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Nämä 6 tyypillistä työnantajakuvan kehittämisen tunnusmerkkiä ovat samalla ne 6 
syytä, miksi perinteinen työnantajakuvan kehittäminen ei enää riitä kasvuyrityksille. 

Kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut niin radikaalisti, että erityisesti 
asiantuntijaosaamisella kasvavien yritysten on valittava uudenlaiset keinot yritykseen 

kohdistuvan osaajapulan taltuttamiseksi.

1. TYÖNANTAJAKUVAN KEHITTÄMINEN = REKRYTOINTIKAMPANJA

6 SYYTÄ, MIKSI TYÖNANTAJAKUVA EI RIITÄ KASVUYRITYKSILLE

Työnantajakuvan kehittäminen on tosiasiassa kokoelma yksittäisiä "ad hoc" - 
rekrykampanjoita, joiden ydinviestinä on yrityksen palkkaamistarve ja 
tavoitteena saada hakemuksia mahdollisimman pian. Kun palkkaamistarve 
menee ohi, osaajien kosiskelu loppuu.

2. TYÖNANTAJAKUVAKSI LUULTU REKRYKAMPANJA EI 
TODENNÄKÖISESTI SAAVUTA KASVUYRITYKSEN TAVOITTELEMAA 
YLEISÖÄ

Työpaikkailmoitus tavoittaa vain sen voimassaoloaikana aktiivisessa 
työnhaussa olevan hakijan. Kuinka todennäköisesti kasvuyrityksen  
tavoittelema osaaja ylipäätään hakee aktiivisesti töitä? Varsinkaan juuri sen 7- 
30 vrk mittaisen hakuajan aikana?

3. TYÖNANTAJAKUVAN YDINVIESTIT EDUSTAVAT 
VANHANAIKAISTA, YKSISUUNTAISTA SLOGAN-MARKKINOINTIA

Työnantajakuvan ydinviestit, eli työnantajalupaukset eivät ole 
nykymuodossaan järin tehokkaita. Ne ovat yksisuuntaisia sloganeita, joiden 
todellinen merkitys avautunee vain yrityksen omalle henkilöstölle.  
 
Näin sosiaalisena informaatiokohinan aikakautena yleisö peräänkuuluttaa 
kaksisuuntaista vuoropuhelua ja välitöntä hyötyä, inspiraatiota tai viihdykettä 
vastineeksi kallisarvoiselle huomiolleen. 
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4. STILISOITU TYÖNANTAJAKUVA PYÖRII YRITYKSELLE 
MERKITYKSELLISISSÄ ASIOISSA

Valtaosa työnantajakuvaviestinnästä koskee yritysten itse tärkeinä pitämiä 
asioita. Yrityksen ulkopuolinen yleisö etsii ensisijaisesti vastauksia omiin 
kysymyksiinsä ja ratkaisuja omiin tarpeisiinsa.  
 
Pintapuolisiksi stilisoidut viestit eivät avaudu, eivät kerro riittävällä 
tarkkuudella ulkopuoliselle, miksi minun pitäisi kiinnostua juuri tästä 
yrityksestä.

5. AD HOC -KAMPANJOILTA PUUTTUU YHTEENSITOVA PUNAINEN 
LANKA JA ONNISTUMISEN MERKIT

Ad hoc -kampanjoille on ominaista, että niiden toteuttamisen aikataulu sallii 
vain pintapuolisen suunnittelun. Kun ei suunnitella, ei myöskään tiedetä, miltä 
onnistumisen pitäisi näyttää. Saatamme luulla, että onnistuimme, mutta mistä 
tiedämme, mitä olisimme voineet saavuttaa? 
 

6. TYÖNANTAJAKUVAN RAKENTAJIEN KÄDET ON USEIN SIDOTTU 
KORPORAATIOIDEN BRÄNDIOHJEISTUKSILLA.

Johdonmukaisuuden kannalta brändiohjeistus on erittäin tarpeellinen 
työväline. Brändiohjeistusten heikkous on kuitenkin se, että ne on suunniteltu 
yritys- ja asiakasmarkkinoinnin näkökulmista. 
 
Asiakasyleisö ja osaajayleisö eroavat kuitenkin toisistaan sekä tarpeiltaan ja 
odotuksiltaan. "Myytävä tuotekaan" ei ole sama. Kun työnantajakuvan 
kehittämisessä ei saa huomioida osaajayleisön tarpeita, työnantajakuvalta 
tippuu helposti pohja. 
 
Työnantajakuva, joka maksaa enemmän kuin tuottaa on vain tehoton kuluerä, 
ei arvoa tuottava investointi.

Vaikuttava Työnantajabrändi©  on Eminen Susanna Rantasen kehittämä konsepti ja 
markkinoinnin metodi moderneille kasvuyrityksille silloin, kun yrityksen kasvu & skaalautuminen 

on kiinni osaajista. Tutustu konseptiin ja osaamiseemme: 
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