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Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten todistettavasti menestyneen työnantajabrändin 
rakentaneet yritykset tekevät työnantajabrändäystä. Aihetta tutkitaan prosessiteorioiden avulla. 
Tutkimuksessa selvitetään minkälaista prosessia yritykset käyttävät, ketkä siihen osallistuvat ja mitkä 

ulkoiset tekijät vaikuttavat prosessiin. Prosessia tutkitaan erityisesti teleologiateorian kautta. 
 

Työnantajabrändeistä on tullut liikkeenjohdolle tärkeä työkalu, kun kilpailu osaavasta työvoimasta 
kiristyy. Parhaiden osaajien houkutteleminen työyhteisöön luo kilpailuetua, joka ei ole kopioitavissa. 
Tästä huolimatta sitä, miten organisaatio tekee itsestään houkuttelevan työnantajan ei ole juuri tutkittu 

sisäisestä näkökulmasta. Aikaisemmassa tutkimuksessa esitetyt mallit eivät pohjaa prosessiteorioihin 
ja ovat yksinkertaistuksia monimutkaisesta ilmiöstä. 

 
Tutkimuksen metodologiana on käytetty ankkuroitua teoriaa, jonka avulla voidaan luoda uutta teoriaa 
sellaisiin aukkoihin, missä sitä ei ole. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla 

asiantuntijoita kahdesta tutkitusti menestyneen työnantajabrändin rakentaneesta yrityksestä. 
Vertailemalla haastatteluaineistoja ja aikaisempaa kirjallisuutta tutkimuksessa muodostetaan uutta 
teoriaa siitä, minkälaisten prosessien kautta työnantajabrändiä rakennetaan. 

 
Työnantajabrändin rakentaminen pitäisi nähdä jatkossa kerroksittaisena, jotta sillä voidaan puhutella 

useampia organisaation sidosryhmiä. Kun organisaation eri tasot osallistuvat brändin rakentamiseen, 
brändi kykenee puhuttelemaan kohdettaan henkilökohtaisemmalla tasolla.  
 

Työnantajabrändäykseen osallistuu laaja joukko eri sidosryhmiä ja erityisesti työnantajabrändäyksen 
aktorin täytyy kyetä sitouttamaan ja koordinoimaan tämän verkoston toimintaa. Jokaisella verkoston 

jäsenellä on lopputuloksen kannalta tärkeä rooli ja verkosto luo yhdessä työnantajabrändäyksen arvon.  
 
Organisaation muut brändit ovat jatkuvassa vuorovaikutus suhteessa keskenään. Esimerkiksi 

kuluttajabrändi ja työnantajabrändi luovat toisilleen mahdollisuuksia, mutta toimivat myös rajoittavina 
tekijöinä siitä, minkälaisella viestillä ja sisällöllä kohderyhmiä voidaan puhutella, jotta brändi säilyy 

yhtenäisenä.  
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1 JOHDANTO 

Tämä tutkimus käsittelee työnantajabrändäämisen prosesseja prosessiteorioiden 

avulla. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erityisesti työnantajabrändin 

strategisen suunnittelun vaiheista, siitä ketkä työhön osallistuvat ja miten prosessi 

elää elinkaarensa aikana.  Näitä aiheita on tutkittu aikaisemmassa kirjallisuudessa 

ilman prosessiteoreettista taustaa ja tällä tutkimuksella prosessiteoriat tuodaan osaksi 

työnantajabrändäyksen diskurssia. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kahta todistetusti menestyneen 

työnantajabrändin rakentanutta yritystä ja selvittämällä, miten heidän prosessinsa 

rakentuu, ketkä siihen osallistuvat ja minkälaiset prosessin ulkopuoliset asiat 

vaikuttavat prosessiin sen aikana. 

Tutkimuksen tuloksena päädytään esittämään mallia, jossa organisaation eri tasot 

vaikuttavat työnantajabrändin rakentumiseen eri tavoilla ja voivat luoda 

merkityksellisiä erottautumistekijöitä eri tyyppisille hakijoille.  

1.1 Perustelut aihevalinnalle ja tutkimusaukko 

Työnantajabrändi tarkoittaa kokonaisuuttaa funktionaalisia, taloudellisia ja 

psykologisia hyötyjä, joita yritykseen työllistymisestä seuraa ja jotka liitetään 

palkkaavaan organisaatioon (Ambler & Barrow, 1996). Työnantajabrändääminen 

tarkoittaa toimintaa, jossa markkinoinnin käytäntöjä, erityisesti brändäystä, 

sovelletaan henkilöstöjohtamisessa nykyisiin työntekijöihin ja potentiaalisiin 

työnhakijoihin  (Edwards, 2010).  

Työnantajabrändäyksestä on tullut tärkeä työkalu henkilöstöjohtamiselle (Mölk, 

2018) (Edwards, 2010). Aihe kiinnostaa niin liike-elämän kuin tiedeyhteisön 

edustajia ja esimerkiksi Google haku termillä ”employer brand” tuotti yli 300 

miljoonaa osumaa ja Google Scholar haku yli 300 tuhatta osumaa helmikuussa 2021. 

Toukokuussa 2022 sama termi tuotti yli 2,5 miljardia google osumaa ja 333.000 

Google Scholar osumaa. 
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Aiheesta on kirjoitettu paljon ja erilaiset konsulttiyhtiöt tarjoavat runsaasti palveluita 

työnantajabrändäyksen ympäriltä. Se, miten työnantajabrändejä rakennetaan, on 

kuitenkin jäänyt prosessimielessä vähäiselle huomiolle niin akateemisessa 

kirjallisuudessa kuin liikkeenjohdollisessa kontekstissa. Tiedon lisääminen tälle 

alueelle mahdollistaa tutkijoille ja liikkeenjohdolle monimutkaisen prosessin 

käsitteellistämisen ja paremman ymmärryksen, mikä puolestaan luo edellytyksiä 

työnantajabrändäystyön kehittämiselle. 

Yritykset käyttävät työnantajabrändäystä houkutellakseen työnhakijoita ja 

sitouttaakseen henkilöstöä yrityksen kulttuuriin ja strategiaan (Backhaus & Tikoo, 

2004; Chhabra & Sharma, 2014; Mölk, 2018). Nykypäivän yritykset käyvät kovaa 

kilpailua osaavan työvoiman houkuttelemisesta ja säilyttämisestä, ja joidenkin 

arvioiden mukaan kilpailu työvoimasta voi tulevaisuudessa olla yhtä kovaa, kuin 

kilpailu asiakkaista (Chhabra & Sharma, 2014). 

Aikaisempi työnantajabrändäystä käsittelevä tutkimus on tutkinut mm. työnantajien 

houkuttelevuustekijöitä  (Sivertzen, Nilsen, & Olafsen, 2013; Chhabra & Sharma, 

2014), sisäisen ja ulkoisen työnantajabrändin välistä kuilua (De Stobbeleir, De 

Clippeleer, Caniëls, Goedertier, Deprez, De Vos & Buyens, 2018) ja 

työnantajabrändäämisen strategian kehittymistä  (Mölk, 2018).  

Itamin, Misran ja Anjumijn (2020) tutkimuksessa haastatellut HR-päälliköt kertoivat, 

että työnantajabrändin rakentaminen ei ole vain käytäntö, vaan ennemminkin ilmiö ja 

prosessin, joka luo viitekehyksen ja raamit parhaiden työpaikkojen kasvulle ja 

kehittymiselle. Siitä huolimatta aiemmat työnantajabrändäystä käsittelevät 

tutkimuksen vaikuttavat sivuttaneen työnantajabrändäykseen liittyvät prosessit ja 

niiden tutkimisen. Backhaus ja Tikoo (2004), Aggerholm, Andersen ja Thomsen 

(2011, Chhabra ja Sharma (2014) sekä Mölk ja Auer (2018) esittävät 

tutkimuksissaan malleja, jotka kuvaavat työnantajabrändäyksen vaiheita. Mallit ovat 

kuitenkin yksinkertaistuksia ilman prosessiteoreettista taustaa. Syvemmän 

tutkimuksen puute työnantajabrändäämisen prosesseista on jättänyt tutkimusaukon ja 

tämä tutkimus pyrkii osaltaan täyttämään tuota tutkimusaukkoa. 



8 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda empiiristen perusteluiden kautta ymmärrystä 

työnantajabrändäämisen prosesseista. Tavoitteeseen pyritään selvittämällä mitä 

vaiheita työnantajabrändäyksen prosessiin liittyy, missä järjestyksessä ne esiintyvät, 

ketkä prosessiin osallistuvat missäkin vaiheessa ja minkälainen elinkaari prosessilla 

on. Tutkimus lisää ymmärrystä työnantajabrändäyksestä liike-elämässä ja tuo 

prosessiteoriat osaksi työnantajabrändäystä koskevaa diskurssia. 

Tässä tutkimuksessa työnantajabrändäyksen prosesseja tutkitaan prosessiteorioiden 

avulla erityisesti menneisyys näkökulmasta, selvittämällä sitä, miten yritykset ovat 

rakentaneet onnistuneita työnantajabrändejä. Tutkimusmetodologiaksi valikoitui 

ankkuroitututkimus, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla kahden yrityksen 

työnantajabrändäystoiminnasta vastaavia päättäjiä. Haastateltavien päättäjien 

edustamat organisaatiot ovat menestyneet toistuvasti kaupallisen alan opiskelijoille 

kohdistetussa Universumin toteuttamassa halutuimmat työnantajat tutkimuksessa.  

Liikkeenjohdollisesta näkökulmasta tämä tutkimus tarjoaa johtajille ymmärrystä 

työnantajabrändäyksen vaiheista ja sen käytännön toteutuksesta. Tutkimus lisää 

ymmärrystä siitä, mitä vaiheita onnistuneen työnantajabrändin taustalta löytyy ja 

missä järjestyksessä näitä vaiheita on syytä toteuttaa. Tutkimus myös selittää, ketkä 

osallistuvat minkäkin vaiheen aikana brändäystyön tekemiseen ja keiden 

osallistuminen kussakin vaiheessa on tarkoituksenmukaista. Tutkimuksen avulla 

liikkeenjohdolle tarjotaan suuntaviivoja menestyvien työnantajabrändien 

rakentamiseen. 

Näin ollen tutkimuskysymykseksi muodostuu: 

Miten rakennetaan menestyviä työnantajabrändejä? 

Tämän tutkimuksen kontekstissa menestyvällä työnantajabrändillä viitataan brändiin, 

joka on tunnustettu kohderyhmässään houkuttelevaksi työnantajaksi ulkopuolisen 

tahon tekemässä tutkimuksessa. 
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Prosessiteorioiden avulla pyritään tyypillisesti muun muassa selvittämään missä 

ajallisessa järjestyksessä prosessinvaiheet eri ovat tapahtuneet (Van De Ven & Poole, 

1990). Tästä syystä prosesseista kerätty data koostuu tyypillisesti sellaisesta tiedosta 

kuten kuka teki mitä ja missä järjestyksessä (Langley, 1999). Erityisesti osallistuvien 

tahojen selvittäminen on keskeistä, koska työnantajabrändäykseen katsotaan 

osallistuvan laaja joukko sidosryhmiä markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta sekä 

liiketoimintajohtajista aina työntekijäliittoihin ja työntekijöihin kaikilla organisaation 

tasoilla (Martin, Gollan & Grigg, 2009; Mölk, 2018). Tästä syystä 

apututkimuskysymyksenä käytetään: 

1. Millaisista vaiheista työnantajabrändäyksen prosessi koostuu? 

2. Millä tavoin eri toimijat osallistuvat prosessiin sen eri vaiheiden aikana? 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Tutkimusprosessi alkoi tutustumisella prosessiteorioita ja työnantajabrändäystä 

käsittelevään kirjallisuuteen. Aikaisempaa prosessiteorioita ja työnantajabrändäystä 

käsittelevää kirjallisuutta etsittiin käyttämällä hakulausekkeita ”employer brand*” ja 

”process theor*” yhdessä ja erikseen. Koska kokonaisuuksia yhdistelevää tutkimusta 

ei löytynyt, se täytyi luoda integroimalla. Integroinnin tavoitteena on nähdä kaksi 

aikaisemmin toisistaan erillisenä nähtyä kokonaisuutta samankaltaisina, tyypillisesti 

yhdisteltynä kokonaisuutena (MacInnis, 2011).  

Koska aikaisempaa prosessiteorioita ja työnantajabrändäystä yhdistelevää tutkimusta 

ei ollut, päätettiin tutkimusmenetelmänä käyttää ankkuroitua tutkimusta (grounded 

theory). Ankkuroidulla tutkimuksella on paljon käyttömahdollisuuksia 

liiketaloustieteellisessä tutkimuksessa ja se on induktiivinen tutkimusmenetelmä, 

joka soveltuu erityisesti teorian kehittämiseen (Eriksson & Kovalainen, 2008: 154–

155). 

Koska tutkimus käsittelee nimenomaan menestyvien työnantajabrändien 

rakentamista organisaation sisäisestä näkökulmasta, päätettiin aineisto kerätä 

haastattelemalla kahta organisaatiota, jotka ovat tutkitusti onnistuneet rakentamaan 
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menestyneen työnantajabrändin. Menestyvällä työnantajabrändillä viitataan tässä 

tutkimuksessa työnantajabrändiin, joka on ulkoisen toimijan, tässä tapauksessa 

Universumin, tekemissä vertailuissa korkeilla sijoilla. Kummastakin organisaatiosta 

haastatteluun osallistui työnantajabrändistä vastaava henkilö. Aineisto kerättiin 

haastateltavilta semistrukturoiduilla haastatteluilla. Semistrukturoiduissa 

haastatteluissa tutkija on valmistellut aiheen ja selvitettävät asiat, mutta kysymysten 

järjestys ja sanavalinnat voivat vaihdella haastattelujen välillä. Tämän aineistonkeruu 

menetelmän keskeisiä hyötyjä on mahdollisuus uppoutua haastateltavan vastauksiin 

tarkemmin syventävillä kysymyksillä ja keskustelevan otteen säilyttäminen. 

(Eriksson & Kovalainen, 2008: 82)  

Aineisto luokiteltiin kolmivaiheisesti ankkuroidun tutkimuskäytännön mukaisesti, 

jonka jälkeen aineisto kyettiin analysoimaan. Aineistoa vertailtiin koko prosessin 

ajan aikaisempaan kirjallisuuteen tutkimuksen viitekehyksen pohjalta. 

Yhdistelemällä empiirisen aineiston ja aikaisemman kirjallisuuden havaintoja 

rakennettiin uutta teoriaa, joka on esitettynä myöhemmin tässä tutkimuksessa. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa lukija johdatellaan 

aiheeseen, esitellään tutkimusaukko, tutkimuskysymys, tutkimusmetodologia sekä 

tutkimuksen rakenne. Toinen luku käsittelee prosessiteorioita ja esittelee aikaisempaa 

kirjallisuutta prosessiteorioista. Tuossa luvussa esitellään tyypillisimmät 

prosessiteoriat ja niiden eroavaisuudet. Tutkimuksessa keskitytään tutkimaan 

työnantajabrändäämisen ilmiöitä ja vaiheita erityisesti teleologiateorian kautta. Tämä 

teoria sopii erityisesti kerroksittaisten ja kaoottisten prosessien kuvaamiseen ja 

tutkimiseen (Juntunen, 2015). 

Tutkimuksen kolmas luku käsittelee työnantajabrändäystä. Luku on jaettu neljään 

osaan. Kolme ensimmäistä osaa ovat tutkimuksen viitekehyksen pohjalta jaoteltuja 

työnantajabrändäämisen prosessin vaikuttavia asioita, joissa esitellään aikaisemman 

kirjallisuuden näkemyksiä aiheesta. Neljännessä osassa esitellään tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys, sekä työnantajabrändäämisen ja teleologisen prosessiteorian 

yhdistävä integroitu malli.  
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Tutkimuksen neljäs luku esittelee tutkimusmetodologian. Luku on jaettu kolmeen 

osaan, tutkimusmenetelmään, aineiston keräämiseen sekä aineiston analysointiin. 

Luvun aikana lukijalle perustellaan, minkä takia tutkimus toteutettiin ankkuroituna 

tutkimuksena, minkä vuoksi aineisto kerättiin semistrukturoiduilla haastatteluilla ja 

miten aineisto analysoitiin.  

Viidennessä luvussa esitellään empiirisen aineiston pohjalta johdetut tulokset. Luku 

on jaettu neljään alalukuun. Kolme ensimmäistä lukua ovat tutkimuksen 

viitekehyksen mukaan jaoteltuja osia. Ensimmäisessä osassa esitetään empiirisen 

aineiston havainnot työnantajabrändäämisen prosessista. Toisessa alaluvussa 

esitetään aineiston havainnot siitä, ketkä osallistuvat prosessin toteutukseen sen eri 

vaiheiden aikana. Kolmannessa alaluvussa aineistosta avataan, mitkä prosessin 

ulkopuoliset seikat vaikuttavat työnantajabrändäämisen toteutukseen. Luvun 

viimeinen alaluku vertailee empiirisen aineiston havaintoja aikaisempaan 

kirjallisuuteen ja samoin kuin muussakin tutkimuksessa, se on jaettu osiin 

tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti. 
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2  PROSESSITEORIAT 

Organisaatioiden kehittyminen ja muuntautuminen on ollut jo pitkään tutkijoita 

kiinnostava aihe  (Juntunen, 2015). Erityisesti strategiaprosesseja koskeva tutkimus 

on keskeistä, jotta ymmärretään, miten strategiaa suunnitellaan ja viedään 

käytäntöön. Strategiaprosesseja koskevan tutkimuksen kirjo on laaja. Jotta löydöksiä 

voidaan verrata toisiinsa, on keskeistä, että erilaiset prosessien viitekehykset on 

kuvattu. (Van de Ven, 1992). Prosessiteorioita käytetään selittämään miten ja miksi 

organisaatiot muuttuvat ja kehittyvät ajan saatossa (Van De Ven & Poole, 1995).  

Prosessitutkimuksessa on kaksi keskeistä päätyyppiä: varianssi- sekä prosessiteoriat. 

Varianssiteoriat keskittyvät selittämään tutkittavassa ilmiössä tai tahossa ajan 

kuluessa havaittuja muutoksia valituissa ulottuvuuksissa. Varianssiteorioille 

muutosta selitetään tyypillisesti itsenäisten muuttujien ja riippuvien muuttujien 

välisellä vuorovaikutuksella. Prosessiteoriat ovat taas tyypillisesti tarinallista 

kerrontaa tapahtumien ketjusta ja siitä, miten kehitys ja muutos etenevät (Van de Ven 

& Poole, 2005).  

Varianssiteoriat hyödyntävät tyypillisesti kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä 

erilaisilla kyselyillä, laboratoriotutkimuksilla, aika sarjoilla ja historia malleilla. 

Prosessiteoriden tutkimusasetelmat ovat tyypillisesti moniulotteisempia ja niissä 

hyödynnetään sekä kvalitatiivisia- että kvantitatiivisia menetelmiä. (Van de Ven & 

Poole, 2005) 

Van de Ven (1992) ryhmittelee organisaatioiden muutosprosessit neljään ryhmään, 

joita ovat elinkaari-, teleologia, evolutiivinen- ja dialektinen teoria. Sama ryhmittely 

on käytössä myös useissa myöhemmissä tutkimuksissa (mm. Van De Ven & Poole, 

1995; Juntunen 2015). 

Elinkaariteorian keskeinen metafora on orgaaninen kasvu. Tässä teoriassa muutos on 

ennaltamäärättyä. Muuttuvaan tahoon on sisäänrakennettu logiikka, ohjelma tai 

koodi, joka säätelee muutosta kohti haluttua lopputulosta. Ulkoinen ympäristö voi 

vaikuttaa siihen, miten kehittyvä taho näyttäytyy, mutta ei kehitykseen itseensä. 

Kehitys on kumulatiivista, eli aikaisemmilla tasoilla saavutettu kehitys kulkee 
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mukana seuraaville tasoille. Tapahtumien ja vaiheiden järjestys on ennalta määrätty, 

eikä sitä voi muuttaa, koska jokainen vaihe valmistelee siirtymistä seuraavaan 

vaiheeseen. (Van De Ven & Poole, 1995)  

Teleologiateorian keskeinen metafora on merkityksellinen yhteistyö. Tässä 

teoreettisessa viitekehyksessä oletetaan, että muuttuva taho on merkityksellinen ja 

muuntautumiskykyinen sekä kykenee muodostamaan suunnitelman kohti haluttua 

päämäärää, suorittamaan toimenpiteitä sen saavuttamiseksi ja seuraamaan 

kehitystään. Teleologiassa ei ole ennalta määrättyjä vaiheita tai järjestystä, vaan on 

oleellista, että muuttuva taho lähestyy päämääräänsä. Toimija on teleologisen 

tutkimuksen keskiössä, mutta teleologia myös tunnistaa rajoittavat tekijät. 

Esimerkiksi ympäristö voi rajoittaa sitä, miten tavoitetta kohti voidaan kulkea. (Van 

De Ven & Poole, 1995) 

Dialektinen teoria lähtee oletuksesta, että organisaatiot toimivat pluralistisessa 

maailmassa, jossa toisiinsa törmäilevät tapahtumat, voimat ja erilaiset arvot 

kilpailevat vallasta ja hallinnasta. Nämä vastakohdat voivat olla sisäisiä, jolloin 

organisaation sisäiset tavoitteet tai kiinnostuksen kohteet kilpailevat. Ne voivat myös 

olla ulkoisia, jolloin kilpailu vallasta tapahtuu pääasiassa eri organisaatioiden 

tavoitteiden välillä. Tässä teoriassa keskeisiä vertauskuvia ovat vastakkainasettelu ja 

yhteentörmäykset.   (Van De Ven & Poole, 1995) 

Dialektisessa prosessiteoriassa muutosta ja pysyvyyttä selitetään voiman tasapanona 

kahden kilpailevan tahon välillä. Muutos tapahtuu, kun kilpaileva voima, tapahtuma 

tai arvo saa etulyöntiaseman. Tällöin vallitsevan tilan käytännöt haastetaan ja syntyy 

antiteesi. Tämä antiteesi voi haastaa olemassa olevan teesin ja synnyttää muutoksen 

jonka lopputuloksena on synteesi. Synteesi on siis rakennelma, joka koostuu osasista 

teesiä ja antiteesiä. Antiteesi voi syrjäyttää kokonaan olemassa olevan teesin, jolloin 

siitä tulee uusi normi organisaatiossa. (Van De Ven & Poole, 1995) 

Evolutiivisessa teoriassa muutos nähdään kehänä, jonka vaiheita ovat muunnos, 

valinta ja säilyminen. Muunnokset ovat sattumanvaraisia tapahtumia, joita ei voida 

ennustaa. Valinta on seurausta kilpailusta, joka syntyy siitä, että organisaatioiden 

täytyy valita, miten sen rajalliset resurssit hyödynnetään. Säilyttäminen nähdään 
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luonnollisena vastavoimana valintojen ja muunnosten jatkuvassa kehässä. Evoluutio 

on siis jatkuvaa, kumulatiivisesti kasvavaa kehittymistä. Evolutiivisen 

prosessiteorian keskeinen metafora on kilpailusta selviäminen. (Van De Ven & 

Poole, 1995) 

 

 

Kuvio 1 Prosessiteoriat (mukaillen Van De Ven & Poole, 1995) 

Juntunen (2015) on esittänyt, että elinkaariteorian ja teleologiateorian kuvaukset ovat 

päällekkäisiä ja elinkaariateorian kuvauksen avulla voidaan esittää sekä objektiivisia 

että subjektiivisia ontologisia prosesseja. Juntunen (2015) kuitenkin esittää, että 

tutkittavan ilmiön ajallisella näkökulmalla on kuitenkin merkitystä ja teleologia 

soveltuu erityisesti monikerroksisten ja monimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen, kun 

prosessia tutkitaan sen tapahtuessa. Juntunen esittää ajallista mallia (kuvio 2), jossa 

elinkaariteoria soveltuu menneiden prosessien tutkimiseen, teleologia tällä hetkellä 

tapahtuvien prosessien tutkimiseen ja tulevaisuudessa tapahtuville prosesseille on 

oma kuvauksensa. 
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Kuvio 2 Elinkaari- ja teleologiateorian vaihtoehtoinen kuvaus (mukaillen Juntunen, 2015) 
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3 TYÖNANTAJABRÄNDÄYS 

3.1 Työnantajabrändäyksen vaiheet 

Työnantajabrändäyksellä ei ole tyypillisesti vahvoja muodollisia rakenteita ja tapoja 

toimia. Tämä johtuu pitkälti siitä, että työnantajabrändäystä tehdään yleisesti 

useamman osaston, kuten henkilöstöhallinnon ja markkinoinnin yhteistoimintana, 

eikä sille ole omaa osastoaan organisaation sisällä. (Mölk, 2018; Mölk & Auer, 

2018) Työnantajabrändäämisen vaiheita on kuitenkin kuvattu useissa tutkimuksissa. 

Ambler ja Barrow (1996) kuvaavat työnantajabrändin tuomia hyötyjä kehänä, jossa 

parhaat työntekijät johtavat parhaisiin liiketoimintayksiköihin, jotka taas johtavat 

parhaaseen maineeseen yrityksestä, joka johtaa siihen, että parhaat hakijat 

kiinnostuvat yrityksestä ja kehä voi käynnistyä uudelleen. Vaikka tämä on kuvaus 

hyvän työnantajabrändin hyödyistä, siinä on selkeitä yhtymäkohtia keskeiseen 

ajatteluun työnantajabrändäämisen vaiheista.  

Myöhemmässä tutkimuksessa paljon käytetty mallinnus työnantajabrändäyksen 

vaiheista on Backhausin ja Tikoon (2004) esittämä kolmivaiheinen malli, joka 

voitaisiin kuvata luontevimmin elinkaariteorian avulla (Van de Ven & Poole, 1995), 

koska vaiheet toteutuvat ennalta määrätyssä järjestyksessä ja erityisesti ensimmäinen 

vaihe valmistelee siirtymistä seuraaviin vaiheisiin. Tämän mallin vaiheet ovat: 

1. Arvolupauksen laatiminen 

2. Markkinointi ulkoisille kohderyhmille 

3. Markkinointi sisäisille kohderyhmille 

Arvolupauksen laatimisella viitataan siihen, että organisaation täytyy kyetä 

tunnistamaan ja pukemaan sanoiksi arvo, jota se työntekijöilleen tuottaa. Tämän 

arvolupauksen täytyy kummuta mm. organisaation kulttuurista, johtamistavoista, 

nykyisten työntekijöiden ominaisuuksista ja tuotteista, jotta se voi olla realistinen 

kuvaus ja vastata hakijan odotuksiin tämän työllistyessä. 
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Ulkoisille kohderyhmille suunnatun markkinoinnin tavoitteena on houkutella halutun 

kohderyhmän hakijoita kiinnostumaan organisaatiosta. Sisäisen markkinoinnin 

tavoitteena on lunastaa odotukset, jotka ovat syntyneet hakijoille ennen työsuhteen 

alkamista. Tämän vaiheen tavoitteena on myös sitouttaa henkilöstö organisaation 

arvoihin ja tavoitteisiin. 

Chhabra ja Sharma (2014) ovat omassa tutkimuksessaan esittäneet 

työnantajabrändäykselle nelivaiheista mallia, joka pohjautuu Bachkausin ja Tikoon 

(2004) malliin. Tämä malli alkaa organisaation ominaisuuksien analysoinnista. 

Vaiheen aikana ominaisuuksista johdetaan arvolupaus.  Seuraavassa vaiheessa 

arvolupauksesta viestitään, koska parhaatkaan työpaikat eivät saa hakijoita, jos 

hakijat eivät tiedä organisaation erinomaisuudesta. Kolmannessa vaiheessa 

arvolupauksen pohjalta työnantajakuva alkaa muodostua potentiaalisten 

työntekijöiden mielissä. Viimeisessä vaiheessa työnantajakuva muuttuu työnantajan 

houkuttelevuudeksi. Myös tämä malli on elinkaariteorian mukainen ja vaiheiden 

järjestys on ennalta määrätty. 

Kuten ylläesitetyistä esimerkeistä voidaan havaita, työnantajabrändäyksen prosessi 

on usein nähty vaiheittain lineaarisesti etenevänä prosessina. Etenkin Backhausin ja 

Tikoon (2004) mallissa, sekä siitä johdetuissa teorioissa (esim. Chhabra & Sharma, 

2014), kunkin vaiheen tulee toteutua ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen ja 

niiden järjestys on ennalta määrätty. Näkökulma näissä malleissa on siis 

elinkaariteorioiden mukainen (Van de Ven & Poole, 1992). Tämä ei ole yllättävää, 

ottaen huomioon Juntusen (2015) havainnon elinkaariateorian sopivuudesta jo 

tapahtuneiden ilmiöiden havainnollistamiseen.  

Kenties sen vuoksi, että työnantajabrändäämisen prosessia on aikaisemmassa 

tutkimuksessa kuvattu pääasiassa elinkaariteorian avulla, osa sen 

moniulotteisuudesta ja tasoista on jätetty havainnoimatta. Martin (ym., 2009) 

mainitsevat tutkimuksessaan, että organisaatiot joutuvat jatkuvasti 

tasapainottelemaan paikallisten ja kansainvälisten arvojen välillä. Martin (ym., 

2009), esittävät myös, että organisaatioiden kannattaisi painottaa paikallisuutta 

arvolupauksiensa luomisessa varmistaakseen aitouden ja puhuttelevuuden. Vaikka 

konteksti on hieman erilainen, myös kansallisesti toimivat organisaatiot joutuvat 
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jatkuvasti tasapainottelemaan yksikkötason ja konsernitason arvojen välillä. Tässä 

tutkimuksessa osoitetaan, että muun muassa tästä syystä työnantajabrändäyksessä on 

paljon kerroksellisuutta, joka on jäänyt aikaisemmissa tutkimuksissa havaitsematta. 

Mölk ja Auer (2018) tutkivat työnantajabrändin muodostumisen vaiheita johtamisen 

näkökulmasta. Kyseisessä tutkimuksessa tutkittiin kvalitatiivisin menetelmin yhden 

kansainvälisen suuryrityksen työnantajabrändäämisen alkupään vaiheita. Tutkijat 

tunnistivat kolme vaihetta: työnantajabrändäyksen rajaus ja määrittely, yhteistyön 

synnyttäminen ja säilyttäminen työnantajabrändäyksen aikana, ja johdon ideoiden ja 

rakenteiden haastaminen ja hyväksyminen. Toisin kuin aikaisemmin esitetyt mallit, 

Mölkin ja Auerin (2018) malli mukailee dialektista prosessiteoriaa ja tutkittavan 

ilmiön kehittymisen katsotaan tapahtuvan kahden yhteen törmäävän voiman 

seurauksena. Nämä vastavoimat syntyvät hierarkkisen vallan omaavan 

toimitusjohtajan ja käytännön toteutuksesta vastaavan HR-päällikön välille. 

Työnantajabrändäämisen prosessia on tarkasteltu myös evolutiivisten teorioiden 

kautta. Esimerkiksi Aggerholmin ym. (2011) tutkimuksessa työnantajabrändäämisen 

prosessin vaiheiksi on katsottu työnantajabrändin sitominen organisaation 

strategiaan, arvojen yhdessä luominen ja kestävän työnantaja-työntekijäsuhteen 

vakiinnuttaminen. 

Van De Ven ja Poole (1995) selittävät, että evolutiivisissa teorioissa valinta 

organisaatioissa tapahtuu pääasiassa eri vaihtoehtojen kilpaillessa organisaation 

rajallisista resursseista. Erityisesti arvojen yhdessä luomisen vaihe (Aggerholm ym., 

2011) muistuttaa evolutiivisen prosessiteorian kuvausta, koska tuon yhdessä 

luomisen seurauksena syntyy aikaisempien toimintatapojen kanssa kilpailevia 

ehdotuksia, joista kulloiseenkin ympäristöön parhaiten sopiva ratkaisu voittaa 

organisaation rajalliset resurssit käyttöönsä. Aggerholmin ym. (2011) mallin 

voidaankin katsoa mukailevan lähimmin evolutiivista prosessiteoriaa, vaikka siinä on 

myös piirteitä teleologiasta, esimerkiksi vahvan yhdessä tekemisen kautta sekä siinä 

mielessä, että prosessin vaiheiden sisältöä ei ole kuvattu kovinkaan tarkasti, vaan 

toimijat itse rakentavat vaiheiden sisällön asettamiensa päämäärien pohjalta. 
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Teleologiateorioissa keskeinen oletus on, että prosessiin sisältä vaikuttavat toimijat 

kykenevät asettamaan tavoitteensa ja mittaamaan kehitystä kohti tavoitteita. 

Tavoitteet ovatkin keskiössä, kun seurataan ilmiön tai tahon muutosta ja kehitystä. 

(Van de Ven & Poole, 1995) Työnantajabrändäyksen toimivuutta voidaan mitata 

esimerkiksi Kucherovin ja Samokishin (2016) käyttämällä työnantajabrändin pääoma 

mallilla, jossa on 2 sisäistä ja 2 ulkoista arvoa: 

𝐸𝑇𝐵 = 𝑥 + 𝑛 + 𝑦 + 𝑚 

jossa, 

Etb=työnantajabrändi pääoma 

x=työnantajabrändin tunnettuus 

n=työntekijäkokemus 

y=työnantajabrändin assosiaatiot 

m=uskollisuus työnantajabrändiä kohtaan 

Työntekijäkokemuksella on myös prosessin toimivuuden kannalta tärkeä rooli, koska 

aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu näyttöä työntekijöiden suosittelujen 

vaikuttavuudesta. Ambler ja Barrow (1996) esittivät tutkimuksessaan, että 

tyytyväisten työntekijöiden suositukset johtaisivat parempiin hakijoihin ja muun 

muassa hoitoalalla on voitu osoittaa, että nykyisen työntekijän suosituksesta 

hakemaan päätyneet työntekijät omasivat enemmän kokemusta, kuin hakijat, jotka 

aloittivat rekrytointiprosessin rekrytointi-ilmoituksen kautta (Williams, Labig ja 

Stone, 1993). 

Wilden, Gudergan ja Lings (2010) esittävät, että brändäyksen tuotosta arviodiaan sen 

johdonmukaisuuden, selkeyden, uskottavuuden ja siihen liittyvien investointien 

pohjalta.  Näiden ulottuvuuksien toimivuuden varmistaminen on brändäysprosessin 

kannalta keskeistä. 
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Prosessin toimivuuden kannalta on myös tärkeää, että brändi yhdenmukainen niin 

sisäisille kuin ulkoisillekin kohderyhmille. Muun muassa Knox ja Freeman (2006) 

esittävät tutkimuksessaan, että työnhakijoiden ja rekrytoijien välille voi syntyä kuilu, 

jos sisäinen työnantajakuva ja ulkoinen työnantajakuva ovat toisistaan poikkeavia. 

Heidän tutkimuksessaan käytetään mallia, jossa rekrytoijien mielikuvia (sisäinen), 

hakijoiden mielikuvia (ulkoinen) ja rekrytoijien arvioita hakijoiden mielikuvista 

(tulkittu), verrataan toisiinsa. Tutkimuksessa havaittiin, että hakijoiden ja rekrytoijien 

kuvat olivat toisistaan poikkeavia kaikissa, paitsi yhdessä kahdestakymmenestä 

tutkittavasta ulottuvuudesta. (Knox & Freeman, 2006) Työnantajabrändin täytyy olla 

rehellinen ja aito, jotta oikeanlaiset ja organisaatioon sopivat hakijat löytävät 

organisaatioon (Backhaus, 2016). 

3.2 Työnanatajabrändäykseen osallistuvat sidosryhmät 

Työnantajabrändäyksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu laaja joukko 

sidosryhmiä niin organisaation sisältä kuin ulkopuolelta. Martin (ym., 2009) 

esittävät, että työnantajabrändäyksen strategiseen suunnitteluun ja itse toteutukseen 

osallistuu laaja joukko sidosryhmiä, kuten hr-päättäjiä, liiketoimintapäättäjiä, littojen 

edustajia, työntekijöitä organisaation kaikilta tasoilta ja ulkoisia konsultteja. Mölk ja 

Auer (2018) mukailevat tätä käsitystä nimeämällä työnantajabrändäykseen 

osallistuviin sidosryhmiin eri liiketoimintojen ammattilaiset, HR-päättäjät, 

liiketoimintojen johtajat ja ylimmän johdon.  

Edlinger (2015) käsittelee tutkimuksessaan työnantajabrändin omistajien eli niin 

kutsuttujen työnantajabrändipäälliköiden työtä. Hän esittää, että koska 

työnantajabrändäys on vielä verraten uusi toiminto organisaatioissa ja se liittyy sekä 

sisäiseen että ulkoiseen tekemiseen, HR-johtamiseen ja markkinointiin, 

työnantajabrändäyksen omistajien täytyy tehdä paljon töitä luodakseen 

työnantajabrändäykselle vahvan ja uskottavan roolin organisaatiossa. Edlinger 

(2015) puhuu rajaavasta työstä, jossa työnantajabrändin omistajan täytyy rajata, 

minkälaisista asioista työnantajabrändi koostuu.  

Koska työnantajabrändäystyöhön osallistuu laaja joukko sidosryhmiä ja sen 

toteuttamiseen vaaditaan osaamista mm. henkilöstöjohtamisesta, markkinoinnista ja 
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viestinnästä, työnantajabrändistä vastaavien henkilöiden keskeiseksi työksi 

muodostuu monimutkaisten sidosryhmien ja verkostojen hallinta (Mölk & Auer, 

2018). 

Moroko ja Uncles (2008) esittävät tutkimuksessaan, että työntekijäkokemus 

voitaisiin nähdä työnantajabrändäämisen kontekstissa tuotteena ja 

työnantajabrändäyspäällikkö tuotepäällikön roolissa. Työntekijäkokemus tuotteena 

koostuu työnantajan työntekijälle tarjoamista hyödyistä ja ominaisuuksista, jotka 

vaikuttava työntekijän kokemukseen. Samassa tutkimuksessa esitetään, että 

yrityskulttuuri, käytännöt ja prosessit vaikuttavat keskeisesti tuon kokemuksen 

syntymiseen. (Moroko & Uncles, 2008)  

Myös työntekijöiden rooli on tärkeä työnantajabrändin rakentumisessa. Esimerkiksi 

Itamin ym. (2020) tutkimuksessa havaittiin, että työntekijöiden ja potentiaalisten 

työntekijöiden osallistaminen työnantajabrändäämisen tekemiseen vahvistaa 

psykologisen sopimuksen syntymistä ja pienentää ulkoisen ja sisäisen mielikuvan 

välistä kuilua. Aikaisemmissa tutkimuksissa on kiinnitetty myös huomiota siihen, 

että työnantajan arvolupaus rakentuu mm. nykyisten työntekijöiden ominaisuuksista 

ja heidän kokemasta arvostaan (Backhaus & Tikoo, 2004). Työntekijät ovat myös 

osaltaan vaikuttamassa työnantajabrändin rakentumiseen osallistumalla jatkuvaan 

dialogiin työnantajan kanssa (Aggerholm ym., 2011) 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, että ylimmän johdon 

osallistuminen työnantajabrändien strategiseen suunnitteluun ja sen toteuttamiseen 

on tärkeää siitä saatavien hyötyjen maksimoimiseksi. Ylin johto voi muun muassa 

vaikuttaa tuomalla työnantajabrändin keskeiset elementit osaksi organisaation 

prosesseja esimerkiksi koulutuksissa, kokouksissa ja muussa sosiaalisessa 

kanssakäymisessä (Aldousari, Robertson, Yajid & Ahmed, 2017). Backhaus (2016) 

nimeää, että ylimmän johdon keskeinen tehtävä on varmistaa, että ulospäin viestitty 

brändi on myös todellisuutta organisaation sisällä. Ylimmän johdon osallistumisen ja 

tuen on havaittu vaikuttavan positiivisesti yrityskulttuuriin (Kim & Park, 2020), jolla 

taas on havaittu yhteys sekä työnantajabrändäykseen että uskollisuuteen 

työnantajabrändiä kohtaan (Backhaus & Tikoo, 2004). 
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3.3 Työnantajabrändäykseen välillisesti vaikuttavat ilmiöt 

Työnantajabrändi ei synny ja vaikuta tyhjiössä, vaan siihen vaikuttaa laaja kirjo 

erilaisia sisäisiä ja ulkoisia kokonaisuuksia. Aikaisemmissa tutkimuksissa on laajasti 

hyväksytty, että esimerkiksi kuluttajabrändillä on suora vaikutus työnantajabrändiin 

(Moroko & Uncles, 2008; Mosley, 2007; Russel & Brannan, 2016). Russel ja 

Brannan (2016) ovatkin kritisoineet sitä, että työnantajabrändäystä tutkitaan usein 

vahvan kuluttajabrändin omaavien yritysten näkökulmasta, jotka nauttivat laajaa 

tunnettuutta ja näin ollen työnantajabrändäyksen vaikuttavuus jää epäselväksi.  

Mosleyn (2007) tutkimuksessa esitetään malli (kuvio 3), jossa työnantajabrändin, 

kuluttajabrändin ja organisaatiobrändin antamat arvolupaukset ovat jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa keskenään. Kuluttaja- ja työnantajabrändi toimivat toisiaan 

tukevina ja rajoittavina entiteetteinä, jonka välillä organisaatiobrändin tehtäväksi jää 

vaalia kokonaisbrändin eheyttä ja johdonmukaisuutta. Samalla voidaan ajatella, että 

organisaatiobrändin arvot ohjaavat työnantajabrändiä ja asettavat 

työnantajabrändäykseen raamit siitä, minkälaisilla hyödyillä potentiaalisia hakijoita 

voidaan houkutella (Foster, Punjaisri & Cheng, 2010). 

 

Kuvio 3 Organisaation brändien välinen vaikuttavuus (mukaillen Mosley, 2007) 

Työnantajabrändäykseen liittyvä työ on myös jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa 

rekrytoinnin kanssa. Esimerkiksi Russelin ja Brannanin (2016) tutkimuksessa 

rekrytointi- ja valintaprosessin havaittiin vaikuttavan työnantajabrändin 
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muodostumiseen. Työnantajabrändäys on myös luontaisesti lähellä rekrytointia 

akateemisesta näkökulmasta, koska jo Amblerin ja Barrown (1996) mallissa 

lähdetään oletuksesta, että työnantajabrändäyksen avulla organisaatioihin voidaan 

saada parempia hakijoita. Työnantajabrändin voisikin verrata liittyvän rekrytointiin 

yhtä läheisesti kuin tuotebrändi liittyy myyntiin ja markkinointiin. 

Organisaatiokulttuurin ja työnantajabrändäyksen välillä on myös kaksisuuntainen 

vaikuttavuussuhde. Toisaalta organisaatiokulttuurin pohjalta rakennetaan 

työnantajabrändin arvolupausta ja houkuttelevuustekijöitä, mutta 

työnantajabrändäystyön tavoitteena on myös sitouttaa ja hankkia henkilöstöä, joka on 

motivoitunutta toimimaan organisaatiokulttuurin mukaisesti. (Backhaus & Tikoo. 

2004) Työnantajabrändin oikeanlaisella johtamisella vahvistetaan oikeanlaisen 

kulttuurin vahvistumista, joka taas osaltaan vaikuttaa paremman asiakaskokemuksen 

syntymiseen (Ambler & Barrow, 1996; Mosley, 2007). Toki on muistettava, että 

johdon on syytä varmistaa, että tämä kulttuurin johtaminen työnantajabrändäyksen 

kautta täytyy olla samanlaista läpi organisaation jokaisesta asiakaspalvelijasta 

perimmäisiin taustatoimintoihin (Mosley, 2007).  

Aggerholm ym. (2011) huomioivat tutkimuksessaan, että ympäröivän maailman 

muutokset vaikuttavat jatkuvasti organisaatioihin. Muutokset toimintaympäristössä 

vaikuttavat sidosryhmien odotuksiin ja sitä kautta suoraan työnantajan ja työntekijän 

välisiin suhteisiin. Organisaatioiden täytyy kyetä jatkuvasti mukauttamaan 

toimintaansa erilaisten ympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi ja pohtia mihin 

asioihin keskittyminen on tärkeää missäkin maailmantilanteessa. (Aggerholm ym., 

2011) 

3.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja integroitu malli 

Tutkimuksessa päätettiin tutkia työnantajabrändäyksen prosessia erityisesti teleologia 

pohjalta, koska teleologiateoria sopii tilanteisiin, joissa tutkitaan yhden kohteen, 

tässä tapauksessa työnantajabrändäyksen muutoksia (Van De Ven & Poole, 1995). 

Itse prosessin lisäksi päätettiin selvittää myös prosessiin vaikuttavia toimijoita sekä 

prosessin ulkopuolelta vaikuttavia tahoja. Prosessiin vaikuttavat tahot otettiin osaksi 

tutkimusta erityisesti siitä syystä, että teleologian keskeinen metafora on 
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merkityksellinen yhteistyö ja koska apututkimuskysymyksenä käytettiin ”Millä 

tavoin eri toimijat osallistuvat prosessiin sen eri vaiheiden aikana?”. Ulkoisesti 

vaikuttavat tekijät taas otettiin mukaan siksi, että sekä teleologiateoria tunnistaa 

ulkoisen ympäristön vaikutukset. (Van De Ven & Poole, 1995)  

 

Taulukko 1 Työnantajabrändäyksen teoreettinen viitekehys 

Tutkimuksen kohde Aikaisempi tutkimus Keskeiset havainnot 

Työnantajabrändäyksen 

prosessi 

Backhaus & Tikoo, 2004 

 

3-vaihetta, arvolupaus, 

markkinoiminen sisäisille 

kohderyhmille, markkinoiminen 

ulkoisille kohderyhmille 

Leekha ym., 2014 

 

4-vaihetta, organisaation 

ominaisuuksien analysointi, 

niistä viestiminen, 

työnantajakuva muodostuu 

hakijoiden mielissä, 

työnantajakuva muuttuu 

työnantajan houkuttelevuudeksi. 

Mölk & Auer, 2018 

 

3-vaihetta, 

työnantajabrändäyksen rajaus ja 

määrittely, yhteistyön 

syventäminen ja säilyttäminen, 

johdon ideoiden ja rakenteiden 

haastaminen ja hyväksyminen 

Aggerholm ym., 2011 3-vaihetta, työnantajabrändin 

sitominen organisaation 
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strategiaan, arvojen yhdessä 

luominen ja kestävän työnantaja-

työntekijäsuhteen 

vakiinnuttaminen 

Prosessiin osallistuvat 

sidosryhmät 

Martin ym., 2009 Prosessiin osallistuu mm. hr-

päättäjiä, liiketoimintapäättäjiä, 

työntekijöitä, liittojen edustajia 

ja ulkopuolisia konsultteja 

Edlinger, 2015 Prosessin omistajien täytyy 

rajata, minkälaisista asioista 

työnantajabrändi koostuu 

Mölk & Auer, 2018 Työnantajabrändäämisen aktorin 

keskeinen tehtävä on hallita 

laajoja ja monimutkaisia 

verkostoja 

Moroko & Uncles, 2008 Työnantajabrändi voidaan nähdä 

tuotteena ja työnantajabrändin 

aktori tuotepäällikkönä 

Aggerholm ym., 2011 Työntekijät osallistuvat 

työnantajabrändin rakentamiseen 

yhteisen luomisen kautta 

Aldousari ym., 2017 Ylin johto valvoo, että 

työnantajabrändäyksen teemat 

tulevat osaksi organisaation 
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prosesseja 

Backhaus, 2016 Ylin johto valvoo, että ulospäin 

viestitty työnantajabrändi on 

todellisuutta myös organisaation 

sisällä 

Työnantajabrändäykseen 

välillisesti vaikuttavat ilmiöt 

Mosley, 2007 Kuluttajabrändi, 

organisaatiobrändi ja 

työnantajabrändi ovat 

vuorovaikutuksessa toisiinsa. 

Organisaatiobrändi varmistaa 

yhdenmukaisuuden 

 Foster ym., 2010 Organisaatiobrändi ohjaa 

työnantajabrändiä ja asettaa 

raamit sille, minkälaisilla 

lupauksilla hakijoita voidaan 

houkutella  

 Russel & Brannan, 2016 Rekrytoinnissa käytetyt tekniikat 

vaikuttavat osaltaan 

työnantajabrändin rakentumiseen 

 Backhaus & Tikoo, 2004 Organisaatiokulttuurilla ja 

työnantajabrändillä on 

kaksisuuntainen 

vaikuttavuussuhde 

 Mosley, 2007 Työnantajabrändäämisen kautta 

voidaan rakentaa halutunlaista 
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organisaatiokulttuuria 

 Aggerholm ym., 2011 Työnantajabrändäyksen aikana 

täytyy kyetä huomioimaan 

ympäröivän maailman muutokset 

ja niiden vaikutukset 

työntekijöiden ja -hakijoiden 

arvoihin 

 

Aikaisemmissa alaluvuissa esitetyistä havainnoista koostettiin tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys työnantajabrändäyksen osalta. Empiirisen aineiston 

havaintoja verrataan aikaisempaan tutkimukseen seuraavan taulukon mukaisesti 

(taulukko 1). 

Koska työnantajabrändäämisen prosesseja ei ole aikaisemmin tutkittu varsinaisesti 

prosessiteorioiden avulla, täytyi tutkimusta varten rakentaa myös integroitumalli, 

jossa yhdistellään teleologiateoriaa sekä työnantajabrändäystä. Integroinnin avulla 

kahdesta aikaisemmin yhdistelemättömästä kokonaisuudesta pyritään löytämään 

yhteneväisyyksiä ja luomaan uutta (MacInnis, 2011). Integroitumalli rakennettiin 

yhdistelemällä Van De Venin ja Poolen (1995) esittämän teleologian kuvauksen ja 

työnantajabrändäämisen aikaisempien prosessikuvausten rakenteita (Taulukko 2). 

Kuten taulukosta voidaan havaita, aikaisempi työnantajabrändäämisen prosessia 

kuvannut kirjallisuus on sivuuttanut teleologisen prosessin käynnistävän voiman, 

tyytymättömyyden. Kuvaukset ovat siis jokseenkin vaillinaisia, koska prosessi ikään 

kuin käynnistyy tyhjästä, ilman selkeää tarkoitusta. 

Etsintä ja vuorovaikutus vaiheita aikaisemmassa tutkimuksessa on kuvattu laajasti. 

Käytännössä koko Mölkin ja Auerin (2018) esittämän prosessikuvauksen voidaan 

katsoa tapahtuvan tämän vaiheen sisässä. On kuitenkin keskeistä huomioida, että 

koko tuo prosessi on dialektisen prosessiteorian mukainen, jossa koko prosessi 
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rakentuu vuorovaikutuksen ja konfliktin ympärille (Van De Ven & Poole, 1995). 

Myös muissa tässä tutkimuksessa käytettyjen aikaisempien tutkimusten malleissa on 

vaiheita, jotka osuvat tähän kohtaan teleologian kuvausta. 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa ei ole juurikaan käsitelty tavoitteiden asettamista. 

Aggerholmin ym. (2011) mallin työnantajabrändin sitominen osaksi organisaation 

strategiaa-vaiheen voidaan katsoa jollain tavalla liittyvän tavoitteiden asettamiseen, 

mutta sekään ei varsinaisesti maalaa tavoitetilaa, jota kohti muuttuva taho 

systemaattisesti pyrkii.  

 

 

 

Taulukko 2 Integroitu malli 

Teleologian vaiheet Työnantajabrändäyksen 

vaiheet 

Aikaisempi tutkimus 

Tyytymättömyys - - 

Etsintä/vuorovaikutus Työnantajan arvolupauksen 

luominen 

Backhaus & Tikoo, 2004 

Organisaation ominaisuuksien 

analystointi 

Chhabra & Sharma, 2014 

Työnantajabrändin rajaus ja Mölk & Auer, 2018 
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määrittely 

Yhteistyön syventäminen ja 

säilyttäminen 

 

Johdon ideoiden ja rakenteiden 

haastaminen ja hyväksyminen 

 

Arvojen yhdessä luominen Aggerholm ym., 2011 

Työnantaja-työntekijäsuhteen 

vakiinnuttaminen 

 

Tavoitteiden asettaminen Työnantajabrändi sitominen 

osaksi organisaation strategiaa 

Aggerholm ym., 2011 

Toteutus Markkinoiminen sisäisille 

kohderyhmille 

Backhaus & Tikoo, 2004 

Markkinoiminen ulkoisille 

kohderyhmille 

 

Organisaation ominaisuuksista 

viestiminen 

Chhabra & Sharma, 2014 

Erityisesti elinkaariteoriaa muistuttavat aikaisemmat mallit kuvaavat 

toteutusvaihetta. Sekä Backhausin ja Tikoon (2004) sekä Chhabran ja Sharman 
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(2014) malleissa käsitellään toteutusvaihetta ja se kuvataan markkinoimisena tai 

viestintänä halutuille kohderyhmille. 

Kuten integroiduista mallista voidaan havaita, työnantajabrändäämisen prosesseja ei 

ole aikaisemmin kuvattu teleologisesta lähtökohdasta ja tämä tutkimus avaa tuota 

tutkimuskenttää. 

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytetään näitä kahta yllä esitettyä 

taulukkoa. 
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4 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

Tässä luvussa lukijalle esitetään mitä tutkimusmenetelmää tutkimuksessa 

hyödynnettiin, miten aineisto kerättiin ja miten se analysoitiin. Luku on jaettu 

kolmeen osaan, joista ensimmäisessä esitellään tutkimusmenetelmä, toisessa 

aineiston keruu ja sen vaiheet sekä kolmannessa osassa miten aineisto analysoitiin. 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Kuten aikaisemmin on esitetty, työnantajabrändäämisen prosesseja ei ole 

aikaisemmissa tutkimuksissa tutkittu prosessiteorioiden avulla. Koska tässä on 

ilmeinen tutkimusaukko ja tarve aikaisempien mallien jalostamiselle (mm. Backhaus 

& Tikoo, 2004, Chhabra & Sharma 2014) sekä uuden teorian luomiselle, päätettiin 

tutkimusmenetelmänä käyttää ankkuroitua teoriaa (grounded theory). 

Ankkuroitu teoria kuvaa sekä tutkimusmenetelmää että lopputulosta ja se soveltuu 

parhaiten keskialueen teorian (middle-range theory) kaivamiseen empiirisestä 

aineistosta. Tämän tutkimusmenetelmän keskeisenä tavoitteena on teorian 

kehittäminen. Ankkuroidun teorian tutkimuksessa käytetään sekä induktiivista, että 

deduktiivista päättelyä. Induktiivinen päättely kuvaa tapaa, jossa aineiston tulkinta 

lähtee empiirisestä datasta, kun taas deduktiivisessa päättelyssä tutustutaan ensin 

aikaisempiin teorioihin ja tulkitaan aineistoa erilaisten hypoteesien kautta. (Erikson 

& Kovalainen, 2008: 22–24; 154–156) Toisin sanoen, tässä tutkimuksessa pyritään 

luomaan uutta teoriaa työnantajabrändäyksen prosessien ymmärtämiseen, käymällä 

tiivistä vuoropuhelua empiirisen datan ja aikaisemman kirjallisuuden välillä. 

Koska tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä käytetään ”Miten rakennetaan 

menestyviä työnantajabrändejä?”, päätettiin tutkimus toteuttaa 

monitapaustutkimuksena (multiple case study). Eriksson ja Kovalainen (2008, s.157) 

esittävät, että ankkuroidun teorian tutkimukset, jotka käyttävät tutkimusstrategiana 

tapaustutkimuksia, soveltuvat erinomaisesti uusien teorioiden synnyttämiseen. 

Van De Ven ja Poole (2005) esittävät yhdeksi prosessitarinoiden tutkimuksen 

työkaluista useiden kohteiden tutkimista. Tämä kvalitatiivinen analysointitapa 
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mahdollistaa toisiaan muistuttavien ilmiöiden vertaamista keskenään ja 

lopputuotoksena voi olla esimerkiksi visuaalinen kuvaus ilmiöstä, matriisi esitys tai 

vertailuja ja tiivistyksiä. Tässä tutkimuksessa tutkitaan kahta 

työnantajabrändäyksessä meritoitunutta yritystä ja pyritään ymmärtämään mitä 

samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia niiden toiminnassa on ollut 

työnantajabrändäyksen eri vaiheissa. 

Tutkimuksen keskiössä eivät ole kuitenkaan varsinaisesti tutkittavat case yritykset, 

vaan tarkoituksena on vertailla kahden onnistuneena pidetyn työnantajabrändin 

rakentumisen vaiheita keskenään ja havaita niin samankaltaisuuksia kuin 

eroavaisuuksiakin näiden välillä. Stake (1995 via Eriksson & Kovalainen. 2008: 124) 

kutsuukin tämän tyyppistä strategiaa instrumentaaliseksi tapaustutkimukseksi, jossa 

pääasiallisena tavoitteena ei ole tulkita ja ymmärtää tapausta itsessään, vaan käyttää 

sitä työkaluna johonkin muuhun. 

Prosessiteorioiden tutkimuksessa tutkitaan tyypillisesti sitä, miten muutos etenee 

(Van de Ven & Poole, 2005). Tästä syystä tutkimukset ovat tyypillisesti ajallisesti 

varsin pitkäkestoisia, jotta muutosta voidaan havainnoida niin menneessä- kuin myös 

nykyisessä- ja tulevassa aikaperspektiivissä. Esimerkiksi Juntusen (2015) 

tutkimuksessa aineistoa on kerätty 3 vuoden aikana tarkkaillen yrityksen 

muutosprosessia.  

Koska Pro Gradu tutkielmassa useita vuosia kestävän aineiston kerääminen on 

haastavaa, tutkimus toteutettiin haastattelun keinoin. Toisaalta vaikka tämän 

aineiston keräysmenetelmän seurauksena data perustuu haastatteluun osallistuvien 

henkilöiden omaan tulkintaan ja muistiin menneestä, se mahdollistaa aihealueen 

tutkimuksen avaamisen. 

4.2 Aineiston keruu 

Aineiston kerääminen alkoi haastattelukysymysten laatimisella. 

Haastattelukysymykset suunniteltiin siten, että haastateltavat voisivat avata 

kokemuksiaan työnantajabrändäämisen vaiheista, siihen osallistuvista henkilöistä ja 

sidosryhmistä, käytännöistä ja prosessiin vaikuttavista asioista.  
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Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä empiiristen havaintojen pohjalta 

siitä, mitä vaihteita menestyvän työnantajabrändäyksen aikana toteutetaan ja mitkä 

toimijat ovat aktiivisesti viemässä prosessia kussakin vaiheessa. Tästä syystä 

aineistonkeruu menetelmäksi valikoitui semistrukturoidut haastattelut. Erikson ja 

Kovalainen (2008: 82) esittävät, että semistrukturoidut haastattelut soveltuvat hyvin 

tutkimuksiin, joissa halutaan saada vastauksia kysymyksiin ”mitä” ja ”miten”. 

Lisäksi tämä menetelmän hyötynä voidaan pitää sitä, että haastateltavat henkilöt 

voivat jakaa näkökulmia ja kokemuksia, jotka liittyvät tutkittavaan aiheeseen 

(McIntosh & Morse, 2015).  

Koska tutkimuksen kohteeksi haluttiin yrityksiä, joiden työnantajabrändäystä 

voidaan pitää onnistuneena, oli luonnollista selvittää, mitkä tahot julkaisevat ranking 

tutkimuksia menestyneistä työnantajabrändeistä. Universum toteuttaa vuosittain 

”Suomen ihanteellisimmat työnantajat” ja ”Suomen ihanteellisimmat työnantajat 

opiskelijoille” kyselytutkimukset, joissa listataan järjestykseen eri alojen 

ammattilaisten ja opiskelijoiden uskomuksia parhaista työnantajista. Tähän 

tutkimuksen haastatteluun kutsuttiin henkilöitä yrityksistä, jotka ovat sijoittuneet 

korkealle kaupallisen alan opiskelijoiden näkökulmasta Suomen ihanteellisimmat 

työnantajat opiskelijoille 2020-tutkimuksessa. 

Haastatteluun osallistui työnantajabrändistä vastaava henkilö kahdesta yrityksestä. 

Yritykset esiintyvät tutkimuksessa anonyymisti haastateltavien pyynnöstä. 

Kummatkin yritykset ovat tunnettuja suomalaisia yrityksiä, joiden kuluttajabrändi on 

tunnettu kotimarkkinassa. Yrityksiin viitataan jäljempänä Yrityksenä A ja Yrityksenä 

B. Yritys A:sta haastateltu henkilö kuuluu työnantajakuva-tiimiin ja vastaa osaltaan 

työnantajabrändin rakentamisesta. Yrityksestä B haastateltu henkilö on 

henkilöstöpäällikkö, joka vastaa kyseisessä yrityksessä työnantajabrändistä. 

Haastattelut toteutettiin Teams-videoyhteyden kautta kevään 2021 aikana. 

Haastattelut nauhoitettiin ja aineisto litteroitiin analysointia varten. 
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4.3 Aineiston analysointi 

Ankkuroidussa tutkimuksessa aineisto luokitellaan kolmivaiheisesti. Vaiheita ovat 

avoin, aksiaalinen ja valikoiva (open, axial, selective). Avoimessa luokittelussa 

aineisto jaetaan pienempiin osiin, analysoidaan, verrataan ja kategorisoidaan. 

Vaiheen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia asioita datassa käsitellään. 

Aksiaalisessa luokittelussa siirrytään abstraktimmalle tasolle ja pyritään löytämään 

vähemmän ilmeisiä yhteneväisyyksiä aineistossa ilmenneiden tapahtumien ja 

asioiden välille. Tässä vaiheessa pienemmistä luokista pyritään muodostamaan 

kategorioihin ja yhdistämään luokkia kohti teorian muodostumista. Valikoivassa 

luokittelussa yhdistetään ja jalostetaan analyysiä teoreettiseksi kehykseksi. (Eriksson 

& Kovalainen, 2008: 160–161) 

Aineiston analysointi alkoi siis avoimella luokittelulla. Tämän vaiheen aikana 

litteroitu haastattelumateriaali koodattiin. Erilaisia koodeja syntyi tässä vaiheessa 49. 

Koodattua aineistoa vertailtiin case-yritysten välillä ja pyrittiin huomaamaan 

eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä.  

Koodattujen luokkien perusteella tutkija pyrki tässä vaiheessa myös ymmärtämään 

mitkä asiat toistuvat aineistossa ja minkälaisia teemoja se pitää sisällään. Koska 

aineisto kerättiin semistrukturoitujen haastattelujen avulla, case-yritysten narratiivit 

olivat jokseenkin poikkeavia samankaltaisissakin teemoissa (Erikson & Kovalainen, 

2008: 82), minkä vuoksi datan tulkitseminen vaati erityistä huolellisuutta. 

Avoimen koodauksen tulkinnan aikana keskityttiin myös havainnoimaan mitä asioita 

aikaisempi tutkimus on ohittanut ja mitkä teemat toistuvat linjassa aikaisemman 

tutkimuksen kanssa. Selkeänä havaintona mainittakoon, että aikaisempi tutkimus on 

jättänyt huomiotta muun muassa työnantajabrändäystyön kerroksittaisuuden, 

sisäisten sidosryhmien osallistamisen tärkeyden ja ympäröivän ympäristön 

merkittävän vaikuttavuuden huomioimisen tekemiseen.  

Seuraavassa vaiheessa, aksiaalisessa luokittelussa, avoimen luokittelun koodeja 

alettiin yhdistää isommiksi luokiksi, joiden pohjalta teoriaan johtavaa analyysia olisi 

helpompi käsitellä. Aineiston luokittelussa oli alun perin tarkoituksena käyttää 
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integroitua mallia ja luokitella esiin nousseet ilmiöt aluksi kolmeen kategoriaan: 

tyytymättömyys, arvolupaus ja toteutus. Koodatun aineiston analysoinnin yhteydessä 

kävi kuitenkin selväksi, että tällainen aineiston luokittelu ei antaisi oikeaa kuvaa 

prosessista ja sen ilmiöistä. Eriksson ja Kovalainen (2008: 127–128) toteavatkin, että 

case-tutkimuksille on tyypillistä, että aineiston keräämisen ja analysoinnin välillä on 

vuoropuhelua ja ne menevät usein limittäin, vaikka ne esitellään erillisinä 

tutkimuksen vaiheina.  

Aksiaalisen koodauksen aikana aineistosta alkoi nousta esiin erilaisia selkeitä 

teemoja, joiden alle koodattua aineistoa alettiin jaottelemaan. Ennen aksiaalista 

koodausta tutkimuksen teoreettinen viitekehys oli rakennettu toisella tavalla, mutta 

koska aksiaalisen koodauksen aikana osoittautui, että sidosryhmien ja prosessin 

ulkopuolisten asioiden vaikutus on niin merkittävä, teoreettinen viitekehys 

rakennettiin uudestaan, nykyiseen muotoonsa. Osa koodatusta aineistosta liittyi 

selkeästi itse prosessin suorittamiseen, toteuttamiseen ja suunnitteluun, mutta 

haastateltavat nostivat yllättävän paljon esiin ilmiöitä, jotka liittyivät selkeästi 

prosessiin vaikuttaviin asioihin, kuten prosessiin osallistuviin toimijoihin, sekä 

ulkoiseen ympäristöön. Näin syntyi kolme pääkategoriaa, jotka ovat tutkimuksen 

viitekehyksen mukaisesti: 

1. Työnantajabrändäämisen prosessi 

2. Työnantajabrändäykseen välillisesti vaikuttavat asiat 

3. Työnantajabrändäämisen osallistuvat tahot 

Luokiteltu aineisto on esitetty Taulukossa 3.  

Aineisto analysoitiin ja sitä verrattiin aikaisempaan tutkimukseen edellisessä luvussa 

esitetyn viitekehyksen mukaisesti. Havaintojen pohjalta siirryttiin viimeiseen 

vaiheeseen, valikoivaan koodaukseen, jonka aikana teleologia valikoitui 

hyödynnettäväksi prosessiteoriaksi. Tässä rakentui myös ymmärrys siitä, miltä 

aikaisemman tutkimuksen ja empiirisen aineiston pohjalta työnantajabrändäämisen 

prosessi näyttää. 
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Taulukko 3 Työnantajabrändäämisen prosessi, siihen osallistuvat tahot ja välillisesti vaikuttavat tekijät 

Työnantajabrändäämisen 

prosessi 

Työnantajabrändäämisen 

osallistuvat tahot 

Työnantajabrändäämisen 

välillisesti vaikuttavat asiat 

Tuotteen (tarjottavan 

työtehtävän) kohdentaminen ja 

mielenkiintoinen viestiminen 

Liiketoiminnan 

osallistaminen 

Työnantajabrändin ja 

rekrytoinnin suhde / 

Työnantajabrändäys sekoittuu 

muihin toimintoihin 

Viestinnän pitää puhutella 

kohderyhmää 

Rekrytointiviestinnän / 

Brändäyksen tarve nousee 

liiketoiminnasta 

Muun brändipääoman vaikutus 

työnantajabrändiin / yhtenäinen 

brändi 

Rekrytointien strateginen 

suunnittelu 

Yhdessä tekeminen ”Kuluttajabrändin” asettamat 

raamit/Kuluttajabrändivetoisuus 

/ Ristiriita Kuluttaja- vs. ta-

brändi 

Sisäinen viestintä / lupausten 

lunastaminen 

Työnantajabrändäämisen 

arvostus / merkitys / 

myyminen ylimmälle 

johdolle 

Vetovoimaisuuden johtaminen 

arvoista 

Arvolupauksen luominen Yhteistyö ulkoisten 

sidosryhmien kanssa 

Toimialan uniikki luonne 

vetovoimatekijänä 

Mittarit Henkilöstön sitouttaminen   

Määrittely yleisellä tasolla 

millaisia ihmisiä halutaan töihin 

Työnantajabrändäämisen 

aktori 

 

Työnantajan vetovoimaisuuden 

määrittely 

Ulkopuolisten 

kumppaneiden 

hyödyntäminen 

 

Brändin tasot Työnantajabrändäämisen 

substanssiosaamisen puute 

 

Urapolkujen rakentaminen 

Markkinoinnin kärjen suunnittelu 

Toteutus 

Työnantajabrändäämisen 

Persoona sidonnaisuus  

Liiketoiminnan 

vastuuttaminen 

Osaamispääoman 
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vaikuttavuuden myyminen 

sisäisille kohderyhmille 

Matala kuilu lupausten ja 

todellisuuden välillä 

Hakijoiden työnantajakuvien 

selvittäminen (Kvalitatiiviset 

mittarit) 

Operatiivinen tekeminen 

Brändin tarinallistaminen 

Brändin strateginen suunnittelu 

Brändäyksen emergentti luonne  

Ajallinen vaikutus / 

tulevaisuuden näkymät 

Suunnitelmallisuus 

Systemaattisuus / Jatkuvuus 

Työnantajabrändäämisen 

strateginen merkitys 

Työnantajakuvan yhtenäisyys 

kehittäminen 

Omistajan rooli 

(liiketoiminnassa) 

Työnantajabrändäämisen 

vastuut 
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5 EMPIIRISEN ANALYYSIN TULOKSET 

Tässä luvussa esitetään empiirisen analyysin tulokset. Luku on jaettu neljään 

alalukuun. Kolmessa ensimmäisessä alaluvussa avataan empiirisen aineiston 

havaintoja tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti. Neljännessä alaluvussa näitä 

havaintoja vertaillaan aikaisempaan kirjallisuuteen. 

5.1 Työnantajabrändäämisen kerroksellisuus ja prosessit 

Tässä alaluvussa esitellään minkälaista ymmärrystä ja minkälaisia havaintoja 

analyysin pohjalta syntyi työnantajabrändäämisen prosesseihin liittyen. Luku alkaa 

osiolla, jossa keskitytään työntekijäbrändäyksen kerroksellisuuteen. Aineiston 

käsittelemisen aikana kävi ilmi, että kerroksellisuus on keskeinen osa 

työnantajabrändäystoimia ja eri tasojen ja kerroksien ymmärtäminen on keskeistä 

prosessien ymmärtämisen näkökulmasta. 

5.1.1 Työnantajabrändäyksen kerroksellisuus 

Haastatteluista saatiin viitteitä siitä, että työnantajabrändäykseen liittyy rakenteita, 

tarkemmin sanottuna kerroksellisuutta, jota aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole 

huomioitu. Työnantajabrändäämisen prosessien kuvaaminen mahdollistuu tämän 

kerroksellisuuden, sen eri tasojen prosessien luonteiden ja eri tasoilla toimivien 

toimijoiden roolien ymmärtämisen kautta. 

Tämän alaluvun alussa esitellään ensin ei rakenteellista kerroksellisuutta. Tämä 

kerroksellisuus liittyy työnantajabrändäämisen erilaisten päätösten ja toimintojen 

luokitteluun strategisiksi, taktisiksi ja operatiivisiksi. Tämän jälkeen kappaleessa 

siirrytään esittelemään rakenteellista kerroksellisuutta, joka nousi esiin erityisesti 

Yritys A:n haastatteluissa.  

Työnantajabrändäämisen näyttää liittyvän eri tasoisia päätöksiä ja tehtäviä. Toisaalta 

osa päätöksistä vaatii huolellista suunnittelua ja selvittämistä ja joiden tavoitteena on 

tuottaa monivuotisia päätöksiä. Toisaalta osa päätöksistä vaatii nopeampaa 

reagoimista ympäröivään maailmaan ja nopeaa siirtymistä toimintaan. 
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Työnantajabrändi rakentuu näiden monien eri tasoisten päätösten ja toimien 

seurauksena ajansaatossa. 

Yrityksessä B tunnistetaan tekemisessä ainakin kolme erilaista tasoa 

”…meillä on operationaalinen taso, eli mitä tapahtuu ja oikeat 

kumppanit ja minkälaista viestiä menee missäkin prosessissa ja mihin 

kanavaan. Sitten on taktinen taso, eli ketkä on oikeat kumppanit ja 

minkälaisia valintoja tehdään, miten rakennetaan osuvat kokonaisuudet 

meidän eri liiketoiminnoille siitä heidän tarpeesta lähtien ja miten 

kaikki resursoidaan. Sitten on vielä strateginen taso, mikä on isokuva 

siitä mikä yhtiö on ja mihin se on menossa, sekä miten se näkyy meidän 

EVP:ssa [työnantajan arvolupaus] ja mitä kaikesta pitäisi ajatella.” -

Yritys B 

Yritys A:n kanssa haastattelussa nousi esille kaksi tasoa, taktinen ja strateginen 

”Kun tehdään strategista suunnitelmaa, niin se vaatii koko ajan 

taktisista tekemistä rinnalla. Se monesti unohdetaan, tai sen huomaa, et  

tämä ei ole semmoista tekemistä… Tässä pitää ajatella montaa tasoa 

koko ajan ja sitä on hankala hahmottaa… Kun pitää tosi isoa kuvaa 

miettiä koko ajan.” -Yritys A 

”Siinä on varmaan… Se on vähän kaks latua tässäkin, että on se 

taktinen ja strateginen.” -Yritys A 

Tämän kaltaisten tasojen tunnistaminen strategisessa työskentelyssä ei ole mitenkään 

uutta, mutta se on puuttunut aikaisemmin työnantajabrändäystä koskevasta 

keskustelusta. Näiden tasojen tunnistaminen ja tuominen myös osaksi 

työnantajabrändäyksen keskustelua on oleellista, koska tyypillisesti 

työnantajabrändäyksen tutkimuksessa keskitytään erityisesti strategiatason 

tekemiseen, taktisen ja operationaalisen tason jäädessä vähemmälle huomiolle. 
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Kerroksellisuus näkyy työnantajabrändäys työssä myös suurten organisaatioiden 

kohdalla siinä, että korkeammalla organisaatiossa työnantajabrändäys on enemmän 

isojen linjojen rakentamista ja mitä lähemmäs liiketoimintaa mennään, sitä 

spesifimpää ja konkreettisempaa prosessista tulee. Esimerkiksi Yritys A:ssa 

työnantajabrändäystä tehdään kolmella eri tasolla: 

”Meillä on tämä ryhmätekeminen, sit meillä on liiketoimintakohtaisia 

ja sit meillä on… yksiköt tekevät aika itsenäisesti, mutta kun ne 

tarvitsevat apua ne kysyvät meiltä…” -Yritys A 

Yritys A:lla ryhmätason tekeminen liittyy vahvasti yhtenäiseen työnantajabrändiin, 

joka on muodostunut niin vahvaksi, että se näkyy myös muilla tekemisen tasoilla 

” …ja tosi paljon ne tekevät siellä itsenäisesti (yksiköt ja 

liiketoiminnat), mikä on kiva että voi luottaa että brändi on yhtenäinen 

ja mielikuva joka syntyy… se mielikuva on samanlainen. Se johtuu 

siitä, että meillä on niin vahva brändi… Sitä vaalitaan. Me aina 

toitotetaan joka paikassa, että meidän arvokkain pääoma on me… Se 

brändi ei saa loukkaantuu. Se huomataan äkkiä, jos sinne tulee jotain 

säröjä. Ja sen huomaa, et yrityksen brändi herättää tunteita ja 

tuoksuja…  Sen huomaa esimerkiksi meidän hakijakokemus 

kyselyissä… Ihmiset tietää ja tuntee brändin, niin he odottavat 

tietynlaista responssia, kun ehkä jos oltaisiin jonkun toisenlainen 

toimija.” -Yritys A 

”…Toisaalta on tosi hyvä, että ne samat asiat nousevat joka paikassa, 

että se kertoo, että meillä on yhtenäinen työnantajakuva… Iso kuva on 

hyvinkin yhtenäinen” -Yritys A 

Liiketoiminnoissa Yritys A:n tekeminen liukuu taas varsinaisesta brändäystyöstä 

askeleen lähemmäs rekrytoinnin tarpeita ja tavoitteita. Liiketoiminnasta nousee tarve, 

esimerkiksi kasvutavoitteista, jonka vuoksi kyseiseen liiketoimintaan pitää kyetä 

palkkaamaan tietty määrä tietyn tyyppisiä hakijoita ja työnantajabrändäystoimintoja 

halutaan käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi.  
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Yksikkötasolla työnantajabrändäystyö on taas huomattavasti vaihtelevampaa ja 

esimerkiksi yksiköillä on omia sosiaalisen median kanavia, joissa 

työnantajabrändäystyötä tehdään kyseisen yksikön parhaaksi katsomalla tavalla: 

”…Instagrammissa on villi viidakko… Yksiköillä on varmaan 200 eri 

instatiliä… Siinä on pieni haaste meillä. Meillä on periaatteessa 3 

kanavaa meidän hanskassa ja loput… Yksiköt toteuttaa itse niitä.” -

Yritys A 

On oleellista ymmärtää, että yksiköt ovat usein lähimmässä vaikutuksessa 

potentiaalisiin työnhakijoihin työsuhteen alettua. Tästä syystä voi olla hyvin 

perusteltua, että yksiköt käyttävät vapaamuotoista ja välitöntä viestintää, joka ei ole 

vahvasti ylempää organisaatiosta johdettua ja näin antavat itsestään ja 

työympäristöstä potentiaalisille työntekijöille aidon ja realistisen kuvan. 

Vaikka Yritys A:n tapauksessa liiketoimintojen ja yksikköjen tekeminen onkin 

jonkun verran lähempänä rekrytointia, nostaen esille enemmän yksittäisiä työnkuvia 

ja sisältöjä, se ei ole kuitenkaan suoraa rekrytointiviestintää, vaan nimenomaan 

työnantajabrändäykseen liittyvä strateginen toimi.  

Työnantajabrändit törmäävät myös väistämättä haasteisiin siitä, miten olla relevantti 

erilaisille hakijaryhmille. Organisaatiot koostuvat enemmän tai vähemmän 

heterogeenisistä työntekijäjoukoista ja harva organisaatio tyytyy olemaan relevantti 

vain yhdenlaisille hakijoille. Seuraavassa luvussa esitellään erityisesti 

liiketoimintatasolla tapahtuvaa prosessia. Koska prosessi tapahtuu 

liiketoimintakohtaisesti, se vaikuttaa luovan organisaatioille mahdollisuuksia 

kirkastaa brändin sisältöä vastaamaan tavoitellun kohderyhmän odotuksia. 

5.1.2 Työnantajabrändäämisen prosessi 

Tähän tutkimukseen haastatelluilla yrityksillä oli yllättävän suuria eroavaisuuksia 

työnantajabrändäämisen prosesseissa, niiden systemaattisuudessa ja toteutuksessa, 

ottaen huomioon, että haastatellut yritykset ovat kumpikin huippusuoriutujia 

Universumin kaupallisen alan opiskelijoille tekemässä tutkimuksessa.  
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Siinä, missä Yritys A:an työnantajabrändäystoimintaan on systemaattiset ja selkeät 

toimintamallit, jotka ovat skaalautuvia liiketoiminnoista nousevien tarpeiden 

mukaan, Yritys B:llä työnantajabrändäykseen liittyvä tekeminen on sekoittunut 

selkeämmin muihin toimiin ja työnantajabrändäykseen liittyviä elementtejä 

käsitellään paljon mm. henkilöstökokemuksen, rekrytoinnin, brändin ja viestinnän 

viitekehyksissä pienemmällä fokuksella itse työnantajabrändäykseen. 

Yritys A:n kanssa haastattelussa nousi erityisesti esiin prosessi, joka toistuu 

liiketoimintakohtaisesti. Prosessin voisi kuvata karkeasti siten, että liiketoiminnasta 

nousee tarve työnantajabrändäystyölle, konsernin työnantajabrändäykseen 

erikoistunut tiimi vastuuttaa liiketoiminnosta henkilön ja aloittaa työnantajakuvatyön 

suunnitelman laatimisen. Suunnittelutyön aikana liiketoiminnassa työskenteleviä 

henkilöitä osallistetaan mahdollisimman paljon, jotta työnantajakuva, jota lähdetään 

rakentamaan, on aitoa ja kohderyhmää puhuttelevaa. Suunnitelma laaditaan useiksi 

vuosiksi ja suunnittelutyön jälkeen siirrytään toteuttavaan vaiheeseen, jonka aikana 

niin sisäisille kuin ulkoisille kohderyhmille aletaan rakentaa suunnitelman mukaista 

työnantajakuvaa: 

"Yleensä joku haluaa luoda jonkunlaisen työnantajakuvatyön suunnitelman, 

niin suuriinpiirtein se menee aina sillain, että etsitään se porukka siitä 

liiketoiminnasta ja lähdetään yhdessä työstämään aihetta… ja meillä on 

yleensä selvillä ne kipupisteet ja asiat mitä halutaan lähteä viestimään… Niin 

kun sen lisäksi, että meillä on nuo ryhmätasoiset. Ja sit me lähdemme yhdessä 

työstämään, et ollaan 2–4 tuntia yhdessä sen porukan kanssa ja työstetään 

niitä aiheita. Ja sen jälkeen, koska tämä on työnantajakuvatyötä tai 

työnantajakuvan merkitystä strategisena tekijänä… Kyllä me haemme 

liiketoiminnasta tosi paljon ja osallistetaan… Ja toisaalta sit työpajojen input 

vedetään pienemmällä porukalla yhteen, mutta sen jälkeen heitetään pallo 

sinne vastapuolelle."  -Yritys A 

”Ja sit kun suunnitelma on valmis, se on monen vuoden suunnitelma… Ja kun 

se on kerran pyöräytetty niin me emme voi sanoa, että me ollaan valmiita vaan 

se vaatii kovaa kehittämistä se suunnitelmakin. Ja miten sitä suunnitelmaa 

faktisesti toteutetaan, niin siihen… Joko ne ovat meidän omia ihmisiä, tai 
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meidän tiimistä (työnantajabrändäys) tai on käytetty muutamaa kumppania.” -

Yritys A 

Yritys A:n tekeminen liiketoimintakohtaisesti muistuttaa siis jonkun verran 

teleologian prosessikuvausta. Tyytymättömyys, etsintä ja vuorovaikutus sekä 

toteutus nousevat käytännössä suoraan esille. Keskeisenä erona voidaan pitää sitä, 

että prosessi toteutetaan saman aikaisesti useissa liiketoiminnoissa sekä ryhmätasolla.  

Liiketoimintojen työnantajabrändäyssuunnitelman laatimisessa liiketoiminnan 

henkilökuntaa osallistetaan suunnitelma sisältöön esimerkiksi selvittämällä, mitä 

asioita liiketoiminnassa työskentelevät henkilöt arvostaisivat, jos olisivat itse juuri 

nyt työnhaussa. Liiketoimintojen työnantajabrändäyssuunnitelmilla tavoitellaankin 

konkreettisempia ja haettaviin työnkuviin läheisemmin liittyviä elementtejä, kuin 

ryhmätason tekemisessä, jossa liikutaan väistämättä enemmän brändin symbolisella 

tasolla.  

”Aina [kun tehdään liiketoiminnalle työnantajabrändäys suunnitelmaa] 

tulee luotettava, vastuullinen ja kotimainen… Ja ne ovat hienoja oikeita 

asioita, mutta osassa ollaan aika pinnalla… Mut vaikka yhdessä 

liiketoiminnossa, missä ollaan aika pitkällä, tulee just semmosia… 

DevOpsiin liittyy vaikka tosi tiukasti 70/20/10, että saat oikeesti käyttää 

sitä työaikaa opiskeluun… Meillä on software-akatemia, sisäinen 

koulutuslaitos… Siellä on aidosti oikeesti tämmösiä 

erottautumistekijöitä. Et se tästä työstä… Eri taisoilla ollaan vielä.” -

Yritys A 

”Toisaalta on tosi hyvä, että ne samat asiat nousevat joka paikassa, 

että se kertoo että meillä on yhtenäinen työnantajakuva… Iso kuva on 

hyvinkin yhtenäinen.” -Yritys A 

Yritys B:ssä työnantajabrändäykseen ei ole kohdistettu samalla tavalla resursseja ja 

vaikkakin tekeminen on tulosten valossa erinomaisella tasolla, 

työnantajabrändäyksen tekeminen ei ole samalla tavalla strukturoitua ja tekeminen 

sekoittuu paljon esimerkiksi rekrytoinnin, markkinoinnin ja viestinnän kanssa. Yritys 
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B:ssä tehdään työnantajabrändäyksen eteen monenlaisia toimia, mutta niiden 

tunnistaminen työnantajabrändäyskontekstissa ei ole välttämättä niin ilmeistä, koska 

toiminnetta käsitellään usein toisten funktioiden näkökulmista. 

”(Kuinka suunniteltua työnantajabrändäystoiminta on?)  

Ei ole lainkaan. Ja tämä haittaa sitä… Että meille ei ole koskaan ollut 

sille omaa budjettia. Ja sen budjetinhan ei tarvitse olla kauhean iso, jos 

me toteamme, että meidän työnantajakuva on tosi hyvä tai siihen ei 

tarvitse panostaa, niin sanotaan vaikka 5 tonnia, pärjätkää sillä. Se 

auttaisi ennakoimaan mitä tarvitaan ja suunnittelemaan sitä sen sijaan, 

et me pysähdymme… pohtimaan sitä samaa asiaa… Sitä voisi meillä 

kehittää.” -Yritys B 

”Me ei pystytä sanomaan rakennetaanko me sitä edelleenkään. Se on 

meille ta-brändi, ulospäin ja sisäisestikin melko emergentti, se syntyy 

jostakin. Ja kun me lähdetään rekrymarkkinoinnin yhteydessä 

rakentamaan viestiä me kootaan siihen sellasia elementtejä, joilla 

kuvitellaan että me tavoitetaan tietyn tyyppisiä henkilöitä. Me hyvin 

vähän itseasiassa tehdään hyvin vähän sitä esim. bisnes opiskelijoille. 

Kovin konkreettisia tai systemaattisia toimia meillä ei siellä itseasiassa 

ole. Tosi pienimuotoista.” -Yritys B 

”… Et siinä mielessä, vaikka mää sanon et me emme hirveästi tee niin 

minä kyllä seuraan sitä meidän strategiaa et mihin me olemme 

menossa ja yritetään sitten noukkia sieltä kaikille meidän liiketoiminta-

alueille sellaisia elementtejä, jotka sitten olisivat kiinnostavia. Et 

ihmiset ei vaan näkisi sitä tehtävää mihin tulevat, vaan ehkä myös sitä 

tulevaisuutta mihin he haluaisivat kiinnittyä meillä.” -Yritys B 

” Se (työnantajabrändäys) on aina ollut enemmän osa rekrytointia ja 

me ollaan aina puhuttu enemmän ulkoisesta kulmasta… Ja kun meillä 

on tietynlaisia ja monenlaisia kohderyhmiä… Kasvun vuosina 

rekrytoitiin esimerkiksi kymmeniä yhdenlaisiin tehtäviin ja satoja, 

satoja toisiin. Kymmeniä henkilöitä kolmansiin tehtäviin… Ja 
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jouduttiin tietysti aina siitä näkökulmasta miettimään sitä brändiä. Ja 

ihan samahan se ei toki kaikille ole.. Samat jutut ei toimi. (Meillä 

työnantajabrändäys on) osa rekrytointia ja ulkoiseen painottunut.” -

Yritys B 

Yritys B:n haastattelussa kävi ilmi, että koska organisaatiossa ei ole varsinaista 

työnantajabrändäykseen erikoistunutta tiimiä tai ihmistä, tekemisen tunnistaminen 

työnantajabrändäys toiminnaksi ei ollut aina ilmeistä. Vaikka haastattelun aikana 

nousi monta kertaa ilmoille epäilys työnantajabrändin johtamisesta ja eteenpäin 

viemisestä, elementit, kuten työnantajan arvolupaus, sisäinen viestintä ja ulkoinen 

viestintä olivat kaikki asioita, joiden parissa Yritys B:ssä työskennellään jatkuvasti.  

Yritys B:n prosessissa on myös paljon yhteneväisyyksiä Yritys A:n prosessin kanssa, 

vaikkakin se on muodoltaan vapaampi ja vähemmän rakenteellinen. Tarve 

työnantajabrändäykselle nousee liiketoiminnasta ja erityisesti resurssisuunnittelusta. 

Yritys B:llä ei ole strukturoitua prosessia, jota monistettaisiin tilanteesta toiseen, 

vaan jokaiseen liiketoiminnasta nousevaan tarpeeseen lähdetään laatimaan 

suunnitelmaa tapauskohtaisesti. Myös Yritys B:ssä osallistetaan liiketoiminnan 

esimiehiä ja asiantuntijoita, jotta viestistä saadaan totuuden mukainen. Varsinainen 

suunnitelma laaditaan kuitenkin tyypillisimmin rekrytointi- ja viestintätiimien 

kanssa. Toisinaan suunnitelman laatimiseen osallistuu myös brändimarkkinointi ja 

liiketoiminnan edustaja. Toteuttamisvaiheessa rekrytointitiimillä on päävastuu, mutta 

muut toiminnot osallistuvat tarpeiden mukaan. Lisäksi Yritys B:llä on oma 

tapahtumatiimi, jossa eri toimintojen ammattilaiset jalkautuvat erilaisiin tilauksiin 

viestimään Yritys B:n uramahdollisuuksista. 

5.1.3 Työnantajabrändäyksen mittarit ja tavoitteet 

Haastattelujen perusteella työnantajabrändäystä mitataan sekä ulkoisilla, että 

sisäisillä työkaluilla. Ulkoisina mittareina käytetään erilaisten ulkopuolisten 

tutkimusorganisaatioiden toteuttamia työnantajakuva tutkimuksia, joissa vertaillaan 

ja laitetaan järjestykseen yrityksiä niiden suoriutumisen perusteella. Kummassakin 

haastattelussa nousivat esille sekä tämän tutkimuksen otantaan hyödynnetty 
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Universumin Houkuttelevimmat työnantajat-tutkimus sekä T-median toteuttama 

Luottamus&Maine. 

 

Taulukko 4 Työnantajabrändäyksen mittarit 

 Yritys B Yritys A 

Käytettävät 
mittarit 

Universum-tutkimus 
Luottamus ja maine-tutkimus 
Sisäinen henkilöstökokemusmittari 
Exit-keskustelut 
 

Luottamus ja maine -tutkimus 
Universum -tutkimus 
Rekrytointitarpeiden täyttäminen 
Henkilöstön tyytyväisyyskysely 
eNPS 
Rekrytointidatasta johdetut 
lyhytaikaiset mittarit 
Liiketoimintakohtaiset hakijoiden 
mielikuvaselvitykset (ei 
säännöllinen mittari) 
 

Ulkoisten mittareiden avulla organisaatiot pystyvät seuraamaan erityisesti sitä, mitä 

potentiaaliset työnhakijat heistä työnantajina ajattelevat ja miten organisaatioiden 

työnantajabrändit onnistuvat verrattuna kilpaileviin organisaatioihin. Yritys A on 

tiivistänyt työnantajabrändäyksen tavoitteen yhteen lauseeseen. Se haluaa olla 

toimialansa houkuttelevin työnantaja. Tämän tavoitteen seuraamiseksi ulkopuolisten 

tahojen toteuttamat vertailututkimukset ovat soveltuvia, mutta haastattelujen 

perusteella näistä tutkimuksista saadun datan perusteella harvoin tehdään radikaaleja 

muutoksia, ne enemmänkin kertovat, miten historiassa on onnistuttu verrattuna 

muihin. 

Sisäisinä mittareina kummatkin haastateltavat yritykset mainitsivat henkilöstön 

tyytyväisyyden tai -kokemuksen mittaamisen. Myös akateemisessa kirjallisuudessa 

työntekijäkokemuksen mittaaminen koetaan keskeiseksi osaksi työnantajabrändien 

mittaamista. 

Lisäksi Yritys A:lla on käytössä eNPS-mittaus (employee net promoter score), jolla 

selvitetään, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelisivat työpaikkaansa 

tuttavilleen. 
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Haastatelluista yrityksistä molemmat mittasivat työntekijäkokemusta ja ainakin 

Yritys A uskollisuutta työnantajabrändiä kohtaan eNPS mittarilla. Yritys A:lla oli 

myös satunnaista työnantajabrändi assosiaatioiden mittaamista, pääasiassa 

työhaastatteluvaiheessa. Yritys A oli muun muassa selvittänyt yhden liiketoiminnan 

työhaastatteluvaiheessa mielikuvia Yritys A:sta ja näissä kyselyissä oli paljastunut, 

että hakijoilla oli paljon vääriä mielikuvia Yritys A:n tavasta toimia. Koska 

kummatkin haastatelluista yrityksistä ovat Suomessa hyvin tunnettuja brändejä, 

voidaan tietysti pohtia, onko erikseen työnantajabrändin tunnettuuden selvittämiselle 

tarvetta. 

Yritys A:ssa yhtenä mittarina seurataan myös, miten hyvin henkilöstötarpeisiin on 

onnistuttu vastaamaan. Tämä mittari pohjautuu siis rekrytoinnin onnistumisiin. 

Yritys A:n haastattelussa nousi myös esille, että työnantajabrändin vaikuttavuuden 

mittaaminen on osiltaan haasteellista siksi, että se linkittyy niin vahvasti moniin 

muihin toimintoihin ja se, kuinka paljon mitattavasta suorituksesta on ollut puhtaasti 

työnantajabrändin, eikä esimerkiksi juuri rekrytoinnin ansiota on usein vaikeasti 

eroteltavissa. 

Lisäksi kummassakin organisaatiossa selvitetään henkilöstöltä erilaisia 

työntekijäkokemukseen liittyviä seikkoja. Yritys A:ssa selvitetään esimerkiksi, miten 

työntekijän kokemus on vastannut hänen odotuksiaan. Yritys B on jonkun verran 

selvityttänyt henkilön kokemusta yrityksestä työnantajana työsuhteen 

päättymiskeskustelussa. 

”Onko me onnistuttu rekrytointivaiheessa kertomaan semmoisia 

asioita, mitkä on pitäneet paikkansa, tai se ihminen on kokenut sillain, 

että hän on saanut sen mitä tuli tänne tekemään.” -Yritys A 

”…mun pöydällä on vähän retroperspektiivissä exit-keskustelujen 

käyminen. Niitä ei ole käyty riittävän systemaattisesti. Se on sitten taas 

täysin kvalitutkimus… mitkä ne lähdön syyt on ja keskustellaan siitä 

matkasta tässä yrityksessä vähän pidemmältäkin ajalta… että mitkä on 

ottanut päähän sen uran aikana ja kyllähän se meille on tavattoman 
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arvokasta, että me nähdään mihin me lähdetään vaikuttamaan.” -

Yritys B 

Mittaustuloksista saatujen havaintojen perusteella työnantajabrändin ympärille 

rakennettu työryhmä kokoontuu pohtimaan, täytyykö suunnitelmaa jollain tavalla 

päivittää.  

”Meillä on säännöllisiä, parin kuukauden – kvarttaalin välein, 

semmosia missä katotaan missä mennään ja pitääkö jotain muuttaa ja 

validoitaan jo nyt tehtyjä hommia.” -Yritys A 

5.2 Työnantajabrändäykseen osallistuvat sidosryhmät 

Kuten tutkimuskysymyksen määrittelyn yhteydessä todettiin, 

työnantajabrändäykseen osallistuu laaja joukko sidosryhmiä. 

Työnantajabrändäykselle voi esimerkiksi olla osoitettuna oma tiimi tai henkilö, joka 

toimii liikkeellepanijana ja työnantajabrändin omistajan sekä johtajan roolissa, mutta 

työnantajabrändäykseen liittyy myös useiden muiden sidosryhmien ja funktioiden 

toiminta. 

Tämän luvun alaluvuissa esitetään miten eri sidosryhmiä osallistetaan 

työnantajabrändäykseen ja minkälainen vaikutus eri sidosryhmillä on 

työnantajabrändien rakentamisessa.  

5.2.1 Työnantajabrändäämisen aktori 

Tutkimuksessa haastateltujen yritysten perusteella suomalaisilla organisaatioilla ei 

ole vielä yleistä toimintamallia siihen, kenelle työnantajabrändin omistajuus kuuluu. 

Yritys A:ssa omistajuus on erikseen osoitetulla tiimillä, Yritys B:ssä omistajuus oli 

osoitettu HR-tiimille, jolla on myös laajasti muita tehtäviä ja vastuita. 

Kummassakin organisaatiossa työnantajabrändäämisen aktori koordinoi laajemman 

joukon tekemistä ja pitää huolen siitä, että eri sidosryhmiltä saadaan sitä tekemistä, 

mitä niiltä työnantajabrändin rakentumisen kannalta toivotaan. Yritys A:ssa aktori 
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myös selkeästi auttaa ja tukee erityisesti sisäisten sidosryhmien 

työnantajabrändäystyöskentelyä.  

”Meillä on Somenurkkaus teamskanava, johon tehdään keskitetysti 

nostoja mitä yksiköt voivat hyödyntää… Sen huomaa hyvin jos 

yksikölillä on jotain paikallisrekryjä, ne tekee tosi itsenäisesti niitä 

hakuja. Me tehdään tosi tiivistä työtä rekrytoinnin parissa, niin he voi 

kysyä… semmosella vuorovaikutuksellisella keskustelulla miten tätä 

voisi buustata…” -Yritys A 

”Se on jatkuvaa, meille keskusyhteisötyössä parhaat oivallukset tulee 

kentältä. Me ei heitä jätetä yksin sinne toivomaan… Me pystytään 

paljon auttamaan siinä ihan taktisessa tekemisessä. Eli käytännössä 

saatetaan kirjoitella uratarinoita. Käytännössä tehdään itse tai 

autetaan heitä (liiketoiminnan vastuullinen…. Miten pääsevät itse 

alkuun, jos heillä on vaikka aikaa ja resursseja tehdä sitä sisällön 

tuotantoa itse tai sitten kuka heitä voi jeesata. Mutta yhdessä siis 

tehdään.” -Yritys A 

Yritys A:n haastattelussa nousi esille, että aktorin rooliin kuuluu myös keskeisesti 

määritellä, mistä komponenteista työnantajabrändi rakentuu: 

” …meidän ohjaavalle tekemiselle on tärkeää, että voidaan jeesata sitä 

yhteistyötä. Voidaan kertoa mitä kaikkea se on ja mitä se ei ole.” -Yritys A 

Työnantajabrändin merkityksellisyyttä täytyy myös myydä organisaatiossa sisäisesti, 

jotta prosessin kannalta olennaiset sidosryhmät motivoituvat osallistumaan brändin 

rakentamiseen. Erityisesti Yritys A:ssa työnantajabrändäämisen aktorin rooliin 

kuuluu vahvasti sisäinen vaikuttaminen työnantajabrändäyksen merkityksellisyydestä 

ja sidosryhmien sitouttaminen tuohon toimintaan. 

”Se vaikuttaa paljon, kuinka paljon siitä tiedetään ja kuinka paljon 

ihmiset kokevat saavansa siitä hyötyä, et se ei ole vaan HR-sydän 

hölynpölyä… Että se on oikeasti strateginen työkalu siihen, että meillä 
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on osaamista ja osaajia, tai muuten merkittävä tilanne sitten muutaman 

vuoden päästä.” -Yritys A 

”Ja tietysti se luo sitoutumista ja sellaista positiivista vastuuntuntoa, 

että jos noi tekee mun eteen jotain hommaa, niin vähintä mitä mää voin 

tehdä on se, että mää osallistun tuohon työnantajakuva työhön…” -

Yritys A 

”…Tai saadaan kasvatettua ymmärrystä ja luotua ymmärrystä, että 

tämä on strategista tekemistä siinä missä vuosibudjetointi tai 

ennustaminen. Se pitää kytkeä liiketoimintaan ja liiketoiminnasta 

nousee sitten sen strategian mukaisesti erilaisia toimenpiteitä. Siihen 

me tarvitaan se liiketoiminta.” -Yritys A 

”…Meilläkin on siis aika hähmäinen ja epämääräinen käsite tämä 

koko työnantajankuva tai lähinnä se miksi sitä pitää tehdä. 

Käytännössä tosi paljon valjastetaan ihmisiä ymmärtämään sen 

merkitys ja luoda ymmärrystä mitä se on ja kuinka tärkeä sen rooli on. 

Tosi usein, kun lähdetään keskustelemaan työnantajakuvan 

kehittämisestä, niin tilanne lähtee siitä, että meillä on tarve jollekin ja 

halutaan tehdä video. Et se video ratkasee sit kaiken… Ja joo, voihan 

se video ratkaista yhdessä rekrytoinnissa kaiken, mutta ei se sitä 

työnantajakuvaa muuta.” -Yritys A 

”…Me ollaan tällainen asiakaslähtöinen, asiakkaitamme varten 

olemassa oleva organisaatio. Niin millä me on saatu tätä myytyä, se 

myyntiartikkeli koko työn merkityksellisyydestä organisaatioihin, niin 

tämä kulkee asiakaskokemuksen kanssa. Työnantajatyö ja 

työnantajakuva kulkee asiakaskokemuksen kanssa rintarinnan. Niin 

sitten ne siitä oivaltaa, että tämä liittyy rahaan ja 

asiakastyytyväisyyteen ja alkaa kiinnostumaan.” -Yritys A 
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5.2.2 Liiketoimintojen osallistaminen 

Yritys A:lla työnantajabrändäyksestä vastaava tiimi koordinoi ja tukee 

työnantajabrändäystoimintaa koko organisaatiossa, mutta liiketoimintojen 

osallistaminen niin strategiseen kuin taktiseen toteuttamiseen on koettu tärkeäksi: 

”…meillä pitää olla ihan aina liiketoiminnassa se vastuullinen ihminen 

tai sidosryhmä, joka omistaa sen asian, ja me tullaan auttamaan siinä. 

Ja me ei lähetä tekemään sitä työtä, ennen kuin siellä on se tyyppi, 

kenen vastuulla se on.” -Yritys A 

Yritys A:n mallissa tällä liiketoiminnasta vastuutetulla ihmisellä tai ryhmällä on 

tärkeä rooli, jotta tekeminen koetaan liiketoiminnassa omaksi, siihen liittyvään 

toimintaan saadaan sitoutettua toteuttajia ja jotta brändistä voi rakentua 

liiketoimintaa rehellisesti kuvaavaa 

Kummassakin haastattelussa nousi esille, että liiketoimintojen henkilökuntaa 

osallistetaan muotoilemaan viestinnällisiä kulmia, jotta se puhuttelee haluttuja 

kohderyhmiä mahdollisimman tarkasti ja aidosti: 

”Yleensä me projektoidaan rekryviestinnässä sillä tavalla, että siinä on 

bisnes takeoverit mukana. Jos me rekrytoidaan tekniikkaan niin me 

tehdään yhteistyötä tekniikan esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa, 

että minkälaista se työskentely siellä on.” -Yritys B 

”Niin se mitä me on tehty, on tosi nöyrästi otettu hattu pois päästä ja 

menty liiketoimintaan ja kysytty sieltä vastuullistettavia tyyppejä ja 

sanottu et ”Nyt me tarvitaan teitä. Jos sinä olisit työnhaussa, niin mitä 

sinä haluaisit tietää?” ja se on saanu tosi hyvän vastaanoton 

organisaatiosta.” -Yritys A 

Liiketoimintojen henkilökunnan osallistaminen antaa kummallekin organisaatiolle 

mahdollisuuden olla relevantti erilaisille osaajaprofiileille. Lisäksi kysymällä 
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liiketoimintojen edustajilta, mitä he työssään arvostavat ja mistä he viestisivät, 

organisaatiot varmistavat, että viestiä on kohderyhmää puhuttelevaa ja aitoa. 

Kummatkin haastateltavat yritykset nostivat esille, että erilaisille osaaja-ryhmille 

pitää kyetä luomaan erilaisia työympäristöön liittyviä houkuttimia ja kirkastaa 

rekrytointiviestinnällinen kärki puhuttelemaan hakijajoukkoja. Kummatkin 

organisaatiot kertoivat erityisesti IT-osaajille suunnatusta viestinnästä. Yritys B:n 

haastattelussa nousi esille, että IT-alan hakijoiden kovassa kilpailussa karkea 

korporaatiobrändi ei riitä houkuttelemaan hakijoita, vaan työympäristön pitää olla 

ketterä, tarjota itsenäistä työskentelyä ja kehittymistä, sekä rentoa ilmapiiriä. Yritys 

A:ssa vastaavalle ryhmälle on otettu käyttöön 70:20:10 oppimismalli, jossa 70 % 

työajasta käytetään päivittäiseen työhön, 20 % työn parantamiseen ja 10 % uuden 

opiskeluun ja kokeiluihin. Liiketoimintojen osallistaminen mahdollistaa siis sekä 

työn sisältöön, että siitä viestimiseen liittyvien ominaisuuksien kehittämisen. 

5.2.3 Ylin johto 

Haastatteluissa keskityttiin varsinaisesti työnantajabrändäyksen aktorin toimintaan ja 

siihen keiden kanssa aktori on suorassa vaikutussuhteessa. Haastattelujen perusteella 

on kuitenkin ilmeistä, että organisaation ylin johto vaikuttaa merkittävästi siihen, 

minkälaisia resursseja ja mahdollisuuksia työnantajabrändäykselle annetaan. 

Esimerkiksi Yritys B:ssä juuri resurssien puute koettiin suurimmaksi haasteeksi 

työnantajabrändäystyössä.  

”Resursointi. Meillähän ei ole talossa emloyer branding osaamista. Mä 

nään sen sellaisena tekemisenä, että se hyötyisi siitä, että on ihminen 

joka on dedikoitunut tekemään sitä… Siinä pitää ymmärtää strategista, 

taktista ja opertationaalista osaamista tästä employer branding työstä 

ja samaan aikaan olla semmoinen persoona joka voi innostavasti olla 

esillä. Varsinkin nuorten suuntaan. Se vaatii semmoista otetta. Ja jos 

haluttais laittaa munat samaan koriin, se henkilö voisi rakentaa omaa 

henkilöbrändiä myös meidän kanavissa…” -Yritys B 
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”…meille ei ole koskaan ollut sille omaa budjettia. Ja sen budjetinhan 

ei tarvitse olla kauhean iso, jos me toteamme, että meidän 

työnantajakuva on tosi hyvä tai siihen ei tarvii panostaa, niin sanotaan 

vaikka 5 tonnia, pärjätkää sillä. Se auttaisi ennakoimaan mitä tarvitaan 

ja suunnittelemaan sitä sen sijaan, et me pysähdymme… pohtimaan sitä 

samaa asiaa… Sitä voisi meillä kehittää.” -Yritys B 

”… semmonen on meillä ollut iso este, koska se on ollut hajautunut 

brändiviestinnän ja rekrytoinnin väliin. Sille ei ole dedikoitu omaa 

”hiekkalaatikkoa”. Sehän on budjettikysymys, halutaanko siihen 

investoida. Ostamallahan saa kyllä… Mutta kysymys siitä, miten se 

arvotetaan ja jos se arvotetaan korkealle niin sille löytyy budjetti…” -

Yritys B 

Toisaalta ylin johto voi myös tukea henkilöstöä ja sen osaamista ja vaikuttaa näin 

positiivisesti sisäiseen työnantajakuvaan. Yritys B:n haastattelussa nousi esille, että 

esimerkiksi harjoittelija-ohjelmiin on sisällytetty erilaisia tapaamisia ylemmän 

johdon, kuten liiketoimintojen johtajien kanssa.  

Ylin johto voi olla myös määrittelemässä minkälainen merkitys 

työnantajabrändäystyölle annettaan. Yritys A:ssa sen vaikuttavuus on nostettu 

visioon, jossa on määritelty, että Yritys A haluaa olla toimialansa houkuttelevin 

työnantaja. Työnantajabrändäyksen tavoitteiden nostaminen osaksi koko konsernin 

visiota viestii vahvasta sitoutumisesta ja panostamisesta vetovoimaisuuden 

kasvattamiseen.  

5.2.4 Yrityksen muiden funktioiden osallistuminen 

Jotta työnantajabrändiä voidaan rakentaa tehokkaasti, kummassakin organisaatiossa 

tekemiseen osallistuu laaja joukko toimijoita organisaatioiden eri toiminnoista. 

Kummassakin organisaatiossa ainakin markkinointi, viestintä ja henkilöstöhallinto 

osallistuvat työnantajabrändäyksen rakentamiseen. Osallistuminen voi olla sekä 

suoraa että välillistä. Suoralla osallistumisella viitataan esimerkiksi osallistumista 

joko suunnitteluun tai toteutukseen. Välillisellä osallistumisella taas tarkoitetaan, että 
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eri funktiot voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa työnantajabrändäyksen 

onnistumisen edellytyksiin. 

Yritys A:ssa työnantajabrändäyksen ympärille on rakennettu oma projektitiimi, johon 

osallistuu ihmisiä työnantajakuva-tiimistä, rekrytointitiimistä, bränditiimistä ja 

viestintätiimistä.  

”…Nyt sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana ollaan onnistuttu 

rakentamaan sisäistä… Tätä voi kutsua jonkun näköiseksi chapter-

toiminnaksi… Tämmösen työnantajakuvan chapteri. Siellä on siis 

työnantajakuva ja rekrytointitiimi. Sit me ollaan pyydetty mukaan 

brändi tiimi ja viestintätiimi. Me ollaan onnistuttu tekemään laajempi 

toiminta siihen, et se ei vaan pelkästään ole yhden 3,5 hengen tiimin 

vastuu ja velvollisuus… ” -Yritys A 

Yritys B:ssä muiden funktioiden osallistaminen tapahtuu ainakin 

suunnitteluvaiheessa, johon osallistuu henkilöitä rekrytoinnista, viestinnästä ja 

tarvittaessa brändimarkkinoinnista. 

"[Suunnittelussa] on yleensä yhteistyötä rekrytointitiimin ja viestinnän 

kanssa. Et jos me tarvitsemme meidän yhtiön yhteisiä kanavia kuten 

facebook ja LinkedIN, niin me tehdään sisäistä yhteistyötä… 

pääsääntöisesti siinä on meidän sisäinen ja ulkoinen viestintä, lähinnä 

ulkoinen. Sit saattaa olla brändimarkkinointi ja rekrytoinnin porukka. 

Ja sit liiketoiminnan edustajat ovat joskus mukana." -Yritys B 

Välillisestä osallistumisesta haastatteluissa nousi esiin esimerkiksi HR-osaston 

rakentamat uraohjelmat. Nämäkin toiminnot tähtäävät samoihin tavoitteisiin kuin 

työnantajabrändäys, työntekijöiden sitoutumiseen ja houkuttelevuuden lisäämiseen, 

mutta se nähdään kuitenkin eri viitekehyksen alla. 

”Tokihan sisäinen työnantajakuva on vähän sama ku 

henkilöstökokemus. Me on pyritty niihin touch pointeihin mitkä on 

ihmisille tärkeitä työelämässä tuomaan että ne olisi sujuvia ja ei 
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ainakaan mitään kuoppia rakennettaisi sinne ja urakehitystä 

tarjoamaan.. Talent ohjelma on. Ja talenteille voidaan tarjota jonkun 

verran uusia haasteita kun he on siinä vaiheessa… Ja kyllä me näillä 

aidosti pyritään sitouttamaan niitä ihmisiä…” -Yritys B 

5.2.5 Ulkoiset kumppanit 

Kummassakin haastateltavassa organisaatioissa työnantajabrändäys nähtiin 

strategisena toimintona, jonka ydintä ei voi ulkoistaa. Kumpikin organisaatio oli 

aikaisemmin käyttänyt työnantajabrändäyksen strategiassa enemmän ulkoista 

osaamista, mutta siirtynyt enemmän sisäiseen tekemiseen. 

” meillä on ollu konsulttitaloja miettimässä meidän EVPtä… Mut 

siitäkin voi olla montaa mieltä onko se tarpeellista…” -Yritys B 

”…ollaan käytetty muutamaa kumppania. Toi on muuttunut enemmän 

toi kumppanimaalila… Pari kolme vuotta sitten saatto olla 

enemmänkin kumppanin kädessä.” -Yritys A 

”Oplla on tehty semmonen valinta… Se on kuitenkin 

syväluotaavampaa, kun tieto tulee talon sisältä… Meillä on pari 

sellaista nousevaa tähteä, jotka ovat innostuneita oppimaan uutta 

mutta myös ymmärtää sen hyödyn, sekä organisaation ja oman 

kehittymisen kannalta…” -Yritys A 

”Mutta nyt kun se nähdään enemmän merkittävänä ja strategisena 

tekemisenä, niin enää ei ajatella et ostetaan joltain toimijalta joku 

kolme artikkelia vuodessa ja se on sitten meidän työnantajakuvaa, vaan 

aidosti ja oikeasti siirretään se tekeminen talon sisälle.” -Yritys A 

Yritys A käyttää ulkoisia toimijoita, jotka hoitavat rekrytointia ja välittävä 

vuokratyövoima. Kun toiminnossa on mukana sekä sisäisiä että ulkoisia toimijoita, 

täytyy työnantajabrändin yhtenäisyydestä pitää huolta:  
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”Meillähän on oma rekrytointitiimi, joka tekee sisäistä rekrytointia eli 

rekrytoi meille ja sitten meillä on kumppaneita… Eli 

vuokratyöntekijöitähän meillä on jonkun verran. Sielläkin on sitten 

erilaisia kumppaneita. Sielläkin on sit paine, et se työnantajakuva on 

yhtenäinen ja että se viesti on yhtenäinen. Kaikilla, ketkä meille 

rekrytoi.” –Yritys A 

Ulkoisissa kumppanuuksissa korostuvat haastattelujen perusteella selkeämmin 

erilaiset näkyvyyteen, mittaamiseen ja sponsorointiin liittyvät elementit. 

Yhteistyötahoissa oli jonkun verran eroavaisuuksia, mutta yhteistyön tavoitteena 

näyttää pitkälti olevan halu löytää keinoja vaikuttaa valittuihin kohderyhmiin. 

”Toki se on pääasiassa näkyvyys puoli… Ja onhan me oltu sen 

Universumin kumppani sehän on niin kuin kumppanuus sekin, kun 

siellä tulee mitatuksi. Ja sit me on tehty sitä maine tutkimusta… 

Semmosessa ollaan oltu joskus mukana” –Yritys B 

”Vaikka niinkun bisnes ja devaaja ja koodauspuoli on edelleen tärkeitä 

ja me yritetään sopia sellaisia kumppanuuksia et me saadaan 

sellasessa porukassa tavalla tai toisella näkyvyyttä. Niinkun vaikka 

oppilaitosten tai ainejärjestöjen kanssa.” –Yritys B 

”Oppilaitostyöhän on kuulunut myös erilaista vierailijaluentojen 

pitämistä. Ja ennen koronaahan meillä on ollut erilaisia excuja ja 

nekin aina koitetaan speksata siten, että opiskelijat saisivat niistä 

mahdollisimman paljon irti.” -Yritys B 

”Nyt on opittu hyödyntämään enemmän muita somekanavia, esim. 

Instagrammia… meillä on tällä viikolla yhden kumppanin tilillä 

Instagram takeover… Sitten meillä on paljon erilaista 

sisällöntuotantoja, artikkeleita, sitten meillä on Podcasteja… Meitä 

halutaan jonkun verran haastatella ja jonkun verran tarjotaan itseä 

haastatteluihin taktisesti… Mutta meitä halutaan paljon haastatella 

alan julkaisuihin ja alan vierestä oleviin julkaisuihin.” -Yritys A 



57 

 

5.3 Työnantajabrändäykseen välillisesti vaikuttavat tekijät 

5.3.1 Muut organisaation brändit 

Organisaatioilla on eri sidosryhmille kohdistettuja brändejä, kuten 

organisaatiobrändi, kuluttajabrändi ja työnantajabrändi. Näiden brändien täytyy 

luontaisesti olla keskenään johdonmukaisia, vaikkakin esimerkiksi asiakkaille ja 

työnhakijoille keskeiset vaikuttavuustekijät voivat olla keskenään poikkeavia. 

Organisaation muu brändipääoma luo työnantajabrändille mahdollisuuksia 

esimerkiksi tunnettuuden kautta, mutta toimii myös rajoittavana tekijänä, koska 

työnantajabrändi ei voi olla liian erilainen muihin brändeihin nähden. 

Kummatkin haastateltavista organisaatioista nostivat esille, että ne hyötyvät 

yritysbrändin laajasta tunnettuudesta: 

”…Tilanne olisi haastavampi, jos me ei oltaisi ihmisten mielissä, mutta 

me ollaan aina.” -Yritys B 

”Toinen asia mikä sitä myös leimaa on kuluttajabrändivetoisuus. Siinä 

on niin vahva brändi, ja se on niin tunnettu brändi suomalaisille ja 

myös ulkomaalaisille... Et siihen on vaikea tuoda rinnalle jotain muuta 

kuin se kuluttajabrändi… Me on saatu hirveästi vetoapua siitä.” -

Yritys B 

”Brändillä on tosi iso painoarvo työnantajakuvatyössä ja toisaalta he 

antavat meille sitä hiekkalaatikkoa, et miltä se työnantajakuvatyössäkin 

voi näyttää… Meillä on olemassa paljon omaa mediatuotantoa.. siellä 

on tosi paljon tällaista, mikä liippaa jollain tavalla meidän 

työnantajakuvatyöhön.” -Yritys A 

”…voi luottaa, että brändi on yhtenäinen ja mielikuva joka syntyy… se 

mielikuva on samanlainen. Se johtuu siitä, että meillä on niin vahva 
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brändi… Meidän brändio herättää tunteita ja tuoksuja…  Sen huomaa 

esimerkiksi meidän hakijakokemus kyselyissä… Ihmiset tietää ja tuntee 

brändin, niin he odottavat tietynlaista responssia, kun ehkä jos oltaisiin 

toisenlainen toimija.” -Yritys A 

Toisaalta yrityksen muut brändit luovat työnhakijoille odotuksia, jotka täytyy ottaa 

huomioon, kun rakennetaan työnantajabrändiä. Yritys B:ssä haasteita on koettu 

esimerkiksi siinä, että hakijat ovat muodostaneet asiakkaana yrityksestä tietynlaisen 

mielikuvan, joka on luonnollisesti poikkeava arkipäiväisestä työn teosta. Jonkun 

verran haasteita on myös koettu siitä, että brändiviestinnässä korostuvat tietynlaiset 

elementit, jotka ovat liian etäisen tuntuisia työnhakijamarkkinoinnissa. 

”Se on juuri niin ja se on meillä sisäinen haaste, en oo onnistunut sitä 

ratkaisemaan, vaikka samassa pöydässä brändin kanssa istutaankin... 

Tulee kolahduksina esiin... Ja sitte kun tää on niin vahvasti 

kuluttajabisnestä... Totta kai, jos me tullaan erilaisella 

työnantajakuvalla, niin kyllä mää ymmärrän, miksi se logiikka kärsii 

siitä… Kuluttajabrändi rakentuu asiakaskokemukselle, että me ollaan 

tällainen premium toimija …nämä [kuluttaja- ja työnantajabrändi] 

pitäisi jotenkin hilata lähemmäksi toisiaan.” -Yritys B 

”…Et heille on muut asiat tärkeitä ja tavallaan siinä meillä kolisee 

sisäisesti... Meillä on tehtäviin liittyvä rekrytointi, joka liittyy 

työnantajakuvaan ja sitten meillä on koko yhtiön brändi.” -Yritys B 

”…rekryvideo meidän digital servicesta… Se on hyvinkin kotikutoinen, 

jossa meidän digipuolen vetäjä, siis johtoryhmän jäsen, on itse sen 

käsikirjoittanut ja osin meillä itse kuvannut… Ja nimenomaan kun 

meillä nyt toi digital services puoli kaipaa uusia tekijöitä tilanteesta 

huolimatta, niin yritetään saada sen tyyppistä vähän erilaista 

näkyvyyttä, et me ei oltais semmoinen karkea korporaatio. Niinku ei 

ollakkaan. Mut sehän sotii meidän yritysbrändiä vastaan kun se on 

kuulemma liian humoristinen. Me käydään näin sisäisestikin ihan 

tämmöistä kissanhännän vetoa. Et kyl me haluttas [näyttäytyä 
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kuluttajabrändin mukaisesti] mut ne ei houkuttele devaajia ja tämmösiä 

koodaajia ja scrum mastereita…… Se ei oo se maailma mihin he 

haluavat tulla. He haluavat tulla semmoseen ketterään ja agiiliin ja 

semmoseen missä kehitetään ja ollaan itsenäisiä ja syödään 

perjantaisin pitsaa. Et heille on muut asiat tärkeitä ja tavallaan siinä 

meillä kolisee sisäisesti.” -Yritys B 

5.3.2 Toimintaympäristö 

Myös organisaation toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat 

yksilöiden mahdollisuuksiin oivaltaa uusia reittejä työnantajabrändin kehittämiseksi. 

Esimerkki ulkoisista toimintaympäristöön vaikuttavista ilmiöistä on ollut maailman 

laajuinen Covid-19 pandemia. Yritys A:lla etätyökulttuuri ei ollut kovin voimakasta 

ennen Covid-19 pandemiaa, mutta sen myötä etätyön lisääntyminen on vaikuttanut 

myös työnantajabrändiin: 

”Meillähän ei ole esimerkiksi aikaisemmin ole ollut sellaista niin 

vahvaa etätyökulttuuria, mutta ihan varmasti sellainen on tullut 

jäädäkseen, joka sitten taas vaikuttaa siihen työnantajakuvaan. Ja 

tuotahan joutuu sillain koko ajan viilaamaan, kunhan se punainen 

lanka siellä säilyy ja meillä se on se toimialan houkuttelevin 

työnantaja.” -Yritys A 

Toimiala, jossa organisaatio toimii, voi tarjota organisaatiolle mahdollisuuksia 

kilpailussa työvoimasta muita aloja vastaan. Yritys B:ssä on tunnistettu, että 

suomessa se on käytännössä ainoa merkittävä toimialansa edustaja ja pystyy sitä 

kautta tarjoamaan suomessa kohtuullisen uniikkia arvoa työmarkkinoilla. 

”… Tää on aidosti uniikki toimiala, ei tämmöstä oo… Tai sit pitää 

lähteä johonkin toiseen yhtiöön… Tavallaan pääsee hyödyntämään sitä 

omaa osaamista tosi mielenkiintoisessa ympäristössä. Et tääl on paljon 

[erilaisia tehtäviä, joita ei ole muualla]… Et siihen pitäisi sitoutua, että 
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täällä tehdään [toimialan] tavalla ja sitä mää haluaisin tuoda 

enemmän tulevaisuudessa.”-Yritys B 

5.4 Aineiston vertailu aikaisempaan tutkimukseen 

Tässä alaluvussa avataan tutkimuksen löydöksiä suhteessa aikaisempaan 

tutkimukseen. Alaluku on jaettu kolmeen osaan tutkimuksen viitekehyksen 

mukaisesti, työnantajabrändäämisen prosessiin, osallistuviin sidosryhmiin ja 

välillisesti vaikuttaviin tekijöihin. 

5.4.1 Työnantajabrändäämisen prosessi 

Empiiristen havaintojen perusteella voidaan esittää, että työnantajabrändäyksessä 

puhutaan prosesseista monikossa, eli yrityksillä on yhtä aikaa olemassa pidempi ja 

hitaammin muuttuva koko organisaatiota ja yrityksen työnantajabrändäystä luova ja 

kehittävä prosessi sekä liiketoimintojen tarpeista nousevia liiketoimintojen 

työnantajabrändäysprosesseja. Erityisesti työnantajabrändistä vastaavien ihmisten 

näkökulmasta kokonaisuus voisi näyttää Juntusen (2016) kuvaileman teleologisen 

prosessin mukaiselta, jossa tapahtuu yhtäaikaisesti useampia prosesseja, joiden 

lopputuloksia ei välttämättä kyetä näkemään toteutuksen keskellä.  

Empiirisestä aineistosta kävi ilmi, että vaikka esimerkiksi viestinnän kärki ja 

markkinoinnin kanavat vaihtelevat prosessista toiseen, työnantajabrändäykselle on 

hahmotettavissa selkeä prosessikaavio. Prosessi mukailee alla esitettyä kaaviota 

(Kuvio 4).  
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Kuvio 4 Työnantajabrändäämisen prosessi 

Aineiston perusteella työnantajabrändäämisen prosessi saa alkunsa tarpeesta, joka 

nousee liiketoiminnasta. Tämä tarve vastaa teologisen prosessiteorian mukaista 

tyytymättömyyden tilaa (Van de Ven & Poole, 1995). Tarve vaikuttaa kumpuavan 

erityisesti liiketoiminnan haasteista rekrytoida riittävästi oikean profiilin hakijoita. 

Tarpeen tunnistamisen jälkeen siirrytään kokoamaan eräänlaista työryhmää, jonka 

tehtävänä on muodostaa suunnitelma työnantajabrändäyksen toteuttamiseksi. 

Työryhmän kokoonpano vaihtelee organisaatioittain ja se voi pitää sisällään 

henkilöitä organisaation eri funktioista tai liiketoiminnasta, jolle suunnitelmaa 

lähdetään laatimaan. Yritys B:ssä työryhmä koostuu pääasiassa markkinoinnin, 

viestinnän ja HR:än henkilöistä, siinä missä Yritys A:n työryhmä muodostuu ennen 

muuta työnantajabrändäystiimistä ja liiketoiminnasta vastuutetuista henkilöistä. 

Työryhmä laatii suunnitelman, jonka voidaan katsoa mukailevan jossain määrin 

esimerkiksi Backhausin ja Tikoon (2004) arvolupaus vaihetta. Tämän 

suunnittelutyön aikana on tarkoitus tunnistaa liiketoiminnan työtehtävien 

erottautumistekijöitä työmarkkinoilla ja minkälaisella viestillä työnantajabrändiä 

lähdetään rakentamaan ulkoisille ja sisäisille kohderyhmille.  
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Esimerkiksi Morokon ja Unclesin (2008) tutkimuksessa esitetään, että moni 

työnantajabrändi ei kykene erottumaan merkityksellisellä tavalla kilpailijoistaan. 

Aineiston perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ainakin menestyvät 

työnantajabrändit näkevät vaivaa tämän erottautumistekijän tai -tekijöiden 

tunnistamiseksi. Yritys B:llä erottautuminen kumpuaa vahvasti toimialan uniikista 

luonteesta. Yritys A:lla sen sijaan erottautumistekijöitä haetaan 

liiketoimintakohtaisesti esimerkiksi työtavoista. 

Kummassakin haastatellussa yrityksessä tunnistettiin, että ymmärtääkseen 

liiketoimintojen työtehtävien parhaat puolet, työntekijöiden osallistaminen ja 

ymmärtäminen on kriittisen tärkeää. Kummassakin organisaatiossa suunnittelun 

aikana liiketoimintojen työntekijöiltä selvitetään, mistä he omassa työssään pitävät ja 

mitkä ovat heille keskeisen tärkeitä asioita. Havainto on linjassa aikaisemman 

tutkimuksen kanssa, jossa on huomioitu, että työnantajabrändin täytyy rakentua 

nykyisten työntekijöiden kokemusten ja todellisuuden pohjalle (Backhaus & Tikoo, 

2004) sekä siihen, että työnantaja ja työntekijät yhdessä luomisen kautta rakentavat 

arvoa (Aggerholm ym., 2011). 

Osallistaminen on tärkeää myös siksi, jotta työntekijä pystyy arvioimaan 

sopivuuttaan palkkaavaan organisaatioon. Aikaisemmissa tutkimuksissa on tehty 

havaintoja, että rekrytointiprosessin aikana hakijalle pitäisi syntyä realistinen kuva 

palkkaavasta organisaatiosta, jotta hän kykenisi arvioimaan persoona-organisaatio-

yhteensopivuutta, jolla viitataan sopeutumista palkattavan henkilön ja organisaation 

välillä (Russel & Brannan, 2016). 

Työntekijöiden osallistaminen on linjassa Aggerholmin (ym. 2011) tutkimusryhmän 

esittämän prosessikuvauksen kanssa ja on selkeää yhdessä luomista työntekijöiden 

kanssa. Työntekijät otetaan osaksi muotoilemaan ja selittämään, mitkä asiat heidän 

työssään ovat markkinoimisen arvoisia. Parhaassa tapauksessa tässä vaiheessa 

prosessia havaitaan myös kehityskohteita, joita voidaan esimerkiksi Morokon ja 

Unclesin (2008) esittämän työn muotoilun kautta kehittää ja näin myös 

konkreettisesti vaikuttaa sisäiseen työnantajakuvaan. Tässä yhteydessä prosessia tätä 

ei kuitenkaan havaittu empiirisessä aineistossa.  
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Aineiston perusteella liiketoimintojen henkilöstö osallistuu myös varsinaiseen 

työnantajabrändäyksen toteutukseen. Yritys A:ssa tämä konkretisoituu 

liiketoiminnasta vastuutetun henkilön johdolla, sekä yksikköjen itsenäisellä otteella. 

Yritys B:llä taas liiketoimintojen henkilöstöstä kootut tapahtumaryhmät osallistuvat 

jalkautumalla erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin kertomaan työstään. 

 Tämän tutkimuksen aikana ei syvennytty kovinkaan tarkasti suunnitelman 

toteutukseen, joka on verrattavissa esimerkiksi Backhausin ja Tikoon (2004) mallin 

kahteen viimeiseen vaiheeseen, markkinoimiseen sisäisille ja ulkoisille 

kohderyhmille tai Chhabran ja Sharman (2014) mallin toiseen vaiheeseen, 

arvolupauksen viestimiseen. Aineistosta kuitenkin nousi esille, että kumpikin 

organisaatioista toteuttaa työnantajakuvan rakentamista muun muassa sosiaalisen 

median markkinoinnilla, erilaisilla näkyvyysyhteistöillä ja kohtaamalla potentiaalisia 

työnhakijoita, mm. opiskelijoille järjestettävillä ekskursioilla ja muissa tapahtumissa. 

Lisäksi sisäisille kohderyhmille on toteutettu erilaisia työntekijäkokemukseen 

liittyviä tekoja, joiden voidaan katsoa osaltaan sitouttavan tekijöitä 

työnantajabrändiin. 

Aineiston perusteella toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan jossain määrin 

säännöllisesti ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen vaatiessa. Tätä päivityssilmukkaa 

ei ole aikaisemmassa tutkimuksessa havainnollistettu, mikä on kuitenkin oleellista, 

koska suunnitelman päivittäminen on väistämättä tarpeellista mm. Aggerholmin (ym. 

2011) selittämän ympäristön muutosten ja hakijoiden odotusten siirtymisen vuoksi. 

Kummassakin organisaatiossa työnantajabrändäyksen tuloksellisuutta mitataan 

jatkuvasti erilaisilla mittareilla. Kucherovin ja Samokishin (2016) käyttämästä 

mittaristosta organisaatiot mittaavat selkeimmin työntekijä kokemusta (eNPS, 

henkilöstökyselyt ja työsuhteen päättymiskeskustelut) ja työnantajabrändin 

tunnettuutta (esimerkiksi Universum ja Luottamus & Maine). Aineiston perusteella 

on mielenkiintoista, että organisaatiot painottavat mittausta pitkälti kvantitatiivisiin 

arvoihin, ja erityisesti brändin laadulliset mittarit ovat vähäisiä. Organisaatiot voivat 

mahdollisesti tulevaisuudessa kehittää myös ulkoisten kohderyhmien laadullista 

mittausta muun muassa ymmärtääkseen hakijoiden mielikuvia työnantajabrändistä, 

jotta organisaatiot pystyvät paremmin ymmärtämään miten hyvin toivottu viesti on 
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otettu vastaan. Yritys A:ssa tämän kaltaista toimintaa on tehty satunnaisesti joidenkin 

liiketoimintojen työhaastatteluvaiheessa. 

Haastatteluissa nousi myös esille, että koko prosessin ajan työnantajabrändäämisen 

merkitystä täytyy valmentaa organisaation sisäisille sidosryhmille, jotta siihen 

tarvittavilta sidosryhmiltä saadaan käyttöön halutut resurssit. Erityisesti Yritys A:ssa 

tätä näytetään tekevän systemaattisesti, mikä auttaa koko henkilöstöä työntekijöistä 

ylimpään johtoon ymmärtämään työnantajabrändäämisen strategisen merkityksen ja 

sitä kautta sitouttamaan henkilöstöä toimintaan. 

Mölkin ja Auerin (2018) mallin ja empiirisen aineiston perusteella on selvää, että 

työnantajabrändäyksestä vastaavien henkilöiden täytyy rajata ja määritellä 

työnantajabrändiä ja kyetä säilyttämään toimiva yhteistyö koko prosessin ajan ja 

hallita laajoja joukkoja sidosryhmiä. Rajaava rooli nousi esille Yritys A:n kohdalla. 

Haastattelukysymyksiä ei laadittu dialektisen prosessiteorian maailmankuvasta, joten 

aineistossa ei noussut selkeästi esille johdon ideoiden hyväksymisen ja haastamisen 

vaihetta, mutta on todennäköistä, että mikäli tutkimuksen maailmankuva olisi ollut 

erilainen, tämäkin vaihe olisi noussut esiin. Esimerkiksi Yritys A:n tapauksessa 

työnantajabrändäämisen aktori haastoi liiketoimintojen edustajien näkemyksiä 

vetovoimaisuustekijöistä ja prosessin aikana tapahtuu oletettavasti muunkinlaisia 

konfliktitilanteita. 

Aikaisempi tutkimus on myös jättänyt huomioimatta työnantajabrändäyksen selkeän 

kerroksellisuuden (kuvio 5), joka nousi aineistossa voimakkaasti esille. 

Työnantajabrändäys on nähty monimutkaisena kokonaisuutena (mm. Edlinger, 2015; 

Mölk & Auer, 2018) ja tämän kerroksittaisuuden sanoittaminen voi auttaa tuon 

monimutkaisen rakenteen hahmottamisessa tulevaa tutkimusta ajatellen. 
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Kuvio 5 Työnantajabrändäämisen prosessin kerrokset 

Kerroksittaisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, että organisaation eri tasot 

vastaavat työntekijöiden ja -hakijoiden kannalta erilaisiin kysymyksiin. Konserni- tai 

yritystasolla viestitään organisaatiosta kokonaisuutena, eli esimerkiksi sen arvoista, 

strategiasta ja visiosta. Liiketoimintatasolla viestintä muuttuu kohderyhmää 

henkilökohtaisemmin puhuttelevaksi ja kertoo, minkälaisten tehtävien parissa 

liiketoiminnassa työskennellään ja miltä työn sisällöt näyttävät. Yksikkötasolla 

hakijalle voidaan viestiä esimerkiksi keiden kanssa hän konkreettisesti työskentelisi 

ja miltä toimitilat näyttävät. 

Aineistossa kerroksittaisuus nousi esille kummankin organisaation kohdalla, jotka 

kertoivat, että kunkin liiketoiminnan kanssa rakennetaan omannäköistä suunnitelmaa 

työnantajabrändin toteuttamiseksi. Samalla on huomioitava, että tämä suunnitelma 

tarkoitti nimenomaisesti vuosien mittaista työnantajabrändäys suunnitelmaa, eikä 

yksittäiseen tehtävään rakennettua rekrytointisuunnitelmaa. Yritys A:lla näitä 

kerroksia oli kolme, konserni-, liiketoiminta- ja yksikkötaso siinä, missä Yritys B:llä 

näitä kerroksia oli kaksi, organisaatio- ja liiketoimintataso. 

Eri tasojen brändien pitää olla yhdenmukaisia (Wilden ym., 2010), jotta brändin 

johdonmukaisuuteen ei tule säröjä. Tämän vuoksi työnantajabrändistä vastuullisen 

henkilön valvova ja rajaava rooli (Edlinger, 2015) on tärkeä. Tätä 

yhdenmukaisuuden kerroksittaisuutta voi myös verrata Mosleyn (2007) esittämään 
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rakenteeseen, jossa kuluttajabrändin ja työnantajabrändin yhtenäisyyttä ja 

johdonmukaisuutta vaalii organisaatiobrändi. 

Sivertzenin (ym. 2013) tutkimuksessa havaittiin, että sosiaalisen median 

markkinoinnilla on suurinta arvoa työnantajabrändin rakentumisessa, kun 

potentiaalisille hakijoille välitetään ajatuksia kyvystä oppia ja innovoida 

organisaation jäsenenä, kasvaa ammatillisesti ja kokea itseluottamusta ja 

omanarvontuntoa. Näiden elementtien viestiminen on todennäköisesti helpompaa 

työnhakijoita lähempänä olevilla liiketoiminta- ja yksikkötasoilla, kuin 

konsernitasolla. 

Kerroksittaisuuden ymmärtäminen voi tarjota työnantajabrändiä rakentaville 

organisaatioille jatkossa hyödyllisen työkalun. Morokon ja Unclesin (2008) 

tutkimuksessa nousi esille, että harva organisaatio kykenee olemaan 

merkityksellisellä tavalla erottuva haluamilleen kohderyhmille. Kenties se, että 

työnantajabrändiä on ajateltu yhtenä kokonaisuutena, on estänyt sitä olemasta aidosti 

puhutteleva laajoille joukoille erilaisia asiantuntijoita. Jo Ambler ja Barrow (1996) 

määrittelivät työnantajabrändin kokonaisuudeksi funktionaalisia, psykologisia ja 

taloudellisia hyötyjä, jotka syntyvät työllistymisestä organisaatioon. Kuten 

haastatteluissa nousi esille, koodareille ja tekniikan henkilöstölle erilaiset asiat luovat 

arvoa ja on naivia ajatella, että kaikkien hakijoiden arvottamat hyödyt noilla kolmella 

mittarilla liittyvät samoihin asioihin tai ovat samanlaisia keskenään. 

Empiirisestä aineistosta löytyi myös kerroksittaisuutta, joka liittyi siihen, millä 

tasoilla prosessin aikana täytyy kyetä tekemään päätöksiä. Osa päätöksistä on 

strategisia, osa operatiivisia ja osa taktisia. Strategisilla päätöksillä haastateltavat 

viittasivat esimerkiksi työnantajan arvolupaukseen ja mihin suuntaan organisaatiota 

ja brändiä tulevaisuudessa johdetaan. Operatiiviset valinnat liittyivät kumppaneiden 

valintaan sekä viestintäkanavien ja -sisällön valintoihin. Taktinen taso viittasi mm. 

tekemiseen ja resursointiin. 
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5.4.2 Työnantajabrändäykseen osallistuvat tahot 

Työnantajabrändäykseen osallistuvia tahoja koskevat havainnot tukivat pitkälti 

aikaisemmassa kirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä. Työnantajabrändistä 

vastuullisen henkilön täytyy sekä empiirisen aineiston, että aikaisemman 

kirjallisuuden perusteella (mm. Edlinger, 2015; Mölk & Auer, 2018) kyetä 

koordinoimaan laajaa joukkoa sidosryhmiä prosessin aikana. Aineiston perusteella 

roolista tekee vielä monimutkaisemman se, että kyseisen ihmisen täytyy saman 

aikaisesti toimia ja ajatella prosessia sen eri tasoilla.  

Edlingerin (2015) esittämä rajaava rooli nousi myös aineistossa esille, koska 

prosessin toteutukseen osallistuu kirjava joukko erilaisia sidosryhmiä. Esimerkiksi 

Yritys A:n suunnitteluryhmissä nostetaan esiin usein liian geneerisiä ja mitään 

sanomattomia teemoja, joita työnantajabrändäyksen aktorin johdolla lähdetään 

jalostamaan kohti oikeaa suuntaa. Aktorilla täytyy siis olla selkeä käsitys ja visio 

siitä, minkälaista brändiä ollaan rakentamassa, mitä siihen kuuluu ja mitä ei. 

Työntekijöiden rooli vastasi aikaisempaa kirjallisuutta, vaikkakin sen tärkeys koko 

prosessin kannalta vaikuttaa aineiston perusteella vielä aiempaa 

merkityksellisemmältä. Yrityksissä, jotka rakentavat menestyviä työnantajabrändejä, 

työntekijät osallistuvat aidosti yhdessä työnantajabrändin luomiseen (Aggerholm 

ym., 2010) sekä suunnittelemalla työnantajabrändäämisen viestiä ja sisältöä että 

panemalla suunnitelman käytäntöön. 

Yritys A:n malli, jossa liiketoiminnasta vastuutetaan työnantajabrändäyksestä 

vastaava henkilö on kirjallisuudelle uusi ja voi tarjota tulevaisuudessa paljon 

mahdollisuuksia. Erityisesti se, että liiketoiminnasta vastuutettu henkilö pitää huolen 

liiketoiminnan muiden henkilöiden osallistamisesta ja sitouttamisesta on 

mielenkiintoinen ja lisätutkimusta kaipaava seikka. 

Aineistosta nousi esille, että työnantajabrändäykseen käytettyjen henkilöstöresurssien 

määrä ei suoraan korreloi brändin menestykseen. Yritys B:n työnantajabrändäykseen 

ei ollut resursoitu omaa tiimiä tai henkilöä vaan se oli osana muita työnkuvia. Siitä 

huolimatta yritys on kestomenestyjä muun muassa Universumin tutkimuksissa. Tästä 
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johtopäätöksien tekemisessä täytyy olla kuitenkin varovainen. Esimerkiksi Morokon 

ja Unclesin (2008) tutkimuksessa esitettiin, että työntekijäkokemus syntyy kulttuurin, 

erilaisten käytäntöjen ja prosessien kautta. Yritys B:ssä esimerkiksi 

työntekijäkokemukseen on selvästi panostettu, mutta se on tehty enemmänkin 

henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin viitekehyksessä.  

Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että ylin johto voi vaikuttaa 

työnantajabrändäykseen muun muassa tuomalla siihen liittyvää viestintää osaksi 

yrityksen toimintaa esimerkiksi kokouksissa, koulutuksissa ja muissa sosiaalisissa 

tapahtumissa (Aldousari ym., 2017). Yritys A:n ylin johto on tuonut 

työnantajabrändin hyvin näkyvästi osaksi arkipäivää ottamalla sen tavoitteet osaksi 

yrityksen visiota. Yritys B:n liiketoimintojen johtajien osallistuminen 

harjoittelijaohjelman aikana ja siitä saatu positiivinen palaute tukee Kimin ja Parkin 

(2020) havaintoa ylimmän johdon tuen ja osallistumisen tärkeydestä kulttuuriin ja 

sen välillistä vaikutusta työnantajabrändiin. 

5.4.3 Prosessiin välillisesti vaikuttavat tekijät 

Työnantajabrändäämisen prosessiin selkeimmin vaikuttava ulkopuolinen tekijä on 

empiirisen aineiston perusteella organisaation muut brändit. Aikaisemman 

tutkimuksen mukaisesti työnantajabrändi näyttää saavan voimakasta vetoapua 

muiden yrityksen brändien tunnettuudesta (Moroko ja Uncles, 2008; Russel & 

Brannan, 2016). Tähän tutkimukseen haastateltujen yritysten edustajat nostivat esille 

saaneensa vahvaa vetoapua yrityksen muiden brändien tunnettuudesta ja siitä, että 

yritykset ovat jo valmiiksi ihmisten mielissä. 

Ristiriita eri brändien kesken, erityisesti kuluttaja- ja työnantajabrändin välillä, on 

aineiston perusteella yllättävänkin suuri haaste. Mosleyn (2007) mallin mukaisesti 

näiden brändien täytyy olla johdonmukaisia ja linjassa keskenään. Erityisesti Yritys 

B:llä näiden brändien välillä on kohderyhmien odotuksesta johtuvaa suurta 

eroavaisuutta, jolloin viestintä, joka säilyttää brändien yhtenäisyyden on haastavaa. 

Kuluttajabrändi rakentaa premium mielikuvaa tyylitellyllä viestinnällä, kun 

tietotekniikan ammattilaiset odottavat joustavaa ja ketterää työympäristöä, jossa 

syödään perjantaisin pitsaa. Jokaisella sidosryhmällä on toisistaan jossain määrin 
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poikkeavat odotukset ja se millä tavalla yhtenäisyys voidaan säilyttää ristiriitaisten 

odotusten keskellä kaipaa lisätutkimusta. 

Ulkoisen ympäristön vaikuttavuus prosessiin vastasi myös aikaisempaa tutkimusta. 

Haastatteluissa nousi esille, että Covid-19 pandemian myötä muuttuneet 

työnhakijoiden ja -tekijöiden odotukset olivat vaikuttaneet erityisesti Yritys A:lla 

niin työn sisältöön kuin työnantajabrändin viestimiseen. Aggerholmin (ym., 2010) 

havainto ympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä odotuksiin että 

toteutuksiin saa siis vahvistusta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena oli selvittää, minkälaisten prosessien kautta 

onnistuneet työnantajabrändit on rakennettu. Tässä luvussa vastataan 

tutkimuskysymyksiin sekä pohditaan tämän tutkimuksen liikkeenjohdollista- ja 

tieteellisiä johtopäätöksiä, tutkimuksen rajoitteita ja luotettavuutta sekä esitetään 

ehdotuksia jatkotutkimukselle. 

6.1 Tutkimustulokset ja vastaus tutkimuskysymykseen 

Päätutkimuskysymyksenä tässä tutkimuksessa käytettiin kysymystä: ”Miten 

rakennetaan menestyviä työnantajabrändejä?”. Tutkimuksen tavoite saavutettiin ja 

vastauksesi voidaan esittää, että moderneja menestyviä työnantajabrändejä 

rakentavat yritykset toimivat samanaikaisesti useammilla tasoilla ja onnistuvat 

prosessinsa kautta sitouttamaan niin ulkoiset kuin sisäiset sidosryhmät brändin 

rakentamiseen. Menestyvät työnantajabrändit rakennetaan yhdessä.  

Apututkimuskysymyksinä käytettiin ”Millaisista vaiheista työnantajabrändäyksen 

prosessi koostuu?” ja ”millä tavalla toimijat osallistuvat prosessiin sen eri vaiheiden 

aikana?” Prosessin vaiheiksi tunnistettiin tarpeen nouseminen liiketoiminnasta, 

työryhmän sitouttaminen, suunnitelman laatiminen, liiketoiminnan osallistaminen, 

toteutus sisäisesti ja ulkoisesti sekä tulosten arviointi. Koko prosessin ajan 

työnantajabrändäämisen merkitystä täytyy myydä erityisesti sisäisille kohderyhmille 

ja työnantajabrändäämisen tuloksellisuutta mitataan aina suunnitelman laatimisesta 

lähtien. 

Eri toimijoiden osallistumisesta eri vaiheisiin havaittiin, että tarve nousee 

liiketoiminnasta, jonka jälkeen työnantajabrändäyksen aktori kokoaa työryhmän. 

Tämä työryhmä voi yrityksestä riippuen koostua erilaisista kokoonpanoista ja voi 

pitää sisällään esimerkiksi liiketoimintojen esihenkilöitä sekä ihmisiä viestinnästä, 

henkilöstöhallinnosta ja markkinoinnista. Työryhmän jäsenet laativat suunnitelman 

työnantajabrändille ja osallistavat liiketoimintojen henkilöstöä sekä suunnitelman 

laatimiseen, että toteutukseen. Toteutuksen aikana työnantajabrändäyksen aktori 
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tukee työryhmän ja työntekijöiden toimintaa varmistamalla riittävän osaamisen ja 

resurssit tekemiseen. 

6.2 Tieteelliset johtopäätökset 

Akateemisesta näkökulmasta tämä tutkimus tuo arvoa tiedeyhteisölle integroimalla 

prosessiteoriat ja työnantajabrändäyksen sekä tutkimalla ensimmäistä kertaa 

työnantajabrändien rakentamista prosessiteorioiden kautta. Työnantajabrändäämisen 

prosesseja on aikaisemmassa tutkimuksessa käsitelty ilman prosessiteoreettista 

taustaa ja prosessiteorioiden hyödyntäminen luo uudenlaisen uskottavuuden 

työnantajabrändin prosessien tutkimukseen.  

Tutkimus tarjoaa tiedeyhteisölle uudenlaisen, kerroksiin rakennetun tavan, ymmärtää 

työnantajabrändäyksen prosessia ja kuvaa prosessin vaiheita tarkemmin kuin 

aikaisemmat tutkimukset. Erityisesti prosessin kerroksittaisuus tarjoaa 

mielenkiintoisia jatkotutkimuskohteita ja voi auttaa tutkijoita ymmärtämään, miten 

organisaatiot voivat puhutella heterogeenisiä hakijajoukkoja saman brändin 

viitekehyksen alla. 

Tällä tutkimuksella kuvataan myös suomalaisten, menestyneitä työnantajabrändejä 

rakentaneiden yritysten prosesseja sekä sitä, millä tavalla eri sidosryhmät osallistuvat 

prosessin suunnitteluun ja toteutukseen eri vaiheiden aikana, sekä minkälainen 

merkitys näillä eri sidosryhmillä on prosessin toimivuuden ja onnistumisen kannalta. 

Tutkimus ottaa myös huomioon ympäröivien tekijöiden vaikutuksen prosessiin sekä 

sen eri vaiheisiin. 

6.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tutkimus tarjoaa erityistä hyötyä liikkeenjohdolle yrityksissä, jotka työllistävät 

työntekijöitä heterogeenisistä joukoista. Aikaisemmin työnantajabrändäyksen 

prosessi on nähty yhtenä kokonaisuutena, jonka kautta liikkeenjohdon tulisi kyetä 

puhuttelemaan kaikkia hakijajoukkojaan (Backhaus & Tikoo. 2004; Aggerholm ym., 

2010; Sivertzen ym., 2014). Tässä tutkimuksessa on kuitenkin nostettu selkeästi 

esille näiden mallien rajallisuus ja havaittu, että erilaisilla työntekijöillä ja -hakijoilla 
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on erilaisia odotuksia työnantajaa kohtaan ja näitä hakijoita täytyy kyetä 

puhuttelemaan mielenkiintoisella tavalla työnantajabrändäyksen prosessin aikana. 

Aikaisemmin tämä on nähty erityisen haastavaksi (Moroko & Unlces, 2010), mutta 

tämä tutkimus voi avata liikkeenjohdolle uusia näkökulmia puhuttelevien viestien 

rakentamiseksi. 

Erityisesti se, että yritykset voivat viestiä erilaisille hakijoille erilaisia asioita 

yrityksen eri tasoilla ja näin ollen puhutella erilaisia hakijajoukkoja brändin 

viitekehyksen sisällä tarjoaa mahdollisuuksia, jotka aikaisempi kirjallisuus on 

sivuuttanut. Tämän tutkimuksen esittämän mallin mukaisesti eri liiketoiminnat voivat 

rakentaa työn sisältöjä ja niiden viestintää enemmän omien sidosryhmiensä odotuksia 

vastaaviksi ja näin ollen pystyvät paremmin vastaamaan sidosryhmien erilaisiin 

odotuksiin. 

Liikkeenjohdollisesta näkökulmasta voidaan myös todeta, että tutkimuksen 

havaintojen perusteella työnantajabrändiä ei rakenneta yksin. Siihen osallistuu laaja 

joukko eri sidosryhmiä pääasiassa organisaation sisältä, mutta myös ulkopuolelta. 

Liikkeenjohdon tuleekin varmistaa, että työnantajabrändäyksen aktori on henkilö, 

joka pystyy koordinoimaan näitä laajoja ryhmiä ja varmistaa riittävä sitoutuminen 

sekä resurssit kaikkialta organisaatiosta. 

Työnantajabrändäämisen prosessi täytyy myös nähdä yhdessä luomisena ja yhdessä 

tekemisenä. Jotta kunkin hakijaryhmän odotuksiin voidaan vastata, täytyy 

organisaatioissa käydä jatkuvaa sisäistä keskustelua erityisesti työntekijöiden kanssa, 

jotta ymmärretään mitä asioita he arvostavat työssään ja mitkä asiat voisivat olla 

paremmin. Kenties kysymyspatteristosta johtuen Morokon ja Unclesin (2010) 

esittämää näkökulmaa, jossa työnantajabrändistä vastaavat ihmiset nähtäisiin 

tuotepäällikköinä ei havaittu, mutta organisaatiot voisivat ehdottomasti hyötyä tämän 

kaltaisesta näkökulmasta. Hyvän tuotteen ympärille on helpompi rakentaa uskottavaa 

brändiä. 

Liikkeenjohdon tulee myös kyetä varmistamaan riittävä vuoropuhelu ja yhdessä 

tekeminen eri organisaation brändien välille. Parhaassa tapauksessa yritysten eri 

brändit tukevat toisiaan ja vahvistavat keskenään kokonaisuutta, mutta näiden 
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brändien välille syntyy herkästi ristiriitaa, joka rajoittaa toteutusta. Erityisesti 

ylimmän johdon tulee valvoa näiden brändien johdonmukaisuutta ja huolehtia siitä, 

että kumpikin taho saa äänensä sisäisesti kuuluviin. 

Työnantajabrändin aktorin näkökulmasta havaintona nousi esille se, että 

työnantajabrändin merkitystä ei välttämättä ymmärretä organisaatiossa, siksi sitä 

täytyy aktiivisesti myydä sisäisille kohderyhmille sitoutumisen varmistamiseksi. 

Aktorin ei pidä loukkaantua, jos tuota merkitystä ei heti ymmärretä. 

Työnantajabrändiä täytyy myydä jatkuvasti ja pukea sen hyödyt sellaiseen muotoon, 

joka puhuttelee kutakin sidosryhmää. 

6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Ankkuroidun teorian tutkimuksia arvioidaan muun muassa niiden uskottavuuden, 

alkuperäisyyden, resonanssin ja käytettävyyden kautta. Uskottavuudella tarkoitetaan 

muun muassa tutkijan perehtyneisyyttä aiheeseen, aineiston ja johtopäätösten 

väliseen uskottavuuteen, sekä systemaattiseen analysointiin. Alkuperäisyydellä 

viitataan siihen, minkälaisia ajatuksia tutkimus synnyttää, ovatko ne uusia ja 

haastavatko, kehittävätkö tai muokkaavatko ne aikaisemman kirjallisuuden 

havaintoja. Resonanssi on muun muassa tutkijan kyvykkyyttä kehittää uusia 

merkityksiä ja tehdä analyyttistä tulkintaa. Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka 

hyvin tutkimuksen löydöksiä voidaan hyödyntää käytännössä. (Erikson & 

Kovalainen, 2008: 170) 

Tämä tutkimus täyttää hyvin uskottavuuden kriteerit. Tutkija on perehtynyt 

työnantajabrändäämisen ja sen prosesseihin aikaisemmin muun muassa 

kandidaatintutkielmassaan ja vaikka akateeminen osaaminen ole kokeneempien 

tutkijoiden tasolla, kirjoittaja on vähintään kohtuullisen hyvin perehtynyt aiheeseen. 

Aineiston ja johtopäätösten välistä uskottavuutta on perusteltu induktiivisen 

tutkimustavan mukaisesti vertaamalla empiirisiä havaintoja aikaisempaan 

kirjallisuuteen koko tutkimusprosessin ajan ja perusteet johtopäätöksille on esitetty 

aikaisemmissa luvuissa. Aineisto myös analysoitiin systemaattisesti ankkuroidun 

teorian toimintatavan mukaisesti. 
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Tutkimus on alkuperäinen luodessaan ensimmäistä kertaa prosessiteoriat ja 

työnantajabrändäyksen yhdistävää viitekehystä. Tutkimuksessa kyettiin osoittamaan, 

että aikaisemmin esitetyt mallit työnantajabrändäämisen prosessille ovat olleet liian 

suppeita ja sivuttaneet täysin työnantajabrändäyksen kerroksellisuuden. Tutkimus 

myös loi täysin uudenlaisen perustellun mallin siitä, miten organisaatioiden eri tasot 

voivat rakentaa omia brändejään ja näin puhutella paremmin keskeisiä 

sidosryhmiään. 

Resonanssista voidaan todeta, että tutkija on kyennyt luomaan uusia merkityksiä 

yhdistämällä aikaisempaa kirjallisuutta ja empiiristä aineistoa. Muun muassa 

havainnot kerroksellisuudesta, prosessin vaiheista ja prosessiin osallistuvista 

henkilöistä syntyivät analyyttisen tulkinnan kautta.   

Tutkimuksella on myös ilmeistä käytettävyyttä. Aikaisempi kirjallisuus on 

havainnut, että työnantajabrändien suuri haaste on kyetä olemaan merkityksellisesti 

erottuvia kilpailijoistaan (Moroko & Unlces, 2008). Erityisesti tutkimuksen esittämä 

kerroksittaisuus tarjoaa ratkaisuja tähän haasteeseen. Tutkimuksen esittämä prosessi 

huomioi myös aikaisempia tutkimuksia selkeämmin sidosryhmien merkityksen 

prosessin aikana ja auttaa käytännön toteuttajia huomioimaan henkilöstön 

sitouttamisen tekemiseen koko prosessin aikana. 

6.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Työnantajabrändäyksen prosesseja ei ole vielä tutkittu tarpeeksi ja erityisesti 

prosessiteorioiden kautta tehtävälle tutkimukselle on edelleen kysyntää. Tämä 

tutkimus on avannut prosessin kerroksittaisuutta, mutta sitä ei ole vielä tutkittu 

tarpeeksi. Tässä tutkimuksessa prosessia tutkittiin erityisesti aktorin näkökulmasta ja 

kummatkin haastateltavat painottivat vastauksissaan liiketoiminnoissa tapahtuvaa 

prosessia. Yksiköiden osallistumisen merkitystä ja yrityksen ylätasolla tapahtuvaa 

prosessia olisi syytä tutkia tarkemmin tulevaisuudessa. 

Tutkimuksen katsontakanta oli teleologisen prosessiteorian mukainen. Vaikka 

aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittavissa piirteitä muista prosessiteorioista, voisi 



75 

tulevassa tutkimuksessa katsoa työnantajabrändäämisen prosessia erityisesti 

evolutiivisen ja dialektisen prosessiteorian kautta.  

Tutkimusaineisto kerättiin yrityksistä, joilla on todistettavasti menestyvä 

työnantajabrändi. Tulevissa tutkimuksissa aineistona voisi käyttää myös yrityksiä, 

joilla ei välttämättä ole kovin menestyvä työnantajabrändi ja verrata havaintoja 

menestyviin työnantajabrändeihin. Aineiston yrityksillä oli myös vahva 

kuluttajabrändi, ja tuntemattomampien yrityksien tutkiminen voisi myös avata 

selkeämmin työnantajabrändäyksen meriittejä, kun vahvan kuluttajabrändin antama 

vetoapu poistuisi.  
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