnantajassa kiinnostaa monipuolisuus, ei missään nimessä sellaista, että se 

on toistuvaa. Liukuhihnahomma on ehdoton ei.” 

”Sijainti. Yleisesti ottaen on mielekkäämpää mennä toimistoon, joka on järke-

vällä paikalla.” 

”Ilmapiirin luominen ja kannustavuus, se on ehdottomasti tärkeätä.” 

”Työkaverit ja ilmapiiri on se tärkein, koska ollaan päivittäin tekemisessä.” 
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Urakehitysmahdollisuuksiin liittyvä mielenkiintoinen havainto teemahaastatteluista oli se, ett-

eivät haastateltavat kokeneet etenemistä tärkeäksi heti, vaan heille olennaista oli tieto siitä, 

että heillä on mahdollisuus edetä yrityksen sisällä tulevaisuudessa. Avoimella viestinnällä 

haastateltavat puolestaan tarkoittivat sitä, että heidän työhönsä liittyvät asiat ovat läpinäky-

viä ja yritykseen liittyvät pienet ja suuret muutokset kommunikoidaan työntekijöille mahdolli-

simman varhaisessa vaiheessa. 

4.3 Työnantajaviestintä 

Yrityksen ei koeta olevan tällä hetkellä työnantajana kovin tunnettu ja työnantajaviestintään 

tulisi nykyisten työntekijöiden mukaan panostaa enemmän. Kuvassa 12 näkyy asiat, joita ny-

kyisten työntekijöiden mielestä olisi hyvä potentiaalisille työntekijöille viestittäessä korostaa. 

Tulokset koottiin työtyytyväisyyskyselystä, teemahaastatteluista ja ideointi workshopissa syn-

tyneistä ideoista. 

 

Kuva 12: Tulosten havainnollistaminen sanapilven avulla: asiat, joita kohdeorganisaation työn-

antajaviestinnässä tulisi korostaa. 

Oleellisimmat asiat kohdeorganisaatiosta työnantajana viestittäessä ovat työyhteisön nuorek-

kuus ja työilmapiirin rentous. Lisäksi työnantajaviestinässä olisi hyvä korostaa hyvää ilmapiiriä 

ja yhteishenkeä. Itse työstä puolestaan tulisi nostaa esille tavoitteellisuus, myynnin oppimi-

nen ja monipuolinen työnkuva. Samat asiat korostuvat pitkälti myös ideointiworkshopissa 

muodostetuissa työnantajalupauksen osa-alueissa. Nykyiset työntekijät kommentoivat työnan-

tajaviestinnässä nostettavia tarpeellisia asioita seuraavasti:   
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”Ehdottomasti nuorekkuus on semmoinen, mikä erottaa positiivisesti.” 

”Laadukkuutta. Se mitä me tehdään. Mediaplanetin pidempää historiaa ja yh-

teistyökumppaneita ja tunnettuutta alalla mediatoimijana.” 

”Varmaan se yhteishenki. Uskon et monessa työpaikassa on huonompi yhteis-

henki.” 

”Yksi iso kansainvälinen yritys.” 

Kun haastateltavilta kysyttiin mitä hyvä yhteishenki heille esimerkiksi tarkoittaa, selittivät he 

sen tarkoittavan samanhenkisistä ihmisistä muodostuvaa työyhteisöä, jonka kanssa on hyvä 

tehdä töitä, ja jotka tarvittaessa toisiaan tukien saavuttavat asetettuja tavoitteita. Nuorek-

kuudella puolestaan viitattiin siihen, että työntekijät Suomen toimistolla ovat 20-35 vuoden 

ikäisiä. 

Teemahaastatteluissa tuli myös ilmi, että projektipäällikön työnkuvaa voisi avata viestinnässä 

vielä enemmän. Sosiaalisessa mediassa voitaisiin esimerkiksi kertoa tarkemmin siitä, mitä pro-

jektipäällikkö työkseen tekee. Lisäksi kohdeorganisaation kansainvälisyyttä, historiaa ja roolia 

sisältömarkkinoinnin saralla voisi korostaa. 

5 Pohdinta 

Tässä luvussa arvioidaan kehittämistyön tuloksia opinnäytetyön tietoperustaan ja siitä muo-

dostettuun synteesiin. Lisäksi tapaustutkimuksen onnistumista arvioidaan tapaustutkimukselle 

tyypillisten arviointikriteerien mukaan. 

5.1 Tulosten peilaus tietoperustan synteesiin 

Työnantajabrändiin liittyvä kirjallisuus ja tutkimukset osoittavat, että pohjatyö oman työnan-

tajabrändin nykytilasta tulee olla huolellisesti tehtynä hyvien tuloksien aikaansaamiseksi niin 

rekrytoinnissa kuin sitouttamisessa. Lisäksi työnantajabrändin strateginen kehittäminen vaatii 

jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Tätä korostavat muun muassa Mosley ja Schmidt (2017, 9-

10) sekä Robertson ja Khatibi (2012, 32). Työnantajabrändin tulee olla sidottu yrityksen muu-

hun liiketoimintaan ja strategiaan, eikä sitä saa erottaa yrityksen muista osa-alueista tai pitää 

irrallisena prosessina. Työnantajabrändi on koko yrityksen vastuulla, eikä sen voi ajatella ole-

van vain tietyn liiketoimintayksikön, kuten markkinoinnin vastuulla. Mitä enemmän työnteki-

jöitä eri liiketoimintayksiköistä ja tehtävänimikkeistä osallistetaan mukaan, sitä aidompia ja 

sitouttavampia tuloksia saadaan aikaan. (Ewing ym. 2002, 5; Mosley & Schmidt 2017, 11-12; 

Robertson & Khatibi 2012, 43; Backhaus ym. 2004, 503; Mosley 2014, 24.) Opinnäytetyön koh-

deorganisaatiossa strategisen kehittämisen tärkeys on huomioitu muun muassa siten, että 

kohdeorganisaatiossa on tehty aiempaa selkeämpiä suunnitelmia siihen, mihin suuntaan työn-

antajabrändin kehittämisessä halutaan lähteä, mitä asioita tullaan korostamaan ja millaisia 
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toimenpiteitä esimerkiksi kuluvana vuonna tullaan tekemään. Lisäksi työnantajabrändin kehit-

tämiseen tullaan osallistamaan enemmän organisaation työntekijöitä. 

Kohdeyrityksen työnantajabrändin nykytila vastaa paljolti sitä, mitä opinnäytetyöntekijä ja 

toimeksiantaja olivat osanneet odottaa. Yritys nähdään matala hierarkkisena ja nuorekkaana, 

ja työympäristöön ollaan tyytyväisiä. Työntekijöitä motivoivat urakehitysmahdollisuudet ja 

monipuoliset työtehtävät. Samat teemat ovat nousseet keskusteluissa aiemminkin esille. Kui-

tenkin esille nousi myös asioita, joita kohdeorganisaatiossa ei olla painotettu tarpeeksi. Yksi 

näistä on esimerkiksi työpaikan sijainti, jonka on toki tiedetty olevan hyvällä paikalla, mutta 

sen todellista merkitystä työntekijöille ei olla ymmärretty täysin.  

Asiat, joita nykyiset työntekijät ja hakijakohderyhmä eli nuoret osaajat yleisesti työnanta-

jassa arvostavat, eivät eroa opinnäytetyön tulosten perusteella toisistaan. Tämä luo kohdeor-

ganisaatiolle vahvistusta siitä, että yritykseen on palkattu paljon oikean profiilin henkilöitä, 

eikä tavoiteltavaan kohderyhmään tarvitse tällä hetkellä tehdä muutoksia. Mosley (2014, 63-

65, 77) kuitenkin korostaa, että osaajien hakijaprofiilia ja työnantajalupausta tulee arvioida 

tasaisesti, sillä esimerkiksi yrityksen tarpeet ja vaatimukset tarvittavia osaajia kohtaan voivat 

hyvinkin muuttua ajan kuluessa. Yrityksen tulee ymmärtää, mitä tavoiteltu kohderyhmä ha-

luaa työnantajalta ja millaiset asiat saavat heidät sitoutumaan yritykseen. Kohderyhmän ja 

hakijaprofiilin muuttuessa myös työnantajalupaus tulee päivittää tai vähintään tarkistaa, vas-

taako se myös uuden hakijaprofiilin tarpeisiin.  

Kuten tuote- ja palvelukehityksessä sekä markkinoinnissa asiakkaille, tulee kohderyhmä ja sen 

tarpeet ymmärtää ennen minkäänlaisia toimenpiteitä. Sama pätee työnantajabrändin strate-

giseen kehittämiseen. Jos yritys arvelee tietävänsä mitä potentiaaliset ja nykyiset työntekijät 

haluavat tai arvostavat, ja perustaa tekemisensä omien luulojensa pohjalle, voi lopputulok-

sena olla se, ettei yrityksen viesti tavoita ja houkuttele sitä kohderyhmää, jota se tosiasiassa 

haluaisi tavoittaa. Tässä on otettu jo suuria harppauksia kohdeorganisaatiossa, ja nykyisiä 

työntekijöitä osallistetaan yhä enemmän erilaisten toimenpiteiden suunnittelussa ja työnan-

tajaviestinnän kehittämisessä. Lisäksi toimeksiantajan työnantajabrändin tunnettuutta ja 

työnantajamielikuvaa on selvitetty kevään 2020 aikana ammattikorkeakouluopiskelijoille 

suunnatussa rekrytointitapahtumassa. 

Opinnäytetyön laaja teoreettinen viitekehys tukee ajatusta siitä, että työnantajabrändin ke-

hittäminen on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä. Tietoperustan hypoteesina oli, että 

strategisella työnantajabrändäyksellä ja B2B-myyntityön sekä hyvien myyjien ominaisuuksien 

ja tarpeiden ymmärtämisellä voidaan vaikuttaa ratkaisevasti myyntialan osaajapulaan. Kehit-

tämistyön empiirinen osuus todistaa hypoteesin paikkansapitävyyden. Kun yritys työskentelee 

pitkäjänteisesti työnantajabrändinsä parissa ja ymmärtää osaajakohderyhmänsä toiveet ja 

tarpeet, on lopputuloksena vahva työnantajabrändi. Vahvalla työnantajabrändillä yrityksen on 
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helpompi houkutella tavoiteltua kohderyhmää ja rekrytoida heidät yrityksen palvelukseen, si-

touttaa nykyisiä työntekijöitä sekä luoda kilpailuetua alalla.  

Myyntiorganisaation näkökulmasta ideaalikohderyhmän tunnistettaviin tarpeisiin lukeutuvat 

henkilön omien tarpeiden lisäksi ne osa-alueet, jotka yrityksen on myyjälle mahdollistettava 

myyntityön onnistumiseksi. Kortelainen ym. (2015, 96-102) luokittelevat tähän muun muassa 

myynnistä palkitsemisen, myyjän toiminnan jatkuvan arvioinnin sekä toimivat tuotteet ja pal-

velut. Lisäksi yrityksen on tunnistettava ne ominaisuudet, joita hyvältä myyjältä vaaditaan ja 

pyrittävä rekrytoimaan näitä ominaisuuksia omaavia henkilöitä, virherekrytointien välttä-

miseksi ja työntekijöiden paremman sitoutuvuuden aikaansaamiseksi. 

5.2 Tapaustutkimuksen onnistumisen arviointi 

Arvioinnin tarkoituksena on auttaa ymmärtämään, mitä jollain aktiviteetilla, kuten tutkimuk-

sella, on saavutettu. Arviointia voidaan tehdä jo tutkimuksen aikana tai lopussa, jolloin teh-

dään yhteenveto koko tutkimuksen onnistumisesta. (Yin 2012, 168-169.) Kuten tiedon analy-

sointiin, ei tapaustutkimuksen arviointiin ole olemassa yhtä oikeaa tapaa tai kriteeristöä. Siksi 

tapaustutkimuksen arvioinnissa voidaankin käyttää jossain määrin erilaisia kriteerejä (Eriksson 

& Koistinen 2005, 45), kuten laadullisen tutkimuksen arvioinnin kriteerejä. Yleisesti tutkimuk-

selle tyypillisiä arviointikriteerejä, joita voidaan hyödyntää myös tapaustutkimuksen ja sen 

luotettavuuden arvioinnissa, on esitetty taulukossa 11.   
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Tutkimuksen arviointikriteerejä  

1. Tutkimuskysymys ja-aihe - Onko tutkimuskysymys kiinnostava ja /tai yhteis-

kunnallisesti merkittävä? 

- Onko tutkimuksen aihe tärkeä ja perusteltu? 

2. Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus - Onko tapaus ja konteksti rajattu perustellusti? 

- Onko tutkija käsitellyt kaiken tutkimuksen kannalta 

oleellisen aineiston? 

- Sopivatko käytetyt metodit kyseiseen tutkimukseen? 

3. Tutkimusaineiston analysointi - Tarkastellaanko aineistoa eri näkökulmista? 

- Rakennetaanko raportissa selkeä polku analyysista 

johtopäätöksiin? 

4. Tutkimuksen raportointi - Onko tutkimuksen raportointi selkeää, vakuuttavaa 

ja mielenkiintoista? 

- Onko tutkimusraportti luotettava? 

5. Triangulaatio - Toteutuvatko tutkimuksessa erilaiset triangu-

laatiot, kuten aineisto-, menetelmä ja tutkijatrian-

gulaatio? 

Taulukko 11: Tutkimuksen arviointikriteerejä (Eriksson & Koistinen 2005, 45-46; Tuomi &  

Sarajärvi 2018, 138-139). 

Eriksson ja Koistinen (2005, 45) sekä Tuomi ja Sarajärvi (2018, 138-139) esittävät, että tutki-

muksen aiheen ja tutkimuskysymysten tulee olla kiinnostavia, perusteltuja ja mielellään myös 

yhteiskunnallisesti tärkeitä. Opinnäytetyön aihe valittiin opinnäytetyön tekijän työpaikalta 

selkeään tarpeeseen. Työntekijäpula näkyy erityisesti myynnin alalla, ja siten myös kohdeor-

ganisaatiossa. Siksi kehittämistyön aiheen voidaan todeta olevan perusteltu ja ajankohtainen, 

sillä kehittämistyön tuloksista on hyötyä kohdeorganisaatiolle ja myyntialalle yleisesti. 

Kun arvioidaan tapaustutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen onnistumista, tarkastellaan 

usein muun muassa tapauksen rajausta, tutkimuksen kannalta oleellisen aineiston käsittelyä 

ja käytettyjen metodien sopivuutta kyseiseen tutkimukseen. Yksi oleellinen kysymys on myös 

se, onko tutkijalla ollut riittävästi aikaa tutkimuksensa tekemiseen. (Eriksson & Koistinen 

2005, 45-46; Tuomi & Sarajärvi 2018, 124, 138-139.) Opinnäytetyön toteutus prosessina oli 

suunnitelmallista ja tapaustutkimukselle tyypillisesti tilanteeseen mukautuvaa. Lähdekirjalli-

suus valittiin perustuen aineiston tuoreuteen sekä yleiseen käyttöön ja arvostukseen alan kir-

jallisuudessa sekä tutkimuksissa. Kehittämistyössä käytettiin useampia metodeja, ja ne valit-

tiin siten, että niillä pystyttiin saamaan syvällistä ja luotettavaa tietoa tutkittavasta tapauk-

sesta.  
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Opinnäytetyön laajuuden ja käytettävissä olevan ajan vuoksi, opinnäytetyö rajattiin koske-

maan kohdeorganisaation Suomen toimistoa sekä työnantajabrändäysprosessin alkupäätä eli 

nykytilan kartoitusta ja analysointia. Vaikka opinnäytetyö rajattiin koskemaan Suomen toimis-

toa, pyritään opinnäytetyön tuloksia hyödyntämään kohdeorganisaation muissa toimipisteissä. 

Kehittämistyön tulokset tullaan kääntämään englannin kielelle ja ne jaetaan muiden maiden 

toimistoihin. Tuloksia ei voida suoraan yleistää toimimaan muiden maiden toimistoissa, mutta 

ne voivat antaa osviittaa, sillä konsepti ja työntekijäprofiili on hyvin samankaltainen konser-

nin kaikissa toimistoissa. Sama pätee myyntialaan yleisesti: tulokset voivat tarjota samankal-

taiselle myyntiorganisaatiolle näkemystä siitä, mitä nuoret osaajat työnantajassa arvostavat 

ja millaisia asioita esimerkiksi työnantajaviestinnässä tulisi korostaa. Suoraa yleistettävyyttä 

tuloksista ei kuitenkaan voi tehdä, sillä jokaisen yrityksen on määriteltävä oma kohderyh-

mänsä erikseen ja arvioitava työnantajabrändin nykytila omassa organisaatiossaan.  

Työnantajabrändin kehittämisen laajuuden ja opinnäytetyön rajauksen vuoksi, kaikkia asioita 

ei pystytty käsittelemään opinnäytetyössä. Opinnäytetyö keskittyy työnantajabrändin ja työn-

antajalupauksen ymmärtämiseen ja analysointiin, mutta itse toteutus jää toimeksiantajan 

vastuulle. Tätä varten on jo tehty suunnitelmia kohdeorganisaatiossa ja opinnäytetyön tekijä 

tulee jatkamaan prosessia itse toteutusvaiheessa: millaista sisältöä aletaan tuottamaan, missä 

kanavissa sitä jaetaan ja miten onnistumista mitataan. Tarkempia suunnitelmia ei avata opin-

näytetyössä niiden salassa pidettävyyden vuoksi. 

Tapaustutkimuksessa aineiston analysoinnin on oltava riittävän syvällistä, jotta polku analyy-

sista tuloksiin ja johtopäätöksiin voidaan rakentaa. Tutkijan on kuvattava, miten aineisto on 

analysoitu ja miten tuloksiin ja johtopäätöksiin on päästy. (Eriksson & Koistinen 2005, 45-46; 

Tuomi & Sarajärvi 2018, 124.) Vaikka tapaustutkimuksen tulosten raportoinnille ei ole yhtä 

selkeää ohjetta tai rakennetta, tulee raportoinnin olla luotettavaa, selkeää ja mielenkiin-

toista. (Yin 2014, 177-179; Eriksson & Koistinen 2005, 45-46; Tuomi & Sarajärvi 2018, 138-

139.) Opinnäyteyössä tiedon analysointi tehtiin sisällönanalyysina aineistolähtöistä analyysia 

mukaillen. Teemat johdettiin teemahaastatteluiden perusteella saadusta aineistosta ja tulok-

set esitettiin analyysista nousseiden teemojen mukaan.  

Triangulaatio on yksi tapaustutkimukselle tyypillinen arvioinnin mittari, erityisesti aineistotri-

angulaatio. Aineistotriangulaatiolla tarkoitetaan aineiston kerääminen monesta lähteestä eri 

menetelmin. Tällöin tapaustutkimukset koetaan tuloksiltaan luotettavimmiksi ja yhdenmukai-

semmiksi kuin ne tapaustutkimukset, joissa tieto on kerätty vain yhtä lähdettä tai menetel-

mää hyödyntäen. (Eriksson & Koistinen 2005, 46; Yin 2014, 118-121.)  Kuten luvussa 3.2 tode-

taan, opinnäytetyössä on käytetty erilaisia lähteitä ja menetelmiä. Tästä syystä aineistotrian-

gulaation voidaan sanoa toteutuneen. Lisäksi opinnäytetyön tekijä on käynyt jatkuvaa keskus-

telua toimeksiantajan kanssa kehittämistyön eri vaiheissa, ja tuloksia on käyty läpi sitä mu-

kaa, kun niitä on saatu. Opinnäytetyön tekijän ja toimeksiantajan avoin ja jatkuva keskustelu 
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on varmistanut, että opinnäytetyö on pysynyt sille tarkoitetulla tiellä ja tilanteisiin on voitu 

reagoida nopeasti. 

Tapaustutkimuksen, kuten minkä tahansa tutkimuksen tekoon, liittyy haasteita, jotka voivat 

siten luoda omat rajoituksensa tutkimukselle. Tällaisia haasteita voivat olla muun muassa 

epäselvä tutkimuskysymyksen määrittely, puutteellinen aineiston analysointi tai huono rapor-

tointi. (Eriksson & Koistinen 2005, 47-48.) 

Tämän kehittämistyön rajoituksena voidaan pitää sitä, että kohdeorganisaation työnanta-

jabrändin nykytilan kartoittaminen perustettiin suurimmalta osin nykyisten työntekijöiden 

mielipiteille. Nykytilan kartoittamisessa olisi tärkeää tutustua myös ulkopuolisiin mielipiteisiin 

esimerkiksi työnhakijoiden ajatuksiin ja näkemyksiin yrityksen tunnettuudesta ja potentiaali-

suudesta työnantajana. Lisäksi olisi määritettävä ne potentiaalisimmat kilpailijat, joille kil-

pailuissa osaavista työntekijöistä voitaisiin hävitä. Siksi kohdeorganisaation työnantajabrändin 

määrittelyn ei voida sanoa olevan niin perusteellinen kuin mitä lähdekirjallisuudessa nykytilan 

kartoitukseen suositeltaisiin. Opinnäytetyöntekijällä on kuitenkin kohdeyrityksessä työsken-

nellessä selvinnyt, ettei toimeksiantaja ole yrityksenä potentiaalisille hakijoille kovin tun-

nettu. Siksi tähän ei muun muassa rajallisten resurssien takia haluttu käyttää aikaa, vaan pa-

nostaa mieluummin nykytilanteen arvioimiseen nykyisten työntekijöiden keskuudessa. Asiaan 

on kuitenkin jo tehty panostuksia, ja helmikuussa yritys suoritti kyselyn potentiaalisille työn-

tekijöille eräässä rekrytointitapahtumassa. Kyselyyn saatiin yli 100 vastausta. Tulosten analy-

sointi on tällä hetkellä kesken, mutta niitä tullaan hyödyntämään työnantajabrändäyksessä, 

etenkin työnantajaviestintään liittyen. 

Toisena kehittämistyön rajoituksena voidaan pitää opinnäytetyöntekijän roolia ja asemaa koh-

deorganisaatiossa. Vaikka teemahaastatteluiden alussa painotettiin avoimuutta ja nimettö-

myyttä, tulee pohtia teemahaastatteluiden tulosten syvällisyyttä sekä luotettavuutta: uskal-

lettiinko kaikki negatiivisetkin mielipiteet kertoa rehellisesti vai kaunisteltiinko osaa totuuk-

sista? Toisaalta teemahaastatteluissa ilmi tulleet asiat ovat sellaisia, jotka opinnäytetyön te-

kijällä oli jo tiedossa. Siispä haastateltavien vastausten voidaan olettaa pitävän paikkansa. 

Myös kesällä 2019 suoritettu työtyytyväisyyskyselyn tulokset tukevat vastausten todenmukai-

suutta.  
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6 Johtopäätökset ja jatkotutkimuskohteet 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten työnantajabrändiä voidaan kehittää B2B-

myyntiorganisaatiossa: millaiset asiat houkuttelevat potentiaalisia työntekijöitä ja miten 

työntekijöitä voidaan sitouttaa yhä paremmin. Lisäksi haluttiin kartoittaa kohdeorganisaation 

työnantajabrändiä nykyisten työntekijöiden keskuudessa: mitä nykyiset työntekijät arvostavat 

työnantajassa ja mitkä asiat ovat saaneet heidät sitoutumaan yritykseen. Saatuja tuloksia oli 

tarkoitus verrata olemassa olevaan tietoon siitä, mitä asioita nuoret aikuiset arvostavat työn-

antajassa ja millaiset asiat saavat heidät sitoutumaan työnantajaan. Lisäksi opinnäytetyön 

tarkoituksena oli selkiyttää niitä asioita, joita kohdeorganisaation työnantajaviestinnässä tu-

lisi viestiä kohderyhmän kiinnostuksen herättämiseksi. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajalle työnantajabrändin nykytila ja antaa 

konkreettisia neuvoja siitä, miten työnantajabrändiä kannattaa strategisesti lähteä kehittä-

mään. Lisäksi opinnäytetyön tuloksineen haluttiin luovan pohja työnantajabrändäyksen pro-

sessin seuraaville vaiheille, kuten työnantajaviestinnän suunnittelulle ja mittareiden asetta-

miselle. 

Kehittämistyö ja sen tulokset ovat hyvin arvokasta tietoa kohdeyritykselle. Vaikka osa esille 

nousseista asioista tulosten yhteydessä olikin sellaisia, mitä yrityksessä jo oletettiin, tuli esille 

myös näkökulmia, joita ei ollut osattu ottaa huomioon tai joita oli unohdettu korostaa. Tätä 

tukee myös maajohtajan kommentit kehittämistyöstä ja sen tuloksista:  

”Opinnäytetyön tulokset tarjoavat hyvän pohjan yrityksemme työnantajabrän-

din suunnitelmallisemmalle kehittämiselle ja toteutukselle. Voimme käyttää 

tuloksia jo nyt esimerkiksi rekrytointiviestinnässä. Tästä on hyvä jatkaa itse 

toteutusvaiheeseen jo syntyneiden ideoiden kanssa.” 

Tulokset antavat vahvan pohjan kohdeyrityksen työnantajabrändin strategiselle kehittämi-

selle, ja nykytilan kartoituksen jälkeen on helpompi suunnitella seuraavat askeleet ja alkaa 

toteuttaa niitä. Tärkeitä seuraavia askeleita ovat muun muassa työnantajaviestinnän toteu-

tuksen monipuolinen suunnittelu ja toteutus sekä selkeiden mittareiden asettaminen ja seu-

raaminen. Työskentely työnantajabrändin ja työnantajamielikuvan parissa on jatkuva pro-

sessi, joten toimenpiteiden arviointi ja kehittäminen vaativat myös säännöllisyyttä. 

Opinnäytetyön voidaan sanoa vastanneen kehittämistyötä tukeviin kysymyksiin ja saavutta-

neen tavoitteensa. Se on kehittänyt toimeksiantajan työnantajabrändäykseen liittyvää työs-

kentelyä oleellisesti tarjoamalla kuvan nykytilasta ja siitä millaisia toimenpiteitä tulisi jat-

kossa suorittaa. Opinnäytetyöprosessi on edennyt jatkuvassa keskustelussa kohdeyrityksen 

kanssa toimeksiantajan toiveet huomioiden. Työnantajabrändin strateginen kehittäminen on 

kohdeyrityksessä kuitenkin vielä vaiheessa, joten siihen liittyvää työtä tulee jatkaa 
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huolellisesti. Lisäksi pohdinnoissa osoitetut jatkokehittämisideat ja -toimenpiteet kannattaa 

ottaa huomioon, sillä niiden tutkimisesta ja toteuttamisesta voi olla suurta apua työnanta-

jabrändäykselle. 

Opinnäytetyöprosessin aikana esille on noussut kolme jatkotutkimus- ja kehittämiskohdetta. 

Mosley & Schmidt (2017) nostavat esille hyväksi tavaksi kuvitteellisten osaajapersoonien luo-

misen hakijoista ja potentiaalisista työntekijöistä (2017, 144-145). Myös opinnäytetyön kohde-

organisaatiossa on havaittavissa tietynlaisia hakijatyyppejä, jonka vuoksi persoonien luominen 

erilaisista hakijoista voisi palvella myös toimeksiantajaa. Hakijapersoonien luominen voisi 

mahdollista esimerkiksi työnhakijoiden syvemmän ymmärtämisen, paremman tavoitettavuu-

den ja rekrytointiprosessin paremman toimivuuden, jos mainontaa ja prosesseja personoitai-

siin hakijoille eri tavoin. 

Lähdekirjallisuudessa, kuten Mosley ja Schmidt (2017, 101-117; 146-148), nousee vahvasti 

esille myös viestintäkanavien ja -sisältöjen merkitys potentiaalisten työntekijöiden kiinnos-

tuksen herättämisessä. Ei ole samantekevää missä kanavissa kohderyhmä haluaa työnantajien 

heitä tavoittelevan, joten oikeiden kanavien löytämiselle olisi hyvä resursoida aikaa. Aihee-

seen liittyen on olemassa tutkimuksia, joita voi hyödyntää. Lisäksi opinnäytetyön toimeksian-

tajan helmikuussa 2020 kohderyhmälle suorittama yli sadan vastaajan kysely tarjoaa vastauk-

sia tähän. 

Kolmas jatkokehittämisaihe nousee esille nykyisten työntekijöiden teemahaastatteluista. Kai-

killa neljällä haastatellulla ilmeni epämotivoivana tekijänä myyntityön epätasaisuus ja myyn-

nin sakkaaminen. Myyntityö on yleisesti tunnettu alana, jossa tunteiden kirjo on aaltoilevaa ja 

suoraan verrattavissa myyjän tuloksiin. Siksi olisi hyvä tarkastella enemmän myynnin parissa 

työskentelevien henkilöiden sisäisen motivaation lähteitä, ja miten myyjiä voisi enemmän 

opettaa myyntityön epätasaisuuden aiheuttamien tunteiden hallitsemiseen. Voisivatko esi-

merkiksi määrällisten mittareiden rinnalle nostetut laadulliset mittarit auttaa myyjiä arvotta-

maan työskentelyään eri näkökulmista etenkin silloin, kun myynti ei suju toivotulla tavalla? 



 56 
 

 

Lähteet 

Painetut 

Ambler, T. & Barrow, S. 1996. The employer brand. The Journal of Brand Management. Vo-

lume 4 Number 3. pp. 185-206. 

Aula, P. & Heinonen, J. 2011. Maineen uusi aalto. Helsinki: Alma Talent. 

Backhaus, K. & Tikoo, S. 2004. Conceptualising and researching employer branding. Career 

Development International, Vol. 9, No. 5, pp. 501-517. 

Batey, M. 2008. Brand Meaning. New York: Routledge. 

Eriksson, P. & Koistinen, K. 2005. Monenlainen tapaustutkimus. Kuluttajatutkimuskeskuksen 

julkaisuja 4:2005. Kerava: Savion kirjapaino. 

Eskola, J. & Suoranta J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

Ewing, M., Pitt, L., Bussy, N. & Berthon, P. 2002. Employment branding in the knowledge 

economy. International Journal of Advertising, 21, pp. 3–22. 

Gabay, J. 2015. Brand Psychology: Consumer perceptions, Corporate reputations. London: Ko-

gan Page. 

Hirsjärvi, S.& Hurme, H.  2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Helsinki: Yliopistopaino. 

Hänti S., Kairisto-Mertanen, L. & Kock, H. 2016. Oivaltava myyntityö. Asiakkaana organisaa-

tio. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 

Jokitalo, J. 2016. Myyntikolmio. Amatööristä huippumyyjäksi. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 

Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. 2017. Osallistavat menetelmät. Vinkkejä ja virikkeitä kou-

luttajalle. Päivitetty painos. Keuruu: Keuruun Laatupaino. 

Korpela, P. 2015. Towards a contextual understanding of B2B salespeople’s selling competen-

cies – An exploratory study among purchasing decision-makers of internationally-oriented 

technology firms. Publications of Turku School of Economics, Series A. Turku: Suomen yliopis-

topaino. 

Kortelainen, M. & Kyrö, J. 2015. Myynnin ammattilaisena. Ammattimainen myyntityö yritys-

ympäristössä. Helsinki: Edita. 



 57 
 

 

Luukka, P. 2019. Yrityskulttuuri on kuningas. Mikä, miksi ja miten? Helsinki: Alma Talent. 

Maury, M., Meretniemi, T. & Tuomila, J. 2016. Suomalainen myynti on syvältä vai onko? 

Työkaluja myyntiloikkaan. Helsinki: Kiss Publishing. 

Mosley, R. 2014. Employer Brand Management. Practical Lessons From The World’s Leading 

Employers. Chichester: John Wiley and Sons Ltd. 

Mosley, R. & Schmidt, L. 2017. Employer Branding for dummies. New Jersey: John Wiley & 

Sons, Inc. 

Ojasalo, K., Moilanen T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät: uudenlaista osaa-

mista liiketoimintaan. 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro 

Pohjola, J. 2019. Brändin ilmeen johtaminen. Helsinki: Alma Talent 

Robertson, A. & Khatibi, A. 2012. By Design or By Default: Creating the Employer Identity. 

The Journal of Brand Management. Volume 9 Issue 4, pp. 31-47. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 2. painos. Helsinki: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Yin, R. Applications of Case Study Reseasrch. 3. painos. California: SAGE Publications, Inc. 

Yin, R. 2014. Case Study Research: design and methods. 5. painos. California: SAGE Publica-

tions, Inc. 

Sähköiset 

Academic Work. Young Professional Attraction Index. Suomi 2019. Viitattu 24.11.2019. 

https://www.academicwork.fi/yrityksille/ypai 

Alma Media. Tunto-palvelu. 2019. Viitattu 27.12.2019. https://www.tuntopalvelu.fi/  

American Marketing Association. 2020. Branding. Viitattu 15.2. https://www.ama.org/top-

ics/branding/  

Asiakastieto. 2019. Viitattu 18.8.2019. https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/suomi-me-

diaplanet-oy/19901300/taloustiedot  

Connick, W. What is B2B Sales? Defining B2B Sales. Viitattu 2.2.2020. 

https://www.nasp.com/article/4B27910C-AAD2/what-is-b2b-sales.html  

https://www.academicwork.fi/yrityksille/ypai
https://www.tuntopalvelu.fi/
https://www.ama.org/topics/branding/
https://www.ama.org/topics/branding/
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/suomi-mediaplanet-oy/19901300/taloustiedot
https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/suomi-mediaplanet-oy/19901300/taloustiedot
https://www.nasp.com/article/4B27910C-AAD2/what-is-b2b-sales.html


 58 
 

 

Content Marketing Association. 2019. Award Winning Agencies: Mediaplanet. Viitattu 

18.8.2019.  

Duunitori. 2020. https://duunitori.fi/rekrytointi/rekrytointitutkimus/ Viitattu 18.2.2020. 

Great Place to Work. 2020. https://www.greatplacetowork.fi/ Viitattu 2.2.2020. 

LinkedIn Global Recruiting Trends. 2017. Viitattu 13.8.2019. https://business.lin-

kedin.com/talent-solutions/cx/2016/10/global-recruiting-trends-2017?trk=bl-ba_7-trends-

that-will-define-recruiting-in-2017_maria-ignatova_031016#  

Mediaplanet. 2019. Viitattu 6.2.2019. https://www.mediaplanet.com/fi/our-story  

Mäkilä, P. 2018. Työnantajabrändi hukassa? Työnantajamielikuvalla on valtava merkitys. Vii-

tattu 13.8.2019. https://www.almamedia.fi/uutishuone/uutinen/19-02-2018-tyonanta-

jabrandi-hukassa-tyonantajamielikuvalla-on-valtava-merkitys  

Palokangas, P. 2019. Lassi Kurkijärvi Proof Advisoryn toimitusjohtajaksi: ”Menestys ei synny 

äärimmilleen hiotuilla exceleillä, vaan ymmärtämällä asiakkaita”. Viitattu 11.1.2020. 

https://www.marmai.fi/uutiset/lassi-kurkijarvi-proof-advisoryn-toimitusjohtajaksi-menestys-

ei-synny-aarimmilleen-hiotuilla-exceleilla-vaan-ymmartamalla-asiakkaita/efc21901-357e-

4098-b0f8-04cb2d0229a6  

Sullivan, J. 2004. The 8 Elements of a Successful Employment Brand. Viitattu 11.1.2020. 

https://www.ere.net/the-8-elements-of-a-successful-employment-brand/  

TJS Opintokeskus. 2019. Tuplatiimi. Viitattu 18.1.2020. https://www.tjs-opintokes-

kus.fi/opas-yhdistyksille/jasentilaisuudet/osallistavat-menetelmat/tuplatiimi  

Universum. 2019. The Most Attractive Employers in Finland. Students 2019. Viitattu 

20.8.2019. https://universumglobal.com/fi/2019/05/universumin-opiskelijatutkimuksen-tu-

lokset-16-5-2019/  

 

Julkaisemattomat 

Kohdeorganisaation sisäinen materiaali. 2019. Viitattu 4.5.2019. 

Mediaplanetin työntekijätyytyväisyyskysely. 2019. Viitattu 25.11.2019. 

Nykyisten työntekijöiden haastattelut. Haastattelumateriaali. Viitattu 25.11.2019. 

  

https://duunitori.fi/rekrytointi/rekrytointitutkimus/
https://www.greatplacetowork.fi/
https://business.linkedin.com/talent-solutions/cx/2016/10/global-recruiting-trends-2017?trk=bl-ba_7-trends-that-will-define-recruiting-in-2017_maria-ignatova_031016
https://business.linkedin.com/talent-solutions/cx/2016/10/global-recruiting-trends-2017?trk=bl-ba_7-trends-that-will-define-recruiting-in-2017_maria-ignatova_031016
https://business.linkedin.com/talent-solutions/cx/2016/10/global-recruiting-trends-2017?trk=bl-ba_7-trends-that-will-define-recruiting-in-2017_maria-ignatova_031016
https://www.mediaplanet.com/fi/our-story
https://www.almamedia.fi/uutishuone/uutinen/19-02-2018-tyonantajabrandi-hukassa-tyonantajamielikuvalla-on-valtava-merkitys
https://www.almamedia.fi/uutishuone/uutinen/19-02-2018-tyonantajabrandi-hukassa-tyonantajamielikuvalla-on-valtava-merkitys
https://www.marmai.fi/uutiset/lassi-kurkijarvi-proof-advisoryn-toimitusjohtajaksi-menestys-ei-synny-aarimmilleen-hiotuilla-exceleilla-vaan-ymmartamalla-asiakkaita/efc21901-357e-4098-b0f8-04cb2d0229a6
https://www.marmai.fi/uutiset/lassi-kurkijarvi-proof-advisoryn-toimitusjohtajaksi-menestys-ei-synny-aarimmilleen-hiotuilla-exceleilla-vaan-ymmartamalla-asiakkaita/efc21901-357e-4098-b0f8-04cb2d0229a6
https://www.marmai.fi/uutiset/lassi-kurkijarvi-proof-advisoryn-toimitusjohtajaksi-menestys-ei-synny-aarimmilleen-hiotuilla-exceleilla-vaan-ymmartamalla-asiakkaita/efc21901-357e-4098-b0f8-04cb2d0229a6
https://www.ere.net/the-8-elements-of-a-successful-employment-brand/
https://www.tjs-opintokeskus.fi/opas-yhdistyksille/jasentilaisuudet/osallistavat-menetelmat/tuplatiimi
https://www.tjs-opintokeskus.fi/opas-yhdistyksille/jasentilaisuudet/osallistavat-menetelmat/tuplatiimi
https://universumglobal.com/fi/2019/05/universumin-opiskelijatutkimuksen-tulokset-16-5-2019/
https://universumglobal.com/fi/2019/05/universumin-opiskelijatutkimuksen-tulokset-16-5-2019/


 59 
 

 

Kuvat 

Kuva 1: Mediaplanetin arvot. .............................................................................. 10 

Kuva 2: Työnantajabrändin tulee tukea yrityksen muita toiminta-alueita, Mosleyta & 
Schmidtiä (2017, 24) mukaillen. .......................................................................... 16 

Kuva 3: Myyjän menestymiseen vaikuttavat tekijät (Kortelainen ym. 2015, 97-107). .......... 26 

Kuva 4: Opinnäytetyön käsitteiden väliset suhteet. ................................................... 28 

Kuva 5: Tapaustutkimuksen vaiheet (Yin, 2014). ...................................................... 29 

Kuva 6: Työtyytyväisyyskyselyn tuloksia, vastausvaihtoehtona 1-10 (Työtyytyväisyyskysely 
2019). .......................................................................................................... 40 

Kuva 7: Työtyytyväisyyskyselyn tuloksia, vastausvaihtoehtona 1-5 (Työtyytyväisyyskysely 
2019). .......................................................................................................... 40 

Kuva 8: Tärkeimmät asiat työnantajassa, kaupallinen ala ja kaikki vastaajat (Academic Work 
2019, 15, 25). ................................................................................................. 41 

Kuva 9: Tulosten havainnollistaminen sanapilven avulla: mitä nykyiset työntekijät arvostavat 
kohdeorganisaatiossa. ....................................................................................... 43 

Kuva 10: Työnantajalupauksen osa-alueet. ............................................................. 44 

Kuva 11: Tulosten havainnollistaminen sanapilven avulla: asiat, jotka kiinnostavat ja joita 
nuoret arvostavat yrityksessä. ............................................................................. 46 

Kuva 12: Tulosten havainnollistaminen sanapilven avulla: asiat, joita kohdeorganisaation 
työnantajaviestinnässä tulisi korostaa. .................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 
 

 

Taulukot 

 

Taulukko 1: Kehittämistyötä tukevat kysymykset ........................................................ 8 

Taulukko 2: Työnantajalupauksen ideointiin osallistuville selvennettäviä aihealueita (Mosley 
ym. 2017). ..................................................................................................... 23 

Taulukko 3: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka kiinnostavat yrityksessä. ....................... 37 

Taulukko 4: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka eivät kiinnosta yrityksessä..................... 38 

Taulukko 5: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka sitouttavat yritykseen. ......................... 38 

Taulukko 6: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka vähentävät sitoutuvuutta. ..................... 38 

Taulukko 7: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka saivat hakemaan kohdeorganisaatioon töihin.
 .................................................................................................................. 38 

Taulukko 8: Aineiston teemoittelua: asiat, joita arvostaa nykyisessä työnantajassa/ mikä saa 
sitoutumaan nykyiseen työnantajaan. ................................................................... 38 

Taulukko 9: Aineiston teemoittelua: asiat, jotka epämotivoivat ja vähentävät sitoutuvuutta 
nykyiseen työnantajaan. .................................................................................... 39 

Taulukko 10: Aineiston teemoittelua: asiat, joita nostaisi esille kohdeorganisaation 
työnantajaviestinnässä. ..................................................................................... 39 

Taulukko 11: Tutkimuksen arviointikriteerejä (Eriksson & Koistinen 2005, 45-46; Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 138-139). ................................................................................... 51 

  



 61 
 

 

 

Liitteet 

Liite 1: Nykytilanteen kartoitus: maajohtajan teemahaastattelun runko ......................... 62 

Liite 2: Nykyisten työntekijöiden teemahaastatteluiden runko ..................................... 63 

  



 62 
 

 

Liite 1: Nykytilanteen kartoitus: maajohtajan teemahaastattelun runko 

Teemahaastattelu: nykytilanteen kartoitus 
Haastateltava: Suomi Mediaplanet Oy:n toimitusjohtaja Saara Silván 
 
Haastateltavan tausta 
 
- Työura Suomi Mediaplanet Oy:ssä 
 
Yrityksen rekrytointitarve 
 
- Kuinka monta työntekijää (projektipäälliköt, tuotanto, talous) yrityksen tulee rekrytoida  

a) vaihtuvuuden takia  
b) kasvusuunnitelman tukemiseksi? 

 
- Millaisia rooleja tarvitaan? Kriittisimmät? 
 
- Millaisia ominaisuuksia näiltä kiittimisimmän alueen osaajilta vaaditaan? 
 

- Miksi koet projektipäälliköiden rekrytoimisen myyntipuolelle olevan haasteellista? 
 
Työnantajabrändi käsitteenä 
 
- Mitä työnantajabrändi (Employer Branding) käsitteenä tarkoittaa sinulle? 
 
- Miksi se on tärkeää ja miksi siihen halutaan panostaa kohdeorganisaatiossa? 
 
Suomi Mediaplanet Oy nykytilanne työnantajabrändäyksen suhteen 
 
- Miten työnantajabrändäystä tehdään tällä hetkellä? Onko suunnitelmallista? 
 
- Kuka sitä tekee? 
 
Johdon kuva työnantajabrändistä tällä hetkellä 
 
- Millaisia asioita uskot Mediaplanetista työnantajana tällä hetkellä ajateltavan?  
 

- Millaiset asiat pidät itse tärkeänä viestiä ulos? 
 
- Mitä tehdään hyvin ja mitä voidaan parantaa:  

a) houkuttelevuudessa  
b) sitouttamisessa  
c) nykyisten pitämisessä yrityksessä 

 
Opinnäytetyö 
 
- Mitä haluat/toivot opinnäytetyöltä? 
 
- Miten uskot sen parantavan työnantajabrändäyksen aktiivista tekemistä tapaustutkimuksen 
jälkeen? 
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Liite 2: Nykyisten työntekijöiden teemahaastatteluiden runko 

Teemahaastattelu: nykyiset työntekijät 
 
Haastateltavan tausta 
 
- Ikä, koulutus ja työhistoria 
 
- Työura Suomi Mediaplanet Oy:ssä 
 
Kiinnostava työnantaja 
 
- Asiat, jotka työnantajassa kiinnostavat yleisesti 
 
- Asiat, jotka ovat tärkeitä työnantajaa valitessa 
 
- Asiat, jotka ovat toissijaisia tai eivät ole tärkeitä työnantajassa 
 
Sitouttava työnantaja 

 
- Asiat, jotka saavat sitoutumaan työnantajaan 
 
- Asiat, jotka vähentävät sitoutumista työnantajaan 
 
Suomi Mediaplanet Oy:n kiinnostavuus työnantajana 
 
- Asiat, jotka saivat hakemaan projektipäällikön paikkaa 
 
- Asiat, joita arvostat nykyisessä työnantajassa ja jotka motivoivat 
 
- Asiat, jotka saavat epämotivoituneeksi 
 
Suomi Mediaplanet Oy:n sitouttavuus työnantajana 
 
- Asiat, jotka sitouttavat nykyiseen työnantajaan 
 
- Asiat, jotka mahdollisesti voisivat olla syynä työpaikan vaihtoon 

 
Työnantajabrändi ja työnantajalupaus 
 
- Työnantajabrändi käsitteenä 
 
- Suomi Mediaplanet Oy:n työnantajabrändi: Miten kuvailisit, spontaanit sanat 
 
Suomi Mediaplanet Oy:n kilpailuetu työmarkkinoilla 
 
- Asiat, jotka erottavat Suomi Mediaplanet Oy:n muista alan yrityksistä 
 
- Asiat, joita työnantajaviestinnässä tulisi korostaa 

 

 


