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Brändin ja maineen merkitys asiakkaan näkökulmasta

• Asiantuntijaorganisaation tuottamia palveluja on hankalaa, ellei 

mahdotonta testata etukäteen, koska ne tyypillisesti tuotetaan ja 

kulutetaan samaan aikaan, yhteistyössä asiakkaan kanssa. Ne ovat 

myös usein monimutkaisia.

• Asiantuntijapalvelulla voi olla myös isot seuraukset, jos kyseessä on 

esimerkiksi lääkäri- tai lakipalvelu. Tällöin vahva brändi ja 

positiivinen maine toimivat takuuna tulevasta.
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Sisäisellä viestinnällä ja brändin rakentamisella kohti 

asiantuntijoiden parempaa sitoutumista

• Osaavan henkilökunnan rekrytointi on yksi keskeisimpiä työnantajan 

tehtäviä tietointensiivisessä yhteiskunnassa.

• Pätevän henkilökunnan rekrytointi on tärkeää, mutta heidän 

motivointi jäämään organisaation palvelukseen on usein vielä 

tärkeämpää. 

• Kilpailu asiantuntijoista kiristyy ja työntekijöiden suuri vaihtuvuus syö 

organisaation resursseja, eikä nopea vaihtuvuus anna positiivista 

kuvaa organisaatiosta myöskään asiakkaan näkökulmasta 

tarkasteluna. 
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Sisäisellä viestinnällä ja brändin rakentamisella kohti 

asiantuntijoiden parempaa sitoutumista

• Erityisesti palveluorganisaatioissa osaavan henkilökunnan 

sitouttamiseen on syytä panostaa, koska työntekijät toimivat 

kasvoina yritykselle ja sen brändille.

• Henkilökunnan sitouttamisessa on myös hyvä huomata, että 

asiantuntijat sitoutuvat tyypillisesti paremmin työhönsä ja 

ammattikuntaansa kuin organisaatioon, jossa he työskentelevät.
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Asiantuntija brändilupauksen kommunikoijana

• Asiantuntija, joka on vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, 

kommunikoi samalla organisaation brändilupausta asiakkaille. 

• Sitoutunut työntekijä on vahvasti organisaation tavoitteiden ja 

tekemisen takana ja on innostunut työstään. 

• Työntekijän sitoutuminen on organisaation brändin rakentamisen 

kannalta ensiarvoisen tärkeää. Hieman kärjistäen voikin todeta 

työntekijän voivan sanoillaan ja toiminnallaan joko pilata tai pelastaa 

palveluorganisaation brändin.
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Tutkimusaineisto

• Suuressa yksityisessä terveydenhuollon organisaatiossa toteutettiin 

kyselytutkimus vuonna 2016 osana ASKO-hanketta. 

• Tässä esityksessä keskitytään kyselyn kahden avoimen kysymyksen 

vastauksiin.
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Tutkimusaineisto

• Kysymyksissä kartoitettiin terveydenhuollon asiantuntijoiden 

näkemyksiä siitä 1) millaiset tekijät lisäävät tai voisivat lisätä, tai 2) 

vähentävät tai voisivat vähentää asiantuntijoiden sitoutumista 

työnantajaan/työpaikkaan.  

• Vastaajat edustivat sekä työntekijöitä että ammatinharjoittajia ja 

toisaalta sekä lääkäreitä että hoitajia. 
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Keskeiset sitoutumiseen liittyvät tekijät

• Yli 1200 vastauksen analyysissä korostuivat seuraavat 

terveydenhuollon asiantuntijoiden sitoutumiseen liittyvät tekijät: 

johtaminen ja organisaatiokulttuuri, palkkaus ja palkitseminen, 

työilmapiiri ja yhteistyö, fyysinen työympäristö, kehittymis- ja 

etenemismahdollisuudet, tehtävien sisältö, tukitoiminnot, työn ja 

vapaa-ajan tasapaino, maine ja arvot sekä viestintä.
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Sitoutumiseen liittyvät tekijät

• Edellä mainitut tekijät olivat käänteisiä siten, että hyvin toimiessaan 

niiden koettiin lisäävän sitoutumista, ja vastaavasti ollessaan 

toimimattomia tai puutteellisia, vähentävän sitoutumista.

• Tässä esityksessä keskitytään tekijöistä kahteen viimeksi mainittuun 

eli maineeseen ja arvoihin, sekä viestintään. Viestintää 

tarkasteltaessa painotetaan erityisesti brändinäkökulmaa.
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Organisaation arvojen ja maineen rooli asiantuntijan 

sitouttamisessa

• Asiantuntijat kokivat, että sitoutuminen on helpompaa, kun 

organisaation arvot ja omat henkilökohtaiset ja ammatilliset arvot 

kohtaavat sekä organisaatiolla on hyvä maine ja se toimii eettisesti.

• Positiivinen maine on organisaatiolle tärkeää aineetonta pääomaa ja 

toimii samalla suojana, mikäli organisaatio joutuu kriisitilanteeseen. 

Organisaatio, jolla on vahva maine, ei yleensä menetä 

uskottavuuttaan asiakkaiden silmissä pienten vastoinkäymisten 

kohdatessa.
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Organisaation arvojen ja maineen rooli asiantuntijan 

sitouttamisessa

• Terveydenhuollon asiantuntijat haluavat toimia ammatillisten 

arvojensa ja oman professionsa logiikan mukaan, eivätkä koe 

yksityisessäkään terveydenhuollossa toimiessaan voivansa vaalia 

”100% asiakastyytyväisyyttä”, mikäli asiakkaan toiveet ovat hyvän ja 

oikean hoidon kanssa jollakin tapaa ristiriidassa.
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Brändin rakentaminen alkaa organisaation sisältä

• Onnistuneen brändiviestinnän lähtökohtana ovat organisaation 

arvot, missio ja visio, jotka työntekijöiden pitäisi ymmärtää samalla 

tavalla kuin yrityksen johdon. 

• Sisäisellä brändin rakentamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla 

organisaation johto pyrkii varmistamaan, että henkilökunta omaksuu 

organisaation brändilupauksen ja siirtää sitä toiminnallaan 

käytäntöön.
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Brändin rakentaminen alkaa organisaation sisältä

• Sisäisen brändin rakentamisen mekanismeja ovat muun muassa 

sisäinen viestintä, perehdytys ja palkkiot. Konkreettisina 

toimenpiteinä voidaan mainita esimerkiksi uutiskirjeet, tiimipalaverit 

ja kurssit, joilla henkilökuntaa koulutetaan organisaation 

brändilupauksesta.
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Brändin rakentaminen alkaa organisaation sisältä

• Tutkimukseen vastanneet terveydenhuollon asiantuntijat pitivät 

tärkeänä toimivaa sisäistä viestintää ja riittävää aikaa informaation 

sisäistämiseen. 

• Sisäisen viestinnän kohdentaminen on tärkeää. Vastauksista ilmeni, 

että moniammatillisessa työyhteisössä asiantuntijaa saattaa 

turhauttaa, mikäli hän esimerkiksi vastaanottaa sähköpostia, joka ei 

koske hänen omaa ammattikuntaansa.

• Sisäisen viestinnän kohdentamattomuutta suurempana ongelmana 

pidettiin kuitenkin liian vähäistä viestintää.
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Brändin rakentaminen alkaa organisaation sisältä

• Organisaation työntekijät on osallistettava toimimaan brändin

hyväksi jokapäiväisessä työssään, koska kaikki mitä he sanovat tai 

tekevät asiakastilanteissa voi lopulta vaikuttaa organisaation 

brändiin. Tämä edellyttää, että organisaation johdon toiminta tukee 

brändilupausten lunastamista. 
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Brändin rakentaminen alkaa organisaation sisältä

• Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa brändäyskampanjat voivat 

kokea voimakastakin sisäistä vastustusta, koska asiantuntijoilla on 

usein vahvoja mielipiteitä siitä, mihin suuntaan organisaation 

toimintaa tulisi kehittää.  Siksi on tärkeää huolehtia, että asiantuntijat 

ymmärtävät ja voivat sitoutua brändilupaukseen ja sen viestintään. 
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Brändin rakentaminen alkaa organisaation sisältä

• Tuloksista ilmenee esimerkiksi, että terveydenhuollon asiantuntijat 

saattavat kokea markkinoinnin ammattilaisten suunnittelemat 

mainosviestit ja -väittämät sellaisina, joihin heidän ei ole 

terveydenhuollon ammattilaisina helppo yhtyä. Tästä syystä 

terveydenhuollon asiantuntijoiden edustajien ottaminen mukaan 

markkinointikampanjoiden suunnitteluun jo suunnittelun varhaisessa 

vaiheessa olisi tärkeää.
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Brändin rakentamisen haasteet terveydenhuollon 

asiantuntijaorganisaatiossa

• Ammatinharjoittajalääkärit saattavat toimia useammassa kuin 

yhdessä yksityisessä terveydenhuollon organisaatiossa 

samanaikaisesti, sekä myös julkisella sektorilla. He ovat tästä syystä 

haasteellinen ryhmä brändin rakentamisen näkökulmasta. 

• Olisi tärkeää opastaa ammatinharjoittajia kyseessä olevan 

organisaatiobrändin erityispiirteistä keskeisiin kilpailijoihin 

verrattuna.  
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Brändin rakentamisen haasteet terveydenhuollon 

asiantuntijaorganisaatiossa

• Terveydenhuollon alalla asiakkaat saattavat luoda ensisijaisen 

asiakassuhteensa lääkäriin, ei niinkään organisaatioon, jossa lääkäri 

kulloinkin työskentelee. 

• Joidenkin tunnetuimpien spesialistien voidaan ajatella olevan 

brändejä jo itsessään. Tällöin organisaation brändi toimii 

”sateenvarjona”, jonka alla erilliset asiantuntijabrändit pitäisi olla 

harmoniassa. Tämä tuo oman vivahteensa organisaatiobrändin

kokonaisuuden hallintaan.
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Ulkoisen ja sisäisen brändiviestinnän yhteensovittaminen

• Asiakkaille ja muille ulkoisille sidosryhmille suunnattu brändiviestintä

tulisi yhteensovittaa sisäisen brändiviestinnän kanssa, jotta voidaan 

kommunikoida johdonmukaista brändi-identiteettiä ulospäin. 

• Brändi-identiteetillä viitataan brändin ainutlaatuiseen ytimeen ja 

uniikkeihin brändiassosiaatioihin, jotka erottavat brändin sen 

kilpailijoista. Brändi-identiteetin rakentamisessa työntekijöiden lisäksi 

myös asiakkaita on hyvä kuulla, jotta brändi-identiteetti puhuttelee 

molempia ryhmiä. 
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Työnantajabrändin rakentaminen

• Tutkimuksen aineiston perusteella, työnantajabrändäyksessä

keskitytään liikaa potentiaalisiin työntekijöihin, kun taas nykyiset 

työntekijät saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. 

• Brändiviestintä tulee olla totuudenmukaista. Mikäli esimerkiksi 

potentiaalisille työntekijöille viestitään mielenkiintoisista urapoluista, 

on pidettävä huoli, että tällaisia on myös tarjolla.  Muuten viestinnän 

ja todellisuuden välille syntyy kuilu, joka voi vaikuttaa heikentävästi 

asiantuntijoiden sitoutumiseen. 
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Kiitos!
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