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Tavoitteet
Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat 
työpaikanvalintaan ja mikä on yritysimagon merkitys tässä 
valintatilanteessa. Lisäksi tutkielmassa selvitetään opiskelijoiden mielestä 
kiinnostavimmat työnantajat sekä se, miten opiskelijat kokevat näiden 
valitsemiensa yritysten imagot.

Lähdeaineisto
Tutkimuksen lähdeaineisto muodostui alan kirjallisuudesta ja aiheeseen 
liittyvistä lehtiartikkeleista. Lisäksi tutkielmassa perehdytään Talentumin 
teettämään tutkimukseen opiskelijoiden suosikkiyrityksistä. Varsinainen 
tutkimus tehtiin kyselytutkimuksena ja kyselylomakkeita jaettiin keväällä 
2001 Organisaatiot ja johtaminen -aineen luennoilla. Tutkimuksessa 
käytettiin 44 opiskelijoiden täyttämää kyselylomaketta. Tutkimus sisältää 
sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia aineksia.

Tulokset
Tärkeimmiksi työpaikanvalintaan vaikuttaviksi tekijöiksi nousi 
ylenemismahdollisuus ja vaihtelevat työtehtävät. Eniten yritysimagoon 
tulosten perusteella vaikuttaa organisaatiokulttuuri ja ylin johto. Tuloksien 
mukaan yrityksen imagolla on merkitystä työpaikanvalinnassa.

Suosituimmaksi yritykseksi nousi Nokia. Myös konsulttiyritykset olivat 
kiinnostavia työnantajavaihtoehtoja opiskelijoiden vastauksien perusteella. 
Lisäksi perinteiset suomalaiset yritykset olivat melko hyvin edustettuina 
tämän tutkimuksen tuloksissa.

Avainsanat
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkielman tausta

Kerro, kerro kuvasti ken on maassa kaunehin...

Lumikki-sadussa usein esitetty hokema on tuttu myös tämän päivän yritysjohtajille. 

Elämmehän mielikuvien maailmassa ja mielikuvat ohjaavat käyttäytymistämme monin 

eri tavoin. Yritykset ovat kiinnostuneita siitä, miten ympäristö näkee heidät. Vastaavasti 

kiinnostavaa yritysten kannalta on myös se, miten yrityskuvaa voi muokata ja voiko sitä 

muokata ylipäätään ollenkaan.

Y rity skuvakampanj at ja imagotutkimukset ovat tuttuja ilmiöitä tänä päivänä. Puhutaan 

myös maineesta ja mielikuvista. Erilaisia termejä esiintyy runsaasti ja toisinaan onkin 

hankala hahmottaa, mitä kaikkea nämä sanat pitävät sisällään. Kirjallisuudessa 

käsitteestä imago löytyy monenlaisia määritelmiä. Lyhyesti ja tiivistetysti ilmaistuna 

imago on kuva, jonka muodostamme asiasta, kohteesta. Imagon muodostumisessa omat 

arvomme esittävät tärkeää osaa.

Kiinnostavaa on erityisesti se, miten imagot vaikuttavat käyttäytymiseen. Tässä 

tutkielmassa perehdytään työpaikanvalintaan liittyviin kysymyksiin. Myös 

työpaikanvalinnan ollessa kyseessä imagot, yrityskuvat ovat osa prosessia. Tästä syystä 

yritysten on syytä ymmärtää, millainen kuva niistä on yleisesti työnantajana. Jos yritys 

haluaa rekrytoida hyvin koulutettuja huippuosaajia, sen imagon pitää olla kyllin 

houkutteleva.

Imagon merkitys työpaikanvalinnassa on hiukan tuntematonta aluetta : 

imagokirjallisuutta löytyy runsaasti, mutta tutkimuksia työhakijoiden 

työnantajamielikuvista ei ole tehty kovinkaan monia (Cable ja Graham 2000, 929).
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Tämän aiheen luulisi olevan suuremmankin mielenkiinnon kohde: motivoituneen ja 

osaavan henkilöstön merkitys yrityksen menestykselle lienee jo itsestäänselvyys.

1.2 Tutkielman tarkoitus

Tässä tutkielmassa perehdytään siihen, miten imago vaikuttaa työpaikanvalintaan. 

Empiirisessä osuudessa Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijat pohtivat 

työpaikanvalintaan liittyvää problematiikkaa sekä yritysimagon merkitystä työnhakijan 

näkökulmasta. Opiskelijoiden antamien vastauksien perusteella pohditaan, mitkä 

yritykset houkuttavat eniten työnantajana.

Opiskelijat perustelevat sitä, miten he ovat valinneet suosikkiyrityksensä. Näiden 

perustelujen pohjalta voidaan syvällisemmin pohtia syitä, mitkä vaikuttavat 

yritysimagojen muodostumiseen. Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, mikä rooli on 

opiskelijoiden omilla arvoilla ja odotuksilla yleensä suosikkiyrityksen valinnassa.

1.3 Tutkielman sisältö

Ennen tutkielman empiiristä osuutta tässä tutkielmassa määritellään imagon ja sen 
muodostumiseen liittyviä seikkoja. Näiden määrittelyjen jälkeen tarkastellaan 

kirjallisuudessa esiintyviä esityksiä siitä, miten yritysimago vaikuttaa 

työpaikanvalintaan.

Empiirisessä osuudessa tarkastellaan seikkoja, joiden perusteella opiskelijat arvioivat 

potentiaalisia työnantajia. Tuloksista ilmenee opiskelijoiden mielestä tärkeät seikat 

työnantajanvalinnassa. Samoin tuloksista ilmenee, miten imago vaikuttaa 

työpaikanvalintaan. Mielenkiintoinen osuus tutkielmassa on myös se, missä pohditaan 

syitä yrityksen huonoon imagoon.
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Tutkielmassa on myös tarkasteltu Talentumin vuonna 2000 teettämää tutkimusta 

suosikkityönantajista. Vertaan tätä tutkimusta omaan tutkimukseeni ja pohdin lyhyesti 

näiden kahden tutkimuksien eroja ja yhteneväisyyksiä.

2 IMAGO JA SEN MUODOSTUMINEN

Nykyisin kielenkäytössä sana imago esiintyy usein. Ihmiset käyttävät sanaa usein 

pohtimatta tarkemmin, mitä se oikeastaan merkitsee. Imagon lisäksi viljellään usein 

sanoja yrityskuva, mielikuva sekä maine. Tässä kappaleessa aion tarkastella näiden 

käsitteiden sisältöä ja niiden kirjallisuudessa esiintyviä määritelmiä.

Imagon määrittelyn jälkeen tarkastelen, mitä merkitystä imagoilla ylipäätään on. Mikä 

rooli imagolla on yrityksen tai organisaation toiminnassa ja sen välittämien viestien 

perille menossa. Tarkastelen lisäksi myös niitä seikkoja, jotka tekevät imagosta hyvän ja 

toimivan.

Mielenkiintoinen seikka on myös se, miten imago syntyy ja miten siihen voi vaikuttaa: 

onko imago lähettäjän (organisaation) luoma kuva itsestään vai onko se vastaanottajan 

päässä syntyvä kuva lähettäjästä. Myös tätä seikkaa pohditaan tässä kappaleessa 
myöhemmin. Imagon syntymisen yhteydessä ei voi unohtaa media merkitystä. Niinpä 

tarkastelen myös median roolia imagon luomisessa.
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2.1 Imagon määritelmiä

Nykysuomen laitoksen toimittamassa sivistyssanakirjassa sana imago saa määritteet 

maine, hahmoja kuva (1992, 168). Tämän perusteella voidaan siis todeta, että imago on 

tavallaan visuaalinen käsite. Karvonen määritteleekin imagon visuaaliseksi metaforaksi 

(1999, 46), joka tuo valikoiden esiin kohteen eri puolet, toisia puolia korostaen ja toisia 

vähätellen. Karvonen toteaa myös journalistisen kielenkäytön vaikuttaneen sanaan 

imago siten, että se mielletään usein sumuverhoksi jolla peitetään totuutta.

Åberg (1989, 72) määrittelee imagon eli mielikuvan seuraavasti:

Imago on ulkopuolisen tai työyhteisön palveluksessa olevan henkilön 

työyhteisöön, sen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien mielikuvien eli 

fasettien muodostama kokonaisuus.

Åberg käyttää sanoja imagoja mielikuva rinnan, toistensa synonyymeina. Karvonen on 

taas esittää, että sanoja imago ja mielikuva voitaisiin käyttää siten että ne merkitsevät eri 

asioita. Karvosen mukaan sana imago voisi kuvata lähettäjän viestinnällistä toimintaa ja 

sana mielikuva taasen merkitsisi vastaanottajan tulkinnan jälkeen syntynyttä kuvaa 

(1999, 43). Lukijan kannalta tämä käytäntö lisäisi varmasti jo ennestään termiviidakon 

aiheuttamaa hämminkiä.

Imagoa, mielikuvaa voidaan pitää kokemusten, uskomusten, tiedon ja asenteiden 

summana, joka ihmisellä on kyseistä kohteesta. Yrityskuva taas on mielikuva 

yrityksestä (Rope ja Mether 1987, 16).
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Myös Åberg ( 1989, 73) toteaa, että mielikuvat koostuvat vastaanottajan tiedoista sekä 

vastaanottajan asenteista. Näiden määritelmien perusteella voidaankin ajatella, että 

imagon luominen tai muuttaminen ei ole kovin yksinkertainen asia. Ihmisten, 

vastaanottajien, tietomäärään voi yrittää vaikuttaa, mutta asenteisiin vaikuttaminen 

onkin vaikeampi tehtävä.

Markkanen (1999, 25) toteaa, ettei imagoja voida luoda sillä ne syntyvät vastaanottajien 

mielessä. Vastaanottajan omat lähtökohdat ja kokemukset vaikuttavat voimakkaasti 

siihen, millainen imago kohteesta hänelle syntyy. Markkanen kuvaa ongelmaa 

seuraavasti:
Yrityskuvan muodostumista voi kuvata reikiä täynnä olevan sählypallon 

avulla. Voidaan kuvitella, että yritys on tämän muovipallon sisällä ja 

sidosryhmien edustajat voivat katsoa sisään joka reistä ja arvioida 

yritystä ja sen toimintaa eri näkökulmista. Yritystä johtavat ja siellä 

työskentelevät eivät tiedä, mistä reiästä heille tärkeä sidosryhmän 

edustaja kulloinkin katsoo, missä roolissa, miksi tai kenen silmin. Yritys ei 

voi kuvitella, että se voisi imagon ”luomisen" tai hoitamisen nimissä 

valita ne aukot, joista sitä tarkkaillaan (1999, 25-26).

Markkasen mukaan on siis harhaluulo, että yritys voisi itse päättää millainen imago sillä 

on sidosryhmien silmissä. Aiemmin totesin Karvosen todenneen, että journalistien 

mukaan imagolla voidaan yrittää sumuttaa vastaanottajia tai peittää kohteesta osia, joita 

ei haluta tuoda esille. Markkanen uskoo kuitenkin, että totuus tulee julki tai näkyviin 

jokin ”sählypallossa” olevan reiän kautta.

Imago merkitsee siis kuvaa tai hahmoa. Nykysuomen laitos määritteli sanan imagon 

myös maineeksi. Markkanen (1999, 27) pitää sanaa maine parempana vaihtoehtona kuin 

imagoa, sillä mainetta ei voi luoda keinotekoisesti. Maine syntyy organisaation 

toiminnan perusteella, joten se on ikään kuin totta. Myös Karvonen (1999, 46) 

suosittelee sanaa maine käytettäväksi imagon sijasta. Hän toteaa sanan maine olevan



6

luonteeltaan kuulemiseen ja puhumiseen perustuva. Sana maine on siis vähemmän 

kuvaileva kuin sana imago.

Tulen käyttämään tässä tutkielmassa sanoja imago, mielikuva, yrityskuva ja maine. 

Näitä sanoja voidaan käyttää toistensa synonyymeina ja niin ne tässä yhteydessä on 

syytä myös käsittää. Tarkoitan näillä sanoilla sitä kuvaa, mikä on muodostunut 

vastaanottajan mielessä yrityksestä, organisaatiosta. Tämän kuvan muodostumiseen 

ovat vaikuttaneet vastaanottajan arvot, uskomukset ja asenteet.

2.2 Imagon merkitys organisaatiolle

Ympäristön vaatimukset yrityksille ja organisaatioille kovenee ja kilpailu on kiristynyt 

viime vuosina. Lisäksi yritysten eettiset toimintaperiaatteet, arvot ja ympäristötoiminta 

ovat yhä enemmän suurennuslasin alla. Paineet ovat siis kovat nykymaailmassa.

Yksi tärkeä menestystekijä ja kilpailutekijä on yrityksen hyvä imago, yrityskuva. 

Pitkäsen (2000, 14) mukaan ollaan siirtymässä informaatioyhteiskuntaan, jossa 

mielikuvien merkitys yhä kasvaa. Uusi talous tullee olemaan mielikuvien taloutta: 

tiedon hallinta on muuttunut entistä hankalammaksi ja mielikuville uskalletaan antaa 

yhä merkittävämpi rooli.

On varsin ilmeistä, että hyvä maine takaa yritykselle tai organisaatiolle suotuisat 

olosuhteet. Hyvästä maineesta on hyötyä etenkin silloin, kun yritys kohtaa ongelmia 

toiminnassaan. Karvonen (1999, 20) kuvailee hyvää mainetta väestösuojaksi, joka 

tarjoaa turvan myös pommitusten keskellä. Tämä väestösuoja pitää tosin rakentaa ennen 

pommituksia.
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Hyvä mielikuva on suodatin, jonka avulla ihmiset tulkitsevat yrityksestä kuulemiaan 

uutisia. Karvonen (1999, 20) käyttää määritelmää ruusunpunainen suodatin, joka saa 

näyttämään yrityksen hyvät uutiset erinomaisina, neutraalit hyvinä ja huonot 

satunnaisena vastoinkäymisenä. Huono mielikuva on taasen mustanpuhuva filtteri, joka 

toimii päinvastoin kuin ruusunpunainen suodatin.

Hyvä imago on siis kilpailuetu, joka takaa toimintaedellytykset myös ”sodan” aikana. 

Hyvä imago vaikuttaa myös henkilöstön toimintaan: yrityksen hyvän imagon on todettu 

lisäävän työntekijöiden tuottavuutta ja työmoraalia (Garbett 1988, 252).

Pitkänen (2000, 14-15) painottaa hyvässä yrityskuvassa arvoperustaisuutta ja

persoonallisuutta. Arvoja voisivat olla yhteisöllisyys, arkipäiväisyyden ja paikallisuuden 

korostuminen globalisaation rinnalla. Lisäksi mielikuvituksen ja tarinoiden merkitys on 

kasvanut. Arvojen lisäksi yrityksessä pitää olla jotain persoonallista ja erottuvaa.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että yrityskuvan on perustuttava yrityksen toiminnan 

todellisuuteen (Pitkänen 2000, 14-15). Hyvä imago perustuu todellisuuteen ja on 

riippuvainen organisaation jokapäiväisestä toiminnasta (Bernstein 1985, 354).

Hyvä maine ei synny hetkessä, vaan siihen tarvitaan aikaa ja panostuksia. Hyvä maine 

syntyy pitkäaikaisen ja kunnollisen työskentelyn tuloksena. Niillä saavutetaan 

yhteistyökumppaneiden luottamus. Mitkään mainoskampanjat tai viestintäpanostukset 

eivät tuota tulosta, jollei niillä ole katetta (Karvonen 1999, 49). Samoin yrityskuvan 

muokkaaminen uudella logolla, sloganilla tai lomakkeiden värityksellä tuottaa tulosta 

parhaassa tapauksessa vain lyhyellä tähtäimellä (Bernstein 1985, 349).
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Siukosaari (1999, 40) toteaa, ettei epäterve yhteisö voi rakentaa imagoa. Myöskään 

muutaman kunnossa olevan ominaisuuden varaan rakennettu imago ei kanna, mikäli 

yhteisössä on olemassa useita huonoja ominaisuuksia. Hyvä imago perustuu tosiasioihin 

ja ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta yhteisön asioiden on oltava silloin kunnossa.

Tosin yrityskuvamainonta on varsin tuttu ilmiö. Markkanen (1999, 26) painottaa 

yrityskuvamainonnassa analyyttisyyttä ja kriittisyyttä. Hän toteaa, että myös Suomesta 

löytyy esimerkkejä joissa on panostettu miljoonia markkoja TV-kampanjoihin, joilla on 

korostettu yrityksen kansainvälisyyttä ja moderniutta vaikka muutosprosessi on vasta 

suunnitteluvaiheessa.

2.3 Imagon syntyminen

Imagon muodostumista voidaan kuvata seuraavan yksinkertaisen kuvan 2.1 avulla:

Kuva 2.1 Imagon muodostuminen (Karvonen 1999, 52)

►

A В

Toimija tai lähettäjä 

(informaatio, viestintä)

kohtaaminen Havaitsija tai vastaanottaja 

(viestien tulkinta)
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Toimija A lähettää tarkoituksella tai tahattomasti informaatiota havaitsijan В saataville, 

ja tämän pohjalta В tuottaa käsityksen tai kuvan A:sta itselleen (Karvonen 1999, 52). 

Edellinen kuvio kuvaa siis sitä tosiasiaa, että imagon, mielikuvan muodostuminen on 

riippuvainen sekä lähettäjästä että vastaanottajasta. Kuvion toimija A:n pelkkä 

olemassaolo tai normaali toiminta tuottaa informaatiota. Tieto välittyy siis ilman 

tarkoituksellista viestintääkin (Karvonen 1999, 52).

Siukosaaren (1999, 44) mukaan imagoon vaikuttavat seuraavat tekijät:

1. Yhteisön teot - mitä ja miten me teemme

Tekoihin kuuluvat toiminta, palvelut ja osaaminen.

2. Yhteisön viestit - mitä ja miten me sanomme

- Yhteydenpito ja tiedotus ovat keskeisiä vaikuttajia imagon rakentamisessa. 

Tiedotuksessa on käytettävä perusviestejä yhteisön toiminta-ajatuksesta, 

arvoista, toiminnasta ja tavoitteista.

3. Yhteisön ilme - miltä me näytämme

Siukosaari (1999, 48) kuvaa mielikuvien syntyä myös kuvan 2.2 avulla.

Kuva 2.2 Mielikuvien syntyminen

Asenteet Tunteet

Johtopäätökset

Joukkoviestimien

sanomat

Kokemukset

Tiedot

Mielikuvat
Ihmisten tajunnassa
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Kuvasta käy ilmi, että mielikuvien, imagojen, synty on monimutkaisen ja monisyisen 

prosessin tulos: vastaanottajan, ihmisen, aivot toimivat ikään kuin informaation 

käsittelylaitoksena, jossa prosessiin lisätään tunteita ja asenteita maustamaan seosta ja 

tuloksen syntyy tuotos, imago kohteesta. Onkin pääteltävissä, että organisaatiolla on 

vain rajalliset keinot rakentaa tai luoda imago sellaiseksi kuin organisaatio itse haluaisi.

Karvosen (1999, 51) mukaan ei voida käyttää ilmaisua imagon rakentaminen, sillä se 

viittaa suunnitelmalliseen ja laskelmoituun imagon rakentamiseen.

...imago ei ole noin vain rakennettavissa lähettäjä tahon mielihalujen 

mukaisesti. Viestien lähettäjä, olkoonpa se sitten yritys, julkishallinnon 

laitos tai henkilö, ei voi muuta kuin antaa ihmisille rakennusaineita, joista 

he itse aktiivisesti tuottavat käsityksen itselleen (Karvonen 1999, 51).

Imago on ihmisen kokemusten summa ja se on henkilökohtaisesti koettu. Ihmisen on 

myös vaikea muuttaa jostain asiasta muodostamaansa mielikuvaa, imagoa. Mikäli 

saamme informaatiota, joka on ristiriidassa kokemuksiemme kanssa, on ensimmäinen 

reaktiomme pitää uutta tietoa vääränä. Mikäli saamme jatkossa tätä uutta tietoa asiasta, 

alamme epäilemään oman mielikuvaamme ja lopulta joudumme muuttamaan 

käsityksiämme, mielikuvaamme asiasta (Boulding 1987, 9).

Bouldingin (1987, 12) mukaan yksilön arvot vaikuttavat voimakkaasti imagoon. Näin 

ollen muuttaessamme mielikuvaamme asiasta joudumme kasvokkain arvomaailmamme 

kanssa. Niinpä, kuten edellä on esitetty, voimme reagoida tunteenomaisesti saamaamme 

tietoon, joka on mielikuviemme vastainen. Toisaalta meidän on helppo ottaa vastaa 

informaatiota, joka tukee käsityksiämme ja kokemuksiamme.
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Informaation välittämisessä medialla on monopoliasema ja seuraavaksi pohdinkin 

median merkitystä imagojen luomisessa.

2.4 Median merkitys imagon muodostamisessa

Nykypäivän ihminen elää keskellä informaatiotulvaa: saamme viestejä, halusimme tai 

emme, joka puolelta. Televisio, lehdet ja internet ovat osa arkipäiväämme ja niillä on 

merkittävä rooli maailmankuvan muodostamisessa. Uutisia tulvii joka puolelta ja 

otamme päivittäin vastaan suuren määrän uutta informaatiota maailman tapahtumista.

Yritykset, organisaatiot hyödyntävät tätä median luomaa väylää tavoitellessaan 

huomiota ihmisten mielissä. Imagoja ja mielikuvia on osattu hyödyntää taloudellisesti ja 

poliittisesti jo pitkään: yritykset ovat myyneet tuotteita mielikuvien turvin jo vuosisadan 

alusta saakka ja poliitikot ovat osanneet hyödyntää mediaa aina: Amerikan sisällissodan 

aikana kumpikin sodan osapuoli toi omia näkökulmiaan julki maksettujen PR- 

toimittajien kirjoittamien lehtiartikkelien avulla (Uimonen ja Ikävalko 1996, 18).

Onnistuminen mediassa takaa yritykselle suotuisat olosuhteet edistää oman asian esille 

tuomista. Median valttikortti on sen nopeus ja tiedonvälityksen kattavuus. Julkisuudessa 

ei ainoastaan levitetä tietoa, vaan lisäksi pyritään myös muokkaamaan kuvaa itsestään ja 

toiminnastaan. Historian kauhukabinetin henkilöt Adolf Hitler ja Joseph Göbbels 

osasivat hyödyntää mediaa täysin häikäilemättömästi. Natsi-Saksassa mielikuvia luotiin 

systemaattisesti ja suunnitelmallisesti Hitlerin vallan kasvattamiseksi (Uimonen ja 

Ikävalko 1996, 18-19).

Edellinen esimerkki ei tue aiemmin esitettyjä käsityksiä siitä, ettei imagoja voi rakentaa. 

Tosin on huomioitava, että media oli natsi-Saksassa valtion johdon ja poliitikkojen 

vallassa. Nykyisin taas viestien välittäjien on toimittava median ehdoilla ja toimittajien 
rooli on portinvartijan mandaatilla päättää mitkä viestit pääsevät julkisuuteen (Uimonen 

ja Ikävalko 1996, 19).
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Toimittajat eivät ainoastaan päästä tietoja julkisuuteen, vaan he myös suodattavat näitä 

tietoja. Media on Karvosen (1999, 89) mukaan monitasoinen suodatin, eräänlainen 

tulkintakoneisto: myös median on myytävä tuotettaan, joten kaupallisuudella on suuri 

merkitys siinä miten asioita julkisuudessa halutaan käsitellä. Nykyisessä 

informaatioyhteiskunnassa juttujen on syytä erottu, jotta ne jaksavat kiinnostaa ihmisiä. 

Näin ollen dramaattiset ja viihdyttävät aiheet ovat etuasemassa siinä vaiheessa, kun 

päätetään mitä halutaan julkaista.

Saadakseen jutusta myyvän media ottaa mielellään kantaa yritysten toimintaan ja 

ihmiset usein uskovat sokeasti painettuun sanaan. Niinpä ihmisen on vaikea erottaa 

toimittajan mielipidettä tai asennetta faktatiedoista (Siukosaari 1999, 47). Tämä seikka 

aiheuttaa ongelmia, kun kyseessä on niin sanottu negatiivinen uutinen. Media on rooli 

on merkittävä imagojen luomisessa, ja usein se luo erityisesti negatiivisesti värittyneitä 

kuvia (Karvonen 1999, 89).

3 IMAGON MERKITYS TYÖPAIKANVALINNASSA

Imagon merkitys organisaatiolle on tärkeä, sillä nykyisin tuotteita ja palveluja myydään 

paljolti mielikuvien perusteella. Maine ja mielikuvat siis vaikuttavat ihmisten moniin 

päätöksiin. Päätöksiä ovat niin rahoituspäätös, ostopäätös tai vaikka päätös mennä 

töihin johonkin työpaikkaan (Karvonen 1999, 18) (Bernstein 1985, 25). Mielikuvat, 

imagot vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen (Boulding 1987, 6).

Esimerkiksi Microsoft ja Hewlett-Packard houkuttelevat huippuluokan osaajia juuri 

hyvän imagon takia (Gray ja Palmer 1998, 698). Niinpä organisaation on hyödyllistä 

ymmärtää, mikä sen imagossa on sellaista että se houkuttaa osaavaa henkilöstö. Tai 

päinvastoin, miksi sillä on sellainen imago ettei se saa haluamaansa osaamista (Cable ja 

Graham 2000, 929).
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Ei ole siis saman tekevää, kuinka houkutteleva organisaatio on työnantajana. 

Potentiaaliset työntekijät perustavat valintansa organisaatioiden imagon pohjalta. 

Erityisesti tilanteessa, missä avoimia työpaikkoja on runsaasti, työnhakijoiden kerma 

lähettää hakemuksensa erityisesti maineikkaisiin yrityksiin. Tärkeä syy tähän ilmiöön 

on se, että ihmisen työhistoria muodostuu hyvistä työnantajista (Vuokko 2000, 3). 

Maininta työskentelystä esimerkiksi Nokialla tuo lisää arvoa CV:en.

Seuraavaksi tarkastellaan, miten yksilö muodostaa työpaikkakuvan ja mitkä tekijät 

vaikuttavat tässä prosessissa.

3.1 Työpaikkakuva

Kirjallisuudessa esiintyy käsitteet ulkoinen ja sisäinen työpaikkakuva. Nimensä 

mukaisesti ulkoinen työpaikkakuva kuvaa organisaation ulkopuolisten henkilöiden 

mielikuvaa siitä työpaikkana ja sisäinen työpaikkakuva organisaatiossa jo olevien 

työntekijöiden mielikuvaa organisaatiosta (Laaksonen 1972, 34). Tässä tutkielmassa on 

tarpeellista keskittyä lähinnä ulkoisen työpaikkakuvan muodostumiseen liittyviin 

seikkoihin.

Ulkoisen työpaikkakuvan muodostumiseen vaikuttavat ihmisen asenteet organisaatiota 

kohtaan sekä mielikuvien ja arviointien kokonaisuus, kun ihminen arvioi organisaatiota 

mahdollisena työpaikkana (Laaksonen 1972, 35).

Laaksonen (1972, 36) esittää seuraavien muuttujien käyttämistä, kun tarkastellaan 

ulkoisen työpaikkakuvan muodostumista:

1. Kohteen havaittavuus. Missä määrin ja miten organisaatio erottuu potentiaalisten 

työntekijöiden havaintokentässä muista yhteistöistä erillisenä työpaikkana. 

Yksilöhän näkee työpaikkaorganisaation tavallisesti ainakin jossain suhteessa 

fyysisenä ympäristönä, jota edustavat esim. tehdasrakennus, kauppaliike, pankin
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konttori. Havaittavuuteen vaikuttavat myös yrityksen markkinoimat hyödykkeet, 

tiedonvälitys jne. Työpaikkakuvan muodostuminen ei kuitenkaan edellytä 

organisaation fyysisen ympäristön konkreettista näkemistä, vaan yrityksen 

olemassaolon tietämistä yleensä; useimmiten tiedetään jotakin myös yrityksen 

sijaintipaikasta tai luonteesta.
2. Tyydyttävyydellä tarkoitetaan kaikkia erilaisia vastikkeita, joita yksilö tietää tai 

olettaa jonkin työpaikkaorganisaation voivan tarjota hänelle. Tällöin ei oteta 

huomioon ainoastaan rahapalkkaa, vaan myös muita palkkioita, kuten 

työympäristön olosuhteet, koulutus-ja ylenemismahdollisuudet.

3. Minä-vastaavuus on hahmotetun työpaikkakuvan ja minä-kuvan vertauksen tulos.

Laaksonen (1972, 21) määrittelee minä-kuvan seuraavasti:

Minä-kuva koostuu havainnoista, joita yksilö tekee itsestään sekä 

suhteestaan muihin ihmisiin ja sosiaaliseen ympäristöönsä yleensä. Se on 

siten eräänlainen yksilön ja ympäristön välisten suhteiden pienoismalli.

Kun organisaatio ilmoittaa vapaasta työpaikasta, on ilmeistä, että potentiaalisella 

työntekijällä olisi hyvä olla jonkinlainen työpaikkakuva siitä. Mikäli ihmisellä on 

jonkinlainen tietotaso organisaatiosta, sekä mielikuva mahdollisista työpaikkaan 

liittyvistä palkkioista ja organisaatiossa työskentely vastaa ihmisen minä-kuvaa, 

tuloksena voi olla hakeminen vapaaseen työpaikkaan.

Työnhakija vertaa omia ja organisaation arvoja toisiinsa. Esimerkiksi organisaation 

tarjoamat kehitysmahdollisuudet tulee vastata työnhakijan omaa sisäisen kasvun 

tarvetta. Organisaation imagon ja työnhakijan oman identiteetin tulee kohdata, jotta 

organisaation on houkuttava työnantaja (Cable ja Graham 2000, 930).
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3.2 Yrityskuva työnhakijoiden näkökulmasta

Cable ja Graham (2000, 932-936) ovat tutkineet, mitä tekijät vaikuttavat työnhakijan 

mielikuvaan potentiaalisesta työnantajasta. Tutkimukseen osallistuneet saivat omin 

sanoin kertoa eri tekijöiden vaikutuksesta työnantajan maineeseen ja he puhuivat 

tutkimuksessa kolmesta etukäteen määrätystä yrityksestä. Nämä haastattelut 

nauhoitettiin ja sen jälkeen analysoitiin, kuinka kauan keskimäärin kustakin yrityksen 

maineeseen vaikuttavasta tekijästä oli puhuttu. Eniten puhetta aiheuttanut tekijä 

katsottiin tutkimuksen mukaan eniten yrityksen maineeseen vaikuttavaksi tekijäksi.

Taulukko 3.1 Yrityskuvaan vaikuttavat tekijät ja niihin tutkimuksessa käytetty

keskusteluaika (Cable ja Graham, 2000)

Tekijä %-osuus 
keskusteluun 

käytetystä ajasta
Toimiala 19,6
Kehittymismahdollisuudet 18,9
Organisaatiokulttuuri 15,2
Tunnettuus 13,2
Historia/ikä 7,2
Hyväksyminen/kannatus
lähipiirissä

6,9

Koko 5,9
Toiminnan laillisuus 5,3
Kansainvälisyys 3,1
Taloudellinen menestys 1,7
Monikulttuurisuus 1,6
Pääkonttori 0,1

Tutkimuksen tuloksen mukaan erityisesti yrityksen toimiala, kehittymismahdollisuudet, 

organisaatiokulttuuri ja yrityksen tunnettuus vaikuttavat sen yrityskuvaan, maineeseen 

työnhakijan näkökulmasta. Työnantajan toimiala on siis tärkeä tekijä työpaikan 

valinnassa ja myös sillä on yhteys ihmisen, työnhakijan arvomaailmaan: 

tupakkateollisuus ei houkuta henkilöä, joka vastustaa tupakkatuotteita tai muita 

vaarallisia nautintoaineita (Cable ja Graham 2000, 944).
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3.3 Yritysimagon vaikutus työntekijän henkilökohtaisen statukseen

Karvonen (1999, 26) soveltaa Maslow'n tarvehierarkiaa mielikuvien välisessä 

kilpailutilanteessa. Nykyisessä pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa 

tarvehierarkian alimpien tarpeiden tyydyttäminen, fysiologiset ja turvallisuuden tarpeet, 

ovat lähes itsestään selvyyksiä. Seuraavat portaat, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 

sosiaalisen arvostuksen tarve, ovatkin kiinnostavampia imagoon liittyvissä 

kysymyksissä.

Kuva 3.2 Maslow'n tarvehierarkia (Karvonen 1999, 27)

Esteettiset tarpeet 

Halu tietää

Itsensä toteuttamisen tarve 

Sosiaalisen arvostuksen tarve 

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarve 

Turvallisuuden tarve 

Fysiologiset tarpeet

Karvonen (1999, 27) käyttää esimerkkinä ostopäätöstä, jossa kilpailee kaksi tuotetta 

joista toinen tyydyttää vain fysiologisia tarpeita ja toinen tyydyttää niiden lisäksi 

sosiaalisen arvostuksen tarpeita. On ilmeistä, että ostaja kallistuu sen tuotteen kannalle 

joka tyydyttää kummatkin tarpeet.
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Aiemmin on mainittu, että imago vaikuttaa niin ostopäätöksiin kuin päätökseen mennä 

johonkin organisaatioon töihin. Niinpä Maslow'n hierarkiaa voi soveltaa 

työpaikanvalintaan liittyvään problematiikkaan. Jos tuotetta valittaessa päätökseen 

vaikuttaa se, mikä imago tuotteella on ja miten se vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen 

arvostukseen, on selvää että työpaikka, jolla on hyvä imago lisää työntekijän sosiaalista 

arvostusta ympäristön silmissä: ihmiset haluavat siis työskennellä yrityksessä, mistä he 

ovat ylpeitä (Garbett 1988, 253). Lisäksi ihmiset kertovat mielellään työskentelevänsä 

menestyvässä yrityksessä, jolla on hyvä imago. Hyvän yritysimagon koetaan 

kietoutuvan osaksi ihmisen omaa menestystä (Vuokko 2000, 3-4).

Kuten aiemmin tässä luvussa on todettu, yritysimagon merkitystä työpaikanvalintaan ei 

ole tutkittu kovin paljon. Aihetta on lähinnä sivuttu imagoon liittyvissä teorioissa. 

Tämän kirjallisuudessa löytyvän keskustelun perusteella voidaan todeta, että 

yritysimagolla on merkitystä työpaikanvalinnassa.: työhakijat arvioivat yrityksen 

mahdollisesti tarjoamia palkkioita ja yrityksen arvomaailman sopivuutta omiin 

arvoihinsa. Ennen näitä arvioita potentiaalinen työnantaja on täytynyt olla havaittavissa 

eli näkyvissä.

Havaittavuuteen organisaatio voi vaikuttaa esimerkiksi mielikuvamarkkinoilla. Se ei 

kuitenkaan pelkästään riitä, vaan organisaatiolla pitää olla mielikuva jonka mukaan se 

tarjoaa tarvittavia palkkioita työntekijöille. Nämä palkkiot voivat olla rahapalkka tai 

kehittymis- ja ylenemismahdollisuuksia. Lisäksi organisaation arvot ja kulttuuri pitää 

olla yhteensopivia potentiaalisen työnhakijan oman arvomaailman kanssa. Yritys tai 

organisaatio ei voi siis houkutella työntekijöitä keinotekoisen yritysimagon avulla.

Tämän tutkielman empiirisessä osuudessa selvitän, miten yritysimago vaikuttaa 

työpaikanvalintaan ja sitä miten opiskelijat muodostavat imagoja omassa mielessään.
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4. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijat. 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena (LIITE 1). Opiskelijat täyttivät 

kyselylomakkeen Organisaatiot ja johtaminen -aineen luennoilla huhtikuun 2001 

aikana. Ennen kyselylomakkeen tekemistä perehdyin I.R.O Reasearch Oy:n tekemään 

tutkimukseen opiskelijoiden suosikkiyrityksistä. Lisäksi perehdyin imagokirjallisuuteen 

sekä erilaisiin lehtiartikkeleihin yritysten imagoihin liittyen.

Tutkimukseen osallistui 44 henkilöä. Kyselyyn vastanneet olivat pääasiassa Helsingin 

kauppakorkeakoulun opiskelijoita ja suurin osa vastanneista opiskelijoista eli 36 

henkilöä oli Organisaatiot ja johtaminen -aineen opiskelijoita. Neljä kyselyyn 

vastanneista edusti muita kouluja kuin Helsingin kauppakorkeakoulua: yksi avointa 

yliopistoa, yksi teknistä korkeakoulua ja kaksi Helsingin yliopistoa. Tutkimukseen 

osallistunut joukko oli ehtinyt olla mukana työelämässä keskimäärin 2,7 vuotta.

Ryhmä muodostui 26 naisesta ja 18 miehestä. Kaikkien kyselyyn osallistuneiden keski- 

ikä oli 24 vuotta: naisten keski-ikä oli 25 vuotta ja miesten 24 vuotta. Olen vertaillut 

naisten ja miesten vastauksia keskenään muutamissa oleellisiksi katsomissani kohdissa. 

Tässä tutkimuksessa on sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia aineksia. Tutkimuksen 

tekijänä olen vakuuttunut, että erityisesti tutkimuksesta saatava kvalitatiivinen 

informaatio on varsin mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää.

Ilokseni voin todeta, että suurin osa tähän kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli 

paneutunut kysymyksiini ajatuksella ja vastanneet niihin huolella. Pyysin kyselyyn 

osallistuneita opiskelijoita myös kommentoimaan tutkimuksen kysymyksenasettelua. 

Valitettavasti vain muutama osallistuja antoi minulle palautetta, joten en pysty 

tekemään varsinaisesti johtopäätöksiä siitä miten mielekkäänä he tätä tutkimusta pitivät.
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Joukosta löytyi kuitenkin muutama aktiivinen, jotka olivat lomakkeen täyttämisen 

ohessa myös antaneet minulle kommentteja. Yksi heistä kritisoi sitä, että käytin 

lomakkeessa sanaa yritys enkä organisaatio. Hän epäili, että kysymyksenasettelussa oli 

tietoisesti tai tiedostamatta unohdettu että työpaikkoja ovat muutkin kuin yritykset. 

”Olisi ollut parempi käyttää organisaatio-sanaa. Vai koulutetaanko HKKK:ssa jo 

valmiiksi välttämään työskentelyä esim. julkisella puolella??” Selvyyden vuoksi 

mainitsen, että tämän kritiikin antaja oli Helsingin yliopistosta.

Kritiikki oli oikeutettua: tehdessäni kyselylomaketta en oikeastaan pohtinut yritys-sanan 

valintaan liittyviä ongelmia. Todennäköisesti organisaatio-sanan valinta olisi ollut 

parempi vaihtoehto. Haluan kuitenkin painottaa, että olen tässä tutkimuksessa 

huomioinut kaikki nimetyt suosikkityöpaikat siitä huolimatta edustavatko ne julkista vai 

yksityistä sektoria.

Muutama opiskelija piti kysymyksiä hyvinä mutta lomakkeen täyttöä työläänä. Eräs 

opiskelija taas pahoitteli, ettei osannut nimetä suosikkiyritystä. Olen hyödyntänyt 

osittain myös sellaisia lomakkeita, joissa ei ole nimetty yhtään suosikkiyritystä.

Joukosta löytyi yksi opiskelija, jonka mielestä tutkimukseni edusti yleistä hömppää. 

Hän totesi myös, ettei kysymyksiini voinut vastata mitään järkevää. Onnekseni 

kuitenkin suurin osa opiskelijoista suhtautui kysymyksiini vakavasti. Juuri siitä syystä 

tämän tutkimusaineiston työstäminen oli erittäin antoisa ja mielenkiintoinen tehtävä.
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5. T YÖPAIKAN VAL INT AAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA IMAGON

MERKITYS TYÖPAIKANVALINNASSA

Kyselytutkimuksessa pyysin opiskelijoita arvioimaan työpaikanvalintaan vaikuttavia 

tekijöitä sekä erilaisten tekijöiden vaikutusta yrityksen imagoon. Lisäksi tutkimuksessa 

selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen imagoon erityisen negatiivisesti ja miten 

imago vaikuttaa työpaikanvalintaan.

5.1 T yönantaj an valintaan vaikuttavia tekij öitä

Kyselylomakkeessa opiskelijoita pyydettiin arvioimaan eri tekijöiden merkitystä 

itselleen, kun he valitsevat potentiaalista työnantajaa. Kysymyksenasettelun 

tarkoituksena oli selvittää, mitä asioita opiskelijat pitävät tärkeinä työssään. 

Arvioinnissa käytetty asteikko oli 0 — 4. Taulukossa 5.1 on esitetty kunkin tekijän saama 

painotettu keskiarvo. Liitteenä on taulukko (LIITE 2), mistä ilmenee tulosten suorat 

jakaumat ja prosenttiosuudet.

Taulukko 5.1 Työnantajanvalintaan vaikuttavien tekijöiden saamat pistekeskiarvot

Vaikuttava tekijä

Ylenemismahdollisuus 3,20

Vaihtelevat työtehtävät 3,18

Työnantajan maine 2,89

Hyvä palkka 2,80

Itsenäiset työtehtävät 2,80

Toimiala 2,43

Vakaa työllisyystilanne 2,25

Kansainvälisyys 2,20

Yrityksen tunnettuus 2,11

Säännölliset työajat 1,86
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Parhaimmat pisteet työpaikanvalintaan vaikuttavista tekijöistä sai 

ylenemismahdollisuus. Vastaajista jopa 88 % vastaajista piti mahdollisia uranäkymiä 

melko tai erittäin merkittävinä tekijänä. Huomionarvoinen seikka tutkimuksen kannalta 

on se seikka, että suurimmalle osalle vastaajista kyseessä olisi ensimmäinen työpaikka 

valmistumisen jälkeen. Voidaan siis päätellä, että opiskelijoiden mielestä uran alussa 

on oleellista saada ”jalka sopivan työnantajan oven rakoon”.

Seuraavaksi eniten pisteitä sai vaihtelevat työtehtävät: 89 % vastaajista piti vaihtelevia 

työtehtäviä melko tai erittäin merkittävinä seikkoina. Onkin ilmeistä, että opiskelijoiden 

mielestä uran alkuvaiheessa on tärkeää saada kokemusta monenlaisista työtehtävistä. 

Monipuolisen kokemuksen odotetaan varmaankin edistävän uraa tulevaisuudessa.

Cablen ja Grahamin (2000, 932-936) tekemässä tutkimuksessa, jota on tarkasteltu 

luvussa 3.2, kehittymismahdollisuudet olivat toisella sijalla työpaikkakuvaan 

vaikuttavissa tekijöissä. Omassa tutkimuksessani kaksi tärkeintä työpaikanvalintaan 

vaikuttavaa tekijää ovat taas ylenemismahdollisuus ja vaihtelevat työtehtävät. Näitä 

kahta tekijää voidaan kutsua kehittymismahdollisuuksiksi ja siten voidaan nähdä 

yhteneväisyyttä näiden kahden tutkimuksen välillä.

Kolmantena oli työnantajan maine: jopa 70 % oli sitä mieltä, että työnantajan maine oli 

melko tai erittäin merkittävä tekijä työpaikan valinnassa. Onkin ymmärrettävää, että 

varsinkin ensimmäisen työnantajan maine on olennainen tekijä urakehityksen kannalta. 

Hyvämaineisen yrityksen työtodistus voi olla avain uusiin haasteisiin toisen työnantajan 

palveluksessa.
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Hyvä palkka oli vasta neljännellä sijalla työpaikanvalintaan vaikuttavien tekijöiden 

joukossa. Palkkaa pidettiin kuitenkin melko tärkeänä asiana sillä, 69 % vastaajista piti 

hyvää palkkaa melko tai erittäin merkittävänä tekijänä. Luultavasti vastaajat odottavat 

palkan nousevan ylennyksien myötä. Toisaalta voidaan uskoa, että työn sisältö on 
merkittävämpi tekijä Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoille kuin rahallinen 

korvaus. Tämä tulos voi olla yllätys kaikille niille, jotka uskovat kauppatieteilijöiden 

olevan kiinnostuneita vain rahasta.

Itsenäiset työtehtävät -tekijän saama painotettu keskiarvo oli sama kuin hyvä palkka - 

tekijällä. Vastaajista 63 % piti itsenäisiä työtehtäviä vastaavasti melko tai erittäin 

merkittävänä tekijänä työpaikan valinnassa. Kyselyyn osallistuneilla opiskelijoilla ei 

ollut vielä kovin pitkää työkokemusta ja on ymmärrettävää, että kokemusta halutaan 

kerätä ennen kuin hakeudutaan työtehtäviin jotka vaativat itsenäistä päätöksentekoa.

Yrityksen toimiala -tekijän merkitys oli yllättävän vähäinen vastaajien mielestä. Gablen 

ja Grahamin tutkimuksessa (2000, 932-936) toimiala on tärkein työpaikkakuvaan 

vaikuttava tekijä. On vaikea sanoa mistä tämä tutkimusten välinen ero johtuu. Yksi 

selittävä tekijä voisi löytyä kulttuurista: ehkä yhdysvaltalaiset opiskelijat ovat 

valikoivampia työantajan alan suhteen kuin suomalaiset opiskelijat. Toisaalta 

vastauksien analysoinnissa on syytä huomioida, että vastaajat edustivat pääasiassa 

Helsingin kauppakorkeakoulun Organisaatiot ja johtaminen -ainetta. Tämä 

vastaajajoukko tulee luomaan uransa monilla eri toimialoilla, sillä heidän koulutuksensa 

ei tähtää mihinkään tiettyyn alaan.

Vakaata työllisyystilannetta piti melko tai erittäin merkittävänä tekijänä alle puolet 

vastaajista. Neljännes oli jopa sitä mieltä, että vakaalla työllisyystilanteella ei ole 

merkitystä tai merkitys on vain vähäinen. Tämän perusteella voi päätellä, että opiskelijat 

uskovat työllistyvänsä myös mahdollisen irtisanomisen jälkeen.
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Työnantajan kansainvälisyydellä ja tunnettuudella ei tuntunut oleva kovinkaan 

merkittävää arvoa vastaajien keskuudessa. Kansainvälisyyden heikko menestys oli 

minulle yllätys, sillä opiskelu Helsingin kauppakorkeakoulussa antaa oivat eväät 

kansainväliseen uraan. Ilmeisesti kansainvälisyys ei ole opiskelijoiden mielestä 

itseisarvo, vaan uraan liittyvä tekijä muiden tekijöiden joukossa.

Yrityksen tunnettuuden vähäinen merkitys opiskelijoiden joukossa on hiukan 

ristiriidassa sen seikan kanssa, että yrityksen maine koettiin tärkeäksi seikaksi. 

Ilmeisesti yrityksen maineen merkitys on se, ettei yrityksellä ole negatiivista mainetta. 

Näin ollen yrityksen tuntemattomuus ei vaikuta negatiivisesti työpaikanvalintaan kun 

taas yrityksen huono maine ei houkuta työnhakijaa.

Gablen ja Grahamin (2000) tutkimuksessa taasen yrityksen tunnettuus oli neljänneksi 

tärkein työpaikkakuvaan vaikuttavista tekijöistä. Voidaan sanoa, että toimiala ja 

tunnettuus ovat yhdysvaltalaisille opiskelijoille merkittävämpiä tekijöitä 

työpaikanvalinnassa kuin Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Tämä ero voi 

kertoa esimerkiksi erilaisista arvostuksista näiden kahden ryhmän välillä.

Huonoimmat pisteet työpaikanvalintaan vaikuttavista tekijöistä sai säännölliset työajat. 

Säännöllisiä työaikoja ei siis pidetty kovin merkittävänä tekijänä työpaikan valinnassa: 

jopa 44 % vastaajista arvioi, että säännöllisillä työajoilla ei ole merkitystä tai niillä on 

vain vähäinen merkitys. Luonnollisesti tuloksen arvioinnissa on otettava huomioon se 

seikka, että vastaajien keski-ikä on vain 24 vuotta. Varmaankin iän karttuessa ja 

perheiden perustamisen myötä myös säännöllisen työajan merkitys kasvaa.
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5.2 Naisten ja miesten vastauksien painotusten vertailu

Seuraavaksi vertailen miesten ja naisten vastauksia keskenään ja yritän löytää niiden 

väliltä joitain eroavuuksia. Taulukoissa 5.2 on tarkasteltu erikseen eri sukupuolten 

antamia pisteiden painotettuja keskiarvoja työpaikanvalintaan vaikuttaviin tekijöihin. 

Liitteenä (LIITE 3) on taulukot missä on esitetty naisten ja miesten vastausten suorat 

jakaumat ja eri pisteiden prosenttiosuudet.

Taulukko 5.2 Naiset ja miesten antamat pistekeskiarvot työpaikanvalintaan vaikuttaville 

tekijöille

Vaikuttava tekijä Naiset Vaikuttava tekijä Miehet

Vaihtelevat työtehtävät 3,23 Vaihtelevat työtehtävät ЗД1

Ylenemismahdollisuus 3,12 Ylenemismahdollisuus 3,33

Työnantajan maine 2,92 Työnantajan maine 2,83

Itsenäiset työtehtävät 2,88 Itsenäiset työtehtävät 2,67

Hyvä palkka 2,69 Hyvä palkka 2,94

Toimiala 2,50 Toimiala 2,33

Vakaa työllisyystilanne 2,27 Vakaa työllisyystilanne 2,22

Säännölliset työajat 2,27 Säännölliset työajat 1,28

Yrityksen tunnettuus 2,19 Yrityksen tunnettuus 2,00

Kansainvälisyys 2,04 Kansainvälisyys 2,44

Yleisesti naisten ja miesten vastaukset eivät paljon poikenneet toisistaan. Kummatkin 

sukupuolet arvostavat vaihtelevia työtehtäviä ja ylenemismahdollisuuksia. Miehet 

arvostavat naisia enemmän hyvää palkkaa ja naiset arvostavat miehiä enemmän 

itsenäisiä työtehtäviä: 73 % naisista piti niitä melko tai erittäin tärkeinä työpaikan 

valinnan kannalta. Miesten vastaava luku oli 50 %. Samoin naiset arvostavat miehiä 

enemmän säännöllisiä työaikoja: miehistä vain 17 % piti säännöllisiä työaikoja melko 

tai erittäin merkittävinä, kun taas naisten vastaava luku oli 43 %.
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Kolmas tekijä missä naisten ja miesten vastaukset poikkesivat toisistaan oli toimiala: 62 

% naisista pitää toimialaa melko tai erittäin merkittävä ja miesten vastaava luku on vain 

45 %. Muilta osin naisten ja miesten ei ollut löydettävissä suuria eroja.

Tuloksen perusteella opiskelijat edustavat yhtenäistä joukkoa sukupuolesta riippumatta. 

Tosin säännöllisten työaikojen suurempi merkitys naisille on osoitus siitä, että 

mahdollisesti perheen perustamiseen liittyvät seikat, kuten lastenhoito, ovat naisille 

tärkeämpiä kuin miehille. Palkan suurempi merkitys miehille voi taasen olla yksi syy 

siihen, miksi vielä Suomessakin miehet ansaitsevat naisia enemmän. Ehkä naistenkin 

pitäisi arvostaa hyvää palkkaa miesten tavoin, jotta sukupuolien välinen palkkakuilu 

saataisiin kurottua umpeen. Näiden tuloksien perusteella perinteiset naisten ja miesten 

roolit yhteiskunnassa ovat vielä vallalla: naiset hoitavat perheen työn ohessa ja miehet 

ovat perheen ensisijaisia tulonhankkijoita.

5.3 Erilaisten tekijöiden vaikutus yrityksen imagoon

Pyysin opiskelijoita arvioimaan erilaisten tekijöiden vaikutusta yrityksen imagoon. 

Vastaajat saivat halutessaan kuvailla, mitä eri tekijät hänelle henkilökohtaisesti 

merkitsevät. Olin hyvin tyytyväinen huomatessani, että moni vastaaja oli halunnut 

selventää omia näkemyksiään näistä tekijöistä. Näin sain kaipaamani lisäsyvyyttä 

heidän vastauksiinsa.

Taulukossa 5.3 on esitetty eri tekijöiden saamien pisteiden painotettu keskiarvo. 

Arvioinnissa käytetty skaala oli 0-4. Liitteenä (LIITE 4) on lisäksi taulukko, mistä 

ilmenee vastauksien suorat jakaumat ja prosenttiosuudet.
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Taulukko 5.3 Imagoon vaikuttavien tekijöiden saamat pistekeskiarvot

Vaikuttava tekijä

Organisaatiokulttuuri 3,00

Ylinjohto 2,82

Pörssikurssin kehitys 2,59

Yrityksen koko 2,57

Historia/Tarina 2,48

Eettiset toimintaperiaatteet 2,48

Suhde ympäristöasioihin 2,23

5.3.1 Organisaatiokulttuuri

Eniten vastaajien mielestä yrityksen imagoon vaikuttaa organisaatiokulttuuri: jopa 75 % 

piti sitä melko tai erittäin merkittävänä. Organisaatiokulttuuria analysoitiin mm. 

seuraavasti:

- “ Ihmiset luovat yrityksen.”

- “ Olennainen osa viihtymistä.”

- “ Näkyvä, työntekijät sitoutuneet yrityksen arvoihin parhaimmillaan.”

- “Ikärakenne, tavat tehdä töitä, muu elämän arvostaminen eli onko ihminen työtä 

varten vai työ ihmistä?”

- “ Hyvä meininki, tekemisen mielekkyys.”

Organisaatiokulttuurin nähtiin heijastelevan arvoja:

- “Mitä arvostamme?”

- “Tulee olla omien ajatusten mukainen, jotta voisi viihtyä yrityksessä.”

- “Miten toimitaan, mitkä tärkeimmät arvot?”
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Ilmeisesti opiskelijoiden mielestä yrityksellä, jonka organisaatiokulttuuri heijastelee 

haluttuja arvoja, on hyvä imago työnantajana. Myös kirjallisuudessa 

organisaatiokulttuuri määritellään siten, että se muodostuu jaetuista arvoista ja 

uskomuksista (Gray ja Balmer 2000, 697). Kappaleessa 2 todettiin useaan kertaan, että 

arvoilla on merkittävä rooli imagojen muodostumisessa. Saamieni tuloksien perusteella 

opiskelijat pitävät organisaatiokulttuuria ja siten myös yrityksen arvojen 

yhteensopivuutta omiin arvoihin merkittävänä seikkana yritysimagon kannalta.

5.3.2 Ylinjohto

Ylin johto vaikuttaa vastauksien perusteella melko tai erittäin merkittävästi yrityksen 

imagoon:

- “Yritystä ei pelasta mikään, jos sillä on huono johto. Toisaalta hyvät johtajat saavat 

aikaan ihmeitä.”

- “Yrityksen keulakuva.”

- “Jämäkkä käyntikortti.”

Vastaajien mielestä ylin johto luo yritykselle imagon sekä vision. Tosin vastauksien 

joukosta löytyi myös toisenlaisia kannanottoja:

- “Samat miehet vaihtavat monesti paikasta toiseen -> EI MERKITSE JUURI 

MITÄÄN.”

Johtajien edesottamukset eivät kuitenkaan jää huomiotta:

- “Esim. Mandatum/Sampo/Leonia johto vaikuttaa mielikuvaani yrityksestä 

negatiivisesti."

- “Osaava johto, keulakuvia ulospäin -> Sonera huono.”

Soneran kevään 2001 optiosekasotku ja johdon epäedullinen esiintyminen ovat 

ilmeisesti vaikuttaneet sen imagoon negatiivisesti.
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Ylin johto heijastelee yrityksen arvoja ulospäin, joten se kertoo myös 

organisaatiokulttuurista joka opiskelijoiden mielestä oli tärkein imagoon vaikuttava 

tekijä. Ylimieleinen tai vain omia etuja ajava yritysjohto kertoo ulkopuolisille omaa 

tarinaansa siitä, mitä yrityksessä pidetään tärkeänä ja millainen sen sisäinen kulttuuri 

on. Jos nämä ylimmän johdon antamat viestit ovat ristiriidassa henkilön omien arvojen 

kanssa, ei yritys houkuta hakeutumaan töihin.

5.3.3 Pörssikurssin kehitys

Pörssikurssin kehitystä pidettiin vastaajien joukossa tärkeänä tekijänä yrityksen 

imagolle: yli puolet vastaajista piti sitä imagon kannalta melko tai erittäin merkittävänä. 

Tämä tulos ei ollut yllättävä, sillä kevään 2001 aikana pörssikurssien vaihteleva kehitys 
on varmasti kiinnittänyt myös opiskelijoiden huomion. Myönteinen pörssikurssin 

kehitys koettiin tärkeäksi yrityksen imagolle:

- “Yritys menestyy, kun pörssikurssi korkealla -> PLUSSAA”

- “Kertoo firman tavoitteiden saavuttamisesta.”

- “Sijoittajien luottamus”.

Osa vastaajista ei kuitenkaan uskonut pörssikurssin heijastavan yrityksen todellista 

tilannetta:

- “Pinnallinen mittari.”

- “Talousuutisten välittämä kuva.”

- “Huvittavaa massapsygologiaa.”

Eräs vastaaja uskoi pörssikurssin kehityksen olevan riippuvainen viestinnästä:

“Kertoo paljon sijoittajaviestinnän tasosta.”
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Analyysien joukosta löytyi myös sijoittajan kannanotto:

- “Sijoittajana vaadin hyvää tuottoa rahoilleni. Kursseista näkee missä tapahtuu 

kasvua ja kehitystä.”

Pörssikurssin kehitys nähtiin myös heijastelevan ajan trendejä.

Tuloksia tarkastellessa on syytä muistaa, että vastaajat ovat pääasiassa kauppatieteen 

opiskelijoita jotka todennäköisesti seuraavat pörssiin liittyviä uutisia ja ovat 

kiinnostuneita yritysten taloudelliseen menestykseen liittyvistä tekijöistä. Tämä on yksi 

syy siihen, miksi pörssikurssi oli tässä tutkimuksessa näinkin merkittävä tekijä 

yritysimagolle. Tulos olisi varmasti toisenlainen, jos tutkimus olisi toteutettu vaikkapa 

humanistien antamien vastauksien perusteella.

5.3.4 Yrityksen koko

Vastaajista 68 % piti yrityksen kokoa imagon kannalta melko tai erittäin merkittävä 

seikkana. Suuri yritys koettiin uran kannalta paremmaksi:

- “Suuressa yrityksessä mahdollisuus tehokkaampaan tehtäväkiertoon.”

- “Isossa firmassa paremmat mahdollisuudet edetä.”

- “Suuri yritys -> potentiaalisesti enemmän etenemismahdollisuuksia.”

Toisaalta osa oli sitä mieltä, että suuri yrityksen koko lisää toiminnan jäykkyyttä ja 

byrokraattisuutta:

- “Vaikuttaa byrokraattisuuden asteeseen.”

- “ Pieni yritys joustavampi.”

- “ Suurempi -> vakaampi -> turvallisempi -> toisaalta konservatiivisempi.”
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Vastauksien perusteella voi päätellä, että työpaikka suuressa yrityksessä on kuitenkin 

halutumpi:

- “Suurempi koko, vaikutusvaltaa enemmän.”

- “Alitajunnassani on klisee, että haluaisin suureen firmaan.”

- “Isommat saavat äänensä paremmin kuuluville.”

- “Työssä etenemismahdollisuuksia/ kehitysmahdollisuuksia ulkomailla

Nähtävästi suuren firman tarjoamat uramahdollisuudet houkuttelevat tätä 

vastaajajoukko, jonka mielestä ylenemismahdollisuus on todella tärkeää 

työpaikanvalinnassa kuten aiemmin jo todettiin.

5.3.5 Yrityksen historia ja tarina

Yli puolet vastaajista piti yrityksen historiaa ja sen tarinaa melko tai erittäin 

merkittävänä asiana. Vastaajat kommentoivat kohtaa mm. seuraavasti:

- “Pahat mokat muistetaan.”

- “Paras puolustus yrityksen maineelle on historia. Parhaimmat imagot rakentuvat 

hyville tarinoille.”

- “Onko ollut valtionyhtiö...”

- “Kertoo taustasta, luo imagon firmalle.”

Vaikuttaa siis siltä, että menneisyys voi vaikuttaa imagoon sekä positiivisesti että 

negatiivisesti. Muutamalle vastaajalle historian merkitys olikin se, ettei kaapista löydy 

niitä kuuluisia luurankoja. Joukosta löytyi kuitenkin myös niitä, joiden mielestä 

historialla ei ole juuri merkitystä yrityksen imagoon:

- “ Ei juuri mitään vaikutusta, tärkeintä on nykyhetki ja tulevaisuus.”
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5.3.6 Eettiset toimintaperiaatteet

Eettisiä toimintaperiaatteita ei pidetty kovinkaan merkittävänä tekijänä: 48 % vastaajista 

piti sitä melko tai erittäin merkittävänä yrityksen imagolle. Eniten mainintoja sai 

lapsityövoiman käyttö.

- “Ei lapsityövoiman käyttöä.”

- “Kaksipiippuinen juttu, esim. lapsityövoiman käyttö.”

- “Miten suhtaudutaan esim. lapsityövoimaan.”

Samoin myös tasa-arvoisuus koettiin vastaajien joukossa tärkeäksi asiaksi:

- “Naiset, vähemmistöt, säännöt ahdistelusta, palkkaus periaatteet tärkeitä...”

- “Merkitsee palj on, tasa-arvoisuus...”

Eettisiä toimintaperiaatteita kuvailtiin myös moraaliseksi selkärangaksi, 

vastuullisuudeksi, ihmisläheisyydeksi sekä oikeudenmukaisuudeksi. Löytyipä joukosta 

yksi skeptikkokin:

- “ Sananhelinää...”

Kuitenkin voidaan päätellä, että eettiset toimintaperiaatteet vaikuttavat olennaisesti 

yrityksen imagoon ja sen houkuttelevuuteen työnantajana. Myös Gray ja Balmer (2000, 

698) toteavat, että eettiset toimintaperiaatteet ovat tärkeitä yrityskuvan 

muodostumisessa ja sitä kautta osa yrityksen menestymistä. Eettiset toimintaperiaatteet 

heijastelevat yrityksen arvoja, joten jos yrityksen toiminta on ristiriidassa henkilön 

arvomaailman kanssa yritys ei houkuta hakeutumaan töihin. Eräs opiskelija kuvailikin 

eettisten toimintaperiaatteiden merkitystä seuraavasti,

- “Että voisi tehdä töitä yrityksessä puhtaalla omallatunnolla.”
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5.3.7 Yrityksen suhde ympäristöasioihin

Yrityksen suhde ympäristöasioihin ei noussut kovinkaan vaikuttavaksi tekijäksi 

yrityksen imagolle: 39 % vastaajista uskoi ympäristöasioiden vaikuttavan melko tai 

erittäin paljon yrityksen imagoon. Eräs vastaaja totesikin: “Ympäristömyönteinen 

toiminta tulisi olla jo itsestään selvyys. Siksi se ei vaikuta mielestäni imagoon.”

Useimmiten vastaajien mieleen nousi sertifikaatit ja standardit. Samoin myös 

vastuullisuus liitettiin usein ympäristöasioihin. Vastaajien joukosta löytyi muutamia 

melko skeptisiä mielipiteitä yritysten ympäristömyönteisyydestä:

- “Hälinä alkaa siinä vaiheessa, kun joku menee pieleen.”

- “Näennäiset raportit.

Erään vastaajaan analyysi ilahdutti minua erityisesti:

- “ Tavoitellaanko maximaalista saastuttamista vai pyritäänkö reilusti norm, alittavaan 

päästöjen määrään.”

Tästä ja muista vastauksista voidaan päätellä, ettei yritys voi enää nykyään luoda 

itsestään ympäristömyönteistä imagoa keinotekoisin keinoin. Päinvastoin yritysten 

täytyy tuoda esille todellista näyttöä, että ympäristöasioiden eteen tehdään jatkuvasti 

työtä ja että ne ovat osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Kauniit luontokuvat 

vuosikertomuksessa eivät nykyisen vakuuta valistunutta opiskelijaa, jollei niillä ole 

yhteyttä todellisuuden kanssa.
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5.3.8 Imagoon vaikuttavien tekijöiden vaikutus eri sukupuolten silmin

Lopuksi vertailen lyhyesti naisten ja miesten mielipiteitä siitä, miten nämä tekijät 

vaikuttavat yrityksen imagoon. Taulukossa 5.4 on erikseen laskettu eri sukupuolten 

antamien pisteiden painotettu keskiarvo. Naisten ja miesten vastauksien suorat jakaumat 

ja prosenttiosuudet ovat esitetty liitteinä (LIITE 4) olevissa taulukoissa.

Taulukko 5.4 Naisten ja miesten antamat pistekeskiarvot imagoon vaikuttaville 

tekijöille

Vaikuttava tekijä Naiset Vaikuttava tekijä Miehet

Organisaatiokulttuuri 3,08 Organisaatiokulttuuri 2,89

Ylinjohto 2,77 Ylinjohto 2,89

Eettiset toimintaperiaatteet 2,62 Eettiset toimintaperiaatteet 2,28

Yrityksen koko 2,62 Yrityksen koko 2,50

Pörssikurssin kehitys 2,58 Pörssikurssin kehitys 2,61

Historia/Tarina 2,38 Historia/Tarina 2,61

Suhde ympäristöasioihin 2,27 Suhde ympäristöasioihin 2,17

Naisten ja miesten vastaukset ovat oikeastaan hämmästyttävän samankaltaisia. Eettiset 

toimintaperiaatteet oli kohta missä sukupuolten välillä oli jonkinlainen ero. Naisten 

mielestä yrityksen eettisillä toimintaperiaatteilla oli suurempi merkitys imagoon kuin 

miesten mielestä. Naisista 53 % uskoi eettisten toimintaperiaatteiden vaikuttavan 

yrityksen imagoon melko tai erittäin merkittävästi. Miesten vastaava luku oli 39 %. 

Tämäkin ero on melko pieni, mutta se vahvistaa yleisesti vallalla olevaa käsitystä että 

naiset ovat kiinnostuneempia eettisyyteen liittyvistä kysymyksistä. Aiemmin tuloksissa 

tuli esille, että naisille yrityksen toimiala oli merkittävämpi työpaikanvalintaan 

vaikuttava tekijä kuin miehille. Voisi päätellä, että erityisesti eettisesti arveluttavat alat 

eivät houkuta naisia.
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5.4 Yrityksen imagoon negatiivisesti vaikuttavat tekijät

Pyysin vastaajia kertomaan lyhyesti, mitkä asiat vaikuttavat heidän mielestään yrityksen 

imagoon erityisen negatiivisesti. Vastauksien perusteella monet erilaiset asiat koettiin 

negatiivisiksi yrityksen kannalta. Eniten mainintoja sai epäeettinen toiminta, 

ympäristöongelmat, irtisanomiset ja taloussotkut:

- “ Jokin ympäristökatastrofin aiheuttaminen, lapsityövoiman käyttö.’'

- “Massairtisanomiset, lakiongelmat.”

- “Epäeettiset toimintatavat, keinottelu, pelkkä häikäilemätön pyrkimys varallisuuden 

kasvattamiseen.”

- “Väärinkäytökset, piittaamattomuus yhteiskunnan moraalikäsityksistä.”

- “... välinpitämättömyys ihmisistä ja luonnosta, kovuus -> business, business -> ei 

eettisyyttä...”
- “ Epäeettinen toiminta (lapsityövoiman käyttö), ympäristöasioissa vastuuttomuus, 

johdon epärehellinen toiminta, epäoikeudenmukainen toiminta.”

- “Ympäristövahingot, “huonosti hoidetut” irtisanomiset..

Epäeettisen toiminnan merkitys nousi tärkeäksi syyksi negatiiviseen imagoon. Tämä on 

ristiriidassa sen seikan kanssa, että eettisiä toimintaperiaatteita ei pidetty kovin 

merkittävänä tekijänä yritysimagolle. Tutkimuksen tekijänä arvelen, että opiskelijat 

tarkastelivat eettisyyteen liittyviä seikkoja eri näkökulmasta kysymyslomakkeen eri 

kohdissa: eettisiä kysymyksiä saatetaan pitää vielä yleisesti ottaen toisarvoisina, mutta 

kysyessä konkreettisia tekijöitä yrityksen negatiiviseen imagoon eettiset tekijät saavat 

ikään kuin ”lihaa luitten päälle”: epätasa-arvo ja lapsityövoima ovat todellisia ongelmia 

myös kauppatieteilijöiden mielestä.
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Vastaavasti huomion arvoinen seikka on se, että niin monet opiskelijat mainitsivat 

ympäristöongelmat, vaikka aiemmin tuli esille että ympäristöasioiden hallintaa ei 

pidetty kovinkaan merkittävänä tekijänä yrityksen imagolle. Voidaan siis olettaa, että 

hallinnassa olevat ympäristöasiat vaikuttavat yrityksen imagoon neutraalisti. Ilmi 

tulevat ympäristöongelmat taas vaikuttavat imagoon negatiivisesti.

Yrityksen suhtautuminen henkilöstöön voi vastaajien mielestä vaikuttaa negatiivisesti 

imagoon:
“..työntekijöiden huono kohtelu/vähäinen arvostus.”

“ Huono työilmapiiri, huono työntekijöiden kohtelu.”

- “Ikärasismi, sukupuolisyrjintä...”

- “...alipalkkaus...”
” Henkilökunnan loppuun kuluttaminen...”

Erityisesti sukupuolinen häirintä tuli esiin monessa vastauksessa:

“ ... skandaalit (työpaikkakiusaus, seksuaalinen häirintä)...”

- “ Kähmintä monessa merkityksessä.

“...seksuaalinen häirintä -uutiset...”
Onkin ilmeistä, että Veikkauksen käpälöintiuutinen huhtikuussa 2001 laski sen imagoa 

tuntuvasti ainakin Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden mielestä.

Veikkauksen lisäksi myös Soneran imago oli kärsinyt negatiivisesta julkisuudesta. 

Syynä siihen oli optioepäselvyydet ja johdon epäonnistunut esiintyminen mediassa:

- “ Media vrt. Sonera.”

- “ Johdon riidat (Sonera)”

“Optioskandaalit (Sonera), liian suuri riskinotto (Sonera)..
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Myös tuote vaikutti muutamien vastaajien mielestä yrityksen imagoon:

- “ Terveydelle haitallisten tuotteiden myyminen.”

.vahingollinen/vaarallinen tuote..

“ ... tuote esim. tupakka.”

Tuotteen lisäksi myös organisaatiokulttuuri vaikutti muutaman vastaajan mielestä 

yrityksen imagoon:

“ Byrokraattisuus.”
- “ Pelkkiä insinöörejä talo täynnä.hurja voiton tavoittelu.”

- "... pysähtyneisyys, byrokraattisuus.”

Näistä vastauksista voikin päätellä, että opiskelijat haluavat työpaikan jonka arvot 

vastaavat omia arvoja. Eräs vastaaja totesikin, että yrityksen imagoa heikentää “omien 

arvojen vastainen toiminta”. Tämä vahvistaa jo useasti todettua seikkaa, että 

yritysimagon muodostumiseen vaikuttaa erityisesti ihmisen omat arvot ja näin ollen 

työpaikkakuvan pitää vastata henkilön minä-kuvaa.

Saamieni vastuksien perusteella voi päätellä, että erityisesti negatiiviset uutiset 

poimitaan nykyisestä informaatiotulvasta: opiskelijat olivat käyttäneet aikaa erityisesti 

tähän kysymykseen. On ilmeistä, että yrityksistä julkisuuteen kantautuvat huonot uutiset 

vaikuttavat nopeasti yrityksen imagoon. Erityisesti Sonera, joka ei saanut kovin 

mairittelevaa julkisuutta alkuvuonna 2001, mainittiin monessa vastauksessa. Samoin 

Veikkaus Oy nousi esille muutamissa vastauksissa ja sukupuoliseen häirintään yleensä 

viitattiin useasti. Veikkauksen julkisuuteen noussut seksuaalinen häirintä -skandaali oli 

muistunut ilmeisesti monen vastaajan mieleen.
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Yrityksen imagoon negatiivisesti vaikuttaa siis ainakin negatiivinen julkisuus. Luvussa 

2 tarkasteltiin median merkitystä imagon muodostumisessa. Siinä yhteydessä mainittiin, 

että jo kaupallisuuden nimissä, media mielellään julkaisee räväköitä ja huomiota 

herättäviä uutisia, jotka ovat usein negatiivisesti sävyttyneitä. Tänä päivänä yrityksen on 

toivotonta yrittää piilotella toimintaansa liittyviä epäkohtia. Ne tulevat julki ja niillä on 

vaikutusta yrityksen imagoon. Vaikka kohu-uutiset toisinaan aiheuttavat kyllästymistä, 

voidaan kuitenkin ajatella että median rooli on romahduttaa valheellisia kuvia, joita 

yritykset saattavat yrittää luoda.

5.5 Yritysimagon vaikutus työpaikanvalintaan

Pyysin vastaajia arvioimaan, miten yrityksen imago vaikuttaa heihin 

työpaikanvalinnassa. Tutkin vastaukset ja jaoin ne kolmeen eri kategoriaan: imago 

vaikuttaa, imago ehkä vaikuttaa, imago ei vaikuta työpaikanvalintaan. Suurin osa 

vastaajista oli sitä mieltä, että yrityksen imagolla on heille merkitystä työpaikan 

valinnassa. Jopa 26 vastaajaa 44 vastaajasta myönsi imagon merkityksen työpaikan 

houkuttelevuuteen.

Näistä 26 vastaajasta useat käyttivät sanaa arvot kuvaillessaan imagon merkitystä 

työpaikan valinnassa:

- “Arvot pitää olla kohdallaan.”

- “Yrityksellä pitää olla samat arvot kuin itselläkin.”

- “Haluan omia arvoja vastaavaan työpaikkaan”

Työpaikasta haluttiin olla myös ylpeitä:

- “ Työnantajaa ei pitäisi hävetä.”

- “ Haluan positiiviseen firmaan.”

“Haluan olla ylpeä työnantajastani.”
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Yksi vastaaja myönsi suoraan statuksen merkityksen itselleen:

- . .sosiaalinen status, sädekehä yrityksen ympärillä.”

Osa vastaajista oli sitä mieltä, että työpaikanvalinta perustuu ainakin osittain 

mielikuviin:

- “Faktatiedot yleensä huterat.”

- “Antaa käsityksen firmasta.”

- .jos ei muuten tunne yritystä.

- “Valinta perustuu viimekädessä mielikuviin.”

Näiden vastauksien perusteella voidaankin todeta, että yritykselle on tärkeää huomioida 

imagon merkitys erityisesti henkilöstönhankinnassa. Yksi vastaaja totesikin, että 

yrityksen imago “vaikuttaa työtarjouksien järjestykseen”.

Vastaajista 15 oli sitä mieltä, että yrityksen imago ehkä vaikuttaa työpaikanvalintaan. 

Monen mielestä negatiivisella imagolla on vaikutusta:

- “Huonon imagon firmaa ei halua ainakaan ensimmäiseksi työpaikaksi.”

- “Jos on erityisen huono maine. Tuntemattomuus ei siis vaikuta.”
Edellinen vastaus vahvisti aiemmin tässä luvussa esittämääni käsitystä, että yritys saa 

työnhakijan kannalta olla tuntematon kunhan sillä ei ole huonoa mainetta.

Näistä 15 vastaajasta useat olivat sitä mieltä, että imagolla on merkitystä erityisesti 

ensimmäisen työpaikan kohdalla:

- “Työuran alkuvaiheessa, hyvämaineisen firman työtodistuksella voi hakea helposti 

uutta työpaikkaa.”

- “Ensimmäisen työpaikan kohdalla vaikuttaa.”
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Yksi vastaaja uskoi hyvän imagon olevan ikään kuin palkan lisä:

- “Hyvä imago kompensoi palkkaa ja työn mielekkyyttä. Huonon imagon firmassa 

palkka ja työn sisältö korostuvat.”

Vain kaksi vastaajaa totesi, ettei yrityksen imagolla ole heille merkitystä 

työpaikanvalinnassa. Toinen heistä totesi, että muut asiat kuin imago ovat tärkeämpiä. 

Toinen taas uskoi, että imago on muille tärkeämpää kuin hänelle henkilökohtaisesti.

Kappaleessa 3 tuli ilmi, että yrityksen hyvän imagon koetaan siirtyvän myös 

työntekijään. Näin ollen hyvän imagon omaava yritys houkuttaa työntekijöitä. Tässä 

tutkimuksessa saatu tulos vahvistaa tätä näkemystä: yritysimagolla on merkitystä 

työpaikanvalinnassa tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden mielestä. 

Opiskelijat haluavat olla töissä yrityksessä, mistä he voivat olla ylpeitä ja työpaikka 

“hyvässä firmassa” koettiin myös kasvattavan statusta työmarkkinoilla sekä 

yhteiskunnassa yleensäkin

Lisäksi on muistettava, että imagon muodostumiseen vaikuttaa ihmisen omat arvot ja 

uskomukset jotka näin ohjaavat käyttäytymistä myös työpaikanvalinnassa. Tätä seikkaa 

tukee se, että opiskelijat käyttivät tässäkin kysymyslomakkeen kohdassa sanaa arvo

useaan otteeseen.
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6. SUOSITUIMMAT YRITYKSET JA NIIHIN LIITETYT IMAGOT 

6.1 Suosituimmat yritykset

Tutkimuslomakkeessa opiskelijoilta pyydettiin nimeämään mielestään kolme 

houkuttelevinta työnantajaa. Lisäksi heillä oli mahdollisuus kuvailla lyhyesti 

valitsemiaan yrityksiä. Kaikki 44 vastaajaa ovat nimenneet jonkin yrityksen 

ykkösvaihtoehdokseen. Toiseksi houkuttelevimman vaihtoehdon osasi nimetä 30 

vastaajaa ja kolmanneksi houkuttelevimman vaihtoehdon löysi enää vain 20 vastaajaa.

Tarkastelen seuraavaksi pääasiassa opiskelijoiden ykkösvaihtoehdoksi nimeämiä 

työnantajia. Ensimmäinen huomioni on, että vastausten hajonta on todella suuri: 

mielekkäimmäksi työnantajaksi nimettiin yhteensä 26 eri yritystä. Näistä 26 

vaihtoehdosta Nokia mainittiin kuudesti ja se oli sen perusteella suosituin. Nokia lisäksi 

sai vielä kuusi mainintaa toiseksi suosituimmaksi työnantajaksi ja yhden maininnan 

kolmanneksi suosituimmaksi yritykseksi

Taulukko 6.1 Suosituimmat yritykset

Yritys 1.
Mainintoja

Vaihtoehto 2. Vaihtoehto 3. Vaihtoehto
Nokia 6 6 1
Accenture 5 2 2
Boston C G 3
Mckinsey 3
Finnair 2 1 1
UPM-Kymmene 2 1
Fazer 2 1
Psyko 1 1
Fortum 1 1
Marimekko 1 1
Sonera 1 1
Stora-Enso 1 1
Alma media 1
Capman 1
Compaq 1
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Yritys 1. Vaihtoehto 2. Vaihtoehto 3. Vaihtoehto
Diacor 1
Elisa 1
EMI 1
ESBC 1
Evli 1
Handelsbanken 1
KPMG 1
Marcus Evans 1
OM 1
Sanoma Wsoy 1
Siemens 1
Viestintä/"mobiili" 1
yritys
YIT 1
Nordea 3 1
CDMC 1
CGEY 1
ExxonMobil 1
FC Jokerit 1
HP 1
LOreal 1
Mehiläinen 1
Nokia renkaat 1
Opetusvirasto 1
Osuuspankki 1
Paulig 1
SAP 1
Skanska 1
SONY 1
Talent partners 1
Telia 1
ABB 1
OKO 1
Oma yritys 1
Orion 1
PWHC 1
Suunnittelukolmio 1
suurläheystöt 1
UM 1
Universal 1
Writer's house 1

44 30 20
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Seuraavaksi tarkastelen opiskelijoiden mielipiteitä Nokian imagosta:

- “ NOKIA - vain muutos on pysyvää. Loistava! Ihmiset viihtyvät ja yritys kasvaa ja 

tekee hyvää tulosta”
Tämä vastaajaa oli aloittamassa työn Nokialla kuukauden kuluttua: Nokia on saamassa 

vahvuuteensa todella motivoituneen ja innostuneen työntekijän. Seuraava Nokian 

valinnut osasi kuvata yritystä toteamalla vain “Hyvä imago”. Kolmas uskoi Nokian 

olevan dynaaminen mahdollisuuksien yritys. Nokialla on myös maine huonona 

palkanmaksaj ana:

- “Nokia, huono palkka, hyvät edut ja erittäin hyvä työkokemus.”

Ilmeisesti työkokemus Nokialla parantaa työnsaantimahdollisuuksia myöhemmin. 

Viides Nokian valinnut ilmeisesti valitsi yrityksen pidemmällä tähtäimellä, koska hän 

uskoi Nokialla olevan hyvät etenemismahdollisuudet myös kansainvälisesti. Jatkossa 

tarkastelen näiden kuuden vastaajan vastauksia muutamissa oleellisiksi katsomissani 

kohdissa

Nokian toiseksi houkuttelevimmaksi nimeämät käyttivät siitä mm. seuraavia 

adjektiiveja: dynaaminen, kansainvälinen, menestyvä, edistyksellinen,

maailmanlaajuinen, suuri ja turvallinen. Nokialla näyttäisi olevan erittäin hyvä imago 

opiskelijoiden silmissä. Tosin muutamat mainitsivat, että Nokia ei maksa hyvää 

palkkaa. Tästä voisi päätellä, että Nokialla muut edut kompensoivat palkkaa. Ehkäpä jo 

se, että voisi sanoa työskentelevänsä Nokialla on osa “palkkaa".

Seuraavaksi eniten mainintoja suosituimmaksi työnantajaksi sai Accentur. Accenturen 

valitsi ykkösvaihtoehdoksi viisi vastaajaa. Se sai kaksi mainintaan sekä toiseksi että 

kolmanneksi houkuttelevammaksi työnantajaksi. Accenturea kuvailtiin dynaamiseksi, 

joustavaksi, kansainväliseksi sekä arvostetuksi. Eräs vastaaja uskoi, että Accentur pitää 

huolta henkilöstöstään. Eniten Accenturea kuvailtiin adjektiiveilla nuorekas sekä 

kansainvälinen. Yksi vastaaja kuvaili sitä myös päämäärätietoiseksi. Lisäksi uskottiin, 

että Accentur tarjoaa hyvät etenemismahdollisuudet.
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Mielestäni kiinnostavin arvio Accenturesta oli se, jonka mukaan yritys on trendikäs 

sekä myös tyylikäs. Olisi mielenkiintoista pohtia niitä tekijöitä, mitkä tekevät 

yrityksestä tyylikkään. Arviosta ei käynyt ilmi tarkoittiko vastaaja Accenturen ulkoisia 

puitteita, mainontaa vai mahdollisesti konsulttien ulkoista olemusta.

Boston Consultin Group ja McKinsey jakoivat kolmannen sijan: kumpikin yritys sai 

kolme mainintaa suosituimmaksi työnantajaksi. Boston Consultin Groupia kuvailtiin 

perinteiseksi, konservatiiviseksi, dynaamiseksi, vaativaksi ja kansainväliseksi. 

McKinsey koetiin myös kansainväliseksi. Sitä kuvailtiin lisäksi adjektiiveilla arvostettu 

ja asiantunteva.

Konsulttiyritykset olivat siis hyvin edustettuina: Accenturen, Boston Consultin Groupin 

ja McKinseyn lisäksi mainittiin kerran myös KMPG. Niinpä 12 vastaajaa 44 vastaajasta 

piti konsulttiyritystä houkuttelevimpana työnantajana. Tarkastelen tästä lähtien näitä 12 

vastausta kokonaisuutena oleellisiksi katsomissani kohdissa.

Suosituimpien yritysten joukossa oli edustettuina perinteisiä suomalaisia työnantajia, 

mm. Fazer mainittiin kaksi kertaa, samoin Finnair ja UPM-Kymmene. Stora-Enso, 

Marimekko ja Fortum mainittiin kerran. Nämä yhdeksän vastaajaa olivat käyttäneet 

yritysten yhteydessä seuraavia adjektiiveja: perinteikäs, vakaa ja luotettava. Eräs 

opiskelija kuvaili suosikkiyrityksekseen valitsemaansa UPM-Kymmeneä sanalla 

vanhoillinen. Sanalla vanhoillinen on yleensä negatiivinen lataus, mutta nähtävästi 

löytyy myös niitä joiden mielestä vanhoillisuus on positiivinen ominaisuus.

Suomalaisuus korostui erityisesti muutamissa vastauksissa:

- ” OKO - hyvin hoidettu suomalainen pankki.”

- ” Marimekko - suomalaista suunnittelua”

- ”Osuuspankki - suomalainen.”
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Voidaan siis tehdä johtopäätös, että ainakin osa opiskelijoista arvostaa myös perinteisiä 

ja vakaita suomalaisia työnantajia. Esimerkiksi metsäteollisuuden jätit koettiin 

perinteisiksi yrityksiksi. Metsäteollisuus on ollut huolissaan siitä, ettei se ole kyllin 

seksikäs houkuttelemaan uusia työntekijöitä (Ojanperä, 2000, 10). Metsäteollisuuden on 

kaiketi luotettava siihen, että tulevaisuudessakin löytyy hyviä työntekijöitä jota 

arvostavat perinteitä ja vakautta.

Olen tarkastellut näiden yhdeksän ”vakaan suomalaisen” suosikkiyrityksekseen 

valinneiden vastuksia erikseen ja vertailen niitä kappaleessa 6.3 Nokian tai 

konsulttiyrityksen suosikkiyrityksekseen valinneiden vastauksiin.

Taulukkoon 6.2 on kerätty suosituimpiin työnantajavaihtoehtoihin liitetyt adjektiivit. 

Nämä adjektiivit kertovat siitä, mitä opiskelijat pitävät arvostettavina ominaisuuksina. 

Kuten edellä totesin, opiskelijoiden arvostukset poikkeavat toisistaan näinkin pienen, 44 

henkilön, ja homogeenisen joukon sisällä.

Taulukko 6.2 Suosikkiyritysten kuvailussa käytetyt adjektiivit

Yritys Kuvailevat adjektiivit
Nokia dynaaminen, kansainvälinen, menestyvä, edistyksellinen, 

nopea, huono palkanmaksaja
Accenture dynaaminen, kansainvälinen, nuorekas, arvostettu, 

päämäärätietoinen, menestyvä, nykyaikainen, trendikäs, 
tyylikäs

Boston Consulting Group dynaaminen, kansainvälinen, vaativa, perinteikäs, 
konservatiivinen

McKinsey kansainvälinen, arvostettu, asiantunteva
Finnair suomalainen, perinteikäs, luotettava
Fazer suomalainen, perinteikäs
UPM-Kymmene kansainvälinen, suuri, vanhoillinen
Stora-Enso Suomen paras, kansainvälinen, vakaa, vastuullinen
Marimekko suomalainen, naisellinen, muodikas
Fortum perinteikäs, vakaa
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6.2 Suosikkiyritysten arviointia

Pyysin vastaajia arvioimaan valitsemaansa suosikkiyritystä kriteereillä, jotka olivat 

samoja joiden merkittävyyttä he aiemmin arvioivat potentiaalisen työantajan valinnassa. 

Tarkoituksenani on pohtia, miten hyvin valitun suosikkiyrityksen mielikuva vastaa 

opiskelijoiden painotuksia potentiaalisen työnantajan valinnassa.

Taulukossa 6.3 on rinnakkain opiskelijoiden työpaikanvalintaan vaikuttaville tekijöille 

antamien pisteiden painotettu keskiarvo sekä suosikkityönantajan arvioinnin yhteydessä 

eri tekijöille annettujen pisteiden painotettu keskiarvo. Arvioinnissa käytettiin asteikko 

0-4 nolla ollessa vähiten merkittävä ja neljän erittäin merkittävä arvo. 

Suosikkiyrityksen arvioinnin suorat jakaumat ja prosenttiosuudet on esitetty liitteenä 

(LIITE 5) olevassa taulukossa.

Taulukko 6.3 Työpaikanvalintaan vaikuttavien tekijöiden ja suosikkityönantajan 

saamien pistekeskiarvojen vertailu

Tekijän vaikutus

työpaikanvalintaa

Suosikki työnantajaa

kuvaileva ominaisuus

Hyvä palkka 2,80 2,80

Ylenemismahdollisuus 3,20 3,16

Vakaa työllisyystilanne 2,25 2,61

Vaihtelevat työtehtävät 3,18 3,32

Itsenäiset työtehtävät 2,80 2,95

Säännölliset työajat 1,86 1,98

Kansainvälisyys 2,20 3,30

Yrityksen tunnettuus 2,11 3,45

Toimiala 2,43 3,66

Työnantajan maine 2,89 3,50
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Opiskelijoiden suosikkiyritykset maksavat mielikuvan perusteella odotusten mukaista 

palkkaa. Samoin suosikkiyritykset keskimäärin tarjoavat sellaisia 

ylenemismahdollisuuksia, mitä opiskelijat arvostavat työpaikan valinnassa. Alle puolet 

opiskelijoista piti vakaata työllisyystilannetta melko tai erittäin merkittävänä 

työpaikanvalinnassa. Suosikkiyritykset näyttävän tarjoavan kuitenkin parempaa 

työllisyysturvaa, sillä 61 % opiskelijoista uskoi sen tarjoavan vakaan työllisyyden.

Valitut suosikkiyritykset olivat keskimäärin kansainvälisempiä kuin opiskelijat 

potentiaaliselta työnantajaltaan odottivat: 84 % opiskelijoista uskoi sanan

kansainvälinen kuvaavan valitsemaansa suosikkiyritystä melko hyvin tai hyvin. 

Vastaavasti suosikkiyritykset olivat tunnettuja opiskelijoiden mielikuvien perusteella, 

vaikka tunnettuutta ei pidetty kovin merkittävänä asiana työnantajan valinnassa. 

Opiskelijoiden suosikkiyritykset olivat heidän mielikuviensa perusteella hyvämaineisia: 

jopa 97 % uskoi hyvän maineen kuvaavan suosikkiyritystään melko tai erittäin hyvin.

Opiskelijat nimesivät suosikkiyrityksikseen siis pääasiassa tunnettuja ja hyvämaineisia 

yrityksiä. Huomion arvoinen seikka on se, että opiskelijoilla ei ollut käytettävissä 

valmista listaa yrityksistä vaan heidän piti poimia yritysten nimet omasta muististaan. 

Niinpä ei ole yllättävää, että nämä tunnetut ja hyvämaineiset yritykset valikoituivat 

suosikkiyrityksiksi. Voidaan myös olettaa, että oikeassa työnhakuti lanteessa 

opiskelijoiden huomio kiinnittyy tunnettuihin yrityksiin, jotka eivät ole saaneet 

kovinkaan negatiivista julkisuutta mediassa.
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6.3 Opiskelijoiden mielikuvien vertailua (Nokia, konsulttiyritykset, vakaat suomalaiset)

Seuraavaksi tutkin Nokian, konsulttiyrityksen tai ”vakaan suomalaisen” 

suosikkiyrityksekseen valinneiden opiskelijoiden mielikuvia niistä. Taulukossa 6.4 on 

näiden kolme eri ”luokan” edustajien antamat pistekeskiarvot suosikkityönantaji 1 leen.

Taulukko 6.4 Yritysten arviointia mielikuvien perusteella.

Vaikuttava tekijä Nokia Konsultti

yritykset

Vakaat

suomalaiset

Hyvä palkka 2,00 3,50 2,44

Ylenemismahdollisuus 3,33 3,17 2,89

Vakaa työllisyystilanne 2,83 2,17 3,00

Vaihtelevat työtehtävät 3,33 3,58 2,67

Itsenäiset työtehtävät 3,00 2,83 2,78

Säännölliset työajat 2,17 0,92 2,78

Kansainvälinen 4,00 3,58 3,22

Tunnettu 4,00 3,50 3,78

Mielenkiintoinen toimiala 3,67 3,67 3,56

Hyvä maine 3,83 3,33 3,33

Nokialla on maine, kuten jo aiemminkin on jo todettu, huonona palkanmaksajana. 

Konsulttiyritykset taasen houkuttavat opiskelijoita ehkä juuri palkan takia. Toisaalta 

Nokian valinneet opiskelijat uskoivat siellä olevan hyvät ylenemismahdollisuudet. 

Työpaikan varmuuteen uskoivat eniten ”vakaan suomalaisen” suosikkiyrityksekseen 

valinneet.
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Konsulttiyrityksen suosikkiyrityksekseen valinneet antoivat enemmän pisteitä 

vaihtelevat työtehtävät -tekijälle. Eniten itsenäisiä työtehtäviä uskoivat saavan Nokian 

suosikkiyrityksekseen valinneet. Säännöllisillä työajoilla ei ilmeisesti ole merkitystä 

konsulttiyrityksen suosikkiyrityksekseen valinneille. Parhaiten säännöllisiä työaikoja 

suosikkiyrityksen uskoi tarjoavan ”vakaan suomalaisen” valinneet opiskelijat.

Kaikki Nokian valinneet opiskelijat uskoivat sen olevan kansainvälinen ja tunnettu. 

Myös konsulttiyrityksen tai ”vakaan suomalaisen” valinneet opiskelijat uskoivat niiden 

olevan melko kansainvälisiä ja tunnettuja. Kaikki opiskelijat uskoivat valitsemansa 

suosikkiyritykset edustavan melko mielenkiintoista alaa. Suosikkiyrityksen hyvään 

maineeseen uskoivat parhaiten Nokian valinneet. Mielikuva Nokiasta näyttää olevan 

hyvin positiivinen huolimatta siitä, ettei sen uskota maksavan kovin hyvää palkkaa.

Konsulttiyritykset ilmeisesti taas kiinnostavat opiskelijoita hyvän palkan takia, 

päinvastoin kun Nokia. Tämän palkan eteen ollaan valmiita tekemään töitä kellonajoista 

piittaamatta. Tosin täytyy todeta, että konsulttiyritysten mielikuva on opiskelijoiden 

mielissä muiltakin kuin palkan osalta erittäin positiivinen.

6.4 ”Nokialaisten, konsulttien ja vakaiden suomalaisten” työpaikanvalintaan 

vaikuttavien kriteerien vertailua

Tässä kappaleessa tarkastelen Nokian, konsulttiyrityksen tai ”vakaan suomalaisen” 

suosikkiyrityksekseen valinneiden opiskelijoiden mielipiteitä siitä, mitkä tekijät 

vaikuttavat työnantajan valintaan. Aiemmin kappaleessa 5.1 olen esittänyt näiden 

tekijöiden saamat pistekeskiarvot, kun tarkastelin kaikkia kyselyyn osallistuneiden 

vastauksia. Taulukossa 6.5 on ”nokialaisten, konsulttien ja vakaiden suomalaisten” 

antamat pistekeskiarvot työnantajan valintaan vaikuttaville tekijöille.
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Taulukko 6.5 Työpaikanvalintaan vaikuttavat tekijät

Vaikuttava tekijä ”Nokialaiset” ”Konsultit” ”Vakaat
suomalaiset”

Hyvä palkka 2,83 3,08 2,78

Ylenemismahdollisuus 3,50 3,17 3,22

Vakaa työllisyystilanne 2,00 2,08 2,67

Vaihtelevat työtehtävät 3,33 3,08 3,33

Itsenäiset työtehtävät 2,50 2,50 2,89

Säännölliset työajat 1,67 1,25 2,78

Kansainvälisyys 1,83 2,50 2,00

Tunnettuus 2,17 2,25 2,22

Toimiala 2,33 2,33 2,11

Maine 3,83 3,08 2,89

Konsulttiyrityksen suosikkityönantajakseen valinneet arvostivat eniten hyvää palkkaa. 

Ero Nokian tai vakaan suomalaisen valinneisiin ei ole suuri. Huomion arvoista on 

kuitenkin se, että nämä kahden ryhmän edustajat tinkivät palkkavaatimuksestaan 

valitessaan suosikkityönantaj aa (Taulukko 6.4). Konsulttiyrityksen valinneet taasen 

uskoivat, että konsulttiyritys tarjoaa hyvää palkkaa.

Konsultin uralle aikovilla oli vähiten merkitystä säännöllisillä työajoilla. He jopa 

tinkivät siitä valitessaan konsulttiyrityksen suosikkiyrityksekseen. Säännölliset työajat 

olikin ainoa asia mistä opiskelijat joutuivat tinkimään valitessaan konsulttiyrityksen 

suosikkityönantajakseen.
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Vakaan suomalaisen suosikikseen valinneet taas arvostivat muita enemmän säännöllisiä 

työaikoja ja uskoivat suosikkiyritysten myös tarjoavan sitä. He myös arvostivat muita 

enemmän vakaata työllisyystilannetta. Säännöllisten työaikojen ja vakaan 

työllisyystilanteen takia he olivat valmiita tinkimään palkan lisäksi 

ylenemismahdollisuuksista sekä vaihtelevista ja itsenäisistä työtehtävistä 

suosikkityönantajaa valitessaan (Taulukko 6.4).

Nokia suosikkiyrityksekseen valinneet eivät tinkineet vaatimuksistaan muuten kuin 

palkan ja ylenemismahdollisuuksien osalta. Tälle joukolle merkittävin tekijä työpaikan 

valinnassa oli työnantajan maine. Voidaan päätellä, että juuri Nokian imago houkuttaa 

opiskelijoita hakeutumaan sinne töihin. Yrityksen imagon koetaan vaikuttavan ihmisen 

omaan imagoon ja työskentely hyvämaineisessa yrityksessä lisää työntekijän arvostusta 

yhteiskunnassa yleensäkin. Tämä on varmasti yksi syy Nokian suuren suosioon 

työnantajana.

Voidaan todeta, että vaikka tutkimukseen osallistunut joukko oli hyvin homogeeninen 

niin vastaajien välillä on siis eroja: toiset arvostavat palkkaa ja ovat valmiita tinkimään 

vapaa-ajasta. Toiset taas haluavat elämän olevan säännöllistä ja vakaata. Näihin 

opiskelijoiden työpaikalle asettamiin vaatimuksiin vaikuttaa heidän arvonsa.

Työpaikanvalinta tehdään usein miten yrityskuvan perusteella, joka heijastelee taas 

yrityksen omia arvoja. Jos yrityksen arvot vastaavat ihmisen arvoja, yritys koetaan 

potentiaaliseksi työnantajaksi.
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6.5 Erilaisten kanavien merkitys imagon muodostumisessa

Muodostaakseen imagon tietystä yrityksestä vastaanottajan on täytynyt tulla tietoiseksi 

siitä jollain tavoin. Pyysinkin opiskelijoita arvioimaan eri kanavien merkittävyyttä siinä, 

miten he ovat saanet tietoa suosikkiyrityksekseen valitsemastaan yrityksestä. 

Taulukossa 6.4 on opiskelijoiden eri kanaville antamien pisteiden painotettu keskiarvo. 

Kanavien merkittävyyttä opiskelijat arvioivat skaalan 0-4 mukaan nollan ollessa vähiten 

merkittävä ja neljä erittäin merkittävä arvo. Liitteenä (LIITE 6) on taulukko, missä on 

esitetty vastauksien suorat jakaumat ja prosenttiosuudet.

Taulukko 6.4 Eri kanavien saamat pistekeskiarvot

Kanava

Lehdet 2,77

Ystävät/ Opiskelukaverit 2,55

Internet 2,52

Yrityksen tuotteet 2,41
Mainonta 1,98

Televisio 1,55

Messut 1,48

HKKK/ Luennot 1,48

Sukulaiset 1,45

Työkokemus 1,30

V uosikertomukset UI

Lehdet olivat merkittävin kanava siinä, miten opiskelijat olivat tulleet tietoisiksi 

suosikkiyrityksestään: 73 % opiskelijoista piti sitä melko tai erittäin merkittävänä 

kanavana.
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Lehtien jälkeen toiseksi merkittävämmäksi tiedonsaannin kanavaksi nousi ystävät ja 

opiskelukaverit: jopa 63 % opiskelijoista olivat saaneet tietoa suosikkiyrityksestään 
tämän sosiaalisen verkoston kautta melko tai erittäin merkittäväksi katsomallaan tavalla. 

Yritysten onkin tämän perusteella syytä kohdella hyvin kesätyötekijöitään tai vierailevia 

opiskelijaryhmiä: jos vanha uskomus, että huonot uutiset leviävät hyviä uutisia 

laajemmin, pitää paikkansa, opiskelijoiden negatiiviset kokemukset yrityksistä ovat 

nopeasti yleisessä tiedossa Helsingin kauppakorkeakoulun käytävillä.

Internet oli myös suosittu tiedon valtaväylä, minkä avulla yli puolet opiskelijoista oli 

tutustuneet suosikkiyritykseensä melko tai erittäin merkittäväksi katsomallaan tavalla. 

Huomion arvoista on se, että perinteinen painotuote ja sosiaalinen kanssakäyminen 

koettiin opiskelijoiden joukossa paremmaksi tavaksi saada informaatiota yrityksistä.

Yritysten tuotteet olivat olleet merkittävämpiä tiedonsaamisen kannalta kuin mainonta: 

59 % opiskelijoista piti tuotteita melko tai erittäin merkittävänä siinä, miten he olivat 

suosikkiyritykseensä tutustuneet. Kaikki Nokian nimeen vannovat taas pitivät tuotetta 

melko tai erittäin merkittävänä tiedonsaannin keinona. Tämä ei ole yllättävä havainto, 

sillä varmasti lähes kaikki suomalaiset ovat kuulleet käsitteestä Nokian kännykkä.

Mainonta ei ole esittänyt kovin suurta roolia tiedonvälittäjänä. Mainonnan kohdalla 

haluan kuitenkin mainita, että viiden kuudesta Nokian suosikkiyrityksekseen valinneen 

opiskelijan mielestä mainonta oli ollut melko tai erittäin merkittävä tiedonvälittäjä..

Näiden vastauksien perusteella voi päätellä, etteivät opiskelijat vietä kovinkaan paljon 

aikaa televisiota katsellen. Toisaalta voisi ajatella, etteivät he ainakaan kovin usein 

katso uutis- tai ajankohtaislähetyksiä: 48 % opiskelijoista oli sitä mieltä, että television 

merkitys tiedonvälittäjänä ei ollut ollenkaan tai vain hiukan merkittävä.
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Messut ja HKKK:n luennot eivät saaneet kovin hyviä pisteitä. Helsingin 

kauppakorkeakoulun luennot olivat neljänneksen mielestä melko tai erittäin merkittävä 

tapa tulla tutuksi mainittuihin suosikki yrityksiin. Tosin suurin osa, kahdeksan 

kahdestatoista, konsulttiyrityksen suosikkiyrityksekseen valinnutta oli tutustunut niihin 

luennoilla.

Noin kolmannes oli tutustunut suosikkiyritykseensä myös sukulaistensa välityksellä. 

Suurin osa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että sukulaisilla ei ole ollenkaan tai vain 

hiukan merkitystä tiedonvälittäjänä. Puolet opiskelijoista katsoi, ettei työkokemuksella 

ole ollut minkäänlaista merkitystä tiedonvälityksen kanavana. Kolmannes kuitenkin oli 

saanut tietoa suosikkiyrityksestään juuri työelämän kautta melko tai erittäin 

merkittävällä tavalla.

Vähiten pisteitä sai vuosikertomukset. Toisaalta voi olettaa, että yrityksen 

vuosikertomukseen tutustutaan vasta sen jälkeen kun yrityksestä on tultu tietoisiksi.

6.6 Suosikkiyrityksiin liittyvän uutisoinnin seuraaminen

Seuraavaksi pyysin opiskelijoita kertomaan, seuraavatko he suosikkiyritykseensä 

liittyvää uutisointia. Pyysin heitä myös mainitsemaan mielestään tärkeimmät kanavat, 

mitä he käyttävät suosikkiyrityksensä ajankohtaisten asioiden seuraamiseen.

Suurin osa eli 35 vastaajaa 44 vastaajasta uskoi seuraavansa aktiivisesti 

suosikkiyritykseensä liittyvää uutisointia. Eniten käytetty kanava uutisten seuraamiseen 

oli lehdet: 22 opiskelijaa kertoi lukevansa suosikkiyritykseen liittyvät uutiset lehdestä. 

Nimeltä mainittiin Helsingin sanomat ja Kauppalehti. Lehtien jälkeen toiseksi suosituin 

keino uutisten seuraamiseen oli internet: kymmenen käytti aktiivisesti internetiä uutisten 

seuraamiseen. On kuitenkin syytä mainita, että osa käytti sekä lehtiä että internetiä 

rinnan uutisten seurannassa.
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Vain viisi opiskelijaa mainitsi television ja muutama kertoi lukevansa 

ammattialanlehtiä. Kolme kertoi jo työskentelevänsä suosikkiyrityksessään. Nämä 

kolmet seurasivat työnantajaansa liittyviä ajankohtaisia asioita työpaikan intranetin 

välityksellä.

Kaikki Nokian suosikkiyrityksekseen valinneet seurasivat siihen liittyvää uutisointia 

aktiivisesti. Yksi heistä totesi, ettei Nokiaan liittyviä uutisia voi oikeastaan välttää. 

Nokiaan liittyviä uutisia seurattiin lehtien ja television välityksellä. Yksi näistä Nokian 

valinneista oli jo töissä Nokialla.

Viisi opiskelijaa seurasi suosikkiyritykseensä liittyvää uutisointia satunnaisesti. 

Kanavina he myös käyttivät lehtiä ja internetiä. Yksi näistä viidestä kertoi seuraavansa 

Kauppalehden nimityspalstaa. Vain viisi opiskelijaa kertoi, etteivät he seuraa oikeastaan 

ollenkaan suosikkiyritykseensä liittyvää uutisointia.

Voidaan siis päätellä, että opiskelijat ovat todella kiinnostuneita suosikkiyrityksistään 

sillä suurin osa heistä seuraa niihin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia aktiivisesti. 

Voidaan myös päätellä, että suosikkityritykset saattavat vaihtua jos opiskelija saa siitä 

median välityksellä negatiivisia uutisia. Yrityksen optiosekasotku- ja käpälöintiuutiset 

varmasti vaikuttavat sen houkuttelevuuteen työnantajana. Hyväkään imago ei ole siis 

ikuinen, vaan se voidaan romahduttaa muutamalla epätoivotulla uutisella.
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6.7 Opiskelijoiden näkemys työllistymismahdollisuuksistaan suosikkiyritykseensä

Kyselylomakkeen viimeisessä kohdassa kysyin opiskelijoilta, uskoivatko he pääsevänsä 

töihin nimeämäänsä suosikkiyritykseen. Yli puolet eli 23 opiskelijaa uskoi, että heillä 

on vähintään melko hyvät mahdollisuudet päästä töihin suosikkiyritykseensä. Sitä 

vastoin vain viisi opiskelijaa epäili, että heillä on huonot mahdollisuudet päästä 

suosikkiyrityksensä palkkalistoille. Opiskelijoista 12 ei osannut arvioida omia 

mahdollisuuksiaan. Neljä opiskelijaa oli jo töissä tai menossa töihin 

suosikkiyritykseensä.

Näistä neljästä kaksi opiskelijaa oli valinnut Nokian suosikkiyrityksekseen. Kolme 

kuudesta Nokian valinneista opiskelijoista uskoi heillä olevat vähintään melko hyvät 

mahdollisuudet päästä suosikkiyritykseensä töihin. Yksi Nokian valinneista 

opiskelijoista ei osannut arvioida omia mahdollisuuksiaan.

Konsulttiyrityksen suosikkiyrityksekseen valinneet eivät olleet tilastollisesti yhtä 

optimistisia: vain neljä tästä kahdentoista opiskelijan joukosta uskoi, että heillä hyvät 

mahdollisuudet päästä suosikkiyritykseensä töihin. Kuusi heistä ei osannut arvioida 

omia mahdollisuuksiaan ja kaksi epäili heillä olevan huonot mahdollisuudet päästä 

haluamaansa konsulttiyritykseen töihin.

Kokonaisuudessaan opiskelijat olivat siis melko optimistisia omien 

työllistymismahdollisuuksiensa suhteen. Ehkä he luottavan Helsingin 

kauppakorkeakoulusta valmistuneiden hyvään maineeseen työmarkkinoilla.
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7. TULOKSIEN VERTAILU TALENTUMIN TEETTÄMÄÄN TUTKIMUKSEEN 

KIINNOSTAVIMMISTA TYÖNANTAJISTA

Seuraavaksi vertailen I.R.O Research Oy:n saamia tutkimustuloksia Helsingin 

kauppakorkeakoulun opiskelijoiden suosikkiyrityksistä edellisessä luvussa esittämiini 

tuloksiin.

7.1 I.R.O Research Oy:n tutkimus opiskelijoiden suosikkiyrityksistä

Tekniikka&Talous -lehti kyseli opiskelijoilta heidän odotuksiaan työelämästä loka- 

marraskuussa 2000. Kyselylomake lähetettiin myös Helsingin kauppakorkeakoulun 

neljännen vuosikurssin opiskelijoille. Vastauksia Kauppakorkeakoulusta oli saatu 118 

kappaletta.

Tutkimuksessa opiskelijoita pyydettiin arvioimaan eri työnantajaominaisuuksien 

tärkeyttä. Tärkeimmiksi nousivat työskentelyilmapiiri, sosiaalinen vastuu, panostaminen 

työntekijöiden koulutukseen ja normaali toimintamoraali. Viimeisellä ominaisuudella 

tarkoitetaan sitä, ettei yrityksen, työantajan toimintamoraali poikkea yleistä.

Lisäksi opiskelijat arvioivat työn sisältöä kuvaavia ominaisuuksia. Tärkeimmiksi työtä 

kuvaaviksi ominaisuuksiksi nousivat monimuotoinen ja vaihteleva työ, hyvät suhteet 

esimiehiin ja työtovereihin sekä kohtuulliset ansiot.

Keskeinen osa kyselyä oli lista 85 yrityksestä tai toimialasta. Opiskelijoita pyydettiin 

antamaan yrityksille arvosana sen mukaan, kuinka kiinnostavina he pitävät yritystä 

tulevana työnantajana. Arvosteluasteikkona käytettiin kouluarvosanoja 4-10 siten, että 4 

tarkoittaa aivan mahdotonta työnantajaa, 5-6 huonoa vaihtoehtoa, 7-8 hyvää 
vaihtoehtoa, 9 erittäin mieluisaa ja 10 ehdotonta suosikkityönantajaa. Selvityksen teki 

tutkimustoimisto I.R.O Research Oy.
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Taulukossa 7.1 on esitetty Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden mielestä 

kiinnostavimmat työnantajat Talentumin teettämän tutkimuksen mukaan.

Taulukko 7.1 Kiinnostavimmat työnantajat/HKKK (I.R.O Research 

Oy/Tekniikka&Talous, Opiskelijatutkimus 2000)

1. Nokia

2. Sonera

3. McKinsey

4. Coca-Cola

5. Boston Consulting Group

6. Andersen Consulting

7. Elisa Communication

8. Cap Gemini

9. Finnair

10. Sanoma-WSOY

Tekniikka&Talous —lehti (Törmänen, 2000, 10-13) kommentoi kyltereiden tulosta 

seuraavasti:

Kauppakorkeakoulussa tunnettu nimi ja kuuma toimiala painavat 

eniten...Kyltereiden lista kertookin parhaiten sen, mikä yritys on onnistunut 

brändimarkkinoinnissa. Kyltereitä kiinnostaa kaikki se, mikä on pop ja in, työpaikan 

suhteen kauppatieteilijäthän ovat lähes kaikkiruokaisia.
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Edellisen kommentin perusteella voisi epäillä, että artikkelin kirjoittajalla on hiukan 

pinnallinen mielikuva Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoista: ilmeisesti 

toimittaja uskoo kyltereiden valitsevan työnantajansa vain kulloisenkin muodin mukaan. 

Mielestäni toimittajan kommentti on epäoikeudenmukainen, sillä se on vain hänen oma 

arvionsa kyltereiden tavasta arvioida yrityksiä.

Itse uskon, että tutkimukseen osallistuneet kylterit ovat valinneet taulukossa 7.1 

esiintyvät yritykset valistuneen arvionsa perusteella. Omassa tutkimuksessani 

opiskelijat perustelivat valintojaan ja sen perusteella uskon heidän arvostavan myös 

muitakin seikkoja työpaikan valinnassa kuin brändin muodikkuutta, kuten aiemmin 

esitetyistä tuloksista ilmeni.

7.2 Tuloksien vertailu

Näiden kahden tutkimuksen tuloksien vertailu on hiukan ongelmallista, sillä 

tutkimukset eivät sinänsä ole vertailukelpoisia. Omassa tutkimuksessani opiskelijoille 

ei esitetty valmista listaa yrityksistä, vaan heidän piti poimia nimet omasta muististaan. 

I.R.O Research Oy:n tutkimuksessa taas opiskelijat antoivat arvosanoja valmiissa 

listassa oleville yrityksille tai toimialoille kuten aiemmin mainitsin.

I.R.O Research Oy:n tutkimuksen heikkous on se, ettei siinä ilmene millä perusteella 

opiskelijat antoivat pisteitä yrityksille. Tosin tutkimuksessa ilmenee se, mitä seikkoja 

opiskelijat pitävät tärkeinä arvioidessaan työnantajaa ja työtehtäviä. Tutkimuksessa ei 

kuitenkaan analysoida tuloksia niin, että työpaikanvalintaan liittyvät syy-seuraus - 

suhteet tulisivat ilmi.
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Tulosten vertailu vaikeuttaa myös se, että I.R.O Research Oy lähetti kyselytutkimuksen 

eri laitosten opiskelijoille, kun taas omaan tutkimukseeni osallistui lähinnä vain 

Organisaatiot ja johtaminen -aineen opiskelijoita. Voisi olettaa, että eri laitoksen 

opiskelijoiden suuntautuminen työmarkkinoilla poikkeaa toisistaan. Omassa 

tutkimuksessani ei esimerkiksi mainittu kertaakaan suosikkiyritykseksi Coca-Colaa. 

Talentumin tuloksien perusteella voidaan sanoa, että tämä colajätti on suosittu erityisesti 

markkinoinnin opiskelijoiden joukossa.

Tärkeää on kuitenkin huomioida, että tekemälläni tutkimuksella ja Talentumin 

tutkimuksella on ollut tuskin samanlaiset tavoitteet. Omassa tutkimuksessani olen 

keskittynyt yrityskuvaan ja sen muodostumiseen sekä vaikutuksiin liittyviin seikkoihin. 

Talentumin tutkimuksen tavoite on arvioni mukaan tuottaa selkeää informaatiota 

yrityselämän tarpeisiin.

Edellä esittämistäni ongelmista huolimatta kummankin tutkimuksen tulokset ovat hyvin 

samanlaisia. Kummassakin tutkimuksessa Nokia nousi ykköseksi. Toinen 

samankaltaisuus tuloksissa on se, että konsulttiyritykset ovat hyvin edustettuina 

suosituimpien yritysten joukossa. Tutkimusten teon välisenä aikana Anders Consulting 

vaihtoi nimensä Accentureksi.

Yksi silmiin pistävä ero tutkimusten tuloksissa on Soneran sijoittuminen: marraskuussa 

2000 Sonera oli Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden mielestä toiseksi 

kiinnostavin työnantajavaihtoehto heti Nokian jälkeen. Omassa tutkimuksessani Sonera 

mainittiin vain kerran suosituimmaksi yritykseksi. Opiskelijat vastasivat 

kyselylomakkeeseeni huhtikuun 2001 aikana. Seuraavaksi pohdin syitä Soneran suosion 

heikkenemiseen.
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Opiskelijoiden mielestä keskimäärin ylimmällä johdolla ja pörssikurssin kehityksellä on 

melko tai erittäin merkittävä vaikutus yrityksen imagoon. Arvioni mukaan nämä kaksi 

tekijää vaikutti Soneran imagoon kevään 2001 aikana: kevään 2001 optiosekasotku ja 

siihen liittynyt johdon epäedullinen esiintyminen ovat ilmeisesti vaikuttaneet Soneran 

imagoon negatiivisesti. Lisäksi Soneran pörssikurssin ”romahdus” alkuvuoden 2001 

aikana myös varmasti heikensi Soneran asemia Helsingin kauppakorkeakoulun 

opiskelijoiden silmissä.

Huomion arvoista on myös se, että Sonera mainittiin monesti kysyessäni mikä vaikuttaa 

erityisen negatiivisesti yrityksen imagoon. Näissä analyyseissä Soneraa käytettiin ikään 

kuin huonona esimerkkinä: “Osaava johto, keulakuvia ulospäin -> Sonera huono” 

Lisäksi monet mainitsivat analyyseissään optiosekasotkut, millä he todennäköisesti 

viittasivat Soneraan.

Sonera on hyvä esimerkki kuvaamaan sitä, miten herkästi imagot ihmisten mielessä 

muuttuvat: Soneran imago on puolen vuoden aikana heikentynyt selvästi Helsingin 

kauppakorkeakoulun opiskelijoiden parissa.
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8 LOPPUPÄÄTELMÄT

Tutkimus tulosten perusteella työnantajan valintaan vaikuttavat eniten 

ylenemismahdollisuus ja vaihtelevat työtehtävät. Tähän tulokseen vaikuttaa 

luonnollisesti se, että tutkimus tehtiin Helsingin kauppakorkeakoulussa: tutkimukseen 

osallistuneet opiskelijat ovat todennäköisesti kunnianhimoisia ja innokkaita kehittämään 

omaa osaamistaan myös valmistumisen jälkeen. Luvussa 3 tuli esille, että yrityksellä 

pitää olla imago kehittymistä tukevana työnantajana jotta se houkuttaa työntekijöitä, 

joilla on voimakas sisäisen kasvun tarve (Cable ja Graham, 2000, 930). Tämän 

tutkimuksen perusteella tämä olettamus pitää paikkansa.

Opiskelijat nimesivät mielestään mielenkiintoisimpia työnantajia. Vastausten hajonta oli 

suuri, mutta Nokian ykkösasema työnantajana oli selvästi osoitettavissa. Myös 

konsulttiyritykset olivat suosittuja työnantajavaihtoehtoja. Nokian ja konsulttiyritysten 

suosio ei ollut yllätys: Talentumin vuonna 2000 teettämän tutkimuksen tulokset olivat 

samansuuntaisia. Myös perinteisillä suomalaisilla yrityksillä oli opiskelijoiden joukossa 

oma kannattajakuntansa.

Luvussa 2 tuli ilmi, että imagon muodostumisessa on ihmisen, vastaanottajan arvoilla 

suuri merkitys. Kun ihminen luo yrityksestä työnantajamielikuvan itselleen, siihen 

vaikuttaa se mitä asioita hän pitää arvokkaana elämässään. Tässä tutkimuksessa tuli 

esille, että kunkin vastaajan arvot olivat yhteydessä siihen mikä yrityksen hän valitsi 

suosikkityönantajakseen: konsulttiyrityksen suosikkiyrityksekseen valinneet pitivät eri 

asioita tärkeinä työpaikanvalinnassa kuin perinteisen suomalaisen yrityksen valinneet.
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Laaksosen (1972, 36) mukaan työpaikkakuvan muodostumiseen vaikuttavat

havaittavuus, tyydyttävyys ja minä-vastaavuus. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat 

tätä teoriaa: suosikkiyrityksiksi valittiin pääasiassa tunnettuja ja maineikkaita yrityksiä 

joiden uskottiin tarjoavan hyviä palkkioita. Ylenemismahdollisuuksien ja vaihtelevien 

työtehtävien merkitys työpaikanvalinnassa on osoitus siitä, että kehittymismahdollisuus 

koettiin tärkeämpänä palkkiona kuin rahapalkka. Minä-vastaavuuden tärkeys tuli ilmi, 

sillä opiskelijat totesivat yritysimagon vaikuttavan työpaikanvalintaan siten että 

yrityksen arvojen pitää olla sopusoinnussa heidän omien arvojensa kanssa.

Arvot tulivat esille myös tutkimuksen kohdassa, missä kysyttiin syitä negatiiviseen 

yritysimagoon. Merkittäväksi syyksi yrityksen negatiiviseen imagoon oli tutkimuksen 

perusteella epäeettinen toiminta. Opiskelijat mainitsivat sen yhteydessä tasa-arvon, 

seksuaalisen häirinnän ja lapsityövoiman käyttö. Esimerkkeinä mainittiin mm. 

Veikkaus Oy ja Matti Ahde. Myös Sonera mainittiin useasti esimerkkinä kysymykseen, 

mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen imagoon negatiivisesti. On ilmeistä että, negatiivinen 

uutisointi muuttaa herkästi yritysimagoja.

Seuraavaksi onkin luontevaa pohtia sitä, voiko imagoja rakentaa keinotekoisesti. Tämän 

tutkimuksen perusteella totean, että keinotekoisesti luotu yrityskuva ei ole uskottava ja 

että suuri yleisö, tässä tapauksessa opiskelijat, pystyvät erottamaan keinotekoisen kuvan 

todellisuudesta. Yritysimagon muodostuu vastaanottajan omassa mielessä ja siihen 

vaikuttaa henkilön omat arvot sekä ympäristöstä saatu informaatio.

Sain tämän tutkimuksen avulla vastattua kysymyksiin, miten yrityskuva muodostuu ja 

mikä on sen merkitys työpaikanvalinnassa. Kuten aiemmin on tullut ilmi, yrityskuvan 

merkitystä työpaikanvalinnassa ei ole tutkittu kovinkaan paljon. Näin ollen tästä 

aihealueesta löytyisi varmasti vielä runsaasti tutkimusongelmia. Aihetta voisi ainakin 

tutkia pohtimalla, miten eri alojen opiskelijoiden painotukset vaihtelevat kun kyseessä 

on yrityskuva ja sen merkitys työpaikanvalinnassa.
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Tämän kyselyn avulla kartoitan HKKK:n opiskelijoiden suosikki yrityksiä. Kyselyn 
kunnianhimoinen tavoite on myös syvällisemmin ymmärtää, mihin opiskelijoiden 
yritysmielikuvat pohjautuvat. Tämä kyselytutkimus on osa Johtaminen ja organisaatiot - 
laitokselle tehtävää Pro gradu -tutkielmaani.
- Sari Sormunen

Vastaajan perustiedot

Sukupuoli Nainen Mies

Ikä ___________v

Työkokemus kk v

Opintojen aloittamisvuosi

Pääaine

1. Arvioi seuraavien tekijöiden merkity stä itsellesi, kun valitset potentiaalista 
työnantajaa.

0 = ei merkittävä
1 = vähäinen
2 = jonkin verran
3 = melko paljon
4 = erittäin paljon

a) Hyvä palkka

b) Ylenemismahdollisuus

c) Alan vakaa työllisyystilanne

d) Vaihtelevat työtehtävät

e) Itsenäiset työtehtävät

f) Säännölliset työajat

g) Työnantajan kansainvälisyys

h) Työnantajan tunnettuus

i) Työnantajan toimiala

j) Työnantajan maine
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2. Arvioi seuraavien tekijöiden vaikutusta yrityksen imagoon.

0 = ei vaikutusta
1 = vähäinen
2 = jonkin verran
3 = melko merkittävä
4 = merkittävä

a) Historia/ Tarina
b) Suhde ympäristöasioihin

c) Eettiset toimintaperiaatteet

d) Organisaatiokulttuuri

e) Yrityksen koko

f) Pörssikurssin kehitys

g) Ylinjohto

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

Tarkenna halutessasi sanalla tai parilla mitä edelliset tekijät merkitsevät sinulle.

a) Historia/ Tarina

b) Suhde ympäristöasioihin

c) Eettiset toimintaperiaatteet

d) Organisaatiokulttuuri

e) Yrityksen koko

f) Pörssikurssin kehitys

g) Ylinjohto
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3. Nimeä muutamia sellaisia asioita/ tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen imagoon 
erityisen negatiivisesti

4. Arvioi lyhyesti (muutamalla lauseella) yrityksen imagon vaikutusta 
työpaikanvalinnassasi.

5. Nimeä järjestyksessä mielestäsi kolme houkuttelevinta työnantajaa
valmistumisesi jälkeen. Kuvaile muutamalla lauseella kunkin yrityksen imagoa.

1.

2.

3.
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6. Arvioi kohdassa 2 suosikki yritykseksi nimeämääsi yritystä. Miten hyvin 
seuraavat kohdat kuvaavat suosikki yritystäsi työnantajana mielikuvasi 
perusteella.

0 = ei ollenkaan
1 = hiukan
2 - jonkin verran
3 = melko hyvin
4 = erittäin hyvin

a) Hyvä palkka 0 1

b) Ylenemismahdollisuus 0 1

c) Vakaa työllisyystilanne 0 1

d) Vaihtelevat työtehtävät 0 1

e) Itsenäiset työtehtävät 0 1

f) Säännölliset työajat 0 1

g) Kansainvälinen 0 1

h) Tunnettu 0 1

i) Mielenkiintoinen toimiala 0 1

j) Hyvä maine 0 1

2

2

2

2
2

2

2
2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7. Arvioi seuraavien väylien merkittävyyttä, siinä miten olet saanut tietoa suosikki 
yrityksestäsi.

0 = ei ollenkaan
1 = vähäinen
2 = jonkin verran
3 = melko paljon
4 = erittäin paljon

a) TV

b) Lehdet

c) Internet

d) Messut
e) Vuosikertomukset

f) HKKK/Luennot

g) Mainonta

0 12 3 

0 12 3 

0 12 3 

0 12 3 

0 12 3 

0 12 3 

0 12 3

4

4

4

4

4

4

4



LIITE 1

h) Yrityksen tuotteet
i) Ystävät/Opiskelukaverit

j) Sukulaiset

k) Työkokemus

l) Jokin muu vaihtoehto 

Mikä?

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2 

0 1 2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

8. Seuraatko aktiivisesti suosikki yritykseesi liittyvää uutisointia? Nimeä muutama 
kanava, joiden avulla pysyt tietoisena suosikki yritykseesi liityvistä 
ajankohtaisista tapahtumista.

a) Kyllä jatkuvasti

b) Satunnaisesti

c) En ollenkaan

9. Arvioi millaiset mahdollisuudet sinulla on päästä töihin suosikki yritykseesi?

a) Hyvät

b) Melko hyvät

c) Huonot

d) En osaa arvioida

e) Olen jo töissä kyseisessä yrityksessä

Voit halutessasi kommentoida kysymyksenasettelua paperin kääntöpuolelle. 

KIITOS YHTEISTYÖSTÄ JA AURINKOISTA KEVÄÄN JATKOA!
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Eri tekijöiden vaikutus työpaikanvalintaan. Suorat jakaumat ja eri vaihtoehtojen

prosenttiosuudet.
Tekijä Ei

merkittävä
Vähäinen
merkitys

Jonkin
verran
merkitystä

Melko paljon 
merkitystä

Erittäin
paljon
merkitystä

Hyvä palkka 0 0% 1 2% 13 30% 24 55% 6 14%

Ylenemis
mahdollisuus

0 0% 1 2% 6 14% 20 45% 17 39%

Vakaa
työllisyystilanne

1 2% 10 23% 14 32% 15 34% 4 9%

Vaihtelevat
työtehtävät

0 0% 1 2% 4 9% 25 57% 14 32%

Itsenäiset
työtehtävät

1 2% 1 2% 14 32% 18 41 % 10 23%

Säännölliset
työajat

5 11 % 14 32% 11 25% 10 23% 4 9%

Kansainvälisyys 2 5 % 9 20% 16 36% 12 27% 5 11 %

Työnantajan
tunnettuus

2 5% 8 18% 20 45% 11 25% 3 7%

Toimiala 0 0% 7 16% 13 30% 22 50% 2 5%

Työnantajan maine 0 0% 0 0% 13 30% 23 52% 8 18%
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Eri tekijöiden vaikutus työpaikan valintaan eri sukupuolten näkökulmasta

Miehet n=18
Ei
merkittävä

Vähäinen
merkitys

Jonkin
Verran
merkitystä

Melko paljon 
merkitystä

Erittäin paljon 
merkitystä

Hyvä palkka 0 0% 0 0% 5 28% 9 50% 4 22%

Ylenemis
mahdollisuus

0 0% 0 0% 2 11 % 8 44% 8 44%

Vakaa
työllisyystilanne

1 6% 3 17% 6 33% 7 39% 1 6%

Vaihte levat 
työtehtävät

0 0% 1 6% 1 6% 11 61 % 5 28%

Itsenäiset
työtehtävät

1 6% 0 0% 8 44% 4 22% 5 28%

Säännölliset
työajat

4 22% 9 50% 2 11 % 2 11 % 1 6%

Kansainvälisyys 0 0% 2 11 % 8 44% 6 33% 2 11 %

Työnantajan
tunnettuus

1 6% 4 22% 8 44% 4 22% 1 6%

Toimiala 0 0% 3 17% 7 39% 7 39% 1 6%

Työnantajan maine 0 0% 0 0% 6 33 5 9 50% 3 17%
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Eri tekijöiden vaikutus yrityksen imagoon. Suorat jakaumat ja prosenttiosuudet.

Historia/
Tarina

Suhde
ympäristö
asioihin

Eettiset
toiminta
periaatteet

Organisaatio

kulttuuri

Yrityksen
koko

Pörssi
kurssin
kehitys

Ylin johto

Ei vaikutusta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 5% 1 2% 0 0%
Vähäinen
vaikutus

7 16% 9 20 % 7 16% 1 2% 6 14 % 2 5% 1 2%

Jonkin verran 
vaikutusta

13 30% 18 41 % 16 36% 10 23% 6 14 % 17 39% 13 30%

Melko
merkittävä
vaikutus

20 45 % 15 34% 14 32 % 21 48% 25 57 % 1841 % 23 52%

Merkittävä
vaikutus

4 9% 2 5% 7 16% 12 27% 5 11 % 6 14 % 7 16%

Eri tekijöiden vaikutus yritysimagoon eri sukupuolten näkökulmasta

Naiset n=26
Historia/
Tarina

a

Suhde
ympäristö
asioihin
b

Eettiset
toiminta
periaatteet
c

Organisaati
0
kulttuuri
d

Yrityksen
koko

e

Pörssi
kurssin
kehitys
f

Ylin johto

|£
Ei vaikutusta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0%
Vähäinen
vaikutus

5 19% 5 19% 4 15% 0 0% 5 19% 0 0% 0 0%

Jonkin verran 
vaikutusta

7 27% 11 42% 8 31% 6 23 % 3 12% 11 42% 9 35 %

Melko
merkittävä
vaikutus

13 50% 8 31 % 8 31% 12 46% 15 58 % 11 42% 14 54 %

Merkittävä
vaikutus

1 4% 2 8% 6 23% 8 31% 3 12% 3 12% 3 12%

Miehet n=18
Historia/
Tarina

a

Suhde
ympäristö
asioihin
b

Eettiset
toiminta
periaatteet
c

Organisaati
0
kulttuuri
d

Yrityksen
koko

e

Pörssi
kurssin
kehitys
f

Ylin johto

g
Ei vaikutusta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 11 % 0 0% 0 0%
Vähäinen
vaikutus

2 11 % 4 22 % 3 17% 1 6% 1 6% 2 11 % 1 6%

Jonkin verran 
vaikutusta

6 33 % 7 39% 8 44% 4 22% 3 17% 6 33 % 4 22%

Melko
merkittävä
vaikutus

7 39 % 7 39% 6 33 % 9 50% 10 56% 7 39% 9 50%

Merkittävä
vaikutus

3 17% 0 0% 1 6% 4 22 % 2 11% 3 17% 4 22%
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Suosikkiyritysten kuvailua mielikuvien perusteella, suorat jakaumat ja prosenttiosuudet.
Kuvaa
huonosti

Kuvaa hiukan Kuvaa jonkin 
verran

Kuvaa melko 
hyvin

Kuvaa erittäin 
hyvin

Hyvä palkka 1 2% 2 5% 13 30% 17 39% 11 25%

Ylenemis
mahdollisuus

0 0% 1 2% 6 14% 22 50% 15 34%

Vakaa
työllisyystilanne

1 2% 4 9% 12 27% 21 48% 6 14%

Vaihtelevat
työtehtävät

0 0% 1 2% 4 9% 19 43% 20 45%

Itsenäiset
työtehtävät

0 0% 1 2% 10 23 % 23 52% 10 23%

Säännölliset
työajat

6 14% 12 27% 7 16% 15 34% 4 9%

Kansainvälinen 0 0% 3 7% 4 9% 14 32% 23 52%

Tunnettu 0 0% 2 5% 2 5% 14 32% 26 59%

Mielenkiintoinen
toimiala

0 0% 0 0% 3 7% 9 20% 32 73%

Hyvä
maine

0 0% 0 0% 1 2% 24 45 % 23 52%
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Erilaisten kanavien merkitys suosikkiyrityksen havainnoimisessa
Ei merkitystä Merkitys

vähäinen
Jonkin verran 
merkitystä

Melko paljon 
merkitystä

Erittäin paljon 
merkitystä

Televisio 10 23 % 11 25% 13 30% 8 18% 2 5%

Lehdet 0 0% 7 16% 5 11 % 21 48% 11 25%

Internet 1 2% 6 14% 13 30% 15 34% 9 20%

Messut 9 20% 14 32 5 9 20% 12 27% 0 0%

Vuosi
kertomukset

15 34% 14 32% 9 20% 6 14% 0 0%

HKKK/
Luennot

11 25 % 12 27% 10 23% 9 20% 2 5%

Mainonta 5 11 % 9 20% 13 30% 14 32% 3 7%

Yrityksen tuotteet 4 9% 7 16% 7 16% 19 43% 7 16%
Ystävät/
Opiskelukaverit

3 7% 7 16% 6 14% 16 36% 12 27%

Sukulaiset 17 39% 10 23% 4 9% 6 14% 7 16%

Työkokemus 22 50% 6 14% 3 7% 7 16% 6 14%
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