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Pro Gradu- tutkimuksen keskeisin tavoite oli selvittää tehokkaimmat 

rekrytointimarkkinointikanavat ja tyylit Y-sukupolveen kohdistuen. Y-sukupolvi on 

isoin ja uusin sukupolvi, joka on siirtymässä työelämään. Tällä hetkellä 

teoreettinen pohja on vielä ohut liittyen y-sukupolven rekrytointiin ja 

työnantajamielikuvaan ja tämän tutkimuksen oli tarkoitus selvittää tätä 

tutkimusaukkoa. 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena. Aineistonkeruutapana oli 

kysely. Kysely toteutettiin sähköpostilla lähetettävällä kyselyllä IBM Suomen 

nuorille harjoittelijoille ja työntekijöille. Kysely lähetettiin noin 150:lle työntekijälle.  

 

Tutkimustulokset osoittivat, että IBM Suomella ovat perusprosessit ja nykyisten 

harjoittelijoiden tyytyväisyys hyvällä tasolla. Kuitenkin tutkimuskyselyn kautta 

saatiin selville osa-alueita, joilla rekrytointimarkkinoinnin tehokkuutta voidaan lisätä 

ja hyväksikäyttää vieläkin paremmin. Tutkimustulosten perusteella Y-sukupolven  

arvot ja odotukset erosivat muista sukupolvista oletettua vähemmän.
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The main goal of this Master’s Thesis was to find out what would be the best and 

most effective ways of recruitment marketing to generation Y. Generation Y is the 

newest and largest generation entering the workforce. There’s still limited 

theoretical research based on recruitment and employer branding aimed for 

generation Y and that is the gap this research is trying to fill. 

 

The research was qualitative and the data collection method was a questionnaire. 

The questionnaire was sent as e-mail to 150 trainees and young employees that 

currently worked for IBM Finland. 

 

The results of this research indicated that the basic processes and satisfaction 

rate of the current trainees is on a satisfactory level. The questionnaire for this 

study proved that there are some areas where IBM Finland has the possibility to 

improve the effectiveness of recruitment marketing. The results also indicated that 

the values and expectations of Generation Y didn’t differ from previous 

generations as much as was assumed.  
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1. JOHDANTO  

1.1. Tutkimuksen taustaa 
 

Tämän päivän rekrytointimaailmassa kilpailu parhaimmista työntekijöistä kovenee 

entisestään isojen ikäluokkien hiljalleen siirtyessä eläkkeelle. Yritykset ovat 

alkaneetkin tätä jo tiedostaa tietyllä tasolla, mutta hyviä ja samalla 

kustannustehokkaita välineitä uusien, nuorten työntekijöiden rekrytoimiseksi ja 

saavuttamiseksi etsitään edelleen.  

Y-sukupolven edustajia on sanottu itsekeskeiseksi, piloille kehutuiksi, 

epäkiitollisiksi nuoriksi, joilla on epärealistiset odotukset työelämää ja tulevaa uraa 

kohtaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia jo tehtyjen tutkimusten 

pohjalta, minkälaisia odotuksia Y-sukupolven edustajilla oikeasti on, ja miten 

yrityksen on näihin odotuksiin mahdollista vastata. Löytyykö tämän sukupolven 

edustajilta tiettyjä aihepiirejä, jotka motivoivat ja innostavat työntekoon ja 

hakemaan tiettyihin työpaikkoihin?. Millä tekijöillä hyviä nuoria työntekijöitä voi 

houkutella hakemaan työpaikkaa?. Mitä he arvostavat työpaikalla ja mitä he 

olettavat kuuluvan työpaikkaan ja työelämään?. 

Aihe työhön syntyi kirjoittajan työskennellessä IBM Finland Oy:n 

rekrytointiharjoittelijana, jolloin hänen vastuualueinaan olivat muun muassa 

rekrytointimarkkinointi ja nuorten harjoittelijoiden End-to-End rekrytointi. 

Nykyisessä, tiukassa taloustilanteessa parhaat keinot ovat myös samalla vähän 

kustannuksia vieviä, eli yrityksen puolelta tutkimuksen avulla yritetään etsiä 

mahdollisimman kustannustehokkaita keinoja nuorten rekrytointimarkkinointiin. 

Tutkimuksen avulla halutaan tarkentaa Y-sukupolveen kuuluvien nuorten 

arvomaailmaa ja sitä mitä tähän ikäryhmään kuuluvat yksilöt, ainakin näin 

teoriassa, etsivät tulevilta työpaikoiltaan ja työyhteisöiltään.  

 

Tutkimusaukko on suuri erityisesti vaiheessa, jossa hakijat miettivät hakevatko he 

tiettyyn paikkaan vai eivät. Tämä vaihe on siis myös yhdenmukainen paikasta 

kieltäytymisen kanssa. Tutkimuksen kohteena on ollut vain pieni osa rekrytointiin 
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käytetyistä aktiviteeteista, joista osa on henkilöstöhallinnon tekemiä ja osa taas 

organisaation muiden yksiköiden tekemiä. (Collins, C. & Stevens, C. 2002, s. 3-5) 

Edellä mainittu vaihe on siis tässäkin tutkimuksessa kohteena oleva 

rekrytointiprosessin ensimmäinen vaihe. Myös Truman ja Cable toteavat, että 

rekrytointiprosessin ensimmäisestä vaiheesta ja sen tehokkaasta toteutumisesta 

on valitettavasti erittäin vähän tutkimusaineistoa. (Han, J. & Collins, C. 2004, s. 3)  

 

1.2. Tavoitteet ja rajaukset 
 
Tutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää, mistä alueista Y-sukupolvelle suunnattu 

rekrytointimarkkinointi muodostuu ja tämän kautta selvittää mitkä ovat parhaat 

keinot kyseisen ryhmän saavuttamiseen ja rekrytoimiseen. Tarkoitus oli 

tutkimuksen avulla myös selvittää, mitkä olisivat case-yritykselle sopivimmat ja 

toimivimmat keinot rekrytointimarkkinointiin.  
 
Tutkimuksessa keskityttiin rekrytointiprosessin alkupuolelle eli tarkasteltiin 

mahdollisia toimia siihen asti kunnes mahdollinen kandidaatti lähettää yritykselle 

hakemuksen. Tähän sisältyvät esimerkiksi erilaiset rekrytointimarkkinointikeinot ja 

tutustuminen Y-sukupolven arvomaailmaan. Y-sukupolvi rajaa tutkimusryhmän 

vuosina 1980 -1995 syntyneisiin nuoriin aikuisiin.  

Tutkimuksessa keskityttiin case-yrityksen kautta ICT- alaan ja sinne rekrytoitaviin 

nuoriin. IBM Suomen harjoittelijoiksi palkataan vuosittain kymmeniä loppuvaiheen 

korkeakouluopiskelijoita.  
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1.3. Tutkimusongelma 
 

• Millaisilla rekrytointimarkkinoinnin keinoilla tavoitetaan parhaimmat Y-

sukupolven edustajat Suomessa? 

o Työnantajamielikuva ja Y- sukupolvi: Millainen työnantajamielikuva 

vetoaa y-sukupolveen ja minkälainen on Y-sukupolven 

arvomaailma? 

o Miten yhdistää rekrytointimarkkinoinnin keinot ja Y-sukupolvi? 

o Mitkä rekrytointimarkkinoinnin keinot sopivat Suomen IBM:lle? 

1.4. Teoreettinen viitekehys 
 

Tutkielman teoreettinen viitekehys esitellään seuraavassa kuviossa. Kuviossa on 

esitetty keskeisimmät käsitteet, sekä niiden väliset yhteydet. 

 

 
Kuvio 1. Rekrytointiprosessin toimintaympäristö 

 

Yllä olevan kuvion avulla tutkija yritti selventää yrityksen, rekrytointimarkkinoinnin 

ja Y-sukupolven välistä suhdetta ja rekrytointimarkkinointiprosessia. Kuvio lähtee 

vasemmalta, yrityksen rekrytointiosastosta ja mahdollisista 
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yhteistyökumppaneista. Yrityksen tehdessä mahdollista 

rekrytointimarkkinointistrategiaa, on sen otettava huomioon monta asiaa, muun 

muassa; työnantajamielikuva, kohdeyleisö, sekä käytettävät kanavat ja aktiviteetit.  

Rekrytointikanavat ja aktiviteetit rakentuvat sekä ulkoisista että sisäisistä 

toiminnoista. Näitä esitellään tarkemmin tutkimuksessa myöhemmässä vaiheessa. 

Kohderyhmään, eli tämän tutkimuksen tapauksessa Y-sukupolveen, vaikuttavat 

ympäristö ja kulttuuri sekä arvot. Nämä tekijät vaikuttavat myös toisiinsa.  

 

Työnantajamielikuvaan vaikuttavat sekä yrityksen omat, tiedostetut markkinointi- ja 

muut toimenpiteet että tiedostamattomat tekijät, jotka saattavat kummuta joko 

kohdeyleisöstä tai yrityksen puolelta. 

 

On tärkeää tiedostaa, että kaikki edellä mainitut tekijät ovat jatkuvassa 

muutoksessa ja yrityksen on syytä päivittää rekrytointimarkkinointistrategiaansa 

säännöllisin väliajoin ja olla mahdollisimman valmis nopeisiinkin muutoksiin.   

 

1.5. Keskeiset käsitteet 
 

1.5.1. Y-Sukupolvi 
 

Vuonna 2020 Y-sukupolvi tulee olemaan suurin ikäluokka työelämässä. Y-

sukupolveksi kutsutaan vuosina 1980-1995 syntyneitä nuoria. Tätä ennen 

syntyneet kuuluvat X-sukupolveen ja sen jälkeen syntyneet taas Z- sukupolveen. 

Jokaiselle sukupolvelle ovat ominaisia tietyt piirteet. Tässä tutkimuksessa painotus 

on Y-sukupolven arvomaailmassa ja tunnuspiirteissä. Biologisen iän lisäksi Y-

sukupolvea kuvataan ihmisjoukoksi, joka jakaa kokemuksia, muistoja, kieliä ja 

tapoja. (Piha, K. & Poussa, L. 2012, s. 7-15)  
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1.5.2. Työnantajamielikuva 
 

Työnantajamielikuvan luominen tarkoittaa yrityksen brändäystä potentiaalisille ja 

nykyisille työntekijöille, jotta saavutettaisiin markkinaetua differoinnin kautta. 

Työnantajamielikuvaan kuuluvat funktionaaliset, taloudelliset ja psykologiset edut, 

joita viestitään eri kanavien kautta. (Knox, S. & Freeman, C. 2006, s. 2) 

 

1.5.3. Rekrytointi ja rekrytointimarkkinointi 
 

Rekrytointi on ottanut yritysten tukitoiminnoissa vahvempaa jalansijaa viime 

vuosien aikana. Rekrytoinnilla tarkoitetaan useimmiten työsuhteen aloittamiseen 

liittyviä toimenpiteitä, kuten henkilöhakua ja työsuhteen aloittamista (Markkanen, 

1999, s.11). Rekrytointi sisältää yleisesti kaikki toimenpiteet, joilla yrityksen 

palvelukseen saadaan tarvittavat henkilöt (Viitala, 2014, s.82) 

Rekrytointiprosessiin on liitetty nykyään myös osana rekrytointimarkkinointi, johon 

panostaminen etenkin Y-sukupolven kohdalla on erittäin tärkeää.  

Rekrytointimarkkinoinnilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ensisijaisesti 

rekrytointiprosessin ensimmäistä vaihetta. Barber (1998) määrittelee 

rekrytointiprosessin ensimmäisen vaiheen ajanjaksoksi, jolloin yritys käyttää 

erilaisten toimintojen kokoelmaa houkutellakseen yksilöitä hakemaan 

organisaatioon töihin. Koko rekrytointiprosessin tehokkuus ja onnistumisen aste on 

vahvasti kytköksissä tähän ensimmäiseen vaiheeseen, koska myöhemmin 

voidaan pyrkiä ainoastaan säilyttämään tai vähentämään ensisijaisesti saavutetun 

kandidaattiryhmän kokoa. (Han, J. & Collins, C. 2004, s.3) 

1.6. Tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen case-tutkimus. Aineistonkeruutapana oli 

kysely. Kysely toteutettiin sähköpostilla lähetettävällä kyselyllä IBM Suomen 

nuorille harjoittelijoille ja työntekijöille. Kysely lähetettiin noin 150:lle työntekijälle. 

Kohderyhmä oli tarkoin valittu, joten kyseessä oli harkinnanvarainen otanta.  
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Tutkimuksen validiutta pyrittiin varmentamaan tarkistuttamalla kysely IBM Suomen 

vastuuhenkilöillä, tutkielman ohjaajilla sekä suoritetaan esitestaus ennen kyselyn 

suorittamista. Näin varmistettiin, että kysely tutkii juuri tarkoitettuja aihealueita.  

 

1.7. Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus alkaa johdannolla, jonka avulla selvennettiin tutkimusaiheen valintaan 

liittyviä tekijöitä. Tämän jälkeen esitellään työn keskeiset osatekijät; 

tutkimusongelma, keskeiset käsitteet, työn metodologia ja tutkimuksen rakenne.  

 

Teoriaosuus on jaettu kahteen kappaleeseen. Ensimmäinen osio käsittelee 

työnantajamielikuvaa, sen keskeisiä tekijöitä ja siihen vaikuttavia alueita. 

Tarkoituksena on myös esitellä miten työnantajamielikuva koskee tutkimuksen 

kohteena olevaa Y-sukupolvea. Tässä osiossa esitellään Y-sukupolvea motivoivia 

tekijöitä ja sitä miten työnantajamielikuvalla voidaan vaikuttaa tähän 

kohderyhmään.  

 

Seuraava kappale keskittyy rekrytointimarkkinointiin Y-sukupolvelle. Tässä 

kappaleessa esitellään ensin rekrytointia käsitteenä ja sen kehitystä historian 

saatossa. Tämän jälkeen esitellään tämän hetken tärkeimmät ulkoiset ja sisäiset 

rekrytointimarkkinointikanavat. Kanavat valittiin tutkielman teorian pohjalta ja ne 

ovat seuraavat; ulkoiseen rekrytointimarkkinointiin kuuluvat Word-of-Mouth eli 

suusanallinen viestintä sekä julkisuus. Sisäiseen rekrytointimarkkinointiin taas 

kuuluvat tapahtumat, ilmoitukset ja portaalit, sekä sosiaalinen media.  

 

Teoriakappaleiden jälkeen esitellään tutkielman tutkimusmenetelmä ja 

aineistonkeruumenetelmät. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista 

tapaustutkimusta ja aineistonkeruumenetelmänä kyselyä.  

 

Empiria- osiossa käsitellään tutkijan keräämä aineisto ja osoitetaan yhteys 

aiemmin esitettyyn teoriaan. Tulokset on havainnollistettu kuvaajilla ja sanallisesti. 
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Tutkielman viimeinen kappale kertoo tutkimuksen johtopäätökset. Viimeisenä 

esitellään suositukset mahdollisiin jatkotutkimuksiin.  
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2. TYÖNANTAJAMIELIKUVA JA Y-SUKUPOLVI 
 

Useassa tutkimuksessa on todettu, että Y- sukupolvi eroaa aiemmista 

sukupolvista työelämään liittyvien piirteiden kautta. Tämän takia on myös 

oletettavaa, että aiemmin käytetyt rekrytointimarkkinointikeinot ja mielikuvat eivät 

päde enää uuden sukupolven kanssa. Siksi onkin erittäin tärkeää panostaa Y-

sukupolven mielihalujen ja mieltymysten ymmärtämiseen, erityisesti heidän 

odotuksiinsa ja tavoitteisiinsa, jotta löydetään oikeat keinot heidän 

rekrytoimiseensa ja säilyttämiseensä. (Luscombe et al, 2012, s. 273) 

 

Työnantajamielikuvaan on panostettu viime vuosikymmenen aikana paljon 

yrityksissä yli toimialarajojen. Mielikuvan kehittäminen on yrityksen keino 

varmistaa työntekijöiden jääminen organisaatioon ja uusien työntekijöiden 

houkutteleminen. Se myös lisää kilpailukykyä työnantajamarkkinoilla. (Moroko, L 

et al. 2008) 

 

Työnantajamielikuva jakaa monilta osin saman teoriataustan kuluttaja- ja 

yritysmielikuvan kanssa ja puhuttelee myös aikalailla samoja sidosryhmiä. 

Kohderyhmänä kuitenkin ovat nykyiset ja tulevat työntekijät. Työnantajamielikuvaa 

voidaan kuvata toiminnallisten, taloudellisten ja psykologisten etujen paketiksi, 

jonka työnantaja lupaa tarjota työntekijöilleen. (Moroko, L et al. 2008) 

 

Moroko et al, 2008 tunnistivat kolme työnantajamielikuvan tekijää, jotka ovat 

samassa suunnassa kuluttaja- ja yritysmielikuvien tekijöiden kanssa. 

Ensimmäinen näistä on yrityksen tunnettuus ja huomattavuus. Tätä tukevat 

lukuisat tutkimukset, joissa todetaan yrityksen omien tekijöiden merkitsevän 

enemmän kuin roolispesifit tekijät. Uusia työntekijöitä houkuttavat myös vahva 

brändi-identiteetti ja positiivinen maine. Toisena tekijänä tunnistettiin yrityksen 

näkyvyys relevanttina ja työntekijöihin resonoivana organisaationa. Kun yrityksen 

brändilupaus pitää ja resonoi työntekijään, suhde vahvistuu ja kestää. Työntekijän 

arvolupaus on määritelty paketti etuja, joita yritys tarjoaa uusille ja olemassa 

oleville työntekijöilleen. Yrityksen erottautuminen suorista kilpailijoista oli kolmas 
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tunnistettu tekijä. Tätä kohtaa pidetään avainasiana kilpailuedun saavuttamisessa. 

(Moroko, L et al. 2008) 

 

Näiden lisäksi tunnistettiin muutama tekijä, joka liittyy vain työnantajamielikuvaan. 

Psykologisen sopimuksen pitäminen oli näistä tärkein. Työntekijä muodostaa 

mielikuvan yrityksen oman viestinnän, sekä ulkoisen viestinnän kautta. Yrityksen 

tulee siis tiedostaa tämä lupaus, jotta työntekijä on motivoitunut. (Moroko, L et al. 

2008) 

 

Valviston mukaan työnantajamielikuva muodostuu ihmisille vähitellen ja rakentuu 

monesta eri palasesta. Se on yksilölle muodostuva mielikuva yrityksestä, johon 

vaikuttavat niin yrityksen viestintä, ympäristö ja yksilön oma arvomaailma. 

Yrityksen on tiedostettava tarkasti minkälaisen työnantajamielikuvan se haluaa 

antaa ja miettiä miten tämä saadaan aikaiseksi. Tutkimuslaitosten säännöllisesti 

tekemien työnantajamielikuvatutkimusten avulla yritykset saavat selville 

haluamansa kohderyhmän arvomaailmaa koskevaa tietoa ja sen pohjalta voivat 

valita itselleen parhaat keinot yrittää saavuttaa haluttu tilanne potentiaalisten 

työntekijöiden mielikuvissa. (Valvisto, E. 2005, s. 10-15) 

 

Työnantajamielikuva muodostuu siis pitkän ajan kuluessa ja siihen vaikuttavat 

yrityksen viestintä, mutta myös seikat, joihin yritys ei välttämättä voi vaikuttaa. 

Tämän takia yrityksen on tiedostettava mahdolliset riskit negatiivisen mielikuvan 

suhteen ja yritettävä välttää näitä tilanteita esimerkiksi julkisuudessa. Negatiivisen 

mielikuvan korjaaminen vie paljon enemmän aikaa kun positiivisen kuvan 

muuttuminen negatiiviseksi. Yrityksen on tärkeää muistaa, että 

työnantajamielikuvan täytyy olla aito ja että kyse on pitkäjänteisestä 

kehitysprojektista tai hankkeesta, johon yrityksen on sitouduttava voimakkaasti. 

Potentiaaliset hakijat huomaavat epäaidon mielikuvan nopeasti ja tämä synnyttää 

ei-toivottua negatiivista mielikuvaa nopeastikin. On siis tiedostettava mitä 

työnantajamielikuvalla halutaan saavuttaa, keihin sillä halutaan vaikuttaa ja 

millaisia kohderyhmän yksilöt ovat esimerkiksi arvomaailmaltaan. Näiden tietojen 
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pohjalta yritys valmistelee pitkäjänteisen suunnitelman, johon vaaditaan johdon 

lisäksi myös muun henkilöstön sitoutumista. (Valvisto, E. 2005, s. 22-26) 

 

Lloyd määrittelee työnantajamielikuvan luomisen yrityksen toimiin, joilla se 

kommunikoi nykyiselle ja tulevalle henkilöstölleen olevansa houkutteleva 

työnantaja. Vahvan työnantajamielikuvan rakentamiseen tarvitaan seuraavat viisi 

tekijää: Ymmärrä organisaatiosi, luo houkutteleva brändilupaus työntekijöillesi, 

joka heijastaa sen taas tuleville työntekijöille, rakenna mittareita, joilla mittaat 

brändilupauksen toteutumista, laita kaikki toiminnot tukemaan ja vahvistamaan 

brändilupausta ja viimeisenä toteuta ja mittaa.  (Lloyd, 2002, s.23-31) 

Työntekijöiden arvostaminen yrityksen sidosryhmänä ja tärkeänä sisäisenä 

asiakkaana on syntynyt vasta 1990 – ja 2000- luvuilla. Sisäisen 

markkinointikonseptin mukaan työntekijät nähdään sisäisinä asiakkaina ja 

työpaikat ovat sisäisiä tuotteita. Työpaikkojen on houkuteltava, kehitettävä ja 

motivoitava työntekijöitä ja samalla palveltava yrityksen tavoitteita. Sisäisessä 

mainonnassa on tärkeää muistaa, että nykyiset työntekijät haluavat tuntea itsensä 

arvostetuiksi ja täten saada informaatiota ennen kuin se on ulkoisesti julkista. 

Sisäisessä brändäyksessä työntekijät ovat ensisijaisessa asemassa. He voivat 

joko vahvistaa brändiä, tai jos työntekijän ja yrityksen arvot eivät kohtaa, heikentää 

sitä. On siis tärkeää kommunikoida brändiä työntekijöille tehokkaasti, vakuuttaa 

heidät sen tärkeydestä ja arvosta, ja linkittää jokainen työpaikka brändiin ja sen 

olemukseen.  (Lloyd, 2002, s.23-31) 

Tutkimuksissa on todettu, että kuten asiakassuuntautuneessa markkinoinnissa, 

myös rekrytoinnissa asiakkaat eli työnhakijat saattavat suosia vahvan brändin 

omaavaa organisaatiota. Organisaation on siis tunnettava kohdeyleisönsä 

arvomaailma ja kulttuuri, otettava käyttöön sopivat kanavat ja aktiviteetit, sekä 

rakennettava vahva työnantajamielikuva. Työnhakijat tekevät samanlaisia 

päätöksiä kuin asiakkaat, jotka valitsevat tuotteita. Työnhakijat vertaavat 

mielikuviaan eri yrityksistä ja tekevät niiden pohjalta päätöksen hakea tai jättää 

hakematta työpaikkaa. Perustuen markkinoinnissa käytettyyn brändi-imagoon, 

työnantajamielikuvan voidaan myös sanoa rakentuvan yleisistä reaktioista yritystä 
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kohtaan ja työpaikan attribuutteihin eli ominaisuuksiin liittyvistä uskomuksista. 

(Collins, C. & Stevens, C. 2002, s. 5-6)  

 

2.1. Y-sukupolvi 
 

Syntymäaika määrittelee henkilön sukupolven. Samaan sukupolveen kuuluvat 

henkilöt jakavat yhteisen historiallisen ajanjakson ja siihen kuuluneet merkittävät 

tapahtumat. Tarkkaa alku- ja päättymisvuotta sukupolvelle ei voida määritellä, 

mutta tutkijat ovat päätelleet karkeat arviot eri sukupolvista, ja nämä saattavat 

vaihdella noin 5 vuodella molemmista päistä. Nykytyöympäristö koostuu kolmesta 

sukupolvesta baby boomers, sukupolvi X ja sukupolvi Y. Jokaisen sukupolven 

määritelmät perustuvat elämäntapahtumille, joilla on vaikutus yksilön kehitykseen 

lapsuudessa tai nuoruudessa. Nämä tapahtumat muokkaavat sukupolven yhteisiä 

asenteita ja käyttäytymistä. Jokainen sukupolvi ilmentää sitä kulttuuria, johon se 

on syntynyt. (Kultalahti, S. & Niemelä, K. 2012, s. 86-88) 

 

2.2. Y-sukupolvi yleisesti maailmalla 
 

Y-sukupolveksi kutsutaan vuosina 1980-1995 syntyneitä nuoria. Tätä ennen 

syntyneet kuuluvat X-sukupolveen ja sen jälkeen syntyneet taas Z- sukupolveen. 

Jokaiselle sukupolvelle ovat ominaisia tietyt piirteet, tässä tutkimuksessa painotus 

on Y-sukupolven arvomaailmassa ja tunnuspiirteissä. (Tienari, J. & Piekkari, R. 

2011, s.14-15)  

 

Y- sukupuolvi on kiinnittynyt verkkoon eri tavalla kuin aiemmat sukupolvet. 

Aiemmat sukupolvet (X ja baby boomers) käyttävät internetiä saadakseen 

aikaiseksi jonkun tietyn tehtävän, y sukupolvi taas on verkossa melkein koko ajan 

ja käyttää verkossa aikaa muuhunkin kuin ratkaisujen etsimiseen. Ihmisten välinen 

kommunikointi on muuttunut. Y-sukupolven edustajat tekevät useita asioita 
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samanaikaisesti ja keskittyminen yhteen asiaan kestää vähemmän aikaa kuin 

edellisillä sukupolvilla. Pitkät kokoukset tai luettavat tekstit eivät innosta tätä 

sukupolvea. Yhteistyö- ja kommunikointitaidot ovat tärkeitä ja niiden arvostusta 

tulisi nostaa myös yrityksissä. Nämä taidot ovat erittäin tärkeitä 

kansainvälistyvässä, avoimessa ja jatkuvassa muutoksessa olevassa 

työyhteiskunnassa. (Shaffer, J. 2008, s. 2-4) 

Tapscottin mukaan Y-sukupolven edustajat haluavat vapautta kaikessa mitä 

tekevät. He rakastavat yksilöllisiä ratkaisuja ja räätälöintiä, kyseenalaistavat, 

etsivät yrityksiltä rehellisyyttä ja avoimuutta, ja haluavat elämässään viihdettä ja 

leikkimielisyyttä. He ovat suhteiden ja yhteispelin sukupolvi. He haluavat kaiken 

tapahtuvan nopeasti ja toimivat innovaattoreina. He haluavat vaikuttaa 

mahdollisimman paljon ja korostavat kokeilevaa ja leikkimielistä asennetta. Y-

sukupolven edustajat kuvataan siis vapautta ja itsenäisyyttä rakastavina, sekä 

yhteistyön ja verkostoitumisen ihannoijina. (Tienari, J. & Piekkari, R. 2011, s.15-

16) 

Y- sukupolven edustajat haluavat työpaikaltaan joustavia työaikoja, palautetta ja 

kannustusta, tiimityöskentelyä, tehtäväorientaatiota, eettisyyttä ja hyvää suhdetta 

esimieheen. He haluavat haastavia tehtäviä, joiden vaikutukset voidaan nähdä. 

Työn ja yksityiselämän tasapainoista suhdetta arvostetaan paljon. (Shaffer, J. 

2008, s. 3-5) 

Rekrytoinnin suhteen yritysten on valmistauduttava käyttämään uusia kanavia ja 

keinoja. Rehellisyys ja avoimuus ovat avainsanoja. Yrityksen on pystyttävä 

tarjoamaan hakijoille mitä se lupaa. Yritysten urasivut, työnhakusivustot ja 

suositukset tulevat pysymään rekrytoinnin kentässä myös jatkossa, mutta uudet 

kanavat ja keinot, kuten sosiaalinen verkostoituminen ja blogit tulevat nostamaan 

asemaansa. Esimerkiksi virtuaaliset maailmat saattavat nousta isoon asemaan 

jatkossa. (Shaffer, J. 2008, s. 5-6) 

Luscombe et al tutkivat y-sukupolven odotuksia maailmalla ja heidän mukaansa 

organisaatioiden on entistä tärkeämpää vastata työntekijöiden odotuksiin, sillä jos 

he pettyvät, seuraamukset voivat olla erittäin kalliita organisaatiolle. Aiemmilla 

tutkimuksilla on osoitettu, että yritykset, jotka tarjoavat selkeitä ja määriteltyjä 
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seuraamuksia, saavuttavat korkean kiinnostusarvon opiskelijoiden keskuudessa. 

(Luscombe, J et al. 2012, s. 273.274) 

Odotukset heijastuvat asenteisiin ja työntekijöiden toimintaan ja työmotivaatioon. 

Ne ovat tärkeitä työntekijöille, koska ne ohjaavat henkilöt tekemään oikeanlaisia 

tehtäviä yrittäessään saavuttaa asetetut tavoitteet. Tavoitteiden tulisi olla 

haastavia, mutta saavutettavissa. Tutkimusten mukaan Y-sukupolvella on korkeat 

odotukset omasta osaamisestaan ja he odottavat, että yritykset osaavat hyödyntää 

nämä taidot. Jos työntekijällä on tunne, että hänen taitojaan ei hyödynnetä, 

motivaatio katoaa. (Luscombe, J et al. 2012, s. 273-274) 

Suurimmat tekijät Luscombe et al:n mukaan olivat työn joustavuus ja työnantajan 

vastuullisuus. Y-sukupolvi odottaa aiempia sukupolvia nopeampaa etenemistä 

urallaan ja heidän sitouttamisensa on haastavaa yrityksille. He odottavat myös 

haastavaa työtä, mahdollisuutta luovuuteen, mahdollisuutta selkeisiin ohjeisiin 

tarvittaessa, sekä avointa ja positiivista esimiestä. He haluavat kuulua 

motivoituneeseen ja sitoutuneeseen tiimiin ja arvostavat korkeasti mentorointia ja 

koulutusta. Organisaatiolta odotetaan reiluutta, tukea, kannattavuutta ja 

yhteiskunnallista tietoutta. Myös graduate- ohjelmat, joissa työntekijää arvostetaan 

ja heille annetaan vaikutusvaltaa ja tunnustusta motivoivat Y-sukupolven 

edustajia. Yleisellä tasolla, Y-sukupolvella on positiiviset odotukset uraansa 

kohtaan. (Luscombe, J et al. 2012, s. 274-275) 

2.3. Y- sukupolvi Suomessa 
 

Suurin osa Y-sukupolvea koskevista tutkimuksista on tehty USA:ssa. On kuitenkin 

tärkeää tuoda esiin Suomen Y-sukupolvea koskevaa tutkimustietoa, koska se 

eroaa joissain kohdin muista tutkimuksista. Tähän on syynä mm. kulttuurierot. 

Suomessa Y-sukupolvea on tutkinut Kultalahti. Hän on tutkinut Y-sukupolven 

motivaattoreita työelämässä ja työhyvinvointia. Kultalahti tutki tutkimuksessaan 

sekä työelämässä jo olevia että työelämään vasta hakeutuvia y-sukupolven 

edustajia. 

Y-sukupolven sanotaan muuttavan työelämää ja huomiota ovat jo herättäneet 

tähän sukupolveen liittyvät lisääntyneet sairauspoissaolot ja varhaiseläkkeelle 
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jäämiset. Suomessa sairauspoissaolojen arvioitu kustannus on noin 24 - 30 

miljardia euroa, kun summaan lasketaan mukaan sekä poissaolot että 

varhaiseläkkeet. Samaan aikaan eläkkeelle siirtymisen ikää aiotaan nostaa, joka 

voi edelleen lisätä yhteiskunnalle aiheutuvaa kustannusta. (Kultalahti, S. & 

Niemelä, K. 2012, s. 88) 

 

Kultalahti tutki sekä jo työelämässä olevien, että vielä koulussa olevien henkilöiden 

odotuksia työelämää koskien. Alla esitellään tärkeimmät tutkimustulokset 

kummankin ryhmän osalta.  

2.3.1. Jo työelämässä olevien Y- sukupolven edustajien odotukset työelämää 
koskien 
 

Vastaajien mielestä työympäristö ja ilmapiiri olivat tärkeitä. Nämä kaksi käsitettä 

sisälsivät positiivisen ja avoimen ilmapiirin, innostavat ja kannustavat kollegat ja 

tasa-arvoisuuden. Myös joustavat työajat ja työvälineet olivat kovin arvostettuja 

vastaajien keskuudessa. Työkuorma ei saa olla ylitsepääsemätön ja on oltava 

tarpeeksi aikaa ja resursseja tehtävien suorittamiseen. Joustavuus vaikutti 

vastaajissa kahteen eri suuntaan; -vastaajat olivat valmiita joustamaan omasta 

vapaa-ajastaan jos siihen oli tarvetta esimerkiksi projektien läpiviemisessä, mutta 

toisaalta he myös odottavat joustavuutta työnantajan suunnalta, kun siihen on 

tekijällä tarve. Y-sukupolven työssä olevat edustajat haluavat olla arvostettuja ja 

odottavat hyvistä saavutuksistaan ylimääräistä palkitsemista, kuten vapaa-aikaa 

tai lisää rahaa. (Kultalahti, S. 2013, s. 116-119) 

Vastaajat eivät maininneet vahvasti organisaatioita vastauksissaan vaan 

painottivat projekteja. Projektien tulisi olla haastavia ja kehittäviä, vaihtelevia, 

mutta ei liian aikaa vieviä tai vaativia. Monet vastaajista painottivat, että työn tulisi 

olla uutta tai hiljattain muuttunutta. Tästä voi päätellä, että Y- sukupolven edustajat 

kyllästyvät helposti, eivätkä pelkää muutosta. (Kultalahti, S. 2013, s. 116-119) 

Työelämän ja vapaa-ajan yhteensovitus tuli monessa vastauksessa vastaan. 

Tämä on tutkimuksen mukaan se on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein, motivaattori. 

Y-sukupolven edustajat eivät halua työelämään siirtymisen esimerkiksi vaikuttavan 
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vapaa-ajan käyttöön, kuten perheen ja ystävien tapaamiseen ja omiin tekemisiin. 

Motivaatioon vaikuttaa yleinen tyytyväisyys elämään, joten tyytymättömyys 

henkilökohtaiseen elämään saattaa olla iso epämotivaattori myös työpaikalla. 

(Kultalahti, S. 2013, s. 116-119) 

 

Tyytymättömyys oli kyselyssä usein yhteydessä henkilökohtaiseen elämään, kuten 

unen puutteeseen, liikunnan vähyyteen tai huonoon ruokavalioon. Huono esimies 

tai huono suhde esimieheen mainittiin myös epämotivoivana tekijänä. 

Epämotivoivia tekijöitä voi siis olla vaikea poistaa työpaikalta, koska monet niistä 

liittyvät työntekijän henkilökohtaiseen elämään. Työelämään liittyi kuitenkin 

muutamia epämotivoivia tekijöitä, joihin voi olla helpompi vaikuttaa suoraan 

työpaikalla. Tällaiseksi koettiin esimerkiksi pysähtyneisyys työpaikalla. Se liittyy 

uusien mahdollisuuksien puuttumiseen, liian rutiininomaiseen työhön, tai 

epäselviin työohjeistuksiin. Toisaalta, jos ylennys ei ole mahdollinen, Y-sukupolven 

edustaja voi motivoitua myös monien tehtävien samaan aikaan hoitamisesta, tai 

työtehtävien laajentamisesta. Vain pieni osa korosti vastauksissaan  rahallista 

motivointia tai työn stabiiliutta. (Kultalahti, S. 2013, s. 116-119) 

Y-sukupolvi haluaa olla mukana sosiaalisesti aktiivisessa työyhteisössä, joka 

auttaa heitä sitoutumaan ja motivoi. Maslown hierarkian mukaisesti mitattuna jo 

työssä olevaan Y-sukupolveen näyttävät vaikuttavan rakkauden ja 

yhteenkuuluvuuden tunteet kaikkein eniten. (Kultalahti, S. 2013, s. 116-119) 

2.3.2. Vielä opiskelevien tai ei-työelämässä olevien odotukset työelämää 
koskien 
 

Ei-työelämässä olevat nuoret painottivat opintotaustaansa miettiessään 

odotuksiaan tulevalta työpaikalta. Työn ja työkuvauksen on vastattava aiempaa 

koulutusta. Y-sukupolvella on korkeat odotukset tulevasta urastaan. He haluavat 

haasteita ja vastuuta heti uran alusta lähtien. Vastuu ja haasteelliset tehtävät myös 

sitouttavat Y-sukupolven edustajaa. Työ ei kuitenkaan saa ylittää osaamistasoa. 

(Kultalahti, S. 2013, s. 119-121) 
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Toinen tärkeä seikka oli esimiehen ja organisaation luottamus Y-sukupolven 

edustajaa kohtaan. Tämä tarkoitti, että työn arviointiin ei käytetä mittareita. 

Motivaation lähteenä mainittiin, että ei kiinnitetä liikaa huomiota työn toteutuksen 

valvomiseen. (Kultalahti, S. 2013, s. 119-121) 

Hyvinvointia pidettiin tärkeänä motivaattorina ja sen puutetta epämotivaattorina. 

Monessa vastauksessa mainittiin epämotivaattorina harrastusten puutteet, 

mahdollinen masennus tai negatiivinen asenne elämää kohtaan. Työympäristö ja 

huono ilmapiiri mainittiin myös epämotivaattoritekijöinä. Liika kilpailu kollegoiden 

kesken tai kollegoiden vakavuus koettiin epämotivoivana. Y-sukupolvella on 

korkeat odotukset kollegoitaan kohtaan. Myös työpaikkakiusaaminen ja häirintä 

mainittiin. Palkkakorvaus mainittiin tärkeänä tekijänä. Monet motivaatiotekijöistä 

olivat tilannesidonnaisia, joten johtamistyylin tulisi olla myös joustavaa ja 

tilannesidonnaista. (Kultalahti, S. 2013, s. 119-121) 

Työttömät nuoret miettivät kuinka selviävät työpaikalla, miten löytää sopiva ja 

haasteellinen tehtävä, ja kuinka saada hyvä korvaus työstä. Maslown hierarkian 

alemmat tasot, kuten esimerkiksi turvallisuus, liittyvät tähän tutkimusjoukkoon siis 

paremmin, kuin ylemmät tasot. (Kultalahti, S. 2013, s. 119-121) 

Rekrytoitaessa Y-sukupolven edustajia kannattaa siis painottaa seuraavia tekijöitä; 

turvallinen työpaikka, kilpailukykyinen palkka ja jonkinlainen 

palkitsemismekanismi, hyvinvointiin liittyvät tekijät, työhyvinvointi, haasteelliset 

tehtävät tai projektit, jotka vastaavat henkilön koulutustaustaa. (Kultalahti, S. 2013, 

s. 120-121) 

 

Universumin Millenials- tutkimuksen perusteella Y-sukupolvea sitouttivat itsensä 

kehittämisen mahdollisuudet. Tämä tulos perustuu työelämää koskeviin suuriin 

muutoksiin. Esimerkiksi eläkeiän korottaminen ja mahdollinen puuttuminen Y-

sukupolven vanhetessa muuttaa suhtautumista työhön ja työelämään.  Seitsemän 

kymmenestä tutkimukseen vastaajasta pelkäsi jumiutumista ja sitä, että itsensä 

näköistä paikkaa ei löydy. Työpaikalta toivotaan siis henkilökohtaisuutta ja 

kehittymisen mahdollisuutta. (Sjövall, 2014) 
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Esimiestyö ja johtaminen korostuivat myös Universumin Millenials- tutkimuksessa. 

Palaute, mahdollistaminen ja läpinäkyvyys ovat yli puolelle vastaajista erittäin 

tärkeitä asioita. Isojen yritysten olisi pienten kasvuyritysten tavoin alettava 

heräämään työkulttuurin luomiseen ja kehittämiseen. Oman kulttuurin löytäminen 

ja siitä selkeästi kommunikointi ovat avainsanoja Y-sukupolvelle ja tähän yritysten 

on herättävä oli koko pieni tai suuri. (Sjövall, 2014) 
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3. REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE  

 

3.1. Rekrytointi ja rekrytointimarkkinointi 
 
Kuten alla esitystä kuvasta näkyy, rekrytointi ja rekrytointimarkkinointi ovat vain 

osa yrityksen työnantajamielikuvasta ja siihen vaikuttavat myös monet muut 

tekijät. Tässä luvussa keskitytään rekrytointiin ja rekrytointimarkkinointiin, ottaen 

huomioon tutkimuksen kohteena oleva Y-sukupolvi ja näin ollen tarkennetaan 

edelleen tutkimuksen fokusta. Valvisto (2005) kuvaa rekrytoinnin prosessiksi, joka 

kuvataan alla olevalla kuviolla.  

 

 

 

Kuvio 2. Rekrytointi osana työnantajamielikuvaa. 

Mukaillen Valvisto, 2005, s. 24 

 

Työnantajamielikuva	  

RekrytoinQviesQntä	  

MarkkinoinQviesQntä	  

Toimiala,	  ympäristö	  

TuoVeet	  Eri	  sidosryhmät	  

Brändi	  

Julkisuus,	  uuQsoinQ	  
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Rekrytointiprosessi alkaa organisaation kommunikoidessa arvonsa ja 

työnantajamielikuvansa julkisuuden ja mainonnan avulla. Tämän jälkeen 

kandidaatit arvioivat haluavatko hakea organisaatioon vaiko eivät. Organisaation 

attribuutit ovat avaintekijöitä kandidaattien houkuttelemisessa. Ensimmäinen 

mielikuva on tärkeä myös rekrytointiprosessissa. (Terjesen, S. 2007) 

Rekrytointistrategian vahva yhdistäminen työnantajamielikuvastrategiaan on 

ehdottoman tärkeää parhaiden työntekijöiden hankinnassa. Strategioiden 

tehokkaalla yhdistämisellä voidaan myös aikaansaada isoja säästöjä, sillä 

rekrytointi on useasti kallis ja aikaa vievä prosessi. (Ventana research, 2013, s. 4) 

Yritykset kohtaavat rekrytointihaasteen kahdesta suunnasta; johtotehtäviin 

tarvitaan lahjakkaita nuoria, koska vanhempi sukupolvi eläköityy nopeaa vauhtia ja 

liiketoimintojen laajentuessa kansainvälistymisen myötä, tekijöitä tarvitaan myös 

täysin uusille paikoille. Organisaatioiden isona haasteena on työpaikkojen ja niihin 

tarvittavien kompetenssien määrittely hakijoille. Tästä johtuen parhaiden tekijöiden 

rekrytointi vaikeutuu. (Ventana research, 2013, s. 4-5) 

Vastauksena tähän, yritysten olisi otettava liiketoimintayksiköt mukaan 

rekrytointiprosessiin pelkän HR:n sijasta. Rekrytointiprosessista on luotava 

sitouttava ja tarkoituksenmukainen prosessi, jonka avulla luodaan pitkäkestoisia 

suhteita kandidaatteihin. Yrityksen on myös panostettava 

työnantajamielikuvaansa. (Ventana research, 2013, s. 5) 

Jotta yritys voi löytää ja saavuttaa parhaat työntekijät, on sen luotava ensin 

menestyvä strategia, jolla markkinoida organisaatiota tuleville työntekijöille. Tämä 

strategian luominen alkaa kohderyhmien arvojen  selvittämisellä ja 

ymmärtämisellä mitä kohderyhmä haluaa työpaikaltaan. Organisaation tulisi ottaa 

selvää, ketkä nykyisistä työntekijöistä vastaavat parhaimmin yrityksen tarpeisiin ja 

selvittää miksi nämä työntekijät ovat parhaimpia. Tämän jälkeen tulisi selvittää 

millä keinoilla tämän tyyppisiä henkilöitä voidaan tavoittaa. (Ventana research, 

2013, s. 7) 

Henkilön ja organisaation yhteensopivuutta on myös tutkittu jonkin verran 

(Schneider, 1987), mutta se on yleensä liitetty rekrytointiprosessin myöhempiin 

vaiheisiin. Sitä voidaan kuitenkin ajatella myös alkuvaiheiden kanssa, sillä 
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organisaatio voi hyvinkin tehostaa ja parantaa houkuttelevuuttaan viestimällä 

potentiaalisille työnhakijoille omia hyviä tekijöitään, joita toivoo myös kandidaattien 

arvostavan. Jos henkilö tuntee yhteenkuuluvuutta organisaatioon, lisää se 

mahdollisuutta, että hän hakee työtä kyseisestä paikasta. (Terjesen, S. Et al 2007) 

 

3.2. Miksi rekrytointiin panostetaan nykyään niin paljon? 
	  

Parhaiden työntekijöiden rekrytointi ja säilyttäminen organisaatiossa on elintärkeää 

yrityksen menestymisen kannalta. Useat yritykset rekrytoivat vastavalmistuvia 

opiskelijoita tahtotilanaan mahdollistaa kasvua ja toiminnan parantamista 

innovaatioiden kautta. (Luscombe et al, 2012, s. 272-273) 

	  

3.2.1. Alentuvat synnytysluvut 
 

Väestörakenteen muutos on merkittävä haaste Suomessa ja muussa Euroopassa. 

Eläkeläisten osuus väestöstä kasvaa samalla kun työikäisten osuus väestöstä 

vähenee. Syntyvyysluvut pienenevät ja tätä kautta nuorten osuus väestöstä 

vähenee myös tulevaisuudessa. (Suomen Kuntaliitto, 2014) 

Työvoima 2025 -projektin esittämässä trendilaskelmassa arvioidaan työikäisten 

15-64-vuotiaiden määrän vähenevän vuoteen 2025 mennessä yli 200 000 

henkilöllä. Työvoiman niukkuus rajoittaa tuotannon ja työpaikkojen kasvua ja 

työllisten määrän arvioidaan kasvavan vuosina 2007-2011 noin 50 000 henkilöllä 

ja pysyvän sitten lähes ennallaan vuosina 2011-2025. (Tilastokeskus, 2007) 

Tämän faktatiedon valossa on perusteltua väittää, että uuden ja parhaan 

työvoiman rekrytoiminen on tulevaisuudessa entistäkin haastavampaa ja 

rekrytoitavan kohderyhmän tunteminen on yrityksille erittäin tärkeää.  
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3.2.2. Alenevat työttömyysluvut 
 

Koska työikäisen väestön määrä vähenee tulevaisuudessa entisestäänkin, on 

oletettavaa, että myös työttömyysluvut kääntyvät laskuun. Tämä antaa tuleville 

työntekijöille myös enemmän valtaa työmarkkinoilla. Enää yritykset eivät ole 

päättävä ja hallitseva osapuoli rekrytointimarkkinoilla, vaan työntekijöillä on valta 

valita, mikä yritys heitä kiinnostaa ja kenelle he haluavat jatkossa työskennellä.  

Työttömyys alenee tasaisesti kaikilla alueilla, vaikka työpaikkojen määrän ei 

arvioida juurikaan nousevan. Tämä johtuu työikäisen väestön ja työvoiman 

vähenemisestä. On jopa mahdollista, että työttömyysaste alenee nopeimmin Itä-

Suomen maakunnissa, joissa se on tällä hetkellä maan korkein. Vastaavasti 

työllisyysaste nousisi matalan työllisyyden alueilla työvoiman niukkuudesta johtuen 

yli maan keskiarvon. (Tilastokeskus, 2007) 

3.2.3. Työhön vaikuttavien asenteiden muutos  
 

Y-sukupolvi on uusin ja isoin sukupolvi, joka on siirtymässä työelämään tällä 

hetkellä. Tämä vaikuttaa myös rekrytointiin, kyseisen sukupolven erotessa työhön 

liittyvissä ominaisuuksissaan aikaisemmista sukupolvista. 

 

Parhaiden työntekijöiden rekrytoiminen ja säilyttäminen on yrityksen menestyksen 

kannalta elintärkeää. Yritykset hakevat kasvua ja innovaatioiden tuomaa 

parannusta liiketoimintaansa palkkaamalla nuoria, vastavalmistuneita työntekijöitä. 

Tämän hetkiset vastavalmistuneet nuoret kuuluvat Y-sukupolveen, joka eroaa 

huomattavan paljon edeltävistä sukupolvista jaettujen historiallisten ja sosiaalisten 

kokemusten kautta. Väitetäänkin, että nykyiset tavat tavoittaa ja pitää työntekijät 

eivät toimisi enää Y-sukupolven kanssa. Yrityksen onkin täten tärkeää tiedostaa 

mitkä ovat Y-sukupolven edustajan odotukset ja tavoitteet työelämän suhteen.  
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3.3 Rekrytointikanavat ja niiden valinta 
 

Oikean rekrytointikanavan valinnalla on suuri merkitys siihen, minkälaisia hakijoita 

tehtävään saadaan. (Valvisto, 2005, s.21) Siksi on todella tärkeää tunnistaa 

minkälaisia hakijoita tavoitellaan ja näin ollen minkälaisia kanavia kuhunkin 

hakuun kannattaa käyttää.  

Perinteisten rekrytointikanavien rinnalle tai niitä korvaamaan ovat tulleet viime 

vuosikymmenen aikana entistä vahvemmin digitaaliset rekrytointikanavat. Yhä 

useammat työnhakijat ja organisaatiot ovat alkaneet käyttää web-perustaisia 

kanavia. (Ehrhart, K et al. 2012, s. 851) 

Tässä työssä tutkin rekrytointimarkkinointiin käytettäviä kanavia, joita case-

yrityksessä käytetään henkilöstöhallinnon, markkinoinnin, viestinnän, sekä eri 

yksiköiden toimesta. Tutkinnan kohteeksi on siis otettu mahdollisimman laaja 

kuvaus eri kanavista ja aktiviteeteista ja niitä verrataan case-yrityksen jo olemassa 

oleviin aktiviteetteihin. Samalla pohditaan, olisiko kombinaatiota hyvä muokata, 

mahdollisesti lisätä tai poistaa joitain osia.  

Christopher J. Collins ja Jian Han tutkivat rekrytointiprosessin alkupuolta, 

organisationaalisia tekijöitä, sekä rekrytoinnin tuloksia  organisaatiotasolla. He 

ennustavat tutkimuksessaan, että alhaisen osallistumisasteen 

rekrytointitoimenpiteet, korkean asteen rekrytointitoimenpiteet, yritysmainonta, 

sekä yrityksen maine vaikuttavat positiivisesti yrityksen kandidaattipooliin sekä 

laadullisesti että määrällisesti. (Collins & Han, 2004, s.1) 

 

Heidän tutkimustulostensa mukaan alhaisen osallistamisasteen 

rekrytointitoimenpiteet olivat tehokkaimmillaan käytössä yrityksissä, joissa oli 

alhainen panostus yritysmainontaan, eikä maine ollut tunnettu. Korkean 

osallistamisasteen toimenpiteet taas toimivat tehokkaimmin yrityksillä, joilla maine 

oli jo tunnettu ja panostukset mainontaan olivat suuremmat.  (Collins & Han, 2004, 

S.2) 
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Matalan osallistamisasteen rekrytointitoimenpiteet ovat yleiset rekrytointi-

ilmoitukset ja sponsorointi. Rekrytointimainonta ja ilmoitukset näkyvät 

kandidaateille esimerkiksi lehtimainontana tai ilmoituksina digiportaaleissa. 

Kandidaatit törmäävät niihin tahattomasti ja saavat tietoa yrityksestä etsimättä sitä. 

Sponsoroinnissa yritys voi tukea opiskelutapahtumaa ja näin saavuttaa positiivista 

näkyvyyttä potentiaalisten kandidaattien suunnalta. Tämä strategia toimii siis 

passiivisien kandidaattien houkuttelijana. (Collins & Han, 2004, s.7-8) 

 

Kuten markkinoinnin saralla, myös rekrytoinnissa asiakkaat eli potentiaaliset 

kandidaatit ovat kiinnostuneempia tutuksi tulleista yrityksistä tuntemattomien 

sijaan. Tämän kautta voidaan olettaa, että matalan osallistamisasteen 

rekrytointitoimenpiteet vaikuttavat erityisesti hakijoiden määrään, mutta 

mahdollisesti myös laatuun. (Collins & Han, 2004, s.8-9) 

 

Korkean osallistamisasteen rekrytointitoimenpiteet ovat yksityiskohtaiset ja 

kohdennetut rekrytointi-ilmoitukset ja työtekijöiden suosittelut. Näiden 

toimenpiteiden kohdalla kandidaattien pitää olla motivoituneita omaksumaan tietoa 

yrityksestä, toisin kuin alhaisen osallistamisasteen kanssa. Toinen tapa on viestiä 

yrityksestä interaktiivisesti työntekijöiden suosittelun kautta, esimerkiksi 

oppilaitosten rekrytointitapahtumien tai muiden tapahtumien yhteydessä, joissa 

yrityksen työntekijät viestivät yrityksestä positiivisesti mahdollisille kandidaateille. 

(Collins & Han, 2004 

s.7-10) 

Collinsin ja Stevensin (2002) tutkimuksessa, jossa tutkittiin lähiaikoina 

valmistuvien rekrytointia parhaisiin insinööripaikkoihin, tutkittiin neljää 

rekrytointimarkkinointikeinoa. Nämä neljä aktiviteettia valittiin, koska ne kuuluvat 

perinteisiin kuluttajamarkkinoinnissa käytettyyn markkinointi-mixiin, joka sisältää 

kaikki yrityksen käyttämät markkinointikeinot. Koska osa keinoista ja aktiviteeteista 

ei sovi rekrytointiin, valittiin ne, jotka sopivat juuri rekrytointimarkkinoinnin 

näkökulmaan. (Collins & Stevens, 2002, s. 7-13) 

Tutkimukseen vastasi 113 amerikkalaista vastavalmistunutta opiskelijaa 

teknillisistä korkeakouluista. 70 prosentilla oli alle vuoden työkokemus. 
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Tutkimuksen tulokset antavat ymmärtää, että asiakasperusteinen brändikirjallisuus 

ja -teoria on ainakin jossain määrin siirrettävissä myös rekrytointimarkkinoinnin 

puolelle. Näin ollen markkinointi-mixiin kuuluvia aktiviteetteja voidaan muuntaa 

myös rekrytoinnin käyttöön ja olettaa, että tulokset ovat suunnilleen samoja. 

Tutkimuksessa painotettiin kokemattomia, mutta todella lahjakkaita työhakijoita 

tiukassa työmarkkinatilanteessa ja heitä verrattiin kokemattomiin kuluttajiin, jotka 

tekevät hankintapäätöksiä. (Collins & Stevens, 2002, s. 15-16) 

Neljä tässä tutkimuksessa tarkemmin esiteltyä kanavaa ovat suusanallinen 

viestintä eli WOM, julkisuus, tapahtumat ja ilmoitukset ja portaalit. WOM ja 

julkisuus kuuluvat ulkoiseen rekrytointimarkkinointiin, kun taas tapahtumat ja 

ilmoitukset ja portaalit sisäiseen rekrytointimarkkinointiin.  

3.4. Ulkoinen rekrytointimarkkinointi  
	  

Seuraavaksi esittelen kaksi ulkoista rekrytointimarkkinointikanavaa, suusanallisen 

viestinnän eli Word-of-Mouthin, jota myöhemmin tutkimuksessa kutsutaan 

kirjainyhdistelmällä WOM, sekä julkisuuden ja maineen. 

3.4.1. Suusanallinen viestintä eli WOM: 
 

Rekrytointi kommunikoi valitun kanavan kautta tietylle kohderyhmälle tietoa 

organisaatiosta työnantajana kasvattaakseen organisaation houkuttelevuutta. 

Hakijat saavat tietoa ja viestejä sekä sisäisten, että ulkoisten lähteiden kautta. 

Sisäisillä kanavilla tarkoitetaan esimerkiksi rekrytointimainontaa ja muita 

aktiviteetteja, joihin organisaatiolla on suuri valta vaikuttaa. Ulkoiset lähteet taas 

ovat organisaation vallan ulottumattomissa ja sisältävät esimerkiksi julkisuuden ja 

suusanallisen viestinnän (WOM). WOM eli Word Of Mouth on suusanallista 

viestintää yksilöiden välillä ja rekrytoinnissa se tarkoittaa yksilöiden välistä 

viestintää yrityksestä työnantajana. Siihen ei lasketa rekrytoijan viestintää 

mahdollisille kandidaateille, vaan viestintä sellaisten yksilöiden välillä, jotka eivät 

ole kiinni organisaatiossa vaan ovat itsenäisiä toimijoita. Se on siis ulkoinen lähde, 

eikä organisaatioilla ole kuin epäsuora vaikutusmahdollisuus siihen. Tätä voidaan 
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yrittää tehdä esimerkiksi kampustapahtumien, messujen, harjoittelupaikkojen tai 

suhteiden solmimisen kautta. (Van Hoye, G. & Lievens, F. 2007, s. 18-22) 

Tutkimusten mukaan kuluttajat välttävät ja minimoivat riskiään kysymällä 

ystäviltään tai ihmisiltä, joilla oletetaan olevan tietoa tai asiantuntijuutta antaa 

suositus mahdolliselle hankinnalle. Sama pätee siis oletettavasti myös 

rekrytointiin. Työnhakijat etsivät ilmoitetusta työpaikasta ja organisaatiosta 

informaatiota ja mahdollisia suosituksia erilaisista tuntemistaan luotettavista 

lähteistä. WOM on tutkimusten mukaan vahvimmillaan, kun se on positiivista ja 

kun sen avulla voidaan selkeästi erottaa brändejä. WOM vaikuttaa yleiseen 

mielikuvaan yrityksestä sekä yksityiskohtaisempaan tietoon työpaikan 

ominaisuuksista ja piirteistä. (Collins & Stevens, 2002, s. 10-11) 

Collinsin ja Stevensin (2002) tutkimuksen mukaan vastavalmistuvat pitivät 

organisaation ulkopuolelta tulevia suosituksia ja tietoa uskottavampana kuin 

informaatiota, jonka välitti yrityksen virallinen edustus. Opiskelijat myös ottivat 

tarjotun työpaikan vastaan varmemmin, jos he olivat saaneet positiivista tietoa 

yrityksestä. Opiskelijat myös suosivat yrityksiä, joiden tiesivät olevan myös 

opiskelijakollegoidensa suosiossa. (Collins & Stevens, 2002, s. 10-11) 

WOMia on julkisuuden tavoin vaikea hallita. Kuitenkin tutkimusten mukaan 

WOMiin voi pyrkiä vaikuttamaan erilaisin rekrytointimarkkinointikeinoin. 

Tutkimuksissa ehdotetaan, että yritysten olisi hyvä luoda läheisiä suhteita 

tärkeisiin yksilöihin kohdeyliopistoissa, myöntää apurahoja yliopiston 

tutkimushenkilökunnalle ja käyttää alumneja rekrytoijina. Tutkimustulokset tukivat 

tätä olettamaa. (Collins & Stevens, 2002, s. 11) 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että WOMilla on suuri merkitys organisaation 

houkuttelevuuteen. Läheisen suhteen kautta saatu tieto koettiin merkittävämmäksi 

ja sillä oli vahvempi vaikutus positiiviseen mielikuvaan organisaatiosta. 

Negatiivinen WOM vaikutti häiritsevästi rekrytointimainontaan. (Van Hoye, G. & 

Lievens, F. 2007, s. 10-12) 
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Tämän päivän työympäristössä henkilöstö ja ihmiset muodostavat yhden 

tärkeimmistä pääomista mitä yrityksellä voi olla. Rekrytoinnilla on siis suuri ja 

tärkeä rooli organisaation kannalta, se tuo ja houkuttelee tarvittavan tietotaidon 

organisaatioon. Rekrytoinnin merkitys on suuri esimerkiksi seuraavista syistä. 

Organisaatioilla tulee aina olemaan vaikeasti täytettäviä paikkoja, jolloin niiden on 

kilpailtava voimakkaasti kilpailijoiden kanssa samoista kandidaateista. Kaikkein 

lahjakkaimmilla kandidaateilla on nyt ja jatkossa paljon vaihtoehtoja mistä valita, 

jolloin yritysten on pakko panostaa kilpailuun parhaimmista työntekijöistä. Lisäksi 

demografinen suuntaus näyttää, että jatkossa nuoria työntekijöitä on vähemmän 

kuin eläkkeelle siirtyviä työntekijöitä. (Van Hoye, G. & Lievens, F. 2007, s. 1) 

Aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty erilaisiin rekrytointimarkkinointikanaviin 

yksittäisinä ilmiöinä ja hakijoihin yksittäisinä tekijöinä. Niissä ei ole siis tutkittu 

paljoakaan sitä, millä tavalla erilaisten aktiviteettien yhteinen käyttö vaikuttaa tai 

kuinka sosiaalinen ympäristö vaikuttaa yksilöiden tekemiin päätöksiin. WOM’in 

tärkeys on tiedostettu 40 vuoden ajan, mutta vasta viime vuosien aikana sen 

arvostus on lähtenyt kasvamaan voimakkaasti ja sen tutkimiseen on laitettu 

enemmän panosta. (Van Hoye, G. & Lievens, F. 2007, s. 2-3) 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia WOM’ia informatiivisena sosiaalisena 

vaikuttajana. Vaikuttaako WOM organisaation houkuttelevuuteen ja häiritseekö se 

rekrytointimainonnan vaikutusta. Missä tilanteessa WOM on voimakkaimmillaan? 

Tutkimuksessa tutkittiin WOM’ia ja rekrytointimainontaa yhdessä ja niiden 

yhteisvaikutusta. Rekrytointimainonta valittiin WOM’in kanssa tutkimukseen, koska 

siihen organisaatiolla on täysi vaikutusvalta toisin kuin WOM’iin. (Van Hoye, G. & 

Lievens, F. 2007, s. 1-3) 

 

Tutkimuksessa sosiaalinen houkuttelevuus jaettiin kahteen osaan; normatiiviseen 

sosiaaliseen vaikuttavuuteen ja informatiiviseen sosiaaliseen vaikuttavuuteen. 

Normatiivinen sosiaalinen vaikuttavuus syntyy yksilön halusta myötäillä tiettyjä 

häneen kohdistettuja odotuksia tietyiltä henkilöiltä tai ryhmältä ja motivaattorina 

toimii halu omaan huolenpitoon tai ulkoiset palkkiot. Esimerkkinä tästä voi toimia 

vanhempien valta painostaa nuori työntekijä vastaanottamaan tietty työpaikka. 
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Informatiivisessa sosiaalisessa vaikuttavuudessa yksilö omaksuu informaatiota 

toisilta todisteeksi todellisuudesta ja motivaattorina toimii halu ratkaista ongelmia 

tai halu pärjätä omassa ympäristössään. Tämä vaikuttaminen tapahtuu 

sisäistämisen kautta. Tästä esimerkkinä on tutkimus, jossa todettiin, että ystävää 

pidetään luotettavampana ja vaikuttavampana lähteenä kuin rekrytoijaa. (Van 

Hoye, G. & Lievens, F. 2007, s. 18-20) 

WOM voi olla negatiivista tai positiivista. Tutkimukset ovat todenneet, että 

positiivisella WOM:lla on vaikutus yrityksen houkuttelevuuteen ja se voi vaikuttaa 

positiivisesti houkuttelevuuteen myös negatiivisen julkisuuden jälkeen.  

Seuraavat alla luetellut seikat on todettu vaikuttava WOMin tehokkuuteen: 

- Tehdäänkö viestintä ennen mainontaa vai sen jälkeen? 

- Kuka viestii; ystävä, perhe, tuttava, yliopiston edustaja vai työkaveri?  

- Suhteen syvyys. Mitä syvempi suhde, sitä vaikuttavampaa WOM on. 

Negatiivinen WOM vähensi mainonnan tehokkuutta ja vaikutti negatiivisesti 

organisaation houkuttelevuuteen. Organisaatioiden tulisi kiinnittää tämän takia 

erityisesti huomiota negatiivisen WOMin monitorointiin, välttämiseen ja 

vastustamiseen.  (Van Hoye, G. & Lievens, F. 2007, s. 7-8) 

 

Positiivinen WOM sen sijaan ei voimistanut organisationaalista houkuttelevuutta 

yhdistettynä rekrytointimainontaan. Positiivinen WOM vahvisti houkuttelevuutta 

voimakkaasti negatiivisen julkisuuden jälkeen. (Van Hoye, G. & Lievens, F. 2007, 

s. 19-20) 

 

3.4.2. Julkisuus ja maine 
 

Julkisuus määritellään olevan toimituksellista kommunikointia, josta yritys ei ole 

maksanut. Yritys voi vaikuttaa siihen erilaisten lehdistötiedotteiden ja PR-

kampanjoiden muodossa. Sitä pidetään erittäin tehokkaana keinona vahvistamaan 
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työnantajamielikuvaa, koska asiakkaat pitävät tätä maksettua mainosta 

uskottavampana ja muistettavampana. Eräässä tutkimuksessa todettiin, että ne 

yritykset, jotka määriteltiin korkeammalle yhteiskuntavastuussa itsenäisen lähteen 

mukaan, olivat houkuttelevampia työnantajia vastavalmistuneille ja saivat 

enemmän julkisuutta mediassa. Koska julkisuuteen ei voi suoraan vaikuttaa, on 

sen vaikutus lähinnä yleiseen yrityskuvaan kohdistuva. Julkisuus ei kohdistu niihin 

tiettyihin ominaisuuksiin, jotka liittyvät työpaikkaan. Tutkimustulokset tukivat tätä 

olettamaa. (Collins & Stevens, 2002, s. 8-10) 

Maine on yleinen käsitys yrityksen vetovoimasta muihin yrityksiin nähden.  

Maineella voi olla todistetusti positiivinen vaikutus rekrytointiin. Turban ja Cablen 

sosiaalisen identiteettiteorian mukaan maineella voi olla positiivinen vaikutus 

hakijamääriin, koska ihmiset hakevat vahvistusta omaan minä-käsitykseensä 

sosiaalisten ryhmien kautta. Positiivisella maineella yritys vetoaa hakijoihin, jotka 

haluavat osaksi näitä positiivisen maineen tekijöitä. (Collins & Han, 2004, s.14)  

	  

3.5. Sisäinen rekrytointimarkkinointi 
 

Seuraavaksi esittelen tähän tutkimukseen valitut yrityksen sisäiset 
rekrytointimarkkinointikanavat; tapahtumat, yliopistoyhteistyön, sekä ilmoitukset ja 
portaalit. Viimeisenä käydään läpi myös sosiaalista mediaa ja sen 
mahdollisuuksia.  

	  

3.5.1. Tapahtumat 
 

Itse tapahtumamarkkinoinnin saralla on vielä vähän tehtyä tutkimusta, mutta  

Wood & Masterman (2008) ovat kirjoittaneet tapahtumamarkkinoinnin 

tehokkuudesta vertaamalla sitä jo tutkittuihin muihin markkinoinnin alueisiin, kuten 

elämysmarkkinointiin tai markkinointikommunikaatioon. He määrittelevät 

kokemuksellisen markkinoinnin tapahtumasarjaksi, jonka tavoitteena on 

kommunikoida tiettyjä viestejä valitulle yleisölle. Tarkoituksena on siis markkinoida 

palvelua tai tuotetta tapahtumamuodossa. (Wood & Masterman, 2008) 
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Rekrytointimarkkinoinnin saralla tapahtuma voisi todennäköisimmin olla joku 

kuvaajassa näkyvä tapahtuma. 

 

1. Konferenssi 

2. Luotu oma tapahtuma 

3. Kilpailutapahtuma 

4. Hyväntekeväisyystapahtuma 

5. Road show 

6. Messut 

7. Avoimet ovet- tapahtuma 

8. Publicity tilaisuus 

9. Pressitapahtuma 

10. Yrityksen viihdetapahtuma 

 

Mukaillen Wood & Masterman, 2008. 

 

Tapahtumilla voidaan saavuttaa lyhytaikaista vaikuttavuutta, mutta niillä on myös 

mahdollisuus luoda pitkäaikaista vaikutusta asenteisiin ja uskomuksiin. Tämän 

takia tämän kanavan vaikuttavuutta on mitattava ja arvioitava strategisesti.  

Wood & Masterman kehittivät vuonna 2008 attribuuttilistan 

tapahtumamarkkinoinnin tärkeimmästä tekijästä parantamaan kokemusta 

tapahtumassa: 

1. Sitoutuneisuus: sitoutuminen brändiin, tapahtumaan ja kokemukseen 

2. Interaktio: brändin sanansaattajien kanssa, toisiin osallistujiin, messun 

esittelijöihin, brändin kanssa 
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3. Immersion: kaikkien aistien osalta, erikseen muista viesteistä 

4. Intensiteetti: muistettava, korkea vaikutustaso 

5. Henkilökohtaisuus: Uniikki, henkilökohtaisuus, kustomoitavuus, jokainen 

kokemus on erilainen 

6. Innovaatio: luova sisältö, paikka, ajoitus, yleisö 

7. Aitous: nähdään aitona ja tarjoaa aitoja hyötyjä ja arvoa asiakkaalle. 

 

3.5.2. Yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyö 
 
Purcell et al. tutkivat yritysten ja korkeakoulujen yhteistyötä vastavalmistuneiden 

rekrytoinnin ja rekrytointimarkkinoinnin suhteen Englannissa. Tutkimus keskittyi 

suurelta osin monimuotoisuuden korostamiseen rekrytoinneissa ja toi esiin iän, ja 

sosiaalisen taustan eriarvostavana tekijänä ja tutki erilaisia 

rekrytointimarkkinointikanavia tätä kautta. Tutkimuksessa selvisi, että yritykset 

olivat alkuasetelmassa monesti vastaanottavana puolena ja nyt olivat 

ymmärtäneet, että myös yrityksen on vedottava potentiaalisiin työntekijöihin ja että 

rekrytointiin on liitettävä markkinoinnillinen aspekti, jotta sen hyödyt todella 

saadaan esiin. (Purcell, K., et al 2002, s. 41-42) 

 

Hyvä havainto tutkimuksessa oli, että monesti parhaat rekrytoinnit olivat henkilöitä, 

joilla ei ehkä ollut parhaimpia sosiaalisia taitoja tai jotka tulivat alemmasta 

yhteiskuntaluokasta, mutta joilla oli palava halu alaa kohtaan ja oppia lisää. 

Tutkimuksessa heitä kutsuttiin hiomattomiksi timanteiksi. Yritysten tulisi siis 

muistaa rekrytoida avoimesti, eikä pelkästään tiettyjen yliopistojen opiskelijoiden 

haastattelu ja heihin kohdentaminen tuota välttämättä parasta tulosta rekrytointien 

suhteen. (Purcell, K., et al 2002, s. 43-44) 

 

Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä osa 

opiskelijoiden ja vasta-valmistuvien rekrytointia. Vaikka kaikissa korkeakouluissa 

on nykyisin urapalvelut tai ura- ja opintoneuvonnasta vastaava henkilö, todettiin 

tutkimuksessa, että pelkkä markkinointimateriaalin toimittaminen kouluille ei 

välttämättä riitä. Korkeakoulujen henkilökunta on useimmiten täystyöllistetty, eikä 
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yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ole resursoitu kovinkaan paljon aikaa. 

Yritysten on siis panostettava yhteistyöhön, esimerkiksi järjestämällä itse 

tapahtumia tai kursseja kouluilla ja aktiivisesti pidettävä yhteyttä korkeakoulun 

urapalveluista vastaavien henkilöiden kanssa. (Purcell, K., et al 2002, s. 46-48) 

 

Rekrytoinneissa tärkeää on tiedostaa mitä taitoja työntekijältä vaaditaan ja osata 

myös kommunikoida nämä selkeästi hakuaikana. Kun taitosetti on tiedossa, 

voidaan myös paremmin kohdentaa hakukanavia ja ohjata kommunikaatio 

sopivimpiin paikkoihin. Myös yrityksen puolelta odotuksien selkeä kommunikointi 

koko rekrytoinnin ajan on tärkeää. (Purcell, K., et al 2002, s. 47-48) 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että nuoret arvostavat paljon erilaisia koulutuksia ja 

kehittymismahdollisuuksia. Työn ja vapaa-ajan tasopainotus on vahva vaatimus 

nuorilta työnhakijoilta. Yrityksen kulttuurin ja käytäntöjen sisäistäminen yrityksen 

keskeisten tekijöiden ja rekrytointien kanssa työskentelevien osalta on tärkeää, 

jotta nykyiset ja tulevat työntekijät ymmärtävät ja sisäistävät samat arvot ja 

kulttuurin. (Purcell, K., et al 2002, s. 42) 

 

3.5.3. Ilmoitukset ja portaalit 
 

Mainostuksella viitataan maksettuun, ammattimaisesti suunniteltuun viestintään eri 

medioiden kautta, joilla yritetään vaikuttaa kuluttajien käsityksiin. Mainonnalla 

yritetään luoda positiivisia mielikuvia ja käsityksiä yrityksen brändistä ja siitä voi 

olla erityisesti hyötyä, jos kuluttajilla ei ole aiempaa suoraa suhdetta tai kosketusta 

brändiin. Tällöin mainonnalla voidaan tuoda tiettyjä, kuluttajille tärkeitä tekijöitä 

esille. (Collins & Stevens, 2002, s. 11-13) 

Perinteisen rekrytointimarkkinoinnin, jolla käsitetään muun muassa esitteet ja 

työpaikkailmoitukset, tarkoituksena on lähinnä ollut viestittää tietoa auki olevista 

työpaikoista mahdollisimman laajalle alueelle. Monissa tutkimuksissa on havaittu, 

että tällaisella ilmoitusmainonnalla on merkitystä työnantajamielikuvalle ja se 

vaikuttaa sekä yleisiin asenteisiin, että uskomuksiin työpaikkoja kohtaan. 

Tutkimustulokset tukivat tätä olettamaa. (Collins & Stevens, 2002, s. 12-13) 
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Collinsin ja Hanin (2004) mainonta on maksettua kommunikointia eri medioiden 

kautta, jolla yritys haluaa vaikuttaa kuluttajien mielikuvaan yrityksestä ja sen 

tuotteista tai palveluista. Näillä markkinointikeinoilla voi kuitenkin olla vaikutusta 

myös nykyisiin työntekijöihin, sekä uusiin työnhakijoihin. Ihmiset pitävät tutuista 

brändeistä ja suosivat tämän takia enemmän tunnistamiaan yrityksiä kuin 

tuntemattomia. Yrityksen mainonnan avulla voidaan vahvistaa yrityksen positiivisia 

tekijöitä ja haluttavuutta työnhakijoiden keskuudessa. (Collins & Han, 2004, s.12-

14) 

 

Vaikka laadun paranemista on vaikeampi tutkia mainonnan yhteydessä, tutkimus 

kuitenkin uskoo, että sekä laatu, että määrä nousevat, koska tutkimusten mukaan 

laadukkaammat työtä hakevat opiskelijat ovat harkitsevampia etsiessään 

työpaikkaa, eivätkä halua hukata aikaa ja muita resurssejaan hakeakseen 

työaikaa, joka ei tarjoa selkeästi haluttuja mahdollisuuksia. Mainonnan avulla 

viestitään hakijoille erityisesti rekrytoinnin alkuvaiheessa yrityksen 

mahdollisuuksista. Vähemmän laadukkaat työtä hakevat opiskelijat taas saattavat 

hakea paikkaa yrityksestä, jossa ei panosteta niin paljoa mainontaan, koska 

olettavat tällöin mahdollisuuksiensa paraneva, koska yrityksen näkyvyys ei ole niin 

hyvä yleisellä tasolla. (Collins & Han, 2004, s.12-14) 

 

3.5.4. Sosiaalinen media 
 
Internetistä on tullut ensisijainen rekrytointikanava. Yrityksen on päätettävä mitä 

sosiaalisen median kanavia se käyttää ja millä tavalla se näkyy näissä kanavissa. 

Näiden kanavien tehokkaalla käytöllä tavoitetaan sekä passiivisia, että aktiivisia 

työnhakijoita. (Ventana, 2013, s. 4) 

Sosiaalisen median termillä kuvataan web palveluita, jotka saavat suurimman 

osan sisällöstään käyttäjiltään tai syötteenä toisilta sivustoilta (Lietsala, K & 

Sirkkunen, E. 2008, s. 13) 

Vuonna 2013 94 % rekrytoijista käyttää tai aikoo käyttää sosiaalista media 

rekrytointiprosessin tukena. Vuonna 2008 tämä luku oli 74 %, eli kasvu on ollut 



	  

	   	   45	  

merkittävää ja jokaisen yrityksen on herättävä tähän viimeistään nyt. (Jobvite, 

2013) 

Sosiaalisen median käyttö rekrytoinneissa on kasvanut vuosien varrella ja sen 

arvostus kanavana on kasvanut myös huomattavasti viime vuosien aikana. 

Jobviten vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa suosituimmat sosiaalisen median 

kanavat rekrytoijille olivat LinkedIn, Facebook ja Twitter. Näiden lisäksi käytetään 

paljon lokaaleja, erikoistuneita sivusta ja uusia, juuri kehitettyjä kanavia. (Jobvite, 

2013) 

Sosiaalisen median kanavat ovat keskenään erilaisia ja niillä on erilaiset 

käyttötarkoitukset ja käyttömotiivit. Sosiaalisen median kanavia koskien on 

määritelty 7 eri ulottuvuutta, joiden avulla voidaan vertailla kanavia toisiinsa ja 

arvioida mitkä ulottuvuudet ovat vahvimmillaan eri kanavissa. (Kietzmann et al. 

2011) Näin yritysten on myös helpompi määritellä mitä kanavaa käyttää mihinkin 

rekrytointiin. Nämä seitsemän ulottuvuutta ovat: henkilöllisyys, maine, suhteet, 

läsnäolo, jakaminen, kaskustelut ja ryhmät (Kietzmann et al. 2011). 

Sosiaalinen media toimii myös hyvänä kanavana kun tavoitellaan passiivisia 

työnhakijoita, eli mahdollisia kandidaatteja, jotka ovat työsuhteessa, eivätkä 

aktiviisiesti etsi työsuhdetta tai käytä aikaa työmahdollsiuuksien läpikäymiseen. 

(Joos, 2008) 

Sosiaalista mediaa pidetään kuitenkin vieläkin täydentävänä rekrytointikanavana, 

perinteisempien kanavien rinnalla, eikä niinkään niiden korvaajana. (Broughton et 

al. 2013, s. 44-46) 

 

3.6. Markkinointiaktiviteetit yhdistettyinä:  
 

Yllämainittujen neljän markkinointiaktiviteetin yhdistäminen on tehokkaampaa kuin 

vain yhden aktiviteetin käyttäminen kerrallaan. Koska kuluttaja ja työnhakija 

altistuvat kilpailevien yritysten markkinointiin ja heillä on rajallinen määrä 

resursseja etsiä tietoa brändistä, yhden aktiviteetin käyttäminen myös rajallistaa 

yrityksen näkyvyyden suhteellisen pieneksi. (Collins & Stevens, 2002, s. 12-13) 



	  

	   	   46	  

 

3.7. Brändimielikuva ja päätöksenteko 
 

Kokemattomat työhakijat käyttävät päätöksenteossaan apunaan 

työnantajamielikuvia, jos heillä ei ole saatavilla tietoa tai he eivät tiedä yrityksestä. 

Tutkimusten mukaan brändäys toimii parhaiten, kun kokemattomat kuluttajat 

joutuvat tekemään hankintapäätöksiä ruuhkautuneessa tilanteessa, jossa on 

tarjolla monia eri tuotteita tai palveluja samaan aikaan. Tällöin he tukeutuvat 

saamiinsa tietoihin, eli yritys voi yrittää myydä palveluitaan mielikuvien perusteella. 

(Collins & Stevens, 2002, s. 13-14) 

Tutkimus osoitti, että lahjakkaat opiskelijat hakevat varmemmin yritykseen, jonka 

rekrytointimarkkinointiviestinnälle he ovat aiemmin altistuneet. Näin ollen yritykset, 

jotka ymmärtävät kuinka heidän työmahdollisuutensa sopivat työntekijöihin ja 

osaavat viestiä työmahdollisuuksiensa arvon vahvan ja johdonmukaisen 

työnantajamielikuvan kautta ovat vahvoilla tulevaisuuden tiukoilla työmarkkinoilla. 

Teknologia-alan yritysten olisi hyvä panostaa tutkimuksen mukaan 

rekrytointiaktiviteetteihin (WOM, julkisuus, tapahtumat ja mainonta), koska niiden 

olemassaolo riippuu vahvasti siitä saavatko he rekrytoitua lahjakkaita, tietotaitoa 

omaavia, uusia palveluita kehittäviä työntekijöitä. Tutkimustulosten korreloidessa 

paljon markkinoinnin tulosten kanssa, tutkimus ehdottaa myös rekrytoinnin ja 

esimiesten tiiviimpää yhteistyötä markkinointiyksiköiden kanssa. (Collins & 

Stevens, 2002, s. 24-26) 
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4. EMPIIRINEN TUTKIMUS  
 
Tässä luvussa avataan ja perustellaan tutkimusstrategia ja – menetelmä, sekä 

kerrotaan tutkimuksen aineistosta ja keruusta. Luku alkaa case yrityksen 

esittelyllä. 

4.1. Case IBM Suomi 
 

International Business Machines (myöhemmin lyhennettynä IBM) on yksi 

maailman suurimmista IT-alan yrityksistä, joka perustettiin vuonna 1910. IBM 

toimii viidellä pääsegmentillä: Global Technology Services (GTS), Global Business 

Services (GBS), Software, Systems and Technology, sekä Global Financing. GTS 

tarjoaa asiakkaille IT järjestelmä- ja liiketoimintapalveluita, GBS tarjoaa 

asiantuntijapalveluita, sekä applikaatioiden hallinta palveluita. Software keskittyy 

väliohjelmistoihin ja käyttöjärjestelmiin. Systems and Technology yksikkö tarjoaa 

asiakkaille ratkaisuja, jotka vaativat kehittynyttä tietojenkäsittelytehoa, sekä 

varastointikapasiteettia. Global Financing yksikkö investoi ja johtaa riskiä. (Forbes 

companies, 2013) 

 

Oy IBM Suomi Ab on noin 900 hengen IT-alan yritys, jonka tuote- ja 

palvelutarjonta koostuu muun muassa tietokonejärjestelmistä, ohjelmistoista, 

verkkojärjestelmistä, tallennustekniikasta, mikroelektroniikasta ja monista muista 

osa-alueista, joista maailmanlaajuinen konsultointi- ja palveluorganisaatio 

rakentaa asiakkaiden liiketoimintaa tukevia tietojenkäsittelyratkaisuja. IBM:n 

tavoitteena on luoda ja kehittää innovatiivisia teknologioita yritysten tarpeisiin. 

(IBM.com, 2014) 

IBM:llä on ollut Suomessa toimintaa jo vuodesta 1923 alkaen, mutta oman 

itsenäisen yhtiön International Business Machines Corporation perusti Suomeen 

syksyllä 1936. Vuonna 1991 muodostettiin liiketoiminnan tehostamiseksi ja 

kustannusten alentamiseksi pohjoismaisten IBM-maayhtiöiden organisaatio IBM 

Nordic. (IBM.com/history, 2014) 
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90-luvun alussa IBM:n palveluliiketoiminta alkoi kasvaa voimakkaasti. Lamasta 

huolimatta IBM pystyi toteuttamaan yhden maailman suurimmista ja 

tunnetuimmista liiketoiminnan transformaatioista. Yhtiön kohtaamat haasteet 

onnistuttiin 90-luvulla voittamaan siirtymällä uusille liiketoiminta-alueille etenkin 

palvelu- ja ohjelmistotuotteisiin sekä tukemalla avoimiin standardeihin perustuvia 

ohjelmistoja. IBM myös muutti perin pohjin toimintatapaansa keskittymällä 

asiakkaisiin. (IBM.com/history, 2014) 

Vuonna 2005 IBM:n PC-liiketoiminta myytiin kiinalaiselle Lenovolle. Nämä 

muutokset veivät yhtiötä myös Suomessa yhä enemmän palveluliiketoiminnan 

suuntaan. Osana Information on Demand –strategiaansa IBM toteutti 2000-luvulla 

useita yritysostoja. Niistä yksi merkittävimpiä oli vuonna 2008 tehty Cognos-

kauppa. IBM osti business intelligence –ratkaisuja toimittavan ohjelmistoyritys 

Cognosin tavoitteenaan liiketoimintatiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen 

yrityksissä. Vuonna 2008 lanseerattiin myös IBM:n älykkäämmän maailman 

ohjelma. Sen tavoitteena on olla mukana rakentamassa paremmin toimivaa 

maailmaa yhdessä muiden yritysten, yhteiskunnan toimijoiden ja yksittäisten 

ihmisten kanssa. Tätä tavoitetta IBM toteuttaa ratkaisujensa ja teknologiansa 

avulla. (IBM.com/history, 2014) 

Vuonna 2003 IBM määritteli ydinarvonsa ensimmäistä kertaa yrityksen 

olemassaolon aikana. Tämä tehtiin 72 tuntia kestäneellä globaalilla intranetin 

välityksellä toimivalla keskusteluna, johon osallistuivat IBMläiset ympäri maailmaa. 

Tuloksena saatiin kolme ydinarvoa; omistautuminen jokaisen asiakkaan 

menestykselle, luodaan innovaatioita, jotka merkitsevät yritykselle ja maailmalle, 

sekä luottamus ja henkilökohtainen vastuunotto kaikissa suhteissa. 

(IBM.com/values, 2014) 

Vuosittain IBM:lle palkataan noin 60-70 harjoittelijaa pitkäaikaiseen harjoitteluun, 

jonka aikana harjoittelijat myös viimeistelevät opintonsa. Harjoittelijat toimivat 

auttavissa tehtävissä eri yksiköissä ja tiimeissä ja työskentelevät maksimissaan 30 

tuntia viikossa. Harjoittelu kestää keskimäärin yhden vuoden. Eniten harjoittelijoita 

palkataan teknillisistä ja kaupallisista korkeakouluista.  
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4.1.1 IBM Suomen rekrytointimarkkinointi 

IBM Suomella ei ole vain rekrytointimarkkinointiin keskittyvää tiimiä tai henkilöä, 

vaan kenttä on jaettu rekrytoinnin, yliopisto- ja yhteiskuntasuhteiden tiimin ja 

markkinointi- ja viestintätiimin kanssa. Laajempi rekrytointimarkkinointistrategia 

tulee Suomeen Englannista. Tämä sisältää suurimmaksi osaksi mainontaan ja 

viestintään liittyviä aspekteja. Yliopisto- ja yhteiskuntasuhteiden tiimi keskittyy sekä 

tapahtumien, että sosiaalisen median käyttöön. Tämä tiimi toimii markkinoinnin ja 

viestinnän alla ja on tiiviissä yhteydessä rekrytointiin.  Rekrytointitiimi ylläpitää 

sosiaalisen median kanavia yhteistyössä yliopisto- ja yhteiskuntasuhteiden tiimin 

kanssa. IBM Suomen markkinointi- ja viestintäosasto hyväksyy ja valvoo sisään – 

ja ulospäin suuntautunutta viestintää ja ylläpitää koko Suomen IBM:n sosiaalisen 

median kanavia, sekä muita viestinnän kanavia.  

Y-sukupolvelle suuntautunut viestintä tapahtuu siis lähinnä yliopisto- ja yhteiskunta 

suhteiden sekä rekrytointitiimin yhteistyössä.  IBM Suomi järjestää ja ottaa osaa 

vuodessa noin 30-40 erilaiseen tapahtumaan, joihin lukeutuvat erilaiset excursiot, 

kurssien pitäminen ja luennoiminen, muu yhteistyö yliopistojen kanssa, sekä 

muutamille valituille rekrytointimessuille osallistuminen.  

Lisäksi IBM Suomi tukee yrityksen sisäistä nuorten verkostoa, Young IBMersia 

vuosittain erilaisten tapahtumien järjestämisessä.  Young IBMErs on tärkeä 

kanava WOMia ajatellen, kaikkiin verkoston tapahtumiin osallistuu myös muita 

nuoria ammattilaisia ympäri Suomea.  

IBM Suomella on sosiaalisessa mediassa koko yrityksen sivustojen lisäksi 

nimenomaan nuorille suunnattu Facebook- sivu, jonka tarkoituksena on viestiä 

tätä kohderyhmää kiinnostavaa materiaalia IBMstä ja kertoa uramahdollisuuksista 

niin Suomessa kuin muualla maailmassa.  
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4.1.2. IBM Suomi Universumin mittauksilla 
 
IBM on mukana työnantajamielikuvia tutkivan Univerusmin jokavuotisissa 

mittauksissa globaalisti ja Suomen IBM on mukana myös Suomessa 

toteutettavissa työnantajamielikuvaa tutkivassa kyselytutkimuksessa.  

Opiskelijoille teetettävä tutkimus mittaavat eri alojen opiskelijoiden mielipiteitä 

työnantajista ja kyselyn avulla tuotetaan listaus Suomen houkuttelevimmista 

yrityksistä. Vuoden 2014 kyselytutkimukseen osallistui 11 753 vastaajaa 41 eri 

korkeakoulusta. 55% vastaajista oli naisia ja 45% miehiä. Vastaukset kerättiin 

aikavälillä 11/2013 – 3/2014.                (Universum, 2013) 

 

IBM Suomen sijoitus Universumin mittauksissa vuosina 2013- 2014 

Business: 44 

IT: 7 

 

Universumin mukaan heidän vuoden 2014 kyselytutkimuksensa tulokset kertovat 

muun muassa, että nuoret haluavat entistä enemmän haastavampia työtehtäviä ja 

työn merkityksellisyys itselle ja yhteiskunnalle on tärkeä uratavoite. Opiskelijoille 

on tärkeää tasapainottaa työ- ja yksityiselämää ja turvallinen työsuhde on tärkeä 

erityisesti taloudellisen taantuman aikana. Tämän tarve ei ole kuitenkaan 

lisääntynyt vuodesta 2013 eli sen merkitys on jo hieman pienentynyt. (Universum, 

2014) 

 

Kansainvälistyminen ja halu laittaa itsenä likoon ovat edelleen korkealla erityisesti 

kaupallisen alan vastaajien preferensseissä. Teknisellä ja IT-alan opiskelijoilla 

korostuvat taas enemmän turvallisuushaluisuus, itsensä kehittäminen ja 

työnantajan panostaminen T&K- puoleen. IT-alan opiskelijat myös arvostavat 

erityisesti työn joustavuutta ja luovaa ilmapiiriä. 

(Universum, 2014) 

 

IBM Suomi teetti tarkemman tutkimuksen työnantajamielikuvastaan Universumin 

kanssa vuonna 2012. Tämän tutkimuksen mukaan IBM tunnetaan Suomessa 

eritoten maineestaan ja arvovallastaan, markkinamenestyksestään ja 
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taloudellisesta vahvuudestaan. Seuraavana tulivat innovatiivisuus ja 

mielenkiintoinen tuote- ja palveluvalikoima, jotka sijoittuivat 40%-50% välille. 

Vähiten IBM tunnetaan Suomessa inspiroivasta johdosta, yhteiskuntavastuusta, 

ympäristöllisestä kestävyydestä, eettisistä standardeista ja kasvusta ja 

yrittäjyydestä. Vuoden 2012 houkuttelevimmat työantajat saivat korkeammat luvut 

mielenkiintoisesta tuote- ja palveluvalikoimasta, markkinamenestyksestä ja 

innovaatiosta ja inspiroivasta johdosta. (IBM sisäinen esitys, kuvio alla) 

 

 
Kuvio 5. IBM sijoitukset Universumin mittauksissa v. 2009-2014 
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Kuvio 6. IBM:n sijoitus Universumin tutkimuksessa vuonna 2012 

 

4.2. Tutkimusstrategia ja -menetelmä 
 

Tutkimusstrategiana on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tämä sen takia, että 

tarkoituksena on enemmänkin ymmärtää tutkittavaa kohdetta, kuin tehdä siitä 

yleistystä tai selittää tarkemmin.  

Tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta. Tapaustutkimus antaa 

mahdollisuuden monimutkaisten asioiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Sen 

avulla tutkijan on mahdollista mennä syvemmälle kuin määrällisessä 

tutkimuksessa ja ymmärtää esimerkiksi tutkimuksen kohteen käyttäytymistä 

syvemmin. Tässä menetelmässä yhdistetään usein kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia 
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tutkimustuloksia. Aineistoa kerätään tutkittavan ilmiön tai aiheen ympäriltä 

mahdollisimman paljon, jotta saavutettaisiin syvä ymmärrys. Tapaustutkimuksessa 

on kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimuksen suunnitteluun. (Zainal, Z, & 

Kemanusiaan, J. 2007. s. 1-3) 

Tapaustutkimus mahdollistaa aineiston tutkimisen tietyssä kontekstissa. Useimmin 

tutkimuksen kohteena on rajattu maantieteellinen alue tai tietty ihmisryhmä. Yin 

määrittelee tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, joka tutkii tilapäistä 

tosielämän ilmiötä, kun raja ilmiön ja kontekstin välillä ei ole täysin selkeä ja 

todisteena käytetään useita eri lähteitä. (Zainal, Z, & Kemanusiaan, J. 2007. s. 1-

3) 

Tämä tutkimus käsittelee IBM Suomen rekrytointimarkkinointia Y-sukupolvelle, 

tutkimuskohde, ikäluokka, ja maantieteellinen ja kulttuurinen raja on siis määritelty 

tarkasti. Lähteenä käytetään aiempaa teoriaa, IBM Suomelta saatua aiemmin 

kerättyä materiaalia aiheesta, toisen yrityksen keräämää tutkimusmateriaalia 

aiheesta, sekä tutkijan teettämää kyselyä. Yin:n yllä mainitsemat 

tapaustutkimuksen määrittelyehdot siis täyttyvät ja tapaustutkimuksen käyttö 

menetelmänä on perusteltua.  

 

4.3. Otos ja aineiston kerääminen 
 

Tutkimuksen kohteena ovat nuoret IBMläiset, joko harjoittelijat tai jo vakinaistetut 

henkilöt, jotka kuuluvat Y-sukupolven antamaan ikähaarukkaan. Heidän 

tavoittamiseensa käytettiin yhteistä sähköpostilistaa ”Young IBMers”- listaa, johon 

kuuluu noin 100 nuorta IBMläistä. Young IBMers on nuorten IBMläisten yhteisö, 

joka järjestää vapaa-ajan toimintaa ja mahdollistaa verkostoitumista toisten 

nuorien kanssa.  

Tutkimuskysely lähetettiin 150 henkilölle ja vastauksia saatiin yhteensä 41. 

Vastausprosentti oli 27,33%. Vastausprosentti oli erittäin hyvä, sillä tutkijalla ei 

ollut aiempaa suhdetta vastaajiin ja kysely oli suhteellisen pitkä. 
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Kysely lähetettiin sähköpostilla ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Tällä 

vastausajalla saatiin yli 20 % vastausprosentti, mikä tutkijalla oli tavoitteena. 

Haastateltavat olivat iältään 18-35- vuotiaita, teknisissä tai taloudellisen puolen 

tehtävissä olevia henkilöitä. Kysely lähetettiin saatekirjoituksen mukana ja aikaa 

kyselyyn vastaamiseen annettiin 10 päivää. Kyselyn saattoi tehdä itselle sopivaan 

aikaan, itselle sopivassa paikassa ja sen saattoi jättää kesken ja palata 

vastaamaan myöhemmin. Ennen kyselyn lähetystä kysely testattiin tutkimuksen 

ohjaajan ja IBM:n puolelta. Näin varmistettiin, että kysymykset vastaavat 

tutkimuskysymyksiin ja, että ne noudattavat IBM:n tietoturva- ja muita säännöksiä. 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin sähköpostitse lähetettävää kyselyä, johon 

kuului sekä monivalinta-, että avoimia kysymyksiä.  

Tutkija valitsi kyselylomakkeen aineistonkeruumenetelmäksi erityisesti sen 

nopeuden ja helppouden takia vastaajia ajatellen. Vastaajia haluttiin 

mahdollisimman paljon ja tutkimuskohteena olevassa yrityksessä tehdään 

samanlaisia kyselytutkimuksia muutenkin, joten sen oletettiin olevan vastaajille 

tuttu ja luotettu tapa osallistua tutkimukseen. Haastatteluiden järjestäminen olisi 

vaatinut enemmän aikaa sekä tutkijalta, että vastaajilta, joten sen todettiin olevan 

sopimattomampi keino. Kyselylomake on helppo toteuttaa ja siihen vastaamiseen 

kuluu melko vähän aikaa. Haasteena kuitenkin on kysymysten muotoilu ja 

asettelu. Tähän tutkija käytti erityisen paljon aikaa ja harkintaa ja varmisti 

kysymysten muotoilun ja asettelun koekyselyllä ennen virallisen kyselyn 

lähettämistä. (Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000, s.45) 

Kyselylomakkeen etuna haastatteluun nähden on ainakin epärelevantin aineiston 

karsiminen keräysvaiheessa ja paremman anonymiteetin turvaaminen. Koska 

kysely koski vastaajien henkilökohtaisia mielipiteitä yritystä kohtaan, oli 

anonymiteetin turvaaminen ensisijaisen tärkeää. Vaikka kyselylomakkeen 

toimivuutta on kritisoitu esimerkiksi sen vastausvaihtoehtojen kohtaamisesta 

vastaajien ajatusmaailman kanssa, on sen todettu olevan toimiva 

aineistonkeruumenetelmä huolellisesti laadittuna ja silloin kun selvitettävä ilmiö on 

konkreettinen ja yksiselitteinen. Kyselyssä kysyttiin vastauksia mahdollisimman 

konkreettisesti ja yksiselitteisesti ja kysyttävät aiheet ovat yleisesti tunnettuja ja 
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yleisiä ainakin suurimmalle osalle vastaajista perustuen heidän ennalta tiedettyyn 

koulutustaustaansa (Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000, s.36-37)  

Lomakehaastattelu on käytetyin haastattelulaji ja on strukturoiduin 

haastattelumenetelmä, jonka tunnusmerkkeinä ovat muodoltaan ja 

esittämisjärjestykseltään olevat kysymykset. Tässä menetelmässä oletetaan 

myös, että kysymyksillä on sama merkitys kaikille. Denzinin (1970) mukaan tämä 

pätee erityisesti yhtenäisissä ryhmissä, erityisesti keskiluokassa. Vaikka kyseessä 

ei tällä kertaa ollut lomakehaastattelu, tutkija olettaa, että avoimessa 

sähköpostikyselyssä pätee sama olettamus merkityksistä. Tutkimuksen kyselyyn 

vastanneet henkilöt kuuluvat samaan ikäryhmään ja tulevat koulutustaustaltaan 

samanlaisista taustoista. Tämän takia tutkija olettaa, että kyselyn kysymykset 

merkitsevät samaa ainakin suurimmalle osalle vastaajista (Hirsjärvi, S. & Hurme, 

H. 2000, s.44-45)  

Kysely toteutettiin puolistrukturoituna kyselynä, eli kysymykset olivat kaikille 

vastaajille samat. Kysymyksiä oli yhteensä 26, joista 9 oli strukturoituja ja 17 

avoimia kysymyksiä. Avoimista kysymyksistä 9 oli jatkokysymyksiä edeltävälle 

strukturoidulle kysymykselle, kysymyksen asetteluna esimerkiksi: Joku muu: 

mikä?  

 

Tutkimuksen tekijä työskenteli tutkimuksen teon aikaan yrityksen 

henkilöstöhallinnon puolella, joten hänen käytettävissään oli myös muuta 

materiaalia ja taustatietoa tutkimuksen kohteena olevasta yrityksestä.  

 

Kysely lähetettiin vastaajille sähköpostin kautta ja linkki kyselyyn liitettiin myös 

yrityksen sisäisen intranetin sivustolle. Kysely oli rakennettu niin, että yhdestä IP-

osoitteesta pystyi kirjautumaan kyselyyn vain kerran. Tällä pyrittiin estämään 

yhden henkilön vastaaminen useampaan kertaan. Kysely oli auki kaksi viikkoa ja 

tässä ajassa saatiin haluttu määrä vastauksia. Vastaajia ei tarvinnut muistuttaa 

vastaamisesta kertaakaan.  

 

Tutkimuksen alussa suoritettiin koekysely, jolla testattiin kysymysten ja 

kyselytyökalun toimivuus. Koekyselyn perusteella muutaman kysymyksen 
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asettelua muutettiin ja kysymysten järjestystä muokattiin teemoittelevampaan 

suuntaan. Koekyselyä ei sisällytetty tutkimukseen. Haastattelurunko on esitetty 

liitteessä 1.  

 

Kysely oli rakennettu niin, että aiempiin kysymyksiin ei enää pystynyt palaamaan 

kun seuraavaan kysymykseen oli edennyt. Se aloitettiin kartoittamalla vastaajien 

taustaa koulutuksen, iän ja nykyisen työtehtävän avulla. Tämän jälkeen 

kysymykset etenivät teorian pohjalta hahmotettujen tärkeiden aihealueiden 

mukaisesti: 

 

1. Nuorten arvot ja työnantajamielikuva  

2. Nuorten motivaatio ja odotukset  

3. Nuorten tulevaisuuden tavoitteet 

4. Parhaat rekrytointimarkkinointikanavat Y-sukupolvelle 

 

4.4. Aineiston analyysi 
 

Kyselyn tavoitteena oli saada vastaus tutkimusongelmaan. Kyselyssä ei avattu 

työn teoreettista taustaa, vaan tarkoitus oli saada esiin kyselyyn osallistuvien omia 

näkemyksiä kyselyn teemoja koskien.  

Tutkimustulosten analyysi tapahtuu vertaamalla sitä teoreettiseen taustaan. 

Analyysin kautta pyritään saamaan vastaus aiemmin esitettyyn 

tutkimuskysymykseen. Analyysissä käytetään apuna tutkimuksen osakysymyksiä 

ja pyritään tämän kautta saavuttamaan vastaus pääkysymykseen. Tutkimuksen 

osakysymykset olivat: 

o Mitkä ovat Y-sukupolven tunnusmerkit? Mikä erottaa Y-sukupolven 

aiemmista sukupolvista? 

o Työnantajamielikuva? Mikä vetoaa Y-sukupolveen? 

o Miten yhdistää rekrytointimarkkinoinnin keinot ja Y-sukupolven 

arvomaailma? 

o Mitkä keinot sopivat Suomen IBM:lle? 
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Aineiston analyysimenetelmänä käytetään teoriasidonnaista sisällönanalyysia. 

Hirsjärvi ja Hurme korostavat, että analyysitapa on syytä päättää jo aineistoa 

kerätessä. Tutkija päätti analyysitavan tutkimusta suunniteltaessa ja tämän jälkeen 

analyysitapa toimi myös kyselylomakkeen suunnittelun ja toteutuksen apuna. 

Analyysia ajatellen on myös tärkeää, että kerätty aineisto ei ole liian laaja. Tämän 

tutkija otti huomioon miettiessään aineistonkeruutapaa ja kysymysten asettelua. 

Kyselylomakkeella vastausvaihtoehdot ja avoimen kysymyksen vastausalue 

voidaan rajata ja koska kysymyksiin ei voi palata uudelleen, rajaa sekin vastauksia 

edelleen. (Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000, s.135-136) 

Sisällönanalyysi on paljon laadullisissa opinnäytetöissä käytetty 

perusanalyysimenetelmä, jolla pyritään järjestämään kerättyä aineistoa selkeään 

muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Teoriasidonnainen eli 

abduktiivinen sisällönanalyysi tarkoittaa, että tutkija yhdistää analyysissaan 

aineistoa ja teoreettisia malleja. Tämä analyysinmenetelmä sopii tutkimuksen 

kohteena olevalle aihealueelle hyvin, koska tutkimusta ohjaa aluksi koottu 

teoreettinen viitekehys, joka sisältää tutkijan kokoaman käsitekartan. 

Teoriasidonnainen analyysitapa ei kuitenkaan sido analyysin tekoa saman lailla 

kuin teorialähtöinen, vaan se jättää tutkijalle varaa tuoda esiin uusia 

tutkimustuloksia ja havaintoja. Tätä tapa myös mahdollistaa aineiston jakamisen 

teemoihin aikaisempaan tietoon ja teorioihin perustuen. (Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 

2006, s.116-117) 



	  

	   	   58	  

 

Kuvio 3. Teoriasidonnaisen sisällönanalyysin eteneminen. 

Mukaillen Tuomi ja Sarajärvi, 2006, s.111-112 

 

Sisällönanalyysi rajoittaa analyysia jonkin verran. Analyysin on edettävä tietyssä 

järjestyksessä, mutta tutkija saa itse päättää analyysiyksiköt, pelkistykseen 

tarvittavat ilmaukset tai sanat, sekä tavan ryhmitellä aineistoa. Tutkija sisällytti 

mukaan kaikki sisällönanalyysin vaiheet, mutta jotkut niistä tapahtuivat 

samanaikaisesti. (Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2006, s.109) 

Kyselyaineistoa kertyi yhteensä 26 sivua. 11 kysymykseen oli numeerinen vastaus 

ja näihin liittyen lisätietona avoimia vastauksia. Lisäksi avoimia kysymyksiä oli 8. 

Koska aineisto kerättiin kyselyllä, ei vastausaineistoa tarvittu litteroida, vaan tutkija 

pystyi suoraan siirtymään sisällönanalyysiin.  

Koska aineisto oli jo valmiiksi tekstimuodossa, ei ensimmäistä vaihetta eli 

litterointia tarvinnut tässä tutkimuksessa tehdä. Tässä vaiheessa tutkija latasi 

vastausaineiston käytetystä kyselyjärjestelmästä ja järjesti jokaisen kysymys- ja 

vastauskokonaisuuden omille sivuilleen, jotta analyysi saatiin seuraavassa 

vaiheessa hyvin käynnistettyä. 

1.	  Aineiston	  liVeroinQ	  

2.	  Aineiston	  lukeminen	  ja	  
sisältöön	  perehtyminen	  

3.	  PelkisteVyjen	  ilmausten	  
etsiminen	  ja	  alleviivaaminen	  

4.	  PelkisteVyjen	  ilmausten	  
listaaminen	  	  

5.	  Samankaltaisuuksien	  ja	  
erilaisuuksien	  etsiminen	  
pelkistetyistä	  ilmauksista	  

(Mahdollinen	  aineiston	  
kvanQfioiminen	  eli	  erilaisten	  
tunnuslukjen	  tai	  määrien	  

laskeminen)	  

6.	  Pelkistetyt	  ilmaukset	  
yhdistetään	  ja	  niistä	  

muodostetaan	  alaluokat	  

7.	  Alaluokat	  yhdistetään	  ja	  
niistä	  muodostetaan	  yläluokat	  

(Empiirisen	  aineiston	  ja	  
teoree]sen	  käsiVeiden	  

liiVäminen	  alkaa)	  

8.	  Yläluokat	  yhdistetään	  ja	  
niistä	  muodostetaan	  

pääluokat	  
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Analyysiyksiköiksi valittiin seuraavat jokaisen teema-alueen kohdalta joko sana- tai 

lausekokonaisuus, riippuen teemasta ja siihen käytetyistä kysymyksistä. Toisessa 

vaiheessa tutkija kävi läpi aineistoa edelleen perehtyen ja etsien 

tutkimuskysymysten kannalta keskeisiä kokonaisuuksia.  

Kolmannessa  ja neljännessä vaiheessa tutkija aloitti aineiston pelkistämisen eli 

redusoinnin. Tässä vaiheessa aineistosta poistetaan kaikki tutkimukselle 

epäoleellinen tieto pois tai vaihtoehtoisesti tietoa tiivistetään. Tässä tutkimuksessa 

pelkistäminen tapahtui Excel taulukkolaskentaohjelman avulla. Tutkija muodosti 

lomakkeen, joiden alle aineistosta saatiin poimittua ne asiat, jotka sopivat 

tutkimuskysymyksiin ja teoreettiseen viitekehykseen ja myös osittain uusia 

havaintoja. Jokaisesta ajatuskokonaisuudesta muodostettiin tarkempi 

aihekokonaisuus. (Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2006, s.111-117) 

Koska tutkimuksen aineistona toimineessa kyselyssä oli sekä avoimia, että 

määrällisiä kysymyksiä, tehtiin määrällisistä kysymyksistä tarpeen mukaan myös 

taulukoita tai laskelmia eli tuloksia kvantifioitiin. Tämä tehtiin kuitenkin vain, jos 

tutkija oletti, että tällä menetelmällä saataisiin tutkimukselle lisää tietoa tai hyötyä. 

(Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2006, s.117-119) 

 

Viides ja kuudes vaihe tapahtuivat myös samanaikaisesti. Aluksi tutkija ryhmitteli 

pelkistetyt ilmaukset aihepiirien mukaisesti. Samaan taulukkoon laitettiin kaikki 

saman teeman alle kuuluvat ilmaukset. Tutkija kävi alkuperäisilmaukset tarkoin 

läpi ja etsi samankaltaisuuksia tai erovaisuuksia kuvaavia ilmauksia aineistosta. 

Tässä vaiheessa teemoille valitaan myös  luokitteluyksikkö. Tässä tutkimuksessa 

luokitteluyksiköiden nimet saatiin siitä teemasta jota vastuksen aiheet koskettivat. 

Aihepiirit jaettiin siis teemoittain. Kuudennessa vaiheessa tietoa jälleen 

pelkistetään yhdistämällä pelkistetyt ilmaukset alaluokkiin. Tutkija etsi yhdistäviä 

tekijöitä ja muodosti ryhmät niiden mukaan.  (Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2006, 

s.112-114) 

Seitsemännessä vaiheessa yhdistetään alaluokat järjestämällä ne yläluokkiin. 

Tämä tehtiin edelleen etsimällä alaluokissa yhdistäviä tekijöitä. Tässä vaiheessa 

tuodaan mukaan myös teoreettiset käsitteet. Teoreettiset käsitteeni olivat 
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viitekehykseni mukaan teemoittain: Arvot ja työnantajamielikuva, Y-sukupolvi, 

sekä rekrytointikanavat. Teoreettisten käsitteiden tarkoituksena on ohjata aineiston 

analyysin loppuvaihetta. Kahdeksannessa ja yhdeksännessä vaiheessa 

yläluokista muodostetaan pääluokat ja lopuksi pääluokat yhdistetään yhdistävään 

luokkaan. (Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2006, s.115-116) 

Lopuksi siis käsiteltyä aineistoa verrattiin ja yhdistettiin teoreettisessa 

viitekehyksessä mainittuihin käsitteisiin ja etsittiin mahdollisia yhteneväisyyksiä ja 

eroavaisuuksia ja näiden avulla vastattiin ennalta määritettyihin 

tutkimuskysymyksiin ja tehtiin tutkimuksen johtopäätökset. Tutkija myös käsitteli ja 

pohti jatkotutkimustarpeita tutkimukselle, koska mikään tutkimus ei vastaa kaikkiin 

kysymyksiin ja aina on varaa lisätulkintoihin tai keskusteluun. (Koskinen, I & 

Alasuutari, P. & Peltonen, T. 2005, s. 250)  

4.5. Tutkimuksen luotettavuus 
 

Tässä kappaleessa pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. Tuomen ja 

Hirsjärven mukaan validiteetti tarkoitetaan tutkimuksessa sitä, että on tutkittu mitä 

on luvattu. Reliabiliteetti kertoo taas tutkimustulosten toistettavuudesta. 

Laadullisessa tutkimuksessa näiden käsitteiden käyttöä on kritisoitu siksi, että ne 

ovat kehittyneet vastaamaan määrällisen tutkimuksen tarpeisiin eivätkä 

välttämättä sovi laadullisen tutkimuksen mittaamiseen luotettavuuden kannalta. 

(Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2006, s.133) 

Koska näiden käsitteiden käyttöä laadullisessa tutkimuksessa on kritisoitu, tutkija 

käytti luotettavuuden mittaamiseen Tuomen ja Hirsjärven keräämää kriteeristöä: 
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Kuvio 4. Luotettavuuden kriteerit laadullisessa tutkimuksessa. 

Mukaillen Tuomi ja Sarajärvi, 2006, s.136-137 

Vastaten yllä olevaan kriteeristöön tutkimuksen pohjalta: 

1. Tutkijan tekemät kyselyn kysymykset olivat vastaajien mielestä 

ymmärrettäviä, sillä kysymyksiin vastattiin oikealla tavalla ja jokainen 

vastaaja tiesi mitä kysymyksellä haettiin. 

2. Tulokset ovat siirrettävissä toiseen tutkimukseen, mutta yleistettävyys ei ole 

mahdollista sillä kyseessä on tietyn alueellisen ja kulttuurillisen joukon 

tutkiminen. 

3. Ennustamattomasti vaikuttavat tekijät huomioitiin analyysimallia valittaessa. 

Teoriasidonnainen analyysimalli sallii uuden, ennalta huomaamattomien 

tekijöiden mukaan oton tutkimuksen loppupäätelmiä tehtäessä. 

4. Tutkimuksesta tehdyt tulkinnat ovat samansuuntaisia aiemmin tehtyjen 

tutkimusten kanssa. Tutkimuksessa esiteltiin teoriaosuudessa muun 

muassa Universumin ja IBM:n tekemiä tutkimuksia samasta aihealueesta. 

Lopputuloksissa näkyvät samankaltaisuudet ja yhtäläisyydet muun muassa 

näihin tutkimuksiin. 

 

 

 

Vastaako	  tutkijan	  käsiVeellistäminen	  ja	  tulkinta	  tulkiVavien	  
käsityksiä	  

Tulosten	  siirreVävyys	  toiseen	  konteksQin	  mahdollista	  
Qetyin	  ehdoin,	  vaikka	  yleistykset	  eivät	  ole	  mahdollisia	  

Tutkijan	  pitää	  oVaa	  mahdollisuuksien	  mukaan	  huomioon	  
tutkimukseen	  ennustamaVomasQ	  vaikuVavat	  tekijät	  

Tehdyt	  tulkinnat	  saavat	  tukea	  toisista	  vastaavista	  ilmiöitä	  
tarkastelluista	  tutkimuksista	  



	  

	   	   62	  

5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Tässä luvussa käsitellään kerättyä empiiristä aineistoa eli esitellään tutkimuksen 

kyselyn tulokset. Kysely lähetettiin 150 henkilölle ja siihen vastasi yhteensä 41 

henkilöä, vastausprosentti oli 27,33 %.  

Kysely lähetettiin sähköpostilla ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Tällä 

vastausajalla saatiin yli 20 % vastausprosentti, mikä tutkijalla oli tavoitteena. 

Kyselyrunko rakennettiin kerätyn aineiston pohjalta ja jaettiin viiteen eri 

kysymyskokonaisuuteen: 

1. Esikysymykset 

2. Arvot ja työnantajamielikuva 

3. Motivaatio ja odotukset 

4. Mahdollisuudet ja tulevaisuus 

5. Rekrytointimarkkinointikanavat 

Esikysymykset sisälsivät kysymyksiä vastaajien taustaa koskien, kuten vastaajien 

ikä ja koulutustausta. Tavoitteena oli saada kattava vastaajakunta sekä ikähaitarin 

että koulutustaustan mukaan, jotta tulokset kattaisivat Suomen Y-sukupolven 

edustajista mahdollisimman kattavan otannan. 

Kyselyn yhtenä tavoitteena oli saada vastauksia mahdollisimman monelta eri 

koulutustaustaiselta henkilöltä ja tässä onnistuttiin hyvin. Vastaajat olivat 15 eri 

koulutuslaitoksesta ja näin ollen kattoivat hyvin Suomen eri yliopistot ja muut 

korkeakoulut, sekä muutaman ulkomaalaisen koulutuslaitoksen. Eniten vastaajia 

oli pääkaupunkiseudulta ja tämä kuvaa myös IBM Suomen harjoittelijarakennetta 

hyvin, sillä harjoittelijoita palkataan eniten tällä hetkellä pääkaupunkiseudun 

korkeakouluista. 

Nykyisiä IBM Suomen harjoittelijoita vastaajista oli 32. Loput 9 vastaajaa olivat jo 

vakinaistettuja, aiemmin harjoittelijoina työskennelleitä harjoittelijoita.  

Vastaajista 40 kuului Y-sukupolven ikähaitariin, eli oli syntynyt vuosina 1980–

1995. Yksi vastaajista oli syntynyt vuonna 1978. Vastaajien iän keskiarvo oli 27,12 
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vuotta ja moodi oli 28. 35 henkilöä vastaajista työskentelivät kyselyn aikana IBM 

Suomen harjoittelijoina. Yleisimmät harjoittelijoita palkkaavat tiimit ovat yksiköiden 

markkinointi- ja myyntitiimit, sekä konsultointiyksikkö. Vastaajat työskentelivät siis 

harjoittelusopimuksella IBM Suomella. 5 vastaajaa työskentelivät vakinaisella 

työsopimuksella toimihenkilöinä eri yksiköissä, he olivat kuitenkin aloittaneet 

uransa IBM:llä harjoitteluohjelmassa. Heidän titteleitään olivat muun muassa 

konsultti ja myyjä.  

 

5.1. Arvot ja työnantajamielikuva 
 

Toisessa kysymysosiossa painotettiin vastaajien arvomaailmaan ja tämänhetkisiin 

tuntemuksiin työnantajakuvasta.  

63 % vastaajista vastasi, että arvot vaikuttavat heidän työpaikkansa valintaan. 

Tärkeimmiksi arvoiksi nimettiin vastuullisuus asiakkaita ja työntekijöitä kohtaan, 

innovatiivisuus ja eettisyys. Alla oleva kuvaaja auttaa hahmottamaan suosituimpia 

arvoja.  

 

 

Kuvio 7. Vastaajien arvot jakaumassa 

Rehellisyys,	  3	  

Kunnioitus,	  2	  

Vastuullisuus,	  6	  

Kehitys,	  kehiVyminen,	  
3	  

LuoVamus,	  3	  InnovaQivisuus,	  6	  

Tuloksellisuus,	  2	  

Asiakkaan	  arvostus,	  2	  

Työntekijän	  arvostus,	  
2	  

Ee]syys,	  4	  

HyvinvoinQ,	  2	  

Reiluus,	  2	  

Vastaajien	  arvot	  	  
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Muita mainittuja arvoja olivat muun muassa turvallisuus, asiantuntijuus, 

palveluhalukkuus, yhteisöllisyys ja joustavuus. 

Kirjallisuuskatsauksessa mainittuja Y-sukupolvelle tärkeitä arvoja olivat muun 

muassa yhteistyö, kommunikaatio, sekä kansainvälisyys. Myös joustavuus, 

palaute ja kannustaminen, tiimityö, sekä hyvä suhde esimieheen nousivat 

korkealle arvokysymyksissä (Kultalahti, S. 2013. S. 116-119) 

 

Tapscottin mukaan Y-sukupolven edustajat arvostavat korkeimmalle vapautta, 

yksilöllisyyttä, kyseenalaistusta, rehellisyyttä, avoimuutta, leikkimielisyyttä, 

nopeutta, vaikuttavuutta ja verkostoitumista. (Kultalahti, S. 2013. S. 116-119) 

Suomen Y-sukupolvea tutkittaessa tärkeimmiksi arvoiksi jo työelämässä oleville 

tunnistettiin tasa-arvoisuus, kannustaminen, avoimuus, joustavuus, työelämän ja 

vapaa-ajan yhdistäminen, sekä sosiaalisesti aktiivinen työyhteisö. (Kultalahti, S. 

2013. S. 116-119) 

IBM Suomen arvot globaalin organisaation mukaisesti ovat: 

 

1. Jokaisen asiakkaan onnistumiselle omistautuminen 

2. Merkittävien innovaatioiden luominen, niin IBM:lle kuin maailmalle 

3. Luottamuksen ja henkilökohtaisen vastuun sisällyttäminen kaikkiin suhteisiin.  

 

78 % mukaan nämä arvot vastaavat todellisuutta ja he näkevät niiden toteutuvan 

jollain tasolla myös IBM Suomen toiminnassa. Vastaajat, jotka eivät kokeneet 

näiden arvojen toteutuvan työpaikallaan, mainitsivat syiksi muun muassa 

asiakkaan arvostuksen puuttumisen välillä ja innovatiivisuuden puutteen liiallisten 

prosessien takia.  

 

”En koe, että omistaudumme aina asiakkaan onnistumiselle. Tuloksen teko ja 

mahdollisimman rahakkaan sopimuksen saaminen saattaa ajaa välillä tämän 

arvon ohi.” 
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”En näe työympäristöäni ja päivittäistä tekemistä kovin innovatiivisena. Liiallinen 

prosessien mukaan meneminen ei kannusta innovatiivisuuteen.” 

 

Teorian mukaan työnantajamielikuvaan vaikuttavat yrityksen viestintä, ympäristö ja 

henkilön oma arvomaailma. Yrityksen on siis tiedostettava minkälaisen 

työnantajamielikuvan se haluaa luoda ja myös mietittävä, miten tämä viestitään 

kohdeyleisölle mahdollisimman hyvin. (Valvisto, 2005) 

Työnantajamielikuva lisää yrityksen kilpailukykyä ja sen kehittäminen on yrityksen 

keino varmistaa työntekijöiden houkutteleminen ja myös nykyisten työntekijöiden 

jääminen taloon. Yrityksen on oltava tunnettu ja huomattava, sen tulee näkyä 

kandidaateille relevanttina ja sen tulee resonoida työntekijöihin. Kilpailuetua 

edistää yrityksen erottautuminen suorista kilpailijoista. (Moroko, L. Et al 2008) 

75% vastaajista pitää IBM Suomen antamaa työnantajamielikuvaa todellisuutta 

vastaavana. Kieltävästi kysymykseen vastanneet perustelivat vastaustaan muun 

muassa seuraavasti: 

”Yllättänyt positiivisesti - enemmän vastuuta harjoittelijana kuin odotin.” 

”IBM ei aktiivisesti viestinyt kauppakorkeakoulun opiskelijoille oikeastaan mitään 

muutama vuosi sitten, joten työnantajamielikuva perustui vanhoihin käsityksiin 

IBM:stä (teknologiatalo, tietokoneita jne). Konsultointi ei siis ollut näkyvässä 

roolissa, joka kuitenkin on iso osa IBM:ää ja toisaalta kiinnostaa 

kauppakorkeakoulun opiskelijoita.” 

 

Collins ja Stevens (2002) vertaa työnhakijoita ja –tekijöitä tuotteita ostaviin 

asiakkaisiin, jotka vertailevat mielikuviaan yrityksistä samalla tavoin kuin tuotteita. 

Työnantajamielikuva rakentuu tämän teorian mukaan yrityksen ominaisuuksiin 

liittyvistä uskomuksista.  

 

”Yhtiön toiminta on liiketoimintaa, ei hyväntekeväisyyttä. Smarter planetit ym. 

amerikan markkinoinnit kalpenevat liiketoiminnan arkitodellisuudessa.” 

”Yksilön tukeminen uralla ei ole ollut sen kaltaista, kuten alunperin kuvittelin.” 
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5.2. Motivaatio ja odotukset 
 

Tässä kyselyosiossa kysyttiin vastaajien omista motivaatiotekijöistä ja odotuksista 

työpaikkaa ja uraa kohtaan. Alla oleva kuvio kuvaa yleisimpiä motivaatiotekijöitä 

vastaajien kesken. Tärkeimpinä motivaattoreina vastaajat pitivät hyvää ilmapiiriä 

työpaikalla, työkavereita, palautetta ja palkkaa.  

 

 

Kuvio 8. Vastaajien motivaation lähteet 

Yritysten on entistä tärkeämpää vastata työntekijöiden odotuksiin, sillä jos nämä 

pettyvät työnantajaan, seuraamukset saattavat olla erittäin kalliita. Aiemmissa 

tutkimuksissa on todettu, että yritykset, jotka tarjoavat selkeitä odotusarvoja, 

saavuttavat korkean kiinnostuksen Y-sukupolven edustajien keskuudessa. 

(Luscombe et al. 2012, s. 273-276) 

Organisaation arvot ja attribuutit ovat avaintekijöitä kandidaattien 

houkuttelemisessa. Ensimmäinen mielikuva on tärkeä myös 

rekrytointiprosessissa. (Terjesen, S. Et al 2007) 

19	   18	  

10	  
8	   7	  

5	   4	  

1	   1	  

Mikä	  sinua	  mo2voi	  työpaikalla	  
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Teorian mukaan Suomalaiselle Y-sukupolvelle tärkeimpiä motivaattoreita 

työpaikalla olivat esimiehen ja organisaation luottamus. (Kultalahti, S. 2013,s.  

116-119) Tutkimustuloksissa tämä voi liittyä ilmapiiriin, työkavereihin ja varmasti 

myös palautteeseen.  

Muut teoriassa tärkeiksi mainitut seikat olivat hyvinvointi ja johtamistyylin 

joustavuus. (Kultalahti, S. 2013,s.  116-119) Käsitteenä hyvinvointi on erittäin laaja 

ja käsittää sekä henkisen, että fyysisen puolen. Sen alle voi liittää suurimman osan 

vastaajien antamista tekijöistä. Tämän tutkimuksen vastauksissa johtamistyylin 

joustavuus ei näkynyt suoraan tulosten kärkipäässä, mutta oli kuitenkin mainittuna. 

Myös tämän käsitteen alle voidaan tutkijan mielestä liittää monet vastauksista 

kuten esimerkiksi haasteet, vastuu ja hyvä työilmapiiri.  

Luscombe et al:n (2012) mukaan Y-sukupuolen odotukset koskevat muun muassa 

nopeaa uralla etenemistä, haasteellista työtä ja mahdollisuutta luovuuteen. 

Esimiehen rooli korostuu ja odotuksena on, että johto on avoin ja positiivinen. 

Työelämään saapuva sukupolvi myös odottaa, että yritys tarjoaa tukea ja 

ohjeistusta tarvittaessa, mutta samalla antaa vapauden toimia ja onnistua. Tämä 

onkin monelle organisaatiolle haastava, koska monesta nämä edellä mainitut 

seikat ovat toistensa vastakohtia.  

Työpaikan tärkeimpinä ominaisuuksina itselle vastaajat pitivät kannustavaa 

ilmapiiriä, uramahdollisuuksia, kehitysmahdollisuuksia, sekä palkkausta. 

Seuraavina mainittiin haasteelliset tehtävät, työnantajamielikuva ja työpaikan 

sijainti.  
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Kuvio 9. Vastaajien työpaikan tärkeimmät ominaisuudet 

Kysyttäessä vastaajien odotuksista työpaikalle, selvästi isoimmaksi odotukseksi 

nousi uuden oppiminen. Tämän jälkeen suosituimpia odotuksia olivat ison ja 

kansainvälisen talon tunteminen sekä haasteiden saaminen, jota seurasi oikeisiin 

asiakasprojekteihin mukaan pääseminen.  

 

Kuvio 10. Vastaajien odotukset työpaikalle 

Kultalahden (2012) tutkimuksen mukaan suomalaisten Y-sukupolven edustajien 

tärkeimmät odotukset työelämää kohtaan koskivat työympäristöä ja työilmapiiriä, 
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joiden sisälle liitettiin kannustavat kollegat, tasa-arvoisuus ja positiivinen ja avoin 

ilmapiiri. Tärkeänä pidettiin myös työajan joustavuutta ja hyviä työvälineitä. 

Vastauksissa painotettiin myös vahvasti projekteja organisaation sijaan. 

Myös IBM Suomen nuorten vastauksissa näkyvät samanlaiset odotukset, kuin 

teoriassa mainittiin. Vahvimmaksi vastauksissa nousivat uuden oppiminen, 

haasteet ja asiakasprojektit. Näissäkin vastaajat siis painottivat vahvasti 

mielenkiintoisiin projekteihin koko organisaation sijaan.  

Kysyttäessä odotuksien täyttymisestä, 75 % vastasi myöntävästi ja loput 

kieltävästi. Kieltävästi vastanneet perustelivat vastuksiaan seuraavasti: 

”Harjoittelu vastasi muuten odotuksiani, mutta luvattua tukea valmistumiseen sain 

liian vähän. Työtehtävät olivat sitä mitä odotinkin. Gradun nopeammin valmiiksi 

saamiseen olisin tarvinnut enemmän aikaa. Koska asiakkailla riitti kuitenkin 

tekemistä niin ajan saaminen Gradun tekoon oli todella vaikeaa ja sen saaminen 

vaati jatkuvaa omaa aktiivisuutta.” 

 

”Harjoittelu vastasi itse harjoittelun osalta odotuksiani, mutta valitettavasti en 

sopivaa aihetta diplomityölleni yrityksestä löytänyt, mikäli oli pieni pettymys.” 

 

”Prosessien hoitamista ja yleisesti huonot näkymät kenelläkään vakipaikkoihin.” 

 

”Kyllä ja ei. Kyllä siksi, että haasteellisia työtehtäviä on kyllä halutessaan saanut ja 

työporukka on mahtava. Ei siksi, että suureksi pettymykseksi osoittautui niinkin 

perusetujen kuin terveydenhuollon ja arkipyhäpalkkojen poistaminen. Lisäksi 

traineena et pysty saamaan palkankorotusta edes kokemukseen vedoten, jos 

oman liiton palkkakatto on saavutettu. Ts. millään muilla kuin niillä ei ole väliä, 

mutta tätä ei mainita missään. Tuntuu tulleensa huijatuksi.” 

 

”Omien työtehtävieni sisältö on yllättänyt positiivisesti.” 

 

”Asioita ei varsinaisesti harjoiteltu - harjoiteltiin tekemällä. Ei varsinaisesti ollut 

odotuksia - otin asiat sellaisina kuin ne tarjottiin. Oletin että isossa yhtiössä olisi 
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strukturoidumpi harjoitteluohjelma. Sellaista ei ollut, vaan ennemminkin oltiin 

kisällejä muiden mukana. Hyvä niin.” 

 

”Oletin, että olisi strukturoidumpi harjoitteluohjelma isossa talossa. En ole saanut 

puoliin tehtävistäni ohjausta.” 

Vastauksien perusteella haasteet odotusten täyttämisessä koskevat tuen puutetta 

tai kohdentamista sitä tarvitseville, tulevaisuuden odotusten luomista ja niiden 

kiinni pitämistä, sekä kommunikaation puutetta tai väärin kohdentamista.  

Yhteistyö- ja kommunikointitaidot ovat todella tärkeitä Y-sukupolvelle ja yritysten 

tulisi panostaa niihin entistä enemmän tulevaisuudessa, jatkuvasti muuttuvassa ja 

kansainvälisessä työympäristössä. (Shaffer, J. 2008, s. 2-5) 

 

Teorian mukaan työelämää aloittelevalla y-sukupolvella on korkeat odotukset uraa 

koskien. He haluavat heti uran alusta lähtien paljon haasteita ja vastuuta ja 

mainitsevat tämän myös vahvasti sitouttavana tekijänä. Kuitenkin on tärkeää, että 

vastuu ei ylitä henkilön omaa osaamistasoa. (Kultalahti, S. 2013. S. 116-119) 

 

 

Vastaajista 91 % mielestä IBM Suomi tarjoaa haasteita työelämässä.  

”Paljon haasteita nopeasti, samaa työtä kuin vakkarit” 

”Olin toisesta työpäivästä lähtien asiakkaalla projektissa tehden laskutettavaa 

työtä.” 

”Vaihtelevasti, joillekin liian vähän. Joillekin liikaa.” 

”Riippuu paikasta. Jotkut paiskivat täysiä, toiset tekevät graduaan. Joillekin liikaa, 

joillekin liian vähän. ” 

”Kaikki haasteet liittyvät sisäisiin asioihin, mikä on outoa.” 
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Tasan 100% vastaajista oli sitä mieltä, että IBM Suomi tarjoaa vastuuta 

työelämässä.  

”Asiakasprojektissa oma vastuualue. IBM luottaa harjoittelijoihin. Joskus liiankin 

vastuullista. ” 

”Sain asiakasprojektissa heti suhteellisen ison vastuualueen, josta vastasin yksin.” 

”Työntekijä saa/joutuu tarkoituksella selviämään monista asioista heti alusta 

lähtien itse, mikä vahvistaa jatkossa itsenäisesti pärjäämistä.” 

”Erilaisten projektien koordinointi on tuntunut toisinaan liiankin vastuulliselta, sillä 

olen kokenut että ne ovat tuoneet enemmän vastuuta, kuin aiemmat vakituiset 

työtehtäväni toisissa firmoissa yhteensä.” 

Vastauksista voidaan päätellä, että IBM Suomen nuoret kokevat saavansa hyvin 

haasteita heti aloitettuaan harjoittelunsa. Kuitenkin joillekin vastuu voi olla liian iso 

tai tulla liian nopeasti. Myös työn jakautuminen osastojen ja yksiköiden välillä 

huolestuttaa joitakin vastaajista. Joillekin harjoittelijoille annetaan paljon vastuuta 

ja työtä, joillekin liian vähän.  

 

5.3. Mahdollisuudet ja tulevaisuus 
 

Tämä kyselyosuus käsittelee vastaajien näkemystä omista mahdollisuuksistaan 

tulevaisuudessa, sekä heidän tulevaisuuden suunnitelmiaan.  

Ensimmäinen kysymys oli muotoiltu avoimeksi kysymykseksi seuraavasti 

”Minkälaisena näet IBM Suomen tarjoamat mahdollisuudet sinulle?”.  

Tutkija lajitteli vastukset ryhmiin seuraavasti; positiiviset, negatiiviset, neutraalit. 

Positiivisia vastauksia oli 24/32, negatiivisia 2/32 ja vastauksia, joissa oli sekä 

positiivista, että negatiivista oli yhteensä 6/32. 

Moni positiivinen kommentti kuvasi tulevaisuutta monipuolisena, kansainvälisenä 

ja näki, että IBM Suomella on tulevaisuudessa mahdollisuus jatkaa vakituisena 

työntekijänä.  
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”Todella hyvinä, IBM Suomi tarjoaa harjoittelijalle erinomaisen mahdollisuuden 

oppia paljon markkinoinnista ja tarjoaa hyvät edellytykset oman alan työtehtäviin.” 

Millenials- tutkimuksen mukaan Y-sukupolvea sitouttaa henkilökohtaisuus ja 

mahdollisuus itsensä kehittämiseen. (Sjövall, J., 2014) 

Monen tutkimuksen mukaan Y-sukupolven sitouttaminen on haastavaa, koska 

suhtautuminen työelämään on muuttunut aiemmista sukupolvista. Y-sukupolvi 

odottaa nopeaa etenemistä urallaan, eikä työpaikan vaihto esimerkiksi jo yhden 

vuoden jälkeen ole niin merkittävä asia, kuin ennen on saattanut olla. (Luscombe 

et al. 2012) 

Negatiiviset kommentit sisälsivät ajatuksia haastavasta taloudellisesta tilanteesta 

yleensä alalla ja huonommista mahdollisuuksista saada vakituista työtä IBM 

Suomelta harjoittelun jälkeen. 

”Haluisin uskoa, että harjoittelujaksosta on etua minulle tulevaisuudessa mikäli 

haluan vakituisen työn IBM:llä, jos ei Suomessa niin ehkä jossain muualla 

maailmassa. Toisaalta yleinen ilmapiiri varsinkin meidän osastollamme, jossa 

kustannusten karsiminen tuntuu olevan tärkein päämäärä, on sellainen mikä ei luo 

toivoa vakituisen työn saamiseen harjoittelun jälkeen.” 

 

Positiivista ja negatiivista sisältöä antaneet vastaajat näkivät tulevaisuutensa 

suhteellisen positiivisina, mutta antoivat negatiivissävytteistä palautetta joistain 

osa-alueista, esimerkiksi vakinaistamisen haasteista, kuten alla olevassa 

lausunnossa selviää: 

 

”Nyt kun olen vakinaistettu on helppo sanoa, että mielestäni minulla oli 

harjoitteluaikana todella hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa ammatissani. 

Jatkopaikan mahdollisuus ei ollut suuri enkä odottanut saavani vakituista työtä. 

Hyvästä tuurista ja ajoituksesta johtuen pääsin kuitenkin viereiseen myyntitiimiin. 

Työsopimuksen saaminen oli hermoja raastava kokemus, koska viimeinen 

hyväksyntä palkkaamiselle ja työsopimus saatiin tehtyä vasta päivää ennen työn 

alkamista.” 
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81 % vastaajista näkee itsensä työskentelemässä IBM:llä harjoittelun jälkeen. Jos 

vastaaja ei nähnyt itseään harjoittelun jälkeen työskentelemässä IBM:llä, syiksi 

lueteltiin muun muassa seuraavat seikat: 

a. Tiimi/yksikkö ei hae uusia työntekijöitä, ei luottoa työpaikan 

pysyvyyteen, 

b. Itselläni ei ole mahdollisuutta jatkaa,  

c. IBM:llä on aukko harjoittelu- ja entrypaikkojen välillä; entrypaikkoihin 

palkataan ulkopuolelta jo muutaman vuoden kokeneempia työntekijöitä 

harjoittelijoiden sijaan. 

Seuraavaksi kyselyssä paneuduttiin vastaajien omiin tulevaisuuden näkemyksiin 

kiinnostavista rooleista uralla noin viiden vuoden päästä. Koska kysymys oli avoin, 

pystyi vastaukseen sisällyttämään monta eri roolia. 

11 henkilöä näki itsensä kansainvälisissä tehtävissä, 11 asiantuntijatehtävissä, 10 

konsulttina ja 3 henkilöä myynnin tehtävissä. 

 

 

Kuvio 11. Vastaajien tulevaisuuden näkemykset uran suhteen 

 

5.4. Rekrytointimarkkinointikanavat 
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Viimeisenä aihekokonaisuutena kyselyssä olivat rekrytointimarkkinointikanavat. 

Tämän osion tarkoituksena oli selvittää mitä mieltä Y-sukupolvea edustavat IBM 

Suomen harjoittelijat olivat IBM Suomen tämän hetkisestä 

rekrytointimarkkinoinnista ja siihen käytetyistä kanavista ja miten heidän 

mielestään tulevaisuudessa rekrytointimarkkinointi tulisi rakentaa ja mihin 

mahdollisesti olisi hyvä panostaa tulevaisuudessa enemmän ja mihin vähemmän. 

Teorian mukaan perinteisten rekrytointimarkkinointikanavien rinnalle tai niitä 

korvaamaan on viime vuosikymmenen aikana tullut yhä voimakkaammin 

digitaalinen ja web-pohjainen markkinointi. Yrityksen oman urasivuston sisältö ja 

käytettävyys nousevat yhä suurempaan arvoon rekrytointitoimenpiteitä ja 

panostuksia mietittäessä. (Ehrhart, K et al, 2012) 

81% Vastaajista piti internetin rekrytointiportaaleja tärkeänä ja toiseksi vastuksissa 

nousi  ystävän tai tutun suositus eli WOM.  

 

Kuvio 12. Tärkeimmät rekrytointikanavat vastaajille 
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Seuraavana kysymyksenä oli mitä muita rekrytointimarkkinointikanavia vastaajat 

näkisivät toimivina IBM Suomen kannalta. Kirkkaasti eniten mainintoja sai 

ainejärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, sen jälkeen tulivat esiin muun muassa 

yliopistojen urawebien käyttö ja suora kontaktointi.  

 

Seuraavaksi kysyttiin, kumpaan vastaajien mielestä olisi parempi panostaa 

tulevaisuudessa, sisäisiin vai ulkoisiin rekrytointimarkkinointikanaviin? Vastaajista 

56% vastasi sisäisiin ja 44% ulkoisiin. Moni vastasi erikseen, että molemmat 

puolet ovat tärkeitä, eivätkä halua erottaa näitä erillisiksi alueiksi.  

Tulevaisuuden painopisteiksi vastaajat nostivat muun muassa erilaiset 

rekrytointitapahtumat ja yliopistosuhteet. Myös excursioiden määrään toivottiin 

lisäystä ja panostamista sosiaaliseen mediaan, siellä erityisesti LinkedInin 

käyttöön.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tämä osio tutkimuksesta vastaa alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja 

yhdistää teoreettisen viitekehyksen tutkimustuloksiin. Päätutkimuskysymyksenä ja 

tutkimuksen päätavoitteena oli saada vastauksia kysymykseen: Millaisilla 

rekrytointimarkkinoinnin keinoilla tavoitetaan parhaimmat Y-sukupolven edustajat 

Suomessa? Alatutkimuskysymysten avulla yritetään saada vastaukset tähän 

kysymykseen. 

 

Alatutkimuskysymyksiä tutkimuksessa olivat seuraavat: 

 

o Työnantajamielikuva ja Y- sukupolvi: Millainen työnantajamielikuva 

vetoaa Y-sukupolveen ja minkälainen on Y-sukupolven 

arvomaailma? 

o Miten yhdistää rekrytointimarkkinoinnin keinot ja Y-sukupolvi? 

o Mitkä rekrytointimarkkinoinnin keinot sopivat Suomen IBM:lle? 

 

Tarkasteltaessa tutkimuksen alussa esiteltyä teoriaa ja tutkimusta varten teetettyä 

kyselyä ja sen vastauksia, on paljon yhtäläisyyksiä huomattavissa.  

 

6.1. Millainen työnantajamielikuva vetoaa Y-sukupolveen ja minkälainen on 
Y-sukupolven arvomaailma? 
 

Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää kohteena olevan 

sukupolven eli Y-sukupolven arvomaailmaa ja käsitystä työnantajamielikuvasta. 

Näiden vastausten avulla mahdollisten rekrytointistrategioiden ja –kanavien valinta 

helpottuu ja fokusoituu oikein.  
 
Collinsin ja Stevensin (2002) mukaan yrityksen on tärkeää tuntea kohdeyleisönsä 

arvomaailma ja kulttuuri hyvin. Myös tunnettuus ja suorista kilpailijoista 

erottautuminen vahvistavat työnantajamielikuvaa (Moroko, L et al 2008).  
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Organisaation on näyttäydyttävä relevanttina ja resonoida työnhakijoihin. Tämä 

tarkoittaa, että rekrytointimarkkinoinnissa käytettyjen tekijöiden tulee vastata 

haluttujen työnhakijoiden arvomaailmaa ja sen tulee olla selkeästi määritelty. 

Yrityksen tulee myös pitää rekrytointimarkkinoinnissa viestityt lupaukset, jotta 

suhde työntekijään säilyy ja vahvistuu. (Moroko, L. Et al 2008) 

IBM:llä on vahva globaali brändi, joka tunnetaan ainakin nimitasolla myös 

Suomessa. Kuitenkin IBM Suomelle olisi ehkä edelleen hyvä vahvistaa 

lokaatiospesifisti tunnettuuttaan ja panostaa työnantajamielikuvan luomiseen vielä 

myös yleisellä tasolla eikä pelkästään kohdennetusti. IBM Suomen kannattaisi 

panostaa halutun kohdeyleisön, tässä tapauksessa Y-sukupolven edustajien 

arvomaailmaan ja sen arvostamiin tekijöihin työpaikkaa valitessa.  

Valviston (2005) mukaan yritysten tulisi tehdä säännöllisesti yhteistyötä 

tutkimuslaitosten kanssa, jotta ne pysyvät perillä siitä, mitä kohdeyleisö ajattelee ja 

miten esimerkiksi arvomaailma saattaa muuttua. Hän myös korostaa aitoutta ja 

organisaation voimakasta sitoutumista työnantajamielikuvan luomiseen pitkällä 

aikavälillä. Yrityksen on tiedettävä mitä halutaan viestiä ja kenelle.  

IBM tekee säännöllisesti yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa laajalla tasolla, 

mutta tässäkin voitaisiin panostaa hieman enemmän lokaatiospesifiin tietoon ja 

tutkia Suomea markkinana ainakin pienimuotoisen tutkimuksen muodossa.  

Lloydin mukaan vahvaan työnantajamielikuvaan tarvitaan viisi tekijää:  

1.  ymmärrä organisaatiosi  

2. luo työntekijöillesi houkutteleva brändilupaus, jonka työntekijät  heijastavat 

edelleen tuleville työntekijöille 

3. rakenna mittareita, joilla mittaat brändilupauksen toteutumista 

4. laita kaikki toiminnot tukemaan ja vahvistamaan brändilupausta 

5.  toteuta ja mittaa.   

(Lloyd, 2002, s. 23-31) 

IBM Suomen osalta organisaation ja henkilöstön ymmärtämiseen on käytetty 

paljon resursseja ja aikaa vuoden 2003 koko organisaatiota koskevan 
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henkilöstökyselyn ja keskustelun muodossa. Tämän pohjalta luotiin arvokartta ja 

lupaukset sekä henkilöstölle että asiakkaille. Mittaamiseen käytetään erilaisia 

ympäri vuoden koostettavia kyselyitä, joita henkilöstöhallinto kerää henkilöstöltä. 

Arvoja siis ylläpidetään ja mitataan aktiivisesti.  

Työntekijät haluavat myös tuntea kuuluvansa organisaatioon ja sen toimintaan ja 

yksi hyvä keino tähän on tiedottaa organisaation asioista ja esimerkiksi uusista 

työpaikoista ensin sisäisesti ja sitten vasta ulkoisille sidosryhmille.  (Lloyd, 2002, s. 

23-31) 

IBM:llä kaikki työpaikat avataan aina ensin sisäiseen hakuun kaksi viikkoa ennen 

kuin ne julkaistaan ulkoisesti. Tämä on hieno tapa mahdollistaa sisäinen työnhaku 

ja sitouttaa henkilöstöä.  

IBM Suomi voisi panostaa tähän vielä hieman enemmän harjoittelijoidensa osalta 

saadakseen sitoutumisen korkealle jo harjoitteluvaiheessa. Tutkimuksen mukaan 

hyvällä tasolla ovat tällä hetkellä harjoittelijoille annettavat haasteet ja vastuu, jotka 

myös sitouttavat tekijöitä organisaatioon hyvin.  

Työelämään vasta saapuvat opiskelijat mainitsivat tärkeimmiksi arvoikseen 

vastaavuuden opintoihin, haasteiden ja vastuun haltuun ottamisen, esimiehen 

luottamuksen ja hyvinvoinnin. (Kultalahti, S. 2013,s.  116-119) 

Globaalisti yksi suosituimmista työpaikan houkuttelevuustekijöistä on tutkimusten 

mukaan työn ja henkilökohtaisen elämän tasapainotus (Ehrhart, K. Et al 2012, s. 

853-854) 

Myös työn joustavuus, vastuun saaminen aikaisessa vaiheessa, esimiehen tuki ja 

ohjaus tarvittaessa, sekä mahdollisuus luovuuteen mainittiin kansainvälisissä 

tutkimuksissa. Mentorointi ja koulutuksen mahdollisuus ovat nousemassa koko 

ajan arvostetumpaan asemaan Y-sukupolven edustajien kohdalla. (Luscombe, J. 

Et al 2012, s. 274-275) 

Kyselytutkimuksen mukaan IBM Suomen nykyiset harjoittelijat arvostavat 

korkeimmalle vastuullisuutta asiakkaita ja työntekijöitä kohtaan, innovatiivisuutta ja 

eettisyyttä. Kuitenkin kaikki muutkin yllämainitut arvot tulivat myös tämän 

tutkimuksen vastauksissa mainituiksi. Innovatiivisuuden voidaan ajatella kuuluvan 
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yhteen luovuuden mahdollisuuden kanssa. IBM on maailman johtajia 

innovaatioyrityksiä IT- alan puolella, joten tämän seikan entistä vahvempi painotus 

opiskelijarekrytoinnissa voisi tuottaa positiivisia tuloksia rekrytoinnin suhteen. 

Mentorointiin ja määriteltyyn harjoitteluohjelmaan panostaminen olisivat myös 

hyvä lisä tämänhetkiseen tarjoamaan.  

 

6.2. Miten yhdistää rekrytointimarkkinoinnin keinot ja Y-sukupolvi? 
 

Toisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää miten kohdeyleisön eli 

Y-sukupolven arvomaailma ja käsitys työnantajamielikuvasta voidaan yhdistää 

parhaimmalla tavalla olemassa oleviin rekrytointimarkkinointikeinoihin. Tämä 

kysymyksen avulla oli tarkoitus tutkia eri rekrytointimarkkinointikanavia ja –keinoja 

ja samalla pohtia, miten ne sopivat käytettäväksi kohdennettaessa viestintää Y-

sukupolven suuntaan.  

 

Perinteisiksi rekrytointikeinoiksi ja kanaviksi kuuluvat tässä tutkimuksessa esitetyt 

Word-Of-Mouth, mainonta, julkisuus sekä yrityksen sisäiset keinot, kuten 

ilmoitukset ja portaalit, sosiaalinen media ja yliopistojen kanssa tehtävä yhteistyö. 

Tämän lisäksi teorialuvussa kerrottiin digitaalisten rekrytointikanavien käytön 

yleistymisestä ja jopa niiden korvaavan perinteiset kanavat kokonaan joissain 

organisaatioissa (Ehrhart, K et al 2012).  

 

Rekrytointimarkkinointikeinoja ja –kanavia valittaessa on tietysti tärkeä miettiä 

mille kohdeyleisölle halutaan rekrytoinneista viestiä. Lähdemateriaalin mukaan 

rekrytointiin on tärkeää ottaa liiketoimintayksiköt mukaan. (Ventana, 2013, s. 4-5) 
 

Tämä toimii IBM:llä hienosti, sillä liiketoimintayksiköt ja tiimit ovat mukana  

rekrytointiprosessissa alusta lähtien aina prosessin loppuun asti ja rekrytointi on 

enemmänkin tukena yksiköille prosessin omistajuuden sijaan.  

 

IBM yhdistää perinteisiä ja uusia, digitaalisia rekrytointimarkkinoinnin keinoja tällä 

hetkellä suhteellisen hyvin. Yritys on aktiivinen yliopistokentässä ja sillä on yhtenä 
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maailman isoimmista yrityksistä mainetta, jota tietysti voidaan lokaalilla tasolla 

vielä vahvistaa. Rekrytointi tekee tiivistä yhteistyötä markkinointiosastojen kanssa 

luoden yhdessä ilmoituksia ja viestintästrategiaa sekä printti, että digitaaliseen 

viestintään. Sosiaalisen median päivittäminen ja sen käytön suunnittelu jaetaan 

myös rekrytointiosaston ja markkinointiosaston välillä ja tehdään yhteistyössä.  

 

Teorian mukaan yrityksen olisi hyvä tiedostaa, keiden nykyisten työntekijöiden 

arvot vastaavat parhaiten yrityksen arvoja ja miksi näin on ja hyödyntää tätä tietoa 

rekrytointikanavia ja kohdeyleisöä valitessaan. (Ventana, 2013, s. 5-6) 

 

IBM Suomi voisi tässä hyödyntää esimerkiksi vuosittain palkittavan ”vuoden 

traineen” palkitsemista yhdessä esimiehien ja liiketoimintayksiköiden kanssa ja 

kerätä tästä dataa, jota voitaisiin hyödyntää jatkossa rekrytointia valmisteltaessa.  

 

Lähdekirjallisuudessa mainittiin useasti WOMin hyödyntämisen tärkeyden 

ymmärtäminen ja työntekijöiden tunnistaminen työnantajamielikuvaa rakentavaksi 

ja välittäväksi voimaksi. Esimerkiksi Collinsin ja Stevensin (2002) mukaan 

vastavalmistuvat työnhakijat arvostivat korkeammalle organisaation ulkopuolelta 

tulevia suosituksia, kuin yrityksen virallisen edustuksen viestejä.  

 

IBM Suomi voi vahvistaa WOMia viestimällä arvojaan ja pitämällä huolen, että ne 

resonoivat työntekijöiden omien arvojen ja odotuksien kanssa.  

 

Y-sukupolvi eroaa aiemmista sukupolvista radikaaleimmin digitalisaation myötä 

tulevilla muutoksilla. Yritysten on siis osattava panostaa erityisesti tähän ja 

ymmärrettävä, miten maailma ympärillä muuttuu ja miten uudet sukupolvet etsivät 

tietoa ja kommunikoivat keskenään.  

 

On kuitenkin myös tärkeää tiedostaa, että vaikka maailma muuttuu ja uusia 

teknologioita keksitään jatkuvasti, eivät perinteisemmät kanavat ja keinot ainakaan 

vielä ole hävinneet kentältä ja niitä arvostetaan rekrytoinneissa myös hakijoiden 

puolelta edelleen.  
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6.3. Mitkä rekrytointimarkkinoinnin keinot sopivat Suomen IBM:lle? 
 
Kolmannen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä 

rekrytointimarkkinoinnin keinot sopivat tutkimuksen case-yrityksenä olevalle IBM 

Suomelle. Tätä selvitettiin empiriaosassa, jossa käsiteltiin case-yrityksen tämän 

hetkistä toimintaa ja kyselytutkimuksessa otettiin selvää tarkemmin tämän 

hetkisten IBM Suomen harjoittelijoiden mielipiteitä nykyisestä 

rekrytointimarkkinoinnista IBM Suomella.  
 

Tutkimuksesta nousivat esille seuraavat seikat, joihin tulevaisuudessa olisi hyvä 

panostaa, mahdollisuuksien mukaan: 

 

- Uramahdollisuudet ja niistä tiedottaminen hyvissä ajoin 

- Harjoittelijan kehityksen tukeminen harjoittelun ajan 

- Rekrytointitapahtumiin ja yliopistosuhteisiin panostaminen 

- Jonkinlaisen virallisemman harjoitteluohjelman luominen, esimerkiksi kaikille 

kuuluvien luentojen tai koulutusten muodossa tai puolivuotisarvioinnin tai 

kehityskeskustelun muodossa. Harjoittelujakson raamien luominen, jotta jakso 

tuntuu konkreettiselta ohjelmalta. 

 

Muita isompia esille tulleita teemoja olivat läheinen suhde esimieheen ja 

palautteen saaminen.  

 

SUHDE ESIMIEHEEN 

 

Vaikka jokaisesta työpaikasta ilmoitetaan kaksi viikkoa etukäteen sisäisesti, olisi 

harjoittelijoille hyvä kertoa jo mahdollisista aukeavista mahdollisuuksista  hyvissä 

ajoin ennen harjoittelun loppua. Myös mahdollisuutta päästä muihin Euroopan 

maihin työskentelemään voitaisiin yrittää helpottaa maaorganisaatioiden välisellä 

yhteistyöllä. Esimerkiksi työpaikan hakemista toisesta maasta voitaisiin yrittää 

helpottaa sisäisellä prosessilla ja tiedottamisella.  
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Kehityksen tukemiseen voitaisiin luoda virallisempi prosessi tai malli, joka takaisi 

kaikille harjoittelijoille ainakin minimimahdollisuuden saada tukea oman roolin ja 

aseman kehittämiseen. Nyt tukea saa, mutta se jakautuu hieman epätasaisesti, 

eikä kaikilla välttämättä ole samanlaisia mahdollisuuksia sen saamiseen.  

 

Yliopistosuhteisiin ja siihen liittyviin opiskelijoille suunnattuihin 

rekrytointitapahtumiin panostetaan IBM Suomella myös paljon ja sitä hoitaa oma 

sisäinen tiimi. Palautteen pohjalta parannusehdotuksena olisi sisäisen 

tiedottamisen tehostaminen, jotta omat työntekijät näkevät myös kuinka paljon tiimi 

tekee tällä hetkellä työtä ja missä kaikkialla IBM milloinkin näkyy ja millä tavalla. 

Myös henkilöstön osallistaminen aktiivisesti uusien hyvien tapahtumien 

löytämiseen ja keksimiseen voisi toimia innostavana ja sitouttavana tekijänä. 

Markkinointitiimin ja rekrytointitiimin mahdollisesti entistä läheisempi yhteistyö 

tulevaisuudessa edesauttaa myös näiden kaikkien seikkojen eteenpäin viemistä ja 

toteuttamista. 

 

Virallisemman harjoitteluohjelman raamitus ja toteutus helpottaisi harjoittelijoiden 

sitouttamista, oman kehittymisen ja uran suunnittelua, sekä antaisi hyviä paikkoja 

integroida nuorista tekijöistä entistä vahvempia IBM:n tulevia työntekijöitä.  

 

Collinsin ja Hanin (2004) mukaan jo tunnetulle brändille, kuten IBM selvästi jo on, 

sopii parhaiten korkean osallistamisasteen rekrytointitoimenpiteet. Näitä ovat 

muun muassa yksityiskohtaiset ja kohdennetut rekrytointi-ilmoitukset ja 

työtekijöiden suosittelut. (Collins & Han, 2004, s.1) 

 

IBM Suomi käyttää tutkimuksen perusteella jo yksityiskohtaisia rekrytointi-

ilmoituksia ja niitä myös jaetaan yliopistoyhteistyössä kohdennetusti esimerkiksi 

yliopistojen rekrytointiportaaleihin ja olemalla läheisessä yhteistyössä lähimpien 

yhteistyöyliopistojen kanssa. Kuitenkin lisäkohdentaminen on aina mahdollista ja 

uusien yhteistyömuotojen etsiminen ja kehittäminen suoraan opiskelijoiden kanssa 

voisi olla toimiva kehitysmuoto. 
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Työntekijöiden tekemä suosittelu on myös IBM:llä havaittu hyväksi keinoksi ja 

siihen on tarjottu sisäisesti erilaisia työkaluja. Koska tämä on myös korkean 

osallistamisasteen keino ja kohdennus on tärkeää, olisi Suomen IBM:lle tärkeää 

käyttää Suomi-spesifiä materiaalia ja keinoja tähän, vaikka suurin osa 

materiaalista ja kokonaisuudesta tuleekin enimmäkseen Eurooppa tai Nordic- 

alueen tasolta.  

 

Kasvuyritykset ovat viime vuosina heränneet työkulttuurin luomiseen ja 

kehittämiseen ja tämä on edessä myös isoilla organisaatioilla tulevaisuudessa.  

 

IBM suoritti muutamia vuosia sitten suuren arvosuunnitelman yhdessä koko 

henkilöstön kanssa ja ajaa vahvasti siinä tunnistettuja arvoja koko organisaatioon.  

Koska organisaatio on niin iso kuin IBM on, olisi yhtenäisemmän ja sitovamman 

työkulttuurin kehittämiselle ehkä hyväksi miettiä pienemmän alueen omia, 

spesifejä arvoja tai kulttuuria. Hyvin laajan ylätason arvoihin voi olla vaikea 

sitoutua tai tuntea itsensä kuuluvaksi niihin ellei löydetä yhteisiä nimittäjiä. 

Palautteen mukaan vastaajien oli vaikea nimetä IBM:n arvoja tai ymmärtää niitä. 

Arvojen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaisia ja ymmärrettävissä, jotta 

henkilöstö tuntee kuuluvansa niihin.  

 

Koska tämän tutkimuksen kysely oli suunnattu jo IBM Suomessa työskenteleville 

harjoittelijoille, saattoi tutkimustuloksissa painottua enemmän harjoitteluajan 

kokemus kuin rekrytointiprosessin odotukset. Harjoitteluohjelmaa itsessään 

voidaan pitää myös rekrytointimekanismina, jonka aikana harjoittelija voi tutustua 

rauhassa organisaatioon ja yritys voi taas harkita sopiiko työntekijä työhön ja onko 

hänen motivaationsa ja osaamisena kohdallaan. Tutkimustuloksissa siis painottui 

enemmän työntekijöiden nykyinen työntekijäkokemus, eikä haluttu 

työnhakijakokemus.  

 

Kuten tuloksista voi tulkita, ovat Y-sukupolven asenteet ja odotukset työelämää 

kohtaan ovat aiemmin esitettyä teoriaa tavanomaisempia ja ne voisivat sopia 

kenelle tahansa uuteen työhön tai työelämään astuvalle henkilölle. Tulokset siis 

yllättivät tutkijan siinä suhteessa, että monet mielikuvat Y-sukupolvesta ovat 
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aiemmin kuvanneet erilaisia arvoja aiempiin sukupolviin verrattuna, sekä erilaista 

käytöstä ja odotuksia. Uudet työntekijät kiinnittivät tutkimuksen mukaan huomiota 

työnohjaukseen, johtamiseen ja työilmapiiriin. Nämä odotukset eivät niinkään riipu 

kuitenkaan sukupolvesta, vaan henkilökohtaisesta kokemuksesta, kun siirrytään 

opiskelusta työelämään ja tämän voisi varmasti liittää niin Y-sukupolveen kuin 

aiempiinkin sukupolviin.  

 

6.4. Suositukset tuleviin tutkimuksiin 
 

Jatkossa olisi erittäin mielenkiintoista tutkia digitaalisen puolen antamia 

mahdollisuuksia, esimerkiksi videoiden käyttöä rekrytointimarkkinoinnissa, sekä 

haastatteluissa. Tulevaisuudessa sekä hakukanavat, että niiden käyttö tulevat 

varmasti muuttumaan paljon ja yritysten on tärkeää pysyä tässä mukana. Näiden 

digitaalisten uusien kanavien myötä myös tietoturvan uudelleen määrittely on 

mielenkiintoinen aspekti juuri rekrytoinnin näkökulmasta, sillä paljon 

tietoturvaherkkää dataa kuuluu rekrytoinnin eri prosesseihin sekä yrityksen että 

sinne hakevan kandidaatin näkökulmasta.  

Nykyään on myös pohdittu paljon käsitettä ’candidate experience’, joka tarkoittaa 

elämyksien tuottamista yritykseen hakevien kandidaattien näkökulmasta. Yritykset 

haluavat panostaa elämyksellisyyteen ja tällä voidaan vaikuttaa myös erittäin 

positiivisesti työnantajamielikuvaan. Pienillä eleillä ja asioilla voi olla huomattava 

vaikutus kandidaattien kokemukseen rekrytointiprosessista.  

Työntekijän ja esimiehen suhde on myös kiinnostava aihealue, johon varmasti 

joudutaan paneutumaan tulevaisuuden työelämässä enemmän kuin ennen. 

Työelämään astuvilla sukupolvilla on korkeat odotukset tuen saamisesta, 

palautteen saamisesta ja läheisestä suhteesta esimieheen ja muuhun 

työympäristöön. Miten yritykset ja organisaatiot tähän vastaavat? 
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LIITE 1.  

Saatekirje Pro Gradu- tutkielman kyselylle. 

 

Hei Young IBMers kollegat! 

Lähestyn teitä nyt liittyen Pro Gradun tutkielmani kyselyyn.  

Tutkin Suomen IBM:n rekrytointimarkkinointia Y-sukupolvelle, eli tutkimuskohteen 

olette juuri te, Suomen IBM:n tämän hetkiset harjoittelijat. Tutkimukseni otsikko on:  

Tarkoitukseni on selvittää tämän hetkistä tilannettamme rekrytointimarkkinnoinnin 

saralla, mitä mieltä olette siitä ja mitä alueita voisimme mahdollisesti 

tulevaisuudessa muuttaa tai parantaa. 

Pyrin tekemään kyselystä mahdollisimman nopean ja mielenkiintoisen ja toivonkin 

syvästi, että pystytte laittamaan tähän hetken kallisarvoista aikaanne.  

Käytämme tutkimustuloksia hyödyksi mahdollisuuksien mukaan myös 

suunnitellessamme tulevia hankkeitamme. 

 

Linkki kyselyyn: 

 

Suuri kiitos vastauksistanne jo etukäteen! 

 

Terveisin, 

 

Johanna Noreila 
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LIITE 2. 

	  

Kysely: 

Ikäsi: AVOIN KENTTÄ 

Koulutuksesi (koulu ja pääaine) AVOIN KENTTÄ 

Nykyinen työtehtäväsi AVOIN KENTTÄ 

 

 

Vaikuttavatko yrityksen arvot työpaikkasi valintaan? KYLLÄ / EI 

 Nimeä kolme itsellesi tärkeintä arvoa: AVOIN KENTTÄ 

 

IBM työnantajamielikuvaan tarkoitetut arvot ovat seuraavat:   

 

1. Jokaisen asiakkaan onnistumiselle omistautuminen   

 

2. Merkittävien innovaatioiden luominen, niin IBM:lle kuin maailmalle   

 

3. Luottamuksen ja henkilškohtaisen vastuun sisŠllyttŠminen kaikkiin suhteisiin.   

 

Koetko näiden arvojen toteutuvan työpaikallasi?  KYLLÄ / EI 

 

Jos ei, miksi?  AVOIN KENTTÄ 

 

 

Vastaako IBM Suomen antama työnantajamielikuva todellisuutta? (Koetko, että 

sinulle ennen työsuhdetta viestityt  mielikuvat pitävät paikkansa?) AVOIN KENTTÄ 

 

Jos ei, miksi?  AVOIN KENTTÄ 

 

Mitkä asiat motivoivat sinua työpaikalla?  AVOIN KENTTÄ 
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Mitä työpaikan ominaisuuksia pidät tärkeimpinä työpaikkaa valitessasi? AVOIN 

KENTTÄ 

 

Minkälaisia odotuksia sinulla oli IBM:n harjoittelupaikan suhteen? AVOIN KENTTÄ 

 

Tarjoaako IBM harjoittelupaikkasi haasteita? KYLLÄ / EI 

 

Avoin kommentti: AVOIN KENTTÄ 

 

Tarjoaako IBM- harjoittleu vastuuta? KYLLÄ / EI 

 

Avoin kommentti: AVOIN KENTTÄ 

 

Vastaako IBM- harjoittelu odotuksiasi? KYLLÄ / EI 

 

Jos ei, miksi? AVOIN KENTTÄ 

 

Minkälaisena näet IBM Suomen tarjoamat mahdollisuudet sinulle? AVOIN 

KENTTÄ 

 

Näetkö itsesi IBM:n työntekijänä harjoittelusi päättymisen jälkeen? KYLLÄ / EI 

 

Jos et, miksi ? AVOIN KENTTÄ 

 

Missä näet itsesi viiden vuoden päästä urallasi? AVOIN KENTTÄ 

 

Mitkä kanavat ovat sinulle tärkeitä työpaikkaa hakiessasi? Valitessasi useamman 

vaihtoehdon pidä CTRL- painike pohjaan painettuna. 

 Internetin rekrytointiportaalit 

 Yrityksen omat nettisivut 

 Sosiaalinen media (Facebbok, Twitter, LinkedIn) 

 Ystävän / tutun suositus (IBM työntekijä) 

 Ystävän / tutun suositus (ei IBM työntekijä) 
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 Yliopiston / muun koulun uraneuvonta 

 Esite / muu painettu mainonta 

 Rekrytointitapahtumat 

 

Muu kanava, mikä? AVOIN KENTTÄ 

 

Kumpaa alla olevista kanavakokonaisuuksista pidät tärkeämpänä? 

Ulkoiset kanavat, joihin organisaatio ei voi vaikuttaa (Esim. Word-Of-

Mouth tai julkisuus ) 

 Sisäiset kanavat, joisin organisaatio voi vaikuttaa (Esim. Ilmoitukset ja 

tapahtumat) 

 

Yllä olevien kanavakokonaisuuksien pohjalta, mihin kanaviin / 

kanavakokonaisuuteen mielestäsi IBM Suomen tulisi panostaa tulevaisuudessa ja 

miksi? AVOIN KENTTÄ 

 

Kiitos vastauksistasi ja avustasi! Jos haluat osallistua kahden elokuvalipun 

arvontaan, jätäthän alla olevaan kenttään s-postiosoitteesi. AVOIN KENTTÄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


