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1

JOHDANTO
Usein sanotaan, että hyvät työntekijät ovat työnantajille kultaakin kalliimpia (Ellun Kanat Oy, 2018). Kilpailu osaajista on kovaa ja tulee kiristymään
tulevaisuudessa yhä enemmän (Salli & Takatalo, 2014, s. 41). Käytännössä
hyvien työntekijöiden löytäminen ja sitouttaminen eivät ole helppoja tai
yksinkertaisia toimenpiteitä (Ellun Kanat Oy, 2018).
Kilpailun kovetessa työnantajat kamppailevat yhä enemmän vetovoimaisuutensa kanssa: miten houkutella eri ikäiset osaajat, olla potentiaalinen
työnantaja tulevaisuuden osaajille sekä miten saada pidettyä hyvät työntekijät jatkossakin (Ellun Kanat Oy, 2018). Yksi parhaista, pitkän aikavälin
keinoista on hyvän työnantajakuvan rakentaminen (Salli & Takatalo, 2014,
s. 41). Hyvät työnantajat paitsi vetävät puoleensa, myös kykenevät sitouttamaan parhaat osaajat (Mosley, 2014, s. 1).
Työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä, millaisena työnantajana organisaatio
näyttäytyy paitsi tulevaisuuden potentiaalisille työntekijöille, myös jo organisaatiossa työskenteleville osaajille. Työnantajakuva on monen asian
summa: se muodostuu organisaatiossa vallitsevasta totuudesta, sen tavoittelemasta, viestimästä ja tässä hetkessä vallitsevasta mielikuvasta sekä
näiden erilaisten näkökulmien yhteensopivuudesta tai sopimattomuudesta. (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, s. 66) Hyvä työnantajakuva onkin
rekrytointimarkkinoilla usein se erotteleva kilpailutekijä (Salli & Takatalo,
2014, s. 41) ja sitä voidaankin pitää yhtenä keskeisimmistä resursseista
paitsi parhaiden työntekijöiden rekrytoinnissa, myös työntekijöiden sitouttamisessa ja motivoinnissa (Vuorinen, 2013).
Haasteet työvoiman saatavuudessa on tunnistettu myös tämän opinnäytetyön toimeksiantajaorganisaatiossa merkittäväksi riskiksi. Oman haasteensa luo toimeksiantajan monialaisuus; organisaation toimialat ovat painottuneet työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten ravitsemus- sekä sosiaali- ja terveysalalle. Syyskuussa 2019 julkaistussa ammattibarometrissa
siivousalan ammattilaiset, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, lähihoitajat
sekä sairaanhoitajat mahtuivat kaikki top 15 pula-ammattien joukkoon.
(Ammattibarometri, n.d.)

1.1

Toimeksiantajaorganisaation esittely
Opinnäytetyön toimeksiantajaorganisaatio on erään suomalaisen kaupungin liikelaitos, joka tuottaa kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille erilaisia
palveluita kahdella toimialalla. Suurin tuotettavista palveluista ovat ruokapalvelut, joita tuotetaan useammassa sadassa kohteessa ympäri kaupunkia: päiväkodeissa, kouluissa, sairaaloissa ja monipuolisissa seniorikeskuksissa. Organisaation toimipaikat koostuvat sekä valmistus- että kuumen-
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nuskeittiöistä ja toimipaikan henkilömäärä vaihtelee kohteen koon mukaisesti. Ruokapalveluiden lisäksi joissakin päiväkotikohteissa tuotetaan siivouspalveluita.
Toinen organisaation toimialoista tuottaa erilaisia hyvinvointi- ja puhelinpalveluita. Puhelinpalveluihin kuuluu muun muassa vaihdepalveluita sekä
puhelintukipalveluita. Hoivapalveluihin puolestaan lukeutuvat turvapuhelinpalvelut sekä etähoito, joita tuottavat terveydenhuollon ammattilaiset.
Yleisimmät nimikkeet yksikössä ovat asiakaspalvelija, sairaanhoitaja ja lähihoitaja.
Lisäksi organisaatiossa tuotetaan tuki- ja kehityspalveluita, joista tässä
opinnäytetyössä käytetään nimitystä tukitoiminnot. Nämä palvelut ovat sisäisiä palveluita ja niihin lukeutuvat muun muassa HR, rekrytointi, turvallisuus, kehityspalvelut, viestintä sekä IT-palvelut. Kokonaisuudessaan organisaatio työllistää reilu 1400 henkilöä. Luonnollisesti suurin osa organisaation henkilöstöstä työskentelee operatiivisissa tehtävissä.
Toimeksiantajaorganisaation ollessa suuri palveluntuottaja, on sen voimavara ihmisissä ja heidän tekemässään työssä. Haasteet ammattitaitoisen ja
motivoituneen työvoiman saatavuudessa on tunnistettu organisaatiolle
merkittäväksi riskiksi. Toimeksiantajan näkökulmasta tarkasteltuna haasteet työvoiman saatavuuteen liittyvät paitsi yleisesti toimialojen työvoimatilanteeseen, myös organisaation vetovoimaisuuteen työnantajana sekä
ylipäätään töistä syntyneisiin mielikuviin. Myös matala palkkataso, korkeat
asumiskustannukset sekä korkeat matkakustannukset kehyskunnista vaikuttavat työpaikan valinnassa. Lisäksi työvoiman saatavuutta rajoittavana
tekijänä voidaan pitää myös työnantajan sekä asiakkaan vaatimusta suomen kielen osaamisesta.
Tässä opinnäytetyössä organisaatiosta käytetään nimitystä toimeksiantaja, organisaatio tai toimeksiantajaorganisaatio.
1.2

Opinnäytetyön tavoite ja rajaus
Tämä opinnäytetyö on case- eli tapaustutkimus, jossa on käytetty sekä
määrällisen että laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaiset toimenpiteet tukisivat toimeksiantajaorganisaatiota työnantajakuvan kehittämisessä kaikista parhaiten.
Työnantajakuvan kehittäminen nousi keskeiseksi teemaksi, sillä työnantajakuvan roolia voidaan pitää merkittävänä tekijänä puhuttaessa työvoiman
saatavuudesta. Tämä opinnäytetyö onkin lähtenyt todellisen tarpeen pohjalta: toimeksiantajaorganisaatiossa on koettu haasteelliseksi löytää riittävästi osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Haasteet työvoiman saatavuudessa on tunnistettu myös merkittäväksi riskiksi organisaatiolle.
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Tarkoituksena on tutkia toimeksiantajaorganisaation työnantajakuvan nykytilannetta, tunnistaa organisaation kehittämiskohteet sekä löytää ratkaisuja työvoiman saatavuuteen liittyviin haasteisiin tekemällä toimeksiantajalle kehitysehdotuksia työnantajakuvan kehittämiseksi. Opinnäytetyön
tuotoksena syntyykin kehitysaskeleet työnantajakuvan kehittämisen tueksi. Opinnäytetyön tavoitteen pohjalta opinnäytetyölle on asetettu kolme
tutkimuskysymystä:
1. Mistä asioista työnantajakuva muodostuu?
2. Millainen toimeksiantajan työnantajakuva on tällä hetkellä?
3. Millaiset toimenpiteet tukisivat organisaatiota parhaiten työnantajakuvan kehittämisessä?
Opinnäytetyön teoreettinen osuus on rajattu koskemaan työnantajakuvaa
ja siihen vaikuttavia osatekijöitä. Opinnäytetyössä tarkastellaan aihetta
kahdesta näkökulmasta: sisäisestä ja ulkoisesta työnantajakuvasta. Sisäinen näkökulma käsittää organisaation nykyisten työntekijöiden näkemykset ja mielipiteet työnantajastaan ja ulkoinen paitsi potentiaalisten tulevaisuuden työntekijöiden, myös muiden sidosryhmien näkökulmat.
Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa käsitellään työnantajakuvan ja
sen lähikäsitteiden määrittelyn lisäksi työnantajakuvan rakentumista sekä
sen kehittämistä teoriatiedon valossa. Teoriaosuuden tarkoituksena on
tuoda esille sitä, miten suuresta kokonaisuudesta, eri osa-alueiden summasta, työnantajakuvassa ja sen muodostumisessa on kyse. Tarkoituksena
on herätellä lukijaa ajatukseen, että työnantajakuva ei ole vain keksitty
mielikuva, vaan peili organisaation arkeen.
Opinnäytetyön empiirinen osuus puolestaan koostuu sekundaariaineiston
tutkimisesta sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Aineisto muodostuu toimeksiantajaorganisaatiossa toteutetun sisäisen ja ulkoisen työnantajamielikuvatutkimuksen sekä hakijakokemuskyselyn tulosten analyysista. Tuloksia peilataan teoriatietoon ja niiden perusteella organisaatiolle
tehdään kehitysehdotuksia työnantajakuvan kehittämiseksi. Koska opinnäytetyössä käytetään nimenomaan toimeksiantajalle teetettyä tutkimusta, koskee lopullinen tuotos, kehitysaskeleet, vain toimeksiantajaa eivätkä näin ollen ole välttämättä sovellettavissa suoraan muihin organisaatioihin käytettäväksi.
1.3

Opinnäytetyön keskeiset käsitteet
Työnantajakuva/työnantajamielikuva on työmarkkinoilla keskeinen kilpailuvaltti. Määritelmiä sille on useita, mutta usein niillä tarkoitetaan samaa asiaa (Kauhanen, 2012, s. 69): työntekijöiden ja työnhakijoiden käsitystä siitä, millainen yritys on työnantajana (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012,
s. 66; Kauhanen, 2012, s. 69). Työnantajakuva voidaan jakaa ulkoiseen ja
sisäiseen työnantajakuvaan (Korpi, Laine ja Soljasalo, 2012).
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Sisäinen työnantajakuva tarkoittaa nykyisten työntekijöiden näkemystä ja
kokemusta organisaatiosta työnantajana. Sisäinen työnantajakuva muodostuu sen pohjalta, millaista organisaatiossa on työskennellä ja miten
työntekijöitä todellisuudessa kohdellaan. (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012,
66–67; Torkki, 2018, s. 16) Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten ulkoinen
maine, johtamiskulttuuri ja -tavat, kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet,
palkitseminen sekä sisäiset tukipalvelut (Barrow & Mosley, 2005, s. 150).
Ulkoinen työnantajakuva muodostuu organisaation ulkopuolisten henkilöiden, kuten potentiaalisten työnhakijoiden ja muiden sidosryhmien, käsityksestä organisaatiosta työnantajana. Mielikuvat työnantajasta rakentuvat usein ulkoisen maineen, mielikuvien ja imagon avulla. (Korpi, Laine
& Soljasalo, 2012, s. 66–67) Käytännössä se muodostuu esimerkiksi organisaation työpaikkailmoittelun ja rekrytoinnin, median, markkinoinnin ja
viestinnän sekä toisten ihmisten, tuttavien tai ystävien kokemusten kautta
(Torkki, 2018, s. 16; Vuorinen, 2013).
Rekrytointi on organisaation prosessi, joka tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla organisaation hankitaan uutta henkilöstöä (Kortetjärvi-Nurmi
& Murtola, 2016). Se on kriittisessä asemassa työnantajakuvan muodostumisessa ja siksi se on oleellista nostaa esille työnantajakuvasta puhuttaessa (Salli & Takatalo, 2014, s. 43).
Yrityskulttuuri on organisaation tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja,
toimintatapoja ja rakenteita, jotka vaikuttavat työntekijöiden ajatteluun ja
käyttäytymiseen. Se rakentaa yhtenäisempää organisaatiota erottaen sen
kilpailijoista. (Luukka, 2019, s. 21) Tietoisesti kehitetty yrityskulttuuri on
parhaiden työpaikkojen strategia (Rossi, 2012).
Työntekijäkokemus on työntekijän henkilökohtainen kokemus työpaikastaan. Se on kokemus, jossa työntekijän odotukset ja organisaation antamat
lupaukset törmäävät työnteon arjen ja yrityksen kulttuurin kanssa – luoden tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä ja sitoutumista tai sitoutumattomuutta. Hyvä ja toivottu työntekijäkokemus ei kuitenkaan synny itsestään,
vaan sitä tulee johtaa tuntemalla ja ymmärtämällä työntekijöitä. (Luukka,
2019, s. 128)

2

OPINNÄYTETYÖN TAUSTA
Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön tausta ja konteksti. Kappaleessa
käydään lävitse toimeksiantajaorganisaatioon työvoiman saatavuuteen
vaikuttavia tekijöitä; sitä, millainen tilanne palvelualoilla on työvoiman
saatavuuden suhteen, miltä tulevaisuuden työelämä näyttäytyy, ja miten
eri sukupolvet vaikuttavat siihen, mitä asioita työnantajalta odotetaan ja
toivotaan.
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2.1

Työvoiman saatavuuden nykytilanne
Suomi on monien palveluiden maa. Palvelut työllistävät, luovat verotuloja
ja tukevat yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämistä ja kehittymistä. Toimialasta riippumatta aloja yhdistää usein samat tekijät – henkilöstövaltainen
organisaatiorakenne, jonka voimavara on ihmisissä ja heidän tekemässään
työssä, aineettomassa ja inhimillisessä pääomassa. Siksi aloilla painitaan
usein myös samojen ongelmien äärellä – haasteissa saada riittävästi osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. (MaRa, 2015) Viime vuosina rekrytointiongelmat ovat pahentuneet monella toimialalla. Suomessa rekrytointiongelmat olivat vuonna 2018 mittaushistorian korkeimmalla tasolla ja tilanteen on arvioitu vaikeutuvan entisestään. (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2020, s. 59) Työvoimatilanteen syyt eri aloilla ovat kuitenkin moninaiset.
Yksittäisien, toimialoihin liittyvien tekijöiden lisäksi työvoiman saatavuuteen vaikuttavat muun muassa väestönrakenteessa tapahtuvat muutokset
sekä yksityisen ja julkisen sektorin vetovoimatekijät.
Väestönrakenteessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat työvoiman saatavuuteen merkittävästi. Väestönkehityksen epätasaisuuden takia Suomen
työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne on tulossa. (Alasoini,
2010, s. 11-12) Työ- ja elinkeinoministeriö (2020, s. 59) on raportissaan
tuonut esille, että Suomen työikäinen väestö, joka muodostuu 15-64-vuotiaista kansalaisista, on vähentynyt vuosien 2010-2018 aikana 122 000
henkilöllä. Lisäksi on ennustettu, että vuoteen 2040 mennessä työikäinen
väestö tulee vähenemään 111 000 henkilöllä. Syntyvyyden rajun laskun
myötä työikäisen väestön määrä tulee vieläkin vähenemään nykyisestä.
(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020, s. 59) Työvoiman määrän kehitys ei riipu
kuitenkaan vain ikäluokkien suuruuksista, vaan siihen vaikuttavat myös
työttömyyden, työssä olevien työkyvyn ja –motivaation, eläkkeelle siirtymisen ajoituksen, opiskeluaikojen pituuden sekä maahanmuuton ja maastamuuton kehitys. (Alasoini, 2010, s. 11-12) Työ- ja elinkeinoministeriön
(2019) mukaan työikäisen väestön väheneminen tulee jatkumaan lähivuosina. Siinä, missä työvoiman kysyntä yhä hieman kasvaa, kasvaa työvoiman
tarjonta enää vain vähän. Työvoiman väheneminen tuleekin vaikuttamaan
entistä enemmän osaajien saatavuuteen. (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2019)
Verrattaessa yksityistä ja julkista sektoria, on valtaosassa Suomen kunnissa
suurin yksittäinen työnantaja kunta tai kaupunki. Kunnilla ja kaupungeilla
on merkittävä rooli paitsi palvelun tuottajina, myös työnantajina. Väestön
ikääntyminen, kunta-alan työntekijöiden eläköityminen sekä ammattitaitoisen työvoiman puute ovat pakottaneet myös kuntia pohtimaan omaa
vetovoimaansa työnantajina entistäkin enemmän. (Arolainen, 2020) Kokonaisuudessaan kunta-alan vetovoimaisuutta on pyritty aikaisemmin myös
tutkimaan. Kunta-alan vetovoima (2012) tutkimuksessa kunta-alan vetovoimaan ja mielikuviin negatiivisesti vaikuttaviksi tekijöiksi tunnistettiin
erityisesti heikot mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja organisaation
toimintaan, heikot asiakaspalvelukokemukset, alhainen palkka, ”harmaa”
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imago, näkemys organisaatioiden toimintakyvystä, mielikuva jähmeästä
byrokratiasta sekä stereotypiat kunnan työntekijöistä. Vetovoimaa lisääviksi tekijöiksi puolestaan mainittiin turvallinen ja pitkäaikainen työura, lakien ja säädöksien noudattaminen, ison organisaation hyvät resurssit, rahan vallan kritiikki ja yhteisön eteen työskentely, henkilöstö hyödynnettävissä oleva resurssi viestinnässä sekä kesätyöt ja TET-harjoittelut.
2.1.1 Kohtaanto-ongelma
Samanaikaisesti kun puhutaan työvoimapulasta, voidaan puhua myös kohtaanto-ongelmasta. Käsite itsessään on moniulotteinen ja laaja. (Helsingin
seudun kauppakamari, 2018) Yleensä ilmiöllä viitataan eroihin työn kysynnän sekä tarjonnan jakautumisessa. Ongelman syyt voivat liittyä esimerkiksi siihen, että avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat sijaitsevat
maantieteellisesti eri alueilla, työttömien koulutustausta ei vastaa työnantajien toiveita, työnhakija ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia
soveltuva työtehtävään tai työttömien osaaminen on vanhentunutta ja
työkyky alentunut pitkän työttömyysajanjakson aikana. (Eduskunta, n.d.)
Eduskunta (n.d.) tuo selvityksessään esille näkökulmaa siitä, että työn tekemistä tai sen perässä muuttamista ei myöskään pidetä houkuttelevana,
mikäli koetaan, ettei työstä saada riittävää korvausta suhteessa menetettyihin etuuksiin. Vastaavasti myös työnantajien halukkuus rekrytoida vähenee, mikäli lisähenkilöstön palkkauskustannukset koituvat liian korkeiksi
suhteessa saatavaan tuottoon.
2.1.2 Majoitus- ja ravitsemisala
Majoitus- ja ravitsemisala on jatkuvasti kasvava ja kehittyvä toimiala. Alalla
haasteita luovat erityisesti ammattitaitoisen työvoiman saatavuus sekä
nuorten kiinnostuksen suuntautuminen toisaalle, eli alan vetovoimattomuus. (MaRa, 2015) Majoitus- ja ravitsemisalan vetovoimaisuuteen on vaikuttanut viime vuosina esimerkiksi median ja TV-ohjelmien luomat väärät
mielikuvat alasta (Yle, 2017). Vuonna 2017 Palvelualojen ammattiliiton tutkimuksen mukaan vain 35 % suomalaisista aikuisista piti alaa houkuttelevana työskentelyalana (PAM, 2017).
Lokakuussa 2018 julkaistun suhdannebarometrin mukaan joka kolmannella majoitus- ja ravitsemisalan yrityksistä oli vaikeuksia löytää riittävästi
sopivaa työvoimaa (Elinkeinoelämän keskusliitto, 2018, s. 21). Yle (2020)
uutisoi, että ravintolapalveluiden kysynnän kasvun myötä myös työntekijöiden tarve hotelli- ja ravintola-alalle tulee kasvamaan reilusti seuraavien
vuosien aikana. Samaan aikaan työvoiman saanti on kuitenkin vaikeutunut
huomattavasti koko Suomessa.
Alalla vallitsevaan työvoimapulaan vaikuttaa myös jatkuva hakijamäärän
vähentyminen alan koulutuksiin (Yle, 2020; MaRa, 2015). Keväällä 2017
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koko Suomessa alan koulutuspaikkoihin hakijoita oli 2150 (OPH, 2017), kun
taas vuoden 2018 yhteishaussa majoitus- ja ravitsemisalalle ensisijaisia hakijoita oli vain 1699 (Opetushallinnon tilastopalvelu, 2018). Tilastoja tarkastellessa tulee myös huomioida, etteivät kaikki alan koulutukseen hakeutuneet valmistu tai tule työskentelemään alalla valmistumisensa jälkeen. Koulutukseen hakeutuneiden tilastolliset lukumäärät eivät siis kerro
täyttä totuutta siitä, kuinka paljon alalle saadaan uusia osaajia vuosittain.
Majoitus- ja ravitsemisalan vahvuuksina on yleisesti pidetty alan monipuolisuutta sekä hyvää työilmapiiriä. Arvostus ja palkkataso koetaan kuitenkin
usein alhaiseksi. (MaRa, 2015) Myös raskaan työn, työaikojen vaihtelun ja
osa-aikaiset työpaikat nähdään vaikuttavan negatiivisesti intoon hakeutua
alalle (Yle, 2020). Julkisten ruokapalveluiden arvostusta on pyritty parantamaan muun muassa vuosina 2012-2013 Maa- ja Metsätalousministeriön
rahoittamalla ProTaru –koulutushankkeella. Hankkeen loppuraportin mukaan ruoan ja sen tekijöiden kokema arvostus kasvaa alan osaavien toimijoiden ammattitaitoisella toiminnalla sekä hyvällä imagolla. Ruoan tekijöiden arvostus lisääntyy, kun heillä on mahdollisuus sekä tahto oppia, voimaantua ja kehittyä työssään niin, että itsearvostuksen, ammattiylpeyden
ja osaamisen karttumisen myötä ympäristö havahtuu huomaamaan heidän työnsä arvon. Oman työnsä arvostuksen ja hyvän työilmapiirin lisäksi
palvelukokemuksella on työpaikan vetovoimaisuudessa suuri merkitys. Se,
millainen kokemus asiakkaalle jää palvelusta, voi joko edistää tai estää töihin hakeutumista. (Lintukangas, 2014)
2.1.3 Sosiaali- ja terveysala
Myös sosiaali- ja terveysalalla vallitsee työvoimapula. Samalla tarve alan
ammattilaisille tulee kuitenkin kasvamaan entisestään. Erityisesti huolta
on herättänyt se, mistä tulevaisuuden osaajia on mahdollista saada. (Jokinen, 2019) Alan haasteet ovat monia muita toimialoja laajemmat: seuraavan 15 vuoden aikana alalle on arvioitu tarvittavan jopa 200 000 uutta
työntekijää vastaamaan kasvavaan palveluntarpeeseen sekä eläköityvien
työntekijöiden tilalle. Vaikka rekrytointiongelmat näkyvät monella toimialalla, on rekrytointihaasteiden nähty olevan selvästi yleisimpiä sosiaalija terveysalalla kuin muilla toimialoilla keskimäärin. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020, s. 59: kuva 1)
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Kuva 1.

Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus työvoimaa hakeneista toimipaikoista (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2020, s. 59)

Kuten kuvasta 1 käy ilmi, ovat rekrytointihaasteet sote-alalla yleisiä. Vaikka
rekrytointihaasteita ilmenee kaikilla toimialoilla, vuonna 2018 lähes 50 %
sote-alan toimipaikoista koki haasteita rekrytoinnissa. Lisäksi sote-palvelualan muodostuessa kolmen sektorin palvelun tuottajista, kilpailevat nämä
sektoritahot samasta työvoimasta keskenään. (Työ- ja elinkeinoministeriö,
2020, s. 59-60) Työntekijäpula ei myöskään ole vain Suomen ongelma: se
on laajempi, myös pohjoismainen ja kansainvälinen ongelma. Tosin kansainvälisesti tarkasteltuna Suomella ei juurikaan ole kilpailuetua sairaanhoitoalalla, sillä palkat ovat muihin pohjoismaihin nähden matalat ja kieli
haastava. (Jokinen, 2019)
Työvoimapulan on nähty vaikuttavan negatiivisesti myös nykyisten osaajien jaksamiseen. Kun työvoimaa ei löydy esimerkiksi sijaisuuksien hoitamiseen, joutuvat töissä olevat omien tehtäviensä lisäksi hoitamaan muita
tehtäviä. Työntekijäpuolelta onkin korostettu, että uupumus sekä alan työolojen heikkeneminen ovat pitkään jatkunut ongelma. (Jokinen, 2019) Esimerkiksi kunta-alalta eläköityi vuonna 2018 499 sairaanhoitajaa. Lähes
yhtä paljon, 467 henkilöä, jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. (Sairaanhoitajat,
n.d.)
Syyskuussa 2019 julkaistussa ammattibarometrissa sairaanhoitajat ja lähihoitajat olivat molemmat top 15 pula-ammattien joukossa (Ammattibarometri, n.d.). Sama linja jatkui myös vuoden 2020 maaliskuussa toteutetussa ammattibarometrissa. Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien osalta
tilanne oli hieman heikompi kuin lähihoitajien. (Ammattibarometri, 2020:
kuva 2)
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Kuva 2.

Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien työllisyystilanne Suomessa (Ammattibarometri, 2020)

Maaliskuussa 2020 avoimia sairaanhoitajan paikkoja oli yhteensä 4521.
Paljon pulaa sairaanhoitajista oli erityisesti Uudellamaalla, Pohjois-Suomessa sekä Keski-Suomessa. Suomessa on työssäkäyviä sairaanhoitajia n.
72208, joista suurin osa, 83,3 %, työskentelee kuntasektorilla. On myös ennustettu, että vuosien 2010-2020 aikana sairaanhoitajia tulee poistumaan
työvoimasta vuosittain noin 500-600 henkeä. Yhteensä sosiaali- ja terveysalan poistuma on vuosittain noin 2000 henkilöä. (Sairaanhoitajat, n.d.)
Keskeistä olisi, että alan ammattilaiset kokisivat itsensä arvostetuiksi. Arvostuksen tulisi näkyä myös työoloissa sekä palkkauksessa. Erityisesti
nuorten työntekijöiden on nähty suhtautuvan työhön toisin kuin aikaisemmat sukupolvet. Nuoret ovat herkemmin valmiita lähtemään, mikäli työ ja
ala eivät vastaa odotuksia. Toisaalta on ollut nähtävissä, että tyytymättömyys on levinnyt myös keski-ikäisiin työntekijöihin: sairaanhoitajaliiton
kahden vuoden välein julkaistavassa sairaanhoitajien työolobarometrissa
(2018) tyytymättömyyttä kyselyssä ilmaisivat myös alle 45-vuotiaat. Aikaisemmin tyytymättömyyttä ilmaisivat lähinnä alle 35-vuotiaat. (Jokinen,
2019)
2.2

Sukupolvet työelämässä
Keskustelua eri sukupolvien asemasta työelämässä on käyty pitkään (Mellanen & Mellanen, 2020). On ilmeistä, että tulevaisuuden tekijät eivät hae
työltä enää samoja asioita kuin vanhemmat sukupolvet (Ellun Kanat Oy,
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2018). Siinä, missä vanhemmat sukupolvet ihmettelevät nuorempaa sukupolvea, sen käyttäytymistä ja asennetta, nousee keskustelu jälleen pintaan
uuden sukupolven astuessa työelämään (Mellanen & Mellanen, 2020).
Sukupolvi määritellään tavallisesti ryhmäksi yksilöitä, jossa useimmat yksilöistä ovat samaa ikäluokkaa, he jakavat keskenään samanlaisia ongelmia,
asenteita ja ideologioita sekä historiallisia tai sosiaalisia kokemuksia.
Vaikka eri sukupolvet kuvataan usein vuosilukujen avulla janalla, joka koostuu selkeästä alku- ja päätepisteestä (kuva 3), on lähes mahdotonta määritellä vuosilukua, joka erottaa selkeästi kaksi sukupolvea toisistaan. Sukupolvien väliset eroavaisuudet muodostuvat esimerkiksi sosioekonomisista,
taloudellisista ja poliittisista trendeistä, jotka vaikuttavat sukupolvien
asenteisiin, kokemuksiin ja näkemyksiin. Vuosiluvut helpottavat eri sukupolvien tunnistamisessa. (Mellanen & Mellanen, 2020)

Kuva 3.

Työelämän sukupolvet jaoteltuna aikajanalle (Mellanen & Mellanen, 2020)

Kun sukupolvi, johon kulloisellakin aikakaudella vallitsevat trendit ovat vaikuttaneet, tulevat työelämään, tuovat he mukanaan omaamansa arvot,
uskomukset ja asenteet. Huomionarvoista kuitenkin on, että sukupolvista
puhuttaessa käsitellään stereotypioita – yleistämistä. (Mellanen & Mellanen, 2020)
Nyt ja tulevaisuudessa työelämään astuvat nuoret työntekijät tulevat rakentamaan työelämään uutta ja toisenlaista toimintakulttuuria. Toimintakulttuuri perustuu siihen, millaisessa maailmassa he ovat kasvaneet ja eläneet: sitä ei voida kitkeä pois, sillä loppupeleissä kyse on siitä, että koko
maailma tulee kehittymään uusien sukupolvien myötä. Tulevaisuudessa
menestyvä työnantaja uskaltaakin ottaa vastaan mahdollisuuden nähdä
asioita uudenlaisessa valossa. (Ellun Kanat Oy, 2018)
Vaikka uusia nuoria tulee aina työelämään, näkyy nuorien vaikutus työelämään väestönrakenteesta johtuen entistäkin selkeämmin. Kuten jo edelläkin on mainittu, poistuu työmarkkinoilta enemmän ihmisiä kuin uusia saadaan tilalle. (Ellun Kanat Oy, 2018) Erityisesti viime vuosina keskustelun
kohteena ovat olleet milleniaalit ja heidän vaikutuksensa työelämään
(Mellanen & Mellanen, 2020).
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2.2.1 Suuret ikäluokat
Työelämässä vielä vaikuttavista sukupolvista vanhin on suuret ikäluokat.
He ovat kasvaneet sotien jälkeen, kylmän sodan maailmassa vuosien 1945
ja 1959 välillä – ennen kaikkea jälleenrakentamisen ja hyvinvoinnin kasvukaudella, mutta myös sodan pelossa. Hyvinvoinnin kasvun on nähty olevan
ehkäpä merkittävin sukupolvea muokanneista trendeistä. (Mellanen &
Mellanen, 2020)
Työelämässä suurten ikäluokkien on nähty erityisesti olevan pakkomielteisiä tavoitteiden saavuttajia. He arvostavat erityisesti materialistista menestystä, johdonmukaisuutta sekä auktoriteettia enemmän, kuin nuoremmat sukupolvet. Pitkät työpäivät ja ansiokkaat ja lojaalit työurat ovat tyypillisiä sukupolvelle. (Mellanen & Mellanen, 2020)
Suurten ikäluokkien on tunnistettu olevan työelämän sukupolvista myös
kaikista lojaalein työnantajalleen: on koettu, että arvostus voidaan saavuttaa helpommin tekemällä pitkä ja onnistunut työura saman työnantajan
palveluksessa. Vaikka koulutustaso ja tietotekniset taidot ovat tyypillisesti
alhaisemmat kuin nuoremmilla sukupolvilla, korvataan puutteita paitsi sosiaalisilla taidoilla, myös verkostoitumisella ja korkealla työmoraalilla. Yhteisymmärryksen etsiminen näkyy työpaikalla erityisesti päätöksenteossa.
Mikäli heille tarjotaan työpaikalla ylennystä, useimmiten he ottavat sen
ensin vastaan, jonka jälkeen pohtivat vasta sen vaikutusta muuhun elämään. (Mellanen & Mellanen, 2020)
2.2.2 X-sukupolvi
60- ja 80-lukujen välissä syntyneen X-sukupolven nimellä viitataan yleiseen
muuttujaan X, koska sukupolvi on nähty tuntemattomampana ja ”vähemmän kiinnostavana”. Se jää kahden suuren sukupolven, suurten ikäluokkien ja milleniaalien, väliin. (Mellanen & Mellanen, 2020)
Koska X-sukupolvessa on nähtävissä samoja ongelmallisia piirteitä kuin
milleniaaleissakin, tulee milleniaaleja ymmärtääkseen ymmärtää myös Xsukupolvea. X-sukupolvi on syntynyt kehittyvän kulutuksen aikakautena.
Siihen ovat vaikuttaneet muun muassa Neuvostoliiton romahtaminen,
1990-luvun lama ja työttömyys, yhteiskunnan rakennemuutokset sekä globalisaatio. Se voidaan nähdä monimuotoisempana ja monikulttuurisempana kuin edeltäjänsä. Hyvinvointiyhteiskunta on tehnyt sukupolvesta
myös aiempia kouluttautuneempia, sillä laman ja massatyöttömyyden jälkeen kouluttautuminen nähtiin aikaisempaa arvokkaampana. X-sukupolvessa näkyy myös suuria ikäluokkia enemmän yritteliäisyys ja siksi oman
yrityksen perustaminen onkin tyypillisempää tämän sukupolven keskuudessa. (Mellanen & Mellanen, 2020)
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X-sukupolvi on työelämässä tuotosfokusoituneempi kuin esimerkiksi suuret ikäluokat. Heille on kuitenkin tärkeää näyttää oma panoksensa ja se,
kuinka paljon heillä on annettavana. Sukupolvi on käytännönläheinen,
coachaukselle avoin ja työn itsenäisyyttä rakastava, jolle on tärkeää saada
ja antaa välitöntä, rakentavaa ja tarkkaa palautetta. (Mellanen & Mellanen, 2020)
X-sukupolven ja suurten ikäluokkien erona on kärjistettynä se, että suuret
ikäluokat tekivät töitä saavuttaakseen tietyn elintason ja X-sukupolvi työskentelee pitääkseen saavutetun elintason. Vaikka rahalla on edelleen
oleellinen merkitys sukupolvelle, ei se kuitenkaan ole kaiken määrittävä
kriteeri työssä. Lisäksi työn ja vapaa-ajan tasapainon merkitys alkoi X-sukupolven aikana nostamaan päätään. (Mellanen & Mellanen, 2020)
Sukupolvi odottaa, että johtaminen on päättäväistä ja kunnianhimoista.
Aiempia sukupolvia enemmän se arvostaa myös tiimityötä ja matalahierarkisempaa organisaatiomallia. Toisaalta myös käytännönläheinen ja suoraviivainen johtaminen ovat yhä arvossaan, toisinkuin milleniaaleilla, jotka
kaipaavat motivoivampaa ja arvoihin sitoutuneempaa johtajuutta. (Mellanen & Mellanen, 2020)
2.2.3 Milleniaalit
Milleniaalien määrittelystä on olemassa useita erilaisia tulkintoja. Tulkinnoista huolimatta, milleniaalit jaetaan usein kahteen milleniaalisukupolveen: Y- ja Z-sukupolviin. Milleniaalit ovat työelämässä nuorin sukupolvista. Se on etnisesti laajin ja määrällisesti suurempi X-sukupolvea ja suuria
ikäluokkia. Jo vuonna 2020 puolet Suomen työvoimasta koostuu milleniaaleista, johtuen X-sukupolven pienuudesta sekä suurten ikäluokkien eläköitymisestä. (Mellanen & Mellanen, 2020)
Milleniaalit ovat kasvaneet globalisaation, taloudellisen- ja digitaalisen
kasvun kaudella: merkittävin muutos milleniaalien elinaikana on kuitenkin
ollut teknologian kehitys (Mellanen & Mellanen, 2020). Digitalisaatio on
muuttanut ja määritellyt maailmaa uudenlaisella tavalla: tiedolla ei ole
enää rajoja, vaan informaatio on kaikkien saatavilla (Ellun Kanat Oy, 2018).
Siksi milleniaalit sukupolvena ovatkin ennen kaikkea digisukupolvi, joka on
kasvanut internetin, informaatiotulvan ja sosiaalisen median murroksen
aikana (Mellanen & Mellanen, 2020).
Milleniaalit ovat myös sukupolvista kouluttautuneimpia: se näkyy tahdossa olla perinteisen alainen-aseman sijaan ennemminkin yhteistyökumppani tai valmennettava. Milleniaalit ovatkin kunnianhimoinen, itsevarma ja tavoitekeskeinen sukupolvi, jolta löytyy tahto tehdä töitä tavoitteiden saavuttamisen eteen. Huomionarvoista myös on, että milleniaalit
perustavat ensimmäisen yrityksensä keskimäärin 28-vuotiaana, kun taas
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suuret ikäluokat 35-vuotiaana. Ei siis ole sattumaa, että on startupien aikakausi. (Mellanen & Mellanen, 2020)
Vaikka syitä yrityksen perustamiseen löytyy monia, vaikuttavat taustalla
yleisimmin ehkä työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen, itsenäisyys sekä
työn merkityksellisyyden löytäminen. Milleniaalit eivät tarkastele, miten
he mahtuisivat yrityksen kulttuuriin, vaan ennemminkin pohtivat sitä, miten yritys istuu osaksi heidän tarinaansa. Työn tulee olla merkityksellistä,
kehittävää, mielekästä ja motivoivaa: sen tulisi palvella molempia osapuolia rahallisen vaihdannan ylitse. Työn tulokset merkitsevät, eikä niinkään
siihen käytetty aika. (Mellanen & Mellanen, 2020)
2.3

Katsaus tulevaisuuden työelämään
Vaikka työvoiman saatavuuteen liittyviin haasteisiin ei ole näkemysten mukaan saatavilla lähitulevaisuudessa helpotusta, on työelämän ennustettu
muuttuvan tulevaisuudessa yhä enemmän. Työelämän murros ja digitalisaatio murentavat perinteisiä työsuhdemuotoja ja synnyttävät kokonaan
uusia työrooleja. Teknologian kehittyminen osana digitalisaatiota vaikuttaa paitsi arvoihin ja asenteisiin, myös kulutuskäyttäytymiseen, ulkoiseen
toimintaympäristöön sekä työ- ja palvelukulttuureihin. Aikojen saatossa
työelämään ovat jättäneet jälkensä muun muassa erilaiset johtamisopit,
käsitykset yksilöstä työntekijänä, digitalisaatio, globalisaatio sekä väestön
ikärakenteessa tapahtuneet muutokset. Maailma muuttaa paitsi ihmisiä,
myös tapoja tehdä työtä. (Ellun Kanat Oy, 2018) Kehityksen myötä myös
työelämän vaatimukset ja työntekijöiden odotukset ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan (MaRa, 2015). On tärkeää, että työntekijän ja työnantajan tavoitteet sekä motiivit kohtaavat (Ellun Kanat Oy, 2018).
Muutokset vaikuttavat esimerkiksi perinteisiksi miellettyihin työnhakuasetelmiin työntekijän ja työnantajan välillä – siinä, missä aikaisemmin
työnantaja valitsi työntekijänsä, valitsee yhä useammin työnhakija työnantajansa (Aro, 2019; T-Media, 2016). Organisaatioiden kilpailu parhaista tekijöistä kasvaa, eivätkä työmarkkinoilla olevien työnhakijoiden ja työntekijöiden tarpeet ja osaaminen välttämättä kohtaa riittävän tehokkaasti
(Eduskunta, n.d.).
Myös työnantajan ja työntekijän välinen suhde on muuttunut ja edelleen
muutoksessa. Yhä harvemmassa ovat sellaiset työsuhteet, jotka kestävät
läpi elinkaaren. Perinteiset, pitkät työsuhteet ovat muodostuneet lähemmäs sukupolvi sidonnaisuutta; tulevaisuuden tekijät eivät hae työltä enää
samoja asioita kuin vanhemmat sukupolvet. Muutaman vuoden mittaiset
työsuhteet ja oman työnkuvan kehittäminen työnantajaa vaihtamalla ovat
normaaleja käytäntöjä. (Ellun Kanat Oy, 2018)
Tulevaisuuden työ ei kuitenkaan ole pelkästään tapa suhtautua työn tekemiseen, vaan se on yhä enemmän myös uusia työtehtäviä. Työtehtävät
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ovat pirstaleisempia. (Ellun Kanat Oy, 2018) Uusi työ on monimuotoisempaa, joustavaa, mahdollistavaa, kokeilevaa ja verkottunutta (Sitra, n.d.).
Joidenkin työtehtävien osuus työmarkkinoilla kasvaa, kun toisten tehtävien osuus taas supistuu entisestään. Väestön ikääntymisen lisäksi työtehtäviin vaikuttavat myös tietotekniikka, robotiikka ja globaali kilpailu. Robotiikalta ja tietotekniikalta turvassa ovat todennäköisemmin tehtävät, joihin
liittyy asiantuntija-ajattelua ja monimutkaista viestintää, kun taas rutiinitehtävät saattavat olla helpostikin automatisoitavissa. Vaikka työtehtäviä katoaa, myös uusia tehtäviä syntyy ja rantautuu työmarkkinoille. Työnantajat eivät toimi enää vain omassa kuplassaan, vaan verkottuneessa
maailmassa, joka muuttaa väkisinkin tapoja toimia. (Ellun Kanat Oy, 2018)

3

TYÖNANTAJAKUVA
Vetovoimaisia työnantajia yhdistää usein yksi tekijä: hyvä työnantajakuva.
Puhuttaessa työnantajakuvasta, voidaan kuitenkin törmätä melkoiseen käsitteiden viidakkoon. Olemassa on liuta erilaisia termejä: työnantajakuva,
työnantajamielikuva, työnantajabrändi, työnantajamaine tai työnantajaimago. Käsitteiden välillä saattaa olla sisällöllisesti pieniä eroavaisuuksia,
mutta useimmiten niillä viitataan samaan asiaan, eli siihen, millaisena työpaikkana ja työnantajana organisaatio näyttäytyy työnhakijoille, työntekijöille sekä muille sidosryhmille (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, 66–67).
Usein termien käyttö riippuu myös täysin kontekstista ja siitä, kuka termejä
käyttää.
Tässä luvussa syvennytään taustalla oleviin ilmiöihin ja työnantajakuvan lähikäsitteisiin, kuten mielikuvaan, imagoon, maineeseen ja brändiin. Luvun
tavoitteena on antaa käsitys työnantajakuvan muodostumisesta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä. Koska työnantajakuvalle on lukuisia lähikäsitteitä,
käytetään tässä opinnäytetyössä pääsääntöisesti termiä työnantajakuva.
Kaikilla edellä mainituilla termeillä viitataan kuitenkin tässä opinnäytetyössä samaan asiaan.

3.1

Työnantajakuvan käsite
Työnantajakuva asiana ei sinänsä ole uusi (Piha & Poussa 2012, s. 146; Kauhanen, 2012, s. 69). Sillä on ollut merkitystä kautta aikojen rekrytoitaessa
uusia työntekijöitä ja sitouttaessa jo olemassa olevia osaajia (Kauhanen,
2012, s. 69). Kohderyhmiä ja näkökulmia käsitteelle on olemassa kuitenkin
useita (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, 66–67).
Työnantajakuvan lähikäsitteinä voidaan pitää työnantajamielikuvaa, -mainetta, -imagoa ja -brändiä. Vaikka käsitteitä on monia, niillä usein tarkoitetaan samaa asiaa (Kauhanen, 2012, s. 69), sitä millaisena potentiaaliset
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työntekijät ja organisaatiossa jo työskentelevät työntekijät näkevät ja kokevat työpaikan (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, s. 66; Kauhanen, 2012, s.
69). Se ei ole keksitty mielikuva (Duunitori, 2018), vaan se on kuin organisaation brändi työnantajana (Monster, n.d.), ikkuna organisaation jokapäiväiseen elämään (Erkkilä & Pohls, 2019).
Työnantajakuvaan liitettävien käsitteiden, mielikuvan ja imagon, juuret
ovat markkinoinnissa ja sen termistössä. 1980-luvulla imago kytkettiin
osaksi liikeideaa ja sen menestyksellistä rakentamista, jolloin se nousi pelkästä markkinointitoiminnasta liiketoiminnan strategiseksi menestystekijäksi. Huolimatta siitä, että mielikuvan voidaan sanoa syntyvän, ja vaikkei
imagoa erityisesti rakennettaisikaan, ei liiketoiminnassa voida jäädä vain
sattumalta syntyvän mielikuvan varaan. Siksi liiketoiminnassa mielikuvan
rakentamisen voidaan pitää olevan tietoista ja systemaattista työtä, jonka
tavoitteena on aikaansaada yritykselle merkittävien henkilöiden keskuudessa organisaatiosta sellainen mielikuva, jonka avulla yritys voi menestyä.
Käytännössä mielikuva kuvaa henkilön subjektiivista käsitystä jostakin asiasta. Kuten imagoa, rakentaa työnantajamielikuvaa jokaisen yksilölliset kokemukset, tiedot, asenteet, tuntemukset sekä uskomukset. (Rope, 2005, s.
175-176)
Varsinaisen teoreettisen käsitteen Employer Brand (työnantajamielikuva/työnantajabrändi) ja employer branding ovat alun perin lanseeranneet Simon Barrow ja Tim Ambler vuonna 1996 julkaistussa tutkimuksessaan ”The Employer Brand”. He ovat esittäneet, että termi Employer Brand
on toiminnallisia, taloudellisia ja psykologisia etuja, jotka voidaan liittää
työnantajaorganisaatioon. Työntekijälle työnantajakuvan tarjoamat hyödyt voidaan nähdä samoin, kuin brändin tarjoamat hyödyt asiakkaalle. Ne
koostuvat kehittävistä ja käytännöllisistä hyödyistä, materiaalisista tai aineettomista hyödyistä sekä tunteista, kuten yhteenkuuluvuudesta, suunnasta ja tarkoituksesta. (Ambler & Barrow, 1996, s. 187) Backhaus & Tikoo
(2004, s. 502) puolestaan esittävät, että termi Employer Branding sisältää
sekä sisäisen että ulkoisen markkinoinnin sekä selkeän näkemyksen siitä,
mikä tekee organisaatiosta erottuvan ja haluttavan työnantajan. He ovatkin lähteneet määrittelemään työnantajakuvaa vahvasti brändin ja kilpailijoista erottautumisen kautta: se on prosessi, jonka pyrkimyksenä on rakentaa yksilöllistä työnantajaidentiteettiä ja konseptia, jolla organisaatio erottautuu kilpailijoistaan.
Rosethorn (2009, s. 19-20) puolestaan kuvaa työnantajakuvaa kaksisuuntaisena sopimuksena työnantajan ja työntekijöiden välillä – syinä miksi
työntekijä valitsi organisaation ja syinä, miksi organisaatio valitsi työntekijän. Jotta työnantajakuvaan voidaan vaikuttaa tai sitä voidaan johtaa, tulee
sitä tarkastella kahden elementin kautta: annettujen lupausten – niiden
syiden, joiden seuraamuksena työsuhde syntyi sekä työntekijäkokemuksen – eli totuuden siitä, miten annetut lupaukset on lunastettu.
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Huolimatta siitä, että työnantajakuvan määritelmiä löytyy useita erilaisia,
on suurimmassa osassa määritelmissä tunnistettavissa samankaltaisuuksia. Mosley (2014, s. 3-4) on jakanut erilaiset määritelmät kolmeen eri kategoriaan:
1. Työnantajakuvaa on lähdetty määrittelemään joko halutun imagon ja
maineen kautta, jolloin työnantajakuvalla tarkoitetaan käsitystä siitä,
että yritys on hyvä työpaikka.
2. Lupauksena, jonka organisaatio antaa nykyisille ja potentiaalisille työntekijöille: yleensä joukkona aineettomia ominaisuuksia, jotka tekevät
organisaatiosta selvästi muista erottuvan. Esimerkiksi edellä kuvattu
Rosethornin (2009) määritelmä kuuluu tähän kategoriaan.
3. Laaja-alaisena kokonaisuutena, joka pitää sisällään niin positiiviset kuin
negatiivisetkin, todelliset ja epätodelliset tunteet ja asiat, jotka ihmiset
voivat yhdistää organisaatioon työnantajana. Näkökulman mukaan jokaisella organisaatiolla on työnantajakuva riippumatta siitä, ovatko he
määritelleet sitä vai eivät. Esimerkiksi edellä mainittu Amblerin & Barrowin (1996, s. 187) määritelmä työnantajamielikuvasta kuuluu tähän
kategoriaan. (Mosley, 2014, s. 3-4)
Sen lisäksi, että määritelmiä käsitteelle löytyy useita, kokonaisuutena työnantajakuvan rakentumista tarkastellaan usein kahdesta näkökulmasta käsin: sisäisestä ja ulkoisesta työnantajakuvasta. Siinä, missä työntekijöiden
kokemukset työnantajasta muodostavat sisäisen työnantajakuvan, heijastuu työnhakijoille kuva työnantajasta usein ulkoisen maineen, mielikuvien
ja imagon avulla. (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, s. 66–67) Mielikuvat ohjaavat paitsi ihmisten käyttäytymistä, myös ajatuksia. Se, mitä ajatellaan
organisaatioista, ohjaa tekoja ja valintoja. (Isohookana, 2007, s. 19-20) Sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva eivät kuitenkaan ole toisistaan erillisiä
näkökulmia, vaan ne ovat vuorovaikutteisia keskenään (Ellun Kanat Oy,
2018). Työnantajakuva syntyy siksi kaikesta siitä, mitä yritys tekee, mitä se
kertoo itsestään ja toiminnastaan ja mitä muut siitä kertovat (Juholin,
2001, s. 149).
Työnantajakuvaan on mahdollista vaikuttaa ja sitä pystytään myös johtamaan (Ellun Kanat Oy, 2018). Yksinkertaisimmillaan tarkasteltuna työnantajakuva perustuukin kahteen asiaan; lupauksiin ja tekoihin (Piha & Poussa,
2012, s. 146).
3.2

Muut lähikäsitteet
Työnantajakuvasta puhuttaessa esiin nousevat usein myös käsitteet maineesta, imagosta, brändistä sekä yrityskuvasta. Sanoja yhdistää aineettomuus ja niillä viitataan usein samaan ilmiöön: ne ovat organisaation menestystekijöitä, jotka rakentuvat mielikuvallisten ominaisuuksien perusteella. (Pitkänen 2001, s. 7, 15) Villasen (2016, s. 151-154) mukaan Timo
Rope (2001) määrittelee, että mielikuvat ovat ratkaisevassa asemassa, kun
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tarkastellaan ihmisten tekemiä valintoja. Mielikuva on aina yksilöllinen,
joko asenne- ja arvoperusteinen kuva tai näkemys asioiden tilasta. Ihminen
pyrkii ymmärtämään ja jäsentämään ympäröivää maailmaa mielikuvien
avulla: käytännössä kaikki toiminta siis perustuu niille. Mielikuvat kuitenkin
voivat olla irrationaalisia, koska ne rakentuvat usein tunteista. Asioista
muodostuu mielikuvina eräänlaisia sisäisiä totuuksia. Ne ratkaisevat, miten ihminen valitsee ja toimii ympäristössään.
Myös maineesta on tullut keskeinen liiketoiminnan ilmiö. Sillä tarkoitetaan
vallitsevaa käsitystä ja arviota jostakin kohteesta. Se rakentuu mielikuvista,
kokemuksista ja tarinoista. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola, 2016) Maineeseen voidaan liittää vahvasti myös tunnettuus. Tunnettuus muodostuu
siitä, mistä kohteen voi tunnistaa. (Pitkänen, 2001, s. 17) Vaikka maineen
yhteydessä saatetaan puhua myös imagosta, eivät ne siitä huolimatta merkitse täysin samaa asiaa. Maine ja imago perustuvat eri lähtökohtiin. (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola, 2016) Imago eli mielikuva (Rope, 2005, s. 175)
puolestaan on ihmisen mielessä oleva mielikuva jostakin asiasta, subjektiivinen käsitys. Siinä, missä imagon nähdään perustuvan mielikuviin ja uskomuksiin, perustuu maine mielikuvien lisäksi kokemuksiin ja niistä kerrottuihin tarinoihin. Yhteisöllisyys vaikuttaa vahvemmin maineen syntyyn,
kun kokemuksia vaihdetaan erilaisissa kohtaamisissa (Kortetjärvi-Nurmi &
Murtola, 2016).
Brändi puolestaan usein mielletään visuaaliseen markkinointiin tai mainontaan. Todellisuudessa brändi on keskeinen osa yrityksen strategisen liiketoiminnan ydintä. (Vahtola, 2020) ”Brändi tarkoittaa sitä, mitä sinusta
puhutaan, kun et ole kuulemassa. Brändi on siis muiden mielipide tai mielikuva sinusta, sinun maineesi.” (Luukka, 2019, s. 137-143) Vahtola (2020)
kuvaa brändiä puolestaan yrityksenä, yhteisönä, henkilönä, tuotteena tai
palveluna, jolle on luotu tai jolle on syntynyt myönteinen tunnettuus. Se
muodostaa identiteetin, joka luo lisäarvoa ja vahvistaa käyttäjänsä identiteettiä. Vahvempi brändi herättää myös voimakkaampia mielikuvia (Ahlroth, 2019).
Kuten maine, imago ja brändi voidaan yrityskuvakin määritellä mielikuvaksi, jonka joko yksilö tai yhteisö on muodostanut tietystä yrityksestä (Pitkänen 2001, s. 15). Työnantajakuvaa voidaan pitää yrityskuvan tai yritysbrändin osana, sillä niillä molemmilla on yhteisiä tavoitteita ja piirteitä.
Niitä tulisi yhdistää punainen lanka - molemmat kertovat yrityksen arvomaailmasta luoden lupauksen siitä, mitä kohderyhmä saa. (Rantanen,
2013) Usein yritykset, jotka omaavat vahvan kuluttajabrändin, ovat vetovoimaisia myös työnhakijoiden keskuudessa. Yritysbrändi tosin ei vielä
kerro, onko yritys hyvä paikka tehdä työtä. Siksi työnantajan tulee pohtia
myös omaa työnantajakuvaansa ja miten sitä voidaan rakentaa. (Kaijala,
2016; Rantanen, 2013)
Kuten maine, imago ja brändi ylipäätään, on houkutteleva työnantajakuva
erottautumista. Siksi yrityksen tulee olla jollakin tavalla ainutlaatuinen
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omalla toimialueellaan tai muutoin kilpailevista työnantajista erottuva.
Yksi keino on panostaa muita enemmän tai muista erottuvalla tavalla työntekijöiden hyvinvointiin. (Kaijala, 2016) Houkuttelevalla työnantajakuvalla
on paitsi enemmän kysyntää työnhakijoiden keskuudessa (Duunitori,
2018), voi se olla myös työnhakijoille yksi vahvimmista motivaattoreista
hakeutua avoinna olevaan työpaikkaan (Aamulehti, 2018).
3.2.1 Mielikuva ja imago
Sisällöllisesti imago ja mielikuva ovat samoja sanoja (Rope, 2005, s. 175;
Juholin, 2001, s. 147). Isohookanan (2007, s 20) mukaan mielikuvaa on kuvattu ”sisäisenä, psyykkisenä kuvana jostakin; kuvitelmana ja mieleen jääneenä vaikutelmana, mielteenä”. Mielikuvat syntyvät ihmisten omissa ajatuksissa: ne ovat jokaisen ihmisen omaa todellisuutta. Mielikuva aktivoituu
silloin, kun mielikuvan kohde nähdään tai kuullaan, esimerkiksi lehtijutussa, mainoksessa tai juttelemalla kollegojen tai ystävien kanssa. Mielikuvien muodostumiseen vaikuttavat muun muassa yksilön arvot, tarpeet, tiedot, havainnot, asenteet, ennakkoluulot ja kokemukset. Merkittävä osa
mielikuvan sisällöstä koostuu asenteista ja ennakkoluuloista. (Isohookana,
2007, s. 20) Usein ajatellaan, että mielleyhtymät, mielikuvat ovat vain sanallisia kuvauksia. Todellisuudessa on havaittu useita viitteitä siitä, että
suurin osa mielleyhtymistä ei ole sanallisia, vaan visuaalisia, ilman vastaavia sanallisia kuvauksia. Ne ovat tunteita, ideoita ja ajatuksia. Mielleyhtymät voivat myös muodostua hajun, maun, jonkin tuntemuksen tai kuullun
tai nähdyn perusteella. (Supphellen, 2000, s. 321-323)
Mielikuva on myös aina subjektiivinen. Se on siis mielikuvan muodostajan
kannalta totta. Huolimatta siitä, löytyykö yksilöltä henkilökohtaista kokemusta mielikuvan kohteesta, voi hän silti omata vahvan mielikuvan ja mielipiteen asiasta. (Isohookana, 2007, s. 20: kuva 4)

Kuva 4.

Mielikuvan ulottuvuudet (Isohookana, 2007, s. 20)

Isohookanan (2007, s. 28) mukaan yrityksen kannalta positiivisella mielikuvalla on merkitystä ja se heijastaa mahdollisimman hyvin yrityksen liikeideaa, toiminta-ajatusta sekä arvoja. Hän on tiivistänyt positiivinen mielikuvan vaikutuksia muun muassa seuraavasti:
1. Vahva mielikuva on erottautumistekijä. Se erottaa yrityksen, tuotteen
tai palvelun kilpailijoista. Yrityksen toiminta ei perustu kilpailijoiden
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seuraamiseen eikä yrityksellä ole tarvetta reagoida herkästi kilpailijoiden toimenpiteisiin. Yritys voi keskittyä omaan tekemiseensä. (Isohookana, 2007, s. 28)
2. Hyvä yrityskuva puolestaan luo parempia edellytyksiä liiketoiminnalle.
Yrityksen sidosryhmät toimivat mieluusti yrityksen kanssa, joka omaa
positiivisen mielikuvan. Positiivinen mielikuva myös luo positiivista
mielikuvaa; ihmisellä on taipumus vastaanottaa ja vahvistaa aiempia
positiivisia käsityksiä. (Isohookana, 2007, s. 28)
3. Hyvä sisäinen työnantajakuva ja vahva identiteetti luovat ilmapiiriä,
jossa työntekijät viihtyvät ja ovat motivoituneet tekemään parhaansa
organisaation eteen (Isohookana, 2007, s. 28).
4. Positiivinen työnantajakuva houkuttelee hyviä työntekijöitä taloon
(Isohookana, 2007, s. 28).
Koska mielikuva on aina sen muodostajalle totta, ei liiketoiminnassa voida
koskaan sanoa, että jollakin sidosryhmillä olisi väärä mielikuva yrityksen
toiminnasta. Tavoitekuvana puolestaan voidaan puhua siitä mielikuvasta,
jonka yritys asettaa tavoitteekseen, jolta se haluaa näyttää sidosryhmien
edessä. Sidosryhmien mielessä hallitseva todellinen mielikuvan sekä yrityksen tavoitemielikuvan tulisikin olla mahdollisimman lähellä toisiaan.
Mikäli ne eroavat kovasti toisistaan, tulisi etsiä syyt: onko yritys ollut aktiivinen viestijä? Onko se lähettänyt oikeita sanomia, oikeissa kanavissa, oikeille kohderyhmille vai onko syy konkreettisissa teoissa? (Isohookana,
2007, s. 20-21)
3.2.2 Maine
Kuten muut mielikuvat, myös maine on samalla tavalla mielikuvallinen. Se
sisältää arvolatauksen ja siihen voidaan liittää adjektiivit ”positiivinen - negatiivinen”. Mainetta kuvataan myös mainintana, lausuntona, arvosteluna,
kulkupuheena, huhuna tai jotakin koskevana (kerrottuna leviävänä) tietona. Isohookanan (2007, s. 22-23) mukaan mainetutkija Charles Fombrun
(n.d.) on kuvannut maineen ulottuvuuksiksi visiota ja strategiaa, työpaikkaa ja organisaatiota, etiikkaa ja sosiaalista vastuuta, johtajuutta ja hallintotapaa, laskentaa ja rahoitusta sekä brändejä ja niiden viestintää. (Isohookana, 2007, s. 22-23) Juholin (2001, s. 148) kuvaa Karvosen (2000) mukaan
hyvää mainetta strategisena voimavarana, joka pitää toimintaympäristön
organisaatiolle suotuisena. Tunnetumman organisaation maine kiirii pidemmälle. Tunnettuuden rakentaminen on tärkeää, jotta maineeseen voidaan vaikuttaa (Saksi, 2016, s. 251-253).
Saksi (2016, s. 251-253) on tuonut esille, että maineen rakentumiseen vaikuttavat asiakaslähtöisyys, läpinäkyvyys, korkea laatu sekä organisaation
suhtautuminen omiin työntekijöihinsä. Usein organisaatiot kuvaavat, että
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henkilöstö on sen tärkein voimavara, mutta totuus kuvailun takana selviää
usein vasta arjen vaikeissa päätöksissä. Siksi organisaatiossa tulisikin tiedostaa, että työntekijät muodostavat merkittävän, keskeisen sidosryhmän. Se markkinoi työnantajaansa omalla toiminnallaan, asenteellaan ja
sidosryhmäviestinnällään, paitsi tiedostaen, myös täysin tiedostamatta.
Työntekijöiden omat sidosryhmät vastaanottavat monenlaista tietoa siitä,
minkälaiset arvot organisaatiosta kumpuavat, miten siellä suhtaudutaan
asiakkaisiin, kuinka vastuullisesti sitä johdetaan ja ennen kaikkea minkälaista organisaatiossa on olla työntekijänä. (Saksi, 2016, s. 251-253) Myös
myönteisellä maineella on yhteys positiiviseen työnantajakuvaan. Mikäli
henkilö suhtautuu negatiivisesti yritykseen, ei hän todennäköisesti koe sitä
myöskään vetovoimaisena työnantajana. (Piha & Poussa, 2012, s. 147)
3.2.3 Brändi
Brändi käsitteenä on esiintynyt jo kauan kuluttajatuotteiden ja -palveluiden yhteydessä (Barrow & Mosley, 2005, s. 57; Backhaus & Tikoo, 2004, s.
502). Isohookana (2007, s. 24) on tuonut esille AMA – American Marketing
Associationin määrittely brändille: ”Brändi on nimi, termi, muoto, symboli
tai mikä tahansa ominaisuus, joka erottaa myyjän tuotteen tai palvelun
muiden myyjien tuotteista tai palveluista.” Se on mielikuvamarkkinoinnin
elementti, johon imago latautuu ja johon se tulisi myös tietoisesti pyrkiä
kytkemään (Rope, 2005, s. 177). Kuvassa 5 on havainnollistettu Isohookanan (2007, s. 24) mukaan brändiä tuotteen kautta.

Kuva 5.

Brändi on enemmän kuin vain tuote (Isohookana, 2007, s. 24)

Brändi on enemmän kuin pelkkä tuote itsessään – se on kohderyhmiensä
keskuudessa haluttava, se lunastaa annetut lupaukset ja on kilpailijoistaan
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erottuva. Brändi syntyy silloin, kun asiakas antaa sille arvon. Yleensä brändistä puhutaankin positiivisessa valossa ja vahvan brändin omaavaa asiaa
suositellaan helposti myös muille. Lisäksi brändin keskiössä on myös sen
identiteetti: siihen kuuluvat kaikki ne mielleyhtymät, joita siihen haluttaisiin liitettävän ja joita ylläpidetään. (Isohookana, 2007, s. 24-25) Vahva
brändi ei kuitenkaan synny hetkessä, vaan se on pitkän prosessin tulos.
Brändien merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa kilpailu on kovaa.
(Johansson & Carlson, 2015, s. 2-3)
Vuosien saatossa brändeistä on tullut yhä arvokkaampia yrityksille, sillä niihin on opittu luottamaan. Luottamuksen ansaitseminen kerran asiakkaiden keskuudessa ei kuitenkaan ole riittävää, vaan luottamusta tulee vahvistaa joka kerta uudestaan. Brändit vähentävät ostoon liittyviä riskejä, tarjoavat tunteisiin vetoavaa hyötyä sekä helpottavat päätöksentekoa. Ostopäätöksen hetkellä on turvallisempaa kääntyä tuttuun ja turvalliseen vaihtoehtoon; brändiin, johon voi luottaa. (Johansson & Carlson, 2015, s. 2-3)
Brändi-termin käyttö on kuitenkin laajentunut huomattavasti – sillä kuvataan nykyisin lähes kaikkea, mihin liittyy erottuva ja selkeä identiteetti
(Barrow & Mosley 2005, s. 57). Työnantajabrändäyksestä/työnantajakuvan kehittämisestä onkin tullut merkittävä työkalu myös potentiaalisten
työntekijöiden houkuttelemiseksi ja nykyisten työntekijöiden sitouttamiseksi (Backhaus & Tikoo 2004, s. 501).
3.3

Työnantajakuvan rakentuminen
Työnantajakuvan rakentumiseen vaikuttavat useat eri osa-alueet. Backhaus ja Tikoo (2004, s. 505) ovatkin lähestyneet työnantajakuvan rakentumista prosessin avulla (kuva 6). He ovat pyrkineet avaamaan sitä, miten eri
osa-alueilla on vaikutusta työnantajakuvan syntyyn.

Kuva 6.

Työnantajakuvan rakentamisen viitekehys, mukaillen Backhaus
& Tikoo (2004, s. 505)

Backhausin & Tikoon (2004, s. 505) mukaan työnantajamielikuvan rakentamisen viitekehys koostuu organisaatioon liitettävistä mielleyhtymistä,
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organisaation identiteetistä sekä organisaation kulttuurista. Sisäisen työnantajakuvan rakentaminen vaikuttaa työntekijöiden näkökulmasta tarkasteltuna organisaation identiteettiin ja organisaatiokulttuuriin. Organisaatiossa vallitseva kulttuuri vaikuttaa myös kaksisuuntaisesti; sillä on merkitystä paitsi organisaation sisäiseen työnantajakuvaan, myös ulkoiseen mielikuvaan. Yhdessä organisaation identiteetti ja kulttuuri vaikuttavat työntekijöiden uskollisuuteen ja tuottavuuteen.
Ulkopuolisille sidosryhmille, kuten potentiaalisille työntekijöille, työnantajakuva muodostuu pitkälti mielleyhtymien, mielikuvien, perusteella, jotka
ovat syntyneet paitsi organisaation tekemien työnantajakuvan kehittämiseen tähtäävien toimien pohjalta, myös sellaisten informaatiolähteiden
pohjalta, joihin työnantaja ei voi itse vaikuttaa. On hyvä tiedostaa, että
mielikuvat ovat aina totta vastaanottajalleen: niihin vaikuttavat tekijät
muodostuvat yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten tunteiden,
arvojen, asenteiden, odotusten perusteella sekä asiasta saadun informaation kautta. On havaittu, että mitä paremmin organisaation ja yksilön arvot
kohtaavat, sitä houkuttelevampana työnantaja näyttäytyy yksilön silmissä.
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504-506)
Mielleyhtymät ja vallitseva työnantajakuva puolestaan vaikuttavat yrityksen houkuttelevuuteen työnantajana. Tästä syystä työnantajakuvaa kannattaakin lähteä rakentamaan ennemminkin ennakoivasti kuin reaktiivisesti; organisaation tulisi identifioida, mitkä ovat heidän tavoitekuvansa,
minkälaisia mielleyhtymiä he tahtovat edustaa ja näiden pohjalta pyrkiä
luomaan työnantajakuvaansa. (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 504-506)
Rosethorn (2009, s. 19) puolestaan on kuvannut, että työnantajakuva rakentuu työnantajan arvolupauksesta (employee value proposition) sekä
työntekijäkokemuksesta (employee experience) (kuva 7).

Kuva 7.

Työnantajakuvan osat, mukaillen Rosethorn (2009, s. 20)

Työnantajan persoonan merkityksellisyyttä on myös korostettu työnantajakuvan muodostumisesta puhuttaessa. Ambler ja Barrow (1996, s. 187)
ovat esittäneet, että työnantajan persoona voidaan profiloida vastaavasti
kuin palveluiden tai tuotteiden brändi. Sillä, minkälainen asema yrityksen
tuotteilla tai palveluilla on kuluttajamarkkinoilla, on vaikutusta yrityksen
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työnantajakuvaan. Vastaavasti se, millaisena työpaikkana yritystä pidetään, vaikuttaa myös kuluttajien mielikuvaan yrityksen tuotteista tai palveluista. (Ambler & Barrow, 1996, s. 187; Torkki, 2018, s. 28) Myös Kaijala
(2016) on esittänyt, että vahvan kuluttajabrändin omaavat yritykset ovat
usein työnhakijoiden tutkalla: brändin positiivinen status tekee yrityksestä
vetovoimaisen. Koska brändi ei kuitenkaan itsessään riitä kertomaan totuutta siitä, onko yritys hyvä työnantajana (Kaijala, 2016) ja yritykseen voidaan liittää useita mielikuvia, on tehokkainta ja viestinnällisesti järkevintä
luoda työnantajakuvaa yhdessä muiden liiketoimintaan liitettävien mielikuvien kanssa. Siten voidaan varmistaa yhtenäisen yrityskuvan muodostuminen. (Ambler & Barrow, 1996, s. 187-188; Torkki, 2018, s. 28)
Käytännössä työnantajakuva rakentuu siis kaikkien organisaation toimintojen pohjalta, joita ovat esimerkiksi rekrytointiviestintä, markkinointi,
asiakaspalvelu, uutiset, johto, työntekijät, toimiala, fyysiset rakennukset ja
tilat sekä organisaation tuotteet/palvelut. Vahvimpina tekijöinä vaikuttavat kuitenkin joko omat tai tuttavien kokemukset asiakkaana, yhteistyökumppanina tai työntekijänä. (Vuorinen, 2013) Työnantajakuvaa tarkastellessa ei voidakaan liikaa korostaa organisaation työntekijöiden merkitystä:
he ovat automaattisesti organisaation työnantajakuvalähettiläitä, oli se sitten virallista tai ei (Ellun Kanat Oy, 2018).
3.4

Sisäinen työnantajakuva
Sisäisellä työnantajakuvalla tarkoitetaan sitä kuvaa, joka muodostuu organisaation sisällä: se on työntekijöiden käsitys ja kokemus työnantajastaan
(Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, s. 67). Sisäinen työnantajakuva kertoo, millainen työnantaja organisaatio on kaikkine vahvuuksineen ja heikkouksineen (Ellun Kanat Oy, 2018). Se luo pohjan organisaation koko työnantajakuvalle, sillä organisaation henkilöstö viestii kaikella käyttäytymisellään
paitsi organisaation arvomaailmasta, myös siitä, mitkä asiat ovat yhteisössä tärkeitä ja miten yhteisö toimii. Viestejä välittyy vastaanottajille
paitsi tietoisesti valittuna, myös tiedostamatta välitettynä. (Juholin, 2001,
s. 149) Toisaalta ulkoinen työnantajakuva on yhteydessä myös sisäiseen
työnantajakuvaan ja edesauttaa sen muodostumisessa (Backhaus & Tikoo
2004, s. 503). Kokonaisuudessaan sisäisen työnantajakuvan rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella esimerkiksi Barrow & Mosleyn (2005, s. 150) mallin mukaisesti (kuva 8).
Barrow & Mosley (2005, s. 150, 155-156) ovat jakaneet sisäisen työnantajakuvan mallin kahteen kokonaisuuteen. Ensimmäinen kokonaisuus sisältää organisaatiotason linjaukset (organisaation politiikka) ja toinen kokonaisuus paikalliset käytännöt. Käytännössä sisäinen työnantajakuva muodostuu organisaation kaikessa tekemisessä ja siihen vaikuttavat ulkoinen
maine, sisäinen viestintä, johtaminen, arvot ja yhteiskuntavastuu, sisäiset
mittausjärjestelmät, tukipalvelut, rekrytointi, lähiesimiestyö, suoritusten
arviointi, koulutus ja kehittäminen, palkitseminen sekä työympäristö.
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Kuva 8.

Työnantajamielikuvan muodostumiseen vaikuttavat tekijät.
Mukaillen Barrow & Mosley (2005, s. 150)

Barrow & Mosley (2005, s. 150) tuovat mallissaan esille, että yrityksen tarjoamien tuotteiden ja palveluiden ulkoisella maineella ja sisäisellä työnantajakuvalla on usein selkeä yhteys. On havaittu, että yritykset, jotka pystyvät tarjoamaan asiakkailleen hyvän brändi- ja asiakaskokemuksen, ovat
usein todennäköisesti myös hyviä työnantajia (Barrow & Mosley, 2005, s.
150; ks. myös Kaijala, 2016). Samaa on tunnistettu myös sellaisista yrityksistä, jotka ovat tulleet tunnetuiksi taloudellisesta menestyksestään. Työntekijät pystyvät olemaan helpommin ylpeitä työskennellessään organisaatiossa, joka on tunnettu ja josta puhutaan yleisesti ottaen hyvää. Yritys,
jolla on positiivinen työnantajakuva, tuo näin ollen myös lisäarvoa työntekijälle. Paitsi että se tuo lisäarvoa työkokemukselle, se myös näyttää hyvältä ansioluettelossa. (Barrow & Mosley, 2005, s. 149-151) Yrityksen hyvä
työnantajakuva on omiaan nostattamaan myös statusta, joka onkin yksi
keskeisistä ihmisen käyttäytymistä ohjaavista tekijöistä (Salli & Takalo,
2014, s. 42).
Salli & Takatalo (2014, s. 42) esittävät, että työpaikan tulee olla siis paitsi
houkutteleva, myös henkilön omaa statusta kohottava. Siksi organisaation
nykyiset työntekijät kiinnittävät luultavasti vähintään yhtä paljon huomiota yrityksen ulkoiseen markkinointiin, kuin potentiaaliset asiakkaatkin
(Barrow & Mosley, 2005, s. 150).
Ulkoisen maineen lisäksi myös organisaation sisäisellä viestinnällä on merkittävä rooli sisäisen työnantajakuvan rakentumisessa, sillä kaikki viestintä
kertoo jotakin organisaatiosta (Barrow & Mosley, 2005, s. 151-152). Sisäinen viestintä ei ole pelkästään tiedonkulkua, vaan se on myös vuorovaikutusta (Joki, 2018, s. 195). Vaikka monissa organisaatioissa viestintää onkin
pyritty yhtenäistämään ja tehostamaan, on edelleen tavanomaista, että eri
tiimeillä ja osastoilla on omat tapansa viestiä. Erilaiset käytänteet organisaation sisällä näyttäytyvät tosin helposti työntekijälle epäjohdonmukai-
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suutena sekä ristiriitaisena. Sisäistä työnantajakuvaa rakentaessa tavoiteltavaa olisikin, että organisaatiossa pyrittäisiin luomaan yhtenäisempi ja
työntekijäkeskeisempi tapa kommunikoida organisaation sisällä. (Barrow
& Mosley, 2005, s. 151-152) Sisäisellä viestinnällä pystytään myös luomaan
ja kehittämään yrityksen identiteettiä, sisäisiä suhteita sekä vaikuttamaan
myös sitä kautta yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Sillä on roolinsa
myös organisaation muussa viestinnässä: sillä vaikutetaan myös pitkälti
paitsi markkinointiviestinnän, myös muun ulkoisen viestinnän onnistumiseen. (Isohookana, 2007, s. 222)
Muiden osa-alueiden ohella johtaminen on keskeisessä roolissa. Johtamistyyli ja tapa, jolla johto kommunikoi, ovat yhteydessä kokemukseen sisäisestä työnantajakuvasta. (Barrow & Mosley, 2005, s. 152) Vaikka lähiesimies onkin luultavasti johtoa näkyvämpi hahmo työntekijöiden arjessa, odottavat työntekijät myös seuraavien esimiestasojen paitsi näkyvän, myös näyttäytyvän ja osallistuvan toimintaan (Rötkin, 2015, s. 94).
Johtaminen heijastuu organisaation kaikille tasoille (Rötkin, 2015, s. 94), ja
siksi työntekijät kykenevät helpostikin tunnistamaan, mikäli organisaatiossa kuvaillut johtamistavat ja –käytännöt eivät toteudu todellisuudessa.
Toteutumattomilla lupauksissa ja negatiivisilla kokemuksilla on vääjäämättä yhteys negatiivisen työnantajakuvan syntyyn. (Barrow & Mosley,
2005, s. 152) Ylhäältä alaspäin valuu ikävien asioiden lisäksi myös innostus,
ilo ja yhdessä tekemisen meininki (Rötkin, 2015, s. 94). Huolimatta kaikista
organisaatiossa käytetyistä viestintälähteistä, on yrityksen johdolla siis
kriittisin rooli ”me”-hengen välittämisessä. Vaikuttavan johtamisen on
nähty olevan myös yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa työntekijöiden
sitoutumiseen. (Barrow & Mosley, 2005, s. 152) Siksi työnantajakuvan rakentaminen vaatiikin avoimuutta, rehellisyyttä, tekoja sekä toimintaa haluttuun suuntaan (Ellun Kanat Oy, 2018).
Barrow & Mosley (2005, s. 153) nostavat esille myös yrityksen arvot sekä
yhteiskuntavastuun. Niiden toteuttamisesta on tullut merkityksellinen tekijä, sillä erityisesti työntekijät kokevat tärkeinä yritysvastuullisuuden
osalta monimuotoisuuden sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon. Yrityksillä,
jotka ottavat sosiaalisen vastuunsa vakavasti, on nähty olevan myös yhteys
hyvään työnantajuuteen. Myös Kortetjärvi-Nurmi & Murtola (2016) tuovat
esille, että vakuuttava maine edellyttää kestävää liiketoimintaa, sillä ihmiset tahtovat olla yhä enemmän tekemisissä yritysten kanssa, jotka huomioivat toiminnassaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden.
Edellä mainittujen lisäksi sisäisillä tukipalveluilla ja sisäisellä mittausjärjestelmällä vaikutetaan sisäiseen työnantajakuvaan. Sisäisten tukipalveluiden
laadukkuus mitataan todellisuudessa tilanteissa, joissa työntekijä tarvitsee
apua. Tukipalveluiden pohjimmaisena tarkoituksena on tukea ja auttaa
työntekijöitä onnistumaan omassa työssään ja siksi on myös työnantajakuvan kannalta merkitsevää, ovatko tukipalvelut toimivia vai toimimattomia.
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Työntekijät kokevat helposti turhauttavana työnantajan asettamat odotukset, mikäli organisaation omat tukipalvelut toimivat kankeasti. Toimivilla tukipalveluilla yritys mahdollistaa työntekijöiden onnistumisen
omassa työssään. (Barrow & Mosley, 2005, s. 154-155) Tukipalvelujen lisäksi sisäisellä mittausjärjestelmällä voidaan nähdä olevan vaikutusta sisäiseen työnantajakuvaan. Barrow ja Mosley (2005, s. 154) ovat nostaneet
mittaamisen esille, sillä on havaittu, että ”mikä tulee mitatuksi, tulee tehdyksi”.
Paikallisten käytäntöjen puolella Barrow ja Mosleyn (2005, s. 150: kuva 8)
työnantajakuvan rakentumiseen vaikuttavien tekijöiden mallissa ensimmäisenä on rekrytointi. Myös Salli & Takatalo (2014) ovat korostaneet, että
rekrytointi näyttäytyy merkittävässä roolissa työnantajakuvasta puhuttaessa. Rekrytointiprosessi on myös ensimmäinen kosketuspinta organisaatioon työnantajana (Salli & Takatalo, 2014, s. 9, 43-44) - ennen rekrytointiprosessia hakijalla on ollut käsitys organisaation ulkoisesta työnantajakuvasta, joka muuttuu rekrytointiprosessin jälkeen ensimmäiseksi kosketukseksi sisäiseen työnantajakuvaan. Siksi rekrytointiprosessi tarjoaakin
mahdollisuuden näyttää, mitä organisaatio odottaa työntekijöiltään ja
mitä työntekijät voivat odottaa organisaatiolta. Sillä voidaan huomattavasti vaikuttaa paitsi uuden työntekijän asenteeseen, myös siihen, miten
ja mihin suuntaan sisäinen työnantajakuva lähtee alussa rakentumaan.
(Torkki, 2018, s. 37; Barrow & Mosley, 2005, s. 155-156; ks. myös Ellun Kanat Oy, 2018)
Kuten johdolla, on myös paikallisella tasolla lähiesimiestyöllä/tiimijohtamisella oma paikkansa työnantajakuvan rakentumisessa. Esimiehen roolia
voidaan pitää merkittävänä, sillä esimiestyöllä voidaan vaikuttaa työntekijäkokemukseen sekä työntekijän sitoutumiseen. Esimies myös viestii yrityksen arvoja työntekijöille, jotka vievät tätä samaa viestiä myös eteenpäin
organisaation asiakkaille. (Barrow & Mosley, 2005, s. 156-157) Onnistunut
esimiestyö vaatiikin, että jokaista työntekijää kyetään johtamaan yksilönä,
sillä jokainen työntekijä on erilainen paitsi luonteeltaan, myös motivaatioltaan ja käytökseltään (Rötkin, 2015, s. 72). Johtajuuden ja esimiestyön ollessa tärkeässä osassa, tulisikin organisaatiossa huolehtia esimiestehtävissä toimivien henkilöiden riittävästä tukemisesta ja kouluttamisesta (Barrow & Mosley, 2005, s. 156-157).
Esimiehen vastuulla olevana, kriittisenä tehtävänä voidaan pitää johtamisen lisäksi myös suoritusten johtamista ja arviointia. Työntekijöiden tulee
olla tietoisia siitä, mitä heiltä vaaditaan ja odotetaan ja kuinka heidän suorituksiaan arvioidaan. Suoritusten arviointiin liittyy olennaisesti myös palautteen antaminen. (Barrow & Mosley, 2005, s. 156-157) Annettava palaute voi olla joko positiivista, neutraalia tai negatiivista, spontaania matalan kynnyksen toimintaa tai järjestelmällisesti kerättävää tietoa (Rötkin,
2015, s. 100, 110).
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Huolimatta palautteesta, on palautteenannossa kyse suoritusten johtamisen yhdestä tärkeimmästä toimintamallista, sillä palautteenannon päämotivaationa olla onnistumisen tukeminen (Rötkin, 2015, s. 111-112). Palautteen annolla, ja erityisesti tavalla, jolla se annetaan, on vaikutusta työntekijän motivaatioon (Barrow & Mosley, 2005, s. 156-157; Rötkin, 2015, s.
105). Mikäli palautteenantoa ohjaa valta, valtuus antaa sitä tai palautteenantajalla ei ole vilpitön tahtotila auttaa toista onnistumaan, on palaute parempi jättää antamatta (Rötkin, 2015, s. 111-112).
Barrow & Mosleyn (2005, s. 160) mukaan työympäristö puolestaan vaikuttaa siihen, miten työntekijä kokee oman työpaikkansa. Hyvin varustelluissa
ja moderneissa toimistoissa työskentelevien on havaittu olevan merkittävästi myönteisempiä työnantajaansa kohtaan verrattuna vanhemmissa ja
epäviihtyisissä toimitiloissa työskenteleviin. Työympäristön on havaittu
olevan työntekijöille myös yksi osoitus työnantajan imagosta. Siitä huolimatta edelleen organisaatioissa kiinnitetään vain vähän huomiota työympäristöön, minkä vuoksi työergonomiassa ja työympäristön logistiikassa on
monesti edelleen parantamisen varaa.
Muiden mallissa kuvattujen tekijöiden ohella organisaation tarjoamat koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ovat tärkeitä osa-alueita sisäistä työnantajakuvaa tarkastellessa (Barrow & Mosley, 2005, s. 157-159). Työntekijän näkökulmasta mahdollisuudet kehittyä ja kouluttautua ovat paitsi
omaa hyvinvointia ja työintoa lisääviä, myös ylläpitäviä tekijöitä. Kun oma
osaaminen vastaa tehtävän vaatimuksia, on mahdollista tuntea itsensä päteväksi työssään. (Hakonen, Hakonen, Hulkko-Nyman & Ylikorkala, 2014)
Työnantajan tarjoamat koulutus- ja kehitysmahdollisuudet viestivätkin
työntekijöille työnantajan arvostuksesta. Sen lisäksi niiden on nähty lisäävän paitsi työpaikan houkuttelevuutta ja kiinnostavuutta, myös työntekijöiden sitoutuneisuutta. (Barrow & Mosley, 2005, s. 157-159; Hakonen
ym., 2014)
Koulutus- ja kehittymismahdollisuuksien ohella palkitsemisella on oma
roolinsa, sillä arvostetuksi tuleminen on kriittinen tekijä työntekijän sitoutumiselle. Riippumatta tavasta palkita, saatu kiitos hyvin tehdystä työstä,
tunnustus, on yksinkertaisin ja suorin tapa osoittaa, että ihminen on merkityksellinen organisaatiolle. (Barrow & Mosley, 2005, s. 157-159) Esimieheltä saadulla palautteella, kehulla tai huomionosoituksella voi olla työntekijälle enemmän arvoa kuin rahalla, sillä kokemus arvostetuksi tulemisesta koetaan hyvinkin merkitykselliseksi. Aito arvonanto, mahdollisuudet
kehittyä omassa työssä ja kiitokset sanoin ja teoin ovat tärkeässä asemassa. (Michelsson, Kinnunen & Laaksonen, 2017)
Tarkastellessa sisäisen työnantajakuvan rakentumista, voidaan esiin nostaa myös brändityön yhteydessä puhuttu käsite, bränditodellisuus. Bränditodellisuutta voidaan soveltaa myös työnantajakuvaan: kyse on siitä, miten mielikuvayhteiskunnassa luottamuksen avulla rakennetaan siltaa yri-
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tysten todellisuuden ja yritysmielikuvien välille. Kuten brändin, ei myöskään työnantajakuvan rakentaminen voi perustua sellaisten lupausten antamiseen, joilla ei ole todellisuuspohjaa. Sen sijaan viisas organisaatio toimii, kuten se puhuu: organisaation tulee pystyä lunastamaan antamansa
lupaus myös sisäisesti. Ulkopuolisille mainostettavat tavat tulee myös käytännössä sisäistää organisaatiossa, sillä vain siten ne muuttuvat todelliseksi käyttäytymiseksi. Organisaatioissa, joissa työnantajakuvaa tai brändiä pidetään tärkeänä, on otettu nämä asiat huomioon jo rekrytoitaessa.
(Pitkänen, 2001, s. 86-87) Mikäli sisäinen työnantajakuva ei ole kunnossa,
heijastaa ulkoinen työnantajakuva usein samoja ongelmia (Korpi, Laine &
Soljasalo, 2012, s. 67-68).
3.4.1 Työnantajalupaus
Työnantajalupaus (tai arvolupaus, employee value proposition, EVP) on
työnantajan antama lupaus siitä, mitä organisaatio tarjoaa työntekijöilleen
vastineeksi niistä kyvyistä, taidoista ja panoksesta, jonka työntekijä antaa
organisaatiolle (Ellun Kanat, 2018; Huhta, 2016, s. 7-8; Salli & Takatalo,
2014, s. 45). Se ei ole lista työpaikkaeduista, joita työpaikkailmoituksessa
organisaatio kertoo tarjoavansa, vaan sen tehtävänä on kuvata sitä arvoa
(aineellinen, aineeton tai maine), jonka työntekijä saa vastineeksi työpanoksestaan. Työnantajalupauksen tulisi olla suhteellisen pysyvä ja sellainen, joka kuvastaa rehellisesti organisaation yrityskulttuuria ja arkea.
Työnantajalupaus vaikuttaa positiivisen työntekijäkokemuksen syntyyn,
kun annetut lupaukset ovat realistisia, ne näkyvät arjessa ja organisaatio
kykenee lunastamaan ne. (Luukka, 2019, s. 129−130)
Määriteltäessä työnantajalupausta on oleellista tunnistaa, mikä on aidosti
yrityksen olemassaolon ja toiminnan ydin ja mitkä ovat ne asiat, joista organisaatio tahtoo olla tunnettu (Mosley, 2014, s. 124). Työnantajalupaus
toimii kivijalkana organisaation viestimälle työnantajakuvalle. Sen ytimeen
on kiteytetty yrityskulttuurissa vallitsevat mielikuvat ja arvot lupaukseksi.
Lupaus kertoo, millainen organisaatio on työnantajana tai millainen se ei
ole. (Backhaus & Tikoo 2004, s. 502–504) Hyvin laadittu työnantajalupaus
ottaakin huomioon, mitä nyt ja tulevaisuudessa potentiaaliset työnhakijat
arvostavat työnantajassa. Se myös pyrkii vastaamaan tunnistettuihin vaatimuksiin. Tuntemalla yrityksen kannalta potentiaaliset kohderyhmät, pystyy organisaatio muotoilemaan omasta työnantajalupauksestaan relevantin. (Ellun Kanat Oy, 2018)
Työnantajalupauksen avulla organisaatio myös kykenee yhdistämään organisaation viestintätoimenpiteitä ja HR-prosesseja, sillä sen avulla voidaan varmistaa työnantajakuvan kosketuspisteiden olevan linjassa toistensa kanssa. Se myös varmistaa, että organisaation prosessit viestivät samoista asioista. Näitä kosketuspintoja ovat esimerkiksi rekrytointiviestintä
ja sisäinen viestintä. Lisäksi perusteellisesti mietityn työnantajalupauksen
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avulla kyetään varmistamaan, että organisaatiota nostetaan esille juuri
sille merkityksellisiä ja kilpailijoista erottuvia asioita. (Huhta, 2016, s. 7-8)
3.4.2 Yrityskulttuuri
Yrityskulttuuria käsitteenä voidaan pitää vaikeasti selitettävänä ja sille löytyykin useita erilaisia määritelmiä. Toisille se voi tarkoittaa yksittäisiä mukavuustekijöitä työpaikalla, toisille syvempää organisaatiorakennetta ja
kolmansille jotakin niiden välistä. (Luukka, 2019, s. 15) Rossi (2012) on kuvannut, että jokaisella organisaatiolla on oma yrityskulttuurinsa, mutta
käytännössä keskeinen ero organisaatioiden välille syntyy siitä, että parhaat työpaikat ovat tietoisesti johtaneet ja kehittäneet yrityskulttuuriaan.
Se voidaankin tunnistaa parhaiden työpaikkojen strategiaksi.
Vaikka yrityskulttuuria voidaan kuvata usein erilaisin tavoin, luodaan sillä
kuitenkin perustaa sellaiselle toiminnalle, jota organisaatio tarvitsee menestyäkseen (Luukka, 2019, s. 24-25; Ellun Kanat Oy, 2018). Luukka (2019,
s. 24-25) on avannut käsitettä seuraavasti: ”yrityskulttuurilla tarkoitetaan
yrityksen tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, rakenteita ja toimintatapoja, jotka ohjaavat sen työntekijöiden ajattelua ja käyttäytymistä sekä
yhdistävät heitä ja erottavat organisaation muista organisaatioista.” Ellun
Kanat Oy (2018) puolestaan kuvaa, että yrityskulttuuri on ”erilaisten uskomusten, puhe- ja toimintatapojen ja kirjoittamattomien sääntöjen muodostama kokonaisuus, joka ohjaa joko tietoisesti tai tiedostamatta yrityksen kaikkea toimintaa.”
Vallitseva kulttuuri näkyy sekä pienissä että suurissa asioissa (KortetjärviNurmi & Murtola, 2016). Se tulee todeksi muun muassa yrityksen viestinnässä, hierarkiassa ja vuorovaikutuksessa (Ellun Kanat Oy, 2018). Esimerkiksi johtamistapa, henkilöstöpolitiikka, rekrytointiohjeistus, merkkipäivien muistaminen tai jo pikkujoulujen vietto viestivät yhteisistä traditioista
ja tavoista (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola, 2016). Yrityskulttuurissa näkyvät
myös yrityksen arvot, jotka eivät välttämättä ole samat kuin jotka yritys on
virallisiksi arvoikseen määritellyt (Ellun Kanat Oy, 2018).
Yrityskulttuuria rakentavat myös kaikki organisaatiossa työskentelevät ihmiset (Ellun Kanat Oy, 2018). Hyvä työyhteisö nähdäänkin usein tärkeimmäksi voimavaraksi, joka tukee työntekijää omassa työssään. Työyhteisön
muodostumisessa edesauttaa se, että työntekijöillä on yhteinen päämäärä, he tietävät paitsi omat tehtävänsä, myös yrityksen tehtävät sekä
he jakavat keskenään saman arvopohjan ja voivat kokea yhdessä tekevänsä merkityksellistä työtä. (Ruokolainen, 2020, s. 43) Yrityskulttuuri luokin vahvan pohjan työnantajakuvalle silloin, kun työntekijät kokevat sen
omakseen (Luukka, 2019, s. 135−136). Työntekijöiden lisäksi suuri rooli yrityskulttuuriin on johdon näyttämällä esimerkillä (Ellun Kanat Oy, 2018).
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Kaijala (2016) tuo esiin TalentPoolin (2014) tekemän selvityksen, jossa kävi
ilmi, että jopa 41 % työnhakijoista etsii tietoa yrityskulttuurista ennen hakemuksen jättämistä (Kaijala, 2016). Yrityksessä vallitsevalla kulttuurilla on
siis vaikutusta myös siihen, miten houkuttelevana työntekijät ja työnhakijat kokevat yrityksen. Mikäli kulttuuri näkyy arjen teoissa, heijastuu se
myös henkilöstön sitoutumiseen ja siihen, miten hyvin he suoriutuvat työstään. (Kujala, 2019; Ellun Kanat Oy, 2018) Vahvan yrityskulttuurin omaavista organisaatioista onkin tullut osaajien keskuudessa ikoniyrityksiä (Kaijala, 2016).
3.4.3 Työntekijäkokemus ja työntekijäymmärrys
Luukka (2019, s. 117) on esittänyt, että viimekädessä yrityksen menestyksen ratkaisee aina asiakasuskollisuus, johon vahvimmin vaikuttaa asiakkaiden kokemukset yrityksestä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että keskeinen, yksittäinen asiakaskokemuksen laatuun vaikuttava tekijä on kuitenkin
työntekijöiden kokemus organisaatiostaan. On tunnistettu, että yrityksen
brändin on haastavaa olla myöskään merkityksellinen asiakkaalle, jos se ei
ole sitä yrityksen omalle työntekijälle (Ruokolainen, 2020, s. 43).
Käsitteenä työntekijäkokemus (employee experience) on kuitenkin laajaalainen. Forbes (2018) on määritellyt, että työntekijäkokemus sisältää kaiken työpaikalla tapahtuvan: yrityskulttuurin, johtamisen, tilat sekä muut
tekijät. Se on muun muassa tunne siitä, että työ on merkityksellistä, työntekijä kokee olevansa organisaatiolle arvokas, työpaikka on hyvä ja työssä
on hyvä olla. (Forbes, 2018) Käytännössä työntekijäkokemus siis kuvastaa
työntekijän kokemusta työpaikastaan. Se on aina henkilökohtainen kokemus, jossa yksittäisen työntekijän odotukset sekä hänelle annetut lupaukset kohtaavat työnteon arjen ja yrityskulttuurin. Yhdessä ne luovat joko
tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä, sitoutumista tai sitoutumattomuutta.
(Luukka, 2019, s. 128)
Myös työntekijäkokemusta tulisi johtaa: siihen voidaan vaikuttaa yrityskulttuurilla. Jotta yrityskulttuurilla voidaan luoda toivottua työntekijäkokemusta, tulee organisaation ymmärtää työntekijöitään - organisaatiosta tulee löytyä työntekijäymmärrystä (employee insight). Niiden seurauksena
syntyy organisaation menestysketju. (Luukka 2019, s. 117: kuva 9)
Luukka (2019, s. 117) on esittänyt organisaation menestysketjun seuraavasti: menestysketju kuvastaa sitä prosessia, jonka seuraamuksena työntekijäymmärrys vaikuttaa yrityskulttuuriin ja työntekijäkokemukseen sekä
niiden seuraamuksena asiakaskokemukseen (kuva 9).
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Kuva 9.

Organisaation menestysketju (Luukka, 2019, s. 117)

Työntekijäymmärrys on tietoon pohjautuvaa ymmärrystä yksittäisiä työntekijöitä motivoivista ja sitouttavista asioista. Se perustuu siihen, että jokainen työntekijä on yksilö, joka haluaa tulla kohdatuksi ja johdetuksi yksilönä. Työntekijäymmärrys on kaikki se tieto, jonka avulla työntekijöitä kyetään johtamaan paremmin. Tarkoituksena on ymmärtää, mitä asioita työntekijät pitävät tärkeinä ja miten ne heidän mielestään toteutuvat arjessa.
Paras tapa rakentaa työntekijäymmärrystä on kohdata työntekijät; myös
työntekijän henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat vaikuttavat tavalla tai
toisella työntekijöiden voimavaroihin. Ihmisten voimavaroja on mahdollista johtaa vain, mikäli on tietoinen kaikista voimavaroihin vaikuttavista
tekijöistä. (Luukka, 2019, s. 118−121)
Työntekijäkokemusta voidaan johtaa tuntemalla ja ymmärtämällä työntekijöitä. Keskeisenä työkaluna on työnantajalupaus: rakentamalla työntekijäymmärryksen pohjalta työnantajalupaus, joka houkuttelee motivoituneita työntekijöitä sekä yrityskulttuuri, joka kykenee lunastamaan tehdyt
lupaukset, saadaan työpaikan arjessa työntekijät toimimaan kohti haluttua
päämäärää. Tekemällä realistisia lupauksia ja panostamalla niiden toteuttamiseen, pystytään paitsi vastaamaan työntekijöiden odotuksiin, myös lunastamaan annetut lupaukset. Yhdessä nämä tekijät synnyttävät positiivisen työntekijäkokemuksen. (Luukka, 2019, s. 128−129: kuva 10)
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Kuva 10. Työntekijäkokemuksen, työnantajan arvolupauksen ja yrityskulttuurin suhde (Luukka, 2019, s. 128)
On kuitenkin hyvä tiedostaa, ettei työntekijäkokemuksen kehittämisessä
ole kyse mukavan työpaikan rakentamisesta sen itsensä vuoksi. Tavoitteena on luoda toimintaedellytykset, jotka mahdollistavat keskittymisen
olennaiseen. Olennaisena voidaan pitää lisäarvon tuottamista asiakkaalle,
joka rakentuu tiedosta, tunteesta ja toiminnasta. Myös sitoutumisella on
suuri merkitys työntekijäkokemukseen ja siten asiakaskokemukseen.
Työntekijän tulee olla sitoutunut organisaatioon ja sen arvoihin; kokea tehtävänsä ja roolinsa siten, että se heijastuu asiakkaalle positiivisesti. (Korkiakoski, 2019, s. 117-119)
3.5

Ulkoinen työnantajakuva
Ulkoinen työnantajakuva on organisaation ulkopuolisten henkilöiden kuva
organisaatiosta työnantajana. Se koskettaa potentiaalisten työnhakijoiden
lisäksi myös muita organisaation sidosryhmiä, joita voivat olla esimerkiksi
työntekijöiden perheenjäsenet tai organisaation yhteistyökumppanit.
(Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, s. 67)
Ulkoinen työnantajakuva rakentuu pitkälti mielikuvien perusteella (Ellun
Kanat Oy, 2018). Mielikuvat syntyvät aina vastaanottajan omassa päässä ja
ne ovat aina vastaanottajalleen totta (Isohookana, 2007, s. 22). Ne voivat
olla tunteita, ideoita tai ajatuksia. Ne voivat myös muodostua hajun, maun,
tuntemuksen, kuullun tai nähdyn perusteella. (Supphellen, 2000, s. 321323) Niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kaikki se tieto,
joita yrityksestä saadaan eri kanavia pitkin. Lisäksi omat kokemukset, muiden kokemukset, uskomukset, tunteet ja esimerkiksi median kirjoittelu
ovat vaikuttavia tekijöitä. Näiden asioiden perusteella ihminen muodostaa
oman mielipiteensä ja asenteensa asiaa kohtaan. Yhdessä ne vaikuttavat

37

esimerkiksi siihen, hakeudutaanko jonkin yrityksen palvelukseen töihin vai
ei. (Isohookana, 2007, s. 22)
Rope (2005, s. 178) on kuvannut psykologisen mielikuvan muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä seuraavasti (kuva 11).

Kuva 11. Imagon psykologiset vaikuttajat (Rope, 2005, s. 178)
Ropen (2005, s. 178) mukaan imagoon vaikuttavat ihmisen arvot, tunteet,
ennakkoluulot, asenteet, havainnot, uskomukset, saatu informaatio sekä
kokemukset. Myös Juholinin (2001, s. 149) mukaan Karvonen (2000) esittää, että lähtökohtana voidaan pitää sitä, että mielikuvan muodostumiseen vaikuttaa kaikki kohteesta saatu informaatio sekä vastaanottajan eri
syistä johtuvat taipumukset tulkita informaatiota. Mielikuvien voimaa saatetaan joskus myös liioitella unohtaen ihmisten erilaisuus. Kyse ei ole automaattisesta vaikuttamisesta, vaan yhteisöviestinnän professori Jaakko
Lehtosen (1998) mukaan siitä, että jokaisella ihmisellä on oma elämänhistoriansa, persoonallisuus, motiivinsa sekä elämäntapa käsitellä ja yhdistellä ympäristöstä saatavaa informaatiota. (Juholin, 2001, s. 149)
Kuten imagon ja maineen, myös ulkoisen työnantajakuvan muodostumiseen liittyy olennaisesti lähettäminen ja vastaanottaminen. Juholin (2001,
s. 148) esittää Karvosen (2000) mukaisesti, että yritys, joka pyrkii luomaan
itsestään tietynlaista kuvaa ympäristönsä silmissä, toimii lähettäjänä. Vastaavasti ympäristön vastaanottaessa tietoja ja vaikutelmia toimii se vastaanottajana. Asetelmassa on siis läsnä aina kaksi puolta: se, josta kuva tai
käsitys muodostetaan sekä se, jolle kuva muodostuu. (Juholin, 2001, s.
148)
Organisaation ulkopuoliset sidosryhmät, kuten potentiaaliset työnhakijat,
muodostavat mielikuvaansa organisaatiosta siis yhdistelemällä mielikuvia,
tietoa ja odotuksia. Myös konkreettiset tekijät, kuten palkkaus ja työsuhde-edut sekä etenemismahdollisuudet, työpaikan fyysinen sijainti
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(Huhta, 2016, s. 9) puskaradio, uutisointi, stereotyyppiset mielikuvat, asiakaskokemukset, organisaation vuorovaikutus ja tapa viestiä (Ellun Kanat
Oy, 2018) ovat vaikuttavia tekijöitä. Monet näistä ovatkin organisaation ulkopuolellakin nykyisin helposti selvitettävissä. Esimerkiksi palkkausta ja
työsuhde-etuja voidaan kartoittaa paitsi henkilökohtaisten verkostojen
kautta, myös erilaisilla työnantajien arviointisivustoilla, kuten Glassdoor tai
Tunto. (Huhta, 2016, s. 9) Perusperiaatteena voidaan pitää sitä, että kaikki
yrityksestä kertova, saatavilla oleva sisältö vaikuttaa yrityksen imagoon siten myös siis työnantajakuvaan (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, s. 133).
On myös sanottu, että teot toimivat sanojen kriteerinä: ne kertovat arvoista ja tavoitteista uskottavammin kuin pelkät sanat. Teot vaativat kuitenkin niistä kertomista, sillä hyvistä tuotteista tai palveluista ei ole yritykselle hyötyä, jos kukaan ei tiedä niistä. (Juholin, 2001, s. 149) Pelkkä myönteinen kuva ei siis yksin ole riittävä, mikäli organisaatio ei laajemmin tietoisuudessa. Organisaation tulee olla tunnettu. (Salli & Takatalo, 2014, s. 42)
Keinot, joilla organisaatio voi vaikuttaa tunnettuuteensa, on monia. Pitkänen (2001, s. 77) nimeää tunnettuuden keinoiksi yrityksen julkisen kuvan
ja näkyvyyden julkisuudessa, organisaation nettisivut, jotka ovat usein
työnhakijoiden ensimmäisiä kontakteja organisaatioon, sekä oppilaitossuhteet. Oppilaitossuhteet sisältävät muun muassa kesä- ja harjoittelupaikat, yritysvierailut, yritysten pitämät oppitunnit sekä kummiluokat. Tärkeää kuvaa yrityksestä voidaan välittää myös ammattiyhdistysliikkeen
kautta: se voi toimia alan tai yrityksen puolestapuhujana yrityksen muille
sidosryhmille.
Tunnettavuudella ja hyvällä työnantajakuvalla on myös suuri vaikutus yrityksen rekrytointiin. Positiivisen työnantajakuvan omaava yritys saa enemmän hyviä hakemuksia kuin yritys, joka ei ole tunnettu hyvien hakijoiden
keskuudessa. Vaikka hakemusten määrä on todennäköisesti suurempi, on
silti hyvä tiedostaa, että hakemusten taso on oleellisempi, kuin hakemusten määrä itsessään. (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, s. 76)
Enää ei siis riitä, että osaajille viestitään, kun rekrytointitarve on käsillä –
työnantajakuvaa ja tunnettuutta tulee rakentaa pitkäjänteisesti, kohderyhmälle suunnatulla viestinnällä (Kaijala, 2016). Toisaalta näkyvyyskin
menettää merkityksensä, jos ne eivät kohtaa totuuden kanssa: jos yritys
esimerkiksi väittää olevansa asiakaslähtöinen, tulee asiakaslähtöisyyden
näkyä ja tuntua kaikissa asiakasyhteyksissä. Sama pätee myös työnantajakuvaan. (Juholin, 2001, s. 149) Yrityksen kilpailukyky ja menestyminen voidaankin nähdä pitkälti viestintäkysymyksinä (Isohookana, 2007, s. 9-10).
3.5.1 Rekrytointi
Rekrytointi kattaa kaikki ne toimenpiteet, joilla organisaation hankitaan
uusia työntekijöitä (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola, 2016). Sillä on kriittinen
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rooli työnantajakuvan muodostumisessa, ja siksi se on oleellista nostaa
esille työnantajakuvasta puhuttaessa (Salli & Takatalo, 2014, s. 43).
Rekrytointi on lähtöpiste työsuhteen elinkaaren syntymisessä. Lisäksi se on
monesti myös esimiehen sekä tulevan alaisen ensikohtaaminen, alku esimies-alaissuhteelle. Siinä missä rekrytointi on organisaatiolle loistava mahdollisuus saada taloon uutta energiaa, osaamista ja uusia näkökulmia, on
se hakijalle tunnepitoinen kokemus, johon sisältyy muun muassa jännitystä, odotusta sekä toivonkipinöitä tulevasta. Sillä, miten rekrytoiva osapuoli käsittelee syntynyttä toivonkipinää, on merkitystä paitsi työnantajakuvan, myös tulevan esimies-alaissuhteen kannalta. (Rötkin, 2015, s. 4445) Parhaimmillaan rekrytointi on sekä yritykselle, että työnhakijalle pitkäaikainen ratkaisu. Se kasvattaa paitsi yrityksen liiketoimintaa, tarjoaa myös
yksilölle mahdollisuuden kehittyä omalla urallaan ja työskennellä tehtävissä joista aidosti nauttii. (Empore, 2014) Siksi rekrytointia voitaisiin pitää
yrityksen investointina tulevaisuuteen; sillä määritellään pitkälti yrityksen
menestystä (Salli & Takatalo, 2014, s. 9).
Rekrytointiprosessin pohjalta tehdään nopeastikin pitkälle meneviä johtopäätöksiä organisaatiosta: mikäli prosessi ei etene riittävän tehokkaasti,
voi seurauksena syntyä mielikuva kankeasta ja hitaasta organisaatiosta.
Myös into ja motivaatio organisaatiota kohtaan laskevat nopeasti, mikäli
prosessi venähtää tarpeettomasti. Hakijakokemuksen näkökulmasta rekrytointiprosessissa voidaan pitää tärkeänä nopeutta ja tehokkuutta, eikä
vähiten siksi, että usein aktiivinen työnhakija on hakenut samanaikaisesti
myös muihin organisaatioihin, jolloin ketterimmin ja nopeinten rekrytointiprosessinsa hoitanut organisaatio voi saada osaajan rekrytoitua itselleen.
(Salli & Takatalo 2014, s. 10-11)
Rekrytointi ei kuitenkaan ole pelkästään uusien osaajien hankkimista – se
on myös viestintää, markkinointia, brändin rakentamista, myyntiä, sisältömarkkinointia, personoituja sisältöjä, referenssejä sekä analytiikan ja datan hyödyntämistä (Kaijala, 2016). Duunitorin (2019) teettämän kansallisen rekrytointitutkimuksen mukaan 95% vastanneista rekrytoinnin ammattilaisista piti hyvää työnantajakuvaa ratkaisevana tekijänä rekrytointien onnistumisessa. (Duunitori, 2019) Positiivinen työnantajakuva onkin
yritykselle suuri kilpailuetu, erityisesti työntekijäpulasta kärsivillä aloilla.
Vetovoimaiset työnantajat pystyvät houkuttelemaan osaajat itselleen.
(Salli & Takatalo, 2014, s. 43-44)
Onnistuneella rekrytoinnilla on yritykselle myös myönteisiä taloudellisia
seurauksia. On arvioitu, että virherekrytoinnin kustannukset liikkuisivat
joistakin kymmenistä tuhansista aina satoihin tuhansiin euroihin saakka.
Vaikka yritykselle virherekrytointi voi aiheuttaa taloudellista menetystä,
pahimmillaan se on yksilölle asia, joka voi vaikuttaa negatiivisesti jaksamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin myös työpaikan ulkopuolella. (Empore, 2014)
Siksi rekrytointi tulisi nähdä organisaatiossa myös strategisesti kriittisenä
menestystekijänä (Salli & Takatalo, 2014, s. 41).
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Jotta rekrytointi voi onnistua, vaatii se suunnittelua, aikatauluttamista, aikataulujen hallintaa, viestintää, keskusteluja ja päätöksentekokykyä. Lisäksi se vaatii rekrytoijan ja työnhakijan välistä avointa keskustelua. (Empore, 2014) Erityisesti viestinnällä on keskeinen rooli rekrytoinnissa ja sen
eri vaiheissa (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola, 2016).
3.5.2 Hakijakokemus
Rekrytoinnissa korostuu vahvasti hakijakokemus, eli se, millaisen kuvan
hakija muodostaa yrityksestä rekrytointiprosessin aikana (Salli & Takatalo,
2014, s. 9). Hakijakokemusajattelu on syntynyt pitkälti asiakaskokemusajattelusta. Siinä, missä asiakaskokemusajattelussa pohditaan, miltä asiakkaasta tuntuu ja millainen fiilis hänelle jää, pohditaan hakijakokemus-ajattelussa, millaisen mielikuvan hakija saa hakuprosessin aikana. Kosketuspisteitä hakijakokemukselle on useita: se syntyy rekrytointiprosessin kaikissa
eri vaiheissa. Hakijakokemus vaikuttaa merkittävästi myös työnantajakuvaan. Käytännössä hakija ei ole vain hakija – hän on usein paitsi organisaation potentiaalinen tai nykyinen, myös ostava asiakas. (Talentadore, 2017)
Koska hyvä työnantajakuva on merkittävässä roolissa rekrytoinnissa, on
tärkeää, että työnhakijalle syntyy positiivinen hakijakokemus huolimatta
siitä, tuleeko hän valituksi tai ei. Rekrytoinnin jokaisessa vaiheessa tulisikin
välittyä sama työnantajakuva: siksi kaikki rekrytointiin osallistuvat tahot tai
henkilöt ovat vastuussa myös työnantajamielikuvan välittämisestä. (Salli &
Takatalo, 2014, s. 43-44)
Hakijakokemus lähtee rakentumaan aina työpaikkailmoituksesta alkaen.
Työpaikkailmoitus on pitkälti yrityksen markkinointia, jonka avulla luodaan
ensivaikutelmaa yrityksestä. Työpaikkailmoituksen tavoitteena on kiinnittää hakijan huomio sekä myydä työpaikka hakijan toiveiden ja tarpeiden
näkökulmasta. Pelkästään myyvä työpaikkailmoitus ja toimiva rekrytointiprosessi ei kuitenkaan riitä, jos itse hakeminen on haasteellista. Pitkät ja
turhat lomakkeet kuormittavat hakijaa turhaan: mikäli hakijalta pyydetään
ansioluetteloa ja hakemusta, on turhaa pyytää täyttämään enää samoja
tietoja toistamiseen rekrytointijärjestelmään. (Salli & Takatalo, 2014, s. 25,
28-29)
Työpaikkailmoituksen ja hakemisen lisäksi viestinnällä on suuri vaikutus
hakijakokemukseen. Valitettavan moni yrityksistä siitä huolimatta viestii
heikosti tai pahimmassa tapauksessa ei viesti laisinkaan. (Ellun Kanat Oy,
2018) Myös Kortetjärvi-Nurmi & Murtola (2016) tuovat esille, että yleisimmin työnantajien heikkouksia ovat juurikin liian vähäinen, täysin puuttuva,
liian hidas tai persoonaton tiedottaminen. Yritykset pyrkivät puolustelemaan vähäistä viestintäänsä prosessiin liittyvillä epävarmuustekijöillä, kuten epätietoisuudella siitä, ottaako valittu henkilö paikkaa vastaan. Toimintatapa kuitenkin helposti johtaa siihen, ettei tieto kulje muille kuin valitulle, kun rekrytoiva esimies tahtoo pitää itsellään varareserviä.
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Tutkimusten mukaan kuitenkin lähes joka toinen työikäisistä toivoisi, että
heille ilmoitettaisiin työnhakuprosessin etenemisestä. Lisäksi työnhakijat
toivovat perusteita siitä, mikseivät tulleet valituiksi hakemaansa tehtävään. (Tervamäki, 2016) Myös aTalent Recruitingin toteuttaman nuorten
ammattilaisten työnhakijatutkimuksen (2018) tulokset tukevat toiveita;
valtaosa vastanneista piti tärkeimpänä tehokasta viestintää prosessin etenemisestä sekä valintapäätöksistä. Saatujen avoimien vastausten perusteella työnhakijat ovat herkkiä hyväksymään toisen työtarjouksen, mikäli
toisen yrityksen viestintä ei toimi. Toisaalta taas vastaajat olivat valmiita
kompromisseihin prosessin kestosta, mikäli yritys viestii prosessin etenemisestä aktiivisesti. Parhaat työnantajat informoivatkin hakijoita aktiivisesti prosessin aikana (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola, 2016). Jokaisen työnantajan on hyvä tiedostaa se tosiasia, että tekemättömät asiat ja vastaukset, joita ei koskaan lähetetty, ovat itsessään jo vahvoja viestejä (Ellun Kanat Oy, 2018).
Hakijakokemuksesta, etenkin negatiivisesta, viestitään myös helposti
eteenpäin (Ellun kanat Oy, 2018; Tervamäki, 2016). CareerArc:n (2017) tutkimukseen vastanneista jopa 72% jakaa kokemuksensa erilaisissa työnantajien arviointisivustoissa, kollegojen tai ystävien kesken tai erilaisissa sosiaalisen median alustoilla (CareerArc, 2017). Oikeanlaisella rekrytointi- ja
hakijaviestinnällä voidaankin parhaimmillaan luoda hakijalle positiivinen
kokemus työnhausta, vaikkei hakija tulisikaan valituksi hakemaansa tehtävään. Rekrytointikampanjat, työnantajaesittelyt tai muut vastaavat eivät
voita vaikuttavuudellaan sitä, kuinka tärkeässä roolissa vertaisten kokemukset ja suositukset ovat. Suosittelu hakijalta toiselle on edelleen yksi
vahvimmista keinoista vaikuttaa. (Laakso, 2015) Voidaankin todeta, että
”rekrytointi onkin työnantajakuvaviestintää ilmeisimmillään” (Ellun kanat
Oy, 2018).
Hakijakokemus vaikuttaa merkittävästi yrityksen työnantajakuvaan, mutta
sillä voi olla vaikutusta jopa yrityksen brändiin. CareerArc:n (2017) tutkimuksen mukaan jopa 64 % työnhakijoista oli sitä mieltä, että negatiivinen
hakijakokemus vaikuttaa myös heidän intoonsa käyttää yrityksen tuotteita
tai palveluita. Lähes 80 % vastaajista puolestaan oli sitä mieltä, että heidän
kokemansa hakijakokemus toimii indikaattorina sille, miten yritys arvostaa
työntekijöitään.
3.5.3 Perehdytys ja sitoutuminen
Vaikka rekrytointi onkin yksi yrityksen tärkeimmistä prosesseista työnantajakuvan kannalta, on uuden osaajan palkkaaminen vain osa prosessia.
Onnistunut rekrytointi ei siis itsessään riitä: työntekijät tulee pystyä myös
pitämään talossa, sitouttamaan organisaatioon. Tärkeä rooli uuden työntekijän aloittaessa on erityisesti esimiehellä; työsuhteen alkumetreillä hae-
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taan talon tapoja, yrityskulttuurin soveltuvia toimintatapoja ja oman toiminnan raameja. Odotukset ovat usein alussa korkealla, mutta valitettavasti realismi voi joskus iskeä rajusti päin kasvoja. (Kaijala, 2016)
Esimiehen säännöllisellä coachauksella, mentoritoiminnalla ja suunnitelmallisella perehdytysohjelmalla voidaan vaikuttaa uuden työntekijän sopeutumiseen. Perehdytykseen ja onboarding-prosessiin panostaminen on
kannattavaa; se osoittaa työntekijälle arvostusta ja sitoutumista (Kaijala,
2016), vaikuttaa positiivisesti uuden työntekijän mielialaan, lisää turvallisuuden tunnetta sekä kytkee uuden osaajan nopeammin työyhteisön tulosta tekeväksi jäseneksi (Joki, 2018, s. 111). Jo alussa syntyneet kokemukset arvostuksesta ja huomioimisesta ovat tärkeitä – arvostus, jonka työnantaja osoittaa työntekijälle, synnyttää vastavuoroisesti arvostusta takaisin myös työnantajalle. (Kaijala, 2016)
Käytännössä onbording on perinteistä perehdytysprosessia laajempi kokonaisuus, jonka tarkoituksena on uuden henkilön työskentelyn aloittamisen
tukeminen. Sillä tuetaan työntekijän perehtymistä uuteen työympäristöön
ja lainalaisuuksiin. Lisäksi se auttaa työntekijää tehokkaan työskentelyn alkuun. Mikäli työn suunta ja tavoitteet ovat alusta alkaen selvillä, on työskentely tehokkaampaa ja palkitsevaa. Epävarmuus syö paitsi energiaa,
myös johtaa helposti tehottomaan työskentelyyn sekä turhautumisen tunteisiin. Joissakin organisaatioissa onboarding-prosessia on pyritty innovoimaan ja pelillistämään. Esimerkiksi perehdytyspeleillä on pyritty tutustuttamaan organisaatioon mukavalla, toiminnallisella ja tehokkaalla tavalla.
Sen on nähty toimivan huomattavasti paremmin kuin perinteinen perehdytyspäivä auditoriossa. (Kaijala, 2016)
Puhuttaessa puolestaan työntekijöiden sitoutumisesta ja sitoutumattomuudesta, saatetaan ne joskus arkipuheessa rinnastaa lähtöherkkyyteen
ja työntekijöiden vaihtuvuuteen. Sitoutumisen käsite on kuitenkin niitä
monisyisempi ja laajempi ilmiö: se on yksilön psykologinen suhde tai psykologinen sopimus organisaatioon, jossa hän työskentelee. Psykologisen
suhteen laatu on yhteydessä työntekijän kokemaan työtyytyväisyyteen,
tahtoon pysyä organisaatiossa sekä organisaation arvostukseen. Vaikka ilmiö onkin pelkkää lähtöherkkyyttä laaja-alaisempi, on kuitenkin tunnistettu, että psykologisen suhteen ollessa huono, on myös kynnys lähteä työpaikasta matalampi. (Viitala, 2014)
Viitala (2014) tuo esille Rousseaun (1990; 1994) psykologisten sopimusten
jaottelemisen kahteen pääluokkaan: transaktionaalisiin ja relationaalisiin
suhteisiin. Transaktionaalinen suhde organisaation ja työntekijän välillä on
ikään kuin kauppasuhde, jonka keskiössä on taloudellinen perusta. Ajallisesti työsuhteen kesto on usein epävarma tai lyhyt ja tärkein motivaattori
on palkka. Toisaalta työnantajakaan ei odota muuta, kuin sovittua työsuoritusta. Relationaaliset suhteet puolestaan ovat useimmiten pitkäkestoisia
ja molemmat osapuolet laittavat likoon muutakin kuin rahan tai työsuori-
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tuksen. Molemminpuolinen vastavuoroisuus korostuu: epäitsekkäiden tekojen, kuten toisen osapuolen hyödyttäminen kehittämistoimenpiteillä tai
venyminen yli sovitun, voivat tulla ajoittain kyseeseen. Näistä pääluokasta
harvoin kumpikaan näyttäytyy kuitenkaan puhtaina. Ne ovat ikään kuin jatkumo ja sen kaksi päätä – niiden väliin asettuvat organisaation ja työntekijän väliset suhteet.
Viitala (2014) tuo esille myös Meyerin & Allenin (1991) näkemyksen, jonka
mukaan sitoutuminen voidaan jakaa kolmeen eri ulottuvuuteen: affektiiviseen sitoutumiseen, jatkuvuussitoutumiseen sekä normatiiviseen sitoutumiseen. Henkilö, joka on affektiivisesti sitoutunut, tuntee halua kuulua
osaksi organisaatiota: sitä leimaavat arvostus, luottamus sekä usein sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tunnetason sitoumukset. Jatkuvuussitoutunut
kokee, että organisaatiosta lähtemisestä koituu kustannuksia eikä hän
tahdo menettää jo saavutettuja etuja. Henkilö saattaa pysyä työtehtävässä
esimerkiksi siksi, että näkee sen oman uransa kannalta järkevänä valintana. Normatiivisesti sitoutunut puolestaan kokee velvollisuudentuntoa
organisaatiota kohtaan. Vaikka nämä sitoutumisen lajit saattavat näyttäytyä puhtaina, sisältää henkilön sitoutuminen kuitenkin usein piirteitä niistä
kaikista. (Viitala, 2014; ks. myös Michelsson, Kinnunen & Laaksonen, 2017)
Tutkimuksissa on havaittu, että erilaisilla sitoutumisen tyypeillä on erilaisia
seuraamuksia organisaatiolle. Sitoutumista voi kuitenkin olla monenlaista
(Viitala, 2014) ja henkilö voi olla sitoutunut myös vain johonkin osaan organisaatiossa (Michelsson, Kinnunen & Laaksonen, 2017). Erään näkemyksen mukaan on todettu, että työnantajien tulisikin pyrkiä luomaan relationaalisia työsuhteita työntekijöihinsä, jotta he voivat saada aikaan affektiivista sitoutumista ja sitä kautta puolestaan hyviä työsuorituksia (Viitala,
2014). Koska affektiivisessa sitoutumisessa avainasemassa on kiintymys,
on todennäköisempää, että tunneperäisesti organisaatioon sitoutuneet
työntekijät ovat motivoituneita antamaan enemmän organisaation hyväksi. Tunneperäinen sitoutuminen myös vähentää poissaoloja ja vaihtuvuutta ja lisää työn imua. (Michelsson, Kinnunen & Laaksonen, 2017)
Myös merkityksellinen työ on syytä nostaa esille puhuttaessa henkilöstön
sitoutumisesta. On yhä tavanomaisempaa, että yksilö tahtoo työskennellä
yrityksissä, jotka tarjoavat merkitystä omalle elämälle ja työlle ja joissa
omat arvot kohtaavat yrityksen arvojen kanssa. Yksilöt tahtovat tehdä yhä
enemmän työtä, joka tuntuu paitsi mielekkäältä, on myös tekemisen arvoista ja tärkeää. (Michelsson, Kinnunen & Laaksonen, 2017) Aaltonen,
Ahonen & Sahimaa (2020, s. 55-56) tuovat esille, että työn merkityksellisyys tulee olemaan tulevaisuuden työelämän menestystekijä. Se on yhteiskunnan rakenteita, yhteisöjen toimintaa sekä yksilöiden elämää läpileikkaava, sivuuttamaton sekä ajankohtainen teema.
Aaltosen, Ahosen & Sahimaan (2020, s. 56-57) mukaan työntekijät, jotka
kokevat työnsä merkitykselliseksi ovat sitoutuneempia, tehokkaampia, hy-
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vinvoivempia, luovempia, terveempiä sekä onnellisempia. Myös tutkimuksissa on havaittu, että ihmiset ovat valmiita tekemään isojakin uhrauksia
esimerkiksi palkkatason suhteen, jotta he voivat tehdä merkityksellistä
työtä (Mäkelä, 2020). Kokemus työn merkityksellisyydestä ja työyhteisön
henkisyys vahvistavat myös tunneperäistä ja normatiivista sitoutumista
sekä toimivat ehkäisevinä elementteinä jatkuvuussitoutumisen syntymiselle. Tavoitteellista onkin, että työssä pystyy käyttämään omia taitoja ja
kykyjä. On tärkeää kyetä näkemään niiden yhteys oman työn ja organisaation tavoitteiden välillä. Työyhteisön henkisiä piirteitä puolestaan ovat esimerkiksi työntekijöiden yhteen kuuluvuuden tunne sekä työn mielekkyyden etsiminen yhteisön jäsenenä. (Michelsson, Kinnunen & Laaksonen,
2017) Muita työmotivaatiota sekä työhön sitoutumista lisääviä tekijöitä
ovat esimerkiksi:
 osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet
 korkea yhteenkuuluvuuden tunne
 mahdollisuus käyttää omia kykyjä työssä
 haasteellinen, monipuolinen ja itsenäinen työ
 arvostus ja palautteen saaminen
 henkisesti rikas työympäristö
 yrityksen ja työntekijän arvojen kohtaaminen
(Michelsson, Kinnunen & Laaksonen, 2017)
Vaikka työntekijöiden sitoutuminen on tavoittelemisen arvoista, tavoitteena ei kuitenkaan voida pitää sitä, etteikö kukaan lähtisi organisaatiosta
vapaaehtoisesti muuten kuin eläköitymisen kautta. Henkilöstössä on ja tulee olla tervettä vaihtuvuutta, jonka määrä riippuu alasta ja yrityksestä.
Vaihtuvuus ei myöskään ole aina merkki heikosta sitoutumisesta, vaan
vaihtuvuusluvut saattavat olla korkeita esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilöstö koostuu suurimmaksi osaksi opintojen ohella työskentelevistä nuorista. (Viitala, 2014)
Joissakin tapauksissa vaihtuvuutta voidaan pienentää esimerkiksi nostamalla palkkoja tai työviihtyvyyttä kehittämällä. Tutkimusten mukaan
palkka ei kuitenkaan useinkaan ole keskeisessä roolissa vaihtuvuusongelmassa. Tyypillisimpiä syitä ovat esimerkiksi esimiehen huomion ja tuen
puute, heikko perehdyttäminen ja osaamisen riittämättömyys, työ ei vastaa uuden työntekijän odotuksia, suppeat työtehtävät, yksitoikkoisuus
sekä itsenäisyyden ja vastuun puute, vähäiset kehittymismahdollisuudet
sekä henkilöstön arvostamisen puute ja muut johtamisen ongelmat. Organisaatiossa kannattaakin seurata vaihtuvuuden kehitystä pitkäjänteisesti,
sillä sen avulla organisaatio kykenee puuttumaan huolestuttaviin kehityspiirteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Viitala, 2014)
Keinoja henkilöstön sitouttamiseen ovat esimerkiksi hyvä henkilöstöpolitiikka: alaan verrattuna kilpailukykyinen palkkataso tai sitä kompensoivat
muut edut ja hyödyt työntekijälle, hyvä johtaminen, mahdollisuus työn ja
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perheen yhteensovittamiseen, kiinnostava työ sekä mahdollisuus oppimiseen ja kehittymiseen. Rekrytoinnin kannalta sitoutumiseen liittyviä asioita
ovat puolestaan realististen odotusten luominen hakijoille ja valituille sekä
hyvä perehdytys. Myös henkilövalinnoissa on tärkeä huomioida, että henkilöiden tavoitteet ja arvostukset sopivat organisaatioon. (Viitala, 2014)
3.6

Viestintä työnantajakuvan kulmakivenä
Työnantajakuvan muodostumisen kannalta keskeisimpänä ajurina on tehokas ja toimiva viestintä niin sisäisesti kuin ulkoisesti (Piha & Poussa,
2012, s. 147). Viestintä on osa yrityskulttuuria, mutta se voidaan nähdä
myös omana toimintonaan. Joidenkin näkemysten mukaan viestintä muodostaa yrityskulttuurin. (Juholin, 2001, s. 109-110)
Viestinnän tarkoituksena on luoda työskentelyedellytykset erilaisissa yhteisöissä, eivätkä viestinnän perustehtävät ole riippuvaisia organisaatiosta
tai sen muodosta. Jokaisessa organisaatiossa tarvitaan päivittäisviestintää,
tietojen vaihtamista sekä pyrkimystä rakentaa yhteisöllisyyttä. Kohderyhmistä ne kaikkein tärkeimmät ovat oma henkilöstä sekä organisaation läheisimmät muut sidosryhmät. Vaikka viestinnän perustehtävien lisäksi
viestinnän tarpeet voivat vaihdella, on viestinnällä merkityksellinen rooli
esimerkiksi markkinoinnissa, myynti- ja ostotoiminnassa, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisessa sekä maineen ja brändin johtamisessa.
(Kortetjärvi-Nurmi & Murtola, 2016)
Viestinnän avulla voidaan vahvistaa myös esimerkiksi tunnettuutta, muistuttaa olemassaolosta, kertoa yrityksen toimintaan liittyvistä asioista, perustella ja vakuuttaa. Viestinnällä voidaan varsinkin erottautua, koordinoida toimintoja, johtaa ja motivoida: vaikuttaa niihin mielikuviin, joita sidosryhmillä yrityksestä on. Parhaimmillaan viestintä on yhdistävää, arvostusta ja luottamusta herättävää. (Isohookana, 2007, s. 11) Se on yhtenäisen viestin välittämistä kaikissa kanavissa, tarttumista aktiivisesti erilaisiin
mahdollisuuksiin sekä jatkuvaa vuoropuhelua kohderyhmien kanssa (Piha
& Poussa, 2012, s. 147).
Kaikkia osapuolia tyydyttävät, toimivat, sisäiset ja ulkoiset vuorovaikutussuhteet ovat aineetonta pääomaa yritykselle. Siksi viestinnällä voidaan rakentaa sellaista aineetonta pääomaa, joka voi olla yrityksen arvokkainta
omaisuutta. Kokonaisvaltainen viestintä kuitenkin edellyttää, että kaikki
organisaatiossa, johdosta yksittäisiin työntekijöihin, ymmärtävät viestinnän merkityksen ja vaikutukset paitsi yrityksen toimintaan, myös mielikuviin, joita siitä muodostuu. Viestintää tapahtuu tahtomattakin, koska jokainen kohtaaminen, riippumatta tavasta tai kanavasta, on viestintää. Sitä tulee johtaa, suunnitella, toteuttaa ja seurata samalla tavalla kuin muitakin
yrityksen toimintoja. Kuvassa 12 on kuvattu yrityksen kokonaisvaltaisen
viestinnän rakennetta, jonka mukaan viestinnässä tulee huomioida kaikki
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eri tahot ja luoda näiden välille toimiva vuorovaikutussuhde. (Isohookana,
2007, s. 9-10, 15)

Kuva 12. Yrityksen kokonaisvaltainen viestintä (Isohookana, 2007, s. 15)
3.6.1 Sisäinen viestintä
Isohookana (2007, s. 221-222) esittää, että sisäinen viestintä muodostaa
kokonaisvaltaisen ytimen yrityksen viestinnälle, jonka ympärillä ovat ulkoinen viestintä eli markkinointiviestintä sekä yritysviestintä. Sisäisen viestinnän onnistuminen, tai vaihtoehtoisesti viestimättömyys, heijastuu yrityksestä ulospäin: se muovaa suuresti eri sidosryhmien mielikuvaa yrityksestä
sekä sen tuotteista ja palveluista. Tavoitteena sisäiselle viestinnälle voidaan pitää yrityksen identiteetin ja sisäisten suhteiden luomista ja kehittämistä sekä sitä kautta tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttamista. Viestinään liittyvät odotukset myös vaihtelevat työsuhteen eri vaiheissa. Erityisesti huomiota tulisikin kiinnittää esimerkiksi rekrytointiviestintään, perehdyttämiseen, kehityskeskusteluihin sekä työsuhteen loppumiseen tai
lopettamiseen liittyvään viestintään.
Sisäisen viestinnän pyrkimyksenä on myös liittää yhtenäiseksi, toimivaksi
kokonaisuudeksi eri henkilöt, osastot, tasot ja prosessit. Sillä vaikutetaan
paitsi yrityksen identiteettiin, myös yrityskulttuuriin. Jokaisella organisaation jäsenellä on myös oma roolinsa sisäisessä viestinnässä. Henkilökohtaiset-, että ryhmäviestintätaidot vaikuttavat sekä asioiden hoitoon, että työviihtyvyyteen ja -hyvinvointiin. Erityisesti johto ja esimiehet muovaavat yrityksen viestintäilmapiiriä ja identiteettiä. (Isohookana, 2007, s. 221-222)
Juholin (2001, s. 109-110) puolestaan tuo esille tohtori Tuuli Tukiaisen
(2000) näkemyksen siitä, että organisaatio on kokonaisuus, jonka yksi omi-
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naisuuksista on viestintäkulttuuri. Viestintäkulttuuri rakentuu viestintäilmastosta, joka muodostuu esimiesten viestinnästä, organisaation toimintatavoista, horisontaalisesta keskinäisviestinnästä, viestintäprosessien toimivuudesta sekä viestintäjärjestelmästä. Edellä mainituista muut, paitsi
viestintäjärjestelmä, kuvaavat viestinnällistä ilmastoa. Viestintäjärjestelmällä puolestaan viitataan niihin kanaviin, tietosisältöihin ja sovittuihin
käytäntöihin, joita organisaatiolla on käytössään. Ulottuvuudet toimivat
sekä viestinnän tavoitteiden määrittelyssä, että viestinnän toimivuuden
arvioinnissa. Sisäinen viestintä on siis monimuotoisempi asia, kuin pelkän
viestintäjärjestelmän ylläpitäminen.
Viestintäilmasto voi olla esimerkiksi henkilökohtainen kokemus tiedonkulun avoimuudesta, mahdollisuudesta olla perillä organisaation asioista
sekä mahdollisuudesta päästä vaikuttamaan työyhteisön asioihin. Juholin
(2001, s. 110-111) tuo esille myös tohtori Paula Kirjavaisen (2000) kiteyttämän ajatuksen sisäisen viestinnän olemuksesta: ”Ihmisten innostus ja
jaksaminen riippuvat yrityksessä vallitsevasta arvomaailmasta. Tuottavimmat arvot eivät kuitenkaan löydy liikkeenjohdollisista keittokirjoista. Ratkaisevinta on yrityksen johtamiskulttuurissa vaikuttava tiedon, tunteen ja
hengen tasapaino.” Kirjavaisen (2000) mukaan organisaatioissa paljon puhuttu osaamispääoma riippuukin siis paitsi jaksamisesta, myös innostuksesta. Siksi innostuneimpien esimiesten tiimeistä löytyykin usein ne kaikista osaavimmat työntekijät. (Juholin, 2001, s. 110-111)
3.6.2 Ulkoinen viestintä ja sosiaalinen media
Kuten kappaleessa 3.6 on kuvattu, koostuu yrityksen viestintä sisäisen
viestinnän lisäksi ulkoisesta viestinnästä. Isohookana (2007, 2. 189-190:
kuva 12) on esittänyt, että yrityksen ulkoisen viestinnän osa-alueet muodostuvat markkinointiviestinnästä sekä yritysviestinnästä. Kuten monelle
käsitteelle, on myös näille käsitteille olemassa useita erilaisia määritelmiä.
Yritysviestintää on määritelty muun muassa seuraavasti: ”yritysviestintä
on yksinkertaisesti osa sitä prosessia, jossa yrityksen sisäinen identiteetti
tehdään näkyväksi ulkoisessa kuvassa eli imagossa.” Laajimmillaan yritysviestinnän on nähty käsittävän kaiken yrityksen viestinnän. (Isohookana
2007, s. 189-190: kuva 12) Markkinointiviestintää puolestaan on kuvattu
yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaksi viestinnäksi, jonka päämääränä on suoraan tai välillisesti saada aikaan kysyntää tai kysyntään positiivisesti vaikuttavia ilmiöitä (Juholin, 2001, s. 173). Sen tavoitteena on markkinoida; tukea tuotteiden ja palvelujen myyntiä sekä asiakassuhteiden hoitoa. Sillä luodaan, ylläpidetään ja vahvistetaan asiakassuhteita sekä vaikutetaan paitsi yrityksen tarjoamien hyödykkeiden tunnettuuteen, myös haluttavuuteen sekä myyntiin. (Isohookana, 2007, s. 16)
Yritysviestintä sisältää vuorovaikutuksen yrityksen ja sidosryhmien välillä.
Se eroaa markkinointiviestinnästä tavoitteiden ja kohderyhmien kautta:
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siinä, missä markkinointiviestinnässä on kyse tuotteiden ja palveluiden
myymisestä ja tunnetuksi tekemisestä, on yritysviestinnässä kyse koko yrityksen tunnettuuden luomisesta ja ylläpitämisestä. Toisaalta hyvin tehty
yritysviestintä vaikuttaa myös markkinointiviestintään: ostoksen perustana ei ole vain tuote tai palvelu, vaan nimenomaisesti tietyn yrityksen
tuote tai palvelu. Vastaanottaja ei kuitenkaan erota sitä, miltä osastolta
viestit tulevat. Siksi vastaanottajalle viestintä on aina kokonaisuus, jonka
myötä mielikuvat syntyvät. (Isohookana, 2007, s. 190-191)
Siinä missä yritysviestinnän, on myös markkinointiviestinnän keinoja kannattavaa hyödyntää työnantajakuvatyössä. Työnantajan markkinoinnissa
myytävänä hyödykkeenä vain on organisaatio ja potentiaalinen tai nykyinen työntekijä on ”asiakas”. Kuten jo aiemmin on tuotu esille, tarkoituksena ei kuitenkaan missään nimessä ole luoda katteettomia odotuksia tai
kaunisteltua totuutta, sillä ero totuuden ja mielikuvan välillä tulee paljastumaan – kuten myös kuluttajabrändinkin kohdalla, ennemmin tai myöhemmin. Siinä missä kuluttajapuolen markkinoinnissa pohditaan usein kysymyksiä siitä, kuka on asiakkaamme, mitä asiakkaamme arvostavat erityisesti tai miten voimme erottautua kilpailijoistamme, pohditaan työnantajakuvan markkinoinnissa samoja teemoja: millaisia osaajia tarvitsemme,
mikä osaajia motivoi ja miten eroamme muista työnantajista. Vastaavasti
sisäinen markkinointi vaikuttaa nykyisten työntekijöiden sitoutumiseen,
motivaatioon sekä työpaikassa pysymiseen. Kokemus siitä, kenelle töitä
tehdään, on merkityksellinen. Sillä on suoraan vaikutusta myös työntekijöiden työpanokseen. (Vuorinen, 2013)
Yhdessä yrityksen viestinnän tulisi muodostaa integroitu kokonaisuus,
jossa viestinnän eri osa-alueet tukevat toisiaan, koko yritystä sekä sen tavoitteita. Viestinnän tulisi olla tunnistettavissa, niillä tulisi olla sama ääni ja
niiden tulisi muodostaa samansuuntaista mielikuvaa yrityksestä ja sen toiminnasta, huolimatta siitä, tapahtuuko viestintä sisällä vai lähteekö se
ulospäin. (Isohookana 2007, s. 17) Sama pätee myös työnantajakuvaan –
siitä viestimisen ei tulisi olla irrallinen osa, vaan osa työnantajan luonnollista toimintaa (Vuorinen, 2013).
Viestintäkanavista sosiaalisen median merkitys on korostunut hurjasti viimeisien vuosien aikana. Huomattavinta internetin käytön kasvu on ollut
15-29 vuotiailla. Erityisesti nuorten arjessa digitaaliset ympäristöt linkittyvät saumattomasti muuhun elämään; sosiaalinen media on osa elämäntyyliä tai tila, jossa aikaa vietetään monipuolisesti ja sosiaalisesti. Tästä syystä
mediassa tapahtuneet muutokset sekä uudet digitaaliset ympäristöt ovat
luoneet uusia kulttuureja ja mahdollisuuksia osallistumiseen, kanssakäymiseen sekä vaikuttamiseen. (Mediakasvatusseura Ry, 2013)
Sosiaalisella medialla voidaan todeta olevan vaikutus muuttuneeseen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen. Interaktiiviset
verkkoympäristöt korvaavat yhä useammin perinteisen median muodot,
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kuten radion ja television. (Mediakasvatusseura Ry, 2013) Sosiaalinen media on havaittu tehokkaaksi välineeksi myös osana rekrytointia (Salli & Takatalo, 2014, s. 31), mutta siitä huolimatta vain harva suomalainen yritys
käyttää sitä rekrytointikanavana. Perinteiset kanavat, kuten yrityksen
omat verkkosivut ja TE-toimiston mol.fi –palvelu ovat edelleen elinvoimaisia. (Ellun Kanat Oy, 2018)
Parhaimmillaan sosiaalisessa mediassa rekrytointi on kuitenkin työnantajakuvaan huomattavasti vaikuttava teko, eikä sitä kannata ajatella vain sivuprojektina (Ellun Kanat Oy, 2018). Sosiaalisessa mediassa on mahdollista
rekrytoida paitsi näkyvästi, myös tavoittaa potentiaaliset kohderyhmät tehokkaammin. Etuna voidaan pitää myös passiivisten työnhakijoiden tavoittamista: sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole aktiivisia työnhakijoita,
mutta jotka ovat mahdollisesti valmiita tarttumaan uusiin, kiinnostaviin
työmahdollisuuksiin. (Salli & Takatalo, 2014, s. 31) Käytettäessä sosiaalista
mediaa rekrytoinneissa huomiota tulee kiinnittää paitsi julkaisuajankohtiin
ja tunnisteisiin myös siihen, että sisältö on aidosti mielenkiintoista ja lisäarvoa tuottavaa. Tulee myös valmistautua vuorovaikutukseen, sillä sosiaalinen media mahdollistaa työnhakijan ja työnantajan välisen keskustelun.
Mikäli organisaation toiminta sosiaalisessa mediassa ei kuvaa aidosti sitä,
mitä organisaatio todellisuudessa on, tai avoimuuteen ja vuoropuheluun
ei olla valmiita, ei sosiaalista mediaa kannata hyödyntää rekrytoinnissa. (Ellun Kanat Oy, 2018)
Sosiaalisella medialla on merkityksellinen rooli myös työnhakijan näkökulmasta työnhakukanavana. aTalent Recruitingin (2018) toteuttamassa tutkimuksessa sosiaalinen media oli suosituin työnhaun kanavista ja 77% vastaajista käytti sitä työnhaussa. Sosiaalisen median jälkeen toiseksi suosituimmaksi kanavaksi nousivat nettipohjaiset jobboardit. Käytetyimmäksi
sosiaalisen median työnhakukanavista on noussut Facebook (aTalent Recruiting, 2018). Duunitorin (2016) julkaiseman kansallisen työnhakijatutkimuksen mukaan 67 % vastaajista käytti Facebookia työnhaussa edes jonkun verran. aTalent Recruitingin (2018) tutkimuksen mukaan viimeisen
kahden vuoden aikana Facebookin käyttäminen työnhaussa oli kasvanut
lähes sadalla prosentilla.
Myös tavoilla, joilla informaatiota mieluiten vastaanotetaan, vaihtelee.
Yleisesti tarkasteltuna ihmiset vastaanottavat informaatiota mieluummin
näkemällä ja kuulemalla kuin lukemalla. Toiseksi suosituin hakukone
Googlen jälkeen onkin Youtube, jossa käy yli miljardi vierailijaa kuukausittain. Ajallisesti videoiden katselun määrä on yli kuusi miljardia tuntia. Voidaan siis todeta, että myös sillä, minkälaista sisältöä sosiaaliseen mediaan
tuotetaan, on merkitystä. Esimerkiksi videomateriaali tuo kiistämättömästi
paremmin esiin uuden mahdollisen työnantajan persoonallisuuden, kuin
pelkkä teksti, vaikka se olisikin hyvin kirjoitettu. Selkeyden ja informatiivisuuden lisäksi hyvä viestintä sisältää visuaalisuutta. Kokonaisuus muodos-
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tuu yhdistelemällä tekstiä, kuvaa ja videota. Visuaalisuuden hyödyntäminen rekrytointiviestinnässä kannattaa, sillä yksi kuva on kuin tuhat sanaa kuvat myös jäävät paremmin mieleen. (Mosley 2014, s. 171)

4

TYÖNANTAJAKUVAN KEHITTÄMINEN
Lähdettäessä kehittämään työnantajakuvaa, voidaan ajatella, että työpaikan valintaan liittyy aina kriteerejä, joita paitsi työnantaja odottaa työnhakijalta, myös hakija odottaa työnantajaltaan. Odotusten tulee myös toteutua työnteon arjessa – niiden toteutuminen johtaa paitsi työtyytyväisyyteen, myös sitoutumiseen. Työnantajan hyvä maine paitsi kiirii pitkälle, on
tyytyväisillä työntekijöillä tunnistettu myös olevan yhteys korkeaan asiakastyytyväisyyteen. (Oikotie, 2019b) Perimmäisenä ajatuksena onkin tehostaa paitsi rekrytointia, myös sitouttaa ja motivoida nykyisiä työntekijöitä (Vuorinen, 2013). Ahlroth (2019) onkin tuonut osuvasti esille, että periaatteessa mitä tahansa organisaatiota pystyy kehittämään houkuttelevaksi työpaikaksi, mikäli muistaa panostaa omaan henkilöstöönsä.
Tulee kuitenkin tiedostaa, että yritys voi kehittää mainettaan, yrityskuvaansa sekä brändiään, mutta se ei voi koskaan määrätä vastaanottajan
mielessä tulkittua kuvaa yrityksestä (Pitkänen, 2001, s. 85). Vaikka mielikuvan kehittäminen itsessään on työnantajan markkinointia, ei tarkoituksena
kuitenkaan ole luoda katteettomia odotuksia tai lupauksia, vaan tehdä organisaation tavoitteita tukevaa kohdennettua markkinointiviestintää sekä
muovata omaa organisaatiota täyttämään kohderyhmien odotukset. (Vuorinen, 2013) Siksi työnantajakuvan kehittämisen tuleekin aina perustua siihen, millainen työnantaja on todellisuudessa ja mihin suuntaan se tahtoo
mennä (Huhta, 2016). Sisäisen todellisuuden, kokemuksen, ja ennalta saadun mielikuvan kohdatessa on tärkeää, että ne ovat yhteneväisiä (Korpi,
Laine & Soljasalo, 2012, s. 76). Mikäli yritys siis viestii olevansa tietynlainen,
tulee sen näkyä kaikessa toiminnassa, eikä vain joissakin osissa (Pitkänen,
2001, s. 85; Juholin, 2001, s. 149).
Pyrkimys rakentaa kiiltokuvamaista, totuudesta poikkeavaa, työnantajakuvaa on lyhytkatseista: virheellisellä mielikuvalla rekrytoidut osaajat tulevat
pettymään, kun organisaatiosta muodostunut mielikuva ei vastaakaan todellisuutta. Kiiltokuvamaisen kuvan rakentaminen ei myöskään ole kauaskantoista etenkään sosiaalisen median aikakautena: kielteinen tieto leviää
nopeasti eri kanavissa. (Salli & Takatalo, 2014, s. 44-45; Ellun Kanat Oy,
2018) Kun todellisuus ja mielikuvat kohtaavat, työtehtävien aloittaminen,
oppiminen sekä työyhteisöön tiimiytyminen nopeutuvat. Henkilöstö myös
viihtyy pidempään työsuhteessa, asenne työntekoon on positiivisempaa ja
esimerkiksi palkan merkitys työsuhteessa vähenee. Myös pettymykset ja
tappiot kyetään sietämään paremmin. (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, s.
76) Positiivinen kuva omasta työnantajasta vaikuttaa myös sitoutumiseen
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ja vähentää vaihtuvuutta. Kokonaisuudessaan tarkasteltuna työnantajakuvan kehittämisellä voidaan siis kehittää organisaation tärkeintä voimavaraa ja resurssia, eli omaa henkilöstöä. (Vuorinen, 2013)
Asioista, jotka tekevät organisaatiosta houkuttelevan työnantajan ja jotka
erottavat sen kilpailijoista, on tärkeä markkinoida ulkoisten kohderyhmien
lisäksi myös sisäisesti (Backhaus & Tikoo 2004, s. 502). Siksi työnantajakuvaa rakentaessa ei kannata pihistellä aitoudesta, yksilöllisyydestä, systemaattisuudesta tai rohkeudesta – unohtamatta kuitenkaan realismia (Salli
& Takatalo, 2014, s. 44-45).
Käytännössä työnantajakuvaan vaikuttaminen tapahtuu markkinoinnin,
viestinnän ja henkilöstöjohtamisen prosessien kautta (Huhta, 2016, s. 9).
Siihen vaikuttaa kaikki se, mitä organisaatiossa tehdään: rekrytointiviestintä, markkinointi, asiakaspalvelu, uutiset, johto, työntekijät, toimiala,
fyysiset rakennukset ja tilat sekä organisaation tuotteet/palvelut. Kaikista
vahvin vaikutus kuitenkin on kokemuksilla - joko omilla tai tuttavien, asiakkaana, yhteistyökumppanina tai työntekijänä. (Vuorinen, 2013; Ellun Kanat Oy, 2018) Hyvän työnantajakuvan kehittämiseen ei kuitenkaan ole oikotietä, vaan se vaatii myönteisiä kokemuksia ja pitkäjänteistä työtä. Se on
tietoinen prosessi, jossa ei tule luottaa siihen, että haluttu työnantajakuva
rakentuisi pelkästään orgaanisesti. (Luukka, 2019, s. 135) Työnantajakuvan
kehittämien ei myöskään ole suoraviivainen tai nopea prosessi (Vuorinen,
2013).
4.1

Kehittämisprosessi
Koska työnantajakuva rakentuu kaikissa organisaation sisäisissä ja ulkoisissa prosesseissa, voidaan sitä pyrkiä kehittämään monin käytännön keinoin. Kokonaisuutena kehittämistyö lähtee kuitenkin liikkeelle siitä, että
tunnistetaan, minkälainen on työnantajakuvan nykytilanne sekä mistä asioista organisaation vahvuudet ja heikkoudet syntyvät. Epärealistiset mielikuvat organisaation sisällä vääristävät helposti ymmärrystä organisaation
tilanteesta: organisaation eri tahojen näkemykset voivat olla hyvinkin erilaisia keskenään. Tällöin helposti panostetaan vääriin asioihin ja viestitään
sellaisella kärjellä, joka ei vastaa sitä todellisuutta, jota työntekijät ajattelevat. (Oikotie, 2019a) Koska mielikuva on aina sen muodostajalle totta, ei
organisaatiossa voida missään tilanteessa todeta, että jollakin sidosryhmällä olisi toiminnasta, tuotteista tai palvelusta väärä mielikuva (Isohookana, 2007, s. 20).
Sisäinen todellisuus tulee saada aina ensin kuntoon: viesti hyvästä työnantajasta ja yrityskulttuurista välittyy myös ulospäin (Salli & Takatalo, 2014,
s. 44-45). Esimerkiksi T-Median työnantajakuvatutkimuksen (2016) tuloksissa kävi ilmi, että erityisesti yritykset, jotka ovat tunnettuja työntekijäkeskeisestä yrityskulttuuristaan, ovat pärjänneet hyvin kilpaillessa osaa-

52

jista. Myös Luukka (2019, s. 135-136) esittää, että hyvä työnantajakuva lähtee vahvan ja oivaltavan yrityskulttuurin pohjalta, joka näyttäytyy viestinnällisesti parhaiten organisaation omien työntekijöiden kuvaamana. Työntekijöiden todellisiin kokemuksiin perustuvat kertomukset ja tarinat ovatkin siksi erityisen merkittävässä roolissa: kanssaihmisiltä kuultu viesti, puskaradio, on uskottavampi viesti kuin yksikään työnantajan itse tuottamista
sisällöistä (Ellun Kanat, 2018).
Hyvän työnantajakuvan yksi tavoitteista on myös pyrkimys erottautua kilpailijoista (Backhaus & Tikoo 2004, s. 502). Harvemmin erottuvuus syntyy
sattumalta, vaan se on tietoisen työn tulos (Kortetjärvi-Nurmi & Murtola,
2016). Kilpailijoista erottautuminen vaatii, että organisaatio tunnistaa
heikkouksiensa lisäksi myös omat kilpailuetunsa ja sen, miten se eroaa
muista (Duunitori, 2018: Huhta, 2016). Keskeisten kilpailuetujen löytämiseksi on tutkittava paitsi organisaation sisäistä totuutta, myös ulkoista
kuvaa ja valittujen kohderyhmien mieltymyksiä. Kun organisaation sisäinen totuus, ulkoinen kuva sekä valittujen kohderyhmien mieltymykset yhdistetään, on niiden joukosta vielä löydettävä ne teemat, jotka toimivat aidosti erottautumistekijöinä kilpailijoihin verrattuna. Kun erottautumistekijät on tunnistettu, on niiden pohjalta helpompaa muotoilla aiemminkin
mainittu työnantajalupaus. (Huhta, 2016, s. 11-12) Ellun Kanat Oy (2018)
on tuonut esille, että työnantajalupaus on merkittävässä roolissa työnantajakuvatyössä. Sitä voidaan hyödyntää organisaation kaikessa työnantajaviestinnässä, kuten rekrytointimarkkinointikampanjoissa, työpaikkailmoituksissa ja sosiaalisessa mediassa (Salli & Takatalo, 2014, s. 44-45).
Työnantajakuvan kehittäminen edellyttää siis paitsi organisaation toiminnan muokkaamista odotusten suuntaisesti, mielikuvan erottumista kilpailijoista, mielikuvan kohdistamista pääkohderyhmälle sekä viestimistä
omista vahvuuksista (Vuorinen, 2013). On oleellista, että yritys määrittelee
itselleen tavoitekuvan sekä tekee töitä sen eteen suunnitelmallisesti (Juholin, 2001, s. 154). Tavoitekuva on mielikuva, jonka organisaatio asettaa
itselleen tavoitteeksi. Tavoitekuvaksi ei kuitenkaan tule valita mitä tahansa: sen tulisi olla mahdollisimman lähellä eri sidosryhmien mielessä vallitsevien todellisia mielikuvia. Mikäli tavoitekuva ja todelliset mielikuvat
eroavat huomattavasti toisistaan, on syytä pohtia syitä eroavaisuuksille.
(Isohookana, 2007, s. 20-21)
Jos todelliset mielikuvat eroavat kovasti organisaation tavoitekuvasta, voi
syy löytyä esimerkiksi siitä, ettei organisaatio ole ollut aktiivinen viestijä:
se ei ole lähettänyt oikeita sanomia, oikeissa kanavissa tai oikeille kohderyhmille tai sitten syy voi löytyä myös teoista. Jos jokin sidosryhmistä esimerkiksi ajattelee organisaatiota byrokraattisena ja tavoitekuvaksi on asetettu moderni organisaatio, tulee muutoksen lähteä sisältä, organisaation
omasta toiminnasta. (Isohookana, 2007, s. 20-21) Vaikkei yritys näin toimisikaan, tulee kuva muodostumaan siitä huolimatta kaikkien sen omien ja
ulkopuolisten antamien vaikutteiden perusteella (Juholin, 2001, s. 154).
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Kaikkiin mielikuvatekijöihin organisaatio ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi huhut, juorut, lehdistön kirjoittelu,
internetissä käydyt keskustelut tai mikä tahansa kontrolloimaton viestintä.
Siksi organisaation on oleellista seurata ja tutkia sidosryhmien mielikuvia
sekä muuttaa omaa toimintaansa tarpeen vaatiessa. Avainkysymys piileekin siinä, vastaako organisaation tavoitekuva organisaatiosta muodostuneita, todellisia mielikuvia. Liiketoimintaa ja viestintää ajatellen kaikkein
tärkeimpiä mielikuvia ovat sisäinen identiteetti sekä siihen liittyvä sisäinen
työnantajakuva. (Isohookana, 2007, s. 21)
Kuten mielikuvien, kokonaisuudessaan myös työnantajakuvan rakentaminen perustuu johdonmukaisuuteen sekä jatkuvuuteen, jossa perusmäärittelyn jälkeen arvioidaan nykytilanne, asetetaan tavoitteet, valitaan toimenpiteet sekä tämän jälkeen arvioidaan niiden vaikuttavuutta. (Juholin,
2001, s. 154) Rope (2005, s. 198) on esittänyt mallin mielikuvan kehittämisprosessille, joka voidaan vaiheistaa kuvassa 13 esitetyllä tavalla:

Kuva 13. Mielikuvan kehittämisprosessi (Rope, 2005, s. 197)
1. Nykyisen mielikuvan tutkiminen. Mielikuvan tutkiminen selvittää organisaatiosta vallitsevan mielikuvan suhteessa sen merkittävimpiin kilpailijoihin, merkittävimpien ominaisuuksien osalta. (Rope, 2005, s.
198)
2. Mielikuvan kehittämisstrategian määrittely. Konkreettisia toimenpiteitä ennen organisaation tulee määritellä itselleen ulkoisen mielikuvan, siihen vaikuttavien ulkoisten mahdollisuuksien sekä sisäisten resurssien pohjalta mielikuvan kehittämisen strategia. (Rope, 2005, s.
198)
3. Tavoitemielikuvan asettaminen. Tavoitemielikuvan asettamisen tarkoituksena on konkretisoida nykyisen mielikuvan pohjalta asetetut
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strategiset tavoitteet. Tavoitteet ohjaavat liiketoiminnan sisäistä toimintaa ja ulkoisen viestinnän suunnittelua ja toteuttamista. (Rope,
2005, s. 198)
4. Sisäinen kehittäminen. Laaditun strategian mukaisesti on oleellista tavoitemielikuvan sisäisissä osatekijöissä saavuttaa sellainen toiminnallinen taso, joka mahdollistaa vastaavan ulkoisen viestinnän toteuttamisen. (Rope, 2005, s. 198)
5. Ulkoinen viestintä. Tavoitekuvassa on määritelty kohteet, joihin viestinnän kärjet suunnataan. Ulkoinen viestintä ei kuitenkaan voi toimia,
mikäli sisäisellä toiminnalla ei pystytä vastaamaan ulkoisen viestinnän
luomiin odotuksiin. Ulkoisen viestinnän tuleekin odottaa sisäistä
markkinointia. (Rope, 2005, s. 198)
6. Seuranta. Mielikuvan jatkuva ja tarkoituksenmukainen tutkiminen
osoittaa, onko tavoitemielikuvaan päästy ja millaisia muutoksia edelliskerrasta on tapahtunut. Seuranta myös ohjaavat analysoimaan epäonnistumisien ja onnistumisien syitä, ollen samalla uusi käynnistämisvaihe kehittämisprosessille, luoden prosessista jatkuvan. (Rope, 2005,
s. 198)
Vaikka työnantajakuvan kehittymistä on haastavaa yksiselitteisesti seurata
ja arvioida, tulisi sen kehittymisen kuitenkin näkyä vähintään työhakemusten määrässä ja laadussa, passiivisten työnhakijoiden aktivoitumisena sekä
yrityksen mahdollisten rekrytointisivujen kävijämäärän nousuna. (Korpi,
Laine & Soljasalo, 2012, s. 133)
Vuorinen (2013) puolestaan kuvaa työnantajakuvan kehittämisprosessia
prosessina, jossa pyrkimyksenä on vastata viiteen kysymykseen (kuva 14).

Kuva 14. Työnantajakuvan kehittämisprosessi (Vuorinen, 2013)
Myös Vuorisen (2013) malli lähtee nykytilanteen selvittämisestä esimerkiksi työnantajakuvamielikuvatutkimuksia tai nykyisiä työntekijöitä hyödyntäen. Nykyisten työntekijöiden avulla voidaan havainnoida, mitkä asiat
ovat houkutelleet työntekijät hakeutumaan organisaatioon, mistä työntekijät erityisesti pitävät tai eivät pidä ja mikä on työntekijöiden tyypillinen
profiili. Toisessa vaiheessa tulee analysoida strategiaan perustuen tulevaisuuden henkilöstötarpeita. Organisaation tulee pohtia, mihin se tahtoo
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edetä, miten sinne pääsee ja millaista henkilöstöä eteneminen vaatii. Tarpeita peilaamalla nykytilanteeseen voidaan selvittää esimerkiksi ristiriitoja
työnantajakuvan ja henkilöstötarpeiden välillä.
Kolmannessa vaiheessa profiloidaan, millainen on rekrytoinnin kohderyhmä ja mitä asioita kohderyhmä arvostaa työnantajassa. On tärkeää,
että organisaatio määrittelee selkeästi, kenet se tahtoo palkata ja muodostaa samalla käsitys siitä, millaisena kohderyhmä näkee hyvän työnantajan.
Kannattavaa ei kuitenkaan ole tavoitella yrityskulttuuriin sopimattomia
osaajia kaunistelemalla totuutta, vaan yrityksen tulee pyrkiä kehittämään
omaa kulttuuriaan sellaiseksi, että se vastaa paremmin halutun kohderyhmän odotuksia. Neljännessä vaiheessa kiteytetään se, mitä organisaatio
tarjoaa työnantajana ja miten asemoituu työnantajamarkkinoilla. Organisaatioon sopiva, oikea viesti, rakentuu aina sisältä ulos. Lisäksi se korostaa
yrityskulttuurin vahvuuksia ja on sopiva organisaation tavoittelemille henkilöille. (Vuorinen, 2013)
Viidennessä vaiheessa tulee pohtia ne käytännön toimenpiteet, joilla yrityksen viesti saadaan välitettyä halutulle kohderyhmälle. Viestin välittämisessä pätee sama logiikka kuin esimerkiksi markkinointiviestinnässä – parhaat keinot eivät välttämättä ole faktojen ja teknisten ominaisuuksien tuomista esille, vaan esimerkiksi vahvat mielikuvat, tunteisiin vetoaminen,
erottautuvat sloganit, ihmiset sekä kiinnostavat tarinat luultavasti saavuttavat kohderyhmän paremmin. Omien vahvuuksiensa tunnistamisen ja
viestinnän lisäksi organisaation kannattaa pohtia sitä, miten se voisi lisätä
omaa arvostustansa kohderyhmän silmissä. Jo pienet ja näkyvät, kohderyhmälle sopivat persoonalliset edut voivat auttaa kohderyhmän tavoittamisessa. Kaikista oleellisinta kuitenkin on se, että organisaatiossa vallitsee
sellainen yrityskulttuuri, jossa työntekijät ja tulevat työntekijät tahtovat
työskennellä. Loppu koostuu oman yrityskulttuurin välittämistä potentiaalisten työnhakijoiden tietoisuuteen. (Vuorinen, 2013)
Backhaus & Tikoo (2004, s. 502) puolestaan tuovat esille, että tutkimuskirjallisuudessa kuvaillaan työnantajakuvan kehittämistä kolmivaiheisena
prosessina, johon liittyy oleellisena työnantajan arvolupaus, ulkoinen
markkinointi ja sisäinen markkinointi. Sen mukaan ensimmäisenä askeleena on arvolupauksen (value proposition) kehittäminen. Arvolupausta
voidaan pitää eräänlaisena brändin ruumiillistumana. Arvolupaus markkinoidaan organisaation kannalta oleellisille kohderyhmille, kuten potentiaalisille työnhakijoille ja muille sidosryhmille.
Toisen kulmakiven muodostaa organisaation sisäinen markkinointi. Sen
tarkoituksena on lunastaa arvolupaus ja tuoda se osaksi organisaation todellista toimintaa, osaksi yrityskulttuuria. Lisäksi sen tavoitteena on kehittää työyhteisö, joka on sitoutunut viemään eteenpäin organisaation arvoja
ja tavoitteita. (Backhaus & Tikoo, 2004, s. 502-503)
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Kolmas kulmakivi muodostuu ulkoisesta markkinoinnista. Ulkoinen markkinointi on suunniteltu koskettamaan kohderyhmiä, mutta myös tukemaan ja parantamaan organisaation muita brändejä. Työnantajakuvan rakentamisen tulee olla johdonmukaista ja yhtenäistä organisaation muun
brändityön kanssa. Huolimatta siitä, että niissä on yhtäläisyyksiä, eroavat
ne kuitenkin toisistaan ja ovat useimmiten toisistaan erillisiä prosesseja.
(Backhaus & Tikoo, 2004, s. 502-503)
4.1.1 Sisäisen työnantajakuvan kehittäminen
Sisäisen työnantajakuvan kehittäminen lähtee siitä, että organisaatio huolehtii omasta yrityskulttuuristaan sekä siitä, että työntekijät tahtovat työskennellä yrityksessä (Vuorinen, 2013). Positiivisen ja kestävän työnantajakuvan rakentamisessa ei kuitenkaan ole oikotietä onneen, vaan se kehittyy
työntekijöiden myönteisten kokemusten kautta. Tarvitaan pitkäjänteistä
työtä, jossa työntekijät huomioidaan aidosti, heidän itsemääräämisoikeutensa huomioidaan ja heitä arvostetaan. (Salli & Takatalo, 2014, s. 45) Sisäistä työnantajakuvaa kehittäessä tulee huomioida myös kaikki siihen vaikuttavat tekijät, kuten ulkoinen maine, sisäinen viestintä, johtaminen, arvot ja yhteiskuntavastuu, sisäiset mittausjärjestelmät, tukipalvelut, rekrytointi, lähiesimiestyö, suoritusten arviointi, koulutus ja kehittäminen, palkitseminen sekä työympäristö (Barrow & Mosley, 2005, s. 150, 155-156).
Työnantajakuvan kehittämisessä auttaa myös työnantajalupaus (Salli & Takatalo, 2014, s. 45). Sisäisen työnantajakuvan kannalta työnantajalupauksessa on kyse lupausten lunastamisesta. Sitoutumisen kannalta on oleellista, että työntekijät kokevat saavansa sen, mitä heille on työnhakuvaiheessa luvattu. Siksi työnantajan tulee tuottaa johdonmukaisia kokemuksia, jotka ovat linjassa työnantajalupauksen kanssa ja jotka ovat osa yrityskulttuuria. Se, miten ulkoinen työnantajakuva ja sisäinen todellisuus kohtaavat, miten organisaatio kykenee lunastamaan lupauksensa arjessa ja
miten työntekijä kokee työpaikkansa aiheuttaa joko tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä, sitoutuneisuutta tai sitoutumattomuutta. Lunastamattomat lupaukset heijastuvat helposti ulkoiseen työnantajakuvaan negatiivisesti. (Backhaus & Tikoo 2004, s. 503; Luukka, 2019)
Rope (2005, s. 195) on tuonut esille, että yksi merkittävimmistä sisäisen
työnantajakuvan nostattajista on ylpeyden kulttuuri. Se muodostuu asioista, joista organisaatiossa voidaan olla ylpeitä; ne voivat liittyä joko henkilöihin, tuotteisiin tai organisaation yleiseen maineeseen. Oleellista on,
että yhteiset ylpeyden aiheet löydetään. Niillä on merkittävä vaikutus sisäisen hengen ja toiminnallisen tason nostattajina. Vahvuuksien ja erottautumistekijöiden lisäksi organisaation tulee olla tietoinen myös omista
heikkouksistaan ja syistä, joista heikkoudet johtuvat.
Mikäli organisaatiossa vallitsee tilanne, jossa sisäinen työnantajakuva on
heikommalla tasolla kuin ulkoinen, on tärkeintä saada kohotettua sisäinen
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todellisuus vastaamaan ulkoista kuvaa, ennen kuin pohditaan näkyvää,
markkinoinnillista ulkoisen mielikuvan kehittämistä. Vastaavasti, mikäli organisaation sisäinen kuva on eri henkilöstöryhmien tai yksiköiden välillä
erilainen tai jossakin ryhmässä huomattavasti heikompi, tulee tällöin panostaa ensisijaisesti siihen, että heikompi kuva saadaan samalle tasolle
muiden mielikuvien kanssa. Rope (2005, s. 195) myös painottaa, että kokonaisuus on aina yhtä vahva, kuin sen heikoin lenkki on. Sisäisen toiminnan kannalta heikkouksien kehittäminen on tarpeellista, koska ne voivat
vaikuttaa yrityksen toiminnalliseen kykyyn. Tämä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti sekä yrityksen sisäiseen, että ulkoiseen työnantajakuvaan.
(Rope, 2005, s. 195)
Merkityksellistä on huomioida myös se, että näkyvällä ulkoisella markkinoilla voidaan vaikuttaa myös sisäiseen mielikuvaan, koska usein myös yrityksen oma henkilöstö tahtoo nähdä työpaikkansa näkyvän markkinoilla.
Vaikka ulkoisella markkinoinnilla voidaan vaikuttaa myös sisäiseen kuvaan,
tulee huolehtia, ettei potentiaalisiin kohderyhmiin luoda odotuksia, joita
sisäisellä toiminnalla ei pystytä todellisuudessa täyttämään. Siksi sisäisen
markkinoinnin tulisi aina edeltää ulkoista. (Rope, 2005, s. 195)
4.1.2 Ulkoisen työnantajakuvan kehittäminen
Vaikka työnantajakuva rakentuukin osittain sisältä ulospäin, tulee myös ulkoista työnantajakuvaa rakentaa aktiivisesti ja systemaattisesti (Luukka,
2019, s. 258). Ulkoisen työnantajakuvan kehittämisessä keskeisessä roolissa on yrityksen kannalta potentiaalisten kohderyhmien tuntemus. Organisaation tulee kyetä tunnistamaan, millaisia työntekijöitä se tarvitsee
joukkoonsa. Kohdistamalla työnantajakuvatyötä juuri potentiaalisille työntekijöille, organisaatio pystyy vähentämään paitsi operatiivisten kustannusten määrää, myös pienentämään riskiä sille, että se houkuttelisi organisaatioon sopimattomia työnhakijoita. Työnhakijoilta toivottavien taitojen lisäksi on kannattavaa pohtia laajemmin myös sitä, minkälaisia muita
ominaisuuksia työnhakijoilta tulisi löytyä, jotta he soveltuisivat yrityksen
kulttuuriin ja maailmaan. (Mosley, 2014, s. 12)
On tärkeää, että potentiaaliset kohderyhmät, joita organisaatioon halutaan, altistuvat organisaatiota koskeville ja heitä puhutteleville viesteille
systemaattisesti. Tavoitteena ei ole vain kertoa, että organisaatiossa on
avoimia työpaikkoja, vaan kertoa myös siitä, mitä yritys tekee, osaa sekä
minkälainen yrityskulttuuri organisaatiossa on. Ei kuitenkaan riitä, että organisaatio itse viestii asioista, vaan sen tulisi saada myös asiakkaat, työntekijät sekä muut kumppanit kertomaan toivottua tarinaa. Potentiaaliset
kohderyhmät tulee saada innostumaan yrityksestä, ennen kuin yrityksessä
on edes yhtään avointa työpaikkaa. (Luukka, 2019, s. 257) Sidosryhmien
saaminen organisaation puolestapuhujiksi onkin parhaita keinoja vaikuttaa organisaation maineeseen (Pitkänen, 2001, s. 87).
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Sisäiseen työnantajakuvaan verrattuna heikompi ulkoinen työnantajakuva
puolestaan johtuu usein yrityksen matalasta profiilista, eli vähäisestä näkymisestä markkinoilla. Tämä aiheuttaa paitsi tuntemattomuutta, myös
lievää hahmottomuutta. (Rope, 2005, s. 195-196) Työnantajakuvatyössä
onkin kannattavaa hyödyntää monipuolisesti sosiaalisen median eri kanavia, joita erityisesti kohderyhmien on tunnistettu käyttävän. Tuntemalla
kohderyhmänsä, organisaatio osaa valita myös oikeat kanavat. Seuraako
sosiaalisen median aikakaudella elänyt sukupolvi enää lehti-ilmoittelua?
Viestiikö se haluttua kuvaa yrityksestä työnantajana, vai kuvaa vanhanaikaisena, poistyöntävänä organisaationa? (Salli & Takatalo, 2014, s. 13)
Suunnitellut, oivaltavat ja kohderyhmälle soveltuvat sisällöt rakentavat ulkoista työnantajakuvaa tehokkaasti (Mosley, 2014, s. 12).
Sosiaalinen media on paitsi hyvä keino saada näkyvyyttä, voidaan sen hyötyinä pitää myös tehokkuutta, mahdollisuutta kohdentaa työpaikkailmoittelua tavoittamaan haluttua kohderyhmää sekä kustannustehokkuutta
(Salli & Takatalo, 2014, s. 31-32). Sosiaalisen median ohella myös yrityksen
nettisivuja voidaan pitää merkittävänä kanavana, jota työnhakijat usein
hyödyntävät tiedonhaussa tutustuessaan yrityksiin (Mosley, 2014, s. 12;
Pitkänen, 2001, s. 71).
4.1.3 Kehitystyön kompastuskivet
Usein työnantajakuvan kehittämisessä kompastutaan siihen, että se nähdään irrallisena organisaation strategisista tavoitteista ja annetaan täysin
yhden yksikön, kuten HR:n vastuulle (Ellun Kanat Oy, 2018). Työnantajakuvaa ei kuitenkaan voida kehittää vain irrallisena prosessina, vaan kehittämistyöhön tarvitaan vahva tuki johdolta sekä sisäiset lähettiläät, jotka viestivät positiivista työnantajakuvaa organisaatiossa eteenpäin (Salli & Takatalo, 2014).
Vaikka käytännön työn kannalta on järkevää, että jokin organisaation tahoista on vastuussa työnantajakuvan kehittämisestä, ei parasta mahdollista lopputulosta kuitenkaan saavuteta, mikäli vain yhden tahon resursseja käytetään kehitystyöhön (Huhta, 2016; Ellun Kanat Oy, 2018). Se on
strateginen prosessi (Backhaus & Tikoo 2004, s. 502), ja siksi kehittämisestä olisikin hyvä tehdä eri yksiköiden yhteishanke (Salli & Takatalo, 2014,
s. 46).
Merkittävä rooli työnantajakuvan kehittämisessä on paitsi esimiesten,
myös ylimmän johdon toiminnalla ja esimerkillä (Huhta, 2016). Johdon tulisi ymmärtää, mitä työnantajakuvalla tarkoitetaan, miten sitä voidaan johtaa ja millainen rooli työntekijöillä on sen muodostumisessa. Työnantajakuvan kehittäminen on nimenomaan liiketoimintaan keskittymistä, sillä ilman työntekijöitä ei ole myöskään liiketoimintaa. (Ellun Kanat Oy, 2018)
Mikäli työnantajakuvan kehittämistä ei hallita samalla huolella ja johdonmukaisuudella kuin esimerkiksi asiakasbrändiä, työnantajakuvatyö tuskin
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johtaa kovinkaan kummoiseen lopputulokseen (Barrow & Mosley, 2005, s.
150). Sen kehittäminen ei voi olla vain yhden tahon asia myöskään siksi,
että työnantajakuvan muodostumiseen vaikuttaa kaikki se, mitä organisaatiossa ja sen eri puolilla tapahtuu- siksi erityisen suuri rooli on johdolla
ja esimiehillä (Ellun Kanat Oy, 2018).
Kompastuskivenä voivat olla myös vääränlaiset ajatukset työnantajakuvatyöstä. Työnantajakuvatyössä tai työnantajan markkinoinnissa ei voida
enää luottaa vain siihen, että hyvät työnantajat saavat rekrytoitua ilman
markkinointia. Kyse ei myöskään ole totuudesta poikkeavien lupausten
luomisesta, vaan yrityksen tavoitteita tukevasta, kohdennetusta markkinointiviestinnästä sekä oman yrityskulttuurin kehittämisestä suuntaan,
joka täyttää kohderyhmän odotukset. On myös hyvä ottaa huomioon, että
myös työmarkkinoilla olevat sukupolvet vaikuttavat työnantajakuvatyöhön. Erityisesti työnantajakuvan merkitystä on korostettu puhuttaessa Ysukupolvesta, johon kuuluvat eivät välttämättä motivoidu enää samoista
asioista kuin vanhemmat ikäluokat – uran ja palkan sijaan motivoivampaa
voivat olla erityisesti työn merkityksellisyys, joustavuus, avoin vuorovaikutus, itsensä toteuttaminen sekä omiin arvoihin sopiva työkulttuuri. (Vuorinen, 2013) Oleellista on myös huomioida, että työnantajakuvaa tulisi voida
mitata kuten muutakin brändipääomaa. Vaikka se on muista brändeistä
erillinen, se liittyy tai sekoittuu usein myös yritysbrändiin tai tuotebrändeihin. (Huhta, 2016)

5

TUTKIMUKSEN METODOLOGIA JA TUTKIMUSAINEISTO
Tässä luvussa kuvataan opinnäytetyön luonnetta sekä opinnäytetyössä
käytettyjä menetelmiä. Tämän opinnäytetyön tutkimusstrategiana on käytetty tapaustutkimusta, jonka tutkimusaineisto koostuu valmiista aineistosta, eli sekundaariaineistosta. Sekundaariaineistoon kuuluu kaksi organisaatiossa teetettyä kyselytutkimusta: työnantajamielikuvatutkimus sekä
hakijakokemuskysely. Kyselyiden avulla pyrittiin selvittämään, miten organisaation nykyiset työntekijät sekä ulkopuoliset kohderyhmät näkevät organisaation työnantajana ja millainen kokemus organisaation rekrytointiprosessista työnhakijoille jää.
Tutkimusaineiston luonteesta johtuen sitä on lähestytty sekä määrällisen,
että laadullisen tutkimuksen menetelmin. Ensin luvussa esitellään tutkimusmenetelmät ja tämän jälkeen tarkemmin tutkimusaineisto.

5.1

Tutkimusmenetelmä ja tutkimusote
Tässä opinnäytetyössä tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tapaustutkimus eli case study antaa intensiivistä ja yksityiskohtaista tietoa yksittäi-
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sestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 134) Sen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä tietystä ilmiöstä, mutta tarkoituksena ei kuitenkaan ole
saavuttaa yleistettävää tietoa. Tapaustutkimus valitaankin usein menetelmäksi silloin, kun tahdotaan syvällisempää ymmärrystä kohteesta ja ottaa
huomioon siihen liittyvä konteksti kuten taustat tai olosuhteet. Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää myös useita erilaisia tiedonkeruu ja analyysitapoja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006c)
Tässä opinnäytetyössä tutkittavana tapauksena on toimeksiantajaorganisaation työnantajakuva. Tavoitteena oli pyrkiä ymmärtämään, millainen
organisaation työnantajakuva on nykytilanteessa ja millaisin keinoin sitä
voidaan kehittää. Kohderyhmänä olivat organisaation nykyiset työntekijät
sekä organisaation potentiaaliset kohderyhmät. Tutkimuksen tavoitteena
ei ole tilastollinen yleistettävyys.
Tutkimusaineistoa on lähestytty sekä määrällisen, että laadullisen tutkimuksen menetelmin. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eroavaisuuksista on käyty pitkään keskustelua. Ne ovat kuitenkin lähestymistapoja,
joita ei käytännössä voi erottaa toisistaan tarkkarajaisesti, vaan ne toimivat myös toisiaan täydentävinä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, s. 136137) Laatu sekä määrä voivat molemmat olla mukana kummassa tahansa
menetelmistä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006a).
Molempia tutkimusmenetelmiä on käytetty tässä opinnäytetyössä, koska
numerot sekä merkitykset ovat vastavuoroisesti toisistaan riippuvaisia.
Siinä, missä numerot perustuvat merkityksiä sisältävään käsitteellistämiseen, voidaan merkitystä sisältäviä käsitteellisiä ilmiöitä myös ilmaista numeroin. Myös mittaaminen sisältää jo itsessään kaikilla tasoilla sekä määrällisen, että laadullisen puolen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, s. 136137)
Määrällinen, eli kvantitatiivinen tutkimus on menetelmä, joka antaa kuvan
muuttujien, eli mitattavien ominaisuuksien, välisistä eroista ja suhteista.
Sillä tarkastellaan tietoa numeerisessa muodossa ja vastataankin usein kysymyksiin kuinka paljon, kuinka moni ja kuinka usein. Käytännössä tämä
tarkoittaa, että tutkittavia asioita sekä niiden ominaisuuksia kuvaillaan numeroiden avulla. Määrällisessä tutkimuksessa tutkimusaineiston keräämiseksi käytetään usein kyselyä. (Vilkka, n.d., s. 13-15) Aineistoa, joka on
kerätty kyselyn avulla, käsitellään yleensä myös määrällisen tutkimuksen
menetelmin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 193-194).
Laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus puolestaan on menetelmä, jonka
tarkoituksena on todellisen elämän kuvaaminen. Siinä tutkimuskohdetta
pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes
& Sajavaara, 2013, s. 161) Laadullisella tutkimuksella pyritäänkin vastaamaan kysymyksiin miksi, miten ja millainen. Se auttaa ymmärtämään tut-
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kimuskohdetta, sen käyttäytymisen ja päätöksen syitä. Laadullinen tutkimus sopiikin hyvin esimerkiksi toiminnan kehittämiseen, sosiaalisten ongelmien tutkimiseen tai vaihtoehtojen etsimiseen. (Heikkilä, 2014) Laadullinen tutkimus sopii sellaisten tutkimusten toteuttamiseen, joissa tarkoituksena ei ole tehdä tilastollisia yleistyksiä, vaan pyrkimyksenä on kuvata
jotakin ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtää tiettyä toimintaa tai antaa teoreettisesti mielekäs tulkinta ilmiölle (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Sen avulla
pyritään löytämään selvitettävinä oleviin ongelmakohtiin selittävät tekijät
(Rope, 2005, s. 423).
Opinnäytetyössä käytetty tutkimusaineisto koostuu pääasiassa numeerisessa muodossa olevasta tiedosta, mutta myös avoimista vastauksista.
Tästä syystä tutkimusaineistoa on tarkasteltu sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen keinoin. Numeerista tutkimusaineistoa on pyritty muuttamaan sanalliseen muotoon sekä työnantajakuvatutkimuksen että hakijakokemuskyselyn osalta. Vilkka (n.d., s. 13-15) tuo esille, että määrällisessä
tutkimuksessa tutkija pyrkiikin tulkitsemaan ja selittämään tutkimuksen
kannalta oleellisen tiedon sanallisesti. Tutkija kuvailee, miten ja millä tavalla eri asiat liittyvät tai eroavat toisistaan.
Lisäksi tutkimusaineistoa on pyritty havainnollistamaan kuvioilla. Kuvioiden avulla voidaan havainnollistaa ilmiöitä visuaalisesti. Kuvioiden tarkoituksena on helpottaa tutkimuksen kannalta oleellisen informaation hahmottamisessa. (KvantiMOTV, n.d.) Laadullisen tutkimuksen menetelmiä on
puolestaan käytetty työnantajakuvatutkimuksessa esiintyvien avointen kysymysten tulkitsemisessa sekä aineiston analyysissa.
5.2

Tiedonkeruumenetelmät ja tutkimusaineisto
Tehdessä tutkimusta, tulee siinä käytettävien tiedonkeruumenetelmien
olla perusteltuja. Tiedonkeruumenetelmiä ei tulisi valita pohtimatta niiden
soveltuvuutta opinnäytetyötä ohjaavan kysymyksen ratkaisemiseksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, s. 191–192) Valittaessa tiedonkeruumenetelmiä, on syytä huomioida, että tutkittavasta aiheesta voi olla olemassa jo
soveltuvaa materiaalia. Valmiita aineistoja ja dokumentteja voivat olla esimerkiksi muiden tutkijoiden keräämät aineistot, organisaatioiden tai tutkimuslaitosten tilastot ja asiakirjat. Jo olemassa olevien aineistojen käyttö ei
kuitenkaan tarkoita sitä, että jo kerätyt aineistot olisivat toissijaisia tai kehnommin soveltuvia tutkimuksen tekemiseen. Olennaista on arvioida kerätyn aineiston soveltuvuus omaan tutkimukseen sekä aineiston syntymisen
konteksti. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006d)
Opinnäytetyön tiedonkeruumenetelminä on käytetty kirjallisuuskatsausta
sekä kyselytutkimuksista koostuvia sekundaariaineistoja. Keskiössä on
kaksi organisaatiosta teetettyä kyselytutkimusta: työnantajamielikuvatutkimus sekä hakijakokemuskysely. Työnantajamielikuvatutkimus on tee-
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tetty osana organisaation kehittämisprojektia. Työnantajamielikuvatutkimuksen osalta olen osallistunut sekä tutkimuksen suunnitteluun, että tutkimuskysymysten asetteluun, mutta tutkimuksen toiminnallinen osuus on
toteutettu yhteistyökumppanin kautta. Hakijakokemuskyselyn suunnitteluun tai toteutukseen en ole osallistunut, vaan roolini hakijakokemuskyselyn osalta on toimia vastausten analysoijana.
Sekundaariaineistot sopivat opinnäytetyön tarkoitukseen sekä asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Opinnäytetyötä tehdessä ei koettu
tarpeelliseksi kerätä näiden kahden aineiston lisäksi omaa havaintoaineistoa, sillä toimeksiantajaorganisaatiossa teetettyä kahta kyselytutkimusta,
työnantajamielikuvatutkimusta ja hakijakokemuskyselyä, ei ole syvällisemmin analysoitu tai hyödynnetty organisaatiossa vielä kehitystyön tukena.
Myös Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2013, s. 186) tuovat esille, että tutkimusaineiston keruussa olisi syytä pyrkiä ekonomiseen ja tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun, sillä jokaisen ongelman ratkaiseminen ei välttämättä
vaadi aineiston keruuta alusta alkaen. Opinnäytetyön arvo ei ole riippuvainen siitä, miten aineisto on hankittu.
5.2.1 Kirjallisuuskatsaus
Kirjallisuuskatsausta on mahdollista hyödyntää useisiin erilaisiin tarkoituksiin. Päämääränä on kartoittaa, millaista tietoa valitusta aiheesta on jo olemassa sekä etsiä vastausta asetettuun tutkimusongelmaan. (Jamk.fi, n.d.)
Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena voidaan pitää paitsi jo olemassa olevan
teorian kehittämistä, myös uuden teorian rakentamista. Sen avulla pystytään arvioimaan teoriaa, rakentamaan kokonaiskuvaa valitusta asiakokonaisuudesta sekä tunnistamaan ongelmia. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden kuvata teorian kehitystä historiallisesti. (Salminen, 2011)
Tässä opinnäytetyössä kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on koota yhteen jo olemassa olevaa tutkimustietoa ja esittää, millaisista näkökulmista
aihetta on aikaisemmin lähestytty ja tutkittu. Kirjallisuuskatsaus muodostaa opinnäytetyön teoriaperustan, jossa käydään analyyttisesti lävitse,
mitä valitusta ilmiöstä tiedetään ja hahmotetaan opinnäytetyön aihepiirin
kokonaisuutta. (Jamk.fi, n.d.)
5.2.2 Aineiston analyysi
Tutkimusprosessin alkuvaiheessa tehdyistä valinnoista riippuu osittain
myös se, miten aineistoa tulkitaan ja käsitellään. Vaikka tutkimusongelmat
saattavat tiukastikin ohjata menetelmien ja analyysin valinnassa, ei näin
kuitenkaan välttämättä tarvitse olla. Ongelma ja analyysi ovat usein rakenteeltaan yhteneväisiä, joten parhaimmillaan tehdyt valinnat tutkimusprosessin eri vaiheissa muodostavat yhdessä kiinteän rakennelman. (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara, 2013, s. 221)
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Tutkimuksen ytimenä voidaan pitää analyysia, tulkintaa sekä johtopäätösten tekemistä. Tärkeäksi vaiheeksi se muodostuu siitä syystä, että siihen
tähdättiin jo aloittaessa tutkimuksen tekemistä: analyysivaiheessa selviää,
millaisia vastauksia tutkimusongelmaan saadaan. Aineiston analyysiin löytyy myös useita erilaisia keinoja ja tapoja. Analyysitapa tulisikin valita sen
mukaan, millä saadaan vastattua parhaiten ongelmaan tai tutkimustehtävään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, s. 221-224) Aineiston analyysin
tavoitteena on tulkita, kuvailla sekä ymmärtää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä, eli tässä tapauksessa toimeksiantajan työnantajakuvaa (Puusa
& Juuti, 2020). Analyysia tehdessä on kuitenkin tärkeää muistaa, ettei tutkija yleensä pysty hyödyntämään kaikkea keräämäänsä, eikä kaikkea materiaalia ole myöskään tarpeellista analysoida (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, s. 225).
Tässä opinnäytetyössä aineiston analyysissa käytettiin kahta eri analyysitapaa. Määrällisen tutkimusaineiston analyysi perustui aineiston kuvaamiseen ja tulkitsemiseen numeroiden avulla. Määrällisen aineiston analyysissa käytettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Tutkimuksen laadullinen
aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.
Määrällisessä tutkimuksessa analyysitapa riippuu siitä, onko tutkimuksen
kohteena yksi, kaksi vai useampi muuttuja. Mikäli pyrkimyksenä on saada
tietoa yhden muuttujan jakaumasta, käytetään usein sijaintilukuja kuten
esimerkiksi keskiarvoa. Vaikka perinteisesti määrällisessä menetelmässä
analyysivaiheeseen kuuluu myös tutkimusaineiston muuttaminen muotoon, jossa sitä voidaan käsitellä tilastollisesti sekä aineiston tarkastus, ei
tätä vaihetta opinnäytetyössä ole toteutettu. Koska aineisto on sekundaarista, on se saatu valmiiksi käsiteltävässä muodossa, jonka jälkeen siitä on
pyritty löytämään tutkimusongelman kannalta oleelliset tunnusluvut ja tiedot. Tunnusluvut soveltuvat esimerkiksi numeraalisen tiedon esittämiseen
yrityksen sidosryhmien mielipiteistä, tyytyväisyydestä tai asenteista.
(Vilkka, n.d., s. 117-120)
Sisällönanalyysi puolestaan on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan
käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sitä voidaan hyödyntää monenlaisten tutkimusten tekemisessä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2006b) ovat tuoneet esille, että sisällönanalyysissä tarkastellaan aineistoa eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien sekä tiivistäen. He kuvaavat sitä tekstianalyysiksi, jossa tarkastellaan
jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaisiksi muutettuja aineistoja. Tarkoituksena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee
saadut tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin sekä aiheeseen liittyviin
muihin tutkimustuloksiin.
Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2006a) esittävät, että laadullisen aineiston analyysiin ei ole olemassa vain yhtä soveltuvaa kaavaa tai mallia.
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Empiirisen tutkimuksen yhteydessä analyysi tarkoittaa arkisia asioita, kuten aineiston lukemista huolellisesti, tekstimateriaalin järjestelyä, sisällön
ja/tai rakenteiden erittelyä, jäsentämistä ja pohtimista. Se voi olla myös
sisällöllisen aineksen luokittelemista aiheiden tai teemojen perusteella.
Tutkimusta ei kuitenkaan voida pitää valmiina vielä siinä vaiheessa, kun tulokset on analysoitu. Niitä tulee selittää ja tulkita – tulkinta on aineiston
analyysissa esille nousseiden merkitysten pohdintaa ja selkiyttämistä.
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 229)
5.3

Työnantajamielikuvatutkimus
Työvoiman saatavuus on tunnistettu opinnäytetyön toimeksiantajaorganisaatiossa merkittäväksi haasteeksi ja työnantajakuvan kehittäminen keinoksi, jolla riskiin voidaan konkreettisesti vaikuttaa. Alkuvuonna 2019 organisaatiossa käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena oli kehittää organisaation työnantajakuvaa ja siten vaikuttaa positiivisesti työvoiman saatavuuteen. Projektin toteuttamiseksi perustettiin projektityöryhmä, joka
koostuu organisaation rekrytoinnissa, viestinnässä ja eri toimialoilla työskentelevistä henkilöistä. Vastaavanlaista projektia ei organisaatiossa oltu
aikaisemmin toteutettu.
Projekti käynnistettiin projektisuunnitelman laatimisella. Projektisuunnitelmassa hyödynnettiin jo olemassa olevaa teoriatietoa sekä benchmarkingia. Projektin edetessä koettiin tärkeäksi kartoittaa nimenomaan sitä, millaisena toimeksiantajan työnantajakuva näyttäytyy nykytilanteessa paitsi
organisaation sisällä, myös ulkopuolella. Alkukesästä 2019 organisaatiossa
päädyttiin toteuttamaan työnantajakuvatutkimus yhteistyössä ulkoisen
toimijan, Oikotien, kanssa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että toimeksiantajaorganisaatiosta tutkimuksen suunnittelutyöhön ja kysymysten asetteluun osallistuttiin, mutta käytännön toteutuksesta ja yhteistyöstä tutkimuksen toteuttaneiden tutkimusyritysten (Norstat ja IROResearch) kanssa
vastasi Oikotie.
Roolini projektissa sekä tutkimuksen toteuttamisessa on ollut keskeinen.
Tutkimuksen toteuttamisen osalta osallistuin sekä tutkimuksen suunnitteluun, tutkimuskysymysten asetteluun sekä toimin yhteyshenkilönä tutkimusprosessissa. Kokonaisuuteen kuului lisäksi ulkopuolisten tutkimustahojen kartoittaminen, tarjouspyynnön jättäminen, tutkimusidean esittely
organisaatiossa sekä muut käytännön organisointia vaativat tehtävät. Lisäkseni suunnitteluun ja tutkimuskysymysten asetteluun osallistui organisaatiosta projektityöryhmän jäseniä sekä kaksi ulkopuolisen tahon edustajaa.
Työnantajakuvatutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kysely on menettelytapa, jossa tiedonantajat täyttävät itse heille esitetyn kyselylomakkeen valvotussa ryhmätilanteessa tai kotona itsenäisesti. Kyselyn ideaa
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voidaan pitää yksinkertaisena: kun tahdomme tietää, mitä ihminen ajattelee tai mikä ajaa hänet toimimaan kuten hän toimii, kannattavaa on kysyä
asiaa häneltä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018) Tutkimuksessa asiaa tarkasteltiin
kahdesta näkökulmasta käsin. Näkökulmat koskivat yrityksen sisäistä ja ulkoista työnantajakuvaa. Koska organisaation tuottamat palvelut eivät rajoitu vain yhteen toimialaan, tahdottiin ulkopuolisella tutkimuksella selvittää kahden työvoiman saatavuuden näkökulmasta kriittisimmän toimialan
työnantajakuva. Tästä syystä tarkastelukulmiksi valikoitui ravitsemusala
sekä sosiaali- ja terveydenhoitoala.
Tutkimuksen kohderyhmät koostuivat sisäisestä eli organisaatiossa työskentelevistä henkilöistä sekä ulkoisesta eli ravintola-, keittiö-, elintarvikealalla tai sosiaali- ja hoiva-alalla työskentelevistä henkilöistä. Tutkimus
koostui suurimmaksi osaksi suljetuista kysymyksistä, mutta joukossa oli
myös mahdollisuuksia antaa avoin vastaus. Ratkaisuun päädyttiin, sillä tutkimus koettiin näin vastaajaystävällisemmäksi ja nopeammaksi. Lisäksi
Vehkalahti (2019, s. 24-25) tuo esille, suljettujen kysymysten etuna voidaan pitää sitä, että valmiit vastausvaihtoehdot selkeyttävät mittausta ja
helpottavat tiedon käsittelyä.
Organisaatiossa ei ole aikaisemmin toteutettu täysin vastaavanlaisia tutkimuksia. Organisaatiossa toteutetaan joka toinen vuosi työtyytyväisyyteen
liittyvä kysely, joten työtyytyväisyyttä ja työssä viihtymistä on selvitetty aikaisemminkin. Sisällöltään niistä kuitenkin löytyy eroavaisuuksia ja pääpaino ei ole täysin samassa asiassa. Vaikka samankaltaisia asioita on selvitetty aikaisemmin, koettiin kuitenkin tärkeäksi ulkoisen työnantajakuvatutkimuksen yhteydessä toteuttaa myös vastaavanlainen sisäinen tutkimus. Myös Rope (2005, s. 434) kuvaa, että sisäiselle tutkimukselle yksi keskeisimmistä vertailupohjista on vastaava, kohderyhmän parissa tehty, ulkoinen mielikuvatutkimus. Toteuttamalla tutkimus molemmissa ryhmissä,
saadaan selvitettyä, onko mielikuvallinen ongelmakenttä sama henkilöstön ja asiakaskunnan piirissä.
Tutkimuksen toteuttamisen tavoitteena oli tukea työnantajakuvan strategisemmassa kehittämisessä: tunnistaa organisaation vahvuudet ja heikkoudet työnantajana sekä löytää ne pisteet, joihin olisi oleellista vaikuttaa
työnantajakuvan kehittämistyössä. Vaikka tutkimuksen jälkeen tulokset on
ulkopuolisen tahon kanssa käyty pintapuolisesti lävitse, ei niihin ole organisaatiossa syvennytty, vaan niiden tulkitseminen ja hyödyntäminen on
jäänyt pintaraapaisuksi. Koska tuloksia ei ole analysoitu ja hyödynnetty
strategisena työkaluna työnantajakuvan kehittämistyössä, koettiin luonnolliseksi, että tässä opinnäytetyössä hyödynnetään jo olemassa olevaa
tutkimusta perehtyen siihen syvällisemmin ja tuottaen paitsi lisätietoa,
myös lisäarvoa organisaatiolle kehitystyön tueksi.
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5.3.1 Sisäisen tutkimuksen taustatiedot
Sisäinen työnantajakuvatutkimus toteutettiin sähköpostitse 6.-18.8.2019.
Perusjoukkona tutkimuksessa oli organisaation koko henkilöstö. Tutkimuksen käytännön toteuttamisesta vastasi IROResearch.
Tutkimukseen vastasi yhteensä 301 organisaation työntekijää, työntekijöiden kokonaismäärän ollessa tutkimusajankohtana n. 1500 henkilöä. Vastausprosentti oli noin 20 %. Käytännössä tutkimukseen vastasi vain noin
joka viides työntekijöistä, jonka takia vastausprosentti jäi alhaiseksi. Koska
vastausprosentti on alhainen, ovat tulokset vain suuntaa antavia, eikä niitä
voida täysin yleistää kattamaan koko organisaation henkilöstön mielipidettä.
Yksikkötasolla tarkasteltuna vastausprosentit kuvastavat hyvin yksiköiden
kokoluokkia. Yksikkö 1 on organisaation yksiköistä suurin, joten on luonnollista, että suurin osa vastaajista on myös tästä yksiköstä. Toiseksi suurin
yksiköistä on yksikkö 2 ja pienin yksikkö koostuu muista, kuten tukipalveluista.
Suurin osa vastaajista, 72 % (N=301) työskenteli yksikössä 1. Yksikkö koostuu ruokapalveluista, eli erilaisissa keittiötehtävissä joko päiväkodeissa,
kouluissa, monipuolisissa seniorikeskuksissa, ruokatuotantolaitoksella
sekä puhtaanapidon tehtävissä päiväkodeissa tai operatiivisen toiminnan
esimiestehtävissä työskentelevistä henkilöistä. Toiseksi suurin vastaajaryhmä, 19 % vastaajista, työskenteli yksikössä 2, joka tuottaa hoivapalveluita sekä erilaisia puhelinpalveluita. Tähän vastaajaryhmään kuuluvat sairaanhoitajat, lähihoitajat, asiakaspalvelijat, asentajat sekä sen yksikön esimiehet ja päälliköt.
9 % vastaajista koostui muista, esimerkiksi tukipalveluiden tai kehityspalveluiden henkilöstöstä. Myöhemmin tässä opinnäytetyössä käytätetään
yksiköstä nimeä tukitoiminnot. Tähän vastaajaryhmään kuuluu pääsääntöisesti asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä työskentelevät sekä erilaisissa johtotehtävissä toimivat henkilöt.

Kuva 15. Vastausprosenttien jakautuminen toimialoittain
Suurin osa vastaajista, 91 % oli naisia ja 9 % miehiä. Ikäluokista 46-55 vuotiaat olivat suurin vastaajaryhmä (30%). Alle 26-vuotiaita oli vain 4 % prosenttia vastaajista.
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Kuva 16. Vastaajien sukupuoli- ja ikäjakauma %
Vastaajien työsuhteiden kestot olivat vaihtelevia. Eniten, 36 %, vastaajista
oli henkilöitä, jotka olivat työskennelleet organisaatiossa yli 6 vuotta,
mutta alle 16 vuotta.

Kuva 17. Vastaajien työsuhteiden kestot
5.3.2 Ulkoisen tutkimuksen taustatiedot
Ulkoinen työnantajakuvatutkimus toteutettiin Norstatin nettipaneelissa
6.-14.8.2019. Tutkimukseen vastasi yhteensä 206 ravintola-/keittiö-/elintarvikealalla tai sosiaali-/hoiva-alalla työskentelevää henkilöä. Suurin osa
vastaajista, 65 % (N=206) työskenteli joko sosiaali- tai terveydenhoitoalalla. 35 % vastaajista työskenteli ravintola-, keittiö- tai elintarvikealalla.
Suurin osa vastaajista 91 % oli työssäkäyviä henkilöitä. 7 % ei kuulunut
työssäkäyviin tai opiskelijoihin, joten tämän ryhmän vastaajat saattavat
olla esimerkiksi eläkkeellä tai muusta syystä pois työ- tai opiskeluelämästä.

Kuva 18. Vastausprosentin jakautuminen toimialoittain
Sukupuoli ja ikäjakaumaa tarkastellessa voidaan huomata, että suurin osa
vastaajista oli naisia (79%). Vastaajien ikäryhmistä suurin, 26 %, koostui 2534 vuotiaista henkilöistä.
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Kuva 19. Vastaajien sukupuoli ja ikäjakauma %
5.4

Hakijakokemuskysely
Organisaatiossa otettiin 4.5.2020 lähtien käyttöön hakijakokemuskysely.
Hakijakokemuskysely on otettu koko kaupunkitasolla käyttöön ja se on kaikille kaupungin toimialoille ja liikelaitoksille yhteneväinen. Hakijakokemuskysely on laadittu kaupungin toimesta, joten sen suunnitteluun tai toteutukseen en ole osallistunut. Tässä opinnäytetyössä analysoidaan ensimmäisiä saatuja tuloksia, aikaväliltä 4.5-9.9.2020. Yhteensä kyselyyn vastanneita oli tällä aikavälillä 31 kappaletta. Rekrytointihaastattelussa vastanneista oli käynyt 11.
Hakijakokemuskyselyn tarkoituksena on selvittää työnhakijoilta, millainen
hakijakokemus rekrytointiprosessista hakijalle syntyy. Hakijakokemuskysely oli teemoiteltu kolmeen eri osa-alueeseen: tyytyväisyys hakuilmoitukseen, tyytyväisyys haun aikaiseen viestintään sekä tyytyväisyys rekrytointihaastatteluun. Kyselyn tarkoituksena on tarjota organisaatiolle työkalu
hakijakokemuksen laadun seurantaan. Lisäksi se tarjoaa konkreettisen keinon organisaatiolle kehittää työnantajakuvaansa.
Hakijakokemuskyselyyn vastaaminen oli hakijoille vapaaehtoista. Mahdollisuus vastaamiseen on tarjottu kaikille niille, jotka eivät tulleet valituiksi
hakemaansa tehtävään. Linkki kyselyyn on lähetetty sähköpostiviestillä.

5.5

Aineiston käsittely ja analysointi
Aineiston käsittely ja analysointi aloitettiin tutustumalla työnantajakuvatutkimuksen aineistoon. Koska aineisto saatiin tutkimuksen toteuttaneelta
yritykseltä, oli se jo valmiiksi käsitelty siten, että vastaukset olivat koottuna
kahteen Excel-tiedostoon ja avoimet vastaukset Word-tiedostoihin. Sisäisen ja ulkoisen tutkimuksen vastaukset olivat eriteltynä omiin tiedostoihinsa. Lisäksi tutkimuksen toteuttanut taho on toimittanut Powerpoint
–muotoisen esityksen kyselytutkimuksesta, mutta sitä ei tämän opinnäytetyön yhteydessä hyödynnetty. Aineisto läpikäytiin muutamaan otteeseen kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja sisällön ymmärtämiseksi.
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Aineiston tutustumisen jälkeen aineistoa pyrittiin jäsentämään ja järjestelemään aihepiireittäin. Koska opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millainen toimeksiantajan työnantajakuva on tällä hetkellä ja millaiset toimenpiteet tukisivat organisaatiota parhaiten työnantajakuvan kehittämisessä, näin ollen aineiston aihepiireiksi rakentuivat vastaajien taustatiedot,
työnantajakuvan nykytila, organisaation tarjoama, vetovoimaisen työnantajan ominaisuudet, viihtyvyyteen ja sitoutumiseen vaikuttavat tekijät sekä
työn merkityksellisyys. Jo aineistoa järjestäessä alkoi muodostua käsitys
siitä, minkälainen organisaation työnantajakuva on nykytilanteessa ja mihin asioihin sen mahdollisesti tulisi tulevaisuudessa keskittyä.
Määrällisessä osuudessa hyödynnettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.
Kun aineisto oli järjestelty aihepiireittäin, syvennyttiin aineistoon tarkemmin. Aineistosta pyrittiin löytämään tutkimuskysymysten kannalta merkittävimmät asiat, yhtäläisyydet sekä eroavaisuudet. Niitä pyrittiin tarkastelemaan myös laskemalla eri ominaisuuksien tärkeyksiin liittyviä prosentuaalisia osuuksia, jotta niiden vertaileminen ja sanallistaminen olisi helpompaa.
Koska työnantajamielikuvatutkimuksen aineiston vastausvaihtoehdot
koostuivat pitkälti ominaisuuksista ja tekijöistä, päädyttiin sisältö kategorisoimaan jäsentelyn ja tulkinnan helpottamiseksi. Kategorisoimisessa perustana hyödynnettiin Amblerin & Barrown (1996, s. 187) työnantajakuvaan liittyvää määrittelyä toiminnallisista (eli hyödylliset), taloudellisista
(aineelliset ja rahalliset palkkiot) sekä psykologisista (tunteet) eduista,
jotka työntekijä saa työllistyessään organisaatioon ja joista organisaatio on
tunnettu. Vastauksissa esiintyvät, erilaiset työsuhteeseen liittyvät ominaisuudet jaoteltiin näiden kolmen eri kategorian mukaan (kuva 20). Yksittäiset, organisaatiota kuvaavat adjektiivit kuten ”luotettava”, ”vastuullinen”
ja ”tehokas”, lukeutuvat psykologisiin etuuksiin, työnantajan maineen ja
imagon alle.
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Kuva 20. Ominaisuuksien kategorisointi
Laadullisessa osuudessa kohteena oli tutkimuksen avoimet vastaukset
työn merkityksellisyydestä. Vastauksista pyrittiin jäsentelemään teemoittelun avulla. Teemoittelun tarkoituksena on pilkkoa laadullinen aineisto
osiin ja ryhmitellä se erilaisten aihepiirien mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi,
2018).
Kun tutkimusaineistosta oli selvillä oleellisimmat asiat ja vastaukset oli kategorisoitu, aineistoa muutettiin myös visuaaliseen muotoon, joka helpotti
sisällön tulkitsemisessa. Lopuksi aineisto kirjoitettiin sanalliseen muotoon
aihepiiri kerrallaan. Kun työnantajamielikuvatutkimuksen aineisto oli käsitelty, siirryttiin tarkastelemaan hakijakokemuskyselyn tuloksia. Hakijakokemuskyselyn tulokset saatiin valmiiksi visuaalisessa muodossa esitettynä,
joten niiden kohdalla keskityttiin tulosten sanallistamiseen, analysoimiseen sekä johtopäätösten tekemiseen. Kun kaikki aihepiirit oli käyty lävitse
ja muutettu sanalliseksi kuvaukseksi, tehtiin tutkimuksesta esiin nousseiden asioiden, teorian sekä omien näkemysten pohjalta organisaatiolle kehittämisehdotuksia sekä koottiin kehittämisehdotukset konkreettisiksi kehitysaskeleiksi.
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6

TYÖNANTAJAKUVAN NYKYTILA JA KEHITTÄMINEN
Tässä luvussa esitellään elokuussa 2019 toteutetun työnantajakuvatutkimuksen tuloksia, jotka kertovat työnantajakuvan nykytilasta sekä sisäisestä että ulkoisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Lisäksi esitellään hakijakokemuskyselyn tuloksia väliltä 4.5.-9.9.2020. Sisäisen työnantajakuvatutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään, miten organisaation nykyiset
työntekijät näkevät organisaation työnantajana ja mitkä asiat koetaan organisaation vahvuuksiksi. Ulkoinen työnantajakuvatutkimus puolestaan
auttaa ymmärtämään, millaisena organisaation työnantajakuva tällä hetkellä näyttäytyy valittujen kohderyhmien (ravitsemus- tai hoitoalalla työskentelevien) näkökulmasta. Koska rekrytoinnin voidaan nähdä olevan kriittinen tekijä työnantajakuvassa, voidaan hakijakokemuskyselyn tuloksia
tarkastellessa saada kolmas näkökulma henkilöiltä, joille ulkoinen työnantajakuva on ollut sopiva heidän hakiessaan organisaatioon töihin, mutta
jotka eivät ole tulleet valituiksi tehtävään. Näkökulman avulla saadaan tietoa siitä, millainen kokemus ja kuva heille on rekrytointiprosessista jäänyt
ja löytyykö prosessista kehityskohteita.
Työnantajakuvan nykytilan kartoittaminen tärkeää, jotta sitä voidaan kehittää. Ilman faktaan perustuvaa tietoa, perustuu kehittämistyö arvauksille. Tällöin saatetaan keskittyä väärien asioiden kehittämiseen. Seuraavissa luvuissa esitellään ensin tarkemmin tutkimuksen tulokset toimeksiantajan työnantajakuvan nykytilasta. Tämän jälkeen esitellään hakijakokemuskyselyn tulokset.

6.1

Sisäinen työnantajakuva
Sisäisessä työnantajakuvatutkimuksessa käsiteltiin teemoja, joita olivat
vastaajien taustatiedot, työnantajakuvan nykytila, organisaation tarjoama,
vetovoimaisen työnantajan ominaisuudet sekä viihtyvyyteen ja sitoutumiseen vaikuttavat tekijät.

6.1.1 Nykytila
Työnantajakuvan nykytilannetta lähdettiin kartoittamaan kahdella kysymyksellä. Ensimmäinen kysymys oli ”Mitkä seuraavista ominaisuuksista
kuvaavat parhaiten kohdeorganisaatiota työnantajana?” Kysymykseen oli
annettu valmiit vastausvaihtoehdot sekä mahdollisuus avoimeen vastaukseen. Vastausvaihtoehdoista oli mahdollista valita useampi vaihtoehto ja
vastausvaihtoehtojen adjektiivit olivat sekä positiivis- että negatiivissävytteisiä. Adjektiivit valittiin sen perusteella, millaisena organisaation on ajateltu näyttäytyvän.
Tutkimustuloksia tarkastellessa voidaan havaita, ettei mikään yksittäisistä
ominaisuuksista noussut sellaiseksi, että yli puolet (N=301) vastaajista olisi
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valinnut kyseisen vastausvaihtoehdon. Työnantajakuvan kehittämisen
kannalta on oleellista tunnistaa työnantajakuvan nykytilanne sekä organisaation vahvuudet ja heikkoudet työnantajana (Oikotie, 2019a). Vastauksista voidaan päätellä, ettei vastaajien keskuudessa ollut selvästi erottuvaa, yksimielistä näkemystä siitä, mikä adjektiiveista kuvaisi organisaatiota
työnantajana kaikista vahvimmin.
Työnantajakuvan nykytilanteen selvittäminen onkin merkittävässä roolissa: se, mitä ajatellaan jollakin taholla, ei välttämättä vastaa todellisuutta.
Huomionarvoista on, että epärealistiset mielikuvat vääristävät helposti organisaation todellista tilannetta, sillä eri tahojen näkemykset voivat poiketa merkittävästi keskenään. Tällöin organisaatiossa aletaan helposti panostamaan väärin asioihin, viestimään väärällä kärjellä sekä uskomaan todellisuuteen, joka ei vastaa työntekijöiden ajatuksia. (Oikotie, 2019a) Mikään organisaation tahoista ei voi yksipuolisesti päättää, millainen kuva
työnantajasta työntekijöiden mielessä muodostuu. Työnantajan on kuitenkin mahdollista vaikuttaa millaisia kosketuspintoja se työntekijöiden ja
työnantajan välille luo. (Vaisto, 2020)
Kuvassa 21 on esitelty, miten ominaisuuksien nähdään kuvaavan organisaatiota. Parhaiten organisaatiota kuvaavaksi ominaisuudeksi nousi monikulttuurisuus, jonka 50 % kaikista vastaajista oli valinnut. Seuraavaksi eniten, 45 % vastaajista, oli valinnut luotettavan ja vastuullisen. Yli 40 % vastaajista oli valinnut myös adjektiivit byrokraattinen (44%), asiantunteva
(43%) ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen (41%).

Kuva 21. Työnantajakuvan nykytila
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Vaikka mikään kärkipään ominaisuuksista ei ole saanut yli 50 % vastaajan
ääntä, on kuitenkin huomionarvoista, etteivät vastaajat myöskään kokeneet, että organisaatio olisi tylsä. 90 % vastaajista ei myöskään näe, että
organisaatiota voisi kuvata sellaiseksi työnantajaksi, jossa vallitsee innostava toimintakulttuuri. Yli 80 % vastaajista myös koki, ettei organisaatiota
kuvaa myöskään edelläkävijä, keskusteleva, tehokas tai arvostava.
Kun vastaajien mielipiteitä tarkastellaan yksiköittäin, voidaan havaita selkeitä eroavaisuuksia siitä, miten organisaatio nähdään eri vastaajaryhmien
keskuudessa (kuva 22).

Kuva 22. Työnantajakuvan nykytila yksiköittäin tarkasteltuna
Erityisesti organisaatio nähdään byrokraattisena, asiantuntevana, vanhanaikaisena ja monikulttuurisena tukitoimintojen vastaajien keskuudessa.
Vaikka 54 % tukitoimintojen vastaajista koki organisaation asiantuntevaksi,
vastaavasti vain 31 % yksikön 2 koki sen kuvaavan organisaatiota. Tukitoiminnoissa organisaatio nähdään myös huomattavasti vanhanaikaisempana (50 % vastaajista) kuin muissa yksiköissä.
Yksikön 1 vastaajien näkemyksissä korostuivat erityisesti monikulttuurisuus, luotettavuus ja vastuullisuus. Vähiten monikulttuurisena organisaatiota pitivät yksikön 2 vastaajat (31 %). Huomionarvoista myös on, että tukitoimintojen vastaajista vain 27 % koki, että organisaatio on luotettava ja
vain 23 % että se on vastuullinen. Luotettavuus tai vastuullisuus eivät
myöskään yltäneet yhtä korkealle yksikössä 2, vaan yksikön 2 näkökulmasta parhaiten kuvaavaksi ominaisuudeksi puolestaan nousi yhteiskunnallisesti merkityksellinen sekä byrokraattinen (50 % vastaajista).
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Sisäinen työnantajakuva on heijastus siitä, miten työntekijät näkevät ja kokevat työnantajansa (Korpi, Laine & Soljasalo, 2012, s. 67). Eroavaisuuksia
voidaan pyrkiä selittämään esimerkiksi eri tehtävissä painottuvien osa-alueiden avulla: asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä korostuvat lainsäädännön ja kaupungilta tulevien ohjeiden noudattaminen sekä tietynlaisen hierarkian noudattaminen eri prosesseissa. Uusien asioiden kokeileminen ei
välttämättä ole ketterää ja asioiden läpivienti saattaa vaatia pitkän hyväksymisketjun. Yhdessä nämä asiat saattavat lisätä kokemusta byrokratiasta
ja vanhanaikaisuudesta.
Yksikön 1 arjessa monikulttuurisuus puolestaan näyttäytyy vahvasti. Muihin yksiköihin verrattuna yksikössä työskentelee reilusti eri kulttuurin, äidinkielen ja taustan omaavia työntekijöitä. Vaikka yksikön 1 työntekijät
ovat hajallaan, näyttäytyy työntekijöiden moninainen kirjo siitä huolimatta
vahvasti jopa tiimien sisällä.
Yksikössä 2 puolestaan työskennellään pitkälti samoissa tiloissa, kuin myös
osa tukitoimintojen henkilöistä. Yksikön 1 ja 2 työntekijät ovat harvoin tekemisissä toistensa kanssa, joten kentän tapahtumat eivät heijastu yksikölle välttämättä kovinkaan vahvasti. Yksiköiden toimiessa täysin toisistaan poikkeavilla toimialoilla, saattavat eri osastojen ja tiimien tavat viestiä
ja toimia vuorovaikutuksessa vaihdella. Siinä, missä yksikön 1 työntekijöille
koetaan haastavaksi saada vietyä organisaation sisäisiä asioita tiedoksi, on
yksikölle 2 perustettu jopa oma intransa. Toisaalta organisaation sisällä
vallitsevat erilaiset käytänteet näyttäytyvät helposti työntekijöille epäjohdonmukaisuutena sekä ristiriitaisuuksina (Barrow & Mosley, 2005, s. 151152), mikä vaikuttaa negatiivisesti myös yhtenäisen työnantajakuvan syntyyn ja organisaation siiloutumiseen.
6.1.2 Organisaation tarjoama
Toisessa nykytilannetta kartoittavassa kysymyksessä kysyttiin ”kuinka hyvin seuraavat tekijät toteutuvat kohdeorganisaatiossa?”. Tekijät tuli arvioida arvoasteikolla 1-5, jossa 1 ei toteudu lainkaan ja 5 toteutuu erittäin
hyvin. Vaihtoehtona oli myös valita kohta ”en osaa sanoa”. Kysymyksellä
pyrittiin edellisen kysymyksen tavoin selvittämään sitä, mitkä ovat organisaation vahvuudet ja heikkoudet työnantajana ja mitä asioita organisaation nykyiset työntekijät kokevat organisaation heille tarjoavan. Arvioitaviksi tekijöiksi oli valittu toiminnallisia, psykologisia sekä taloudellisia tekijöitä.
Organisaation työntekijöiden mielestä nykytilanteessa organisaation tarjoama rakentuu pitkälti psykologista tekijöistä. Kokonaiskuvaa tarkastellessa organisaation työntekijät kokevat, että organisaatiossa on hyvät työkaverit, työsuhde on varmalla pohjalla ja työ on merkityksellistä. Parhaiten
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toteutuvaksi tekijäksi kaikkien vastaajien keskuudessa (N=301) nähtiin keskiarvolla 4,1 työsuhteen varmuus. 77 % kaikista vastaajista oli antanut toteutumiselle arvosanan 4 tai 5.

Kuva 23. Organisaation tarjoama, tekijöiden toteutuminen %
Huolimatta siitä, että muut tekijät jäivät alle 4 keskiarvon, oli 67 % vastaajista antanut merkityksellisen työn toteutumiselle joko arvosanan 4 tai 5
(ka 3,83). Myös yli 50 % vastaajista koki, että työssä on mahdollisuus oppia
ja kehittyä, työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa ja että organisaatiolla on
hyvä maine.
Heikoiten toteutuvaksi tekijäksi muodostui kilpailukykyinen palkka (ka
2,41), sillä 55 % vastaajista oli arvioinut, että se ei toteudu lainkaan tai toteutuu vain vähän (arvosanat 1-2). Neljäsosa vastaajista puolestaan oli antanut arvosanan 3. Palkan lisäksi koettiin, ettei organisaatiossa vallitse kovinkaan luova tai innostava työympäristö (ka 3,08). Vain 33 % vastaajista
koki, että luova ja innostava työympäristö toteutuu joko hyvin tai erittäin
hyvin.
Näkemys organisaation tarjoamasta vaihtelee hieman myös yksiköittäin
tarkasteltuna (kuva 24). Yksiköistä eniten tukitoiminnoissa koettiin, että
organisaatio mahdollistaa joustavat työn tekemisen muodot, vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön sekä työvälineet ovat nykyaikaiset. Huomattavat eroavaisuudet muihin yksiköihin voivat selittyä sillä, että asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä toimivien henkilöiden työ ei ole useinkaan
aikaan tai paikkaan sidottua, kuten operatiivisessa toiminnassa. Esimerkiksi keittiötyössä ei ole mahdollista noudattaa liukuvaa työaikaa kuten toimistotyössä, sillä ruokailujen onnistumiseksi eri työvaiheiden tulee tapahtua tiettynä ajankohtana. Kuten ensimmäisessä kysymyksessä, myös tässä
kysymyksessä työn merkityksellisyys korostui erityisesti yksikön 2 vastaajien keskuudessa.
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Kuva 24. Tekijöiden prosentuaaliset toteutumiset eri yksiköissä, 5+4 vastaukset yhteenlaskettuna
6.1.3 Vetovoimaisen työnantajan ominaisuudet
Siinä, missä aikaisemmissa kysymyksissä on selvitetty kohdeorganisaation
työnantajakuvan nykytilannetta, selvitettiin tutkimuksessa myös sitä, millaiset ominaisuudet työntekijät kokevat työnantajassa tärkeiksi ja mitkä
vaikuttavat työnantajan valinnassa. Asiaa selvitettiin kysymyksellä ”Mitkä
seuraavista ominaisuuksista koet tärkeiksi työnantajassa?” Kuten työnantajakuvan nykytilannetta kartoittavassa kysymyksessä, oli kysymykseen
annettu valmiit vastausvaihtoehdot sekä mahdollisuus avoimeen vastaukseen. Vastausvaihtoehdoista oli mahdollista valita useampi vaihtoehto.

Kuva 25. Työnantajan tärkeimmät ominaisuudet %
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Kuten kuvasta 25 on havaittavissa, tärkeimmäksi ominaisuudeksi kaikkien
vastaajien keskuudessa nousi työnantajan luotettavuus. Pienillä eroilla
myös vastuullisuus, joustavuus ja esimiestyö nousivat tärkeimmiksi työpaikan valintaan vaikuttaviksi ominaisuuksiksi. Myös Barrow & Mosley (2005,
s. 156-157) ovat tuoneet esille, että johtamisella ja esimiestyöllä on merkittävä rooli sisäisen työnantajakuvan rakentumisessa, sillä esimiestyöllä
voidaan vaikuttaa yksittäisen työntekijän työntekijäkokemukseen ja sitoutumiseen tehokkaasti.
6.1.4 Työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen vaikuttavat tekijät
Työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin kysymyksellä ”kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat, kun mietit omaa työssä
viihtymistäsi yleisesti?” Tekijät tuli arvioida arvoasteikolla 1-5, jossa 1 ei
lainkaan tärkeä ja 5 erittäin tärkeä. Arvioitaviksi tekijöiksi oli valittu toiminnallisia, psykologisia sekä taloudellisia tekijöitä.
Jotta organisaation nykyiset työntekijät viihtyvät työpaikassaan, tarvitsevat he yhtä lailla toiminnallisia ja psykologisia etuuksia. Taloudelliset edut
eivät niinkään ole ensisijaisessa asemassa. Kuvassa 26 on esitetty tulokset
5+4 vastaukset yhteenlaskettuna. Kaikkien vastaajien (N=301) keskuudesta 96 % on arvioinut, että ammattitaitoinen johtaminen vaikuttaa kaikista eniten työpaikalla viihtymiseen ja sitoutumiseen. 94 % vastaajista on
myös sitä mieltä, että tärkeimpiä tekijöitä johtamisen lisäksi ovat hyvä, yksilöä arvostava esimiestyö, työsuhteen varmuus sekä vaikutusmahdollisuudet omaan työhön.

Kuva 26. Työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen vaikuttavat tekijät %, 5+4
vastaukset yhteenlaskettuina
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Kuten aikaisemmissakin kysymyksissä, myös viihtyvyyden ja sitoutumisen
osalta on havaittavissa eroavaisuuksia tarkastellessa vastauksia eri yksiköiden kesken. Tukitoiminnoissa kilpailukykyisellä palkkauksella ja hyvillä
henkilöstöeduilla ei nähty olevan niin suurta painoarvoa viihtyvyyteen,
kuin muissa yksiköissä. Ne koettiin kyllä tärkeiksi, mutta muiden yksiköiden
vastaajat kokivat, että tekijät ovat erittäin tärkeitä ja suurin osa olikin antanut niille arvosanan 5 (kuva 27 ja 28).

Kuva 27. Hyvät henkilöstöedut, tärkeyden jakautuminen prosentuaalisesti

Kuva 28. Kilpailukykyinen palkka, tärkeyden jakautuminen prosentuaalisesti
Henkilöstöetujen ja palkkauksen lisäksi yksittäisiksi, erittäin tärkeiksi tekijöiksi nousivat työnantajan hyvä maine ja palautteenanto ja kiittäminen
(kuva 29 ja 30) erityisesti yksikössä 1.
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Kuva 29. Työnantajan hyvä maine, tärkeyden jakautuminen prosentuaalisesti

Kuva 30. Palautteenanto ja kiittäminen, tärkeyden jakautuminen prosentuaalisesti
Yksikön 2 näkökulmasta puolestaan eniten painoarvoa sai tekijöistä joustavat työn tekemisen muodot. Tässä yhteydessä niillä tarkoitettiin esimerkiksi osa-aikatöitä, vuorotyötä tai lyhennettyä työaikaa (kuva 31).
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Kuva 31. Joustavat työn tekemisen muodot, tärkeyden jakautuminen
prosentuaalisesti
6.1.5 Työnantajakuvan vahvuudet ja kehittämiskohteet
Kun sisäisen työnantajakuvan nykytilannetta, organisaation tarjoamaa
sekä viihtyvyyteen ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltu, on
syytä verrata sitä, miten nykytila eroaa siitä, millaisena houkutteleva työnantaja nähdään. Voidaan ajatella, että työnantajan täytyy olla tietynlainen,
jotta sen palvelukseen haetaan töihin. Yksissään se ei kuitenkaan riitä –
työpaikan tulee tarjota myös tietynlaisia asioita, jotta työntekijät viihtyvät
työpaikassa ja tahtovat sitoutua työnantajaan. Kuvassa 32 on tuotu yhteen
kysymysten ”mitkä seuraavista ominaisuuksista koet tärkeiksi työnantajassa?” ja ”mitkä seuraavista ominaisuuksista kuvaavat parhaiten kohdeorganisaatiota työnantajana?” vastaukset (N=301).
Kuten kuvasta 32 on havaittavissa, suurimmilta osin ominaisuudet, joita
organisaation työntekijät pitävät yleisesti tärkeinä työnantajassa, eivät
täysin kohtaa sen kuvan kanssa, joilla työntekijöillä organisaatiosta on nykyhetkessä. Yleisesti työnantajassa pidetään tärkeänä sitä, että työnantaja
on luotettava, vastuullinen ja joustava. Myös esimiestyöllä, organisaation
johtamisella ja sillä, että organisaatio on helposti lähestyttävä, on vaikutusta työpaikkaa valittaessa.
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Kuva 32. Työnantajan tärkeimmät ominaisuudet verrattuna niiden toteutumiseen organisaatiossa
Erityisesti suurimmat eroavaisuudet työpaikan valintaperusteiden ja organisaation todellisuuden välillä näyttäytyvät esimiestyössä, johtamisessa ja
joustavuudessa. Monikulttuurisuus on valittu vastausvaihtoehdoista organisaatioon parhaiten ominaisuuksista parhaiten sopivimmaksi (50 % vastaajista), mutta toisaalta sitä ei pidetä työnantajassa kovinkaan tärkeänä
ominaisuutena. Organisaatio myös ylittää odotukset yhteiskunnallisesti
merkityksellisen osalta, mutta toisaalta myöskään tätä ominaisuutta työntekijät eivät pidä kovinkaan merkittävänä: 41 % pitää sitä sopivana organisaatioon, mutta vain 24 % pitää sitä tärkeänä ominaisuutena työpaikkaa
valitessa.
Parhaiten tärkeydessä ja toteutumisessa kohtaavat vastuullisuus ja asiantuntevuus, ja ne saattavatkin olla ominaisuuksia, joita organisaation kannattaa tulevaisuudessa pyrkiä vahvistamaan. Ominaisuuksia tarkastellessa
tulee myös huomioida, ettei mikään ominaisuuksista ole noussut selkeästi
enemmistön mielessä ominaisuudeksi, joka erityisen hyvin kuvaisi organisaatiota. Kuvassa 33 puolestaan on tuotu yhteen, kuinka tärkeitä erilaiset
työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen vaikuttavat tekijät ovat ja miten ne
toteutuvat organisaatiossa nykyhetkessä. Prosenttiluvut ovat muodostettu arvosanojen 4 ja 5 yhteenlasketusta määrästä.
Kuten kuvasta 33 on havaittavissa, kaikki annetut tekijät on koettu tärkeiksi työssä viihtymisen kannalta. Siinä missä työnantajan valinnassa,
myös työssä viihtymiseen ja työpaikkaan sitoutumiseen vaikuttavat oleel-
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lisesti johtaminen ja esimiestyö. Myös työsuhteen varmuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ovat merkittäviä tekijöitä työssä viihtymisen
kannalta. Yli 90 % vastaajista on arvottanut edellisten lisäksi myös nykyaikaiset työvälineet, innostavan tai kannustavan ilmapiirin, merkityksellisen
työn, hyvät työkaverit, palautteenannon ja kiittämisen sekä työn ja vapaaajan tasapainon melko- tai erittäin tärkeäksi, arvosanalla 4 tai 5. Voitaisiin
siis todeta, että työssä viihtyminen ja sitoutuminen vaativat sekä toiminnallisia, psykologisia sekä taloudellisia etuja.

Kuva 33. Viihtyvyyteen vaikuttavat tärkeimmät tekijät verrattuna niiden
toteutumiseen organisaatiossa
Tärkeydessään kärkipäähän lukeutuvista tekijöistä työsuhteen varmuus ja
hyvät työkaverit myös toteutuvat hyvin organisaatiossa. Lisäksi enemmistö
vastaajista kokee työn merkitykselliseksi. Heikoiten nähtiin kilpailukykyisen palkkauksen toteutuminen. Toisaalta kilpailukykyistä palkkausta ei pidetty myöskään tekijöistä kaikista tärkeimpinä viihtyvyyden kannalta,
vaikka se tärkeäksi arvotettiinkin.
6.2

Ulkoinen työnantajakuva
Ulkoisessa työnantajakuvatutkimuksessa käsiteltiin teemoja, joita olivat
vastaajien taustatiedot, työnantajakuvan nykytilanne, sitoutumiseen ja
työssä viihtymiseen vaikuttavat tekijät sekä kilpailijoiden tunnettuus.
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6.2.1 Nykytila
Työnantajakuvan nykytilannetta kartoitettiin kahdella kysymyksellä, joiden lisäksi organisaation tunnettuutta tarkasteltiin kilpailijoihin verrattuna. Ensimmäinen kysymys oli ”Mitkä seuraavista ominaisuuksista kuvaavat parhaiten kohdeorganisaatiota työnantajana?” Kysymykseen oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot sekä mahdollisuus avoimeen vastaukseen. Vastausvaihtoehdot olivat vastaavat, kuin sisäisessä työnantajatutkimuksessa. Poikkeuksena oli, että kohderyhmän mukaisesti vastausvaihtoehdoksi oli lisätty myös ”en tunne”.

Kuva 34. Organisaatiota kuvaavat ominaisuudet
Kaikista vastaajista 66 % (N=206) vastasi, ettei tunne organisaatiota työnantajana. Jopa 72 % hoitoalan vastaajista (N=133) oli valinnut vaihtoehdoksi, ettei tunne organisaatiota. Ravitsemusalan keskuudessa organisaatio oli hieman tunnetumpi: 53 % vastaajista oli valinnut kyseisen vaihtoehdon (N=73). Tuntemattomuuden lisäksi muitakin ominaisuuksia on valittu
jonkin verran, mutta hajonta vastausten välillä on suuri. Kärkipäähän nousseet vastaukset, luotettava 14 %, vastuullinen 14 % ja monikulttuurinen 13
% ovat samalla linjalla organisaation sisäisen mielikuvan kanssa. On kuitenkinkin otettava huomioon, että vastausprosentin ollessa maksimissaan 14
%, ei vastauksesta voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Toisessa kysymyksessä kartoitettiin organisaation kiinnostavuutta työnantajana kysymyksellä ”Kuinka kiinnostava organisaatio on työnantajana?”.
Vastausvaihtoehdot olivat 1-5, jossa 1 merkitsi, ettei organisaatio ole lainkaan kiinnostava ja 5, että organisaatio on erittäin kiinnostava.
Eniten organisaation kiinnostavuus arvioitiin arvosanalla 3. Arvosana 3 on
melko neutraali – 38 % vastaajista ei nähnyt organisaatiota kovinkaan kiin-
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nostavana, mutta toisaalta ei myöskään täysin epäkiinnostavana. On kuitenkin huomioitava, että arvosanat 1-3 ovat saaneet huomattavasti enemmän ääniä kuin arvosanat 4 ja 5.

Kuva 35. Organisaation kiinnostavuus työnantajana
Sisäistä heikompi ulkoinen työnantajakuva johtuu usein organisaation matalasta profiilista, vähäisestä näkymisestä työmarkkinoilla. (Rope, 2005, s.
195-196) Siinä missä organisaatio ei hyödy tuotteista tai palveluista, joista
kukaan ei tiedä, voidaan saman nähdä pätevän myös työnantajakuvaan.
Vaikka organisaatio olisi kuinka hyvä työnantaja, ei siitä ole työmarkkinoilla
hyötyä, mikäli kukaan ei tiedä organisaatiosta. (Juholin, 2001, s. 149) Pyrkimys rakentaa pelkkää myönteistä kuvaa ei siis itsessään riitä, mikäli organisaatio ei ole laajemmin ihmisten tietoisuudessa. Organisaation tulee
olla tunnettu. (Salli & Takatalo, 2014, s. 42)
Organisaation vähäinen tunnettuus korostui myös kysyttäessä vastaajilta
”mitkä seuraavista organisaatioista tunnet vähintään nimeltä?”. Kysymyksen vaihtoehtoihin valittiin organisaation kannalta oleellisia kilpailijoita.
Kuten ruokapalveluita tuottavien yritysten osalta voidaan havaita, suurin
osa ravitsemusalan vastaajista (97 %, N=73) tunsi Fazer Foods Servicen.
Yhtä yritystä lukuun ottamatta myös muut yritykset olivat selvästi tunnetumpia.

Kuva 36. Organisaation kilpailijoiden tunnettuus ruokapalveluita tuottavien yritysten keskuudessa
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Terveydenhoitoalan yritysten kohdalla hoitoalan vastaajista lähes kaikki
yritykset tiedettiin vähintään nimeltä. HUS:n tiesi 96 % vastaajista, kun taas
organisaatiosta oli kuullut vain 15 %.

Kuva 37. Organisaation kilpailijoiden tunnettuus hoivapalveluita tuottavien yritysten keskuudessa
Tarkastellessa kilpailijoiden tunnettuutta on hyvä huomioida myös yritysten taustalla vaikuttavat tekijät. Usein yritykset, joilla on vahva kuluttajabrändi, ovat olleet vetovoimaisia myös työnhakijoiden keskuudessa. Toisaalta pelkkä yritysbrändi ei kuitenkaan kerro koko totuutta siitä, onko yritys hyvä paikka tehdä töitä. (Kaijala, 2016: Rantanen, 2013)
6.2.2 Työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen vaikuttavat tekijät
Työssä viihtymiseen ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin vastaavasti kuin sisäisessä tutkimuksessa. Kysymyksenä oli ”kuinka tärkeitä
seuraavat tekijät ovat, kun mietit omaa työssä viihtymistäsi yleisesti?” Tekijät tuli arvioida arvoasteikolla 1-5, jossa 1 ei lainkaan tärkeä ja 5 erittäin
tärkeä. Vaihtoehtona oli myös valita kohta ”en osaa sanoa”. Arvioitavaksi
oli valittu sekä toiminnallisia, psykologisia että taloudellisia tekijöitä. Tulokset on esitetty 5+4 vastaukset yhteenlaskettuna.
Kohderyhmien vastauksia tarkastellessa tärkeimmäksi tekijäksi arvotettiin
sekä toiminnallinen että psykologinen tekijä, mahdollisuus hyödyntää
omaa osaamista työssä sekä motivoiva ilmapiiri. Verratessa sisäisten ja ulkoisten vastaajien vastauksia keskenään, on painoarvoissa pienehköjä
eroavaisuuksia. Siinä missä organisaation nykyiset työntekijät ovat nostaneet tärkeimmäksi johtamisen ja esimiestyön, ovat kohderyhmät painottaneet hiukan enemmän muita tekijöitä. Vastausten ollessa samankaltaisia, ei tässä yhteydessä ole tarpeellista verrata niitä keskenään.
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Kuva 38. Työssä viihtymiseen vaikuttavat tekijät %, 5+4 vastaukset yhteenlaskettuna
Kohderyhmien välillä oli havaittavissa muutamia eroavaisuuksia. Esimerkiksi hoitoalan vastaajat kokivat merkityksellisen työn tärkeämmäksi kuin
ravitsemusalan osaajat. 96 % oli arvottanut merkityksellisen työn joko arvosanalla 4 tai 5, kun taas ravitsemusalan vastaajista 87 %. Myöskään joustavia työn tekemisen muotoja ei pidetty niin tärkeänä ravitsemusalan vastaajien keskuudessa (67 %) kuin hoitoalan (84 %). Työsuhteen varmuus
puolestaan koettiin ravitsemusalan vastaajien keskuudessa hieman tärkeämmäksi (91 %) kuin hoitoalan vastaajien keskuudessa (88 %).
6.3

Työn merkityksellisyys
Tutkimus sisälsi myös avoimen kysymyksen työn merkityksellisyydestä,
jota kysyttiin sekä sisäisiltä että ulkoisilta vastaajilta. Aihetta lähestyttiin
kysymyksellä ”mitä työn merkityksellisyys tarkoittaa sinulle?” Huomionarvoista on, että useassa vastauksista korostui useampi teemoista. Työn
merkityksellisyyden ei siis nähty olevan mustavalkoisesti vain esimerkiksi
työn kokemista tärkeäksi, vaan samalla sen saatettiin nähdä myös työksi,
josta maksetaan riittävä korvaus.
Sisäisessä tutkimuksessa vastaajia kysymykseen oli 190 (N=301). Vastauksista työn merkityksellisyyteen liittyviksi tekijöiksi tunnistettiin 12 erilaista
teemaa (kuva 39).
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Kuva 39. Työntekijöiden kokemukset työn merkityksellisyydestä
Selvästi eniten koettiin, että työn merkityksellisyys on työn kokemista tärkeäksi. Myös kokemus työn arvostuksesta nousi muita vastauksia korkeammalle.
”Merkityksellisyys tarkoittaa minulle sitä, että se mitä saan
aikaan töissä vaikuttaa positiivisesti monien ihmisten elämään ja työlläni on merkitystä meidän tiimissä. Jos tätä työtä
ei kukaan tekisi, niin sen poissaolon huomaa saman tien.”
Ulkoisten vastaajien keskuudessa avoimista vastauksista oli tunnistettavissa 13 erilaista teemaa. Ulkoisista vastaajista 198 vastasi kysymykseen
(N=206).
Kuten sisäisissäkin vastauksissa, myös ulkoisissa vastauksissa korostui eniten kokemus työn kokemisesta tärkeäksi. Myös työn mielekkyys korostui
hiukan enemmän kuin muut teemat (kuva 40).

Kuva 40. Ulkoisten vastaajien kokemukset työn merkityksellisyydestä
”Saa tehdä sitä, mistä nauttii, muistaen kuitenkin, että välillä
voi olla ikäviäkin työtehtäviä. Töissä pitää olla hauskaa, vaikkei
työ olisi itsessään aina hauskaa.”
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6.4

Hakijakokemuskysely
Kuvassa 41 on esitelty hakijakokemuskyselyn tulokset teemoittain: hakuilmoitus, haun aikainen viestintä, rekrytointihaastattelu sekä kokonaistyytyväisyys. Tuloksia tarkastellessa tulee huomioida pieni vastaajamäärä, jolloin yhdenkin ihmisen vastaukset vaikuttavat kokonaistulokseen huomattavasti.
Vastausasteikkona oli 1-4, jolloin 4 on ollut täysin samaa mieltä (tummanvihreä) ja 1 täysin eri mieltä (tumman punainen). Vastausvaihtoehtona on
ollut myös ”en tunne asiaa”, mikäli henkilöllä ei ole kokemusta kyseisestä
vaiheesta. ”En tunne asiaa” on esitetty kuvassa keltaisella värillä.

Kuva 41. Hakijakokemuskyselyn vastaukset kategorioittain
Kuvassa 42 on avattu teemojen sisältöä tarkemmin. Jokainen teema sisälsi
2-4 erilaista kysymystä. Hakuilmoituksen kohdalla tarkasteltiin hakuilmoituksen houkuttelevuutta sekä informatiivisuutta. Viestinnän osalta yhteyshenkilön tavoittamista, riittävää tiedon saantia sekä haun aikaista viestintää. Haastattelun kohdalla puolestaan haastattelun ammattimaisuutta, informatiivisuutta, pituutta ja tunnelmaa.
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Kuva 42. Teemojen sisältö ja kysymykset
Kyselyn perusteella vastaajat ovat olleet pääosin tyytyväisiä hakuilmoitukseen, haun aikaiseen viestintään sekä haastatteluun. Eniten tyytymättömyyttä on aiheuttanut haun aikainen viestintä: 57 % vastaajista koki, ettei
ole kokenut olevansa ajan tasalla siitä, miten haku omalta osalta etenee.
Tarkastellessa hakuprosessin kokonaistyytyväisyyttä, on 58 % vastaajista
ollut tyytymätön hakuprosessiin kokonaisuutena. Trendi tyytyväisyyden
osalta on ollut myös laskeva – toukokuussa vastaajat ovat olleet huomattavasti tyytyväisempiä hakuprosessiin, kuin elokuussa. Vastausmäärien ollessa pieniä, ei voida kuitenkaan analysoida kovinkaan syvällisesti esimerkiksi sitä, miksi elokuussa avoinna olleet haut ovat saaneet kokonaistyytyväisyydeltään huonommat vastaukset kuin toukokuussa. Vastausten vähäisen määrän takia ei myöskään ole tarkoituksenmukaisesti tarkastella eri
yksiköiden hakuprosesseja erikseen.
6.5

Kehitysehdotukset työnantajakuvan kehittämiseksi
Tässä kappaleessa esitellään organisaatiolle keskeisimpiä kehitysehdotuksia, jotka perustuvat teoriaan sekä tutkimusaineistoon. Esiin on nostettu
konkreettisia kehitysaskeleita, joita organisaation voisi olla kannattavaa
hyödyntää työnantajakuvan kehittämistyössä. Koska etenkin sisäisen työnantajakuvatutkimuksen vastaajamäärä jäi pieneksi, n. 20 % koko henkilöstöstä, ei vastausten perusteella voida tehdä kuitenkaan vedenpitäviä johtopäätöksiä. Vastaukset ovat kuitenkin suuntaa antavia ja voivat toimia hyvänä perustana työnantajakuvan kehitystyölle.
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Kuten työnantajan houkuttelevuuteen, myös työntekijöiden viihtyvyyteen
työpaikalla vaikuttaa lukuisia eri tekijöitä. Tutkimustulosten perusteella
voidaan havaita, että toimeksiantajaorganisaatiolla on vielä kehitettävää
paitsi sisäisessä, myös ulkoisessa työnantajakuvassaan. Pohdittaessa jatkotoimenpiteitä, ei kuitenkaan riitä, että pyritään kehittämään vain houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä, vaan tulee keskittyä myös niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja tahtoon sitoutua organisaatioon. Onnistunutkin rekrytointi menettää merkityksensä, mikäli osaajat eivät tahdo työskennellä organisaatiossa (Kaijala,
2016).
Tarkastellessa tutkimustuloksia, organisaation nykyiset työntekijät kokevat, että tällä hetkellä parhaiten organisaatiota voisi kuvailla monikulttuuriseksi (50 % vastaajista). Työntekijät pitävät tärkeänä, että työnantaja olisi
luotettava, vastuullinen ja joustava. Luotettavuus nousi ylivoimaisesti tärkeimmäksi ominaisuudeksi: jopa 79 % vastaajista oli nimennyt sen. Sen sijaan monikulttuurisuudella ei koettu juurikaan olevan painoarvoa työpaikan valintakriteereissä. Yli 60 % vastaajista nimesi myös esimiestyön, ammattitaitoisen johtamisen, helposti lähestyttävyyden sekä asiantuntevuuden työnantajan valintaan vaikuttaviksi kriteereiksi.
Osan vastaajien mielestä organisaatioon sopii jo nyt vastuullinen (45 %) ja
luotettava (45 %), vaikka niitä ei tutkimustulosten perusteella voidakaan
täysin vielä luokitella organisaation vahvuuksiksi. Esimerkiksi tukitoiminnoissa organisaatio nähtiin luotettavana huomattavasti vähemmän kuin
muissa yksiköissä. Toisaalta yksiköittäin tarkasteltuna hajontaa kaikkien
ominaisuuksien välillä oli havaittavissa runsaasti; siitä, millaiseksi organisaatio nähdään, ei ollut vastaajien keskuudessa yhtä selkeää, yhtenäistä
näkemystä.
Organisaation työntekijät kokevat, että he viihtyisivät työpaikassa, jossa
johtaminen ja esimiestyö ovat ammattitaitoista ja yksilöä arvostavaa. Viihtyvyyteen koetaan vaikuttavan oleellisesti myös sen, että työsuhde on varmalla pohjalla ja omaan työhön on mahdollista vaikuttaa. Hyvin tärkeiksi
viihtyvyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi nousi myös monia muita tekijöitä,
joista esimerkkinä nykyaikaiset työvälineet, innostava ilmapiiri ja hyvät
työkaverit. Organisaation vahvuutena nähtiinkin, että se pystyy tarjoamaan varmoja työsuhteita sekä merkityksellisiä töitä. Myös työkaverit koetaan sellaisiksi, joiden kanssa viihdytään. Toki joidenkin tekijöiden kohdalla
löytyy eroavaisuuksia painotuksessa riippuen siitä, minkä vastaajaryhmän
vastauksia katsoo (kuva 43).
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Kuva 43. Organisaation sisäinen työnantajakuva
Ulkoista työnantajakuvaa tarkastellessa suurin haaste on organisaation
tunnettuus: organisaatiota ei tunneta, eikä sitä koettu vastaajien mielessä
juurikaan houkuttelevana työpaikkana. Suurin osa vastaajista ei ole organisaatiosta mitään mieltä, mikä tosin on luonnollista, kun organisaatio ei
ole yleisesti tunnettu. Ulkoisten kohderyhmien työssä viihtymiseen vaikuttavat hyvin pitkälti samat asiat kuin sisäistenkin vastaajien: tärkeimmiksi
tekijöiksi koettiin motivoiva ilmapiiri sekä mahdollisuus hyödyntää omaa
osaamista. Myös merkityksellinen työ, hyvä yksilöä arvostava esimiestyö
sekä hyvät työkaverit nousivat kärkeen. 90 % vastaajista oli valinnut myös
kannustavan johdon.
Vaikka organisaatiossa on pyritty kehittämään työnantajakuvaa aikaisemmin, tavoitteena on, että organisaation työnantajakuvatyötä tehtäisiin
strategisemmin. Koska työnantajakuvan muodostumiseen vaikuttavat
useat eri osa-alueet, on sen kehittämistä kannattavaakin ajatella strategisena prosessina, joka vaatii pitkäjänteistä työtä (Backhaus & Tikoo 2004, s.
502). Kun organisaation työnantajakuvan nykytilanne on kartoitettu, on
organisaatiossa kannattavaa määritellä kehittämistyön tueksi strategia,
jonka avulla se lähtee kehittämään työnantajakuvaansa. Rope (2005, s.
200-204) on tuonut esille, että mielikuvaa kehittäessä on onnistuminen
edellyttää aina keskittymistä valittuihin tekijöihin. On myös syytä erottaa
toisistaan markkinoinnillinen ja toiminnallinen kehittäminen - toiminnallinen kehittäminen perustuu siihen, että sisäisten toimintojen tulee olla
kunnossa ennen ulkoisen markkinoinnin toteuttamista.
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Käytännössä työnantajakuvaan vaikuttavat siis kaikki organisaation tekemiset, oli kyseessä sitten markkinointi, viestintä, rekrytointiviestinä, johto,
esimiehet, työntekijät, toimiala, rakennukset, asiakkaat tai palvelut. Kaikista eniten painoarvoa on joko omilla tai tuttavien kokemuksilla asiakkaana, yhteistyökumppanina tai työntekijänä. (Vuorinen, 2013) Tutkimuksen perusteella voidaankin havaita, että kehityskohteita löytyy sekä toiminnallisista, psykologisista sekä taloudellisista ominaisuuksista. Näistä
vahvimmin esille nousivat johtaminen ja esimiestyö, suoritusten arviointiin, ilmapiiriin sekä maineeseen ja imagoon liittyvät tekijät (kuva 44).

Kuva 44. Organisaation nykytila: vahvuudet ja kehityskohteet
Työnantajakuvan kehittämisessä kannattavinta on edetä vaiheittain. Etsittäessä tietoa työnantajakuvan kehittämisestä, voidaan havaita, että kehittämisprosessista löytyy runsaasti erilaisia variaatioita. Kappaleessa 4.1. onkin esitelty kolme erilaista lähestymistapaa. Olennaista kaikissa prosesseissa kuitenkin on se, että työtä tehdään johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Prosessin alussa arvioidaan nykytilanne, asetetaan tavoitteet, valitaan toimenpiteet asetettujen tavoitteiden pohjalta ja tämän jälkeen arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Keskeisessä roolissa on myös kohderyhmälähtöisyys: ei ole tärkeää tietää, millainen kuva organisaatiosta on
keskimäärin, vaan miten kohderyhmät kokevat organisaation. Lisäksi on
syytä selvittää, mihin vaikutelmat perustuvat: tietoihin vai huhuihin, omiin
vai toisten kokemuksiin. Tähän päästäkseen organisaation tulee tehdä
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säännöllistä ja jatkuvaa tutkimustoimintaa, jonka pohjalta voidaan asettaa
uusia tavoitteita sekä tarkentaa suunnitelmaa. (Juholin, 2001, s. 154)
Kuvassa 45 on esiteltynä yhteenvetona organisaatiolle suositellut kehitysaskeleet. Kehitysaskeleita on avattu tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
Sisäinen työnantajakuva
Sisäinen työnantajakuva luo
pohjan kaikelle työnantajakuvatyölle

Ulkoinen työnantajakuva
Ulkoiseen kuvaan on mahdollista
vaikuttaa paitsi sisäisen kuvan kehittämisellä, myös markkinoinnin
toimenpiteillä

Muut toimenpiteet



Tunnistetaan nykytilanne, organisaation
heikkoudet ja vahvuudet



Määritellään kehitystyölle strategia: toiminnallinen ja markkinoinnillinen kehittäminen



Kirkastetaan tavoitekuva



Päätetään toimenpiteet, joita lähdetään toteuttamaan. Toimenpiteet perustuvat asetettuihin tavoitteisiin (tavoitekuva) sekä tutkimuksessa tunnistettuihin osa-alueisiin



Tarkastellaan työnantajalupausta – vastaako
se todellisuutta, tarvitseeko sitä kehittää?



Tunnistetaan organisaation kannalta oleelliset kohderyhmät. Otetaan kohderyhmät
strategisemmin osaksi toimintaa, organisaation kaikilla tasoilla



Tarkastellaan kriittisesti nykyisiä viestinnän
kärkiä. Vastaavatko ne todellisuutta sekä
kohderyhmien odotuksia?



Kehitetään organisaation tunnettuutta näkymällä johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti
kohderyhmien kannalta oleellisissa kanavissa. Uskalletaan hyödyntää sosiaalista mediaa.



Mittareiden ja seurantajakson asettaminen

Kuva 45. Kehitysaskeleet työnantajakuvan kehittämistyölle
6.5.1 Tavoitekuvan kirkastaminen
Yhtenäistä ja organisaatiota palvelevan työnantajakuvan kehittäminen on
haastavaa, mikäli organisaation oman henkilöstön käsitys organisaatiosta
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työnantajana vaihtelee eri ryhmien välillä huomattavasti. Huolimatta siitä,
että yhtenäisen työnantajakuvan syntyyn voi olla vaikutusta organisaatiorakenteella, tulisi huomioida, ettei esimerkiksi johdon näkemys välttämättä vastaa sitä todellisuutta, jota työntekijät ajattelevat. Mikäli näin käy,
panostaa organisaatio helposti vääriin asioihin sekä viestii väärällä kärjellä.
(Oikotie, 2019a)
Tutkimustulosten perusteella organisaation tulisi pyrkiä kirkastamaan sitä,
millainen työnantaja se on nyt, mitkä ovat sen todelliset vahvuudet ja heikkoudet ja asettaa itselleen tavoitekuva, jonka se tahtoo saavuttaa sidosryhmiensä, nykyisten ja tulevien työntekijöiden keskuudessa. Kun organisaatiolla on selkeä käsitys siitä, minkälainen se tahtoo olla, on sen helpompaa toteuttaa johdonmukaista ja tavoitteellista työtä sekä luoda ja vahvistaa sen määrittelemää kuvaa. (Juholin, 2001, s. 154: kuva 46)

Kuva 46. Mielikuvan syntyminen prosessina, mukaillen Juholin, 2001, s.
154
Mikäli tavoitekuva puolestaan eroaa huomattavasti siitä, miten sidosryhmät näkevät nykytilanteessa organisaation, voivat syyt löytyä esimerkiksi
teoista tai viestinnästä, kuten väärien sanomien lähettämisestä, väärien
kanavien tai kohderyhmien valinnasta. Organisaatio ei voi siis kuvata itseään tietynlaiseksi, mikäli organisaation jäsenet eivät omalla käyttäytymisellään tai puheillaan viesti siitä. (Isohookana, 2007, s. 20-21) Organisaation todellinen arvomaailma näyttäytyy sen yhteisön jäsenten kautta, sekä
tiedostettuna että tiedostomatta (Ellun Kanat Oy, 2018).
Huomionarvoista on, että organisaation vaikutusmahdollisuudet eivät ole
rajattomat, vaan se on vain yksi vaikuttajista osana monimutkaista tapahtumaketjua (Juholin, 2001, s. 154: kuva 46). Tavoitekuvaa määriteltäessä
tämä seikka onkin pidettävä mielessä, ja siksi organisaation täytyy myös
uskaltaa tehdä valintoja organisaation tavoitteiden, arvojen ja tulevaisuuden näkemysten valossa siitä, mitä asioita se ryhtyy kehittämään. Organisaation ei esimerkiksi ole kannattavaa yrittää profiloitua kansainväliseksi
organisaatioksi, mikäli sen liiketoiminta-alueena on pelkästään kotimaa.
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Mikäli organisaatio esimerkiksi asettaa tavoitekuvakseen, että se tahtoo
näyttäytyä sidosryhmiensä keskuudessa luotettavana ja vastuullisena, tulee näiden ominaisuuksien näkyä organisaation kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi mikäli työntekijät eivät koe organisaatiota luotettavana, tulee organisaation pohtia mistä kokemukset johtuvat ja pyrkiä korjaamaan syitä.
Toisaalta, mikäli organisaation toimintaa ohjaa vastuullisuus, mutta työntekijät eivät koe organisaatiota vastuullisena, voi kyse olla vain vääränlaisesta viestinnästä tai sen puutteesta. Tärkeää olisi myös hahmottaa, miten
sisäinen ja ulkoinen työnantajakuva vaikuttavat toisiinsa. Ulkoisesti ei tule
esittää olevansa työnantajana jotakin sellaista, mitä todellisuudessa ei ole.
Mikäli ulkoinen kuva on ristiriidassa sisäisen kuvan kanssa, johtaa tämä pahimmassa tapauksessa runsaaseen lähtövaihtuvuuteen jo koeajalla. (Kaijala, 2016) Vaikkei organisaatio pyrkisikään muokkaamaan omaa toimintaansa, tulee organisaatiolle muodostamaan työnantajakuva siitä huolimatta kaikkien sen omien ja ulkopuolisten antamien vaikutteiden perusteella (Juholin, 2001, s. 154).
Tavoitekuvan asettamisen jälkeen organisaation tulisi päättää toimenpiteet, joihin se ryhtyy sisäisen todellisuuden saamiseksi vastaamaan tavoitekuvaa. Tavoitekuvan tulisi ohjata myös organisaation muuta toimintaa,
kuten toiminnan kehittämistä, toimia yritysjohdon sisäisen toiminnan ohjausvälineenä sekä toimia ulkoisen markkinoinnin lähtökohtana. (Rope,
2005, s. 200) Strateginen työnantajakuvan rakentaminen myös edellyttää,
että kehittämissuunnitelma saadaan osaksi organisaation todellista toimintaa. Strategia itsessään menettää merkityksensä, mikäli se ei johda organisaatiota toimintatapojen muutokseen ja konkreettisiin tekoihin. Tärkeää on myös se, että suunnittelu tehdään yhdessä johdon sekä muiden
avainhenkilöiden kanssa; ilman yhteistyötä strategiaa ei pystytä parhaalla
mahdollisella tavalla istuttamaan osaksi toimintaa. (Juholin, 2001, s. 157)
6.5.2 Työnantajakuvan toiminnallinen kehittäminen
Vaikka tavoitekuvan tulee ohjata organisaation toimintaa, on tutkimustulosten perusteella tunnistettavissa osa-alueita, joiden kehittämiseen organisaatiossa voi olla kannattavaa kiinnittää huomiota. Nämä osa-alueet
muodostuvat esimerkiksi niistä tekijöistä, jotka koettiin tärkeiksi työnantajassa sekä työsuhteessa viihtymisen ja sitoutumisen kannalta, mutta jotka
eivät vielä välttämättä toteudu täysin.
Organisaation työntekijät sekä ulkopuoliset vastaajat pitävät tutkimuksen
perusteella johtamista ja esimiestyötä paitsi työpaikan valinnassa keskeisenä valintakriteerinä, myös olennaisesti viihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä. Niiden korostuminen ei kuitenkaan ollut yllättävää: myös muissa tutkimuksissa hyvä esimiestyö nousee lähes poikkeuksetta ensimmäisten kriteerien joukkoon, kun puhutaan työpaikan vetovoimaisuudesta (Oikotie,
2019b). Johtamistyylillä ja tavalla, jolla johto kommunikoi, on havaittu ole-
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vankin yhteys kokemukseen sisäisestä työnantajakuvasta (Barrow & Mosley, 2005, s. 156-157). Johdolla on myös kriittinen rooli ”me”-hengen välittämisessä (Barrow & Mosley, 2005, s. 156-157) sekä organisaation identiteetin muodostumisessa. Johdolta ei odoteta pelkästään liiketoiminnan
suunnan määrittelyä, vaan esimerkkinä ja roolimallina toimimista. Johdon
käyttäytyminen viestiikin liiketoiminnan todellisista prioriteeteista. (Isohookana, 2007, s. 21)
Siinä missä johto, myös esimiestyö näyttäytyy merkittävässä roolissa. Esimies on usein se henkilö, joka on johtoa lähempänä työntekijöitä. Siksi on
tärkeää, että esimies on tietoinen omasta vaikutuksestaan muihin. (Salmimies & Ruutu, 2013) Hyvällä esimiestyöllä voidaan paitsi vaikuttaa työntekijäkokemukseen, myös sitouttaa työntekijöitä (Barrow & Mosley, 2005, s.
156-157). Ei ole siis riittävää, että esimies kykenee toimimaan käytännöntyön organisoijana: jokainen työntekijä on yksilö, joka tahtoo tulla myös
johdetuksi sekä kohdatuksi yksilönä. Jotta yksilöitä voidaan johtaa paremmin, tulee organisaatiosta löytyä työntekijäymmärrystä, joka on tietoa yksittäisiä työntekijöitä motivoivista ja sitouttavista asioista. Työntekijäymmärrys vaikuttaa merkittävästi myös työntekijäkokemuksen syntyyn: työntekijäkokemusta voidaan johtaa vain tuntemalla ja ymmärtämällä työntekijöitä. Myöskään yrityskulttuuria ei voida muotoilla, mikäli ei tunnisteta
niitä asioita, jotka ovat työntekijöille merkityksellisiä ja tärkeitä. (Luukka,
2019, s. 21, 117-121, 128-129)
Työntekijäymmärryksen lisäksi tulisi myös ymmärtää, mikä merkitys ja tarkoitus esimiehillä on organisaatiossa. Monissa organisaatioissa kipuillaan
esimiestyön kanssa toistuvasti: esimiestyölle ei koeta olevan aikaa ja vuodesta toiseen se nähdään osa-alueena, jossa on eniten kehityskohteita ja
joihin pyritään löytämään ratkaisuja erilaisten konsulttien ja valmentajien
avulla. Tarkastellessa esimiehen roolia esiin nousevat kuitenkin useimmiten vain ne organisaation prosessit, joissa esimiehelle on määritelty selkeä
rooli ja vastuu, eikä esimiestä nähdä niinkään arjen tukijana, tsemppaajana
tai sparraajana. Vaikka tarvetta esimiehen läsnäoloon ja tavoitettavuuteen
olisi, harvemmin arjen juoksevalle esimiestyölle on varattu aikaa. Esimiehen resursseja selvittäessä saatetaan tehtäviin kuluvaa aikaa laskea liian
kategorisesti, vaikka viralliset esimiestyön prosessit ovatkin vain pieni osa
todellisuutta. Vaikeudet näkyvät viimeistään erityistilanteissa, kuten alaisen irtisanoutuessa tai rekrytoitaessa uutta osaajaa: ajankäyttö menee sekaisin ja lopputuloksena syntyy joko arjen esimiestyön laiminlyönti tai erityistilanteen hoitaminen puutteellisesti, joka näkyy paitsi alaisille, myös
ulospäin. (Rötkin, 2015, s. 23-26)
Harvemmin myöskään esille tuodaan virallisista asemista ja kaavoista riisuttua esimiehen ja alaisen välistä spontaania, kesken työpäivän tapahtuvaa kanssakäymistä, vaikka todellisuudessa valtaosa esimiestyöstä koostuukin epämuodollisista kohtaamisista ja keskusteluista. Näillä kohtaamisilla tosiasiassa vaikutetaan esimiestyön tarkoituksen täyttymiseen kaikista eniten. Organisaation menestystä ei luoda kehityskeskusteluilla tai
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tavoitelomakkeilla, vaan kaikella sillä, mitä tapahtuu niiden välissä jokapäiväisessä työssä. Jotta esimiestyöhön liittyviä haasteita voidaan kehittää,
olisikin tärkeää tiedostaa, mistä esimiestyö todellisuudessa koostuu ja
kuinka paljon aikaa siihen kuluu. Tunnistaessa nämä tekijät, voidaan arvioida, minkä kokoista alaisjoukkoa on paitsi mahdollista, myös mielekästä
johtaa ja kuinka paljon esimiehen tehtävästä on varaa jakaa asiantuntijaja esimiestöiden kesken. (Rötkin, 2015, s. 23-29)
Esimiestyön ollessa merkittävässä asemassa organisaatiossa, on myös tärkeää huolehtia esimiestehtävissä toimivien henkilöiden riittävästä tukemisesta ja kouluttamisesta (Barrow & Mosley 2005, s. 156-157). Organisaatio
järjestää esimiehilleen reilusti koulutustilaisuuksia ja –mahdollisuuksia jo
nykyhetkessä, mutta perinteisten koulutustilaisuuksien rinnalle organisaatiossa voitaisiin pohtia esimiesten tukemiseksi esimerkiksi kummi- tai mentoritoimintaa. Kuten muidenkin työntekijöiden perehdytyksessä, erityisesti uuden esimiehen aloittaessa säännöllisellä coachauksella tai mentoritoiminnalla voitaisiin vaikuttaa uuden henkilön sopeutumiseen. Kaijala
(2016) tuokin esille, että perehdytykseen panostaminen on kannattavaa,
sillä se osoittaa uudelle työntekijälle paitsi arvostusta ja sitoutumista,
myös auttaa työntekijän tehokkaaseen alkuun. Työn suunnan ja tavoitteiden ollessa selvillä heti työsuhteen alusta lähtien on työskentely myös palkitsevampaa. Itsensä kokeminen arvostetuksi sekä huomioiduksi heti
alusta lähtien synnyttää työntekijässä myös arvostusta työnantajan suuntaan.
Kummi- tai mentoritoiminnan lisäksi organisaatiossa kannattaa tarkastella
sitä tapaa, jolla uudet asiat ja toimintatavat koulutetaan esimiehille. Vaikka
koulutus on tarpeellista, voidaan myös liiallisella koulutus- ja kehitystoiminnalla tai uusien asioiden tulvalla uuvuttaa ja saada aikaan negatiivisia
vaikutuksia. Erilaiset koulutukset ja muut tilaisuudet vievät myös arvokasta
aikaa varsinaiselta esimiestyöltä. Kaikkien asioiden kouluttaminen ei välttämättä ole tarpeen, vaan osa asioista voi olla mielekkäämpää opiskella
itsenäisesti, silloin kuin esimiehelle itselleen parhaiten sopii. Hyvin tehtyyn
aineistoon voi myös palata ja tarvittaessa myös HR voisi tarjota coachausta
esimiehille asioissa, joissa he kokevat tarvitsevansa enemmän tukea.
Johtamisen ja esimiestyön lisäksi erilaisissa tutkimuksissa tärkeinä tekijöinä nähdään usein myös hyvä ilmapiiri, mukavat työkaverit ja työn joustavuus (Oikotie, 2019b). Hyvän työyhteisö onkin usein se voimavara, joka
tukee työntekijää omassa työssään (Ruokolainen, 2020, s. 43). Vaikka tutkimuksessa organisaation vahvuutena nähtiinkin hyvät työkaverit, ei organisaatiossa vallitsevaa ilmapiiriä koettu yhtä innostavaksi tai kannustavaksi, kuin se oli työpaikassa viihtyvyyden kannalta arvotettu. Aro (2018)
onkin tuonut esille, että vaikka työilmapiiriä on mahdotonta hallita, siihen
voi ja kannattaa vaikuttaa - myönteisten tunteiden syntyä voidaan myös
tukea. Hän korostaa, että työilmapiiri on aina seuraus, eikä syy. On tärkeää
selvittää, mitkä asiat ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseen, sillä vallitsevaa ilmapiiriä ei voida parantaa kohdistamalla toimenpiteitä yksinomaan
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ilmapiiriin. Kohentamisyritykset, jotka eivät ole yhteydessä työn arkeen,
jäävät usein tehottomiksi hengennostatusyrityksiksi.
On hyvä tiedostaa, että työpaikan ilmapiiristä ovat vastuussa kaikki organisaation työntekijät (Aro, 2018), jonka takia organisaation mahdollisuudet
kehittää sitä ovat rajalliset. Ilmapiirin muutoksen tuleekin lähteä yksilötasolta, jolloin organisaation tehtäväksi jää mahdollistaa muutokselle otollinen ympäristö. (Torkki, 2018, s. 75) Mitä vahvemmin yksilö pystyy tyydyttämään omia psykologisia perusmotiivejaan, kokee voivansa vaikuttaa asioihin, osaavansa työnsä, olevansa merkityksellisessä yhteydessä muihin ihmisiin ja olevansa osa jotakin suurempaa, sitä paremmalta ihmisestä
yleensä tuntuu. Hyvät ja huonot tunnetilat ovat omiaan tarttumaan myös
toisiin ihmisiin ja vaikuttamaan työilmapiiriin. (Aro, 2018) Myös siis johdolla ja esimiehillä on vastuunsa ilmapiirin kehittämisessä: omalla toiminnallaan he näyttävät esimerkkiä ja luovat hyvää ilmapiiriä (Torkki, 2018, s.
75; ks. myös Barrow & Mosley, 2005, s. 45-48).
Kokonaisuudessa työilmapiiriin vaikuttavat monet työolotekijät, joita ovat
esimerkiksi arvot ja arvostukset, kulttuuri ja ihmisten käytös, tavoitteiden,
työroolien, prosessien ja muiden organisaatiorakenteiden mielekkyys ja
selkeys, onnistumista tukeva johtamistapa, viestinnän laatu ja määrä, ongelmanratkaisukäytännöt ja työilmapiirin johtaminen (Aro, 2018).
Tutkimuksen perusteella vastaajat kokivat, että myös palautteenannossa
ja kiittämisessä on vielä kehitettävää. Kokemukset innostavasta ja kannustavasta ilmapiiristä voivat olla yhteydessä myös kokemukseen palautteenannosta ja kiittämisestä. Palautteenanto on merkittävä osa suoritusten tai
onnistumisen johtamista: se on kriittinen osa esimiestyötä (Aro, 2018),
joka vaikuttaa merkittävästi sisäiseen työnantajakuvaan. Ei riitä, että työntekijät ovat tietoisia heille asetetuista odotuksista, vaatimuksista ja suoritusten arviointitavoista, vaan olennaista on myös se, että he saavat palautetta tekemästään työstä. Erityisesti tapa, jolla palautetta annetaan,
vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon. (Barrow & Mosley, 2005, s. 156157)
Vaikka palautteen antaminen yhdistetäänkin usein muihin palkitsemiskäytäntöihin, kuten erikoispalkkioiden käyttöön tai tulospalkkaukseen, on palautteen tai tunnustuksen antaminen kuitenkin yksi merkittävimmistä tavoista palkita (Hakonen ym., 2014). Palautteen antaminen ja ohjaus ovat
myös palkitsevan työn elementtejä: niiden avulla työhön saa varmuutta,
innostusta sekä arvostusta. Onnistunut ohjaus ja palaute toimivat myös lähentävänä elementtinä sen antajan ja saajan välillä. Esimiesten ja kollegojen osoittama arvostus, esimerkiksi juuri ohjauksen ja palautteen kautta,
koetaan usein jopa niin tärkeäksi, että se vaikuttaa konkreettisesti työhyvinvointiin. (Berlin, 2019, s. 189-190) Uhkailu, kiristäminen tai lahjonta eivät puolestaan ole tapoja, jotka kuuluvat asianmukaiseen suorituksen johtamiseen (Aro, 2018).
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Vaikka organisaatiossa on olemassa hyvät palaute- ja palkitsemiskäytännöt, voi olla kannattavaa tarkastella niiden toimivuutta sekä kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten palautteenanto ja kiittäminen toteutuvat
läpi organisaation. Myös Rötkin (2015, s. 141-142) tuo esille, että vaikka
spontaanit ja nopeat pikapalkkiot (joko rahalliset tai muut aineelliset) ovatkin vaikutuksiltaan kiistattomia, palkitsemisen euromääräistä suuruutta
merkityksellisempää on kuitenkin se, että palkitseminen tapahtuu oikeaan
aikaan ja se tehdään vilpittömästi. Tyypillisesti pikapalkkiojärjestelmiä ei
myöskään osata hyödyntää riittävästi – niitä tulisi uskaltaa käyttää rohkeasti silloin, kun palkitsemiselle ja kiitokselle löytyy aihetta. On kuitenkin
muistettava, että oikeaan aikaan annettu pienikin kiitos on voimaltaan
suurempi, kuin väärin ajoitettu suuri palkinto.
Innostavan ja kannustavan ilmapiirin lisäksi työntekijät eivät myöskään yhdistäneet tutkimuksen vastauksissa arvostavaa ominaisuudeksi, jolla he
kuvailisivat organisaatiota työnantajana: vain 17 % vastaajista oli valinnut
kyseisen ominaisuuden. Teoreettisesta näkökulmasta arvostusta lähestyttäessä on taustalla vaikuttavista tekijöistä tärkeäksi koettu oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuuden kokeminen, erityisesti vuorovaikutuksen
ja menettelytapojen osalta viestivät arvostuksesta. Kokemukset epäoikeudenmukaisuudesta puolestaan luovat paitsi tunnetta arvostuksen puutteesta, voivat johtaa myös haitalliseen kuormittumiseen tai jopa työpaikan
vaihtamiseen. (Hakonen ym., 2014) Siinä missä oikeudenmukaisuus, palautteenanto ja kiittäminen ovat yhteydessä kokemukseen arvostuksesta,
voidaan niiden lisäksi kokemusta arvostuksesta pyrkiä lisäämään esimerkiksi avoimella vuorovaikutuksella esimiehen ja työntekijöiden välillä, kannustuksella ja toisten ajatuksiin myönteisesti suhtautumalla. Sen sijaan kysymykset eri ammatin arvostuksesta ovat suurempia ja puhuttaneet monilla aloilla jo pitkään. Oman työn arvostusta ja ammattiylpeyttä voidaan
tukea esimerkiksi tarjoamalla koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia. Lisäksi
tehtävänimikkeillä ja työvaatteilla voidaan vaikuttaa kokemukseen arvostuksesta.
Muita sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavia tekijöitä, jotka nousivat tutkimuksessa esiin, olivat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön sekä nykyaikaiset työvälineet. Molemmat arvotettiin melko korkealle viihtyvyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi, mutta niiden ei koettu toteutuvan organisaatiossa yhtä hyvin. Vaikkei vaikutusmahdollisuuksia pystyttäisi lisäämään
kaikissa organisaation tehtävissä, voidaan organisaatiossa tarkastella, olisiko niiden lisääminen jollakin tasolla mahdollista. Kun tarkastellaan keinoja, joilla vaikutusmahdollisuuksia pystyttäisiin lisäämään, on tutkimuksissa ne liitetty usein kahteen ulottuvuuteen: työn monipuolisuuteen sekä
omaan työhön liittyvään päätäntävaltaan. Työn monipuolisuus tarkoittaa,
että työ sisältää tehtäviä, jotka vaativat erilaisia taitoja ja työssä voi paitsi
kehittyä, myös oppia uutta. Päätäntävallalla puolestaan tarkoitetaan, että
yksilö voi itse määritellä oman työnsä tavoitteita, työtapoja tai tekemisen
rytmiä. (Joensuu, 2019)

100

Työn monipuolisuutta voidaan pyrkiä lisäämään esimerkiksi työn kierrolla
sekä tarjoamalla työntekijöille joustavampia mahdollisuuksia vaihtaa kohdetta organisaation sisällä. Työn monipuolisuuteen kannattaakin panostaa: sen on tutkimuksissa havaittu olevan työhyvinvointia ja terveyttä edistävä tekijä. Päätäntävalta omiin työaikoihin, kuten vuorosuunnitteluun
osallistuminen, on tutkimusten mukaan lisännyt työtyytyväisyyttä, mutta
sen sijaan liian suuri päätäntävallan ei ole nähty yksiselitteisesti olevan hyvinvointia lisäävä tekijä. Toisaalta joskus mahdollisuus vaikuttaa omaan
työhön saattaa olla ylimääräinen tai jopa turha tehtävä. (Joensuu, 2019)
Riippumatta toimenpiteistä, tärkeintä kuitenkin on, että työntekijälle syntyy hallinnan tunne omassa työssään. Se on kokemusta siitä, että työ on
tasapainossa muun elämän kanssa, työ sujuu ja on sopivan haastavaa. Tähän pääsemiseksi joissain tilanteissa on parempi, että toimintatavat ovat
ylhäältä johdetumpia, kun taas joissain tilanteissa parhaat keinot ovat yksilöllisiä ja itsenäisempiä. Joskus ajatus siitä, että vaikutusmahdollisuuksia
tulee lisätä, voi johtaa hyvin toimivien työprosessien muuttamiseen ilman,
että lopputulos olisi parempi. Kaikista oleellisinta onkin, että työtä ja työprosesseja suunniteltaisiin yhdessä työntekijöiden kanssa, jolloin työntekijät voivat ryhmänä vaikuttaa siihen, miten työ kannattaa tehdä. (Joensuu,
2019) Myös Berlin (2019) tuo esille, että vaikuttaminen on osa palkitsevaa
työtä: mielipiteiden tuominen esiin sekä asioista päättäminen lisäävät kokemusta myös arvokkuudesta ja tärkeydestä. Erityisesti muutostilanteessa
pitkään työpaikassa olleiden sitoutuminen laskee, mikäli he kokevat, etteivät saa ääntään kuuluviin. Yleensä myös tyytymättömien ihmisten tahto
esittää parannusehdotuksia on vähäistä, vaikka heillä saattaisi olla paljonkin annettavaa. Ellun Kanat Oy (2018) tuokin esille, että mikäli organisaation tahtotila on lisätä työntekijöidensä vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista työpaikan tulevaisuuden suunnitteluun, on avainrooli johdolla.
Johdon tulisi pyrkiä edistämään ja mahdollistamaan sellaisen kulttuurin
syntyminen, jossa työntekijät kokevat ideoidensa ja luovuutensa olevan
tervetullutta ja haluttua. Mikäli ilmapiiriä ei koeta oikeasti avoimeksi, ei
myöskään uusia ideoita tule syntymään.
Heikoiten kaikista ominaisuuksista toteutui vastaajien mielestä kilpailukykyinen palkkaus. Vaikka palkka koettiin tärkeäksi, se ei kuitenkaan ollut
ominaisuuksista kärkipäässä. On luonnollista, että palkalla on merkitystä,
mutta se ei kuitenkaan välttämättä ole ainoa ratkaiseva tekijä puhuttaessa
valintakriteereistä tai työpaikassa viihtymisestä. Mikäli palkkaan ei suoranaisesti olisi mahdollisuutta vaikuttaa, voidaan sitä pyrkiä kompensoimaan
muilla tekijöillä. Huhta (2016, s. 11) onkin tuonut esille, että pelkällä palkalla kilpailemiseen ei ole syytä, mikäli organisaation hakeudutaan muiden
asioiden vuoksi. Esimerkiksi Young Professional Attraction Index, YPAI
(2019) –tutkimuksessa, jonka tarkoituksena on tutkia, mitä nuoret ammattilaiset toivovat työnantajilta, arvostivat nuoret eniten mielenkiintoisia ja
monipuolisia työtehtäviä, yrityksen kulttuuria ja työilmapiiriä ja vasta kolmantena palkkausta (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020, s. 63) Myös T-Me-
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dian (2016) tutkimus tukee ajatusta: yksittäisien työpaikan valintaperusteiden joukosta tärkeimmiksi valintakriteereiksi nousivat mielenkiintoiset
työtehtävät, työilmapiiri sekä hyvä palkkaus. Erityisesti mahdollisuus tehdä
työtä, jonka yksilö kokee merkitykselliseksi, koettiin tärkeäksi.
Työn merkityksellisyys onkin noussut viimeisien vuosien aikana monien
keskustelujen kärkeen. On yhä tavanomaisempaa, että yksilöt tahtovat
työskennellä organisaatioissa, jotka tarjoavat merkitystä omalle elämälle
ja työlle ja joissa omat arvot kohtaavat yrityksen arvojen kanssa. Yksilöt
kokevat tärkeäksi saada tehdä työtä, joka on tekemisen arvoista ja tärkeää.
(Michelsson, Kinnunen & Laaksonen, 2017) Sisäisessä ja ulkoisessa tutkimuksessa koettiin työn merkityksellisyyden tarkoittavan monia erilaisia
asioita. Eniten se kuitenkin koettiin olevan työn tekemistä, joka on tärkeää.
Myös työn mielekkyys ja työn arvostus nousivat esille.
Vaikka organisaatio nähtiinkin jo nyt merkityksellisiä töitä tarjoavana, olisi
organisaatiossa hyvä tunnistaa, mitkä asiat tuottavat työntekijöille työssään merkityksellisyyden kokemuksia, sillä työn merkityksellisyys ei tarkoita kaikille samoja asioita. Merkityksellisyyden kokemus lähtee yksilötasolta; useimmiten työn koetaan olevan merkityksellistä silloin, kun sillä
nähdään olevan jokin selkeä tarkoitus ja tavoite. Työnantaja ei kuitenkaan
voi yksin tehdä työstä työntekijöille merkityksellistä, mutta se voi pyrkiä
muovaamaan työympäristöä siten, että se mahdollistaa työn kokemisen
merkitykselliseksi. (Ellun Kanat Oy, 2018) Työn merkityksellisyyttä pystytään johtamaan, kun perusasiat, johtaminen ja kommunikaatio ovat kunnossa. Siksi esimiesten tulisi tunnistaa, mitkä asiat motivoivat työntekijöitä
ja pyrkiä saamaan yksilön tavoitteet yhtenäisempään linjaan organisaation
tavoitteiden kanssa. (Rönnqvist, 2019) On tärkeää, että organisaatio osaa
kertoa työntekijöilleen, mitä organisaatio edustaa, mitkä ovat sen tavoitteet, mitä yhteistä hyvää se edistää ja mikä on työntekijöiden rooli kokonaisuudessaan. Mikäli työntekijät eivät hahmota, miten heidän työpanoksensa sopii organisaation kokonaiskuvaan, lähtevät he todennäköisemmin
toisaalle etsimään merkityksellisempää työtä. (Ellun Kanat Oy, 2018)
Erilaisissa tutkimuksissa on näkynyt, että ihmiset ovat valmiita tekemään
isojakin uhrauksia palkkatason suhteen, jotta he voivat tehdä merkityksellistä työtä (Mäkelä, 2020). Toisaalta työn merkityksellisyyskin voi menettää
merkityksensä, mikäli tärkeän työn tekemiseen ei ole esimerkiksi riittävästi
aikaa tai resursseja. Nämä tekijät voivat aiheuttaa paitsi kuormitusta, myös
arvoristiriitoja työntekijöille. Tällaisia kokemuksia on havaittu esimerkiksi
sote-alalla. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)
Myös Viitala (2014) on tuonut esille, että vaikka työntekijöiden vaihtuvuuteen voidaan joissakin tapauksissa vaikuttaa nostamalla palkkoja ja kehittämällä työviihtyvyyttä, ei tutkimusten mukaan palkka kuitenkaan ole keskeisessä roolissa vaihtuvuuteen liittyvissä ongelmissa. Tyypillisesti vaihtuvuuteen vaikuttaa esimerkiksi se, ettei työ vastaa uuden työntekijän odotuksia, esimiehen huomion ja tuen puute, osaamisen riittämättömyys,
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huono perehdytys, tehtävien yksitoikkoisuus ja suppeus sekä vastuun ja itsenäisyyden puute, kehittymismahdollisuuksien vähyys sekä henkilöstön
arvostamisen puute ja muut johtamisen ongelmat. Myös Korpi, Laine &
Soljasalo (2012, s. 72) ovat todenneet, että joidenkin tutkimusten mukaan
esimerkiksi palkankorotuksilla ei ole pitkäkestoista vaikutusta työntekijän
työtyytyväisyyteen, eikä sillä täten ole muita tekijöitä suurempaa merkitystä työnantajakuvan muodostumisessa.
Muiden toimenpiteiden lisäksi organisaation tulisi kiinnittää huomiota sisäiseen viestintään. Tilanteessa, jossa työntekijöiden käsitykset organisaatiosta vaihtelevat runsaasti, on usein kyse organisaation sisällä vallitsevista
useista erilaisista kommunikointi- ja toimintatavoista. Eri yksiköiden lisäksi
erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi verratessa organisaation asiantuntija- ja
operatiivisia tehtäviä, saatetaan viestiä ja toteuttaa asioita eri tavoin. Erilaiset käytänteet organisaation sisällä kuitenkin näyttäytyvät helposti
työntekijöille ristiriitaisena ja epäjohdonmukaisena. Erilaisista tavoista tulisi päästä eroon, sillä sisäisen työnantajakuvan kannalta tavoitteellista on,
että organisaatiossa vallitsee yhtenäinen ja työntekijäkeskeinen tapa kommunikoida. (Barrow & Mosley, 2005, s. 151-152) Sisäisellä viestinnällä tulisikin pyrkiä luomaan ja kehittämään organisaation identiteettiä sekä sisäisiä suhteita ja liittämään organisaatio yhtenäiseksi, toimivaksi kokonaisuudeksi (Isohookana, 2007, s. 221). Viestinnällä on merkittävä rooli sisäisen
työnantajakuvan rakentumisessa (Barrow & Mosley, 2005, s. 151-152),
sillä se ei ole pelkästään tiedon välittämistä, vaan myös vuorovaikutusta
(Joki, 2018, s. 195).
6.5.3 Kohderyhmien tunnistaminen
Huolimatta, että työnantajakuva rakentuu tehokkaimmin sisältä ulos
(Luukka, 2019, s. 258), tulee organisaation myös tuntea sille keskeiset, potentiaaliset kohderyhmät. Vaikka organisaatiossa on suppeasti pyritty tunnistamaan kohderyhmiä, tulee sen pyrkiä tulevaisuudessa tunnistamaan
tarkemmin, millaisia työntekijöitä se tarvitsee joukkoonsa. Myös Vuorinen
(2013) korostaa, että merkityksellistä on tiedostaa, keitä organisaatioon
tahdotaan palkata ja samalla myös muodostaa käsitys siitä, millaisena kohderyhmä näkee hyvän työnantajan. Olennaista ei ole tavoitella kulttuuriin
sopimattomia henkilöitä kaunistelemalla totuutta, vaan sen sijaan pyrkiä
kehittämään omaa kulttuuriaan sellaiseksi, joka vastaa halutun kohderyhmän odotuksiin paremmin (Vuorinen, 2013; Mosley, 2014, s. 12).
Kohderyhmien tarkempi määritteleminen kuuluu olennaisena osana myös
markkinointiviestinnän perusteisiin. Isohookana (2007, s. 102-103) on korostanut, että kohderyhmien määrittely ja heihin tutustuminen mahdollisimman tarkasti on tärkeää. Tulee tunnistaa, millainen vastaanottaja on,
millainen on hänen maailmansa ja millaisia tiedontarpeita vastaanottajalta
löytyy.

103

Kuten kappaleessa 2.2 on kuvattu, myös sukupolvella, ammattiryhmällä ja
henkilön elämäntilanteella voi olla vaikutusta siihen, mitkä asiat työnantajassa merkitsevät. Eri sukupolvien käyttäytymistä ja vaikutuksia työelämään on tutkittu: tulevaisuuden tekijät eivät välttämättä enää etsi työltä
samoja asioita, kuin vanhemmat sukupolvet. Työnantajakuvan merkitystä
on korostettu erityisesti Y-sukupolvesta puhuttaessa. Esimerkiksi YPAI
(2019) –tutkimuksessa on yrityksen vastuullisuus noussut nuorten arvostuksessa. Toisin sanoen vastuullisuus voisi olla yksi keino erottautua ja kilpailla nuorista osaajista. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020) Vaikkeivat nuoremmat sukupolvet olisikaan organisaation varsinainen kohderyhmä, tulisi
sen siitä huolimatta ottaa huomioon, että vuonna 2020 jo puolet Suomen
työvoimasta koostuu milleniaaleista, johtuen X-sukupolven pienuudesta
sekä suurten ikäluokkien eläköitymisestä (Mellanen & Mellanen, 2020).
Tuntemalla kohderyhmänsä, organisaatio osaa valita myös oikeat kanavat
haluttujen kohderyhmien tavoittamiseen (Salli & Takatalo, 2014, s. 13).
Suunnitellut, oivaltavat ja kohderyhmälle soveltuvat sisällöt rakentavat ulkoista työnantajakuvaa tehokkaasti (Mosley, 2014, s. 12).
6.5.4 Työnantajalupaus
Työnantajakuvaa käsittelevässä teoriassa korostetaan usein työnantajalupausta. Esimerkiksi Ellun Kanat Oy (2018) ja Huhta (2016) ovat korostaneet, että työnantajalupauksella on merkittävä rooli työnantajakuvan kehittämisessä. Työnantajalupauksen tarkoituksena on kuvata organisaatiota työnantajana; olla työnantajan antama lupaus siitä, mitä organisaatio
tarjoaa työntekijöilleen vastineeksi niistä kyvyistä, taidoista ja panoksesta,
jonka työntekijä antaa organisaatiolle (Ellun Kanat, 2018; Huhta, 2016, s.
7-8; Salli & Takatalo, 2014, s. 45).
Organisaatiolla on oma arvolupauksensa. Kun tutkimustulosten avulla on
tunnistettu organisaation vahvuuksia ja heikkouksia nykyhetkessä ja se on
asettanut tavoitekuvan, on johdonmukaista tarkastella myös arvolupausta
ja sitä, vastaako nykyinen arvolupaus organisaation todellisuutta, toteutuuko se organisaation arjessa ja onko se sellainen, joka herättää kohderyhmien kiinnostuksen. Arvolupauksen tarkasteleminen on oleellista, sillä
mielikuvat organisaation eri tasoilla saattavat poiketa huomattavastikin
toisistaan. Parasta olisikin, mikäli työnantajalupauksen muotoilussa on
hyödynnetty suoraan ja aidosti työntekijöiltä tulleita asioita (Luukka, 2019,
s. 129−130).
Työnantajalupaus toimii voimakkaana keinona työnantajakuvan johdonmukaisessa ja pitkäjänteisessä kehittämisessä. Sen kirkastaminen auttaa
organisaatiota kehittämään työnantajakuvaa mielikuvien sijaan enemmän
faktoihin perustuvaksi. Työnantajalupauksen avulla organisaatio pystyy
myös yhdenmukaistamaan paitsi viestintä-, myös HR-prosessien toimenpi-
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teitä, sillä työnantajalupauksen avulla erilaiset työnantajakuvan kosketuspisteet kohtaavat. Hyvin ja kohderyhmäkohtaisesti mietityn työnantajalupauksen avulla organisaatio kykenee myös varmistumaan siitä, että se nostaa esiin juuri oikeita, merkityksellisiä ja kilpailijoista erottavia asioita, jotka
ovat kiinnostavia halutun kohderyhmän silmissä. (Huhta, 2016, s. 8)
Työnantajalupaus on myös keskeinen työkalu työntekijäkokemuksen johtamisessa. Rakentamalla työntekijäymmärryksen pohjalta työnantajalupaus, joka houkuttelee motivoituneita työntekijöitä sekä yrityskulttuuri,
joka kykenee lunastamaan tehdyt lupaukset, saadaan työpaikan arjessa
työntekijät toimimaan kohti haluttua päämäärää. Realistiset lupaukset
sekä niiden toteutumiseen panostaminen auttaa organisaatiota vastaamaan paitsi työntekijöiden odotuksiin, myös lunastamaan annetut lupaukset. Yhdessä nämä tekijät synnyttävät positiivisen työntekijäkokemuksen
vaikuttaen tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. (Luukka, 2019, s. 128-129)
Tosin hyväkään työnantajalupaus ei saa aikaan suuria vaikutuksia, mikäli
siitä ei kerrota eteenpäin (Huhta, 2016, s. 12). Salli & Takatalo (2014, s. 4445) ovat tuoneet esille, että työnantajalupausta tulisikin hyödyntää kaikessa työnantajaviestinnässä aina rekrytointimarkkinointikampanjoista
työpaikkailmoituksiin ja sosiaaliseen mediaan. Jotta työnantajalupausta
saadaan viestittyä suunnitelmallisesti eteenpäin, kannattaa organisaation
laatia viestintäsuunnitelma sen tueksi, miten ja missä kanavissa työnantajalupauksesta tullaan viestimään kohderyhmille (Huhta, 2016, s. 12).
Työnantajalupauksen ja työnantajakuvan kehittämisen tueksi organisaatio
voisi hyötyä sisäisistä lähettiläistä. Sisäisten lähettiläiden tarkoituksena on
tuoda esiin myönteisen työnantajakuvan merkitystä, puhua sen puolesta
sekä näyttää omalla esimerkillään, miten työnantajakuvaa edistetään. Sisäiset lähettiläät ovat myös osa yrityskulttuurin luomista. (Salli & Takatalo,
2014, s. 43)
6.5.5 Ulkoinen viestintä ja tunnettuus
Ulkoisessa työnantajakuvatutkimuksessa nousi vahvasti esille se, että organisaatio ei ole tunnettu työnantajana. Tuntemattomuus voidaan nähdä
vaikuttavana tekijänä myös työvoiman saatavuudessa sekä työnantajakuvan kehittämisessä. Organisaatiota ei myöskään nähdä erityisen houkuttelevana työpaikkana – haastavaa onkin olla houkutteleva ja kiinnostava
työnantaja, mikäli organisaation kohderyhmät eivät tunne organisaatiota.
Tunnetut ja selkeäprofiiliset organisaatiot nousevat usein ensimmäisenä
mieleen, kun kohderyhmät tai yhteistyökumppanit ryhtyvät etsimään itselleen yhteistyökumppania. Sama ajatus pätee myös työnantajan valinnassa. Parhaimmillaan tunnettuus luokin luottamusta – pienempi riski voi
olla valita tunnettu ja hyvämaineinen, kuin tuntematon. Toisaalta tulee
muistaa, etteivät tunnettuus ja hyvä maine korreloi automaattisesti keske-
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nään. (Juholin, 2001, s. 152-153) Tunnettuutta rakentaessa tuleekin muistaa, että tunnettuudenkin rakentamisen tulee kulkea käsi kädessä sisäisen
kuvan kanssa: näkyvyydellä ei ole merkitystä, mikäli se ei kohtaa todellisuuden kanssa. (Juholin, 2001, s. 149)
Tutkimustulosten mukaan organisaation tulisikin pyrkiä tekemään itsestään myös tunnettu. Tunnettuuden rakentaminen on myös muutoin kannattavaa: organisaation ulkoinen maine vaikuttaa myös sisäiseen työnantajakuvaan. Työntekijät ovat helpommin ylpeitä työskennellessään organisaatiossa, joka tunnetaan ja josta puhutaan yleisesti hyvää. Positiivisen
työnantajakuvan omaava yritys tuo lisäarvoa työntekijän työkokemukselle.
(Barrow & Mosley, 2005, s. 149-151)
Organisaation rakentaessa tunnettuutta, on yksi kulmakivistä potentiaalisten kohderyhmien tavoittaminen ja puhutteleminen. Tärkeänä voidaan
ymmärrystä siitä, ettei samalla viestillä voida vaikuttaa kaikkiin organisaation sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Viestinnän sisältöä sekä viestintätapaa tulee muokata kohderyhmän mieltymysten mukaisesti. (Huhta, 2016,
s. 7-8) Organisaatiossa tulisikin varmistua siitä, että sen käyttämät viestinnän kärjet paitsi sopivat kohderyhmälle, vastaavat todellisuutta sekä erottautuvat kilpailijoista. Viestinnän toteuttaminen on helpompaa, mikäli organisaatio on onnistunut muotoilemaan itselleen sopivan työnantajalupauksen. Vuorisen (2013) mukaan halutun viestin välittämisessä voidaan
soveltaa myös markkinointiviestinnän keinoja ja logiikkaa: parhaat keinot
eivät välttämättä ole faktojen ja teknisten ominaisuuksien listaaminen,
vaan esimerkiksi vahvat mielikuvat, tunteisiin vetoaminen, erottautuvat
sloganit, ihmiset sekä mielenkiintoiset tarinat.
Tunnettuuden rakentaminen on myös pitkäjänteistä työtä, eikä tunnettuutta saavuteta hetkessä. Kohderyhmät, joita organisaatioon tahdotaan,
tulee altistaa organisaatiota koskeville ja heitä puhutteleville viesteille systemaattisesti. Viestinnän tavoitteena ei ole kertoa pelkästään siitä, että organisaatiossa on avoinna työpaikkoja, vaan myös siitä, mitä yritys tekee,
mitä se osaa sekä minkälainen yrityskulttuuri siellä vallitsee. (Luukka, 2019,
s. 257) Ei siis riitä, että osaajille ryhdytään viestimään vasta siinä vaiheessa,
kun rekrytointitarve on jo käsillä (Kaijala, 2016) vaan kohderyhmät tulee
saada innostumaan yrityksestä, ennen kuin yrityksessä on edes avoimia
työpaikkoja (Luukka, 2019, s. 257).
Viestinnän kärkien lisäksi on tarpeellista pohtia käytännön toimenpiteet,
joilla organisaatio kykenee välittämään viestin halutuille kohderyhmille
(Vuorinen, 2013). Kuten Salli & Takatalo (2014, s. 31, 42) ovat tuoneet
esille, ovat tehokkaimmat työnantajakuvan edistämiskanavat sosiaalisen
median palveluita. Muihin kanaviin verrattuna sosiaalinen media tarjoaa
tehokkaamman mahdollisuuden tavoittaa myös passiiviset työnhakijat,
joita esimerkiksi Linkedinissä on noin 80 % käyttäjistä. Merkittävässä asemassa ovat myös kaveriviittaukset (social referrals), joita tosin käytetään
vähäisesti.
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Sosiaalinen media myös mahdollistaa kustannustehokkaan markkinoinnin,
viestin kohdentamisen halutulle kohderyhmälle sekä organisaation kannalta oleellisten kohderyhmien tavoittamisen tehokkaasti. Tehokkainta
markkinointia onkin suunnitella ja toteuttaa hyviä, kohdennettuja kampanjoita, jotka ovat ytimekkäitä ja selkeällä fokuksella varustettuja. Eri kanavat tulee myös integroida keskenään – eri kanavissa välitetyn viestin tulisi liittyä toisiinsa. (Salli & Takatalo, 2014, s. 31-33)
Sosiaalisen median lisäksi organisaation kannatta keskittyä rakentamaan
myös muita kosketuspisteitä organisaation ja potentiaalisten kohderyhmien välille. Kosketuspisteiden valintaan vaikuttavat myös tavoiteltavat
kohderyhmät, mutta kosketuspisteitä ovat esimerkiksi hyvät nettisivut,
jotka ovat usein työnhakijoiden ensimmäisiä kontakteja organisaatioon. Lisäksi Pitkänen (2001, s. 77) tuo esille oppilaitossuhteet. Oppilaitossuhteet
sisältävät muun muassa kesä- ja harjoittelupaikat, yritysvierailut, yritysten
pitämät oppitunnit sekä kummiluokat. Vaikka organisaatiossa tehdäänkin
jo nyt yhteistyötä erilaisten oppilaitosten kanssa, esimerkiksi rekrytointitapahtumiin osallistumisen ja oppisopimuskoulutusten muodossa, tulisi oppilaitosyhteistyö sekä harjoittelumahdollisuuksien tarjoaminen huomioida
nykyistä paremmin. Tekemällä syvällisempää yhteistyötä organisaatiota
koskettavien oppilaitosten kanssa voidaan tehokkaasti kasvattaa näkyvyyttä tulevaisuuden osaajien silmissä.
Koska organisaatio on jo luonut pohjan yhteistyölle, voisi sen seuraava askel olla kumppanuuden syventäminen, kuten pyrkimys luoda joustavampi
ja suunnitelmallisempi polku, joka mahdollistaisi alan työharjoittelun tai
muun opintoihin kuuluvan osa-alueen suorittamisen organisaatiossa vaivattomammin. Huolimatta siitä, että harjoittelujen toteuttaminen vaatii
resursseja, voi toimiva yhteistyö auttaa tulevaisuuden työvoiman saatavuudessa huomattavasti. Tärkeää kuvaa yrityksestä voidaan välittää myös
ammattiyhdistysliikkeen kautta: se voi toimia alan tai yrityksen puolestapuhujana yrityksen muille sidosryhmille (Pitkänen, 2001, s. 77).
Lisäksi organisaation kannattaa pohtia sitä, miten se voisi lisätä omaa arvostustansa kohderyhmien silmissä. Jo pienet ja näkyvät, kohderyhmille
sopivat teot tai etuudet saattavat auttaa kohderyhmien tavoittamisessa.
Kaikista oleellisinta loppupeleissä kuitenkin on se, että organisaatiossa vallitsee sellainen yrityskulttuuri, jossa työntekijät ja tulevat työntekijät tahtovat työskennellä. (Vuorinen, 2013) Yksi tärkeimmistä kohderyhmistä
muodostuukin siksi organisaation omasta henkilöstöstä: sisäisellä viestinnällä varmistetaan ulkoisen viestinnän onnistuminen (Isohookana, 2007, s.
102-103). Loppu koostuu oman yrityskulttuurin välittämistä potentiaalisten työnhakijoiden tietoisuuteen (Vuorinen, 2013).
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6.5.6 Rekrytointi ja hakijakokemus
Myös rekrytoinnilla on merkittävä vaikutus työnantajakuvan rakentumiseen. Se on kriittinen kohta työnantajakuvan synnyssä - jokainen organisaatiossa rekrytointia tekevä henkilö osallistuu omalla toiminnallaan työnantajakuvan välittämiseen (Salli & Takatalo, 2014, s. 43). Tilanteessa, jossa
organisaatiolla on haasteita työvoiman saatavuudessa, tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, miten työnhakijoita kohdellaan. Pyrkimys hyvän
hakijakokemuksen jättämiseen on tärkeää riippumatta siitä, tullaanko hakija rekrytoimaan organisaatioon vai ei. Käytännössä hakijan rooli on suurempi, kuin pelkkä hakija, sillä monesti hakija voi olla myös organisaation
potentiaalinen asiakas (Talentadore, 2017).
Vaikka hakijakokemuskyselyn tulokset olivat suhteellisen keskinkertaisella
tasolla, vastanneiden mielestä kehitettävää löytyi erityisesti hakuprosessin
viestinnästä. Hakijat kokivat, ettei heille ollut koko prosessin ajan selkeää
kuvaa siitä, miten hakuprosessi heidän osaltaan etenee. Viestintä onkin
yleisesti tunnistettu olevan merkittävässä roolissa hakijakokemuksen synnyssä. Myös tutkimukset tukevat käsitystä: lähes joka toinen työikäinen
toivoo, että heille ilmoitettaisiin työnhakuprosessin etenemisestä (Tervamäki, 2016). Myös aTalent Recruitingin toteuttaman nuorten ammattilaisten työnhakijatutkimuksessa (2018) valtaosa vastaajista piti tärkeimpänä
tehokasta viestintää rekrytointiprosessin etenemisestä. Saatujen avoimien
vastausten perusteella työnhakijat ovat herkkiä hyväksymään toisen työtarjouksen, mikäli toisen yrityksen viestintä ei toimi. Hakijakokemuksesta,
etenkin negatiivisesta, viestitään myös helposti eteenpäin (Ellun kanat Oy,
2018; Tervamäki, 2016). Lisäksi työnhakijat toivovat saavansa tiedon siitä,
mikseivät tulleet valituiksi tehtävään (Tervamäki, 2016). Erityisesti pettymystä prosessissa tuottaa se, mikäli herätetty toivonkipinä sammutetaan
ilman edes lyhyttä perustelua (Rötkin, 215, s. 66).
Organisaation kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota sujuvaan viestintään läpi prosessin. Tällä hetkellä organisaatiolla on käytössään valmiit
viestipohjat ja viestintää tapahtuu tietyissä vaiheissa prosessia: hakemuksen jättämisen jälkeen (automaattinen), hakuajan päätyttyä sekä hakijan
tilanteesta riippuen haastatteluun kutsuttaessa (puhelimitse) tai mikäli hakijaa ei kutsuta haastatteluun ja hakijan prosessi päättyy (viestitse). Lisäksi
kaikille hakijoille lähetetään tieto hakuprosessin päättymisestä, kun valintapäätös on tehty. Viestien lähettäminen on rekrytoivan esihenkilön vastuulla. Huolimatta siitä, että organisaation rekrytointitiimi seuraa viestien
lähettämistä, joskus viestien lähettämisessä on pitkiä viiveitä tai viestejä ei
lähetetä laisinkaan. Jokaisen rekrytoivan esimiehen olisi hyvä tiedostaa,
että tekemättömät asiat ja vastaukset, joita ei koskaan lähetetty, ovat itsessään jo vahvoja viestejä (Ellun Kanat Oy, 2018).
Organisaation kannattaa tarkastella omia viestintäkäytäntöjään kriittisesti.
Erityisesti tulisi käsitellä sitä, millaisen hakijakokemuksen organisaatio tahtoo hakijoilleen jättää ja kohtaavatko nykyiset toimintatavat sen kanssa.

108

Kun on tunnistettu, että hakijakokemuksen rooli on merkittävä, tulisi löytää keinoja, joilla kokemusta voisi kehittää entistäkin paremmaksi. Ovatko
geneeriset viestipohjat paitsi helpoin, myös toimivin ratkaisu kaikissa tilanteissa? Esimerkiksi viestien personoinnilla voidaan antaa merkityksellistä
informaatiota hakijalle. Mikäli esimies on laatinut rekrytointiprosessille aikataulun, voisi tästä olla mielekästä viestiä. Vanhan ”olemme yhteydessä
mahdollisimman pian” sijaan voitaisiin rehellisesti kertoa, koska esimerkiksi haastattelut pyritään toteuttamaan ”pyrimme aloittamaan haastattelut viikolla x. Olemme haastatteluun kutsuttaviin hakijoihin yhteydessä viikon y aikana.” Mikäli aikataulu muuttuu, hakijoille voi aina kertoa rehellisesti asiasta. Erityisesti hitaasti etenevässä rekrytointiprosessissa voi olla
kannattavaa viestiä hakuprosessin aikataulusta. Aikataulun kertomisella
rekrytoiva henkilö avittaa itseään myös tavoiteaikataulun luomisessa, prosessissa pysymisessä sekä hakijoiden odotusten hallitsemisessa (Rötkin,
2015, s. 66).
Hakijakokemuskyselyyn vastanneista yli puolet kokivat tyytymättömyyttä
hakukokemukseen kokonaisuutena. Tulosten perusteella voitaisiin ajatella, että se, ettei tule valituksi, vaikuttaa negatiivisesti hakijoiden mielipiteeseen prosessista. Vaikka näin joissakin tapauksissa olisi, tulee muistaa,
että jokaisen kokemus on aina subjektiivinen, eikä voida sanoa, että jollekin on syntynyt väärä kuva. Huolimatta siitä, tuleeko hakija valituksi vai ei,
voidaan oikeanlaisella hakijaviestinnällä parhaimmillaan luoda hakijalle
positiivinen kokemus työnhausta (Laakso, 2015). Hakuprosessin etenemisestä viestimisen lisäksi yksi keino on antaa hakijalle tämän toivomaa palautetta siitä, miksei tullut valituksi kyseiseen tehtävään. Mikäli henkilökohtaisen palautteen antaminen ei ole mahdollista, voidaan jatkosta tippuneille hakijoille kertoa esimerkiksi siitä, mitkä asiat painoivat haastatteluun kutsuttujen valinnassa. Pelkästään ”valitettavasti et tullut valituksi
jatkoon” –viesti useamman viikon jälkeen hakuprosessin päättymisestä ei
välttämättä jätä hakijalle kovinkaan positiivista kokemusta organisaation
rekrytointiprosessista. Jo pienellä vaivannäöllä ja hakijoita arvostavalla
viestinnällä pystytään muokkaamaan hakijalle syntynyttä hakijakokemusta. Automaattivastausten sijaan todellisen vaikutuksen tekee se, että
viesti tulee todelliselta ihmiseltä (Rötkin, 2015, s. 66).
6.5.7 Mittaaminen ja seuranta
Jotta tehtyjä toimenpiteitä ja kehittymistä voidaan arvioida, tulee toimintaa mitata säännöllisesti. Tavoitekuva antaa mielikuvatutkimuksille konkreettisen vertauspohjan, jonka avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista. Lisäksi se toimii oppimisprosessin välineenä tarkastellessa toimenpiteitä, joilla oli vaikutusta tavoitekuvan saavutettavuuteen tai toteutumattomuuteen. Mikäli mielikuvaa ei mitata, ei voida myöskään seurata
asetettujen tavoitteiden vaikuttavuutta tai sitä, onko tavoitekuva saavu-
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tettu vai ei. Tavoitekuva onkin järkevää asettaa vähintään vuodeksi, erityisesti kuitenkin sille aikavälille, jolloin kehittämistyötä mitataan. (Rope,
2005, s. 200)
Kun organisaatio pohtii seuraavan tutkimuksen toteuttamista, tulee sen
kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten tutkimuskysymykset muotoillaan ja että sisältö on vertailtavissa keskenään. Tätä tutkimusta läpikäydessä havainnoitiin, että erityisesti vastausvaihtoehdoissa käytetyt adjektiivit vaihtelivat keskenään sisällöissä, joita voisi olla mielekästä vertailla
keskenään. Esimerkiksi kysyttäessä viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä,
on sisäisessä tutkimuksessa käytetty eri adjektiiveja kuin ulkoisessa. Ammattitaitoinen johtaminen ja kannustava johto eivät suoraan ole vertailtavissa keskenään, sillä ne tarkoittavat hieman eri asioita.
Lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että fokus siitä, mitä halutaan
saavuttaa, on selvillä. Vastausvaihtoehdot tulee valita paitsi tavoitekuvan,
myös organisaation kehityskohteiden pohjalta. Ei ole kannattavaa valita
vastausvaihtoehdoiksi adjektiiveja, joilla ei ole organisaatiolle työnantajakuvan kannalta merkitystä. Toisaalta kysymysten asettelu ja vastausvaihtoehtojen asettaminen on helpompaa, kun organisaatiolla on olemassa jo
selkeä vertailupohja.

7

YHTEENVETO
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mistä asioista työnantajakuva muodostuu, millainen työnantajakuva toimeksiantajaorganisaatiolla on nykytilanteessa ja millaiset toimenpiteet tukisivat organisaatiota
parhaiten työnantajakuvan kehittämisessä. Opinnäytetyö toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa on hyödynnetty sekä määrällisiä että laadullisia
menetelmiä. Tuotoksena syntyi toimeksiantajalle kehitysaskeleet työnantajakuvan kehittämisen tueksi.
Opinnäytetyön empiirisessä osuudessa hyödynnettiin kirjallisuuskatsausta
sekä kyselytutkimuksista koostuvia sekundaariaineistoja. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli vastata tutkimuskysymykseen siitä, mistä asioista työnantajakuva muodostuu sekä tutustuttaa työnantajakuvaan teoreettisen tiedon valossa. Toimeksiantajaan liittyvän tiedon saamiseksi hyödynnettiin sekundaariaineistoja, jotka koostuivat toimeksiantajalle vuonna
2019 tehdystä työnantajamielikuvatutkimuksesta sekä vuonna 2020 lanseeratusta hakijakokemuskyselystä. Kumpaakaan aineistoa ei ole aikaisemmin syvällisesti analysoitu tai hyödynnetty organisaatiossa kehitystyön
tukena, joten niiden käyttäminen koettiin luonnolliseksi tämän opinnäytetyön yhteydessä. Lisäksi sekundaariaineistoja käyttämällä pystyttiin jo teetetyllä, mutta hyödyntämättömällä aineistolla, tuottamaan lisäarvoa paitsi
opinnäytetyölle, myös toimeksiantajaorganisaatiolle.
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Opinnäytetyössä on tehty laaja-alainen katsaus työnantajakuvaan paitsi
käsitteenä, myös siihen, missä kosketuspisteissä se muodostuu ja miten
sitä voidaan kehittää. Tästä syystä opinnäytetyön teoreettista pohjaa voidaan pitää monipuolisena ja sellaisena, jota toimeksiantaja voisi hyödyntää myös jatkossa työnantajakuvan kehitystyössään.
Kun pohditaan sitä, kuinka luotettava tai pätevä jokin tutkimus on, tulee
huomioida, että vaikka pyrkimyksenä on välttää virheiden syntymistä, siitä
huolimatta luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tästä syystä jokaisessa
tutkimuksessa tuleekin pyrkiä arvioimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Apuna luotettavuuden arvioimisessa voidaan käyttää erilaisia mittaus- ja tutkimustapoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 231-232)
Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan sitä, ovatko mittaustulokset
toistettavissa. Toinen arviointiin liitettävä käsite on validius eli pätevyys.
Se tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kyvykkyyttä mitata sitä,
mitä sen on tarkoituskin mitata. Aina mittarit ja menetelmät eivät vastaa
sitä todellisuutta, jota tutkija kuvittelee. Esimerkkinä toimii kyselylomakkeiden vastaukset: vastaajat saattavat tulkita monet kysymyksistä toisin,
kuin tutkija on ne tarkoittanut. Mikäli tutkija käsittelee edelleen saatuja
tuloksia oman alkuperäisen ajattelumallinsa mukaisesti, eivät tulokset ole
tosia tai päteviä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2013, s. 231-232)
Tämän opinnäytetyön reliaabeliutta ja validiutta arvioidessa voidaan huomioida, että opinnäytetyössä on kerrottu, mistä aineistot ovat peräisin, miten aineistoa on käytetty ja miten opinnäytetyön empiirinen osuus on toteutettu. Työnantajakuvatutkimuksen suunnitteluvaiheessa kysymysten
asetteluun osallistui myös muita henkilöitä, joten kyselytutkimus ei pohjaudu vain tutkijan ajatuksille. Sisäisen työnantajamielikuvatutkimuksen
vastausprosentti jäi kuitenkin pieneksi, joten vastauksia voidaan pitää vain
suuntaa antavina.
Myös tulosten tulkinnassa on kerrottu, mihin tulkinnat ja päätelmät perustuvat. Opinnäytetyössä tehdyt kehitysehdotukset pohjautuvat olemassa
olevaan teoriatietoon, eivätkä näin ollen vain tutkijan arvauksille. Lisäksi
tutkimuksen validiutta voidaan tarkentaa käyttämällä tutkimuksessa useampaa menetelmää, kuten laadullista ja määrällistä tutkimusta (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara, 2013, s. 233).
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