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Kilpailu työntekijöistä kiihtyy koko ajan ja hyvien osaajien 
houkutteleminen on entistä haastavampaa. Menestysresepti ei löydy 
näyttävistä mainoskampanjoista tai entistä hienommista eduista. 

Sekä työntekijää että työnantajaa hyödyttävä ratkaisu löytyy 
työntekijäkokemuksen ja työnantajabrändin, eli työpaikan sisäisen ja 
ulkoisen vetovoiman, kehittämisestä. 

Alan tai alueen vetovoima rakentuu siihen kuuluvien työnantajien kyvystä 
houkutella ja pitää osaajia, mutta sitä voidaan parantaa myös yhteisillä 
viestintä- ja markkinointitoimenpiteillä.



Tavoitteena
• Osallistujien osaamisen

kehittäminen

• Muotoiluajattelun hyödyntäminen
ja yhteiskehittämisellä ratkaisujen
työstö

• Yhteistyön helpottaminen ja 
verkostoituminen eri
keinoin

• Yhteistyömallin kehittäminen
yhdessä



Työpaja #1 29.8.2022

09:00-10:20 Aloitus, tutustuminen, yhteistyön pelisäännöt sekä tavoitteet
yhteiselle työlle

10:20-11:30 Vetovoimaketjun esittely ja alan vetovoiman haasteiden ja
mahdollisuuksien tunnistaminen

11:30-12:00 Inspirointi: Työntekijäymmärryksen kerryttämisen keinot ja
hyvät käytännöt (valmistelua kotitehtävään)

12:15-13:15 Lounas ja tutustuminen jatkuu

13:15-14:15 Inspirointi ja yhteinen keskustelu: Mistä työntekijäkokemus
muodostuu, kuinka sitä kehitetään ja miten se huomioidaan, kun tehdään
vetovoimatyötä yhdessä

14:15-15:30 Inspirointi ja yhteinen keskustelu: tunnettuuden, imagon ja
vetovoiman kehittäminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin

15:30-16:00 Ohjeistus kotitehtävään (mielikuvat alasta ja 
työntekijöiden arvostamat asiat)

Ohjelmaan sisällytetään 2*15-20min tauot



Työpaja #2 5.9.2022

09:00-10:00 Kotitehtävänä omilta työpaikoilta kerätyn aineiston esittely ja 
analysointi yhdessä

10:00-10:30 Inspirointi: muiden alojen ja alueiden vetovoimatyö

10:30-11:30 Teknologiaklusterin tarkoituksen ja vision määrittely

11:30-12:15 Tavoitemielikuvien määrittely teknologiaklusterin
työtehtävistä ja työskentelyolosuhteista

12:15-13:15 Lounas ja ohjattu tutustuminen

13:15-14:45 Nykyhetkeen liittyvien pääviestien hahmottelu– huomioiden
ammattilaiset, opiskelijat, nuoret ja heidän vanhempansa + mahdolliset
muut ryhmät (sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät jne.)

14:45-15:15 Teknologiaklusterin tarjoaman tavoitetila

15:15-16:15 Yhteisen toimintamallin hahmottelu - roolit, vastuut, 
pelisäännöt ja yhteistyön tavat

16:15-16:30 Kotitehtävän ohjeistus

Ohjelmaan sisällytetään 2*15-20min tauot



Työpaja #3 16.9.2022

09:30-10:30 Kotitehtävän läpikäynti – kehitysideoiden
jakaminen, toimintamallin saama palaute ja konseptiin
liittyvän tiedonkeruun tulosten analysointi yhdessä

10:30-12:00 Konseptin viimeistely

12:30-13:30 Lounas ja ohjattu tutustuminen yhä jatkuu

13:30-14:15 Inspirointi: toimialan vetovoimatyön perusteiden
parhaat käytännöt - ainakin oppilaitosyhteistyö, kohtaamiset ja
viestintä omissa ja maksetuissa digikanavissa

14:15-15:45 Jatkotoimenpiteiden ideointi ja valinta

15:45-16:30 Kertaus ja seuraavat askeleet

Ohjelmaan sisällytetään 2*15-20min tauot



Tuotokset
Työpajoissa yhdessä työstettyjen materiaalien
pohjalta Vetovoimatoimiston asiantuntijat
viimeistelevät:

1) Teknologiaklusterin vetovoimakonseptin
(sisältää teknologiaklusterin vetovoima-tekijöiden

kärjet ja niiden kuvauksen pääviesti-muodossa, 

tarkoituksen, vision, kohderyhmät, tavoitteet ja 

mittarit)

2) Teknologiaklusterin yhteisen
toimintamallin vetovoimatyölle

3) 24 kk toimintasuunnitelman (ylätason

suunnitelma, joka ottaa kantaa missä järjestyksessä
ja millä keinoilla alan vetovoimatyötä tehdään)



Asiantuntijat
ja 

referenssejä



Visa Myllyntaus

https://www.linkedin.com/in/visamyllyntaus/

Visa Myllyntaus kuuluu Suomen kokeneimpien työntekijäkokemuksen, työnantajabrändäyksen 
ja rekrytoinnin in-house asiantuntijoiden joukkoon. Hän on vastannut mm. rekrytoinnista ja 
työnantajabrändäyksestä kahdessa suomalaisessa pörssiyhtiössä, K-ryhmässä ja aiemmin 
L&T:lla. Arkipäivinä Visan löytää työskentelemästä K-Auton HR Business Partnerina. 
Päivätyön ohessa Visa on koulutusyritys Vetovoimatoimiston kouluttaja ja toimitusjohtaja.

Miikka Huhta aloitti uransa SEB:n ja Canonin HR-osastoilla, mutta siirtyi vuonna 2016 
auttamaan laajemmin eri organisaatioita. Miikka on yksi Suomen harvoista sekä 
työntekijäkokemukseen että työnantajabrändäyksen keskittyneistä konsulteista. 
Päätyönään Miikka johtaa Milttonilla, Suomen suurimmassa viestintätoimistossa, 
työnantajabrändiin, työntekijäkokemukseen ja sisäiseen viestintään liittyvää liiketoimintaa. 
Sivutyönään Miikka kouluttaa Vetovoimatoimiston asiakkaita työntekijäkokemukseen, 
työntekijäymmärrykseen ja työnantajabrändiin liittyvistä aiheista.

Miikka Huhta

https://www.linkedin.com/in/miikkahuhta/

Miikka ja Visa ovat julkaisseet yhdessä vuonna 2021 Alma Talentin kustantaman ”Työnantajabrändi ja 
työntekijäkokemus” -kirjan.

http://www.linkedin.com/in/visamyllyntaus/
http://www.linkedin.com/in/miikkahuhta/


Tuoreita yhteisiä referenssejämme

”Tunnin esitys itsessään toimi oivasti

ajatusten herättelijänä aiheen

(työntekijäkokemuksen johtaminen) 

ympärille."

“Mielenkiintoista sisältöä ja käytännöllisiä

neuvoja.”

”Hyviä, konkreettisia esimerkkejä strategiseen

työnantajabrändin rakentamiseen.”
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