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Henkilöstöseurannan haasteita  
Organisaation kilpailukykyyn ja työntekijöiden tekemiseen ja hyvinvointiin vaikutta-

vat useat tekijät. Maailmantalouden epävakaisuus, globalisaation mukanaan tuomat 

haasteet, työn liikkuvuus sekä kulttuurien ja arvomaailmojen erilaisuudet ovat esi-

merkkejä aikamme haasteista. Nuoret tulevat, ja heidän mukanaan tulevat uusien 

ikäryhmien liikkuvuus, maailmankansalaisuus ja monikulttuurisuus, jotka kaikki luo-

vat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten elämään. Matkustaminen ei 

ole enää ainoastaan harvojen etuoikeus. Samoin kulttuurilla on esimerkiksi musiikin ja 

elokuvien avulla saatu maailmankansalaisia joille tavaramerkit, imagot ja verkostoitu-

minen toisten samankaltaisten kanssa on tärkeämpää kuin lojaalisuus yhtä ainoaa 

aatetta tai organisaatiota kohtaan. 

 

Ajan henkeen kuuluu myös kokemusten kautta oppiminen ja kehittyminen. Siksi or-

ganisaatioissa etsitään jatkuvasti parhaita käytäntöjä joiden avulla ollaan mukana glo-

baalissa kehityksessä ja muutoksessa. Tälle muutokselle ominaisia ovat monimuotoi-

suus, monien asioiden samanaikaisuus ja hallitseminen sekä muutokseen osallistumi-

sen ja uusien mahdollisuuksien luominen. Nuoria työntekijöitä eivät motivoi ainoas-

taan palkka ja etuudet, vaan mielenkiintoiset työtehtävät ja hyvät kehitysmahdolli-

suudet ovat hyvin tärkeä työpaikanvalintakriteeri. Muina työpaikan valintakriteereinä 

uusimmat tutkimustulokset usein mainitsevat hyvän esimiestyön, yrityksen ja työn-

tekijöiden arvomaailmojen yhteensopivuus sekä avoimen kommunikaation yhteisistä 

asioista1. Tämä tuo haasteita myös henkilöstöseurantaan kun haetaan monimuotoi-

suudelle ja toimintojen läpinäkyvyydelle uusia henkilöstömittareita.     

 

Suurien muutosten yhteydessä halutaan usein romuttaa vanhat työtavat ja niitä tuke-

vat menetelmät. Oma kokemukseni on, että juuri muutoksessa tarvitaan jotain sel-

laista, joka viestittää organisaation pysyvyydestä ja jatkuvuudesta. Tällaisia kantavia 

rutiineja ovat esimerkiksi henkilöstöseuranta, osaamisen seuranta ja ajankäytön seu-

ranta, joiden avulla uudistumista ja kehitystä seurataan. Siksi tarvitaan monenlaista 

tietoa henkilöstöstä;  henkilöstömäärästä, työsuhteen laadusta, ikärakenteesta, osaa-

misen kehittämisestä, vaihtuvuudesta ja eläköitymisestä. Lisäksi tarvitsemme erilaisia 

selvityksiä, joilla tietoa kerätään, tilastoidaan ja muokataan käyttäjien tarpeita vastaa-

viksi. Hyvät seurantarutiinit opettavat sekä henkilöstökuvien tekijöitä että informaa-

tion käyttäjiä. Niillä luodaan yhteinen seurantakieli ja käsitteet usein hyvinkin moni-

mutkaisille henkilöstöä ja organisaation toimintaa kuvaaville asioille.  

 
Seurantakielen luominen, yhtenäistäminen ja jalkauttaminen sekä seurattavien tapah-

tumien vaikutusten, syiden ja seurauksien mittaaminen – henkilöstöselvityksen teke-

minen – vaatii aikaa. Vaatii kärsivällisyyttä luoda tälle työlle uusia rutiineja sekä vah-

vistaa jo käytössä olevia. Rutiineissa elää organisaation viisaus. Henkilöstökuvan teke-

                                            
1
 Järvensivu, A, 2009, Juutti, P, 2009.   
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minen, siitä keskusteleminen ja tuloksien analysointi ovat sellaisia hankkeita, jotka 

kehittävät ja muokkaavat tätä yhteistä viisautta ajan henkeen sopivaksi.  
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Henkilöstöselvityksellä luodaan seurannan kieli ja 

osaaminen 
 Henkilöstöselvitys on väline, jota käytetään, kun seurataan asetettujen henkilöstö-

poliittisten päämäärien saavuttamista. Henkilöstöpolitiikka sisältää yleensä tietoja 

työnantajavastuusta ja siitä, miten työn organisoinnista ja miehityksestä huolehditaan 

ja miten sitä seurataan. Vastuu työssä tarvittavista hyvistä työolosuhteista ja vastuu 

henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpidosta ovat toinen esimerkki niistä kysymyksistä, 

joita henkilöstöselvityksessä käsitellään. Henkilöstöön ja sen osaamisen kehittämi-

seen, työn miehitykseen ja työoloihin tehtyjen investointien taloudelliseen seurantaan 

tarvitaan aina tietoa kohderyhmästä ja sen rakenteesta. Henkilöstökuva on siksi usein 

sekä kvantitatiivisen (numeroilla tehdyn) että kvalitatiivisen (sanoilla toimivan) mit-

tauksen perusselvitys ja edellytys.  

 

Henkilöstöselvityksellä saadaan kokonaiskuva työpanoksesta 

Henkilöstöselvityksen ensisijainen tarkoitus on auttaa entistä paremmin ymmärtä-

mään henkilöstön merkitys menestyksekkäälle tuloskehitykselle ja työhyvinvoinnille. 

Kun tiedot ovat selvillä ja kun niitä osataan tulkita, niin kyetään käymään vuoropuhe-

lua ja oivaltamaan, millainen merkitys henkilöstöllä on organisaation toteuttaessa tu-

levaisuuden tavoitteitaan. Asia kirkastuu, kun kaikki ymmärtävät tietojen sisällön ja 

merkityksen. Henkilöstökuva pitää siksi tehdä käyttäjiensä ulottuville, niin että kaikki 

voivat samoja tietoja käyttäen osallistua keskusteluun työoloistaan ja niiden kehittämi-

sestä. 

 

Henkilöstökuva on perustana kaikille henkilöstöstä tehtäville selvityksille. Siitä näkyy, 

miten organisaatio valitsee ja ohjaa henkilöt hoitamaan työtehtävät. Henkilöstökuva 

on tarpeen, jotta nähtäisiin, millaisella henkilöstön kokoonpanolla, liikkuvuudella, 

osaamisella ja miehityksellä sekä millaisilla työvoimakustannuksilla organisaatio pää-

see tavoitteeseensa. Henkilöstökuvan tietojen tarkoituksena on myös olla perustana 

toiminnan muille selvityksille. Henkilöstökuvan avulla saadaan kokonaiskuva siitä 

työpanoksesta, jonka tulokset mitataan rahamääräisin ja toiminnallisin tunnusluvuin. 

Samaa jäsenneltyä tapaa tehdä selkoa henkilöstöstä voidaan käyttää työhyvinvointi-

raporteissa, terveystileissä ja muissa henkilöstötaloudellisissa selvityksissä. 

 

Henkilöstöpolitiikka pitää tehdä näkyväksi ja siitä pitää viestiä   

Henkilöstöselvitys on väline, jota käytetään seurattaessa asetettujen henkilöstöpoliit-

tisten päämäärien saavuttamista. Valittu henkilöstöpolitiikka viime kädessä ohjaa 

henkilöstöselvityksen sisältöä. Henkilöstöpolitiikka sisältää yleensä tietoja työnantaja-

vastuusta ja siitä, miten työn organisoinnista ja miehityksestä huolehditaan ja miten 

sitä seurataan. Vastuu työssä tarvittavista hyvistä työolosuhteista ja vastuu henkilös-

tön työhyvinvoinnin ylläpidosta ovat toinen esimerkki henkilöstöselvityksessä käsi-

teltävistä kysymyksistä. Henkilöstöpanostuksiin ja päätöksentekoon tarvittavat perus-

tiedot saadaan henkilöstökuvasta.  
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Ensiksi määritetään henkilöstökuvan sisältö ja sen tekemiseen tarvittavat selvitysrutii-

nit. Henkilöstöselvitys on yhtä paljon tietojen selville ottamista ja mittaamista kuin 

niiden käytön analysointia ja keskustelua tuloksista. Vuoropuhelu on tärkeää, ja sitä 

voidaan toteuttaa usealla tavalla; esimerkiksi työkokouksissa, talousseurannassa ja 

reaaliaikaisessa toiminnan seurannassa. Vuoropuhelun avulla henkilöstöselvityksen 

analyysitiedot pysyvät ajan tasalla ja koko ajan uudistuvia tietoja voidaan hyödyntää 

päätöksiä tehtäessä. Ekonomien, henkilöstöhallinnon väen, luottamusmiesten, työ-

terveydenhuollon ja toiminnasta vastaavien henkilöiden yhteistyö on tarpeen, jotta 

tiedonkeruutyölle saadaan luoduksi selkeä yhteinen tavoite ja tarkoitus. Yhteistyötä 

tarvitaan myös yhteisen toiminnan kielen ja yhtenäisen käsitteistön luomiseksi selon-

tekoon sisältyville tiedoille. Henkilöstöselvityksen hyöty on varsin vähäinen, elleivät 

selvityksen kohteena olevat yhteisesti oivalla ja tiedosta, miten ja miksi heitä ja heidän 

tekemistään ja työtään on järjestelmällisesti seurattu, analysoitu ja raportoitu.   

 

Olennaista ja havainnollista henkilöstötietoa 

Henkilöstökuva rakentuu useista osaselvityksistä. Niitä laadittaessa tulee ajankohtai-

seksi arvokeskustelu siitä, millaista miehitystä kukin työtehtävä edellyttää, millaista 

osaamista ja työkokemusta henkilöstöltä vaaditaan ja mitä sisäisiä sopimuksia ja mil-

laisia toiminnallisia työohjeita työskentelyssä noudatetaan. Selvityksessä ei pidä juut-

tua henkilöstökuvan yksityiskohtiin vaan aloittaa tärkeimmästä. Yksityiskohtien miet-

timistä tärkeämpää on vastata siihen, millaisella henkilöstövahvuudella ja ammatilli-

sella osaamisella organisaation toimintaa toteutetaan. Yksityiskohtainen henkilöstön 

ikäjakautuma voidaan selvittää myöhemmin. Tarvitsemme tietoja henkilöstön pysy-

vyydestä sekä vaihtuvuudesta, jotta voimme arvioida, kuinka vakaa ja pysyvä tehtä-

vien hoidon tämänhetkinen miehitys on.  

 

Tehtävien hoidon miehityksen ja sen käyttämän ajankäytön tunteminen on tärkeää, 

mutta siitä tiedon saamiseksi joudutaan keräämään melkoisesti tietoaineistoa useista 

lähteistä. Ei kannata aloittaa vaikeista asioista, vaan käydä ensin käsiksi niihin tietoi-

hin, jotka jo ovat saatavilla. Numerotiedot ovat tilaston ja ohjauslukujen perusta, ja 

useimmat numerotiedot ovat jo koottuna palkkaselonteossa ja henkilöstötilastossa.  

 

Selvityksen systematiikka, juoksevien työrutiinien muuntaminen tilastoainekseksi, 

tulkinta ja analyysi ovat tärkeä osa henkilöstö- ja johtamistyötä. Henkilöstöselvityksen 

tarkoitus siis ei ole rakentaa pelkästään tilastoa, vaan antaa lukijalle kuva organisaatio-

ssa toimivista ihmisistä ja heitä kuvaavien numeroiden takana olevista tapahtumista 

sekä tehdä nämä ihmiset ja tapahtumat näkyviksi toiminnan seurannassa. Selvityksen 

laadinnassa on tärkeää ihmisten, tapahtumien ja numeroiden yhteen liittäminen niin, 

että saadaan lisää tietoa ja toiminnan suunnitelmalliseen johtamiseen syntyy edellytyk-

siä. 
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Työntekijöiden määrä palvelussuhdetyypeittäin 
Katsokaamme ensiksi, mitä henkilöstökuva kertoo työntekijöiden lukumäärästä eri 

palvelussuhdetyypeissä. Palvelussuhdetyyppien mukaan tehdyn henkilöstöselvityksen 

tarkoituksena on kertoa, millaisella työntekijäkokoonpanolla ja miehityksellä työ suo-

ritetaan. Siitä ilmenevät miehityksen pysyvyys ja toiminnan pitkäjänteisyys. Molem-

mat ominaisuudet ovat tärkeitä selvitettäessä sitä, millaiset voimavarat organisaatiolla 

on toteuttaa visioitaan ja asetettuja tavoitteitaan, ylläpitää korkeaa tuotanto- ja palve-

lukapasiteettiaan ja taata samalla asiakkaiden tyytyväisyys. 

 

Palvelussuhdetyypit 

Vakituiset työntekijät ovat niitä, joiden työsopimus on voimassa toistaiseksi. Vakituiset 

työntekijät voivat olla kokoaikaisia tai osa-aikaisia. 

Määräaikaisilla työntekijöillä on tietyksi ajaksi tehty työsopimus. Sijaiset voivat olla 

koko- tai osa-aikaisia taikka jonkin projektin tai tietyn sesongin ajaksi tehtävään 

otettuja. 

Tuntipalkkaisilla sijaisilla on yleensä lyhyt työsopimus, ja se kattaa tehdyn työn. 

Korvaus tehdystä työstä tapahtuu yleensä tuntiperusteisesti. Työsopimuslain mukaan 

tulee työnantajan tarjota vakituista työpaikkaa sellaiselle työntekijälle, joka on ollut 

laissa määritellyt vuodet  määräaikaisena kyseisen työnantajan palveluksessa. 

 

 
 
Yhteenvedosta ilmenee, että työvoiman jakaantuminen vakinaisiin, määräaikaisiin ja 

sijaisiin voi yhdellä ja samalla työpaikalla vaihdella varsin paljon. Vaihtelut eivät aina 

selity työvoimatarpeen eroilla, vaan niillä voi olla muita selittäviä tekijöitä: esimerkiksi 

työryhmän yhtenäisyyden aste, työntekijöiden keskinäinen auttamishalukkuus sekä 

työn johtamis- ja miehittämistapa. Henkilöstökyselyjen työilmapiiri- ja asennekysy-

myksissä mitattavat motivaatio, työtyytyväisyys ja sitoutuminen sisältävät usein tär-

keää tietoa nykyisestä ja tulevasta työllistämistarpeesta ja työsuhteiden laadun välisistä 

yhteyksistä. Jos osaamme oikein tulkita näitä varhaisia signaaleita, meillä on myös 

mahdollisuus ennalta toimia ongelmia ehkäisevästi. 
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Kokopäivätyöt ja henkilötyövuodet 

Henkilöstö-, työympäristö- ja työterveystyössä seurataan työssä olevien henkilöiden 

lukumäärää fyysisten henkilöiden lukumäärällä.  Taloussuunnittelussa ja toiminnan 

työpanosresurssien jakamisessa käytetään mittayksikkönä henkilötyövuotta (htv). 

Nämä henkilötyövuosina ilmaistavat ”henkilöt” eivät koskaan sairastu, eivätkä ne 

aloita ja lopeta työsuhteita niin kuin fyysiset henkilöt tekevät. Henkilötyövuosilla ope-

roidaan ainoastaan taloudellisissa ja hallinnollisissa selvityksissä. Yksi kokoaikainen 

työntekijä lasketaan yhdeksi henkilötyövuodeksi. Kaksi osa-aikaista, joiden kumman-

kin työ on 50 prosenttia yhden kokoaikaisen henkilön työstä, muodostavat yhteensä 

yhden henkilötyövuoden. Kun tiedetään kaikkien työntekijöiden kokonaistyöaika 

tunneissa, se voidaan muuntaa henkilötyövuosiksi jakamalla yhteenlasketut tunnit 

vuosittaisella yhden työntekijän kokonaistyöajalla.   

 

Esimerkki 

Koko henkilöstön yhteenlaskettu kokonaistyöaika on 237 000 tuntia.  

Yhden työntekijän teoreettinen säännöllinen työaika on 1 901 tuntia.2  

Henkilötyövuosiksi muunnettuna tämä vastaa 124,7 henkilötyövuotta (htv).  

 

Monilla työpaikoilla käytetään läsnäolo- ja poissaoloselvityksissä mittana henkilötyö-

vuotta kuvaamaan sitä, kuinka monen kokoaikaisen henkilön vuosittaista työaikaa 

poissaolot vastaavat. Tämän selvityksen avulla seurataan budjetin ja miehityksen 

oikeaa tasoa.  

 

Vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden 

palvelusuhteen laatu 
Tarvitsemme tietoja palvelussuhteen laadusta ja pituudesta, jotta voimme seurata 

työn miehityksen taloudellisen panoksen vaikutusta työn tulokseen, henkilöstön ter-

veyteen ja työympäristöön ja jotta voimme keskustella näistä aiheista. Mitä seuraa, jos 

kokoaikaisten ja osa-aikaisten osuudet ovat muuttumassa? 

 

  
 

                                            
2
 Elintarviketeollisuus, 2009.  
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Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin seurauksia on sellaisesta työtehtävien miehityksestä, 

jossa on kokopäivätyöntekijöitä vähän ja osa-aikaisia lyhennettyä työpäivää tekeviä 

useita?  Millä tavalla työtehtävien miehitystapa vaikuttaa pitkäjänteiseen osaamisen 

kehittymiseen? Onko organisaation toiminnan lopputuloksella yhteyttä työntekijöiden 

vakituisuuden ja osa-aikaisuuden kanssa? Sellaiset työt, joissa on paljon osa-aikaisia, 

sitovat enemmän yrityksen hallinnollisia resursseja kuin kokoaikaisilla työntekijöillä 

miehitetyt työt. Toisaalta osa-aikaisuus mahdollistaa sen, että työkyvyn alentuessa 

useammat pystyvät olemaan töissä eläkeikään asti. Määräaikainen osa-aikaisuus on 

myös etenkin nuorten aikuisten osalta yksi ratkaisu työn ja perhe-elämän joustavam-

paan yhteensovittamiseen.  

 

Työtehtävien miehityksenä olevien henkilöiden kokonaismäärää lisää myös se, jos 

käytetään monia osa-aikaisia, ja tämä vuorostaan voi lisätä poissaoloja ja johtaa suu-

rempaan työvoiman vaihtuvuuteen. Toiminnasta vastaavat kuitenkin ovat sitäkin 

mieltä, että toisinaan on helpompaa käyttää monia osa-aikaisia, koska osa-aikaisten 

työntekijöiden poissaoloajat ovat lyhempiä ja heidän poissaolojensa korvaamiseen 

voidaan käyttää yrityksen olemassa olevaa henkilöstöä. Toisinaan kenenkään ei tarvit-

se tehdä osa-aikaisten tekemättä jääviä töitä. Korvaavien työntekijöiden tarpeeseen 

vaikuttaa myös niiden työtehtävien määrä, jotka pitää tehdä poissaolojen aikana. Jos 

poissaolot lisääntyvät samaa tahtia kuin työn tarve pienenee, niin silloinkaan poissa-

oloja ei ole tarvetta kokonaan kattaa. Mutta on myös muita syitä miehittää työtehtävät 

alusta asti oikein. Esimerkiksi jos päätöksentekoaineiston tiedot ovat puutteelliset, ne 

johtavat helposti mitoittamaan työtehtävien perusmiehityksen väärin. Työntekijöitä 

on paljon, mutta heidän palvelusuhteensa laatu ja pituus ovat osa-aikaisia. Se näkyy 

myös henkilötyövuosien alhaisena lukumääränä, kuten edelliset kuvat selvästi osoitta-

vat.  

 

Muunna luvut oikein! 

On huolehdittava, että osa-aikaisten muuntamisessa kokoaikaisiksi käytetään oikean-

laisia mittoja, toisin sanoen on huolehdittava, että henkilötyövuosia mitattaessa käyte-

tään peruslukuna todellista kokonaistyöaikaa. Tärkeää on myös, että käytetään nimen-

omaan selvityksen lukuja eikä joitakin mallilukuja tai yksinkertaistettuja arvioita. On 

käynyt ilmi, että jotkut palkanlaskentapalveluista vastaavat toimijat eivät lainkaan tee 

eroa koko- ja osa-aikaisuuden välillä, ja siksi niiden ajankäyttöselvityksissä on suuria 

epätarkkuuksia. Tavallisimpia virheitä ilmenee muun muassa siinä, miten osa-aikais-

ten osuus esitetään läsnä- ja poissaolotilastossa. Oikea kokonaistyöajan määrä voi 

vaihdella alle kahdeksasta tunnista yli tuntiin, mutta selvityksissä osa-aikatyökin ilmoi-

tetaan virheellisesti kokoaikatyönä. Sairauspoissaolojen määrä selvityksissä kasvaa, 

kun osa-aikaisten sairastamiset ovat selvityksessä mukana korkeammalla määrällä 

sairauspoissaolotunteja kuin heidän työsopimuksensa edellyttäisivät.  Tilasto voi sil-

loin antaa aivan virheellisen kuvan sairauspoissaoloista ja korvaavien työntekijöiden 

tarpeesta. Todelliset ja oikein selvitetyt sairauspoissaololuvut saattavat olla paljon al-

haisempia kuin virheellisestä tilastosta voisi päätellä. 
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Oheinen esimerkki havainnollistaa, miten poissaoloja usein lasketaan väärin. Koko-

naistyöaika on ilmoitettava oikein, ja on käytettävä oikeaa poissaolomittaria. 

 

Tee näin:   Älä tee näin:            

Oikein poissaolotilastossa Väärin poissaolotilastossa                                         

kokonais-    poissaolo-  kokonais-     poissaolo-                                             

työaika aika  työaika aika 

  

8 h/p  8 h/p 

6 h/p 6 h/p  6 h/p               8 h/p 

4 h/p 4 h/p  4 h/p   8 h/p 

 

Niin läsnäolo- kuin poissaolotilastoissakin kaikki aika mitataan tunneissa eikä mitään 

mallilaskelmia hyväksytä. Mallilaskelmat ovat usein epätarkkoja, jopa täysin virheel-

lisiä, ja ne pilaavat koko tilaston. Kuusi tuntia päivässä työskentelevän osa-aikaisen 

työajaksi pitää poissaolotilastossa ilmoittaa kuusi tuntia, ei kahdeksan, kuten yksinker-

taisissa malliselvityksissä usein tehdään. Tällaiset virheelliset laskelmat antavat har-

haanjohtavan kuvan työntekijöiden läsnä- ja poissaolosta, joka niiden perusteella 

näyttäisi suhteettomasti lisääntyvän. Esimerkiksi keskikokoisessa kunnassa, jossa on 

noin 3 000 työntekijää, vaikutus saattaa olla 2–3 prosenttia kokonaistyöajasta. Tällai-

set mittausvirheet antavat virheellisen pohjan laskettaessa työtehtävien perusmiehi-

tystä. 

 

Jotta virheellisyydet voitaisiin havaita, on henkilöstötilastoa osattava käyttää oikein. 

Tilaston on oltava helposti saatavilla, jotta sen avulla voidaan valvoa ja analysoida 

muita henkilöstöön liittyviä tietoja. Ei riitä, että lasketaan yksinkertaiset avainluvut ja 

uskotaan, että tehtävä on sillä selvä. Henkilöstöselvityksen tietoja pitää myös käyttää, 

jotta pystyttäisiin tarkoin analysoimaan tuloksellisuuden, tehokkuuden ja laadun kehi-

tykseen vaikuttavat tekijät. 

 

Henkilöstön monet kasvot  

Tilastoja ja niiden avulla saatuja ohjauslukuja siis ei saa muodostaa arvioista eikä te-

kaistuista käsiteväännöksistä. Viime vuosikymmeninä on kehitetty lukuisia käsitteitä 

kuvaamaan ihmistä työssä. Monet varttuneet työntekijät muistavat, miten heitä hei-

dän ensimmäisissä työpaikoissaan 1960-luvulla kutsuttiin näissä yhteyksissä ”alai-

siksi”. Sitten he etenivät ensin osaksi ”henkilöstökokonaisuutta” ja – myöhemmin 

1970-luvulla – tärkeäksi ”henkilöstöresurssiksi”. Vuosituhannen vaihteessa he olivat 

jälleen edenneet: nyt heitä kutsuttiin ”henkiseksi pääomaksi”. Se vaihe ei kuitenkaan 

kestänyt kauan. ”Henkisyys” katosi organisaation kriisiytyessä, ja epäsopu alkoi viritä 

henkilöstösäästöjen myötä. Henkilöstöstä tuli nyt rationalisoinnin kohde ja ”kuluerä”, 

johon kohdistetaan kaikkialla säästötoimenpiteitä.  
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Uskon, että nämä työtehtävien nimitysten vaihtelut osaltaan heijastavat monissa orga-

nisaatioissa viime vuosikymmeninä tapahtuneita suuria muutoksia. Monet niistä muu-

toksista ovat olleet sellaisia, että ne ovat ankarasti koetelleet organisaatioita ja näiden 

tapaa kohdella henkilöstöä ja työn miehitystä. Hyvinä aikoina toiminta laajenee ja 

ammatti-ihmisten ja osaavien työntekijöiden tarve kasvaa nopeasti. Tieto ja osaami-

nen ovat kullan arvoisia. Kullan arvoisia ovat myös he, joilla tietoa ja taitoa on, ja se 

ilmenee tavassa kutsua henkilöstöä tärkeäksi resurssiksi tai pääomaksi. Huonoina ai-

koina, kun toimintoja joudutaan sopeuttamaan, jopa lopettamaan ja purkamaan, joh-

to ja henkilöstö etääntyvät toisistaan.  Silloin voidaan työntekijöistä puhua kappale-

mitalla mitattuna henkilöstön lukumääränä. Joskus saa vuosi- tai toimintakertomuk-

sista tosiaan lukea, että organisaatiolla on ollut vuoden aikana ”711 kappaletta” työn-

tekijöitä! 

 

Ikärakenne  
Työntekijöiden ikäjakaumat kussakin palvelussuhdetyypissä selvitetään, ja tiedot koo-

taan kokonaiskuvaksi. Keskimääräinen ikä selvitetään koko ryhmästä sekä erikseen 

naisten ja miesten osalta. 

 

 
Ikärakennekuvat ovat tärkeitä, koska niistä voimme nähdä vakituisten ja määräaikais-

ten sekä lyhytaikaisten sijaisten työsuhdetyyppien erot ja samanlaisuudet. Usein on 
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niin, että vakituiset työntekijät ovat hiukan vanhempia kuin määräaikaiset ja lyhytai-

kaiset sijaiset. Sijaiset ovat usein nuoria henkilöitä; heitä otetaan lyhyisiin sijaisuuk-

siin, heidät ”soitetaan paikalle” silloin, kun tarvitaan olemassa olevaan miehitykseen 

vahvitusta. Myös eläkeläiset ovat haluttuja ja osaavia lyhytaikaisia sijaisia.  

 

Ikärakenne ja elämänvaiheryhmät 

Ikärakenneselvityksen avulla työntekijät voidaan jakaa erilaisiin elämänvaiheryhmiin. 

Sen avulla myös voidaan nähdä, miten he sijoittuvat elämänvaihekäyrään tai millaiset 

heidän työkykynsä ja työtyytyväisyytensä ovat. Aihetta on tutkinut Erik Homburger 

Erikson (1952, 1982). Hänen teoriansa ihmisen iästä, fyysisistä tekijöistä, kriisien-

selvittämiskyvystä ja opituista käyttäytymismalleista on klassikko. Kuvassa on Hom-

burger Eriksonin teoriasta johdettu Tapio Tammen tekemä malli työelämän tarpei-

siin. Pelkistetyt mallit voivat auttaa meitä miettimään omaa työtilannettamme ja valin-

tojamme. 

 

 
 

Elämänkaariteorian mukaan ihmisen ikävuodet voidaan jakaa seitsemän vuoden jak-

soihin, ja nämä jaksot muodostavat neljä pitempää vaihetta.3 Henkilöstötilastoissa sitä 

vastoin on tapana aloittaa ikäjako 18 tai 20 vuoden iästä, ja siitä seuraavat vuodet jae-

taan 5- tai 10-vuotisjaksoihin. 18 vuoden ikärajan sanelee laissa oleva nuorten työn-

tekijöiden määritelmä. Työtehtävien miehittämiseen alle 18-vuotiailla työntekijöillä 

kohdistuvat ankarammat säännöt ja rajoitukset, mm. rajoitukset vaarallisen työn teet-

tämisen, työajan pituuden ja yksintyöskentelyn suhteen. Homburger Eriksonin mu-

kaan seitsemän vuoden jaksot puolestaan muodostavat elämänvaiheita, jotka jaetaan 

neljään osaan.  Ensimmäisenä on ”Kasvun aika”, joka kattaa ikävuodet 7–21. Seuraa-

                                            
3
 Ihmisen elämänvaiheet Homburger Eriksonin elämänkaari teoriassa 1950-luvulta, päivitetty vuonna 

   1982 teoksessa The Life Cycle Completed: A Review. Kuva: Tapio Tammi, E.H.Eriksonin ja   J.M.Erik- 
   sonin kuvaa mukaellen (1967).   
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vaa jaksoa kutsutaan ”Taistelun ajaksi”. Se kestää ikävuodet 21–42, ja sen aikana 

ihminen kamppailee hankkiakseen koulutuksen, sijoittuakseen työmarkkinoille, 

hankkiakseen oman asunnon, perustaakseen perheen ja saadakseen lapsia. Se on 

hektinen vaihe elämässä. Ikävuodet 42–63 ihminen elää ”Viisastumisen aikaa”. Silloin 

lapset ovat lentäneet maailmalle ja vanhemmat voivat ottaa elämälleen uuden 

suunnan. Ihmisellä on tuolloin aikaa toteuttaa itseään.  Monella on tällöin kiire saada 

ammatilliset ambitionsa päätökseen. Neljättä ja viimeistä jaksoa on tapana kutsua 

”Elämän tarkoituksen löytämiseksi”. Silloin ihminen sopeutuu elämäänsä ja hyväksyy 

sen, mitä elämä toi mukanaan – tai on epätoivoinen, kun elämä meni niin kuin meni. 

Tämän teorian mukaan ulkoinen fyysinen kehitys saavuttaa lakipisteensä ikävuosien 

21–42 välillä. Henkinen sisäinen kehityslinja sitä vastoin näyttää aivan toisenlaiselta. 

Nelikymppisenä, ”Viisastumisen aikaa” eläessämme, se käyrä kääntyy ylöspäin. 

Henkisen suorituskykymme huipulla me olemme juuri silloin, kun eläköidymme. 

 

Henkilöstötilastossa ikäluokat yleensä jaetaan 5- tai 10-vuotisjaksoihin. Nämä ryhmät 

tulisi voida jakaa elämänkaarta mukailevalla tavalla esimerkiksi terveysmittausten yh-

teydessä, jotta helpommin voitaisiin määritellä suunnattujen terveys- ja kehitys-

panostusten kohteet. 

 

Elävätkö ihmiset ja organisaatiot omien 

riskivyöhykkeidensä tuntumassa 
Mielenkiintoinen kysymys henkilöstöselvityksessä on tämä: Mikä vaikuttaa ihmisen 

haluun työskennellä ja vastaavasti suurempaan haluun olla pois työstä eri elämän-

kaarivaiheiden aikana, ja miten tuo vaikutus ilmenee? Hyväksyäkö elämä sellaisena 

miksi se osoittautui, vai yrittääkö muuttaa oman elämän edellytyksiä omilla aktiivisilla 

hauilla ja valinnoilla? Näitä ajatuksia voidaan kuvata useilla tavoilla. Torgny Lindgren 

kuvaa romaanissaan ”Pölsan” tätä työntekovelvollisuuden ja omasta elämästään mää-

räämisen halun välistä olemassaolon pohdintaan liittyvää horjumista. Romaanissa 

keuhkotaudista tervehtynyt metsätyömies pohtii elämänsä jatkoa. ”Selvää oli, että hän 

mielellään halusi tulla terveeksi – hän odotti innolla sitä päivää. Vaikka ei hän oikein 

tiennyt, mitä hän sillä vapaudella sitten tekisi. Hän ei halunnut väärinkäyttää terveyt-

tään tukkimetsässä eikä ojankaivussa. Terveenäkin hän kai haluaisi elää sairaan ihmi-

sen tavoin.” 

 

Arvelen, että monet ovat käyneet itsensä kanssa samanlaista keskustelua kuin tuo ro-

maanin metsätyömies. Monella on ollut harkittavana paluu epämieluisaan työhön, ja 

vaihtoehtoja siinä harkinnassa on ollut kaksi: ihmisen arvolle sopimattoman työn 

tekeminen tai toimeentulon ja hyvinvoinnin rajoilla eläminen. Mieluummin ihminen 

valitsee niukemmat käyttövarat ja silti ihmisarvoisen elämän kuin niiden vaihtoehdon: 

huonon työympäristön, stressin ja työn menettämisen pelon. Tunnelma työpaikoilla 

on usein raaka; kaikki vuorollaan ovat myötävaikuttamassa työtoveriensa lähtölas-

kentaan, jos sen laskelmoidaan parantavan omaa tilaa ja asemaa. Sellaisessa ympä-
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ristössä yhteisöllinen sosiaalinen vastuu, hyvinvoinnin perusta, hyvin nopeasti muut-

tuu yksilölliseksi vastuuksi vain omasta itsestä – henkiinjäämistaisteluksi. Ilmapiiri 

työpaikoilla on kiristynyt, ja se näkyy myös tilastoissa, joissa on toiminnan lopetus-

perusteita, ennenaikaiselle eläkkeelle hakeutumisia. Aiempaa enemmän on myös vai-

keita työyhteisökonflikteja, joita ratkotaan yhteistoimintaelimissä ja joita joudutaan 

viemään jopa työtuomioistuimeen asti. 

 

Henkilöstön vaihtuvuus ja sen seurantamallit 
Tässä työntekijät lasketaan fyysisiksi henkilöiksi eikä henkilötyövuosiksi. Vakinaisten 

työntekijöiden vaihtuvuus on yleensä vakaa. Määräaikaiset ja sijaiset puolestaan aloit-

tavat ja lopettavat työsuhteitaan toistuvasti. On siis tärkeää selvittää, korvataanko (ja 

missä määrin) vakinaiset uusilla vakinaisilla, jätetäänkö toimet täyttämättä ja muute-

taanko heidän tehtävänsä määräaikaisiksi vai korvataanko heidät sijaisilla. Suunta nä-

kyy olevan sellainen, että kiinteä henkilöstövahvuus vähenee, tehtävien miehityksen 

lyhytjänteisyys voimistuu ja lyhytaikaisten sijaisten määrä kasvaa.  

 

Ruotsissa palkkatilastoja laativan AON/Hewittin ja Ruotsin elinkeinoelämän keskus-

järjestön Svenskt Näringslivin tilastoista ilmenee, miten henkilöstön vaihtuvuus kor-

keasuhdanteen aikana lisääntyy ja matalasuhdanteen aikana vastaavasti vähenee. Kun 

henkilöstön vaihtuvuus lisääntyy voimakkaasti ja lyhytaikaisia sijaisia on enemmän, 

niin vakinaiselle henkilöstölle lankeaa sijaisten perehdyttäminen ja työnopastus. Tämä 

lisää vakinaisten työntekijöiden kokemaa työn kuormittavuutta. Suomessa ei vastaa-

vaa tilastointia tehdä, ja tärkeä informaatio, joka olisi jo valmiina nykyisissä palkanlas-

kentaohjelmissa, jää siten käyttämättä.  

 

Kiinnostavaa on myös havaita, että ruotsalaisista tilastoista näkyy korkea alle 24-

vuotiaiden vaihtuvuus. Vakinaisessa työsuhteissa olevien nuorten määrä on  pieni ja 

vaihtuvuus kuvaa määräaikaisten työsuhteiden aloittamista ja lopettamista. Seuraa-

vasta tilastosta käy ilmi henkilöstön vaihtuvuus ikä-luokittain mitattuna työn aloitta-

neiden ja lopettaneiden määrillä.  
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Henkilöstön vaihtuvuus ikäluokittain (aloittaneet: vaaleat pylväät ja  

lopettaneet tummat pylväät). Lähde: Hewitt, 2009.   

 

Nykyään iäkkäämmät pitkään sairauslomilla olleet työntekijät sijoitetaan uusiin työ-

tehtäviin tai siirretään ennenaikaiselle eläkkeelle, mikä näkyy 55–59-vuotiaiden lähtö-

vaihtuvuuden kasvuna. Toisaalta työntekijä voi tehokkaan kuntoutuksen ansiosta 

sijoittua uuteen ammattiin tai vaihtaa työpaikkaan, mikä näkyy tilastoissa tulovaihtu-

vuuden kasvuna. Aloittaneiden määrä tässä ikäluokassa kertoo usein kuntoutustyön 

aktiivisuudesta. Ennenaikaiselle eläkkeelle siirtyminen ei ole mikään itsestäänselvyys, 

vaan mahdollisuudet sijoittua uudestaan työelämään arvioidaan ja luodaan mahdolli-

suudet työssä jaksamiselle tai uudelle työuralle.4 Vaihtuvuutta, sairauspoissaoloja ja 

eläkkeelle siirtymistä tulee aina seurata samanaikaisesti, ja tähän käytetään nämä tiedot 

yhdistäviä seurantarutiineja.  

 

Lopettaneiden ryhmässä tilastossa on mukana myös sellaisia, jotka virallisesti on irti-

sanottu työn puutteen takia, mutta joiden irtisanomisen varsinaisena syynä olivat sai-

rauspoissaolot sekä se, että on vaikea löytää uusia työtehtäviä sellaisille, joiden työ-

kyky on alentunut ja joiden kuntouttamiseen ei ole edellytyksiä.  Selvityksestä ilme-

nee, että työvoiman vaihtuvuus vanhimmissa ikäluokissa on lisääntynyt. Nähtäväksi 

jää, heijastaako tämä lyhyellä aikavälillä ainoastaan ruotsalaisen sairausvakuutuskassan 

uutta tapaa suhtautua pitkäaikaissairaisiin vai onko kyse kokonaan uudesta kehityk-

sestä, joka näkyy työelämässä vietettävien vuosien enenemisenä. Vastaavaa tilastoa ei 

ole saatavissa suomalaisilta työpaikoilta eikä myöskään Tilastokeskuksen tai vakuutus-

yhtiöiden seurannasta. Ruotsissa työllisyysaste on 70,3 ja Suomessa 68,8 prosenttia,5 

ja lukujen eroon vaikuttanevat myös rutiinit, joilla työssäoloa ja vaihtuvuutta 

                                            
4 Ajankäyttötilasto 2009, Hewitt. 
5 Työvoimatilastot 2010 lokakuu, Tilastokeskus ja Statistiska Centralbyrån. 
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seurataan työpaikka- ja alakohtaisesti. Se mikä mitataan, tehdään näkyväksi ja ymmär-

rettäväksi. Se myös ohjaa organisaation toimintaa ja tuottaa tietoa päätöksenteon 

pohjaksi.    

 

Henkilöstön vaihtuvuus ja miehittämätön aika 

Henkilöstön vaihtuvuus ja sen hoitamisessa noudatettavat kaksi strategiaa osoittavat 

päällekkäisyysajan, josta aiheutuu lyhytaikaisten sijaisten tarve. Rekrytointistrategian 

valinta antaa aiheen kysyä, onko yrityksellä aikaa siirtää työstä lähtevien osaaminen 

niille, jotka otetaan töihin uusina työntekijöinä. Osaamisen voi siirtää seuraajille, jos 

työsuhteen päättymisillä ja uusien tulokkaiden perehdyttämisillä on tiettyä päällekkäi-

syyttä. Monissa palvelutoiminnoissa tarvitaan lisäksi aikaa siihen, että uusille työnteki-

jöille saadaan siirretyksi asiakkaista/käyttäjistä oleva ns. hiljainen tieto ja asiakkaiden 

toiveet siitä, millaista palvelua he odottavat. 

 

 
Kuva 1. Vaihtuvuus, menetetty työaika ja päällekkäisyysaika.  

Lähde: Liukkonen, P., Suurnäkki, T., 1994 (1996): Työn tulos ja sen tekijät.  

 

Kuvassa vasemmanpuoleisessa toiminnassa ei ole mitenkään varauduttu henkilöstön 

vaihtuvuuteen. Ylimiehityksen sijaan syntyy tyhjäkäyntiaikaa – se on miehittämätöntä 

menetettyä aikaa, jolloin työllä ei ole tekijää lainkaan. Korvaava rekrytointi alkaa vasta 

kun edeltäjä lopettaa tehtävänsä hoitamisen. Tuollainen tyhjäkäynti aiheuttaa silloin 

paljon miehittämättömiä tai sijaisin korvattavia työpäiviä. Kuvan oikeanpuoleisessa 

osiossa puolestaan on henkilöstövaihtuvuus hoidettu ylimiehityksellä. Kun edeltäjä 

lopettaa, käytettävissä on heti kyseiseen tehtävään sisäisesti perehdytettyjä työnteki-

jöitä, ja näin ehkä myös vältytään ulkopuoliselta rekrytoinnilta. Henkilövaihdosten 

yhteydessä esiintyvä tyhjäkäynti vähenee, samoin alimiehityksen riski. Toisaalta ajoit-

tainen ylimiehitys nostaa työvoimakuluja ja oikean hyötysuhteen löytäminen on usein 

työn miehityksen suuri haaste.  

 

Yritysten henkilövastaaville suunnatuista oppikirjoista käy ilmi, että tehtävässä lopet-

tavan henkilön osaamisen edelleen siirtäminen on henkilöstövaihdoksissa suuri ong-

elma. Ennen neuvottiin tarkoin tutkimaan lähtöjen syyt, pyrkimään joustavaan henki-

löstöbudjetin laatimiseen sekä ennakoimaan tulevat tilanteet ja rekrytointitarve. Yri-

tysten hallintoväki tutki jo 1970-luvulla tällaisia todennäköisyyslaskelmia ja pohti tu-

levaa henkilöstön vaihtuvuutta. Työkalut saatiin oppikirjoista, jotka käsittelivät hen-
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kilöstövaihtuvuuden mittaamista ja analyysejä6. Aihe on edelleen erittäin ajankohtai-

nen. 

 

Henkilöstön vaihtuvuuden syyt 

Henkilöstön vaihtuvuuden syitä tutkittiin 1990-luvun lopussa EU:n Adapt-projektis-

sa, johon osallistui suomalaisia, ruotsalaisia, saksalaisia ja italialaisia sairaaloita ja ter-

veydenhoidon asiantuntijoita.  Tulokset osoittivat, että henkilöstön vaihtuvuus oli 

suuri, ja siten myös korvaavien rekrytointien tarve kasvoi. Sairaanhoitohenkilöstö 

ilmoitti korkean vaihtuvuuden syyksi usein alimiehityksestä ja liian suuresta potilas-

määrästä johtuvan raskaan työkuormituksen. Vaihtuvuutta aiheutti myös se, että 

oman työn ohella perehdytettäviä ja opastettavia uusia työntekijöitä tai alan opiske-

lijoita oli liikaa. Työhönperehdyttäjän motivaatiota ei lisää se, että vuosi toisensa jäl-

keen saa opastaa uusia työntekijöitä ja sitten joutuu näkemään, kuinka nämä työn 

opittuaan kohta lopettavat tai hakeutuvat toisiin ammatteihin. 

 

Toisena henkilöstön vaihtuvuuden syynä katsottiin olevan oman työnteon arvostuk-

sen ja työstä saatavan palautteen puute. Palautetta tuli ainoastaan potilailta tai poti-

laiden omaisilta. Erityisesti lääkärien keskuudessa pantiin merkille, että työnantajalta 

ja kollegoilta ei tullut minkäänlaista palautetta – ei sen paremmin positiivista kuin 

negatiivistakaan. Tämä ei sinänsä ole ollenkaan epätavallista akateemisissa ammateis-

sa, joissa etenkin positiivista palautetta ja tunnustusta kollegan työstä tuntuu olevan 

kovin vaikea ilmaista. Henkilöstön vaihtuvuus välittyy organisaation sisäiseen työ-

ilmapiiriin; se ilmaisee, millainen asiakastyytyväisyys kyetään saavuttamaan.  Siitä on 

myös luettavissa yrityksen kyky houkutella itselleen saatavilla oleva työmarkkinoiden 

paras työvoima. Muiksi syiksi henkilöstön vaihtuvuuteen ilmoitettiin alhaiset palkat, 

jatkuva alimiehitys, työpaikalla esiintyvät konfliktit sekä epäasiallinen kohtelu ja häi-

rintä. Seuraavassa yhteenveto syistä, jotka lisäävät halua vaihtaa työpaikkaa:7   

 

 tyytymättömyys työtehtäviin, olemattomat työuralla etenemisen 

mahdollisuudet; osaamista ei käytetä, mutta ei myöskään anneta 

kehittymismahdollisuuksia 

 alhainen tai epäoikeudenmukainen palkka 

 huono fyysinen tai psykososiaalinen työympäristö 

 stressi 

 huoli ja levottomuus työpaikan säilymisestä 

 konfliktit työyhteisössä 

 yleinen viihtymättömyys ja vähäiset vaikuttamismahdollisuudet 

 palautteen ja arvostuksen puute 

                                            
6 Hunter Mabon,1978,  Job Analysis – measurement problems and applications. 
7 Liukkonen, P., 2000, Toiminnanseuranta sairaanhoidossa – kohteena talous, henkilöstö ja organisaatio.   
  Verksamhetsuppföljning av sjukvårdens ekonomi, personal och organisation – erfarenheter av ett Adapt- 
  projekt, s. 43–45.  
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 työ vaatii vastuuta joko liikaa tai liian vähän 

 tyytymättömyys organisaatioon, esimiestyöhön tai työtovereihin 

 uudelleenorganisointien uhka tai toteutettu uudelleenorganisointi 

 hankalat työajat ja pitkät työmatkat. 

 

Adapt-tutkimuksesta kävi ilmi, että halu vaihtaa työpaikkaa oli merkittävästi korke-

ampi kuin henkilöstön toteutuva vaihtuvuus. Työmarkkinat asettavat rajoja henkilös-

tön vaihtuvuudelle. Siitä on sekä hyötyä että haittaa. Toisaalta organisaatiossa on suu-

rehko määrä uusia tehtäviä etsiviä tyytymättömiä henkilöitä, ja heidän tyytymättömyy-

tensä voi tarttua muihinkin työntekijöihin Toisaalta vältytään kalliilta henkilöstön 

vaihtuvuudelta, joka edellyttäisi ajan varaamista uusien työntekijöiden perehdyttämi-

seen ja työhönopastukseen. Usein tyytymättömyys siis liittyy siihen, että työstä ei saa-

da riittävästi palautetta, johdon toiminta on puutteellista ja työpaikalla on ristiriitoja. 

Palkkakehitys on yksi vaikuttava tekijä, mutta se ei ole ratkaiseva syy lopettaa työ tai 

vaihtaa muihin tehtäviin. Mielenkiintoinen havainto näissä tutkimuksissa on organisa-

torisen osaamisen puute, joka ilmenee korkeana henkilöstön vaihtuvuutena. Usein 

lopettamisen syy on työolosuhteissa, joihin hyvällä johtajuudella on varsin helppo 

puuttua. Ei maksa mitään puhua ihmisten kanssa ja kysyä, millaiseksi he kokevat 

työnsä. Korvaavat rekrytoinnit, uuteen työhön perehdyttäminen ja työnopastus sitä 

vastoin tulevat aina kalliiksi. Lisäksi korkea henkilöstövaihtuvuus synnyttää edellä 

mainittuja tyhjäkäyntiaikoja ja aiheuttaa miehityksen epätasapainoa. Sijaistarve samalla 

kasvaa. 

 

Pätkätyöläiset ja lyhytjänteisten ratkaisujen riski 

Henkilökuvasta ilmenee, kuinka monta työntekijää vaaditaan tietyn työtehtävän hoi-

don miehittämiseen. Mitä enemmän työntekijöitä on, sitä useampi heistä myös on 

töistä poissa taikka aloittaa tai lopettaa. Pätkätyöläisiä käytettäessä henkilöstön vaih-

tuvuus kasvaa. Tyhjäkäyntiajat aiheuttavat ongelmia työtehtävän hoidon miehityk-

seen. Ennen 1990-luvun talouslaman synnyttämiä suuria rationalisointeja yrityksillä 

oli hieman ”ilmaa” työvoiman mitoituksessa, ja sen ansiosta työtehtävien miehitys 

toimi, vaikka väkeä lähti. Nyt organisaatioita on hiottu ja viilattu; sellaista ylikapasi-

teettia ei työpaikoilla enää ole, ja henkilöstön vaihtuminen voi häiritä tehtävien hoi-

don miehityksen toimimista aivan uudella tavalla. Työntekijöiden kollegiaalisuus ja 

ammatillisuus joutuvat koetukselle. Poissaolot ja henkilöstön vaihtuminen yhdessä 

synnyttävät lisääntyvää sijais- ja korvaajatarvetta. Poissaolo – ennen kaikkea ennakoi-

maton poissaolo – lisää niiden sijaisten määrää, jotka tarvitaan pätkätyöläisten sijai-

siksi poissaolohuippujen aikana.  

 

Suurilla naisvaltaisilla työpaikoilla ovat lakimääräiset vapaat (opinto- ja vanhempain-

vapaat, lastenhoitovapaat ym.) ja niiden aiheuttama korvaavien työntekijöiden tarve 

oikeastaan suurempi kysymys kuin sairauspoissaolot. Poissaolot ja henkilöstön vaih-

tuvuus ovat siis ne tekijät, jotka eniten vaikuttavat työtehtävien hoidon miehitykseen 
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ja aiheuttavat työntekijöiden tarvetta erityyppisissä ja pituisissa palvelussuhteissa. Jos 

poissaolot pääsevät kehittymään kontrolloimattomasti, ja jos palvelussuhdemuodot 

sekä henkilöstövaihtuvuuden todellinen laajuus ja perehdyttämiseen vaadittava aika 

eivät ole hallinnassa, yritykset joutuvat tekemään hätäratkaisuja – esimerkiksi osta-

maan työvoimapalveluja työvoimaa vuokraavilta yrityksiltä ja ulkoistamaan toiminto-

ja. 

 

Johdon ja esimiesten vaihtuvuus ja tiheys 
Myös johtohenkilöiden ja esimiesten vaihtumiseen on useita syitä. Niistä on harvoin 

tehty systemaattisesti selkoa, ja harvoin niitä on edes noteerattu henkilöstöselvityk-

sessä. Vaikka vaihtumissyyt organisaatioiden sisäisissä selvityksissä eivät juurikaan 

tule esille, ne voivat yrityksen ulkopuolella herättää runsaasti huomiota. Yhden nor-

maalin työviikon aikana media voi kertoa vaikkapa seuraavanlaisia uutisia: joitakin 

johtotehtävissä olleita on potkittu pois heidän ja yrityksen omistajien yhteensopi-

mattomien henkilökemioiden vuoksi, jotkut taas eivät saaneet yrityksen toimintaa 

järjestykseen, jotkut eivät onnistuneet uudistamaan organisaatiota toimeksiantajien 

haluamassa tahdissa. Irtisanomisten syyksi näkee ilmoitettavan myös kyvyttömyyden 

käsitellä konflikteja, henkilöstöä tai asiakkaita. Ruotsissa nousi melkoinen mediakohu, 

kun eräs julkisen sektorin työnantaja irtisanoi johtohenkilön, joka eräänä iltana oli 

tarjonnut vanhainkodin asukeille viinaa ja näin saanut aikaan kaikkien aikojen juo-

mingit. Päälliköistä eroon pääsemisen syyt ja perustelut tuntuvat olevan yhtä moni-

naisia ja kirjavia kuin elämä itse. 

 

Eräs elinkeinoelämän huippujohtaja oli haastattelussa sitä mieltä, että johtotehtävässä 

on oltava ainakin kaksi vuotta, jos aikoo perehtyä alaan ja saada aikaan kestäviä tulo-

ksia. Yli kymmenen vuotta on niissä tehtävissä hänen mukaansa aivan liian pitkä aika; 

silloin on vaarana, että innovaatiovoima hiipuu. Sopiva aika yhtä työpaikkaa kohti on 

noin 4–5 vuotta – silloin on vielä voimaa uudistua, luoda uutta ja sitoutua tehtävään, 

haastateltu totesi. Mitä mieltä johtotehtävissä olevat itse mahtavat tällaisista ohjauslu-

vuista olla? Moderni johtajuuskirjallisuus listaa heidän toivottaviksi ominaisuuksik-

seen ”harkitseva”, ”analyyttinen”, ”yhteistyöhaluinen” ja ”näkyvä”.8 Nuorten työn-

tekijöiden ihannejohtaja on edelleenkin asiansa osaava aikuinen ihminen, joka osaa 

antaa nuorelle työntekijälle ohjausta, vastuuta ja onnistumisen kokemuksia.   

 

Päällikkötiheys            

Johto- ja esimiestehtävissä olevien tiheys lasketaan jakamalla työntekijöiden (fyysisten 

henkilöiden, ei henkilötyövuosina laskettu vuosityöntekijöiden) kokonaismäärä johto- 

ja esimiestehtävissä olevien määrällä. Yksittäisestä luvusta ei saa kovin paljon tietoa, 

mutta se auttaa meitä ymmärtämään muita toiminnan operatiivisia mittoja, joista il-

menevät toiminnan tuottavuuden kehitys, tehokkuuden kehitys sekä laadun kehitys. 

Toiminnan globaalistumisen myötä johto- ja esimieshenkilötiheyden erot näkyvät eri 

                                            
8 Gosling, J., Mintzberg, H., 2003, The Five Minds of a Manager, Harvard Business Review, s. 54–63.   
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maissa sovellettavista työtehtävien miehittämistavoista. Matalapalkkaisissa maissa 

ovat työvoimakustannukset alhaisemmat ja laskelmat näyttävät sen ansiosta suu-

rempia tuottoja. Toiminta saattaa kuitenkin osoittautua vähemmän kustannustehok-

kaaksi, kun otetaan huomioon, että noissa maissa vaaditaan useampia henkilöitä 

johtamaan ja kontrolloimaan samaa työtä, jonka kotimaassa teki itseohjautuva työ-

voima. 

  

Päälliköiden ja esimiesten vaihtuvuus  

Johtohenkilöitten ja esimiesten vaihtuvuutta tutkitaan selvittämällä aloittaneiden ja 

lopettaneiden määrä seurantajakson aikana. Korkea esimiestehtävissä olevien vaihtu-

vuus ja korkea muu henkilöstövaihtuvuus voimistavat toisiaan ja voivat vaikuttaa or-

ganisaation toimintaan negatiivisesti. Riski että organisaatiosta tulee urakehityksen 

läpijuoksupaikka kasvaa ja hyödyt osaamisen kehityksestä hyödynnetään kilpailijoiden 

yrityksissä.   

 

Ongelmia aiheutuu ennen kaikkea 

siitä, että tämän seurauksena joh-

tamistapa on katkonainen ja tem-

poileva. Varsinkin sanelutyyppiset 

”Aloittakaa työ uuden johtajan 

tyylillä ja strategialla” -ohjeet koe-

taan ahdistavina ja rasittavina, kun 

niitä tulee vuoden aikana monta 

kertaa. Suuri työntekijöiden vaih-

tuvuus aiheuttaa toiminnalle ong-

elmia, mutta ongelmia aiheuttaa 

myös suuri esimiesten vaihtuvuus. 

Yhtä ongelmallista on alhainen tai 

olematon johtohenkilöiden tai 

työntekijöiden vaihtuvuus. Todel-

linen haaste organisaatioilla on 

siinä, että ne löytävät tasapainon 

uusien työntekijöiden rekrytoinnissa ja kykenevät hyödyntämään henkilöstön osaami-

sen ja kokemuksen henkilöiden vaihtuessa. Johto- ja esimiesasemassa olevien vaihtu-

vuus ja toiminnan laskukierre ovat vaikeasti havaittava vaara, ja se aktivoituu, jos yri-

tyksessä tapahtuu useita huonosti perusteltuja tai huonosti tiedotettuja esimiestason 

henkilövaihdoksia. 

 

Johtamiskapasiteetista, henkilöstöasioista ja taloudesta viestittäminen 

Yritysjohdon ja omistajien välillä tapahtuu viestintää. Viestinnällä tarkoitetaan, että 

yritys välittää arvojaan omistajille ja asiakkaille. Käytettäviä keinoja ovat muun muassa 

visiot, selvitysmallit, selvitysten kohdistaminen sekä toiminta- ja vuosiraporttien kieli 

ja kuvitus. Selvitysstrategioiden valinta (esimerkiksi rahastojen ja vararahastojen akti-
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vointi) osoittaa, millainen luottamus johdolla on valittua strategiaa, yrityksen tuotteita 

ja menestystekijöitä kohtaan. Samanlaista viestintää tapahtuu myös julkisella sektorilla 

vuosikertomusten ja niissä kerrottujen tavoitteiden ja toimintastrategioiden muodos-

sa. Henkilöstö- ja terveyspanostuksille asetetaan tavoitteita, mutta niiden toteutumi-

sen seuranta saattaa olla hyvin sattumanvaraista.   

 

Selvityksillä on tärkeä viestintäarvo. Yhtiölle koituu seurauksia kaikesta, mistä se laatii 

selvityksiä tai selontekoja. Useimmiten viestittäjänä on yritysjohto. Toisinaan yritys-

johto valitsee selvitysten laadintatavoiksi sellaisia tapoja, jotka sisältävät tavalliselle 

lukijalle vaikeasti havaittavia ja melkein näkymättömiä viestejä. Yrityksen ei ole hyvä 

liiaksi selostaa ja kertoa sellaista, mikä aiheuttaa levottomuutta markkinoilla, mutta 

sen ei myöskään ole hyvä pantata tietoa. Viestinnän välityksellä tulevat tietoon yri-

tyksen tulevaisuudennäkymät, samoin tulee tietoon yrityksen johdossa ja hallituksessa 

oleva osaaminen. Julkisella sektorilla, missä työvoimakulut ovat suurin osa organisaa-

tion kulurakennetta, on usein hämmästyttävän niukasti informaatiota työntekijöistä ja 

heidän työpanoksestaan. Puhutaan toimintakuluista ja palveluille asetetuista tavoit-

teista mutta melkein tyystin vaietaan osaavasta henkilöstöstä, joka nämä tavoitteet 

toteuttaa. Kerran vuodessa tehty henkilöstötilinpäätös/henkilöstöraportti katsotaan 

riittäväksi henkilöstöseurannan viestintämuodoksi. Usein se onkin jo julkaisuajankoh-

tanaan aikansa elänyt.  

 

Viestittäminen voi myös riistäytyä, kuten talousjournalisti Olle Rossander (2007) niin 

osuvasti kuvaa: ”Lehdistötilaisuudet ja yhtiökokoukset ovat äärimmäisen tiukasti oh-

jattuja, mielettömän kalliita teatteriesityksiä; varta vasten palkatut spesialistit ovat 

stailanneet, trimmanneet ja treenanneet toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohta-

jan täydellisiksi esiintyjiksi niihin tilaisuuksiin. Tämän päivän mediapörssissä ei ole 

tilaa sönköttäville pölvästeille. Yritysten ylimpiin johtoihin pätee sama kuin journalis-

tiikkaan: ulkokuori on sisältöä tärkeämpi. Ja tämä luonnollisesti vaikuttaa ylistyksen 

kohteeseen!” 

 

Taloudellisista arvoista viestitään, mutta viestivätkö yritykset ja julkiset organisaatiot 

vastaavasti muissa yhteyksissä? Jos viestinnällä henkilöstö- ja johtamisyhteyksissä tar-

koitetaan sellaista tahallista yrityksen kehityksestä, ilmiöistä ja johtamisesta tapahtuvaa 

tiedonlevitystä, joka ei mitenkään perustu hyvään tai myönteiseen kehitykseen ja joka 

yrittää vaikuttaa vastaanottajan käsitykseen lähettäjän organisaatiosta, niin vastaukseni 

on ”kyllä”. Vuosien aikana on toteutettu useita sellaisia kampanjoita, joilla todella on 

ollut tarkoitus parantaa monien ihmisten työympäristöä, mutta on esiintynyt myös 

sellaista viestintää, jossa jotakin projektia ylistävällä tiedottamisella on pyritty vaikutta-

maan aivan muihin arvoihin.  

 

Poliitikot ja poliitikkojen ohjaamat viranomaiset haluavat toisinaan ilmentää aikaan-

saavuuttaan viestittämällä, että jotakin suurta ja tärkeää tapahtuu – vaikka todellisuu-

dessa ei tapahdu yhtään mitään. Työpaikoilla, siellä missä niiden suurien ja tärkeiden 
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asioiden pitäisi toteutua, ei aina ole resursseja, jaksamista eikä tukea sellaiselle tiedot-

tamiselle. Ne ongelmat, joista talouden ja toiminnan seuranta niin yrityksissä kuin jul-

kisella sektorillakaan ei tilanteen vaatimalla tavalla pysty varoittamaan asianomaisia, 

jäävät usein lehdistön julkisen tuomion kohteeksi. Tavallaan se kertoo organisaation 

arvoista ja toimintakyvystä jotka näin julkistetaan ulkopuolisten arvioitaviksi.    

  

Samalla tavoin kuin taloudellisissa yhteyksissä myös henkilöstöpuolella on keinoja, 

joilla voidaan saavuttaa tietty henkilöstölukujen myönteisellä kehityksellä osoitettava 

tulos. Työntekijöiden terveydentilaa ja eläköitymistä osoittavat luvut ovat yksi esi-

merkki tällaisesta. Lukuja voidaan sekä kasvattaa että pienentää. Niihin voidaan vai-

kuttaa esimerkiksi osoittamalla lisäresursseja työeläkevakuutusyhtiöille ja Kelalle, jotta 

ne voivat varhaiseläköittää pitkään sairastelleita työntekijöitä, tai osoittamalla lisäre-

sursseja kuntoutukseen.  Ehkä ajallemme on tyypillistä, että yritetään saada tuloksia 

nopeasti ja ilman ponnisteluja. Aiemmat sukupolvet tekivät lujasti töitä hyvän tulok-

sen eteen – nyt vaikuttaa usein siltä, että kaikki hyvä pitäisi saada ilmaiseksi. Tulok-

seen päästään toisinaan epäasiallisilla keinoilla. Fusku tapahtuu hyvin hienostuneella 

tavalla, joka usein on juuri ja juuri sallitun puolella. 

 

Eläköitymisten tarkkaileminen 
Kun ikääntyneiden henkilöiden osuus työvoimasta kasvaa, käy tarpeelliseksi selvittää 

tulevien eläköitymisten määrä. Nämä selvitykset voidaan muotoilla monella tavalla. 

Usein tullaan pitkälle toimeen yksinkertaisella selvityksellä seuraavien viiden tai kym-

menen vuoden aikana odotettavissa olevista eläköitymisistä. Suomessa jokaisella 

työntekijällä on subjektiivinen oikeus valita eläkkeellesiirtymisikänsä ikävuosien 63–68 

välillä. Eläkkeellesiirtymisikä vaikuttaa myös eläkkeen määrään. Jotkin yritykset tutki-

vat lähtemishaluja henkilöstö- ja työilmapiirikyselyjen lisäkysymyksillä. Niillä kysytään 

yleistä työasennetta, halua jäädä tai lähteä organisaatiosta sekä lähtöhalukkuuteen vai-

kuttavia tekijöitä. Joissakin yrityksissä nämä kysymykset otetaan puheeksi osana 

kehityskeskusteluja. 

 

Vastaisten osaamistarpeiden hallinta on tärkeää  

Osaamisen kehitys yrityksessä tulee ajankohtaiseksi henkilöstön vaihtuvuutta seura-

tessa. Silloin katsotaan avoimet työtehtävät ja pohditaan, otetaanko avoimiin tehtäviin 

uutta henkilöstöä vai ei. Avoimia työpaikkoja ja toimien vapaana pitämistä ja niiden 

vaikutuksia seurataan talousseurannassa tarkkailemalla työvoimakustannusten kehi-

tystä budjetilla.  Avoimien työpaikkojen vaikutukset toimintaan ilmenevät tuotanto-

tuloksesta,  palvelujen määrästä, laadusta ja saatavuudesta sekä muista kullekin toi-

minnolle ominaisista tuottavuus- ja laatumittareista. 

 

Oheisessa yhteenvedossa (kuvio Osaaminen) on esimerkki aiheista, jotka yleensä tu-

levat puheeksi keskusteltaessa henkilöstön osaamisen tämänhetkisestä tasosta ja orga-

nisaation tulevasta osaamistarpeesta. Avainosaajahenkilöiden lähtemiset tulevat yri-

tyksille kalliiksi, mutta niitä voidaan välttää esimerkiksi sillä, että ennakoivassa tarkoi-
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tuksessa tiedustellaan pysymis- ja lähtöaikeista sekä suhtautumisesta työhön, organi-

saatioon, yrityksen johtoon ja esimiehiin.  Nykyisen osaamisen kehittyminen mittaus-

jakson aikana antaa tietoa, jota tarvitaan, kun tehdään yhteenveto tarvittavista osaa-

mispanostuksista ja varautumisesta tuleviin haasteisiin. Osaaminen kehittyy, mutta se 

myös vähenee eläköitymisen ja vaihtuvuuden myötä. Lisäksi se vaikuttaa muihin hen-

kilöstökuvan tietoihin ja tunnuslukuihin.  

 

Siksi olisikin tärkeää henkilöstöseurannalla luoda sellaisia rutiineja, joilla kerätään tie-

toa osaamisen kehittämiseen käytetystä työajasta. Mitään keskimääräisiä lukuja on 

vaikea määritellä, koska seuranta on hyvin ala- ja tapauskohtaista. Usein havahdutaan 

ymmärtämään seurannan tarpeellisuus vasta silloin, kun organisaation ydinosaami-

sessa on vajeita tai kilpailijat valtaavat uusilla tuotteillaan ja palveluillaan markkinoita. 

Yksi perusmitta osaamisen seurannassa on luku, joka kertoo, kuinka monta tuntia 

kokonaistyöajasta on käytetty osaamisen kehittämiseen.  
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Kokonaistyöaika, tehty työaika ja laskutettu aika 
Työajan käyttöön liittyvät kysymykset kuuluvat oikeastaan ajankäyttöselvitysten pii--

riin. Haluan kuitenkin jo tässä ottaa esiin pari seurattavaa asiaa kiinnittääkseni huo-

miota henkilöstöselvitysten osuuteen palvelun toiminnan ja tuotannon seurannassa. 

Kysymykset kuuluvat: Kuinka suuri kokonaistyöaikapanos todellisuudessa saadaan 

työn tekemisen nykyisellä tehtävien organisointi- ja miehitystavalla? Paljonko tehtyä 

työaikaa suunnittelemme näin saavamme, ja kuinka paljon sitä todellisuudessa saam-

me? Ajankäytön selvittämiseksi tarjolla olevia menetelmiä käsitellään perusteellisesti 

työvihkossa ”Ajankäyttö – työn ja miehityksen mittaus”. 

 

Miehityksestä ja ajankäytöstä   

Työtehtävien hoito voi olla ylimiehitetty, jolloin työntekijöitä on yli sen määrän ja 

tarpeen, jota kutsutaan normaalimiehitykseksi. Työtehtävien hoito voi myös olla ali-

miehitetty, jolloin työntekijöitä on vähemmän kuin katsotaan tarpeelliseksi työn 

normaalimiehitykseksi. Normaalimiehitys9 on tapana määritellä näin: ”Se riittävän 

osaavien henkilöiden määrä, joka tarvitaan ja jolla työpaikan on fyysisen ja rakenteel-

lisen kapasiteettinsa puolesta mahdollisuus harjoittaa suunnittelemaansa toimintaa.”   

 

Kokonaistyöaika tunneissa = säännöllinen työaikalaissa määritelty vuotuinen työaika. 

Tehty työaika tunneissa (kokonaistyöaika vähennettynä poissaolotunneilla) = miehitetty 

työaika. 

Laskutettu työaika = aika, jonka asiakas/toimeksiantaja maksaa palvelun 

suorittamisesta tai tuotteen valmistamisesta. 

 

KOKONAISTYÖAIKA ELI TEOREETTINEN SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA 

Kokonaistyöajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka taloussuunnittelussa ja toiminnan suun-

nittelussa osoitetaan toiminnon suorittamiselle. Kokonaistyöaika on valtakunnallisissa 

työehtosopimuksissa määritelty kaikkien työntekijöiden sopimuksenmukainen työ-

aika. Kokopäivätyössä olevien osalle lasketaan kullekin noin 1 900–2 000 tuntia vuo-

sittaista työaikaa, ja osa-aikaisille lasketaan sovitun työssäoloajan mukainen osuus 

kokonaistyöajasta.10 Työtehtävien suorittamiseen budjetoitavien henkilöiden määrä 

ilmaistaan henkilöstöselvityksessä henkilötyövuosina (htv). Henkilötyövuosien määrä 

saadaan jakamalla kaikkien työntekijöiden yhteenlaskettu kokonaistyöaika tunneissa 

yhden kokopäiväisen työntekijän vuosityöajalla. Kokonaistyöaikaa voidaan kutsua 

myös budjetoiduksi työajaksi. Toiminnan budjetoinnissa on tietty kokonaistyöaika 

jaettu kullekin toiminnolle tai tulosyksikölle.  

 

 

                                            
9  Wicker, A. W., 1979 (1973) i Westlander,  G., 2000, Ingrepp i det optimala – underbemanningens kort- och  
   långsiktiga problematik, s. 43–45.     
10 Kunkin toimialan alakohtaisista työehtosopimuksista ilmenee, millaiset kokopäiväisen työntekijän  
   päivittäinen, viikoittainen ja jaksotyön mukainen säännöllinen työaika ja tästä laskettavissa oleva  
   vuosityöaika ovat.  
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TEHTY TYÖAIKA 

Kun kokonaistyöajasta eli teoreettisesta säännöllisestä työajasta vähennetään kaikki 

poissaolot, saadaan tehty työaika. Tehty työaika on se aika, joka käytetään toiminnan 

suorittamiseen. Puhutaan myös työtehtävien hoidon miehittämiseen käytetystä ajasta. 

Perustana on normaalimiehitys, jota tarpeen mukaan voimistetaan määräaikaisilla tai 

sijaisilla taikka jota vastaavasti vähennetään sen mukaan, miten poissaolo-, asiakas- tai 

käyttäjätilanne muuttuu. Miehitetty työaika mitataan tunteina, ja se esitetään tehtynä 

työaikana, johon mukaan lasketaan yli- ja lisätyö (ks. tuonnempana työajan käyttöä 

käsittelevä osuus). Miehitetty työaika on siis sama asia kuin ajankäyttötilastossa esitet-

ty tehty työaika, johon on lisätty teoreettisen säännöllisen työajan lisäksi tehty yli- ja 

lisätyö. Tehty työaika on tärkeä mitta, jota käytetään tuottavuuden mittaamiseen. 

Määrää ilmaisevalla luvulla (lukumäärä, kpl, kg jne.) mitattu tulos suhteutettuna teh-

tyyn työaikaan (tuntia) on usein käytetty työn tuottavuuden perustunnusluku. 

 

LASKUTETTU TYÖAIKA 

Laskutettu työaika on se tehty työaika, joka laskutetaan asiakkaalta/käyttäjältä/tilaa-

jalta. Laskutetulla työajalla ymmärretään myös sitä aikaa, joka on työskennelty julkisin 

varoin tuetussa toiminnassa, esimerkiksi valtion määrärahalla rahoitetussa toiminnas-

sa taikks kunnassa verovaroin ja valtiontuella yms. rahoitetussa toiminnassa. Lasku-

tettuun työaikaan sisältyvät henkilökunnan suoraan kyseisessä toiminnassa tekemä 

työaika sekä se työaika, joka menee hallintoon sekä toiminnan johtamiseen. Jälkim-

mäistä aikaa kutsutaan välilliseksi työajaksi, ja sillä tarkoitetaan kaikkea sitä hallinnol-

lista ja organisaation sisäisiin palveluihin käytettyä aikaa, joka on tarpeen päätoimin-

nan tukemiseksi.  Laskutetun työajan mittausyksikkö on tunti. 

 

Toisinaan joudutaan arvioimaan, ovatko selvityksen työajan tuntimäärät järkevässä 

suhteessa muihin lukuihin ja vastaavatko ne toiminnan laajuutta. Yhteen lasketun 

kokonaistyöajan määrän suhteellisuus voidaan arvioida laskennallisesti. Se tapahtuu 

kertomalla henkilötyövuosien lukumäärä työehtosopimuksen mukaisella kokonaistyö-

ajalla. Näin voidaan kontrolloida, että selvityksessä kokonaistyöajaksi ilmoitetut työ-

tunnit käyvät yksiin työtehtävien hoidon todellisen miehityksen ja ajankäyttötilaston 

kanssa. Samalla tavoin voidaan kontrolloida, että henkilötyövuosien määrä yhteen-

vedossamme on järkevää luokkaa ja että käyttämämme vuosityöaikamitan tuntiker-

roin (yhden henkilön vuotuinen teoreettinen työaika) on oikea. 

 

Onko tehty työaika liian alhainen vai sopiva?   

Kokonaistyöajasta, tehdystä työajasta ja laskutetusta työajasta voidaan tehdä selvitys 

erilaisin jakoperustein. Selvitys voidaan tehdä koko organisaation osalta, yhden kus-

tannuspaikan osalta tai kunkin palvelussuhdemuodon osalta erikseen. Jakoperuste voi 

vaihdella sen mukaan, mihin tietoja on tarkoitus käyttää. Palvelussuhdemuodon mu-

kaan tehdystä selvityksestä ilmenee, kuinka vakinaisten työntekijöiden poissaolot vä-

henevät tai lisääntyvät ja kuinka ne korvataan määräaikaisten ja lyhytaikaisten sijaisten 

tekemällä työllä. Nopea tarkistus ja yksinkertainen laskutoimitus siitä, minkä verran 
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vakinaisten työntekijöiden poissaoloja korvaamaan käytetään määräaikaisia ja lyhyt-

aikaisia sijaisia – se yhdessä käyttöön otetun tuotanto- tai palvelukapasiteetin ja työ-

määrän kanssa näyttää, onko työtehtävien hoidon miehitys tasapainossa vai toimi-

taanko ali- tai ylimiehityksellä. 

 

Laskutetusta työajasta tehty selvitys voi osoittaa aivan toisia lukemia kuin se aika, joka 

toiminnolle on suunniteltu. Jos poissaoloja on paljon ja henkilöstön vaihtuvuus on 

suuri, joudutaan työskentelyyn suunniteltua aikaa käyttämään rekrytointiin ja korvaa-

vien työntekijöiden perehdyttämiseen. Kun välillinen työaika lisääntyy, riskinä on tu-

lojen väheneminen, eikä toimintaan suunnattujen resurssien käyttö tällöin ole kustan-

nustehokasta. Sen sijaan että tuotettaisiin tavaroita tai palveluja, niin kuin pitäisi, pai-

nitaankin organisaation sisäisten ongelmien kanssa. Resurssien käytön tehokkuuden 

selvittämiseksi on useita tapoja. Yksi tapa on seurata toiminnan tuottavuuden kehitty-

mistä. Kun toimintaa tukeva välillinen työaika lisääntyy suoran tuotanto- tai palvelu-

ajan kustannuksella, työn tuottavuus laskee. 

 

Kun asiaa katsotaan toisesta näkökulmasta, saattaa jonkin ryhmän päällisin puolin 

tehokkaalta vaikuttava tehtävien miehitys osoittautua vähemmän onnistuneeksi. 

Toisinaan taloudelliset ja terveydelliset menestyksen kriteerit törmäävät. Tehokkaalta 

vaikuttava työtehtävien miehitys saattaa ajan mittaan osoittautua tehottomaksi, jos 

poissaolot ja henkilöstön vaihtuvuus lisääntyvät ja syövät aiemmat toiminnan ratio-

nalisointivoitot. Sama pätee toisinkin päin: alku voi olla kankea ja käytäntöjen vakiin-

nuttaminen voi olla työlästä, mutta ajan mittaan toiminnassa voidaan yltää suuriin 

tehokkuusvoittoihin ja pysyviin tulosparannuksiin. 

 

Henkilöstön mittaaminen talouden näkökulmasta 
Yritysten mielenkiintoa henkilöstön työympäristön ja terveyden osalta on lisätty 

lukuisilla niin pehmeillä kuin kovillakin perusteilla. Kun humanistiset perusteet eivät 

ole riittäneet, on nostettu esiin myös yhteiskunta- ja yritystaloudellisia seikkoja. 

Kannattavuus on perustelu, jonka todistusvoima kaikissa mahdollisissa yhteyksissä 

päihittää muut perusteet. 

 

Miten saavuttaa kannattavuus? 

Kannattavuudella tarkoitetaan yritystaloudessa suhdetta mittausajanjakson aikana 

saavutetun tuloksen ja sen aikaansaamiseen käytettyjen panosten välillä. Tavallisesti 

tulosta tarkastellaan suhteessa kokonaispääomaan, omaan pääomaan tai sijoitettuun 

pääomaan. Mittareina näitä kutsutaan seuraavasti: ROI (return on investment, koko-

naispääoman tuotto), ROE (return on equity, oman pääoman tuotto) ja RONA (re-

turn on net assets, sijoitetun pääoman tuotto). On siis tarkoin määritelty, mitä ja 

miten mitataan silloin, kun mitataan kannattavuutta. 
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Kannattavuus yritystaloudellisessa merkityksessä on hyvin täsmällinen mitta. Käsitteen 

täsmällisyys kuitenkin häviää, kun termiä käytetään henkilöstöselvityksessä ja sille an-

netaan symbolinen merkitys. Henkilöstöselvityksessä kaiken voi kuvata olevan kan-

nattavaa ilman että tapahtumien välillä on todellista syy-yhteyttä. Jopa työntekijöiden 

vahingoittumisten työtapaturmassa sekä niistä aiheutuvien suurten henkilövahinkojen 

ja aineellisten menetysten väitetään olevan yritystaloudellisesti kannattavaa, kunhan 

vahingoittuneet kuntoutetaan oikein. Myös sairauspoissaolojen, henkilöstövaihtu-

vuuden, huonon terveyden ym. vähentäminen on kannattavaa lainkaan katsomatta 

siihen, minne hyöty näistä panostuksista kanavoituu – yhteiskunnalle vai yritykselle.  

 

Osaamisen kehittämistä väitetään hyvin kannattavaksi mutta ei oteta huomioon sitä, 

että henkilöstön vaihtuvuus on suuri, eikä uusi osaaminen pysykään organisaatiossa 

vaan pahimmassa tapauksessa päätyy kilpailijoiden käyttöön. Osaamisen kehittämisel-

lä on selvityksessä positiivinen lataus. Osaamisen kehittäminen on hyvä asia. Ongel-

malliseksi se käy, kun meidän odotetaan voimistuneen kansainvälistymisen ja globaa-

listumisen myötä pystyvän käsittelemään myös toisenlaisen osaamisen kehittämistä: 

sellaisen, jonka tarkoituksena lainkaan ei ole lisätä hyviä, myönteisiä asioita vaan päin-

vastoin opettaa, kuinka organisaatio voi harrastaa vilppiä ja pettää sidosryhmäläisiään 

joutumatta kiinni näistä rikollisista tai epämoraalisista toimistaan. 1980-luvulla alkoi 

ilmestyä kirjoja, joiden käsittelemiä aiheita ei ollut opetettu yliopiston taloustieteen 

luennoilla. Ne kirjat olivat vielä varsin viattomia verrattuina aiheesta ”earnings mana-

gement” (tuloksenteon ohjausoppi) sittemmin kirjoitettuihin kirjoihin. Tämä uusi op-

pi antaa valmiuksia ohjata ja manipuloida tulosta niin, että esitettävät numerot ovat 

sopusoinnussa ennalta määritellyn päämäärän kanssa – tosin laillisuuden ja hyvän 

käytännön rajaa hipoen.  

 

Tehokkuus ja sen kriteerit 

Toinen käsite, joka henkilöstö- ja työympäristöyhteyksissä on menettänyt merkitys-

tään, on tehokkuus. Sitä käytetään kuvaamaan lähes kaikkea, mitä organisaatiossa ta-

pahtuu. Alun perin tehokkuus mittasi sitä, miten organisaatio annetuilla resursseilla 

kykeni saavuttamaan asetetun tavoitteen. Henkilöstötyössä törmää usein siihen, että 

työlle on asetettu niin suuri määrä tavoitteita että niiden kaikkien toteutuminen on 

mahdottomuus. Kun tavoitteet vielä ovat epätarkkoja tahtotilan ilmauksia, ei niiden 

muuttaminen talousseurannalla mitattaviksi suureiksi ole aina mahdollista. Tämä puo-

lestaan aiheuttaa turhautumista, kun mitään näkyvää ei saada aikaiseksi, vaikka työ 

jatkuvasti vaatii resursseja.  

 

Tehokkuuden kriteerit voivat vaihdella – ne voivat mitata kaikkea aikatehokkuudesta 

aina kustannustehokkuuteen saakka. Nyt ajankohtaisista ja käytetyistä kriteereistä tär-

keimpiä on tyytyväisyys. Asiakkaiden tulee olla tyytyväisiä, työntekijöiden tulee olla tyy-

tyväisiä, muidenkin yrityksen sidosryhmäläisten tulee olla tyytyväisiä. Samanaikaisuus 

on tehokkuutta tutkittaessa tärkeää, koska tehokkuutta tuovat kriteerit eivät saa olla 

toisensa poissulkevia. Kun kriteerit esiintyvät samanaikaisesti, voi juuri tämä saman-
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aikaisuus lisätä tai vähentää tehokkuuden kokonaismäärää. Kustannustehokkuuteen ei 

ylletä jonkin sidosryhmän tyytyväisyyttä vähentämällä, ei myöskään lisäämällä yhden 

sidosryhmän tyytyväisyyttä jonkin toisen sidosryhmän tyytyväisyyden kustannuksella. 

Pelkästään tyytyväisyyden seurantaan ja mittaamiseen jättäytyminen voi olla riski, joka 

johtaa hyvin iloiseen konkurssiin. Kaikki ovat tyytyväisiä, mutta tavoitteisiin ei päästä 

ja raha ei liiku!   

 

Hyvyys henkilöstöön investoimisen perusteena 

Henkilöstö- ja työympäristöinvestointeja myydään kaikilla mahdollisilla hyvyysargu-

menteilla. Hyvää taloudenpitoa on tarjota hyvä työympäristö ja pitää huolta henkilös-

töstä, ottaa sosiaalista vastuuta ja panostaa kestävyyteen. Ne työpaikat, joiden moder-

nit henkilöstönäkemykset olivat esikuvina muille ja jotka antoivat tutkijoiden kehittää 

uusia menetelmiä sosiaalisiin selontekoihin, terveystileihin ja henkilöstötaloudellisiin 

raportteihin, unohtivat kaiken ”hyvän” heti kun uuden opin markkina-arvo oli am-

mennettu tyhjiin. Henkilöstötaloudelliset tilinpäätökset käsittelivät lyhyesti ja aivan 

liian usein ylimalkaisesti sellaisia asioita, joista perusteellisemmalla tutkimuksella voi-

taisiin saada syvempää tietoa. Ne selvitysyritelmät eivät jääneet käytännöksi yritysten 

rutiineihin, eivätkä ne vakiintuneet osaksi jatkuvaa toiminnanseurantaa tai ohjausta. 

Poikkeuksiakin on – niille tunnusomaista on juuri henkilöstötyön pitkäjänteisyys ja 

seurannan rutinisoiminen, joka on jotain aivan muuta kuin kerran vuodessa ulkopuo-

lisilla teetetty mainosjulkaisu.    

 

Nykyinen muotikäsite, jossa on sama hyvyyttä henkivä markkinointiargumentti, on 

yrityksen (sosiaalinen) vastuu eli yritysvastuu (corporate social responsibility, CSR). 

Nähtäväksi jää, onko näissä selvityksissä ainesta tuomaan todellisia parannuksia yri-

tysten sidosryhmille. Aina on riski, että selvityksissä esiintyvä uusi rivi elää jonkin 

aikaa ja sitten hiipuu, niin kuin tyhjiin ammennetuille markkinointiargumenteille on 

tapana käydä. Selvityksiin kohdistuvia rajoituksia arvostellaan. Tutkimustulokset, ne 

vakavat ja painavat argumentit, hukkuvat usein mediakohinaan, jossa huomion vievät 

uudet menetelmät ihmisen ja ympäristön ekonomisoimiseksi. 

 

Syiden ja seurausten yhteyttä on vaikea mitata      

Yrityksen operatiiviset ohjausluvut kuten tehokkuus, tuottavuus ja laatu ovat esimerk-

kejä yksinkertaisista mitoista. Selvitysten tekeminen niistä ei ole lainkaan vaikeaa. 

Vaikeudet alkavat vasta silloin, kun olisi ymmärrettävä käsitteiden kriteerit ja näytet-

tävä lukujen muodostumiseen vaikuttaneet prosessit sekä se, miten toiminnan muu-

tokset vaikuttavat niihin. Ennen kuin aletaan mitata ja tehdä laskelmia, on ymmärret-

tävä syyt ja seuraukset. Niiden yhteydet ovat usein hyvin mutkikkaita, ja niitä on vai-

kea ilmaista yksinkertaisilla ohjausluvuilla. Aiheen monet osa-alueet ja mittaamisen 

hankaluudet käyvät selvästi esiin Therése Sandbergin Tukholman yliopistossa teke-

mästä terveystiliprojektin arvioinnista.11 Arvioinnin kohteena on 50 projektia, joista 

                                            
11

 Terveystiliarvio löytyy osoitteesta www.paula-liukkonen.se/Hälsobokslut. 
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puolet toteutettiin yksityisellä sektorilla ja puolet kunnissa ja valtion hallinnossa.  

Ydinhavainnot ovat: 

 Terveystilimenetelmä toimii hyvin tiedonkeruun mallina. 

 Terveystiliprosessin toteutus sitä vastoin vaihtelee, ainoastaan puolet projek-

tiin osallistuneista organisaatioista sai vietyä työn loppuun eli kykeni tekemään 

ne parannukset, joiden tarpeet kartoitus nosti esille. Osa projekteista kesti 

kauemmin kuin oli suunniteltu, ja joissakin projekteissa ei ollenkaan päästy 

lopputuloksiin.  

 Ekonomien, henkilöstöasiantuntijoiden ja seurannan kohteena olevan henki-

löstön välinen yhteistyö sujui hyvin ja projekti antoi hyvät mahdollisuudet 

yhdessä oppimiseen ja ongelmien ratkaisuun. 

 Loppuun viedyille ja onnistuneille terveystilihankkeille tunnusomaista oli, että 

niillä oli sekä johdon että esimiesten tuki, ja niillä oli myös taloudelliset resurs-

sit toteuttaa tarvittavat muutokset. 

 

  

Henkilöstökuva sekä näkyvät ja näkymättömät verkostot  
Palkkatyölle ja siihen kuuluvalle tavalle nähdä työorganisaatio ja miehitys tulee koko 

ajan kilpailijoita. Ihmiset eivät organisoidu ainoastaan palkkatyön ja siitä saatavan 

toimeentulon mukaan.  Myös halu kuulua tietynlaisiin yhteisöihin herättää mielen-

kiintoa verkostoja kohtaan. Työelämän organisaatioon me kuulumme tiettyä tarkoi-

tusta varten, mutta vapaa-ajalla me kuulumme niihin verkostoihin, joihin me haluamme 

kuulua. Juuri sen takia uskon, että ennen pitkää ei riitä, että työtä ja sen sidosryhmiä 

kuvataan yksinkertaisin henkilöstökuvin. Uskon, että tullaan tarvitsemaan syvällisem-

pää tietoa siitä, miten muodollinen/epämuodollinen organisaatio ja näkyvät/näky-

mättömät verkostot toimivat yhdessä. Kokemukseni on, että muodollinen organi-

saatio voi jäädä junnaamaan paikoilleen ja näin jättää tilaa verkosto-organisaation 

syntymiselle. Verkosto-organisaatiosta voi tulla hiipuvaa muodollista organisaatiota 

paljon vahvempi.    

 

Verkostolla luodaan uusia henkilöstörakenteita 

Kun tehdään selvityksiä paljon osaamista vaativista palvelutoiminnoista, henkilöstö-

kuvaa täytyy  täydentää. Henkilöstöselvityksen ja ohjauslukujen lisäksi tarvitaan in-

formaatiota niistä suhteista ja verkostoista, joita palvelutuotanto luo ja joissa se vai-

kuttaa.  

 

Verkostot koostuvat niistä toimijoista – henkilöistä tai organisaatioista –, jotka pal-

veluja tuotettaessa ovat keskenään yhteydessä. Heti kun kontaktissa on useampi kuin 

kaksi osapuolta, voidaan puhua verkostosta, ja jos osapuolten määrä kasvaa, verkosto 

monimutkaistuu nopeasti. Toimijoiden välille muodostuva suhde voi olla enemmän 

tai vähemmän pysyvä, mutta se voi myös olla täysin väliaikainen ja rajoittua koske-

maan tiettyä tapahtumaa tai tiettyä projektia. Suhde voi olla suora ja henkilökohtai-
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nen, tai se voi hoitua välikäsien kautta. Verkoston jäsenet voivat tavata toisiaan, soi-

tella keskenään, meilailla tai lähettää toisilleen postia. 

 

Evert Gummesson selostaa kirjassaan Many-to-Many Marketing kolmea verkosto-

tyyppiä ja -tasoa, jotka ovat yhteisiä kaikille organisaatioille.12  Henkilöstöselvityksissä 

on siis tiedostettava ja mahdollisuuksien mukaan seurattava rekrytoinnin, henkilöstö-

vaihtuvuuden ja esimiesvaihdosten näkymätöntä vaikutusta.  

 

 Nanoverkosto on organisaation sisällä. Se koostuu a) työntekijöiden 

välisistä sekä b) työntekijöiden ja johdon ja omistajien välisistä suhteista. 

Tähän verkostoon kuuluvat sekä muodollinen että epämuodollinen or-

ganisaatio. Organisaation verkostot ulottuvat sitten edelleen kahdentyyp-

pisiin ulkopuolisiin verkostoihin: 

 

 Markkinaverkosto käsittää suhteet niihin, joita varten organisaatio on 

olemassa, sekä suhteet organisaation markkinaan ja asiakkaisiin. Sanat 

”markkina” ja ”asiakas” eivät aina oikein hyvin sovellu julkiselle sektorille, 

vaikkakin tähän verkostoon kuuluviksi lasketaan esimerkiksi tietokonei-

den ja palvelujen lukuisat toimittajat. Julkisen sektorin alihankkijat suo-

rittavat sellaisia tehtäviä, joita kyseisen sektorin omatkin työntekijät voi-

sivat tehdä (”ulkoistaminen”, esimerkkeinä vaikkapa lumenluonti ja sii-

vous). Julkisella sektorilla voidaan myös puhua kansalaisista sekä muista 

instituutioista ja erikoisosaajista, joita toiminnan kitkaton sujuminen edel-

lyttää. Esimerkkinä voisi olla vaikkapa sosiaalipalvelu; se on olemassa 

mm. liikuntaesteisiä varten, mutta jotta se voisi toimia, sen on pidettävä 

yhteyttä muun muassa lääkäreihin, työnvälitykseen ja asuntoyhtiöihin. 

 

 Megaverkosto on edellä kuvattujen kahden verkoston yläpuolella. Siihen 

voidaan lukea muun muassa suhteet maan hallituksessa, EU:ssa tai media-

ssa toimiviin henkilöihin ja yksikköihin. Nämä vaikuttavat noitten kahden 

muun verkostotason työskentelyedellytyksiin esimerkiksi resurssien jaka-

jina, lainsäätäjinä tai mielipiteenmuodostajina. Megaverkostoon kuuluva-

ksi voisi lukea myös vaaliprosessin (”demokraattisen prosessin”), jonka 

välityksellä kansalaisilla on tietyt mahdollisuudet määritellä edellytykset 

nano- ja markkinaverkostojen työlle tulevaisuudessa.   

    

Tähän yhteyteen voidaan lisätä yksityiset ja sosiaaliset verkostot – ”ystävät ja tutut” –, 

jotka saattavat olla osin päällekkäisiä työelämän verkostojen kanssa. Edellä mainitut 

verkostotasot (nano-, markkina- ja megaverkosto) osoittavat, että yrityksen resursseja 

arvioitaessa henkilöstöä ei aina voi pitää pelkästään ”työntekijöinä”. Verkostoja voi-

daan käyttää kuvattaessa, analysoitaessa ja suunniteltaessa yksilöitten ja organisaati-

                                            
12

 Gummesson, E., Many-to-Many Marketing, ilmestynyt suomeksi vuonna 2005.  
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oiden yhteistyötä ja suhteita. Verkostoja voidaan käyttää myös kartoittamaan voima-

tasapainoja ja yhteyksiä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka kommunikoivat keskenään 

ja vaikuttavat toisiinsa. Kolmanneksi voidaan analysoida verkostojen ”sukupuita”, 

joissa verkoston jäsenet tarpeen mukaan ”lehvittävät puun” ja näin tuovat julki arvo-

perustaisen yhteistyönsä ja kuulumisensa ryhmään.  

 

Yhteistyöhön voivat ohjata myös yhteiset intressit ratkaista jokin ongelma tietyllä 

tavalla. Silloin toimijoiden välillä pitää olla arvoihin liittyviä yhteyksiä. Ystävät ja 

vastustajat voivat kohdata väliaikaisissa esimerkkeinä vaikkapa poliittiset puolueet. 

Jotkin yhteistyötä tekevät ryhmät eivät halua yhteistoimintaansa julkisuuteen. Näitä 

tavallaan mafiaa muistuttavia verkostoja voi olla normaaleissa, muodollisissa organi-

saatioissa kuten yliopistoissa, kansainvälisissä pörssiyhtiöissä ja toimialajärjestöissä. 

Sellaisen ”mafian” jäsenet tuntevat lähimmän kontaktinsa mutta eivät välttämättä 

koko organisaatiota. Seuraavassa tarkastellaan kuutta erilaista suhde- ja verkosto-

tyyppiä, joiden avulla on helpompi ymmärtää organisaatiotamme ja sen ympäristöä. 

 

Verkostoja voidaan siis kuvata useilla tavoilla. Verkostoja tutkitaan intensiivisesti, jot-

ta paremmin ymmärrettäisiin niiden muodostumista ja toimintaa. Koko ajan kehittyy 

uusia käsitteitä ja malleja vanhojen tilalle. Meidän olisi tärkeää tunnistaa oman työm-

me toimijat ja nähdä, miten he muodostavat verkostoja ja miten nämä verkostot 

kommunikoivat toisten verkostojen kanssa. Mikä pitää verkoston koossa? Miten ver-

kostoja aktivoidaan? Muun muassa näitä kysymyksiä kuulee, kun keskustellaan henki-

löstöstä ja johtajuudesta. Työtehtävien miehityksen perustana ovat työsuhteet organi-

saatiossa, arvopohja, joka luo halun kuulua organisaatioon ja työskennellä siinä, työn-

tekoa aktivoivat yhteiset intressit sekä tapahtumat, jotka herättävät mielenkiinnon 

liittyä johonkin tiettyyn verkostoon. 
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Yhteistyöverkosto. Yhteiset arvot ja terve vaikutusten vaihdantasuhde sekä win-win-

tilanteet ovat tärkeitä tässä verkostotyypissä, jota voisi kutsua perusverkostoksi. Yh-

teistyöverkoston jäsenten välillä on terve suhde, joka on avoin ja jonka toimintatapa 

on ymmärrettävissä. 

 

Palapeli. Tätä verkostoa pitävät koossa yhteiset arvot tai intressit. Verkoston raken-

ne on muidenkin nähtävissä. Kuitenkin saattaa olla vaikea oivaltaa, miten palapelin 

palaset liittyvät toisiinsa. Sodankäyntiorganisaatiot ovat näkyviä ulospäin, mutta miten 

ne muodostuvat alaryhmistä – se voi olla kätkettyä ja vaikeaselkoista. 

 

Lehväinen puu. Tämä verkostomalli ”lehvittyy” tarpeen mukaan, esimerkiksi silloin 

kun tietyt tapahtumat aktivoivat verkoston jäsenet toimintaan. Lepoaikana verkosto 

on näkymätön; se tulee näkyväksi vasta ”lehvästön” muodostuessa. Vaaleissa aktivoi-

tuvat poliittisten organisaatioiden tukiryhmät, ja niistä tulee puun ”lehvästö”. Esi-

merkiksi kansanäänestykset, skandaalit ja sabotaasitoiminta voivat olla tällainen le-

vossa oleva puu, jonka ”lehvät” jokin tapahtuma laukaisee aukeamaan. 

 

Jäävuori. Tämän verkostotyypin näkyvä osa voi olla pieni ja mitätön, mutta pinnan 

alla piilossa on voimakas varsinainen verkosto. Pienyritys voi näyttää yksinäiseltä, 

pieneltä toimijalta, mutta kaikki pienyritykset ja niitten toimialaorganisaatiot yhdessä 

muodostavat erittäin voimakkaan verkoston. Myöskään uransa huipulle korotettu tai 

huipulta pudotettu ja suuren kielteisen huomion kohteeksi joutunut henkilö ei ole 

yksin, vaan hänellä on voimakas näkymätön tukiryhmä.    

 

Mafiaorganisaatio on verkostomalli, jossa ylimpänä huipulla ovat pomojen pomot, 

kakkosrivissä kunnian miehet ja kolmannessa rivissä sotilaat. Tämä on näkymätön ja 

suljettu organisaatio; sen tukena ovat periaatteet, joita täytyy seurata hinnalla millä 

hyvänsä. Yksittäisen jäsenen lojaalisuuden on oltava ehdoton, jokaisen on elettävä ja 

toimittava kunnian miehenä. Mafiaorganisaatio on hierarkia mutta samalla myös kol-

lektiivi, yhteenliittymä, jonka yhteisenä mottona on ”meidän asiamme”. Tässä yhtei-

sössä ”minusta” tulee ”me”, ja ohjenuorina ovat totuus ja vaitiolo.13 

 

Varjo, jonka muodostaa virallinen organisaatio. ”Varjon” taakse kätkeytyvät todelliset 

päättäjät ja heidän verkostonsa, jotka näin muodostavat oman organisaationsa. Taval-

liset organisaatiot voivat virheellisen vallankäytön, huonon johtajuuden tai sisäisten 

kriisien kautta liukua kohti tällaista varjo-organisaatiota. Silloin virallinen organisaatio 

toimii yhä huonommin ja toimintaa ohjaavat varjo-organisaation toimijat. Poliittisessa 

toiminnassa nämä varjo-organisaatiot, ja ennen kaikkea niiden johtajat/hämärä-

miehet ja naiset, ovat viime aikoina aiheuttaneet monenlaista henkilöstövaihtuvuuden 

kasvua.   

 

                                            
13

 Webster, M., 2003, Maffians värld – historien om Cosa Nostra, s. 14–21. 

 



35 
 

 

Henkilöstöselvitys – toisaalta parempi, toisaalta huonompi 

kuin ennen 

 
Varo johdattelevia selvityksiä! 

Kaikki henkilöstö- tai terveysselvitykset eivät ole moitteettomasti laadittuja. Parhaim-

matkaan henkilöstöselvitykset eivät näytä kaikkea mitä niiden pitäisi kyetä näyttä-

mään. Henkilöstö- ja terveyskyselyjä ja asennemittauksia kuten monia muitakin selon-

tekoja käytetään toisinaan täysin johdatteleviin tarkoituksiin. Kartoitetaan milloin mi-

täkin, jotta saataisiin vaimennetuksi huonoon johtajuuteen tai itse toiminnassa, työ-

tehtävien hoidon miehityksessä tai konfliktien hoitamisessa ilmenneisiin karkeisiin 

virheisiin kohdistuva kritiikki. Tulokset julkistetaan kuukausien kuluttua ja toivotaan, 

että konflikti olisi sillä välin rauhoittunut. Aikaa ostetaan kartoituksilla, selvityksillä ja 

tarkoitushakuisesti muunnetuilla henkilöstökuvilla. Näin samalla viestitetään, miten 

asioita todellisuudessa arvostetaan.  

 

Kartoituksia voidaan tehdä puhtaasti kiusaamismielessä, jotta saataisiin joku kiu-

saamisen kohde työstä pois. Kyselytuloksia voidaan käyttää ohjailemaan sekä työn-

tekijöiden että johdon kommunikointia. Työntekijöille luvataan parannuksia työoloi-

hin, kunhan ovat hiljaa eivätkä rettelöi, ja ylemmälle johdolle uskotellaan, että tilanne 

on hallinnassa.  Myös esimiestyöhön ja johtamiseen kohdistuu painostusta, joka nä-

kyy julkisuudessa äkkilähtöinä ja organisaation sisäisinä uudelleen järjestelyinä.  Osa 

itse luoduista ongelmista sysätään konsulteille, joiden tehtäväksi tulee selvitellä vai-

keita ja pitkäkestoisia ristiriitoja. Toinen tapa hoitaa kritiikki ja ongelmat on uudel-

leenorganisointi, ihmisten uudelleen sijoittaminen.  

 

Moraalinen ja kestävyyttä korostava ohjaustapa on taas valttia 

Vastuuta pitää jokaisen ottaa, ja ihmisen pitää elää ja toimia arvokkaasti, muistuttavat 

etiikan asiantuntijat.14 Millainen on henkilöstön ja esimiesten vastuu organisaation 

arvokkuudesta? Saamme kuulla yritystemme menestyvän maailmanmarkkinoilla. Krii-

seistä, konflikteista ja raa’asta työilmapiiristä raportoidaan niin yksityisissä kuin julki-

sissakin organisaatioissa.  Ajat ovat kovemmat kuin ennen, eikä vanhempien oppien 

neuvoja johtamisesta ja ohjauksesta aina muisteta saati noudateta. Yksi yritystalou-

den grand old man, 1930-luvun varhaisia management-kirjoja kirjoittanut Chester 

Irving Barnard (1886–1961), teki ensimmäiset kirjansa niihin murroksen aikoihin, kun 

taylorismia alettiin kritisoida ja työelämään alkoi tulla uusia, humaanimpia piirteitä. 

Barnard kirjoitti yhteistoiminnasta ja auktoriteetista. Hän oli oletettavasti ensimmäi-

nen, joka osoitti, että juuri yhteistoiminta on organisaation perusta ja tärkeimpiä 

yritysten eloonjäämisen edellytyksiä. Hän korosti sitä, että esimiehen tulisi vakiinnut-

taa organisaatioon kommunikointijärjestelmä ja pitää se sellaisena, että informaatio 

                                            
14

 Tutkija Ann Heberlein artikkelissa Ihmiset pakenevat joukolla vastuuta, SvD, 2010.  
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virtaa kumpaankin suuntaan. Esimiehen vastuulla oli ohjata henkilöstö näihin organi-

saation yhteistyöprosesseihin. 

 

Barnardin mukaan esimiehen tulisi myös hahmotella organisaation tarkoitus ja tavoit-

teet. Koska päämäärä on yhteinen, sen on oltava moraalisesti kestävä, jotta kaikki voi-

sivat työskennellä sen hyväksi. Alaiset tulee kouluttaa niin, että tavoitteeseen päästään 

ilman turhia konflikteja, totesi Barnard ensimmäisessä johtamisaiheisessa kirjassaan. 

Nämä säännöt voivat kuulostaa yksinkertaisilta, naiiveilta ja vanhentuneilta nykypäi-

vän moderneissa ja monimutkaisissa organisaatioissa sovellettaviksi. Sidosryhmiä on 

nyt enemmän ja niiden verkostot ovat laajempia, mutta pohjimmiltaan Barnardin kir-

jan arvokeskustelu ja yhteistoimintahengen korostaminen ovat edelleen paikallaan. 

Yhteistoiminta on perusta, yhteiset arvot pitävät yllä organisaation kehitystahtoa – 

nämä seikat luovat ja ylläpitävät luottamusta.  

 

Nykyään keskustellaan samoista kestävyyden käsitteistä, jotka Chester Barnard toi 

esiin 1900-luvun alkupuoliskolla. Barnard korosti yritysjohdon moraalisesti kestävän 

menettelyn merkitystä – juuri sitä samaa asiaa, joka tulee meille olemaan suuri haaste. 

Työskentelemmekö rehellisesti ja kaikkia sidosryhmiä kunnioittaen, vai harjoitam-

meko vilppiä ja sillä saavutamme menestystä? Varoittavia merkkejä näkyy jo nyt – 

käytetään johdattelevia selvitysmenetelmiä, vaikka panostukset pitäisi suunnata kes-

tävyyteen yritysten johdon, tuotannon, toiminnan ohjaamisen sekä ihmisten ja pää-

oman kohtaamisessa. Miten käy perusarvojemme, ja miten me ylipäänsä arvioimme, 

mikä meille on tärkeää? Miten arvomme näkyvät henkilöstökuvissamme, työssämme 

ja tavassamme johtaa organisaatiota?  

 

Tietoa suhteista ja tyytyväisyydestä 

Monet tämänhetkiset tutkimusalueet ja projektit voivat tulevaisuudessa antaa sekä 

inspiraatiota että uusiutumisvoimaa niille, jotka työskentelevät henkilöstö-, työympä-

ristö- ja talousasioiden parissa ja vastaavat näistä alueista. Ajattelen tässä etenkin sitä 

antia, jonka service management -tutkimusten verkostoihin, suhteisiin ja asiakastyyty-

väisyyteen kohdistuvat tulokset voivat tuoda työympäristö- ja henkilöstökysymyksiin. 

Voimistuva globalisaatio luo tarvetta uudenlaisille henkilöstöselvityksille, jotka koh-

distuvat monikulttuurisiin, mutkikkaissa organisaatioverkostoissa toimiviin työnteki-

jöihin. Selvitykset kehittyvät tilastoista kuviksi, jotka auttavat meitä ymmärtämään 

niitä globaaleja rakenteita, joihin kuulumme. Globalisaatio lisää kiinnostustamme 

kulttuurien tutkimiseen.  

 

Olemme kärkijoukkoa useissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa, joilla kartoite-

taan eurooppalaisia työoloja. ”Suomalaiset ovat tyytyväisimpiä työoloihinsa ja kokevat 

voivansa vaikuttaa työhönsä enemmän kuin EU-maiden kansalaiset keskimäärin. Suo-

malaiset saavat enemmän työhön liittyvää koulutusta, opettelevat työssään enemmän 

uusia asioita ja voivat työskennellä itsenäisemmin kuin EU-maiden kansalaiset keski-

määrin. Suomalaisista 89 prosenttia ilmoittaa olevansa tyytyväinen työoloihinsa, ja 
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vahvaa sitoutumista ja itsenäisyyttä työssä kuvastaa se, että yli 80 prosenttia työnteki-

jöistä ilmoittaa voivansa valita tai vaihdella työtehtävien suorittamisjärjestystä, työ-

menetelmiä tai työtahtia. Suomalaisista 38 prosentilla on välittömänä esimiehenä 

nainen, mikä on neljänneksi yleisintä EU-maissa.”15 Kaikki asioita, jotka vaikuttavat 

myös työn tulokseen ja tuottavuuteen.  

 

Käyttäytymistiede alkaa vaikuttaa talouslukuihin 

Henkilöstöselvitys tarjoaa myös pohjaa päätöksille ja auttaa näkemään mutkikkaita 

syy–seuraus-suhteita. Yhtenä suuntauksena on kehittää henkilöstöselvitystä ja talou-

dellisten tunnuslukujen laskemista kohti yhteistä aluetta: käyttäytymistieteitä ja eko-

nomiaa. Kun ymmärrämme numeroiden käyttäytymistä ja osaamme hahmottaa lu-

kujen syy ja seuraustaustat, meillä on paremmat mahdollisuudet suunnata päätökset ja 

toimenpiteet oikein.  

 

Hyvyyden näyttämisen tarve 

Viranomaisilla, yrityksillä ja yksittäisillä päättäjillä näyttää olevan tarve liittää toimin-

tansa kuvauksiin hyvyysarvoja ja inhimillisyyttä. Etenkin kielteisen mediajulkisuuden 

kohteeksi joutuneet usein korostavat viestinnässään työhön liittyviä hyviä asioita. 

Esimerkkejä hyvistä panostuksista ovat silloin investoinnit henkilöstön fyysiseen 

työympäristöön sekä kuntoutukseen tai osaamisen kehittämiseen. Sellaisten panos-

tusten ”hyvyys” elää ainoastaan henkilötiedotteissa ja mainosmateriaaleissa, ja sen 

elinaika on lyhyt. Tunnusomaista tälle ostetulle/manipuloidulle hyvyydelle on, että 

organisaation työ ei todellisuudessa tue sitä. Se hyvyys elää omaa elämäänsä mainos- 

ja markkinointiteksteissä ja näkyy yrityksen profiloitumispyrkimyksissä – mutta henki-

löstöselvityksessä se ei näy, koska siitä ei synny mitään konkreettista selvitettävää. 

 

Ajan kuva – henkilöstöselvitys ja sen tulos henkilöstökuva  

Henkilöstöselvitys elää ajassa ja seuraa niitä suuntauksia ja malleja, joita työtehtävien 

hoidon miehittämisessä ja organisoimisessa kulloinkin sovelletaan. Tämä lyhytjäntei-

syys tuo selvitysten tekemiseen alituisia muutospaineita ja vie helposti siihen, että sel-

vityksiä tehtäessä toimittaisiin kulloistenkin uusien muotioppien mukaisesti. Opit tu-

levat ja menevät.  Koskaan ei oikein ehditä paneutua kehittämään henkilöstöselvi-

tyksen sisältöä. Kun yksi muotisuuntaus on koettu, käsissä on jo toinen, joka asettaa 

jälleen aivan uudet vaatimukset selvityksen muotoilemiseksi vielä uudenaikaisemmalla 

tavalla. Kokemukseni on, että vaatimussyklit lyhenevät lyhenemistään ja harvoin joh-

tavat pysyvällä tavalla hyviin henkilöstöselvityksiin. Siksi pitää kehittää sellaista, mikä 

on pysyvää ja joka antaa meille niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä todellisen mah-

dollisuuden ohjata ja seurata henkilöstökehitystä. Meidän pitää laatia todenmukaisia 

selvityksiä eikä lyhytnäköisesti yrittää kohentaa yrityksen profiilia ja imagoa tyhjän-

                                            
15 Eurooppalainen työolotutkimus 2010. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) 
viides eurooppalainen työolotutkimus kattoi kaikki 27 EU-maata ja lisäksi seitsemän muuta maata. 
Täsmälleen samat kysymykset esitettiin vuoden 2010 alussa kaikkiaan 43 800 henkilölle, Suomessa  
1 000 henkilölle. Lähde: EK/Seppo Saukkonen.  
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päiväisillä henkilöstöä kuvaavilla mainosjulkaisuilla. Tätä jälkimmäistä käytäntöä kut-

sutaan joskus ”avainluvuilla puhumiseksi”: esitetään yksittäisiä avainlukuja ja nume-

roita, joilla ei ole mitään kiinnekohtaa toiminnalle asetetuissa tavoitteissa eikä myös-

kään minkäänlaista todentamismahdollisuutta. Aina pitää ymmärtää lukuihin kätkey-

tyvä käyttäytyminen, numeroiden taustat ja niiden käyttötarkoitukset.  

 

Numerot, tilastot ja tunnusluvut tulee valjastaa kertomaan tämän päivän todellisuu-

desta niin, että niiden käyttäjät voivat vaikuttaa ja osallistua organisaation viisauden 

kehittämiseen. Tarkoitukseni on luoda tälle kehitystyölle sanastoa ja nostaa esille 

mittaus- ja selvitystapoja, joiden avulla voimme luoda aikaamme sopivaa henkilöstön-

seurantaa ja tehdä oman työpaikkamme henkilöstökuvat ymmärrettäviksi ja näkyviksi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 


