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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus käsittelee vastuullisen työnantajabrändin rakentumista. Tutkimuksen 

on tarkoitus luoda yhtenäinen kuva siitä, mitkä ovat merkityksellisimpiä tekijöitä 

vastuullisen työnantajabrändin rakentumisessa. Tässä luvussa esitellään ja 

perustellaan tutkimuksen aihe sekä tutkimuskysymykset. Lisäksi esitellään 

tutkimusmenetelmä, keskeiset käsitteet ja tutkielman rakenne.  

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen ja perustelut aihevalinnalle 

Brändejä on ollut olemassa jo tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua. Kuitenkin tuon 

ajan brändit rajoittuivat esineiden ja eläimien erottamiseen toisistaan merkeillä. 

Meidän tuntemamme käsite brändistä on alkanut muodostua 1970-luvulla. Viimeiset 

20 vuotta yhteiskunnassa on vallinnut niin sanottu brändäämisen aikakausi. Brändi on 

kaikkien tuntema käsite, ja brändejä tutkitaan sekä toteutetaan laajasti. (Oh, Keller, 

Neslin, Reibstein & Lehman, 2020.) 

Kuten vajaa 20 vuotta sitten Ambler ja Barrowkin (1996) tiedostivat, yritykselle on 

kannattavampaa pitää kiinni nykyisistä asiakkaistaan kuin hankkia uusia menetettyjen 

asiakkaiden tilalle. He ymmärsivät yhdistävän tekijän työntekijöiden laadun ja tarjotun 

tuotteen tai palvelun laadun välillä. Yrityksellä täytyy olla parhaat työntekijät, jotta 

tuotteita tai palvelua pidetään parhaana. Tämän johdosta taas kuluttajien joukossa 

syntyy yleinen käsitys yrityksen menestyksestä alallaan. Tästä taas päästään siihen, 

että yritys houkuttaa parhaimpia työntekijöitä alalla hakeutumaan yritykseen. 

Muodostuu kehä, joka ikään kuin ruokkii itseään. (Ambler & Barrow, 1996.) 

Ambler ja Barrow (1996) yhdistivät tutkimuksessaan brändimarkkinoinnin ja 

henkilöstöjohtamisen osatekijät. Näin syntyi käsite työnantajabrändi. 2000-luvulla 

brändäyksen, mutta myös työnantajabrändäyksen merkitys on korostunut selvästi. 

Brändi ja brändäys on alettu nähdä paitsi tuotemarkkinointikeinona myös 

henkilöstöjohtamisen merkittävänä tekijänä. Henkilöstön osaamisen tärkeys korostuu 

yritykselle arvona, joka parantaa yrityksen tulosta. (Backhaus & Tikoo, 2004.) 

Työnantajabrändäys on täten merkittävä keino houkutella yritykseen osaavia 

työntekijöitä. 
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Tänä päivänä kuluttajat ovat tulleet entistä tietoisemmiksi kulutusvalinnoistaan ja 

haluavat, että heidän valitsemansa tuote tai palvelu tuottaa heille myös jonkinlaista 

arvoa. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat nousseet tämän päivän trendiksi 

kulutuskäyttäytymisen arvona. Kuluttajat arvostavat vastuullisia brändejä. 

Työntekijän näkökulmasta vastuullinen yritys noudattaa lakeja ja normeja ja tarjoaa 

täten hyvät työskentelyolosuhteet. (Georgieva & Stanimirov, 2021.) 

Työnantajabrändäyksen teoria rinnastaa kuluttajat ja työntekijät, joten voidaan katsoa, 

että kuluttajat työntekijöinä haluavat myös työnantajaltaan ja työpaikaltaan 

vastuullisuutta tuottavaa arvoa. 

Työnantajabrändäystä on tutkittu laajalti, mutta vastuullisen työnantajabrändin 

rakentumista on suoranaisesti tutkittu melko vähän. Enemmän tutkimusta on tehty 

siitä, miten vastuullinen yrityskuva vaikuttaa työnantajabrändiin. Vastuullisuuden ja 

brändäyksen ajankohtaisuuden vuoksi tämä tutkimus pyrkii tuomaan eri tutkimusten 

tuloksia yhteen ja muodostamaan selkeämmän kuvan merkittävimmistä tekijöistä 

vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin rakentumisen kannalta. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa on tavoitteena tunnistaa ne vastuullisuuteen liitettävät tekijät, 

jotka vaikuttavat vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin rakentumiseen. 

Tutkimuksen tavoitetta kuvaa päätutkimuskysymys: 

Mitkä tekijät vaikuttavat olennaisesti vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin 

rakentumiseen? 

Päätutkimuskysymyksen ja tutkimuksen tavoitteen saavuttamisen tukena on kaksi 

alakysymystä: 

Mitkä asiat ulkoiset sidosryhmät assosioivat vastuulliseksi työantajabrändin 

tapauksessa? 

Mikä yhteys yrityksen yhteiskuntavastuulla (CSR) on vastuullisen työnantajabrändin 

rakentumiseen? 
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1.3 Tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus 

on tutkimusmenetelmä, jossa tutkitaan sekä kootaan yhteen aiempien tutkimusten 

tuloksia ja muodostetaan niiden pohjalta uusia tutkimustuloksia. 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus ei ole luoda pelkkää pintapuolista katsausta aiempiin 

tutkimuksiin, vaan tarkoitus on aiemman tutkimuksen läpileikkauksen lisäksi myös 

arvioida ja tarkastella aiempia tutkimustuloksia kriittisesti. Tässä suhteessa englannin 

kielen termi literature review kuvaa tarkemmin kirjallisuuskatsauksen sisällön 

tavoitetta verrattuna suomenkieliseen termiin. (Salminen, 2011.) Tutkimusmetodina 

kirjallisuuskatsaus on suositeltava, kun aiempaan kirjallisuuteen tehtävä katsaus on 

tarpeen joko tärkeän aiheen vuoksi tai jos tutkijalla on mielenkiinto perehtyä johonkin 

aiheeseen enemmän. Kirjallisuuskatsaus on hyvä työkalu ristiriitaisten 

tutkimustulosten tai trendimuutosten tapauksessa sekä silloin, kun tutkimusta 

toteutetaan eri tieteenalojen välillä. (Torraco, 2005.) 

Salminen (2011) jakaa kirjallisuuskatsaukset kolmeen eri tyyppiin: kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Tämän 

tutkimuksen metodiksi valikoitui vapaamuotoisuutensa vuoksi kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus ja vielä tarkemmin määriteltynä integroiva kirjallisuuskatsaus. 

Kyseisistä kolmesta tyypistä kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yleisimmin käytettyjä 

metodeja. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus ei aseta tarkkoja rajoja katsauksen 

toteutukselle, vaan se antaa mahdollisuuden tarkastella tutkittavaa aihetta laajasti. 

(Salminen, 2011.) 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus jaetaan narratiiviseen ja integroivaan katsaukseen. 

Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on toteutukseltaan yksinkertaisin 

kirjallisuuskatsauksen muoto. Sen avulla on tarkoitus muodostaa laaja kuva 

tutkimusaiheesta. Integroiva kirjallisuuskatsaus poikkeaa narratiivisesta katsauksesta 

siinä, että sen tulee sisältää myös aineiston kriittistä tarkastelua. (Salminen, 2011.) 

Integroiva kirjallisuuskatsaus tarkastelee tutkimusaihetta monipuolisesti, arvioi 

kriittisesti aiempia tutkimuksia sekä niiden tuloksia ja luo näiden pohjalta uutta tietoa 

(Salminen, 2011; Torraco, 2005). Integroiva kirjallisuuskatsaus on tähän tutkimukseen 

sopiva metodi juuri sen kriittisen tarkastelun ja uuden synteesin luonnin vuoksi. 
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Tutkimuksen aihe on melko tuore ja ajankohtainen, joten aiempaa tutkimusta, joka 

vastaisi suoraan tutkimuskysymykseen, on vaikea löytää.  

Tutkimuksen aineiston keruuseen käytettiin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun 

suosittelemia tietokantoja. Ebsco, ProQuest ja Scopus osoittautuivat käytetyimmiksi 

tietokannoiksi. Myös Google Scholaria hyödynnettiin tiedonhakuun etenkin, kun 

artikkeleja etsittiin otsikon tai kirjoittajan perusteella. Hakusanoina käytettiin 

pääasiassa englanninkielisiä hakulauseita. Employer brand*, responsib* employer 

brand*, CSR AND employer brand* ja resbonsib* employer olivat yleisimpiä 

hakulauseita. Haku toteutettiin pääasiassa englannin kielellä, koska tutkittava aihe on 

ajankohtainen ja aiempaa relevanttia tutkimusta ei suomen kielellä ole paljoa 

saatavilla. Ajallisesti aiempia tutkimuksia haettiin 1990-luvulta tähän päivään 

painottaen 2000-luvulla valmistuneita tutkimuksia. Työnantajabränditutkimus ja 

vastuullisuusseikat ovat varsin tuoreita tutkimusaiheita, joten relevantit tutkimukset 

sijoittuvat lähemmäs nykyhetkeä.  

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Tässä luvussa avataan lyhyesti tutkimuksen kannalta olennaiset käsitteet. Olennaisia 

käsitteitä tutkimuksen kannalta ovat työnantajabrändi, työnantajabrändäys, 

työnantajabrändiassosiaatiot ja englanninkielinen termi CSR eli suomennettuna 

yrityksen yhteiskuntavastuu. Käsitteisiin palataan ja perehdytään vielä paremmin 

luvuissa 2–3.  

Työnantajabrändi – Ambler ja Barrow (1996) määrittelevät työnantajabrändin 

kokonaisuudeksi, joka koostuu työsuhteen tuomista toiminnallisista, taloudellisista ja 

psykologisista eduista, jotka hyödyttävät työsuhteen molempia osapuolia.  

Työnantajabrändäys – Prosessi, jonka avulla muodostetaan ainutlaatuinen, 

kilpailevista työnantajista erottuva työnantajabrändi (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Työnantajabrändiassosiaatiot – Ajatukset, jotka yksilöllä tulee mieleen, kun hän 

miettii työnantajaa (Aaker, 1991 via Backhaus & Ticoo, 2004). 
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Työnantajabrändiassosiaatioina voidaan nähdä myös organisaation tarkoituksella 

viestimät mielikuvat (Keller, 1993). 

CSR, yrityksen yhteiskuntavastuu – Yrityksen vapaaehtoisesti tekemiä toimia, jotka 

osaltaan kohentavat yhteiskunnan tilaa (Mackey, Mackey & Barney, 2007). 

Yhteiskuntavastuuseen liitettävien toimien takana on tarkoitus tuottaa hyvää 

yhteiskunnalle, ja näiden toimien perustana ei ole vain lain velvoittavuus tai 

liiketoiminnallinen näkökulma (McWilliams & Siegel, 2000 via Godfrey et al., 2009). 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Ensimmäisessä luvussa esitellään tutkimuksen aihe, tavoite ja tutkimuskysymykset. 

Tämän lisäksi luvussa esitellään käytetty tutkimusmenetelmä ja avataan myös 

alustavasti tutkimuksen pääkäsitteitä. Toisessa ja kolmannessa luvussa pyritään 

muodostamaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Toinen luku käsittelee 

työnantajabrändiä ja työnantajabrändäyksen viitekehystä. Tarkastelun kohteena ovat 

erityisesti työnantajabrändi potentiaalisen työntekijän näkökulmasta ja 

vastuullisuuteen liittyvät työntantajabrändiassosiaatiot sekä -mielikuvat. Luvun kaksi 

lopussa eritellään niitä piirteitä, jotka potentiaaliset työntekijät liittävät vastuulliseen 

työnantajabrändiin. Luku kolme keskittyy sen sijaan kuvaamaan yrityksen 

yhteiskuntavastuuta (CSR). Lisäksi luvussa kolme pyritään löytämään vastaus toiseen 

alatutkimuskysymykseen CSR:n vaikutuksesta vastuulliseen työnantajabrändiin. 

Neljännessä luvussa kootaan yhteen lukujen 2 ja 3 avaintekijöitä ja pyritään 

tunnistamaan ne tekijät, jotka merkittävimmin vaikuttavat vastuullisen ulkoisen 

työnantajabrändin rakentumiseen. Viides luku vastaa tutkimuskysymyksiin ja vetää 

yhteen tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset. Viidennessä luvussa 

esitellään myös aiemman tutkimuksen pohjalta muodostettu viitekehys vastuullisen 

ulkoisen työnantajabrändin rakentumisesta. Lisäksi luvussa arvioidaan tutkimusta ja 

sen rajoitteita sekä tarkastellaan mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia. 
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2 TYÖNANTAJABRÄNDI 

Tässä luvussa määritellään laajemmin työnantajabrändin käsitettä ja esitellään 

työnantajabrändäyksen viitekehys. Lisäksi paneudutaan tarkemmin ulkoiseen 

työnantajabrändiin etenkin potentiaalisen työntekijän näkökulmasta sekä 

työnantajabrändiassosiaatiohin ja -mielikuviin. Luvun lopussa pyritään 

muodostamaan käsitys siitä, mitkä ovat konkreettisia vastuullisen työnantajabrändin 

piirteitä potentiaalisen työntekijän näkökulmasta. 

2.1 Työnantajabrändi ja -brändäys 

Brändi on jokin tunniste, esimerkiksi nimi tai symboli, jonka tarkoituksena on erottaa 

tuote tai palvelu muista markkinoilla olevista kilpailijoiden tuotteista ja palveluista 

(Aaker, 1991). ”Tuote on se, joka valmistetaan tehtaassa. Brändi on se, jonka kuluttaja 

ostaa”, on Kingin (1973, via Aaker 1991) määritelmä brändistä. Tuote tyydyttää 

kuluttajan käytännön tarpeita ja brändi sen sijaan psykologisia tai taloudellisia tarpeita. 

Esimerkiksi banaani on tuote, joka kaikissa tapauksissa tyydyttää kuluttajan ruuan 

tarpeen. Banaanin brändi sen sijaan täyttää kuluttajan psykologisia tarpeita. Banaanin 

tapauksessa vastuullisuutta ajava Reilun kaupan -brändi luo kuluttajalle arvoa, kun 

tämä tietää tukevansa vastuullista banaaniviljelyä ostamalla kyseisen brändin 

banaaneja.  

Työnantajabrändin määritelmä on esitelty ensimmäisen kerran vuonna 1996, kun 

Ambler ja Barrow yhdistivät markkinoinnin ja henkilöstöjohtamisen keinot. He 

rinnastivat työntekijät kuluttajiin. Heidän mukaansa työnantajan ja työntekijän välille 

on mahdollista muodostua samanlainen läheinen suhde kuin kuluttajalla on 

esimerkiksi jonkin tuotemerkin brändiin. Työnantajabrändi on brändi, johon työntekijä 

voi luottaa ja kasvattaa brändiuskollisuuttaan. Työnantajabrändäys on myös keino 

varmistaa, että organisaatio saa työntekijöikseen parhaat mahdolliset hakijat (Chiţu, 

2020; Foster, Punjaisri & Cheng 2010). Työnantajabrändi on yritykselle kilpailullinen 

etu, jota yrityksen tulee tavoitella pitkäaikaisesti (Skýpalová, Vencourová & Hynková, 

2021). Työnantajabrändäyksen tavoite onkin luoda paras mahdollinen positiivinen 

kuva yrityksestä työpaikkana niin potentiaalisten kuin nykyistenkin työntekijöiden 

silmissä (Kashikar-Rao, 2014). 
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Siinä missä tuotteen brändi tarjoaa kuluttajalleen toiminnallisia, taloudellisia ja 

psykologisia etuja, myös työnantajabrändi tarjoaa työntekijälle ne. Toiminnalliset edut 

ilmenevät työnantajabrändin tuomina työntekijää kehittävinä ja hyödyllisinä 

aktiviteetteina. Työnantajabrändin materiaaliset ja rahalliset palkinnot ovat taas 

taloudellisia etuja, joita työnantajabrändi tarjoaa. Psykologiset edut, joita työntekijä 

työnantajabrändistä saa, sen sijaan ilmenevät esimerkiksi yhteenkuuluvuuden 

tunteena. (Ambler & Barrow, 1996.) 

Työnantajabrändi eroaa kahdessa suhteessa niin sanotusta normaalin brändin 

käsitteestä, joka yleensä liitetään esimerkiksi tiettyyn tuotteeseen. Siinä missä 

esimerkiksi tuotebrändi keskittyy tuotteen ominaisuuksien ainutlaatuisuuden 

markkinointiin, työnantajabrändin tarkoituksena on ilmentää yrityksen roolia ja 

identiteettiä työnantajana. Markkinoinnin suunta on myös erottava tekijä. Perinteinen 

tuotebrändäys on suurimmilta osin ulkoista markkinointia yrityksen ulkoisille 

kohderyhmille. Työnantajabrändäys sen sijaan on sekä sisäistä että ulkoista 

markkinointia niin sisäisille kuin ulkoisillekin kohderyhmille. (Backhaus & Tikoo, 

2004.) Sisäisen markkinoinnin kohteena ovat yrityksen olemassa olevat työntekijät ja 

ulkoisen sen sijaan esimerkiksi työnhakijat eli potentiaaliset työntekijät (Foster ym., 

2010).  

Amblerin ja Barrowin (1996) tutkimuksesta ilmenee, että yrityskulttuuri ja sen maine 

mielletään usein myös työnantajabrändiksi, ennemmin kuin tunnistettaisiin 

työnantajabrändi omana käsitteenään. Tänä päivänä työnantajabrändi on eriytynyt ja 

tunnistettu omaksi käsitteekseen, mutta sen läheinen suhde ja samankaltaisuus 

esimerkiksi yhtiöbrändäyksen kanssa on myös tunnistettu (esim. Foster ym., 2010).  

Työnantajaa valittaessa brändistä on tullut merkittävä tekijä. 69 % työntekijöistä 

vastasi brändin vaikuttavan työnantajan valintaan vuonna 2011 teetetyn LinkedIn-

kyselyn mukaan (Market Research Explained, 2019 via Skýpalová ym., 2021). 

Backhaus ja Tikoo (2004) esittelevät työnantajabrändäyksen viitekehyksen, jonka 

tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka työnantajabrändäys yhdistää markkinoinnin 

ja henkilöstöjohtamisen. Viitekehys on esitettynä kaaviossa 1. Kaavion yläosan polku 

kuvaa työnantajabrändäyksen ulkoista markkinointia ja alaosan polku taas sisäistä. 

Työnantajabrändiassosiaatiot ja työnantajamielikuva ovat tämän tutkimuksen kannalta 
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viitekehyksen oleellisimpia osatekijöitä. Brändiassosiaatiot muovaavat brändi-imagoa 

ja -mielikuvaa, jotka puolestaan johtavat brändin houkuttelevuuteen potentiaalisten 

työntekijöiden silmissä. (Backhaus & Tikoo, 2004.) Tämän tutkimuksen kannalta 

olennaista on selvittää, mitkä tekijät ovat niitä, jotka synnyttävät potentiaalisille 

työntekijöille vastuullisuutta edustavia työnantajabrändiassosiaatioita ja -mielikuvia. 

 

Kaavio 1. Työnantajabrändäyksen viitekehys (mukaillen Backhaus & Tikoo, 2004). 

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta työnantajabrändi rakentuu kolmivaiheisen 

prosessin kautta. Prosessi on esitettynä kaaviossa 2. Työnantajabrändäys lähtee 

liikkeelle arvolupauksen asettamisesta. Brändäyksen toinen vaihe on arvolupauksen 

markkinoiminen ulkoisesti. Kolmas ja viimeinen vaihe on arvolupauksen lunastus tai 

toisin sanoin arvolupauksen markkinointi sisäisesti. (Backhaus & Tikoo, 2004.) 

 

Kaavio 2. Työnantajabrändäyksen kolmivaiheinen prosessi (mukaillen Backhaus & Tikoo, 2004). 

Arvolupauksen asettaminen on työnantajabrändäysprosessin lähtökohta. Arvolupaus 

on väittämä asiakkaalle, tämän tutkimuksen kontekstissa potentiaaliselle tai nykyiselle 

työntekijälle, tarjottavasta arvosta ja asemasta suhteessa kilpailijoihin (Binu Raj, 

2020). Arvolupausta asetettaessa on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti yrityksen 



13 

 

eri osa-alueita kuten esimerkiksi organisaatiokulttuuri, johtamistyyli ja nykyisten 

työntekijöiden ominaisuudet.  Asetetun arvolupauksen tulisi ilmentää yritystä ja sen 

brändiä. Arvolupauksen avulla yritys viestii siitä, millaista arvoa se tuo 

työntekijöilleen. (Sullivan, 2002 via Backhaus & Tikoo, 2004.) Työnantajan asettama 

työnantajabrändilupaus on siis kuin lupaus siitä, millainen työnantaja se lupaa olla 

työntekijälle. 

Arvolupauksen asettamisen jälkeen on vuorossa arvolupauksesta viestiminen 

yrityksestä ulospäin. Oleellista on, että työnantajabrändin ulkoinen markkinointi on 

oltava linjassa kaiken muun yrityksen brändimarkkinoinnin kanssa (Sullivan, 1999). 

Kohderyhmänä ulkoisessa markkinoinnissa ovat muun muassa potentiaaliset 

työntekijät ja rekrytointiyritykset. Ulkoinen arvolupauksen markkinointi on tapa 

levittää tietoisuutta yrityksen tarjoomasta työnantajana halutulle kohderyhmälle. 

(Backhaus & Tikoo, 2004.) 

Työnantajabrändäysprosessin kolmas ja viimeinen vaihe on arvolupauksen lunastus. 

Se on yrityksen sisäistä markkinointia ja viestintää. Kohderyhmänä ovat yrityksen 

työntekijät. Arvolupauksen lunastuksen tavoitteena on sitouttaa ja kehittää 

työntekijöistä sellaisia, että he ilmentävät yrityksen arvoja ja tavoitteita. Tämän vuoksi 

sen on pystyttävä lunastamaan työnhakijoille prosessin ensimmäisessä vaiheessa 

annetut työnantajabrändilupaukset itsestään työnantajana. Työnantajabrändäyksen 

kannalta arvolupauksen lunastus on oleellisin työnantajabrändäyksen vaihe, sillä sen 

kautta henkilöstöstä muovautuu omaperäinen, yrityksen tavoitteita tukeva 

yrityskulttuuri, jota kilpailijoiden on hankala jäljitellä. (Backhaus & Tikoo, 2004.) 

2.2 Ulkoinen työnantajabrändäys 

Työnantajabrändäyksen pääkohteina ovat nykyiset ja potentiaaliset työntekijät 

(Grigore & Stancu, 2011). Backhausin ja Tikoon (2004) työnantajabrändäyksen 

viitekehys (kaavio 1) jakautuu näiden kohderyhmien mukaan sisäiseen ja ulkoiseen 

työnantajabrändäykseen. Kaavion alaosa, organisaatioidentiteetistä ja -kulttuurista 

työnantajabrändiuskollisuuden kautta työntekijän tuottavuuteen, kuvaa sisäistä 

työnantajabrändäystä, jonka kohderyhmänä ovat yrityksen jo olemassa olevat 

työntekijät. Yläpuoli työnantajabrändiassosiaatioista työnantajaimagon kautta 
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työnantajan houkuttelevuuteen kuvaa sen sijaan ulkoista potentiaalisiin työntekijöihin 

kohdistuvaa työnantajabrändäystä. Työnantajabrändäys on siis jatkuva prosessi 

(Kashikar-Rao, 2014).  

Ulkoinen työnantajabrändäys kohdennetaan organisaation ulkoisiin sidosryhmiin eli 

tarkemmin alan ammattilaisiin, opiskelijoihin ja juuri valmistuneisiin (Stuss & 

Herdan, 2017 via Sulich 2021). Näitä kaikkia voidaan nimittää yhteisellä nimityksellä 

potentiaaliset työntekijät. Potentiaaliset työntekijät ovat tärkein kohderyhmä 

ulkoisessa työnantajabrändäyksessä (Moroko & Uncles, 2008 via Sulich. 2021). 

Ulkoisessa työnantajabrändäyksessä hyödynnetään usein samaa teoriapohjaa kuin 

kulutustuotteiden sekä -palvelujen brändäyksessä tai organisaatiobrändäyksessä 

(Kantowicz-Gdańska, 2009 via Sulich, 2021). 

Ulkoisen työnantajabrändäyksen tehtävänä on esittää organisaatio houkuttelevana 

työpaikkana (Backhaus & Tikoo, 2004; Sulich, 2021). Sillä pyritään organisaatiota 

kohtaan koskevan kiinnostuksen kasvattamiseen, taitavan työvoiman 

houkuttelemiseen sekä mahdollisimman tehokkaaseen ja segmentoituun 

rekrytointiprosessiin, jolla saadaan pienennettyä rekrytointikustannuksia (Koporcic, 

Ivanova-Gongne, Nyström & Törnroos, 2018, s. 77). Ulkoisen työnantajabrändäyksen 

tarkoituksena on viestiä myös yrityksen arvoista ja pyrkiä ilmentämään sen 

arvolupauksia työnantajana (Sulich, 2021). Tänä päivänä työnhakijalla on 

mahdollisuus hankkia paljon tietoa heitä kiinnostavasta organisaatiosta. Tämä on 

tehnyt työnhakijoista varsin kriittisiä työpaikan valinnan suhteen. (Chiţu, 2020.) 

Ulkoisen työnantajabrändin merkitys on varsin merkittävä parhaiden työntekijöiden 

saamiseksi. Ulkoisella työnantajabrändiviestinnällä yrityksen tulisi pystyä 

ilmaisemaan itsestään mahdollisimman hyvä kuva työnantajana houkutellakseen 

parhaat työnhakijat. 

Ulkoinen työnantajabrändäys on vahvasti viestimistä työnantajabrändilupauksista. 

Brändilupauksilla tarkoitetaan brändin antamia arvolupauksia. 

Työnantajabrändilupaukset ovat asioita, joita organisaatio lupaa työnantajana 

vastineeksi työntekijän panoksesta. (Minchington, 2006 via Binu Raj, 2020.) 

Työnantajabrändilupaukset ovat se tekijä, jonka perusteella työnantajat pyrkivät 

erottamaan oman työnantajabrändinsä muista kilpailevista työnantajabrändeistä. 
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Selkeästi ilmaistuna työnantajabrändilupaukset toimivat myös työnantajabrändin 

suorana viestintäkeinona potentiaalisille työntekijöille. (Binu Raj, 2020.) 

Työnantajabrändilupaukset voivat olla niin palkkiosidonnaisia kuin ei-

palkkiosidonnaisiakin (Corporate Leedership Council, 2007 via Binu Raj, 2020). 

2.3 Työnantajabrändiassosiaatiot ja -imago 

Kun yksilö miettii jotain tiettyä brändiä, hänen mieleensä tulee tietynlaisia ajatuksia. 

Ajatuksia, joita yksilö liittää brändiin, kutsutaan brändiassosiaatioiksi (Aaker 1991 via 

Backhaus & Tikoo, 2004). Brändiassosiaatioilla voidaan tarkoittaa myös brändin 

tarkoituksella muodostamia ja viestimiä mielleyhtymiä, joita se haluaa itseensä 

liitettävän. Brändiassosiaatiot vaikuttavat merkittävästi brändi-imagon 

muodostumiseen. Brändi-imago muodostuu sekoituksena näistä brändiassosiaatioista 

ja muista havainnoista, joita yksilö on tehnyt brändiin liittyen. (Keller, 1993.) 

Yksilö muodostaa brändiassosiaatioita laajalti erinäisistä lähteistä. Yrityksen 

kontrolloimien markkinointitoimien lisäksi merkittävä osa assosiaatioista syntyy 

esimerkiksi yksilön kokemuksesta, kuluttajaraporteista, kuulopuheesta sekä yksilön 

tekemistä päätelmistä ja oletuksista liittyen brändiin. (Backhaus & Tikoo, 2004; 

Keller, 2007, s. 56.) Brändin haluttavuus riippuu siitä, kuinka relevantteina, 

tunnuksenomaisina ja uskottavina yksilö kokee mielessään syntyvät 

brändiassosiaatiot. Brändiassosiaatioiden tulee olla vahvoja ja muista erottuvia, jotta 

brändi menestyy. (Keller, 2007, s. 58–59.) 

Työnantajabrändi-imago muodostuu brändi-imagon tavoin funktionaalisista ja 

symbolisista eduista. Työnantajabrändin funktionaalisina etuina nähdään 

objektiivisesti havaittavia asioita, kuten palkka ja muut etuudet. Symbolisiksi eduiksi 

luetaan hankalammin käsitettäviä asioita, kuten maine ja se, miten potentiaalinen 

työntekijä voisi kuvitella sopeutuvansa työympäristöön.  (Backhaus & Tikoo, 2004.) 

Työnantajaimagon merkitys on kasvanut merkittävästi kahden viime vuosikymmenen 

aikana kasvattaen kilpailua potentiaalisista työntekijöistä (Hoffmann, 2016 via Chiţu, 

2020). 
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Kun potentiaaliset työntekijät harkitsevat hakeutuvansa organisaatioon, he vertaavat 

sen työnantajabrändi-imagoa omiin tarpeisiinsa, persoonallisuuteensa ja arvoihinsa. 

Mitä paremmin nämä kohtaavat, sitä todennäköisemmin organisaatio ja sen 

työnantajabrändi houkuttavat häntä. (Backhaus & Tikoo, 2004; Chiţu, 2020.) 

Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan kuluttaja ostaa tuotteen, mikäli tuntee 

yhteenkuuluvuutta sen brändin kanssa. Tämä sama on havaittavissa 

työnantajabrändinkin tapauksessa. (Backhaus & Tikoo, 2004.) Yksilö haluaa usein 

hakeutua työpaikkaan, jossa hän viihtyy ja tuntee yhteenkuuluvuutta työyhteisöön.  

Yksilö-organisaatio-yhteensopivuusteoria (engl. person-organization fit) kuvaa juuri 

sitä, miten yksilön tarpeet, halut ja mieltymykset osuvat yhteen organisaation 

piirteiden kanssa (Kristof, 1996). 

2.4 Vastuullinen työnantajabrändi 

Potentiaaliset työntekijät hakevat tänä päivänä tietoa organisaatioista, ennen kuin 

hakevat sinne töihin. Tietoa haetaan muun muassa erinäisistä verkkoalustoista ja 

organisaation työntekijöiden kokemuksista. (Chiţu, 2020.) Enenevässä määrin 

nykypäivän työnhakijat haluavat työsuhteen yritykseen, jolla on muitakin kuin vain 

taloudellisia tavoitteita, ja että yritys omalta osaltaan pyrkisi toimimaan paremman 

yhteiskunnan puolesta (Koporcic ym., 2018, s. 79). Vastuullisesta työnantajasta 

puhutaan usein nimityksellä hyvä työnantaja. Hyvään työnantajabrändiin on katsottu 

kuuluvaksi hyvä työympäristö, kilpailulliset palkat ja etuudet sekä vastuullinen 

organisaation maine. Tänä päivänä työntekijät haluavat työskennellä yrityksessä, joka 

maksaa hyvää palkkaa, mutta joka myös omaa vastuullisen imagon. (Kashikar-Rao, 

2014.) 

Vastuullinen työnantajabrändi on tulevaisuudessa entistä merkittävämpi seikka 

potentiaalisen työntekijän silmissä työpaikkaa valittaessa. Tämä johtuu siitä, että Z-

sukupolvi alkaa siirtyä työelämään. Z-sukupolvella viitataan vuosien 1995–2010 

välillä syntyneisiin henkilöihin (Seemiller & Grace, 2016 via Sulich, 2021). Z-

sukupolvi on elänyt koko elämänsä vilkkaasti teknologisoituvassa maailmassa 

(Kuczerska & Smolag, 2018 via Sulich, 2021), ja heitä kutsutaankin niin sanotuiksi 

hyvinvoinnin lapsiksi, jotka ovat kiinnittyneitä älylaitteisiinsa (Reformat & Ziętara 

2018 via Sulich, 2021). Tulevaisuuden työntekijät ovat entistä tietoisempia siitä, 
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millainen on hyvä ja vastuullinen työnantaja, ja osaavat vaatia sellaista. 

Tietoyhteiskunnassa kasvaminen on tehnyt Z-sukupolvesta myös erityisen hyviä 

tiedon hankkijoita, mikä korostaa myös vastuullisen työnantajabrändäyksen 

merkitystä. Nuoret työnhakijat haluavat vaikuttaa ympäröivään maailmaan ja 

hakeutuvatkin organisaatioihin, jossa tuntevat tekevänsä hyvää palkitsevan 

työympäristön rinnalla. (Sulich, 2021.) 

Työnantajaan liitettävät vastuullisuustekijät ovat yleensä ensisijaisesti työntekijöihin 

ja heidän hyvinvointiinsa liittyviä (Bustamante, Ehlscheidt, Peltzer, Deckmann & 

Freudenberger., 2021; Greige Frangieh & Khayr Yaacoub, 2019). Esimerkiksi 

työturvallisuus ja työskentelyolosuhteet ovat vastuulliseen työnantajaan liitettyjä 

asioita. Potentiaaliset työntekijät pitävät työntekijöihin kohdistuvia työnantajan 

tekemiä vastuullisuustekoja merkittävämpinä kuin esimerkiksi ympäristöön tai 

yhteiskuntaan kohdistuvia vastuullisuustekoja. (Backhaus ym., 2002; Bustamante & 

Brenninger, 2014; Lis, 2012 via Bustamante ym, 2021.) Kuitenkin lisääntyvässä 

määrin etenkin nuorten työnhakijoiden keskuudessa vastuulliseen työnantajaan 

liitetään myöskin toissijaisesti maailman hyvinvointiin vaikuttaminen (Sulich, 2021).   

Bustamante ym. (2021) tutkivat nuorten työnhakijoiden mielikuvia siitä, minkä he 

mieltävät vastuulliseksi työnantajaksi. Suurimmiksi tekijöiksi nousivat aiempiin 

tutkimustuloksiin yhtenevät vastuullisuus työntekijöitä kohtaan ja työpaikan viehätys. 

Työntekijöihin kohdistuva vastuullisuus, esimerkiksi työn turvallisuus, 

sosiaalipalvelut, reiluus ja syrjimättömyys, koettiin tärkeiksi tekijöiksi. 

Sosioekologiset aspektit, kuten kestävä kehitys ja yhteiskunnallisten ongelmien 

ratkaisu, eivät niinkään suuresti vaikuttaneet nimenomaan työnantajabrändin 

vastuullisuuteen. Tutkimus osoitti aiempien tutkimusten kanssa samaa linjaa siitä, että 

nuorille tuleville potentiaalisille työntekijöille tärkeämpää on ensisijaisesti heihin 

itseensä työntekijöinä kohdistuvat vastuullisuusteot kuin muihin ulkoisiin 

sidosryhmiin tai kohteisiin kohdistuvat. 

Yksilö-organisaatio-yhteensopivuusteoria tukee sitä, että yleensä vastuulliseen 

työnantajabrändiin liitetään yksilön tarpeiden täyttäviä tekoja. Sen on myös tutkitusti 

todistettu olevan tekijä työnantajabrändin vastuullisuutta arvioidessa. (Bustamante 

ym., 2021.) Työntekijöihin kohdistuvat vastuullisuusteot ovat yksilö-organisaatio-
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yhteensopivuusteoriaankin pohjaten vastuullisen työnantajabrändin rakentumisen 

merkittävänä osana. Työntekijöillä on usein tarve tuntea työnsä ja olonsa 

merkityksellisiksi työpaikallaan, joten esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointiin 

työpaikalla panostavat teot luovat vastuullista työnantajabrändimielikuvaa.  
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3 VASTUULLINEN ORGANISAATIO JA SEN YHTEISKUNTAVASTUU 

CSR (corporate social responsibility) eli suomeksi yhteiskuntavastuu on 

moniulotteinen termi, jonka määrittely yhdellä tavalla voi olla haastavaa. Tässä 

luvussa avataan termin CSR sisältöä ja merkitystä enemmän ja käsitellään sen suhdetta 

työnantajabrändiin. Englannin kielen lyhenne CSR on käytössä myös suomen kielessä, 

joten tässä tutkimuksessa käytetään yhteiskuntavastuun sijaan kyseistä lyhennettä. 

3.1 CSR – yrityksen yhteiskuntavastuu  

Vastuullisuudesta on tullut pysyvä osa niin sanotusti hyvinä pidettäviä yrityksiä. 

Ennen vapaaehtoisina pidetyt vastuullisuusteot esimerkiksi ympäristön hyväksi ovat 

tänä päivänä lain velvoittamia toimia. Yritykset ja organisaatiot käyttävät toimintaansa 

ympäristön rajoitettuja resursseja tavoitellakseen voittoa. Tästä syystä nykyoletus 

onkin, että yritysten täytyy niin sanotusti maksaa tämä takaisin vapaaehtoisten 

vastuullisuustekojen muodossa. (Kashikar-Rao, 2014.) Näitä yrityksen vapaaehtoisia, 

ei-voitontavoittelumielessä tehtyjä tekoja nimitetään yhteisellä nimityksellä CSR 

(Godfrey, Merrill & Hansen, 2009; Greige Frangieh & Khayr Yaacoub, 2019; 

Kashikar-Rao, 2014). CSR:llä on vastuullisuutta ajatellen monia mahdollisia 

tarkasteluaspekteja. Eri aspekteiksi voidaan erottaa muun muassa ympäristöön, 

yhteiskuntaan, työsuhdekäytänteisiin, ihmisoikeuksiin ja eettiseen 

markkinakäytökseen liittyviä aspekteja (European Comission, 2011 via Bustamante 

ym., 2021). 

Käsitteenä CSR on hyvin hankalaa määritellä lyhyesti tai yhdellä tavalla. Kitchin 

(2002) erottelee käsitteen monitulkintaisuutta sana sanalta. Lyhenne C eli corporate 

viittaa voittoa tavoitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. S eli social on Kitchinin 

mukaan astetta vaikeammin määriteltävissä. Sanalla tarkoitetaan yhteisöä, mutta 

ongelmallista on, kuinka yhteisö määritellään CSR:n kontekstissa. R eli responsibility 

tarkoittaa vastuuta. Kyse ei kuitenkaan ole lain velvoittamista vastuista. Kyse on 

ennemmin yhteiskunnassa vallitsevien moraalien ja normien luomasta vastuusta.  

CSR ei ole kirjallisuudessakaan saanut yhtä ainutta määritelmää, joka ilmaisisi sen 

sisällön yksinkertaisesti. Kaikki määritelmät kuitenkin ovat sitä mieltä, että CSR-
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toimet ja niiden tavoitteet menevät yrityksen taloudellisten tavoitteiden yli. CSR-

toimet hyödyttävät yritystä itseään, mutta ensisijaisesti myös sen moninaisia 

sidosryhmiä. (Greige Frangieh & Khayr Yaacoub, 2019.) CSR-menestyjät ovat niitä 

yrityksiä tai organisaatioita, jotka sisällyttävät CSR:n pitkätähtäimen strategiaansa ja 

myös sitoutuvat kyseisiin toimiin pitkällä aikavälillä. CSR-toimet ovat ihmisiä ja 

eettisiä arvoja kunnioittavia ja luontoa suojelevia tekoja. (Salanţă, Petre & Stegerean, 

2019.)  

3.2 Vastuullisen organisaatioimagon ja -brändin vaikutus vastuulliseen 

työnantajabrändiin 

CSR voidaan nähdä toimina, joita yritys tekee vahvistaakseen tai suojellakseen 

mainettaan pitkällä aikavälillä tai harjoittaakseen markkinointikelpoista 

hyväntekeväisyyttä. CSR-toimilla ei niinkään tähdätä lyhyen aikavälin taloudellisiin 

voittoihin. (Kitchin, 2002.) Aiempi tutkimus yhdistää usein CSR:n 

työnantajabrändäykseen, yhtiöimagoon ja -maineeseen (Salanţă ym., 2019). 

Työnantajabrändi assosioidaankin usein yrityskulttuuriin (Ambler & Barrow, 1996). 

Organisaation maineella on merkittävä vaikutus työnantajabrändiin (Salanţă ym., 

2019). Vastuuton yritystoiminta hankaloittaa yrityksen rekrytointia sekä 

työntekijöiden sitouttamista (Grigore & Stancu, 2011). CSR:n onkin todettu 

vaikuttavan positiivisesti organisaation imagoon ja maineeseen, jotka vaikuttavat 

olennaisesti sekä potentiaalisten tulevien työntekijöiden että nykyisten työntekijöiden 

työnantajabrändimielikuviin. CSR-toimia on alettu hyödyntää strategisesti niin 

markkinoinnissa kuin henkilöstöpuolellakin nostamaan organisaation imagoa ja 

mainetta.  (Kashikar-Rao, 2014.)  

Vastuulliseen organisaatioon liitetään muun muassa eettinen ilmapiiri, hyvät 

henkilöstötoimet, hyvä kompensaatiopolitiikka, hyvä työympäristö ja 

yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta (Kashikar-Rao, 2014). CSR:llä on 

myönteinen vaikutus työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä myös 

siihen, millaisena työnantaja näyttäytyy ulkoisille sidosryhmille (Koporcic ym., 2018, 

s. 74). Vastuullisen organisaation piirteistä löytyy yhteneväisyyksiä vastuullisen 

työnantajabrändin piirteisiin muun muassa juuri hyvien henkilöstötoimien, 
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kompensaatiopolitiikan ja hyvän työympäristön muodossa. Tämä osoittaa, että 

todennäköisesti useissa tapauksessa vastuulliseksi mielletty organisaatio omaa myös 

vastuullisen työnantajabrändin. 

3.3 CSR ja vastuullinen työnantajabrändi 

CSR-toimet vaikuttavat epäsuorasti vastuulliseen työnantajabrändin muodostumiseen 

organisaation maineen kautta. Organisaation tekemät CSR-toimet nostavat sen 

mainetta, mikä puolestaan vaikuttaa positiivisesti myös vastuullisen työnantajabrändin 

rakentumiseen. Etenkin yhteisöä ja kuluttajia hyödyttävien hyväntekeväisyystekojen 

on todettu olevan CSR-tekoja, jotka vaikuttavat organisaation maineeseen 

positiivisesti. (Salanţă ym, 2019.) Osa tutkijoista onkin nimennyt organisaation 

maineen kuuluvan oleellisesti osaksi työnantajabrändiä (Tüzüner &Yüksel, 2009 via 

Tkalac Verčič & Sinčić Ćorić, 2018), joten voisi olettaa, että vastuullisen yrityksen 

työnantajabrändikin miellettäisiin vastuulliseksi. 

Vastuullisuus on riippuvainen brändistä. Brändi antaa sidosryhmilleen 

brändilupauksia, joihin sidosryhmät luottavat. (Kitchin, 2002.) Luottamus brändiin 

syntyy odotusten ja kokemuksen summasta. Yksilö rakentaa luottamustaan brändiin 

oman subjektiivisen analyysin ja tulkintansa kautta tarkastellessaan brändin 

suoriutumista ei vain häntä itseään kohtaan mutta myös muita kohtaan. Organisaation 

vastuullisuus on suoraan riippuvainen brändilupauksista, joita sidosryhmille annetaan 

ja epäsuorasti luottamuksesta joka sidosryhmille syntyy organisaation maineen ja 

kokemusten kautta. (Kitchin, 2002.) Kuten työnantajabrändäyksen määritelmää 

muodostaessa Ambler ja Barrowkin (1996) totesivat, brändit ja työnantajabrändit 

voidaan rinnastaa toisiinsa ja niiden suhteen voidaan soveltaa samoja teorioita ja 

metodeja. 

Kirjallisuudessa on eroja siinä, miten ne näkevät CSR:n vaikuttavan 

työnantajabrändiin. Osa näkee, että CSR ei suoraan vaikuta työnantajabrändiin, vaan 

vaikutus on epäsuoraa yhtiömaineen kautta (esim. Salanţă ym., 2019). Jos kuitenkin 

tarkastellaan CSR:n eri aspekteja, voidaan CSR:n nähdä vaikuttavan myös suoraan 

vastuullisen työnantajabrändin muodostumiseen (Bustamante ym., 2021). CSR-

toimien, jotka linkittyvät täyttämään työntekijän tarpeita, etenkin vastuullisuuden 
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näkökulmasta, voidaan katsoa vaikuttavan positiivisesti vastuullisen 

työnantajabrändin rakentumiseen potentiaalisen työntekijän silmissä (Cable & Judge, 

1996 via Bustamante ym., 2021). 

CSR-aspekteista työntekijöihin liittyvät toimet ovat ainoita, jotka merkittävästi 

vaikuttavat vastuulliseen työnantajabrändiin. Niinkään muiden aspektien ei koeta 

vaikuttavan yhtä paljoa verrattuna esimerkiksi ammatillisiin tai yhtiöön liittyviin 

aspekteihin. Yksilö-organisaatio-yhteensopivuusteoria tukee tätä havaintoa. Ulkoisiin 

kohderyhmiin kohdistuvat CSR-toimet eivät merkitse vastuullisen työnantajabrändin 

tapauksessa yhtä paljon, kuin sisäiset työntekijöihin kohdistuvat CSR-toimet sekä 

muut heidän tarpeisiinsa vastaavat ei-CSR-toimet kuten esimerkiksi riittäväksi koettu 

palkka. (Bustamante ym., 2021.) 

Hyviksi ja vastuullisiksi koetut CSR-toimet antavat potentiaalisille työnhakijoille 

positiivisen signaalin (Gond, El Akremi, Swaen & Babu, 2017 via Tkalac Verčič & 

Sinčić Ćorić, 2018). Vastuullista työnantajabrändiä ajatellen CSR-toimista 

viestiminen ja niiden sisällyttäminen yrityksen strategiaan voi houkutella 

työntekijöitä, jotka haluavat osallistua työnsä kautta vastuullisiin hyväntekeväisyys 

tekoihin (Grigore & Stancu, 2011). 

CSR:n vaikutusta työnantajabrändiin voidaan siis tulkita monella tavalla. Tarpeeksi 

laajaa tutkimusta CSR:n kaikkien merkittävien aspektien vaikutuksesta on melko 

vähän (Bustamante ym., 2021). CSR on kuitenkin jokin asteinen osoitus organisaation 

vastuullisuudesta ja eräänlainen yksilön ja organisaation yhteenkuuluvuuden edistäjä 

ja täten sen voidaan työntekijöihin liittyvillä aspekteillaan nähdä vaikuttavan 

vastuulliseen työnantajabrändiinkin.  
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4 VASTUULLISEN TYÖNANTAJABRÄNDIN RAKENTUMISEEN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Tässä luvussa muodostetaan selkeä kuva siitä, mistä vastuullinen työnantajabrändi 

rakentuu ja mitkä asiat siihen oleellisimmin vaikuttavat. Luvussa yhdistellään aiempaa 

tutkimusta ja luodaan uutta synteesiä siitä, mitkä ovat merkittävimmät tekijät 

tutkimuskysymykseen vastaamisessa. 

4.1 Työntekijäkokemus ja brändilupauksen lunastus 

Työntekijäkokemus vaikuttaa vahvasti siihen millaisena yritys näyttäytyy ulkoisille 

kohderyhmille ja etenkin potentiaalisille työntekijöille (Dabirian ym., 2017 via 

Skýpalová ym., 2021). Potentiaaliset työntekijät pyrkivät hankkimaan tietoa 

yrityksestä työnantajana muun muassa sen hetkisten työntekijöiden 

työntekijäkokemuksista (Tkalac Verčič & Sinčić Ćorić, 2018). Työntekijäkokemus 

työnantajabrändistä vaikuttaa täten oleellisesti vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin 

syntymiseen.  

Mielipidettä työnantajabrändin vastuullisuudesta muodostettaessa kuulopuhe (engl. 

word-of-mouth) on oleellisena tekijänä. (Maignan & Ferrel, 2004, s. 4 via Grigore & 

Stancu, 2011). Kuulopuheella tarkoitetaan tässä kontekstissa työntekijöiden ulospäin 

viestimää työntekijäkokemustaan. Potentiaaliselle työntekijälle työnantajabrändi 

edustaa sitä, millainen mahdollinen työpaikka tulee olemaan (Prouty McLaren, 2011 

via Tkalac Verčič & Sinčić Ćorić, 2018). Tyytyväiset työntekijät luovat organisaatiolle 

vahvan maineen niin organisaatio- kuin työnantajabränditasollakin kertomalla 

positiivisesti työntekijäkokemuksestaan. Tämän johdosta organisaatiot kykenevät 

rekrytoimaan tuotteliaampia ja lahjakkaampia työntekijöitä. (Grigore & Stancu, 2011.) 

Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen on oleellista vastuullisen 

työnantajabrändin kannalta. Vastuullinen työnantajabrändi assosioidaan usein 

rinnasteiseksi hyvän työpaikan kanssa. Hyvässä työpaikassa työntekijöitä kuunnellaan 

ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan. Vastuullisiksi koetut vapaaehtoisesti tarjotut 

työsuhde-edut liitettiinkin usein ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa liittyviin tekoihin 

(Bustamante et al., 2021). Urakehityksen mahdollisuus, työhyvinvointi, ammattitaidon 
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kartuttaminen, kehittyvä työympäristö ja yhtiökulttuuri ovat asioita, jotka työntekijät 

usein kokevat hyvän työpaikan piirteiksi (Skýpalová ym., 2021). Työssään viihtyvät 

työntekijät levittävät sanaa hyvästä ja vastuullisesta työantajasta, mikä puolestaan 

synnyttää potentiaalisten työnhakijoiden mieliin vastuullista 

työnantajabrändimielikuvaa. 

Työntekijäkokemus linkittyy vahvasti työnantajabrändäyksen prosessin (ks. kaavio 2) 

ensimmäisen ja viimeisen vaiheen eroavaisuuteen tai sen eroamattomuuteen. 

Vastuullisen työnantajabrändin tapauksessa työnantajan on lunastettava alussa asetetut 

arvolupaukset eli työnantajabrändilupaukset ja sitouduttava niihin. Vastuullisuuden 

synonyymi on luotettavuus, joten usein yksilöt assosioivat luotettavan työnantajan 

myös vastuulliseksi. Työnantajabrändi ei voi ilmentää vastuullisuutta, mikäli sen 

antamat brändilupaukset ovat vain tyhjiä lunastamattomia lupauksia.  

Mikäli työnantaja lupaa ulkoisessa viestinnässään esimerkiksi palkalliset lounastauot, 

mutta todellisuudessa syönti tapahtuu töiden ohessa, jos aikaa on, ei tämä näyttäydy 

vastuullisena toimintana. Tällöin työntekijäkokemus on huono, koska annettu 

työnantajabrändilupaus ei tule lunastetuksi. Tyytymättömät työntekijät 

todennäköisemmin jakavat huonoja kokemuksiaan muun muassa erilaisilla 

nettialustoilla (Kotler & Caslione, 2009, s. 141 via Grigore & Stancu, 2011), mikä ei 

rakenna potentiaalisten työntekijöiden silmissä vastuullista työnantajabrändiä. Mikäli 

työnantaja kuitenkin mahdollistaa palkalliset lounastauot ja pitää lupauksestaan kiinni, 

työntekijäkokemus on positiivinen. Työnantajabrändilupaus tulee lunastetuksi ja 

positiivisen työntekijäkokemuksen synnyttämän kuulopuheen kautta potentiaalinen 

työntekijä saa mielikuvan vastuullisesta työnantajabrändistä. 

4.2 Organisaation maine ja imago 

Kuten Ambler ja Barrow (1996) tutkimuksessaan huomasivat, työnantajabrändi 

rinnastuu hyvin helposti yhtiöbrändiin sekä myös sen mahdollisiin tuotebrändeihin. 

Nämä kaikki kolme brändiä vaikuttavat ja assosioituvat ulkoisten kohderyhmien 

mielissä usein toisiinsa (Wilden et al., 2010). Jos yhtiön tuotebrändit ovat vastuullisia, 

usein yhtiöbrändikin mielletään vastuulliseksi ja sitä kautta myös työnantajabrändiin 
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assosioidaan todennäköisesti vastuullisuuden aspekti. Vastaavasti negatiivinen 

tuotebrändi vaikuttaa negatiivisesti yhtiöbrändiin ja työnantajabrändiin.  

Tkalac Verčič ja Sinčić Ćorić (2018) osoittivat tutkimuksessaan, että organisaatiolla 

katsotaan olevan hyvä maine, mikäli se koetaan yhteiskunnallisesti vastuullisena ja 

hyvän työnantajabrändin omaavana. Maine on käsitteenä sen sijaan rinnastettu 

synonyymiksi identiteetin ja imagon kanssa (Tkalac Verčič ym., 2016 via Tkalac 

Verčič & Sinčić Ćorić, 2018). CSR-toimet nostattavat organisaation mainetta niin 

sisäisten kuin ulkoistenkin sidosryhmien keskuudessa. Hyvämaineinen ja vastuullinen 

organisaatio vetää puoleensa lahjakkaita työnhakijoita, mutta myös sitouttaa jo 

olemassa olevia työntekijöitä. (Suliman & Al-Khatib, 2014 via Tkalac Verčič ja Sinčić 

Ćorić 2018.) Täten vastuullisen organisaatioimagon voidaan nähdä edesauttavan myös 

vastuullisen työnantajabrändin rakentumista. Monet tutkijat ovat yhdistäneet sekä 

CSR:n että työnantajabrändin maineeseen (Tkalac Verčič & Sinčić Ćorić, 2018). Ei 

siis ihme, että organisaationimagon vaikutus vastuullisen työnantajabrändin 

rakentumisessa on olennaista.  

Organisaation sidosryhmien arvio organisaatiosta muodostaa organisaation maineen 

(Cornelissen, 2011 via Tkalac Verčič & Sinčić Ćorić, 2018). Mikäli sidosryhmillä on 

vastuullinen käsitys organisaatiosta, se saa vastuullisen maineen. Tämä puolestaan 

aiempiin tutkimushavaintoihin organisaation maineen yhteydestä 

työnantajabrändimielikuvaan nojaten puoltaa sitä, että vastuullinen organisaatiomaine 

ja -imago ovat yhdistettävissä vastuullisen työnantajabrändin rakentumiseen. Muun 

muassa Tkalac Verčič & Sinčić Ćorić (2018) ovat todistaneet tutkimuksessaan 

organisaation maineen positiivisen vaikutuksen ja suhteen työnantajabrändiin.   

4.3 SRHRP   

Kuten luvussa 3 todettiin, CSR:n vaikutuksesta työnantajabrändiin on vaihtelevia 

tutkimuksia ja tulkintoja. Valtaosa tutkimuksista toteaa, että CSR:llä ei ole suoraa 

vaikutusta työnantajabrändiin, vaan sen vaikutus työnantajabrändiin tulee epäsuorasti 

organisaation maineen kautta (esim. Salanţă ym., 2019).   Kuitenkin aiemmasta 

tutkimuksesta on käynyt ilmi, että etenkin ihmisiin liitettävät vastuullisuusteot 

edesauttavat vastuullisen työnantajabrändin rakentumista. Etenkin juuri 
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työhyvinvointiin liittyvät seikat vahvistavat vastuullista työnantajabrändiä. Koska 

CSR:ään liitettävät ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan liittyvät 

vastuullisuusaspektit eivät niinkään vaikuta suoraan vastuullisen työnantajabrändin 

rakentumiseen Greige Frangieh & Khayr Yaacoub (2019) esittelevät tutkimuksessaan 

käsitteen SRHRP (socially responsible human resource practices suom. sosiaalisesti 

vastuulliset henkilöstötoimet). 

SRHRP-toimet ovat juuri ihmisiin etenkin työntekijöihin liitettäviä CSR-toimia. Ne 

liittyvät pitkälti jollain lailla työntekijöiden työkokemuksen parantamiseen. SRHRP 

on siis yksi CSR:n osa-alueista. CSR-toimia on kohdistettu enemmän työntekijöihin 

kohdistuviksi, koska sen nähdään olevan työkalu uusien työntekijöiden houkutteluun 

(Gond ym., 2010 via Tkalac Verčič & Sinčić Ćorić, 2018) ja vastuullisten 

organisaatioiden on todettu houkuttelevan enemmän työnhakijoita (Tkalac Verčič & 

Sinčić Ćorić, 2018). Työntekijä-orientoituvat teot, kuten työsuhde-etujen 

parantaminen ja monipuolisen ja kaikenkattavan työpaikan tarjoaminen ovat 

esimerkkejä SRHRP-toimista, jotka luovat vastuullista kuvaa työnantajasta (Greige 

Frangieh & Khayr Yaacoub, 2019). Nämä teot ovat juuri niitä, jotka muun muassa 

koetaan potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa vastuullisen työnantajabrändin 

piirteiksi, joita käsiteltiin luvussa 2.4.  

Toinen aiemmassa tutkimuksessa käytetty termi SRHRP:n kaltaisista toimista on 

työpaikka-CSR. Työpaikka-CSR:llä tarkoitetaan vapaaehtoisia organisaation tekemiä 

tekoja, joita se tekee kunnioituksesta työntekijöitään kohtaan. Tällaisiksi teoiksi 

luetaan muun muassa palkitsemiskompensaatiot, työjärjestelyt ja terveys ja 

turvallisuus. Työpaikka-CSR:n alle voidaan lukea juuri ihmisiin kohdistuvat, 

työkokemukseen vaikuttavat asiat. Yhteisö-CSR tarkoittaa sen sijaan nimensä 

mukaisesti vapaaehtoisia toimia, jotka kohdistuvat yhteisöön organisaation ympärillä. 

(The European Competitiveness Report, 2008 via Koporcic ym., 2018, s. 81).  

CSR-toimien jako työpaikan ja yhteisön välillä osoittaa CSR:n ja työnantajabrändin 

välisen vaikutussuhteen monitulkintaisuutta ja monimuotoisuutta. Jaon avulla 

pystytään selkeyttämään ristiriitaisia tutkimustuloksia CSR:n vaikutuksesta 

vastuullisen työnantajabrändin rakentumiseen. Jaon avulla pysytään sanomaan, että 

SRHRP tai työpaikka-CSR vaikuttavat vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin 
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rakentumiseen, kun taas yhteisö-CSR vaikuttaa esisijaisesti organisaation maineeseen 

ja imagoon ja sen kautta epäsuorasti vastuullisen työnantajabrändin rakentumiseen.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. Lisäksi tässä luvussa 

esitellään aiempien tutkimusten pohjalta muodostettu vastuullisen ulkoisen 

työnantajabrändin rakentumisen viitekehys. Tämän jälkeen arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja sen rajoitteita. Lopuksi esitetään mahdollisia 

jatkotutkimusehdotuksia. 

5.1 Johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin rakentumiseen. Tutkimuksen tavoitetta 

kuvaamaan muodostui päätutkimuskysymys: 

Mitkä tekijät vaikuttavat olennaisesti vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin 

rakentumiseen? 

Tutkielman avulla haluttiin myös selventää sitä, millainen vastuullinen 

työnantajabrändi on potentiaalisen työntekijän silmissä. Lisäksi haluttiin selvittää 

vastuullisen organisaatioimagon vaikutusta vastuulliseen työnantajabrändiin 

lähestymällä aihetta CSR:n kautta. Tutkimuksessa päästiin tavoitteeseen ja 

päätutkimuskysymykseen onnistuttiin vastaamaan.  

Tutkimus keskittyi tarkastelemana vastuullista työnantajabrändiä ulkoisten 

sidosryhmien näkökulmasta painottaen erityisesti potentiaalisten työntekijöiden 

näkökulmaa. Vastuullinen työnantajabrändi mielletään kuuluvaksi työnantajaan, joka 

tarjoaa työntekijöilleen hyvän työympäristön ja työsuhteeseen liittyviä työntekijöiden 

hyvinvointia parantavia etuja. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi kilpailullinen palkka, 

työturvallisuus ja työyhteisön reiluus ja syrjimättömyys. Tässä tutkimuksessa 

tunnistettiin kolme isoa päätekijää, jotka vaikuttavat oleellisesti vastuullisen ulkoisen 

työnantajabrändin rakentumiseen.  

Vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin rakentumiseen vaikuttavat päätekijät ovat 

työntekijäkokemus ja siihen liittyvä kuulopuhe, organisaation maine ja imago sekä 
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SRHRP eli sosiaalisesti vastuulliset henkilöstötoimet. Näitä päätekijöitä käsiteltiin 

laajemmin luvussa 4. Päätekijöille oli tunnistettavissa lisäksi neljä alatekijää sekä yksi 

ylätekijä. Aiemmissa luvuissa tehtyjen havaintojen pohjalta muodostettiin kaavio 3. 

Kaavio 3 kuvaa merkittävimpien tekijöiden vaikutussuhteita vastuullisen ulkoisen 

työnantajabrändin rakentumisessa.  

 

Kaavio 3. Vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin rakentumiseen vaikuttavat tekijät. 

Tutkimuksen avulla haluttiin selventää myös yrityksen yhteiskuntavastuun eli CSR:n 

roolia vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin rakentumisessa. CSR:n yhteiseksi 

määritelmäksi oli tunnistettavissa se, että CSR-toimien tavoitteena on hyvän 

tekeminen, joka ulottuu organisaation laillisten velvoitteiden yli. CSR käsittää monia 

aspekteja niin ympäristön, talouden kuin ihmistenkin kannalta. Vastuullisen ulkoisen 

työnantajabrändin rakentumisen kannalta olennaisin CSR-aspekti oli ihmisiin etenkin 

organisaation sen hetkisiin työntekijöihin kohdistuvat vastuullisuusteot. CSR:n muut 

aspektit, esimerkiksi ympäristölliset seikat, eivät niinkään vaikuttaneet vastuullisen 

työnantajabrändin rakentumiseen. Ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi tehdyt CSR-

toimet nostivat enemmänkin organisaation imagoa ja sen kautta vaikuttivat epäsuorasti 

vastuullisen työnantajabrändin rakentumiseen.  

Tutkielmassa huomattiin, että osa aiemmista tutkimuksista eritteli CSR-toimet 

yhteisöön ja työpaikkaan liittyviin CSR-toimiin. Työpaikkapainotteisia CSR-toimia 

nimitettiin myös sosiaalisesti vastuullisiksi henkilöstötoimiksi (SRHRP). Tämä jako 
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selittää sitä, miksi jotkut tutkimukset näkevät CSR:n vaikuttavan työnantajabrändiin 

vain epäsuorasti organisaation imagon kautta ja toiset tutkimukset taas tunnistavat 

suoran vaikutuksen työnantajabrändiin. Suora vaikutus oli havaittavissa juuri 

tapauksissa, joissa CSR-toimet luettiin SRHRP:n alaisuuteen eli toimet kohdistuivat 

työntekijöiden työolojen parantamiseen. 

Muodostetussa viitekehyksessä (kaavio 3) CSR onkin tunnistettavissa alatekijäksi. 

Vaikka CSR isona kokonaisuutena ei ole suoraan vastuulliseen ulkoiseen 

työnantajabrändiin vaikuttava tekijä, sen sisältyminen organisaation strategiaan ja 

toimintaan vaikuttaa siihen välillisesti sekä organisaation maineen ja imagon että 

SRHRP:n kautta. SRHRP sen sijaan on tunnistettavissa päätekijäksi vastuullisen 

ulkoisen työnantajabrändin syntymiseen, sillä vastuulliseen työnantajabrändiin 

liitettiin työntekijöihin kohdistuvat vastuullisuusteot.  

Backhausin ja Tikoon (2004) työnantajabrändäyksen prosessin (kaavio 2) toinen ja 

kolmas osa osoittautuivat oleellisiksi viitekehyksessä (kaavio 3) tunnistetuiksi 

alatekijöiksi. Arvolupauksen markkinointi on keino, jolla työnantaja voi vaikuttaa 

potentiaalisten työntekijöiden mielissä syntyviin assosiaatioihin työnantajasta 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Lisäksi arvolupauksen markkinoinnilla on yhteys 

työnantajabrändilupauksen lunastukseen.  

Työnantajabrändilupauksen lunastus on tunnistettavissa alatekijäksi, jolla on epäsuora 

yhteys vastuullisen työnantajabrändin rakentumiseen päätekijä työntekijäkokemuksen 

kautta.  Työnantajabrändäyksen prosessin ensimmäisessä vaiheessa asetettu 

työnantajabrändiarvolupaus ja sen markkinoinnin todenmukaisuus mitataan 

työnantajabrändilupauksen lunastuksessa eli työntekijäkokemuksessa. Lupauksen 

lunastuksessa onnistuminen synnyttää positiivisen työntekijäkokemuksen, joka 

vaikuttaa suoraan vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin rakentumiseen.  

Kolmanneksi päätekijäksi tunnistettiin organisaation imago ja maine. Tälle 

alatekijäksi tunnistettiin aiemmin mainittu CSR. Organisaation maineelle ja imagolle 

oli myös tunnistettavissa ylätekijä työnantajamielikuva tai –imago. Tämä johtuu siitä, 

että aiemmissa tutkimuksissa on todettu organisaatioimagon olevan vahvasti 

linkittynyt työnantajaimagoon. Mielikuva työnantajasta pohjaa lähes aina yksilön 
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mielikuvaan organisaatiosta. Täten organisaatioimago ja -maine vaikuttavat suoraan 

vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin rakentumiseen työnantajamielikuvan kautta. 

Työnantajamielikuvaan vaikuttavat lisäksi alatekijöistä työnantajabrändiassosiaatiot 

sekä päätekijöistä työntekijäkokemus ja etenkin työntekijäkokemuksesta syntyvä 

kuulopuhe. 

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Organisaatioiden kannalta tutkimus tarjoaa olennaista tietoa. Nykypäivän 

työntekijöiden arvot suosivat vastuullisuutta ja sen eri aspekteja. Työntekijät haluavat 

työpaikaltaan ja –suhteeltaan samoja arvoja, joita itse arvostavat (Bustamante ym., 

2021). Täten vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin rooli tulee korostumaan 

potentiaalisten työnhakijoiden houkuttelussa entisestään. Tutkimustulokset antavat 

suuntaa siihen, mihin asioihin työnantajien tulisi kiinnittää huomiota, jotta heidän 

työnantajabrändinsä näyttäytyisi vastuullisena ulkoisille sidosryhmille, etenkin 

potentiaalisille työntekijöille. 

Tutkimustuloksia voivat hyödyntää organisaatiot, jotka haluavat työntekijöidensä 

jakavan samat arvot. Organisaatioiden tulee ottaa huomioon vastuullisen ulkoisen 

työnantajabrändin moniulotteisuus ja kerroksellisuus. Kaikella on vaikutus johonkin 

ja se kaikki päättyy ulkoisen työnantajabrändin muodostumiseen. Vastuullista ulkoista 

työnantajabrändiä ei pysty teeskentelemään, vaan se rakentuu moninaisista seikoita, 

joista merkittävimmät esiteltiin kaaviossa 3.  

5.3 Tutkimuksen arviointi ja rajoitteet 

Tutkimus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Aineistoa pyrittiin 

keräämään monipuolisesti kattavan tutkimustuloksen kannalta. Tulokset perustuvat 

täysin aiempaan tutkimukseen ja niiden tarjoaman tiedon yhdistelyyn. Täten 

tutkimustuloksia voidaan pitää valideina. Tutkimuksen suurimpana rajoitteena 

voidaan pitää vastuullisen työnantajabrändin piirteitä konkreettisesti kuvaavien 

tutkimusten vähäistä määrää. Lisäksi tutkimuksen ja aiheen laajuuteen suhteutettuna 

käytettävissä oleva aika rajoitti myös osaltaan tutkimusta. 
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5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Vastuullisen työnantajabrändin konkreettisista piirteistä on saatavilla melko vähän 

tutkimusta. Vaikka työnantajabrändiä on tutkittu paljon, vastuullista työnantajabrändiä 

on tutkittu melko vähän ja siitä tarvittaisiin lisää tutkimusta. Tulevan tutkimuksen 

suhteen olisi suotavaa perehtyä enemmän juuri vastuullisen työnantajabrändin 

käsitteeseen ja sen ulottuvuuksiin. Empiiristä tutkimusta olisi hyvä tehdä etenkin siitä, 

mikä konkreettisesti tekee työnantajabrändistä vastuullisen. Tähän olisi hyvä saada 

esimerkkejä eri ulkoisilta kuin sisäisiltäkin kohderyhmiltä.  

Tässä tutkimuksessa hahmoteltiin vastuullisen ulkoisen työnantajabrändin 

rakentumisen viitekehys. Viitekehyksen selkeämmän hahmottumisen kannalta sen 

testaaminen ja soveltaminen empiiriseen tutkimukseen on perusteltua. Tämän lisäksi 

vastaavanlainen viitekehyksen muodostaminen työnantajabrändin sisäisestä 

työntekijöiden kohderyhmästä auttaisi aiemmin mainitussa ongelmassa tunnistaa 

konkreettisia vastuullisen työnantajabrändin piirteitä. 
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