
EKONOMI OCH SAMHÄLLE 
 

Skrifter utgivna vid Svenska handelshögskolan 
Publications of the Swedish School of Economics 

and Business Administration 
 

Nr 173 
 
 
 
 
 

VELI-MATTI LEHTONEN 
 
 
 
 

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TEHOSTAMINEN 
VALTIONHALLINNOSSA HENKILÖSTÖ-
TILINPÄÄTÖSINFORMAATION AVULLA 

 
EMPIIRINEN TUTKIMUS SUOMEN VALTIONHALLINNOSSA 

TUOTETTAVAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSINFORMAATION 
ARVOSTA JOHTAMISESSA 

 
 
 

With an English Summary 
 
 

Strengthening Personnel Management in State Administration  
with the Support of Information from the Human Resource Report (HRR)  

 
-an Empirical Study of the Value for Management of HRR Information  

Produced in the Finnish State Administration 
 
 
 
 
 
 
 

Helsinki 2007 



 
 
 
 
Henkilöstöjohtamisen tehostaminen valtionhallinnossa henkilöstötilinpäätös-
informaation avulla. Empiirinen tutkimus Suomen valtionhallinnossa tuotettavan 
henkilöstötilinpäätösinformaation arvosta johtamisessa 
 
 
Avain sanat/Key words:  
Henkilöstötilinpäätös, henkilöstövoimavarat, henkilöstöstrategia, henkilöstön johtamis-
prosessit, vaikuttavuus, tuottavuus, taloudellisuus; 
Human Resource Report, human resource, personnel management processes, effectiveness, 
productivity, economy 
 
 
 
© Swedish School of Economics and Business Administration & Veli-Matti Lehtonen 
 
 
 
Veli-Matti Lehtonen  
Swedish School of Economics and Business Administration 
Department of Management and Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distributor: 
 
Library 
Swedish School of Economics and Business Administration 
P.O.Box 479 
00101 Helsinki, Finland 
 
Telephone: +358 (0)40 3521 376, +358 (0)40 3521 265 
Fax: +358 (0)9 431 33 425 
E-mail: publ@hanken.fi 
http://www.hanken.fi 
 
 
 
    ISBN 978-951-555-969-2 (printed) 
    ISBN 978-951-555-970-8 (PDF) 
    ISSN 0424-7256 
    Edita Prima Ltd, Helsinki 2007 



 

 

iii

 

Esipuhe 
 
Kahdenkymmenen vuoden työurani aikana valtiovarainministeriön henkilöstöosastolla, Valti-
on työmarkkinalaitoksessa työni oleellisena osana on ollut valtion henkilöstöön liittyvien tut-
kimusten ja selvitysten teko sekä työnantajatoiminnassa ja johtamisessa tarvittavat henkilöstö-
tiedot ja niiden hyväksikäyttö. 1990 -luvun alkuvuosina henkilöstön määrällinen resurssiajatte-
lu sai vähitellen uuden sisällön, jossa henkilöstöä alettiin pitää keskeisenä voimavarana sekä 
organisaation menestyksen ja arvon tekijänä. Huomio kiinnittyi myös henkilöstön laadulliseen 
puoleen, joka ilmeni ennen kaikkea henkilöstön osaamisena. Alettiin huolehtia entistä enem-
män työyhteisön hyvinvoinnista, jolla turvataan henkilöstön motivaatio ja työkyky. Samassa 
yhteydessä ymmärrettiin aikaisempaa paremmin henkilöstöjohtamisen tärkeys asiajohtamisen 
rinnalla tavoiteltaessa organisaation yhteiskunnallisia, toiminnallisia ja taloudellisia tuloksia.   
 
Henkilöstövoimavara-ajattelun käytäntöön viennin apuvälineenä valtiolla on vuodesta 1995 
alkaen ollut käytössä henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä ja siihen liittyvä henkilöstöti-
linpäätösmenettely. Henkilöstötilinpäätösten käyttöönottoa ja hyväksikäyttöä on edesautettu 
alaan liittyvien käsikirjojen, opaskirjallisuuden, laajan koulutustoiminnan ja ajankohtaissemi-
naarien sekä vertailutietojen tarjonnan avulla. Kymmenkunta organisaatiota teki henkilöstöti-
linpäätöksen ensimmäisen kerran vuodelta 1995. Sittemmin henkilöstötilinpäätösten teko 
yleistyi nopeasti ja tällä hetkellä runsaat 90 prosenttia valtion organisaatioista tekee henkilös-
tötilinpäätöksen muodossa tai toisessa.  
 
Henkilöstötilinpäätöskäytännön kehittämisestä ja käytäntöön viennistä valtiolla vastanneena 
tutkimuksellisesti mieltäni on askarruttanut kysymys, kuinka käyttökelpoinen väline henkilös-
tötilinpäätösmenettely on ja onko sillä osaltaan ollut parantava vaikutus valtionhallinnon hen-
kilöstövoimavarojen johtamiseen ja sitä kautta tuloksen tekoon. Tutkimuksen tärkein tulevai-
suussuuntainen tavoite on kuitenkin ollut tuoda lisäselkoa siihen, miten henkilöstövoimavara-
tietoa voidaan nykyistä enemmän ja vaikuttavammin hyväksikäyttää henkilöstöstrategioiden 
käytäntöön viennissä sekä henkilöstöjohtamisen apuvälineenä organisaatioiden kokonaisjoh-
tamisessa. Lopullisen kannustavan aloitteen väitöskirjahankkeelleni sain Svenska handelshög-
skolanin professorilta Guy Ahoselta. Näin luonnolliseksi väitöskirjan tekopaikaksi tuli Svens-
ka handelshögskolan.  
 
Erityiskiitokset osoitan väitöskirjatutkimukseni ohjaajille professori Guy Ahoselle ja professo-
ri Karl-Erik Sveibylle. Heiltä saamani asiantuntevat ja arvokkaat neuvot sekä nopeat kommen-
tit mahdollistivat tehokkaan tutkimustyöni toteutuksen. Myös tutkimukseni käsittely IC-
groupissa edesauttoi työtäni, josta kollegoille kiitos. Julkaisusihteeri Barbara Cavoniusta kiitän 
väitöskirjani lopulliseen painoasuun saattamiseen liittyvästä työstä. 
 
Suuret kiitokset Tampereen yliopiston professori Ismo Lumijärvelle ja professori Lasse Oulas-
virralle, jotka ovat toimineen väitöskirjani esitarkastajina ja antaneet hyviä ja rakentavia ohjei-
ta tutkimukseni täydentämiseksi.       
 
Taloudellisesti tutkimustyötäni ovat tukeneet Valtion työterveys-  ja työturvallisuusneuvotte-
lukunta ja Svenska handelshögskolanin johtamisen ja organisaation laitos, mistä esitän kiitok-
seni. 
 
Työnantajalleni Valtion työmarkkinalaitokselle ja kollegoilleni olen kiitollinen myötämielises-
tä suhtautumisesta tutkimustyöhöni ja luvasta saada käyttää tutkimuksessa Valtion työmarkki-
nalaitoksen aineistoja. Kiitän Tekesiä – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskusta ja 
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sen henkilöstöjohtaja Ritva Parhamaata, henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Kantokoskea ja 
henkilöstösuunnittelija Jaana Leinoa tapaustutkimuksen aineistosta ja tapaustutkimuksen asial-
lisesta tarkistuksesta.  
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I  Tutkimuksen tausta ja tutkimuksen kysymyksen asettelu 
 
 
1  Johdanto 
 
Viime vuosikymmenen alun lamavuosista alkaen valtiosektori ja sen organisaatiot ovat läpi-
käyneet valtavan kehittymis- ja muutosprosessin. Valtion talousarviohenkilöstön määrä on 
supistunut vuoden 1988 215 000 henkilön huippulukemista nykyiseen runsaaseen 123 000 
henkeen. Henkilöstövähennysten takana ovat virastojen ja laitosten liikelaitostaminen, yhtiöit-
täminen, ammatillisten oppilaitosten kunnallistaminen sekä budjettikehysten mukaiset supis-
tamispäätökset. Vuonna 1992 julkaistun valtion palkkapoliittisen ohjelman (Valtiovarainminis-
teriö 1992) perustalta alettiin uudistaa palkkausjärjestelmiä kannusteperusteisiksi. Kaikki val-
tion organisaatiot siirtyivät vuonna 1995 tulosohjauksen ja nettobudjetoinnin piiriin. Samassa 
yhteydessä keskustason päätäntävaltaa alettiin siirtää organisaatiotasolle.  
 
Lähivuosina keskeisiä valtion organisaatioiden toimintaympäristön muutoksia ja haasteita joh-
tamisessa ovat (Valtiovarainministeriö 2007a, 18-19)   

 osaamisen ja teknologian merkityksellisyyden kasvu toiminnassa,   
 valtion henkilöstön lisääntyvä poistuma ja henkilöstön ikääntyminen, 
 väestön ikääntyminen ja työvoiman tarjonnan vähentyminen, 
 tuottavuuden toimenpideohjelma ja siihen liittyvät valtioneuvoston kehyspäätökset 

henkilöstön vähentämiseksi tuottavuustoimenpiteiden seurauksena, 
 avautuva toimintaympäristö, jossa tehtäviä voivat hoitaa valtion uudenlaiset organisaa-

tiot (liikelaitokset, yhtiöt) tai muiden sektoreiden organisaatiot (tilanteessa valtion or-
ganisaatioiden olemassaolo ei ole itsestään selvyys), 

 verkostojen ja kumppanuuksien merkityksen kasvu toiminnassa,    
 alueellistaminen, 
 kansainvälisyys ja siihen liittyvä verokilpailu, 
 tulosohjauksen terävöitys ja tilivelvollisuus,  
 valtion kannustavien palkkausjärjestelmien täysmääräinen käyttöönotto ja sen vaateet 

mm. johtamiselle sekä palkkausjärjestelmien toimivuuden turvaaminen ja parantami-
nen, 

 eläkelainsäädännön vaikutukset ja 
 tulevaisuuden yllätyksellisyys.   

 
Vuoteen 2020 mennessä valtion talousarviotaloudessa vuonna 2005 työskennelleestä 124 000 
henkilöstöstä arvioidaan poistuvan vanhuuseläköitymisen, muun eläköitymisen sekä kunnalle, 
yksityiselle ja muille valtion ulkopuolisille sektoreille suuntautuvien työpaikan vaihdosten 
takia runsaat 68 prosenttia, noin 85 000 henkilöä (Lehtonen 2006a).  
 
Valtiovallan tavoitteena on, että sen tehtävät hoidetaan mahdollisimman tehokkaasti. Organi-
saatioilta edellytetäänkin rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia, joilla parannetaan valti-
onhallinnon tuottavuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Samanaikaisesti terävöitetään tu-
losohjausta ja tilivelvollisuutta. Kehitystä on vauhditettu hallituksen vuosien 2006 ja 2007 
kehyspäätöksillä. Niiden mukaan tuottavuusohjelmien seurauksena valtion organisaatioissa 
henkilöstötarpeen edellytetään vähenevän vuosina 2007-2011 noin 9 650 henkilötyövuodella 
ja vuotta 2011 seuraavina vuosina edelleen 4 800 henkilötyövuodella. Haasteita lisää 
kansainvälisyys, joka on EU:n myötä tullut monen organisaation arkipäiväksi. Alueellistami-
nen aiheuttaa joillekin organisaatioille lisäjärjestelyjä. Henkilöstön ikääntymisestä on seurauk-
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sena kasvavat uusrekrytoinnit sekä jäljelle jäävän henkilöstön rakenteen ja osaamisen sopeut-
taminen muuttuvan toimintaympäristön ja toiminnan vaateita vastaaviksi.  
 
Edellä kuvatuista syistä johtuen valtion organisaatioissa tarvitaan uudenlaista johtamista, joka 
reagoi nopeasti eteen tuleviin muutoksiin. Tätä kutsutaan ns. muutosjohtamiseksi. Myös asian-
tuntijoiden johtaminen vaatii keskimääräistä parempaa ja syvällisempää johtamisosaamista. 
Kun organisaatioiden toimintaa tehostetaan mm. tuottavuuden toimenpideohjelmalla, tulee 
entistä painokkaammin seurata henkilöstön työtyytyväisyyden, osaamisen ja työkyvyn tilaa ja 
kehitystä sekä tehdä jatkuvasti näiden ylläpitoon ja parantamiseen liittyviä johtamistoimenpi-
teitä.  
 
Koska organisaation ja valtiosektorin tuottavuudessa on viime kädessä kyse taloudellisista 
arvoista, on tiedettävä, mitä henkilöstö tuotannontekijänä maksaa ja miten siihen voidaan vai-
kuttaa. Esimerkiksi, mitä maksavat sairauspoissaolot, ennenaikaiset työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtymiset ja mihin asioihin kannattaa investoida (kustannus - hyötyperiaate).   
 
Haasteista selviäminen vaatii johdolta, esimiehiltä ja henkilöstöasioista vastuussa olevilta HR  
-ammattilaisilta1 uutta osaamista sekä toiminnallisen, taloudellisen ja henkilöstötiedon analy-
sointi-, tulkinta- ja hyväksikäyttötaitoja. Henkilöstöjohtamisen ytimenä on, miten henkilöstö 
saadaan saumattomasti toimimaan organisaation strategisten linjausten mukaisesti, tavoitteena 
tuottava, vaikuttava ja taloudellinen toiminta. Myös taloushallinnosta ja substanssitoiminnasta 
vastaavan henkilöstön tulee ymmärtää henkilöstövoimavarojen keskeinen rooli toiminnallisten 
ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävän tuloskehityksen edellytyksenä on, että 
näistä tuloksenteon perustekijöistä pidetään johtamistoimenpitein huolta, tavoitteena jatkuva 
parantaminen. 
 
 
2 Tutkimuksen tausta 
  
Valtionhallinnossa tulokset saadaan aikaan pääosin henkilöstöpanosten avulla. Tätä kuvaa 
mm. se, että valtion organisaatioissa työvoimakustannusten prosenttiosuus toimintamenoista 
on keskimäärin noin 85 prosenttia (mediaani 75 %) ja kokonaismenoista keskimäärin 70 pro-
senttia. Siksi onkin tärkeää, että valtiolla henkilöstövoimavarojen johtamiseen osana kokonais-
johtamista kiinnitetään erityistä huomiota. Johtamistyöstä ja toimintaympäristön muutoshaas-
teista selviämiseksi tarvitaan johtamisen apuvälineitä ja henkilöstöön liittyvää tietoa. Tähän 
tarkoitukseen on valtiolle kehitetty henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä.  
 
 
 
 
 
________________________________ 
1 Tässä tutkimuksessa henkilöstövoimavaroista käytetään usein lyhennettä HR. HR -toiminta 
tarkoittaa henkilöstövoimavarojen hallintaa, siihen liittyvää kehittämistä ja johtamista. Esi-
merkiksi HR -ammattilainen on johtamis- tai esimiestyössä tai asiantuntijana toimiva henkilö, 
jonka tehtävänä on vastata ja huolehtia henkilöstön johtamiseen, työnteon edellytyksiin, kehit-
tämiseen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä muista henkilöstötoimen tehtävistä. Joskus 
HR -ammattilaisista käytetään vain termiä HR. HRM lyhenne tarkoittaa henkilöstövoimavaro-
jen johtamista. 
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Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä (HRMS) on ollut valtiolla käytössä vuodesta 1995 
alkaen, jolloin henkilöstötilinpäätöksiä alettiin tehdä 10 organisaatiossa. Henkilöstövoimavaro-
jen hallintajärjestelmä on strategisen henkilöstöjohtamisen apuväline. Se tuottaa organisaation 
”omistajille”, johdolle, henkilöstöasioista ja toiminnasta vastaaville esimiehille ja asiantunti-
joille sekä henkilöstölle tietoa henkilöstövoimavarojen tilasta sekä menneestä että tulevasta 
kehityksestä. Järjestelmä sisältää käsitteiltään, määritelmiltään ja luokitteluiltaan standar-
doidun tietosisällön, mikä mahdollistaa tietojen yhteis- ja vertailukäytön sekä analysoinnin. 
Järjestelmän ytimenä on tietojen hyväksikäytön teoreettinen ja käytännöllinen viitekehys.  
 
Valtiolla omaksutun käytännön mukaan puhutaan yleisesti henkilöstötilinpäätöksestä tai henki-
löstötilinpäätösmenettelystä tarkoittaen sillä henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmää sekä 
henkilöstön tilasta ja sen kehityksestä vuosittain julkaistavaa yhteenvetoraporttia. Teoreettises-
ti tarkastellen käsite ”henkilöstötilinpäätös” tarkoittaa organisaation tuloslaskelmaa ja tasetta, 
johon on sisällytetty henkilöstövoimavarat. Useimmat organisaatiot tekevät vuosittain erillisen 
henkilöstötilinpäätösraportin tai henkilöstökertomuksen. Jotkut esittävät henkilöstötiedot osana 
toimintakertomusta tai johdon järjestelmää. Puhuttaessa jäljempänä henkilöstötilinpäätöksestä 
(lyhenne HTP) sillä tarkoitetaan useimmiten koko henkilöstövoimavarojen hallintajärjestel-
mää, sen sisältämiä henkilöstötietoja, niiden analysointia sekä hyväksikäyttöä johtamisessa ja 
kehittämisessä. 
 
Valtion työmarkkinalaitos, joka on vastannut HRMS:n kehittämisestä, huolehtii osaltaan orga-
nisaatiotason tietojärjestelmätarjonnasta sekä koko valtiota ja sen organisaatioryhmiä koskevan 
vertailutiedon tarjonnasta. Valtion työmarkkinalaitos on tehnyt vuosittain koko valtiota koske-
van henkilöstötilinpäätösjulkaisun sekä tunnuslukujen analyysiraportin, järjestänyt HTP:n hy-
väksikäyttöä edistäviä seminaareja sekä vastannut henkilöstövoimavarojen johtamista tukevan 
opaskirjallisuuden teosta. Lähtökohtana on ollut asiakaskeskeisyys. Järjestelmän kehittämis-, 
ylläpito- ja jatkokehittämistyössä, kuten viime vuosina opaskirjallisuuden teossa, on ollut kiin-
teästi mukana edustajia valtion eri toimialojen organisaatioista.  
 
 
3 Tutkimuksen tarkoitus 
 
3.1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja tutkimusongelma  
 
Nyt kun valtiolla HRMS on ollut käytössä runsaat kymmenen vuotta, yli 90 prosenttia organi-
saatioista tekee henkilöstötilinpäätöksen muodossa tai toisessa. Valtion uuden Työnantajan 
henkilöstötieto Tahti -järjestelmän käyttöönoton myötä kaikilla organisaatioilla on vuodesta 
2006 alkaen käytössään runsaasti HRMS:ssä tarvittavia eri luokitteluin eriteltäviä tietoja omas-
ta organisaatiostaan sekä vastaavia vertailutietoja koko valtiolta ja sen eri organisaatioryhmis-
tä. 
 
Tutkimuksen ydinkysymyksenä eli tutkimusongelmana on selvittää  
 

Edistääkö Suomen valtionhallinnossa tuotettava henkilöstötilinpäätösinformaa-
tio henkilöstöprosesseihin perustuvan henkilöstöstrategian tehokasta toteutta-
mista?  
 

Tutkimusongelma on kaksijakoinen, 
 a) toisaalta sillä halutaan selvittää henkilöstötilinpäätöskonseptin käyttökelpoisuutta 

yleensä ja erityisesti valtionhallinnossa ja  
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b) toisaalta sillä halutaan analysoida valtionhallinnossa henkilöstöprosesseihin pe-
rustuvan henkilöstöjohtamisen toimivuutta henkilöstötilinpäätösinformaation va-
lossa. 

 
Henkilöstöjohdon ja HR -asiantuntijoiden tulee osaltaan huolehtia siitä, että henkilöstön joh-
taminen ja henkilöstöstrategiat tukevat saumattomasti organisaation kokonaisstrategiaa ja sen 
toteutusta.  
 
Organisaation strategia on päätösten, kehittämistoimenpiteiden, käytäntöjen ja toimintojen 
ketju -  ”viitoitettu ja opastettu tie” haluttujen päämäärien saavuttamiseksi (Valtiovarainminis-
teriö 2005c, 31-33). Se sisältää toiminta-ajatuksen, vision, arvot, toiminta- ja henkilöstöstrate-
giat, toiminta- ja liikeideat ja vuositavoitteet. Strateginen ajattelu on näkemistä, joka sisältää 
erilaisia ulottuvuuksia (Santalainen 2005, 23-24). Siihen liittyy tulevaisuuden visiointi, jonka 
taustalla ovat mm. menneisyyden menestystekijät. Jotkut niistä kantavat tulevaisuuteen, jotkut 
vaativat kehittämistä ja joistakin on uskallettava luopua. Varsinkin valtion tieto-
organisaatioissa johdolla sekä strategioiden laadinnasta ja toteutuksesta vastaavilla tulee olla 
laaja-alainen yleisnäkemys, mutta heidän tulee samanaikaisesti nähdä ja ymmärtää riittävästi 
myös yksityiskohtia. Tärkeää on osata oppia muiden toimialojen sekä muiden sektoreiden or-
ganisaatioista, eikä pitää vain omaa toimintaa ja tekemisiä erinomaisina. Tärkeää ei ole ennus-
taa ja visioida ainoastaan tulevaisuuden todennäköisiä kuvia, vaan joskus on pyrittävä itse 
luomaan sellainen ”haluttu” tulevaisuus, joka ei toteutuisi ilman voimallista strategiatyötä.  
 
Henkilöstöstrategian keskeisiä osa-alueita ovat henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, teh-
täviin sijoittelu, tarvittavasta osaamisesta huolehtiminen sekä sen jatkuva kasvattaminen ja 
siirto, henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, henkilöstön suorituksen johtaminen ja pal-
kinta. Tutkimuksessa selvitetään edellä mainittuihin henkilöstön johtamisprosesseihin liittyvi-
en henkilöstötilinpäätösmittareiden välineellistä kykyä edesauttaa henkilöstöstrategioiden te-
hokasta käytäntöön saattoa sekä sitä kautta valtionhallinnon ja sen organisaatioiden tulokselli-
suuden parantamista. Henkilöstövoimavarojen johtamisteorioiden, alaa koskevien tutkimusten 
sekä henkilöstötilinpäätöksen empiirisen tunnuslukuanalyysin ja henkilöstötilinpäätöksen vai-
kuttavuuskyselyn avulla etsitään vastausta siihen, mikä merkitys henkilöstön motivaatiolla, 
osaamisella ja työkyvyllä on organisaation toiminnan tuloksellisuuden muodostumisessa ja 
miten ne soveltuvat tuloksellisuuden ennakointimittareiksi.   
 
Henkilöstöjohdolla ja muilla HR -ammattilaisilla on keskeinen rooli strategioiden täytäntöön-
panossa. HR -arkkitehtuuri tulee sovittaa organisaation strategiaan. Lopullisena tavoitteena on 
kasvattaa organisaation menestymisen pohjana olevia aineettomia varoja ja älykkyyksiä. Jo-
kaisen henkilön tulee tietää, mitä häneltä odotetaan organisaation strategioiden toimeenpanos-
sa. Hänen tulee osata tunnistaa myös oma kehittämistarpeensa suhteessa työnsä vaateisiin ja 
kehittymistarpeisiin. Kyse onkin pitkälle henkilöstön suorituksen johtamisesta eli ymmärrettä-
vien tulostavoitteiden asettamisesta, tarvittavan osaamisen kehittämisestä ja tulosten seuraami-
sesta (voitava vaikuttaa jo tekovaiheessa epäsuotuisaan tuloskehitykseen).  
 
 
3.2 Tutkimuksen liittymäkohdat aiempaan tutkimukseen   
 
Henkilöstötilinpäätösinformaation tavoitteena on tuoda selkeästi esiin se, että henkilöstöpro-
sessikeskeisellä johtamisella voidaan edesauttaa henkilöstöstrategioiden käyttöön saattoa ja 
että sillä pystytään vaikuttamaan organisaation henkilöstövarallisuuteen ja nostamaan organi-
saation tuloksellisuutta.  
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Becker, Huselid ja Ulrich tuovat esiin yrityssektorilta saatuja tutkimustuloksia, jotka tukevat 
tätä näkökantaa (Becker, Huselid, Ulrich 2001, 16-17). Tutkimuksessa on tarkasteltu HR -
käytäntöihin, HR -tuloksiin ja yritysten suoritukseen liittyvien tunnuslukujen eroja johtamisen 
laatuindeksiltään 10 prosentissa parhaimmissa ja 10 prosentissa huonoimmissa yrityksissä. 
Tutkimuksen mukaan suoritukseltaan hyvin menestyvät yritykset ovat hoitaneet mallikelpoi-
sesti henkilöstönsä rekrytoinnin, tehtäviin perehdyttämisen, suorituksen johtamisen ja suori-
tuksen mukaan riittävästi tasoltaan eroavan kannustavan palkinnan. Edelleen tutkimustulokset 
osoittavat, että hyvin menestyville yrityksille on tunnusomaista selkeät henkilöstön ymmärtä-
mät strategiat ja niiden maastoutus sekä visionäärinen ja osallistumisen mahdollistava johta-
minen, jossa henkilöstövoimavarat nähdään arvon luonnin lähteenä pikemminkin kuin kustan-
nusten minimoinnin kohteena. Hyvissä yrityksissä HR -ammattilaiset ovat muutosagentteja ja 
liikekumppaneita. Tuloksen tekemisen välineistöön kuuluvat talouden, suorituksen, asiakas-
reagoinnin sekä oppimisen ja sen kasvun mittarit, joista tiedotetaan johdolle ja muulle henki-
löstölle. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda aikaisempia tutkimuksia selkeämmin esiin mm. 
työtyytyväisyysmittarit keskeisinä strategisina ja ohjaavina apuvälineinä tavoiteltaessa organi-
saation ja koko valtionhallinnon tuloksellisuutta. Myös Saari ja Judge nostavat esiin useiden 
tutkimusten tuloksia koostaneessa artikkelissaan työtyytyväisyysinformaation tärkeyden todel-
lisena henkilöstövoimavarojen johtamisen apuvälineenä (Saari, Judge 2004). He kokivat tärke-
äksi em. tutkimustulosten saannin käytäntöä palvelevaksi HR -ammattilaisten ja tutkijoiden 
työkaluksi, välittämällä informaatiota entistä yksityiskohtaisemmin sekä käyttämällä hyväksi 
uusia ja ajantasaisia tietojärjestelmiä. Motivaatiotekijöillä on keskeinen vaikutus työsuorituk-
seen etenkin vaativissa, korkeaa ammattitaitoa ja itsenäistä päätöksentekoa edellyttävissä teh-
tävissä. Motivaatiotutkimuksissa nousevat esiin erityisesti työn sisältöön, työpaikan vakauteen 
sekä työyhteisöön ja sen jäsenten yhteistyöhön liittyvät tekijät (mm. Welbourne, Andrews S., 
Andrews A. 2005; Judge, Thoresen, Bono, Patton 2001; Rubenowitz 1989; Rynes, Gerhard, 
Minette 2004; Herzberg, Mausner, Peterson, Capwell 1957; Amabile, Kramer 2007; Per-
sonalestyrelsen, Danmarks Finansministeriet 2006).   
 
Työn tuottavuuden parantamiskeinoina tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen 
ja työkokemuksen myötä kertyvää organisaatiokohtaista osaamista, työtyytyväisyyttä sekä 
työkykyä, joiden merkitys tuloksellisuutta parantavina tekijöinä on todettu useissa tutkimuk-
sissa (mm. Teikari; Lindström, Leppänen 2002; Pearlin, Schooler 1978; Pfeffer, Veiga 1999). 
Monet tutkimukset ovat käsitelleet tuottavuutta alentavien stressitekijöiden yhteyttä sairaus-
poissaoloihin, työtyytymättömyyteen ja lähtövaihtuvuuteen (mm. Karasek, Theorell 1990; Far-
rell, Stamm 1988; Cohen, Syme 1985; House 1981; Johnson 1986). Tutkimuksessa pyritään 
löytämään myös stressitekijöiden ja sairastavuuden suhteen uusia näkökulmia.  
 
Tutkimuksen uutuusarvo alan kansainvälisen tutkimuksen kentässä perustuu laaja-alaiseen 
ilmiöalueen tarkastelunäkökulmaan. Tämän mahdollistaa tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä 
käytössä oleva monipuolinen, yhtenäisiin käsitteisiin perustuva ja useita vuosia koskeva tutki-
musaineisto. Aikaisempien tutkimusten usein yksittäisiin tekijöihin perustuvasta analyysistä 
poiketen, tällä tutkimuksella on tarkoitus selvittää henkilöstön johtamiseen ja tuloksellisuuteen 
sidoksissa olevien tekijöiden vaikutuksia laajoina kokonaisuuksina, koskien kaikkia henkilös-
tön johtamisprosesseja. 
 
Tutkimusongelman teoreettisen perustan kiteyttämiseksi ja tutkittavana olevan valtion organi-
saatioiden henkilöstöstrategian ja sen toteuttamiseen liittyvän henkilöstöraportoinnin merki-
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tyksen ymmärtämiseksi, mm. edellä mainittujen ilmiöalueiden osalta, teoriaa käsitellään viiden 
päätarkasteluosion perustalta.  
 
1) Ensiksi käsitellään henkilöstöraportoinnin syntyä mm. tässä uranuurtajana toimineen 

Flamholzin teorioiden pohjalta. Muina teorioina tarkastellaan tasapainotettua mittaristoa, 
henkilöstön tasapainotettua mittaristoa ja Euroopan laatupalkintomallia. 

 
2) Toisena teoreettisen tarkastelun kohteena on kuvata New Public Management  

-johtamismallin yleistymistä ja vaikutuksia valtiosektorin toimintaan erityisesti organi-
saatioiden johtamisen, henkilöstön ja toiminnan kannalta. 

 
3) Kolmanneksi tehdään sekä kotimaisen että ulkomaisen lähdekirjallisuuden perusteella 

katsaus henkilöstövoimavarojen johtamisen ja henkilöstöraportoinnin historiaan, teorioi-
hin, menettelyihin niin valtiolla, kunnissa kuin yksityiselläkin sektorilla. 

 
4) Neljänneksi tarkastellaan erityisesti valtiosektorilla henkilöstöprosessiperusteista strate-

gista johtamista organisaation henkilöstövoimavarojen arvon luonnissa ja tuloksen teos-
sa. 

 
5) Viidenneksi käsitellään tarkemmin HRMS:n eli henkilöstötilinpäätösmenettelyn synty-

historiaa ja sijoittumista teoreettiseen viitekehykseen valtiosektorilla. Tästä saadaan li-
säselkoa kysymykseen, miksi valtiosektorilla henkilöstötilinpäätösten teko on voimak-
kaasti yleistynyt ja mikä perusta menettelyllä on työyhteisöjen ja johtamisen parantumi-
seen sekä toiminnan tehokkuuteen.  

 
 
3.3  Tutkimuksen empiirinen osa 
 
Tutkimuksen empiirisessä osassa käytettävissä olevaa laajaa henkilöstötilinpäätöksen tunnus-
lukuaineistoa ja VMBaro -järjestelmän työtyytyväisyyskyselyaineistoa analysoidaan tilastoma-
temaattisin menetelmin. Näin saadaan selville ilmiöitä, asioita ja käyttäytymisiä, jotka henki-
löstövoimavarojen prosessiperusteisessa johtamisessa ja niihin liittyvien henkilöstöstrategisten 
tavoitteiden toteutuksessa on tärkeä tunnistaa ja ottaa huomioon. Tavoitteena on organisaation 
johtamisen ja tuloksellisen toiminnan jatkuva parantaminen. 
 
Empiirisenä aineistona on lisäksi henkilöstötilinpäätöksen hyväksikäyttöä ja vaikuttavuutta 
koskeva kysely. Sillä saatiin tutkimuskysymykseen asiakkaiden kokemuksiin perustuvaa tie-
toa. Tällä voidaan täydentää tilastomatemaattisilla menetelmillä saatavia tutkimustuloksia eri-
tyisesti vaikuttavuuden osalta.  
 
Organisaation tapaustutkimus -kuvaus antaa tarkemman käytännön esimerkin siitä, miten hen-
kilöstötilinpäätöstietoa on hyväksikäytetty yksittäisen organisaation henkilöstövoimavarojen 
johtamisessa.   
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II  Tutkimuksen teoreettinen perusta 
 
 
4  Tutkimuksen teoreettinen ja käytännöllinen viitekehys  
 
4.1  Henkilöstöraportoinnin alkujuuret   
 
Viittauksia henkilöstötiedon sisällyttämisestä yrityksen kirjanpitoon löytyy jo 1800 -luvun 
puolivälistä, jolloin USA:n etelävaltiossa kehräämönä toiminut The Andrew Brown Company 
eritteli tuloslaskelmassaan orjien ruuan, majoituksen, vaatteiden ja lääkärinhoidon kustannuk-
set (Eronen 1997, 20). Vanhoissa talousteorioissa henkilöstöä käsiteltiin tuotannontekijänä 
”työ” lähinnä työn kustannusten ja niiden minimoinnin näkökulmasta.  
 
Myös Suomessa henkilöstöön liittyvä kiinnostus kohdistui aluksi pääosin työvoiman käytöstä 
työnantajille aiheutuviin työvoimakustannuksiin. Suomen teollisuudessa työvoimakustannuk-
sia on tutkittu jo 1940 -luvulta alkaen, valtiollakin vuodesta 1968 ja kunnalla vuodesta 1990 
alkaen (Lehtonen 1997, 9). Vasta 1990 -luvun alkupuolella alettiin työvoimakustannusten 
ohella puhua henkilöstöstä organisaatiolle arvoa tuottavana voimavarana eikä ainoastaan kus-
tannustekijänä. Tällöin lanseerattiin julkisuuteen käsite ”Henkilöstö on organisaation tärkein 
voimavara”.         
 
 
4.2 Henkilöstövoimavarojen laskentatoimi 
 
4.2.1 Historian kehityskulut 
 
Henkilöstövoimavarojen laskentatoimi (Human Resource Accounting, lyhenne HRA) on suh-
teellisen nuori tieteenalue, joka sai alkunsa Yhdysvalloissa vajaat 50 vuotta sitten. Taustalla oli 
ennen kaikkea teollisuusyhteiskunnan muuttuminen korkean teknologian palveluyhteiskunnak-
si, jossa henkilöstö ja heidän osaamisensa nousi keskeiseksi yrityksen tai muun organisaation 
menestyksen takana olevaksi tuotannontekijäksi.  
 
Puhuttaessa tässä tutkimuksessa osaamisesta sillä tarkoitetaan ”työn vaatimien tietojen hallin-
taa ja niiden soveltamista käytännön työtehtäviin eli kykyä selviytyä työn haasteista” (Valtio-
varainministeriö 2000, 9). Teoreettiset, useimmiten koulutuksella hankitut tiedot muuttuvat 
osaamiseksi vasta sitten, kun niitä pystytään soveltamaan ja hyväksikäyttämään varsinaisessa 
työteossa. Tämä taas vaatii käytännössä hankittua mahdollisimman laajaa ja monipuolista työ-
kokemusta sekä motivaatiota ja halua antaa osaaminen esimerkiksi työnantajan käyttöön. Mo-
tivaatioon vaikutetaan johtamisen keinoin, kuten jäljempänä käy ilmi. Vaikka useat osaamiset 
voidaan hankkia käytännössä työtä tehden, niin syvä osaaminen ei voi olla mahdollista ilman 
riittävää ammatillisella koulutuksella hankittua teoreettista tietämystä.     
 
Flamholz on luonut henkilöstövoimavarojen laskentatoimelle varsinaisen teoreettisen perustan 
(Flamholz 1999). HRA on prosessi, jolla tunnistetaan ja mitataan henkilöstövoimavaratieto ja 
välitetään se kiinnostuneille osapuolille. Ryhmät, jotka tarvitsevat tietoa, ovat organisaation 
johto ja esimiehet, työntekijät, omistajat eri muodoissa sekä sidosryhmät ja yhteistyökumppa-
nit. HRA sisältää yritykselle ja muille organisaatioille aiheutuneet kustannukset liittyen henki-
löstön rekrytointiin, valintaan, palkkaamiseen, perehdyttämiseen ja kehittämiseen. Kyse on 
viime kädessä henkilöstön taloudellisesta arvosta organisaatiolle. 
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Flamholz jakoi HRA:n kehittämisen viiteen vaiheeseen (Flamholz 1999, 1-3). Ensimmäinen 
kehitysvaihe ajoittui vuosille 1960-1966, jolloin tunnettiin huomattavaa kiinnostusta alaan ja 
luotiin HRA:n käsitteet ja teoria. Lähtökohdat HRA:n kehittämiseen ammennettiin eri lähteis-
tä. Näitä olivat ihmispääoman talousteoria, johtamisen tehokkuuteen liittyvä organisaatiopsy-
kologia sekä uusi henkilöstövoimavarojen tarkastelun näkökulma, jossa henkilöstövoimavaroja 
käsitellään organisaatioiden menestyksen osatekijöinä. 
 
Toisessa HRA:n kehitysvaiheessa (1966-1971) tehtiin akateemista perustutkimusta, liittyen 
erityisesti mallien kykyyn mitata luotettavasti henkilöstövoimavarojen kustannuksia sekä ra-
hallista että ei rahallista arvoa. Kehittäjät tarjosivat informaatiojärjestelmän sovellutuksia sekä 
olemassa oleville että tulevaisuuden käyttäjille. Näitä olivat henkilöstöhallinnon ammattilaiset, 
linjajohtajat ja organisaation ulkopuoliset informaation käyttäjät, kuten osakkaat ja muut omis-
tajat. HRA -sovellusta kokeiltiin käytännössä mm. korkean teknologian yrityksiin.  
 
Kolmannessa HRA:n kehitysvaiheessa, joka kesti vuodesta 1971 vuoteen 1976, kiinnostus 
henkilöstövoimavarojen laskentatoimeen kasvoi nopeasti. Länsimaissa, Australiassa ja Japa-
nissa tehtiin aiheen tiimoilta runsaasti akateemista tutkimustyötä. HRA:n ja henkilöstövoima-
vara -näkökulman kehittäminen ja hyväksikäyttö lienee eräs osatekijä japanilaisten silloisen 
taloudellisen menestyksen perustan luonnissa. Tähän myös yhdysvaltalaiset kiinnittivät huo-
miota, mikä lisäsi kiinnostusta henkilöstövoimavarojen uudenlaiseen johtamiseen.  
 
Neljännelle HRA:n kehitysvaiheelle vuosina 1976-1980 oli tunnusomaista akateemisten piirien 
ja yritysmaailman kiinnostuksen väheneminen henkilöstövoimavarojen laskentatoimeen. Yksi 
syy tähän oli, että oltiin haluttomia ryhtymään ongelmaratkaisuiltaan vaikeaan jatkotutkimus-
työhön ja tyydyttiin siksi vain mukailemaan ja hyödyntämään olemassa olevia tutkimuksia ja 
sovellutuksia. 
 
Viides kehittämisen vaihe alkoi vuonna 1980, jossa ollaan osittain vielä nytkin. Kaudelle on 
tunnusomaista kiinnostuksen elpyminen HRA:n teoriaan ja käytännön sovellutuksiin. Erityi-
sesti globalisaation myötä yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaympäristö on muuttu-
nut ja on siirrytty yhä pitemmälle tietoyhteiskuntaan, jossa tuloksen teko perustuu pääosin 
osaamisen, tiedon ja tietoteknologian yhdistämiseen. Kehitykselle on ollut tunnusomaista se, 
että vähemmän osaamista ja fyysistä työpanosta vaativat työtehtävät tehdään siellä, missä työ-
voima on halvinta. Tuotannon siirtämisen seurauksena alhaisten työvoimakustannuksen mai-
hin on lähtömaissa jouduttu irtisanomaan henkilöstöä ja tässä prosessissa henkilöstövoimava-
ranäkökulma on usein sivuutettu.  
 
Vuoden 1980 jälkeen HRA:n kehittämisen ja soveltamisen alueelta on tehty eri maissa lukuisia 
tutkimuksia ja kehitetty uusia henkilöstövoimavarojen kehittämisen ja johtamisen malleja. 
Tunnusomaista nykykehitykselle on, että tutkijat ja konsultit tuovat markkinoille uusia hieman 
erilaisesti koostettuja malleja ja käsiterakennelmia, joita markkinoinnin keinoin saatetaan or-
ganisaatioiden johdon ja henkilöstöammattilaisten käyttöön. Samalla on osittain unohdettu 
mm. henkilöstövoimavarojen laskentatoimen täsmällisyys ja todistettavuus sekä loppuunlas-
kenta. Esimerkiksi organisaatioiden tehdessä päätöksiä toimintojensa siirtämisestä ja ulkoista-
misesta, ratkaisujen perustana olevat kustannus-hyötylaskelmat pitää viedä loppuun eikä pe-
rustaa päätöksiä vain helposti ymmärrettävissä ja hahmoteltavissa oleviin päätöshetken hyö-
tynäkökohtiin ja kustannustekijöihin.        
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Henkilöstövoimavarojen laskentatoimen ensisijaisena tavoitteena on auttaa organisaatiota ja 
sen johtoa hallitsemaan henkilöstösuunnittelua sekä kontrolloimaan ja käyttämään henkilöstö-
voimavaroja tehokkaasti ja vaikuttavasti.  
 
Henkilöstövoimavarojen laskentatoimen käyttöönotto, toteuttaminen ja hyväksikäyttö edellyt-
tävät, että organisaatiolla on käytettävissään riittävästi laaja-alaisen teoreettisen ja käytännön 
osaamisen omaavia henkilöstövoimavarojen johtamisen asiantuntijoita. He auttavat johtoa ja 
linjaesimiehiä tekemään henkilöstövoimavaroihin liittyviä päätöksiä, joissa perustana ovat 
organisaation strategiat ja niistä johdetut toiminnat. Kaiken perustana on analysoitu tieto orga-
nisaation henkilöstövoimavaroista, jossa toiminta-, talous- ja henkilöstönäkökulmat on yhdis-
tetty.    
 
 
4.2.2  Henkilöstövoimavarojen laskentatoimen keskeiset käsitteet ja määritelmät 
 
Henkilöstövoimavarojen laskentatoimessa on tärkeää asioiden mallittaminen sekä yhtenäiset, 
käsitteet, määritelmät ja luokitukset. Flamholzin esittämissä teoreettisissa malleissa ja yritys-
sovellusesimerkeissä henkilöstövoimavaroja käsitellään useimmiten kustannusten pohjalta, 
joilla kuitenkin on useita eri ulottuvuuksia ja merkityksiä (Lehtonen 1994). Henkilöstövoima-
varojen laskentatoimessa kustannukset muuttuvat henkilöstövoimavarojen arvoon vaikuttavik-
si investoinneiksi ja keskeisiksi osatekijöiksi.  
 
Kustannukset ovat uhrauksia, joilla odotetaan saatavan aikaan jokin hyöty tai palvelus. Käsit-
teellisesti kaikki kustannukset ovat "meno" ja "vara" -komponentteja. Tavanomaisesti ajateltu-
na menot ovat kustannuseriä, jotka on kulutettu kunakin laskentaperiodina. Varat ovat se osuus 
kustannuksista, joiden on odotettu tuottavan hyötyä tulevina laskentaperiodeina.  
 
Kustannukset voidaan jakaa niiden ajassa tapahtuvan kohdistumisen perusteella alkuperäisiin 
ja korvaamiskustannuksiin. Alkuperäiset kustannukset ovat kustannuksia, jotka on uhrattu 
esimerkiksi henkilöstövoimavarojen hankintaan ja kehittämiseen. Nämä ovat historiallisia jo 
toteutuneita kustannuksia. Korvaamiskustannukset ovat kustannuksia, jotka liittyvät nykyisin 
omistettujen tai työllistettyjen henkilöstövoimavarojen korvaamiseen. Nämä kustannukset to-
teutuvat, kun organisaation palveluksessa oleva henkilö syystä tai toisesta eroaa organisaation 
palveluksesta. 
 
Menot ja vaihtoehtoiskustannukset ovat alkuperäisten ja korvaamiskustannusten komponentte-
ja. Menot ovat kassamenoja, jotka liittyvät voimavarojen hankintaan tai korvaamiseen. Vaih-
toehtoiskustannukset ovat tulomenetyksiä tai uhrauksia, jotka liittyvät mm. voimavarojen han-
kintaan tai korvaamiseen. Esimerkiksi, jos kokenut huippumyyjä käyttää aikaansa myyntihar-
joittelijan opastamiseen, myynnin vähentymisestä tänä aikana aiheutuvat tulomenetykset lue-
taan vaihtoehtoiskustannuksiksi. 
 
Kustannukset jaetaan edelleen suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin sen mukaan, miten niiden 
aiheutumiskohde voidaan tunnistaa. Suorat kustannukset ovat kustannuksia, jotka ovat suoraan 
seurausta ja joiden suuruus riippuu itse toiminnasta, tuotteista tai voimavaroista (esimerkiksi 
henkilön koulutuksessa oloajan palkkakustannukset). Epäsuorat kustannukset ovat kustannuk-
sia, joita ei voida kohdistaa suoraan tiettyyn toimintaan, tuotteisiin tai voimavaroihin. Esi-
merkkinä epäsuorista kustannuksista on työn tuottavuuden menetys sinä työaikana, kun vasta 
rekrytoitu henkilö opettelee uuteen tehtävään.   
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Todelliset kustannukset kuvaavat toteutuneita kustannuksia. Standardikustannukset kuvaavat 
sitä, mitä kustannusten pitäisi normaalisti olla. Esimerkiksi organisaatio voi ennakoida toteu-
tettujen henkilöstöhankintojen rekrytointikustannusten perusteella eri henkilöstöryhmille las-
kennalliset rekrytointikustannukset. Näitä rekrytoinnin standardikustannuksia voidaan käyttää 
taas tulevien henkilöstösuunnitelmien mukaisten henkilöstöhankintojen menojen budjetoinnis-
sa. 
 
Kustannusten ja investointien arvo koostuu hinta- ja määräkomponenteista eli 
 
(4.1)  arvo = hinta x määrä 
 
Siksi esimerkiksi jonkin toiminnan kustannus-/investointilaskelmissa työvoimakustannusten 
osalta ei riitä tieto vain työvoiman hinnasta (= palkka ja muut palkkausmenot), vaan on tiedet-
tävä lisäksi, kuinka paljon työaikaa käytetään ko. toimintaan eli tarvitaan toimintolaskentaa.  
 
Toimintoihin pohjautuva kustannuslaskenta eli toimintolaskenta (aiheuttamisperiaatelaskenta) 
perustuu siihen, että organisaatiolla on käytettävissä tietty määrä voimavaroja, joita toiminnot 
kuluttavat. Toiminnot muodostuvat niistä jokapäiväisistä työtehtävistä, joita organisaatiossa 
tehdään. Laskennan kohteet eli tuotteet, palvelut tai asiakkaat käyttävät organisaation toiminto-
ja, jolloin kulutetaan voimavaroja eli syntyy kustannuksia. Toimintolaskennassa selvitetään, 
kuinka paljon eri toiminnot kuluttavat voimavaroja ja kuinka paljon laskennan kohteet vaativat 
erilaisia toimintoja. Näin saadaan ymmärrettävää ja entistä analyyttisempää tietoa toimintojen 
ja laskentakohteiden kustannuksista ja niiden kohdistamisesta. Toimintojen avulla päästään 
kiinni kustannusten aiheuttajiin. Toimintojen yksikkökustannuksia voidaan käyttää apuna eri-
laisessa päätöksenteossa. Ne auttavat myös tehottomuusalueiden etsinnässä ja suorituskyvyn 
parantamisessa sekä kehittämisessä. 
 
Investointipäätöksiä ja siihen liittyviä kustannus-hyötyanalyyseja tehtäessä on tarkasteltava 
investointien tuottoastetta. Esimerkiksi henkilöstön kehittämisinvestointien tuottoastetta voi-
daan mitata seuraavasti: 
 
          nettosäästöt (tai nettotuotot), euroa 
(4.2)    Investointien tuottoaste  =                                              x  100 
           investoinnit, euroa 
 
Tuottoja ja investointeja voidaan taas eritellä esimerkiksi taulukon 4.1 asetelman mukaisesti. 
Lisäedellytyksenä laskennassa on, että tuotot ja investoinnit pystytään ilmaisemaan rahamää-
räisinä (Valtiovarainministeriö 2000, 44). 
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Taulukko  4.1 Osaamisinvestointien kustannus-hyötylaskelma 
  
Tuotot (+)    Investoinnit (-) 
Lisääntynyt ammattitaito, motivaatio, Kehittämiseen käytetyn työajan kustannukset 
työkyky ja innovatiivisuus   Muut kustannukset 
+  lisääntynyt työn tuottavuus ja - tila- ja majoituskustannukset 

   vaikuttavuus    - matkustuskustannukset 
 +  lisääntynyt asiakastyytyväisyys - opetusmateriaalien kustannukset 
 +   vähentynyt vaihtuvuus   - kurssimaksut 
 +  vähentyneet sairauspoissaolot - opettajien ja opastajien työvoimakustannukset 
 +  vähentynyt eläköityminen - hallintohenkilöstön työvoimakustannukset 
  +  jne.    - muut kustannukset 

Tuotot yhteensä (euroa)  Investoinnit yhteensä (euroa) 
 
Tuotot miinus investoinnit (euroa)   
 
 
4.2.3  Henkilöstövoimavarojen johtamisprosessit 
 
Flamholz lähtee henkilöstövoimavarojen johtamisessa liikkeelle henkilöstövoimavarojen hal-
linnan prosesseista ja niiden sisältämistä johtamistehtävistä, ks. kuvio 4.1. Näiden sisällön ku-
vaamisen ohella Flamholz käy prosesseittain läpi kustannuksia sekä toimenpiteiden vaikutuk-
sia henkilöstön arvoon (Flamholz 1999, 12-18). Flamholzin teorioita ja niiden soveltamista 
sekä henkilöstövoimavarojen kustannus-, investointi- ja arvolaskentaa käytännössä on laa-
jemmin kuvattu Lehtosen kirjassa (Lehtonen 1994).    
 
Flamholzin mukaan henkilöstövoimavarojen johtaminen on järjestelmä, jolla henkilöstöpanok-
set muutetaan henkilöstötuotoksiksi. Panoksina ovat ihmiset eli yksilöt, henkilöstöryhmät ja 
koko henkilöstöorganisaatio. Muunnosprosessi koostuu yksittäisistä henkilöstön johtamistoi-
minnoista. Näitä ovat hankinta, kehittäminen, kohdentaminen, säilyttäminen, hyödyntäminen, 
arviointi ja palkitseminen. Henkilöstövoimavarojen laskentatoimen ensisijaisena tehtävänä on 
tarjota tietoa, jota tarvitaan edellä mainituissa johtamistoimintoprosesseissa. Jäljempänä ava-
taan kuvion 4.1 sisältämien henkilöstövoimavarojen johtamisprosessien sisältöä ja kustannus-
muodostusta (Flamholz 1999, Lehtonen 1994, 23-49).  
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Kuvio 4.1 Henkilöstövoimavarojen johtamisen panos-tuotosmalli 1 
  
 

 
Henkilöstövoimavarojen hankinta 
 
Henkilöstövoimavarojen hankinta sisältää henkilöstön rekrytoinnin, valinnan ja palkkaamisen 
organisaation tämänhetkisiin ja ennen kaikkea tulevaisuuden työvoimatarpeisiin. HRA tuottaa 
hyödyllistä tietoa sovellettavaksi henkilöstön hankintaan liittyvässä päätöksenteossa. Se kertoo 
esimerkiksi rahassa mitaten, mitä henkilön eroaminen tai rekrytointi organisaatiolle maksaa. 
Tämä auttaa johtoa paremmin ymmärtämään tekemiään päätöksiä. Ensimmäinen tehtävä hen-
kilöstön hankinnassa on selvittää rekrytoivalle henkilöstölle asetettavat vaateet, kuten työssä 
vaadittava osaaminen ja muut henkilöstöön liittyvät ominaisuudet. Seuraavaksi nämä vaateet 
pitää muuttaa henkilöstövoimavarojen hankintabudjetiksi. Budjetoinnissa tarvitaan taas tietoja 
henkilöiden rekrytoinnin, valinnan ja palkkaamisen standardikustannuksista.  
 
Myös henkilöstön valinnassa voidaan hyödyntää HRA -tietoa. Kun johtajat, esimiehet ja hen-
kilöstörekrytoinnin ammattilaiset tekevät henkilöstön valintapäätöksiä, he tarvitsevat tietoa 
hakijakandidaattien arvosta organisaatiolle. Henkilöstövoimavara -ammattilaiset pyrkivät va-
litsemaan henkilön, jolla on suurin arvo organisaatiolle tulevaisuudessa. Jos tätä ei voida mita-
ta, voidaan käyttää korvikemittareita, kuten esimerkiksi johtotehtäviin valittavan henkilön so-
veltuvuustestin pisteitä hänen ”johtamispotentiaalistaan”.   

 
Kehittä-
minen 

Säilyttä-
minen 

Hankinta Kohden-
taminen 

Hyödyn-
täminen 

Arviointi Palkitse-
minen 

Yksilöt 

                        Henkilöstövoimavarojen johtamisprosessit 

Ryhmät 

Koko henkilöstöorganisaatio
Yksilö-
palvelut 

Ryhmä-
palvelut 

Henkilös-
tövoima-
varojen 
arvo 

Henkilöstötuotokset Henkilöstöpanokset 

1 Lähde: Flamholz 1999, 12-19 
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Henkilöstövoimavarojen kehittäminen 
 
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen sisältää erilaisia kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyvät 
henkilöstön teknisiin, hallinnollisiin tai ihmissuhdetaitoihin. Näillä parannetaan organisaatiolle 
kohdistuvaa henkilöstön arvoa. Perehtyminen voi tapahtumalla esimerkiksi muodollisten har-
jaantumisohjelmien avulla tai työssä oppimalla. Henkilöstövoimavarojen kehittämisen budje-
toinnissa HRA -ammattilaisilla on kaksi ongelmaa, ensiksi määrittää investointien tuleva arvo 
ja toiseksi määrittää kehittämistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset. 
 
 
Henkilöstövoimavarojen kohdentaminen 
 
Henkilöstövoimavarojen kohdentaminen on prosessi, jolla henkilöt sijoitetaan organisaation 
erilaisiin rooleihin ja tehtäviin. Tavoitteena on, että kutakin tehtävää hoitaa pätevin henkilö. 
Tässä tarvitaan tietoa henkilöstön osaamisista ja eri tehtävien osaamisvaateista. Kohdentami-
seen liittyy erilaisia ongelmia, esim. ristiriita organisaation optimaalisen tuloksen ja henkilös-
tön työtyytyväisyyden suhteen. Tilanne syntyy silloin kun henkilö haluaa urallaan päästä ylei-
sesti enemmän arvostettuihin tehtäviin (esim. johtotehtäviin), vaikka hän tietojensa, taitojensa 
ja ominaisuuksiensa perusteella sopisi paremmin hänen nykyisiin tai muihin erikoistehtäviin, 
joissa hänen työpanoksensa hyödyttää enemmän organisaation tuotanto- /toimintatavoitteiden 
saavuttamista. Ideaaliratkaisussa johto sijoittaa henkilöt tehtäviin siten, että optimoidaan 

 organisaation tuottavuus, 
 henkilöstöresurssien kehittäminen ja 
 yksilöiden työtyytyväisyys. 

 
Henkilöstövoimavarojen laskentatoimi on käyttökelpoinen järjestelmä, joka auttaa määrällis-
tämään tekijöitä, jotka liittyvät henkilöstön kohdentamiseen ja ilmaisemaan nämä tekijät rahal-
lisin ja numeerisin termein. Mittarina näissä laskelmissa voidaan käyttää mm. työpanosta kohti 
laskettua tuottavuutta eli tuotoksen määrän ja työpanoksen määrän suhdetta. Tuottavuus laske-
taan sellaisilla ryhmityksillä (henkilöryhmä, tehtävä jne.), joilla organisaatio haluaa tarkastella 
tuottavuutensa kehitystä. Henkilöt voidaan ryhmitellä myös tulosalueen, projektin tai tehtävien 
vaativuustason mukaan. 
 
 
Henkilöstövoimavarojen säilyttäminen 
 
Henkilöstövoimavarojen säilyttäminen on prosessi, jolla organisaatio ylläpitää henkilöstönsä 
yksilöllisiä kykyjä (tietoja ja taitoja), motivaatiota ja työkykyä. Tärkeää on kiinnittää huomiota 
henkilöstön pysyttämiseen organisaation palveluksessa eli hallita henkilöstön vaihtuvuutta ja 
siitä aiheutuvia osaamismenetyksiä ja ylimääräisiä kustannuksia. Myös ennenaikaiselle eläk-
keelle siirtymistä mm. työkyvyttömyyden perusteella tulee pyrkiä estämään hyvällä henkilös-
tövoimavarojen hallinnalla.  
 
 
Henkilöstövoimavarojen hyödyntäminen 
 
Henkilöstövoimavarojen hyödyntäminen on prosessi, jossa henkilöstövoimavarojaan hyväksi-
käyttäen organisaatio pyrkii mahdollisimman vähin kustannuksin toteuttamaan toiminnalliset 
tavoitteensa. Henkilöstövoimavarojen laskentatoimi auttaa johtoa käyttämään henkilöstöä te-
hokkaasti ja vaikuttavasti. Sen, miten hyvin henkilöstön hyödyntämisessä ts. arvon luonnissa 
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on onnistuttu, osoittavat organisaation tulosta kuvaavat erilaiset mittarit (tuottavuus, vaikutta-
vuus, tehokkuus, taloudellisuus, nettotulos/liikevaihto, käyttökate/liikevaihto, yksikkökustan-
nukset jne.).  
 
 
Henkilöstövoimavarojen arviointi 
 
Flamholzin panos-tuotosmallissa henkilöstövoimavarojen arviointi on prosessi, jolla määritel-
lään henkilön arvo organisaatiolle. Tähän vaikuttavat henkilön tuottavuus, liikuteltavuus ja 
ylennettävyys. HRA on käyttökelpoinen järjestelmä kehitettäessä luotettavaa menetelmää, jolla 
pystytään mittaamaan henkilön arvoa organisaatiolle. Menetelmä sisältää sekä rahallisia ja ei 
rahallisia mittareita. Laskelmien pohjalta tehdyissä ratkaisuissa kustannus-hyöty -näkökulma 
on tärkeä eli kustannukset henkilön hankinnasta, kehittämisestä ja pysyttämisestä organisaati-
ossa suhteessa henkilön avulla saatavaan arvonlisään. 
 
 
Henkilöstövoimavarojen palkitseminen 
 
Henkilöstövoimavarojen palkitsemisella henkilöstöä motivoidaan ja kannustetaan toimimaan 
optimaalisella suorituskyvyllä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Palkitseminen sisäl-
tää rahallisen korvauksen, ylennyksen ja symbolisen palkitsemisen (esim. suorituskyvyn sanal-
lisen arvioinnin, kuten tunnustuksen antamisen hyvästä työtuloksesta). 
 
 
4.2.4 Henkilöstön arvo organisaatiolle - teoria ja käytäntö 
 
Sitä, voidaanko henkilöstöön liittää arvo -käsite, voidaan tarkastella yleisen taloudellisen arvo-
teorian pohjalta. Varoihin liitetään yleisesti seuraavia kriteereitä (Flamholtz 1999, 33-35): 

1) niillä pitää olla tulevaisuuden palvelupotentiaalia, 
2) niiden pitää olla mitattavissa rahallisesti ja 
3) niiden pitää olla omistajuuden kohde ja kontrolloitavissa kirjanpidollisena suureena.  

 
Periaatteessa ihmisten arvo, kuten muidenkin tuotannontekijöiden arvo, voidaan määritellä 
niiden tulevaisuudessa työnantajaorganisaatiolle tuottamien palvelusten nykyarvona (vrt. dis-
konttaus). Tällöin henkilöresurssien arvo käsitetään yksilöiden, ryhmien tai koko henkilöstö-
organisaation tulevaisuuden palvelusten nykyarvona. Näin kaksi ensimmäistä arvokriteeriä 
täyttyvät. 
 
Muista tuotannontekijöistä ja voimavaroista poiketen, organisaatio ei omista työntekijöitään ja 
heillä on suhteellinen vapaus tarjota tai evätä tuottamansa palvelut ja siirtyä esimerkiksi toisen 
työnantajan palvelukseen. Organisaation näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että organisaation 
todennäköisyys realisoida henkilöpalvelut on osittain epävarmaa. Siksi kolmas arvokriteeri 
täyttyy vain osittain.  
 
Kuviossa 4.2 on havainnollistettu henkilöstön arvon määräytymistä organisaatiossa (Flamholz 
1999, 179). Henkilön odotettavissa oleva realisoitava arvo määräytyy henkilön ehdollisesta 
arvosta ja todennäköisyydestä pitää henkilö organisaation palveluksessa.  
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Kuvio 4.2  Henkilöstön arvon määräytymismalli organisaatiolle 
 

 
 
Todennäköisyys pitää henkilö organisaation palveluksessa riippuu henkilön lähtövaihtu-
vuusalttiudesta ja mahdollisesta ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisestä esimerkiksi työkyvyt-
tömyyden perusteella. Nämä ovat asioita, joihin organisaatio pystyy suoranaisesti vaikutta-
maan hyvän johtamisen, töiden organisoinnin ja työyhteisön hyvinvoinnin vaalimisen kautta. 
 
Henkilön ehdollinen arvo on moniulotteinen muuttuja, joka koostuu kolmesta tekijästä eli tuot-
tavuudesta, liikuteltavuudesta ja ylennettävyydestä. Tässä yhteydessä tuottavuus on se palve-
lujen määrä, jonka henkilön odotetaan tuottavan hänen toimiessaan nykyisissä tehtävissään. 
Liikuteltavuus on se palvelujen määrä, jonka henkilön odotetaan tuottavan, kun hän vaihtaa 
työtehtäviä samalla vaativuustasolla, mutta eri etenemisuralla. Ylennettävyys on se palvelujen 
määrä, jonka henkilön odotetaan tuottavan, kun hän siirtyy vaativuudeltaan ylemmän tason eli 
organisaatiolle enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin.  
 
Kolmesta tekijästä tuottavuus on keskeisin arvon muodostuksen elementti. Se vaikuttaa hypo-
teettisesti sekä ylennettävyyteen että liikuteltavuuteen. Jos henkilö on pätevä ja aikaansaava ja 
toimii nykyisessä tehtävässään suorituksen suhteen huipputasolla, on järkevää siirtää hänet 
vaativampiin tehtäviin tai muihin enemmän organisaatiolle lisäarvoa tuottaviin saman tason 
tehtäviin. Pätevä, monitaitoinen ja tuloksekas henkilö on helposti siirrettävissä myös sisällöl-
tään erilaisiin tehtäviin. Tämä on nykyisissä jatkuvasti dynaamisessa toimintaympäristössä 
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arvokas ominaisuus työnantajan näkökulmasta. Monitaitoisuus vaikuttaa oleellisesti myös 
ylentämisedellytyksiin. 
 
Työtyytyväisyys on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa henkilön pysymiseen organisaation palve-
luksessa. Henkilökohtaisista tekijöistä työtyytyväisyyteen vaikuttavat henkilön osaaminen ja 
motivaatiotaso (ks. kuvio 4.2). Osaamisesta taas riippuu, mikä valmius henkilöllä on selvitä 
työtehtävistään. Motivaatiotaso määrittää sen, miten valmis henkilö on antamaan osaamis- ja 
työpanoksensa ml. hiljaisen tiedon työnantajalle. Kyse on henkilön sisäisestä hyvän- tai pa-
hanolon tuntemuksesta liittyen johtamiseen, työhön ja työyhteisön ilmapiiriin. Tätä kuvaa esi-
merkiksi se, miten mielellään henkilö tulee aamuisin työhön.  
 
Organisaatiokohtaisista tekijöistä työtyytyväisyyteen vaikuttavat henkilön tehtävärooli ja pal-
kinta. Tehtävärooliin liittyy tehtävän vaativuus ja haastavuus eli miten merkittävä henkilön 
tehtävä on organisaation tulosten saavuttamisen kannalta (henkilön arvo organisaatiolle) ja 
miten mielenkiintoiseksi ja haastavaksi henkilö kokee työnsä. Esimerkiksi Tanskan valtion 
henkilöstön motivaatiotutkimuksessa työn sisältö oli ylivoimaisesti kaikkein merkittävin moti-
vaatiotekijä (Personalestyrelsen, Danmarks Finansministeriet 2006). Tehtävärooliin liittyy 
usein myös ulkoiset arvostustekijät, miten kanssaihmiset henkilöä arvostavat. Palkinnalla vai-
kutetaan välineellisesti työtyytyväisyyteen. Merkittävää on palkitaanko henkilöä vain organi-
saatioon kuulumisesta vai muodostuuko palkkaus henkilön työn vaativuuden (arvo organisaa-
tiolle) sekä suorituksen ja ammatinhallinnan mukaan. Henkilöstökyselyjen mukaan henkilön 
työtyytyväisyys on sitä parempi mitä haastavampia tehtäviä hän työpaikallaan tekee ja mitä 
kannustavammin häntä palkitaan osaamisen ja tuloksen perusteella.  
 
Henkilön osaaminen, motivaatiotaso, tehtävärooli ja palkitseminen vaikuttavat keskeisesti 
myös henkilön ehdollisen arvon perustekijöihin eli ylennettävyyteen, tuottavuuteen ja liikutel-
tavuuteen, kuten edempänä on käynyt ilmi (ks. kuvio 4.2). 
 
 
4.2.5 Henkilöstövoimavarojen esittäminen tilinpäätöksen yhteydessä   
 
Tilinpäätöstietojen (tuloslaskelman ja taseen) ja talousraporttien tarkoituksena on antaa organi-
saation omistajille ja investoijille tietoja organisaation varallisuudesta ja taloudellisesta tulok-
sesta, joka koostuu tulojen ja menojen erotuksesta. Käytäntö, jossa investoinnit henkilöstö-
voimavaroihin luetaan mieluummin kuluiksi kuin varoiksi, vääristää tuloslaskelmia ja taseita. 
Organisaation vuosiraporteissa (vuosikertomuksessa) investointeja henkilöstövoimavaroihin 
voidaan raportoida neljällä tavalla (Flamholtz 1999) eli 

1) ylimmän johdon "kirjeellä", 
2) kuvaannollisella esityksellä, 
3) muodollisesti tarkastamattomilla lisätilinpäätöksillä ja 
4) sisällyttämällä henkilöstöinvestoinnit tavanomaiseen tilinpäätökseen. 

 
Ylimmän johdon "kirje" vuosikertomuksessa sisältää tietoja menoista ja investoinneista henki-
löstövoimavaroihin, jotka varsinkin palvelualoilla ja nykyisissä korkean tason tieto-
organisaatioissa ovat tärkeämpiä kuin menot aineellisiin voimavaroihin, kuten rakennuksiin, 
koneisiin ja laitteisiin. "Kirje" sisältää tietoja esimerkiksi tietyn ammattiryhmän harjaannutta-
misesta tehtäväänsä ja yleensäkin organisaatiota hyödyntävästä henkilöstön kehittämisestä. 
Tämä viestittää investoijille ja omistajille, että johto on kannattavasti investoinut henkilöstö-
voimavaroihin tavalla, jolla on merkitystä tuottojen lisäämisessä pitkällä tähtäyksellä. 
 



 

 

27

 

Toinen tapa informaation välittämiseksi henkilöstövoimavarainvestoinneista on kuvaannolli-
nen tiedottaminen esimerkiksi tuloslaskelman liitteenä olevalla erittelyllä. Tässä voidaan kuva-
ta henkilövoimavarainvestointien sisältöä ja luonnetta, projektien statusta sekä esittää muuta 
vastaavaa relevanttia tietoa. Tällaiset esitykset nostavat yrityksen imagoa varsinkin korkean 
teknologian palveluyrityksissä. Esimerkiksi Tanskan osaamispääomaraportti sisältää henkisen 
pääoman laajan kuvauksen ja sen, miten yritys käyttää osaamisresurssejaan luodessaan arvoa 
sen tuotteiden ja palvelujen hyväksikäyttäjille (Danish Ministry of Science 2003). 
 
Kolmas tapa esittää tietoja henkilöstövoimavarojen investoinneista on tehdä lisätilinpäätös, 
johon ei tehdä tilintarkastusta. Yritys voi tehdä säädetyn tilinpäätöksen osoittaen investoinnit 
henkilöstövoimavaroihin, noudattaen henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmän käytäntöjä. 
Tällaiset esitykset tulee pitää erillään varsinaisesta tilinpäätöksestä eli niitä ei laadita tavan-
omaisessa tilinpäätöksessä noudatettavin standardein. 
 
Neljäs tapa on sisällyttää henkilöstövoimavarainvestoinnit tavanomaiseen tilinpäätökseen. 
Tämä menetelmä sisältää henkilöstövoimavarainvestointien pääomaistamisen ja näiden varo-
jen kuoletukset niiden olemassaoloaikana. 
 
Taulukoissa 4.2 ja 4.3 on yksinkertainen esimerkki henkilöstötiedon esittämisestä yrityksen 
tuloslaskelmassa ja taseessa perinteisen kirjanpidon ja henkilöstövoimavarakirjanpidon mu-
kaan. Esimerkkiyritys on kasvanut voimakkaasti ja siksi se on palkannut 100 uutta teknistä 
osaajaa sekä investoinut heidän valintaansa ja perehdyttämiseen. Rekrytointi- ja valintakustan-
nukset olivat yhteensä $150.000 ja perehdyttämiskustannukset $350.000. Näiden kustannus-
ten/investointien vaikutusikä on 10 vuotta. Taulukon 4.2 tuloslaskelmassa perinteisen kirjanpi-
don mukaan henkilöstön hankinta ja perehdyttämiskustannukset ovat menoja. Henkilöstövoi-
mavarakirjanpidossa nämä ovat henkilöstövoimavarainvestointeja eli ilmenevät tuloslaskel-
massa $50.000 (10 prosentin) kuoletuksina ja taseessa $450.000 henkilöstövoimavarainves-
tointeina. 
 
Taulukko 4.2 Southwestern Electronics Company: 
  Tuloslaskelma 31.12.20X5 

 
 
 

 Myynti $10.000.000 $10.000.000 
 
Kulut: 
 Kulut poisluettuna poistot 
 ja kuoletukset    7.500.000    7.000.000 
 
Poistot     1.000.000    1.000.000 
 
Kuoletukset ______N/A   ___50.000  
Tulot ennen veroja $ 1.500.000 $ 1.950.000  

Tavanomainen Henkilöstövoimava- 
kirjanpito rakirjanpito 

Lähde: Flamholz 1999,31 
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Taulukko 4.3 Southwestern Electronics Company: 
  Osittaistase 31.12.20X5 

 
 
4.3    Tasapainotettu mittaristo ja laatujohtaminen 
 
1990 -luvulta lähtien niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioiden toiminnassa stra-
teginen ajattelu ja siihen liittyvä johtaminen on korostunut ja saanut uudenlaisen sisällön. On 
alettu entistä paremmin hahmottaa, mistä elementeistä yksittäisen organisaation toiminnallinen 
ja taloudellinen tulos muodostuvat. Toimintaa, erityisesti laatua on alettu laaja-alaisesti arvioi-
da ja tähän on kehitetty erilaisia johtamisen ja arvioinnin välineitä. 
 
 
4.3.1    Tasapainotettu mittaristo  
 
Kaplan ja Norton kehittivät kuviosta 4.3 ilmenevän tasapainotetun mittariston (Balanced Sco-
recard) käsitteen ja sisällön vuonna 1992 (Kaplan, Norton 1992). ”Tasapainotetussa mittaris-
tossa yritystä tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta ja toiminnan lyhytaikainen ohjaus pyri-
tään yhdistämään pitkäaikaiseen visioon ja strategiaan. Yritys ottaa huomion kohteeksi muu-
taman ratkaisevan tunnusluvun kustakin näkökulmasta. Tällöin yrityksen on pakko ohjata ja 
seurata päivittäistä toimintaa, joka vaikuttaa myös tulevaan kehitykseen. Tasapainotettu mitta-
risto perustuu kolmeen ajalliseen ulottuvuuteen eli menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuu-
teen. Siitä työstä, joka tehdään tänään huomisen hyväksi, saadaan rahallisia tuloksia kenties 
vasta vuosien päästä. Kun tämä seikka on tajuttu, yrityksen näkökenttä avartuu ja samalla näh-
dään järkeväksi seurata muitakin kuin taloudellisia mittareita” (Olve, Roy, Wetter 1998, 16). 
 
Tasapainotettu mittaristo (Balanced Scorecard) on menetelmä, jossa sovitaan toiminnan suun-
taviivoista ja varmistetaan se, että niitä myös noudatetaan (Olve, Roy, Wetter, 1998, 14). Ta-
sapainotetussa mittaristossa keskitytään tietoisesti valittuun ja havainnolliseen joukkoon (ta-
loudellisia ja toiminnallisia) mittareita ja pyritään pääsemään yksimielisyyteen strategisesta 
suuntauksesta sekä välittämään se kaikkien asianomaisten tietoon. Mittaristo auttaa saavutta-

 Käypä varallisuus $ 4.000.000 $ 4.000.000 
 
Pitkäaikaiset varat: 
 Rakennukset ja laitteet nettona  15.000.000  15.000.000 
 
 Patentit nettona     1.000.000    1.000.000 
     
 Henkilöstövoimavarainvestoin- 
 nit nettona * ______N/A   __450.000  
Kokonaisvarallisuus $20.000.000 $20.450.000  

Tavanomainen Henkilöstövoimava- 
kirjanpito rakirjanpito 

* Pitkäaikaiset varat on ilmaistu nettopoistoina ja/tai kuoletuksina 

Lähde: Flamholz 1999,31 
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maan ”tasapainon” eri näkökohtien välille. Mittaristo auttaa ennen kaikkea strategioiden käy-
täntöön viennissä. 
 
Kuvio 4.3 Tasapainotettu mittaristo (Balanced Scorecard) 
 
 

 
Valtion ja muun julkisen sektorin organisaatioilla toiminnan tavoitteena ei ole voitto, vaan 
organisaatioille asetettujen tehtävien ja tavoitteiden toteuttaminen mahdollisimman tuottavasti, 
vaikuttavasti ja taloudellisesti. Julkisen sektorin tasapainotetun mittariston sovelluksissa ”ta-
loudellinen näkökulma” on tarkoituksenmukaista korvata ”vaikuttavuusnäkökulmalla (toimin-
nallinen ja kustannusvaikuttavuus)” (Lumijärvi 1999; Määttä, Ojala 1999). Lumijärven mu-
kaan julkisen budjettiviraston tuloksellisuusajattelun ydin on juuri mahdollisimman vaikuttavi-
en palvelujen kustannustietoisessa tuottamisessa (Lumijärvi 1999).  
 
Organisaation strategian käytäntöön viennissä ja kokonaisjohtamisessa tasapainotettu mittaris-
to ottaa henkilöstövoimavarat huomioon tasavertaisena, mittarein seurattavana tekijänä.   
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4.3.2    Tasapainotettu henkilöstömittaristo 
 
Becker, Huselid ja Ulrich ovat soveltaneet tasapainotetun mittariston periaatteita luodessaan 
henkilöstövoimavarojen johtamisen arkkitehtuuriin käsitteen ”Henkilöstövoimavarojen tasa-
painotettu mittaristo - The HR Scorecard” (Becker, Huselid, Ulrich 2001). Menettelyssä tavoit-
teena on yhdistää organisaation henkilöstö, strategia ja suoritus mittaamisen avulla. Siinä ko-
rostetaan HR:n roolin muuttumista HR -hallinnoijista organisaation johdon strategisiksi kump-
paneiksi sekä organisaation henkilöstöresurssien muuttumista strategisiksi voimavaroiksi. Tätä 
prosessia on kuvattu kuviossa 4.4. 
 
Kuvio 4.4  HR -arkkitehtuurin muuttaminen strategisiksi varoiksi 
 

 
 
Seuraavassa on lyhyesti avattu Beckerin, Huselidin ja Ulrichin teosta lainaten kuviossa 4.4 
olevaa seitsemää toimenpidettä HR:n strategisen roolin täytäntöönpanossa (Becker, Huselid, 
Ulrich 2001, 36-52). 
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Liike-/toimintastrategian selvä määrittely 
Organisaation ylimmän HR-johdon tärkeä tehtävä on tuoda julki organisaation tavoitteet koko 
henkilöstölle. Tärkeämpää on tiedottaa siitä, miten strategia toteutetaan käytännön toimenpi-
tein kuin kertoa siitä, mitä strategia sisältää. Strategia pitää esittää niin pelkistetysti, että jokai-
nen henkilö tietää roolinsa sen toteutuksessa. 
 
Liiketoiminnan/toiminnan tapauskuvaksen rakentaminen HR:lle strategisena voimava-
rana 
Henkilöstövoimavarojen ammattilaiset rakentavat tapauskuvauksen siitä, miksi ja miten HR 
voi toiminnallaan tukea organisaation strategiaa. Tässä työssä voidaan hyödyntää aihealueesta 
tehtyjä tutkimuksia. Tutkimuksella on mm. osoitettu, että HR -arkkitehtuurin kehittämisellä on 
merkittävä vaikutus yrityksen henkilöä kohti lasketun markkina-arvon kasvuun (Huselid, 
Becker 1995). 
  
Strategiakartan luonti 
Alettaessa rakentaa organisaatiolle strategiakarttaa tulee ottaa tarkasti huomioon organisaation 
strategiset tavoitteet ja vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 Mitkä strategiset tavoitteet/kohteet/tulokset ovat kriittisiä, mieluummin kuin hyvä  
   tietää?  

 Mitkä ovat suoritusajurit (ohjaavat mittarit) jokaiselle toiminnalle? 
 Miten mittaamme edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa? 
 Mitkä ovat esteet jokaisen tavoitteen saavuttamiselle? 
 Miten henkilöstön tulisi toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? 
 Onko HR -funktio varmistanut, että organisaation henkilöstöllä on osaaminen ja  

   käyttäytymismallit näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? 
 Jos ei, mitä tulee muuttaa? 

 
Edellä mainituilla kysymyksillä voidaan tuottaa arvokasta informaatiota siitä, miten hyvin HR 
-toiminnoilla on edistetty organisaation menestystä. 
 
Strategiakartassa voidaan esimerkiksi kuvata, miten strategiaan perustuvalla osaamisella voi-
daan toimintojen kautta, asiakaslähtöisesti saavuttaa organisaation toiminnalliset ja taloudelli-
set arvot, jotka taas määrittävät organisaation arvon (yrityksissä osakkeiden markkina-arvon).    
 
HR -toimintojen tunnistaminen strategiakartassa 
Tärkeää on yrittää tunnistaa sellaiset strategiset toimenpiteet, jotka ovat yleisesti funktionaali-
sessa riippuvuussuhteessa osaamiseen, palkitsemiseen ja työn organisointiin. Esimerkiksi or-
ganisaatio saattaa päättää, että henkilöstön pysyvyys (alhainen vaihtuvuus) on ajuri, jolla voi-
daan parantaa organisaation suorituskykyä. Henkilöstön pysyvyys on tällöin HR:n avainvaiku-
tin. Pysyvyyteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi kilpailukykyisillä palkoilla, bonuksilla, hyvällä 
johtamisella sekä mielenkiintoisilla tehtävillä. 
 
HR -arkkitehtuurin sovittaminen HR -ajurien (ohjaavien mittareiden) kanssa  
Toimenpiteessä on kyse siitä, miten HR -järjestelmä (palkat, osaamiset, töiden organisointi 
jne.) rakennetaan siten, että se turvaa toimintojen toteuttamisen. Toimenpide tukee organisaa-
tion arvonluontia. 
 
Strategisen mittaamissysteemin suunnittelu 
Jotta organisaatio voi mitata HR:n suoritusta täsmällisesti, pitää kehittää luotettavat mittarit 
HR -toiminnoille.   
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Johtamisen toteutus mittaamalla 
Kun tasapainotettua mittaristoa sovelletaan pakollisena osana organisaation strategiatyötä, niin 
HR -ammattilaisilla on uusi näkökanta siihen, miten henkilöstövoimavaroja johdetaan strategi-
sena voimavarana.  
 
Kuviossa 4.5 on yksinkertainen esimerkki tasapainotetusta HR -mittaristosta huipputeknolo-
giayrityksessä. Tässä esimerkissä huipputeknologiayritys voi pitää rekrytoituja henkilöitä kohti 
laskettuja henkilöstön hankintakustannuksia tehokkuusmittarinaan. Sekä R&D:ssä (tutkimuk-
sessa ja kehittämisessä) että tuotannossa nämä kustannukset voivat olla keskimääräistä korke-
ammat. Myös hankintaprosessien hyödyt voivat olla paljon keskiarvon yläpuolella. Huippu-
teknologiayrityksen tasapainotettu henkilöstömittaristo nostaa esiin riippuvuudet kustannusten 
ja hyötyjen tärkeyden välillä. 
 
Kuvio 4.5  Tasapainotettu henkilöstömittaristo huipputeknologiayrityksessä 

 

Korkean suori-
tuksen omaava 
työskentelyjärjes-
telmä 
 
 Laajuus, jolla 
vahvistettu kom-
petenssimalli on 
perustana henki-
löstön hankin-
nassa, kehittämi-
sessä, johtami-
sessa ja palkin-
nassa 

 Prosenttiosuus 
työvoimasta, jol-
le tehdään sään-
nöllisesti viralli-
nen suorituksen 
arviointi 

HR -järjestelmän 
soveltaminen 
 
R&D:ssä (Tutki-
muksessa ja ke-
hittämisessä) 
 Prosenttiosuus 
valintapäätöksis-
tä, jotka  perus-
tuvat kompetens-
simalliin 

 Prosenttiosuus 
henkilöstöhan-
kinnoista, jotka 
on tehty ”eliitti-
tasolla” 

 Laajuus, jolla 
tarkoituksenmu-
kaista henkilös-
tön pysyttämis-
politiikkaa on 
kehitetty ja käy-
tetty 

 HR:n soveltami-
sen indeksi yli 
80 % 

Tuotantossa 
 Rekrytoinnin 
kiertoaika 14 
päivää tai alle 

 HR:n soveltami-
sen indeksi yli 
80 % 

HR -tulokset 
 
• Prosenttisosuus 

työntekijöistä, 
joilla on vaaditut 
tekniset kompe-
tenssit 

• Vaihtuvuuspro-
sentti korkean 
suorituksen 
omaavien tiede-
miesten kohdalla 

• Avoimina olevi-
en  työpaikkojen 
täyttöosuus tuo-
tannossa 

HR:n tehokkuus 
 
• Hankintakustan-

nukset rekrytoi-
tua henkilöä koh-
ti 

Vaiku-
tus 
 
Lyhyt  
R&D:n 
kierto-
aika 

Lähde: Becker, Huselid, Ulrich 2001, 
57 
 



 

 

33

 

4.3.3  Euroopan laatupalkintomalli  
 
Suomen laatupalkintokilpailussa perustana on vuodesta 2001 alkaen ollut Euroopan laatupal-
kintomalli. Julkista sektoria varten on Suomen laatupalkintokilpailussa oma sarja, jossa nouda-
tetaan samoja arviointiperusteita kuin yritysten sarjassa. Julkiselle sektorille on tehty myös 
oma laatupalkinnon ohje (Valtiovarainministeriö, Suomen kuntaliitto, Laatukeskus 2002).  
 
Kuviosta 4.6 ilmenevä EFQM -malli jakaantuu yhdeksään arviointialueeseen (EFQM 1999). 
Mallin ”Toiminta” -arviointialueilla tarkastellaan, miten organisaatio toimii. ”Tulokset” -
arviointialueilla arvioidaan, mitä organisaatio on saavuttanut. Tulokset ovat toiminnan aikaan-
saamia.   
 
Kuvio 4.6 Euroopan laatupalkintomalli - EFQM Excellence Model 
 

 
 
 
Kullakin arviointialueella eri arviointikohdat arvioidaan loogisen periaatteen TUTKA mu-
kaan. Sen neljä arviointikohdetta ovat (EFQM 1999): 
 
 TUlokset 
 Toimintatapa 
 Käytännön soveltaminen 
 Arviointi ja parantaminen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Johtajuus 
  10 % 
 

 
 
 
 
  Prosessit 
  14 % 
 

 
 
 
 

Keskeiset   
suoritusky-
kytulokset 

  15 % 
 

 
Henkilöstötu-
lokset 

9 % 

Toimintaperi-
aatteet ja stra-
tegia  
 8 % 

Kumppanuu-
det ja resurssit 
  9 % 
  

Yhteiskunnal-
liset tulokset 
  6 % 

Asiakastulok-
set 
 20 % 
 

 
Henkilöstö 
 9 % 

TOIMINTA TULOKSET

INNOVATIIVISUUS JA OPPIMINEN

©  1999 EFQM. The Model is a registered trademark of the EFQM 
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Arviointilogiikan mukaan organisaation tulee (EFQM 1999) 
 

 määritellä osana strategista suunnitteluprosessia tulokset, jotka halutaan saavuttaa. 
Nämä tavoiteltavat tulokset kattavat organisaation koko suorituskyvyn, mukaan luki-
en taloudelliset ja toiminnalliset näkökohdat sekä sidosryhmien näkemykset, 

 
 suunnitella ja kehittää yhdenmukaiset järkevät toimintatavat, jotka tuottavat vaaditta-

vat tulokset nyt ja tulevaisuudessa, 
 
 soveltaa toimintatapoja käytännössä järjestelmällisesti, jotta varmistetaan täysipai-

noinen käytännön toteutus ja  
 
 arvioida ja parantaa toimintatapoja ja niiden käytännön soveltamista saavutettujen tu-

losten seurannan ja analysoinnin sekä jatkuvan oppimisen perusteella. Tähän sisältyy 
tarpeellisten parantamistoimenpiteiden tunnistaminen, priorisointi, suunnittelu ja to-
teutus. 

 
Esimerkiksi arviointialueella ”Henkilöstö” tulee käsitellä seuraavia viittä arviointikohtaa 
(EFQM 1999): 
 
 3a  Henkilöstövoimavaroja suunnitellaan, hallitaan ja kehitetään 
 3b Henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnistetaan, niitä kehitetään ja  
  ylläpidetään 
 3c Henkilöstön osallistumista edistetään ja henkilöstöä valtuutetaan 
 3d Organisaatiossa käydään vuoropuhelua 
 3e Henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle annetaan tunnustusta ja henkilöstön  
  hyvinvoinnista huolehditaan 
 
Arviointialueella ”Henkilöstötulokset” tulee käsitellä henkilöstövoimavarojen ja henkilöstön 
tyytyväisyyden kehittämiseen liittyvät kysymykset. Tässä voidaan käyttää pitkälti hyödyksi 
mm. henkilöstötilinpäätöksen informaatiota ja sen useampia vuosia koskevia tunnuslukuja. 
 
Kun organisaatio osallistuu laatupalkintokilpailuun, koulutetut arvioitsijat tekevät arvioinnin.  
Arvioinnissa kullakin arviointialueella tuodaan esiin organisaation vahvuudet ja parantamis-
alueet. Arvioitsijat esittävät arviointikäynneillään myös selkeyttäviä kysymyksiä, joita he hyö-
dyntävät itse arvioinnissa. Osallistuessaan laatupalkintokilpailuun organisaatio saa itselleen 
arvokasta ja asiantuntevaa tietoa toimintansa parantamisen pohjaksi. Varsinaisen laatupalkin-
tokilpailun ohella mallia voidaan käyttää toiminnan itsearvioinnin ja kehittämisen työvälinee-
nä. Itsearviointi osoittaa toiminnan ja siinä hyödynnettävän mittariston kehittämistarpeet ja 
riippuvuudet. 
 
 
4.4  Tutkimuksen teoreettisen perustan valinta 
 
Valtiolla henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmä ja sen sisältämä henkilöstötilinpäätösso-
vellus on rakennettu soveltaen taustalla Flamholzin kuviossa 4.1 esittämää henkilöstövoimava-
rojen johtamisen panos-tuotosmallia. Se kattaa peittävästi kehittyneissä henkilöstöstrategioissa 
tarvittavat henkilöstöprosessit, joille on tarpeen strategisessa johtamisessa asettaa tavoitteet. 
Malli yhdistää henkilöstöjohtamisen osaksi organisaation tuloksentekoa ja kokonaisjohtamista.  
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Luvussa 4.3 esitellyt tasapainotetut mittaristot ja Euroopan laatupalkintomalli ovat käyttökel-
poisia organisaation strategian täytäntöön panon ja toiminnan parantamisen työkaluja, joilla on 
selkeät yhteydet henkilöstötilinpäätöksen tietoihin. Ne eivät henkilöstövoimavarojen suppeah-
kon näkökannan vuoksi sovellu tämän tutkimuksen varsinaiseksi teoriapohjaksi Flamholzin 
teorian tavoin. 
 
Edellä esitetyn pohjalta Flamholzin mallin valinta tutkimustehtävän, jossa tarkastellaan valtion 
henkilöstötilinpäätösmenettelyssä kerätyn henkilöstöinformaation vaikuttavuutta henkilöstö-
strategioiden toteutuksessa, teoreettiseksi viitekehykseksi on perusteltua. Useimmissa käytän-
nön mallisovelluksissa, joita käsitellään luvussa 6, on valtion käytännön tavoin havaittavissa 
selkeitä yhteyksiä Flamholzin laajaan teoreettiseen tarkastelukehikkoon.     
 
   
5 Suomen valtio kasvavasta hallintosektorista New Public Managementin oppi-

en aktiiviseksi soveltajaksi   
 
5.1     New Public Managementin käsite ja ominaispiirteitä    
 
Länsimaiden julkiset sektorit ovat viimeksi kuluneen neljännesvuosisadan aikana käyneet läpi 
mittavan muutos- ja kehittymisprosessin. Kaikissa muutosten taustalla on ollut kolme päävai-
kutinta (Aucoin 1995, 2). Ensimmäiseksi kansantalouden realiteetit ovat rajoittaneet julkisen 
sektorin kulutusta. Toiseksi yleisen luottamuksen väheneminen julkisen politiikan tehokkuu-
teen ja julkisten palvelujen laatuun. Kolmanneksi uuden kansainvälisen talousjärjestelmän 
mukaiset näkemykset siitä, mitä julkisen vallan tulee tuottaa ja mitä ei. Muutosprosessin ulkoi-
sia piirteitä ovat olleet byrokratian vähentäminen, monitasoisten organisaatiorakenteiden pur-
kaminen, organisaatioiden ja johtamisen hierarkiarakenteiden madaltuminen sekä henkilöstö-
määrän vähentyminen. Pyrkimyksenä on ollut liikelaitostaa tai yhtiöittää kansalaisille, julkisel-
le vallalle ja elinkeinoelämälle palveluja tuottavia organisaatioita ja toimintoja (Suomessa esi-
merkiksi Posti- ja telelaitos, Valtionrautatiet).  
 
Muutosprosessissa julkisen sektorin uudistamisen keskeisiksi arvoiksi nousivat taloudellisuus, 
tehokkuus ja vaikuttavuus. Esikuvia haettiin yrityssektorilta. Julkisista organisaatioista tuli 
tehdä pienempiä, hierarkialtaan matalampia, toiminnaltaan innovatiivisempia ja tuloksellisuu-
teen kannustavia. Henkilöstön johtamiseen kaivattiin muutosta, jolloin perinteisen virkamies-
järjestelmän tunnuspiirteet ja hyveet yhdenmukaisuudesta ja pysyvyydestä saivat osin väistyä 
joustavuuden ja toimintavapauden sekä tuloskeskeisyyden tieltä (Lähdesmäki 2003, 15). New 
Public Managementin ohjelmallisia näkökantoja ovat kilpailu, sopiminen ja kontrolli (Alm-
qvist 2004, 27-28). Pollitin ja Bouckaertin mukaan julkisen johtamisen uudistus koostuu julki-
sen sektorin organisaatioiden sellaisten rakenteiden ja prosessien muutoksista, joilla voidaan 
parantaa toimintaa (Pollit, Bouckaert 2000, 8).  
 
Varsinkin Suomen valtionhallinnossa 1980 -luvun loppupuolella alettiin soveltaa näitä New 
Public Managementiksi nimettyjä oppeja. Suomen julkissektorilla omaksuttu tulosohjausmalli 
muistutti tämän uuden julkisjohtamismallin painotuksia (Lumijärvi, Jylhäsaari 1999, 12).   

 
New Public Management syntyi julkisen hallinnon liiketaloudellisen johtamisen koulukunnan 
toimesta Taylorin ja Fayolin oppien pohjalta. Se mukaan klassisia yritysten johtamisteorioita ja 
välineitä voidaan soveltaa myös julkiseen hallintoon (Farsimadan 2001, 5). New Public Mana-
gement korostaa julkisen sektorin yrittäjämäisyyttä, johon kuuluvat yksityiseltä sektorilta lai-
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natut johtamismallit uusine toimintatapoineen ja organisointimuotoineen sekä yrittäjämäinen 
johtamistapa ja virkamiesten toimitusjohtajamaiset ominaisuudet (Lähdesmäki 2003, 69).   
 
Varsinaisesti New Public Managementin alkujuuret juontavat 1980-luvun puoleenväliin, jol-
loin Uusi-Seelanti ja Iso-Britania alkoivat pioneereina soveltaa uutta julkisen sektorin johta-
mismallia (ks. Ferlie, Ashburner, Fitzgerald, Pettigrew 1996 sekä Boston, Martin, Pallot, 
Walsh 1996). Muita tunnettuja esimerkkejä New Public Managementtiä soveltaneista maista 
ovat Kanada, Australia ja Amerikan Yhdysvallat. Eurooppalaisia mallin soveltamisen kärki-
maita ovat Alankomaat ja Tanska (Lähdesmäki 2003, 85).  
 
Perinteiselle julkiselle hallinnolle ja New Public Managementille tyypilliset ominaisuudet ja 
niiden vastakkainasettelu ilmenevät taulukosta 5.1. 
 

 Taulukko 5.1   Perinteiselle julkiselle hallinnolle ja New Public Managementille 
tyypillisiä ominaisuuksia 

 
_______________________________________________________________ 
Julkinen hallinto   New Public management 
_______________________________________________________________ 
Jaettu vastuu    Kohdennettu tehokkuus 
Säännöt     Johtaminen 
Auktoriteetti    Vuoropuhelu 
Yhteiskunnallinen kiinnostus ja kutsumus Voitto ja oma etu 
Prosessi- ja välinekeskeisyys  Tavoitteet ja tehokkuus 
Kontrolli ja suunnittelu  Hajauttaminen ja arviointi 
Asiaan puuttuminen   Sääntelyn poistaminen 
Julkinen kohdentaminen  Markkinakohdentaminen 
_______________________________________________________________   
Lähde: Harrinvirta 2000, 41 
 
 
Käytännössä julkinen johtaminen on nykyisellään kooste ns. perinteisen julkisen hallinnon ja 
New Public Managementin erilaisista arvo- ja keinovalikoimista. Optimaalisesti toimivaa val-
tionhallintoa ei voida kategorisesti jakaa kahtia taulukon 5.1 mukaisesti, vaan sen pitää sisältää 
molemmilta johtamissuunnilta omaksuttuja parhaimpia ominaisuuksia. Esimerkiksi valtionhal-
linnolle on tunnusomaista korkeiden eettisten arvojen noudattaminen ja yhteiskunnan hyvin-
voinnin tavoittelu, eikä voitto ja oma etu. Julkista ja yksityistä sektoria ei voi suoraan rinnas-
taa. Oulasvirran mukaan julkisen sektorin tavoitteet ovat monimutkaisemmat kuin yksityisen 
sektorin. Hänen mukaansa julkisella sektorilla pyritään ottamaan huomioon toimintojen yh-
teiskunnallinen kannattavuus, joka on laajempi käsite kuin yritystaloudellinen kannattavuus 
(Hallipelto, Helin, Oulasvirta, Ruuska 1992, 18). 
 
Jotta niin julkinen kuin yritystoimintakin voivat menestyä, niiden tehtävät ja tekeminen pitää 
olla selkeästi vastuutettuja (vrt. jaettu vastuu - kohdennettu tehokkuus ). Tähän on valtiollakin 
pyritty tulosjohtamisessa ja poikkihallinnollisissa kehittämishankkeissa sekä organisaatioiden 
eri yksikköjen tulosasetannassa. 
 
Valtion organisaatioita ja henkilöstöä on pyritty 1990-luvulta alkaen kannustamaan ja saavut-
tamaan tavoitteensa nimenomaan johtamisen keinoin. Samalla säännösohjausta on huomatta-
vasti kevennetty. Valtion johto, esimiehet ja HR -asioista vastaavat ovat käyneet läpi mittavia 
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koulutus-, kehittämis- ja valmennusohjelmia ja samassa yhteydessä on luotu johtamisen apu-
välineistöä. Erityisesti siirtyminen kannustaviin palkkausjärjestelmiin on edistänyt johdon ja 
esimiesten johtamisvalmiuksien kehittämistä ja soveltamista käytäntöön. Haasteena on kehit-
tää edelleen palkkauksen toimivuutta ja esimiesten johtamisvalmiuksia. 
 
Hallitusohjelmissa ja hallituksen strategia-asiakirjassa hallinnonaloille (ministeriöille) on ase-
tettu tulostavoitteet, joita ne toteuttavat tulosohjausprosessissa. Ministeriö antaa hallitusohjel-
mista johdetut ja muut hallinnonalan tavoitteet alaisilleen virastoille ja laitoksille. Organisaa-
tiotasolla tulostavoitteet kohdennetaan eri yksiköille ja lopulta yksittäisille työntekijöille. Uu-
den tulosohjaus- ja johtamiskulttuurin myötä vuorovaikutusta on eri tason keskusteluissa lisät-
ty. Organisaatiotasolla esimiesten ja alaisten tuloskeskusteluissa painotetaan avointa vuoropu-
helua. 
 
Taulukossa 5.1 julkiseen johtamiseen yhdistettyä prosessi- ja välinekeskeisyyttä ja New Public 
Managementin ominaisuudeksi luettua tavoite- ja tuloskeskeisyyttä ei voida käsitellä toisistaan 
irrallaan olevina ominaisuuksina. Jos hyvin toimivilla prosesseilla ja johtamisen välineitä 
osaavasti hyväksikäyttäen pyrkimyksenä on saavuttaa organisaation tavoitteet ja tulokset, niin 
vastakkainasettelu on tarpeeton. Kvartaalitalouden opit eivät sovi valtiolle, koska valtion teh-
tävissä ja toiminnoissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja vastuunkantoa. Esimerkiksi organisaation 
tuloksellisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että henkilöstöprosessit on tunnistettu ja 
niissä tehdään oikeita asioita, tavoitteena jatkuva parantaminen. Näin valtiolla nykyisin pyri-
tään menettelemäänkin. Valtiosektorin hallinnolle ja johtamiselle, myös tulosjohtamiselle, oli 
vielä 1990 luvullakin tyypillistä ”paperinmakuisuus”, eli käytiin läpi prosesseja ja täytettiin 
esim. apuvälineiksi tarkoitettuja lomakkeita itse järjestelmän toteuttamisen vuoksi, ajattelemat-
ta paljoakaan aikaansaatavia tuloksia. Tätä kuvastaa Lumijärven ja Heikkisen vuonna 1997 
julkaiseman tutkimuksen tulokset, jonka mukaan 70 prosenttia vastaajista ilmoitti henkilökun-
nan sitoutuneen tulosohjauksessa asetettuihin tulostavoitteisiin vain jossain määrin (Lumijärvi, 
Heikkinen 1997, 94). 
 
Valtion ja sen organisaatioiden toimintaa on alettu arvioida. Arviointitutkimuksia on tehty 
mm. keskushallinnon sekä henkilöstöpolitiikan linjausten ja johtamisen toteuttamisesta (mm. 
Valtiovarainministeriö 1998; Temmes, Kiviniemi, Peltonen 2001; Valtiovarainministeriö 
2005b). Lisäksi on tehty valtion imagoon liittyviä tutkimuksia. Useissa organisaatioissa on 
otettu käyttöön julkisen sektorin organisaatioiden itsearviointiin kehitetty Caf -malli tai sen 
perustana oleva Euroopan laatupalkintomalli EFQM. Valtion organisaatiot ovat voineet osal-
listua laatupalkintokilpailuun 1990 -luvun puolestavälistä lähtien. Henkilöstöjohdon ryhmä 
HENRY ry:n toimesta järjestetään henkilöstöasioihin keskittyvä laatukilpailu, nojautuen 
EFQM -malliin. Yksittäiset valtion organisaatiot ovat tehneet benchmarkkausta ulkomaisiin 
sisarorganisaatioihin. Valtion eri tasoilla arviointi on tullut keskeiseksi osaksi toiminnan ja 
tuloksellisuuden parantamista.    
 
Valtionhallinnon palvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti ja lähtökohtana on 
asiakkaiden (yhteiskunnan, julkisten organisaatioiden, yritystoiminnan ja kansalaisten) tarpeet. 
Valtion yleishyödyllisten palvelutoimintojen siirtäminen virastoista ja laitoksista perustettujen 
valtion liikelaitosten tai yhtiöiden tehtäväksi tai antaminen yrityssektorin toteuttamaksi on li-
sännyt markkinakohdentamista. Tosin julkistakin kohdentamista esiintyy, josta esimerkkinä on 
meneillään oleva toimintojen sekä kokonaisten virastojen ja laitosten alueellistaminen. 
 
Suomessa kansainvälisten esimerkkien pohjalta virinnyt julkisen hallinnon ohjelmallinen uu-
distustyö lähti näkyvämmin käyntiin Holkerin hallituksen vuonna 1987 alkamana hallituskau-
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tena (Lähdesmäki 2003, 118). Uudistuksia on viety eteenpäin eri hallitusten ohjelmien, linjaus-
ten ja periaatepäätösten perustalta poliittisen konsensuksen hengessä. Varsinaisesti päätösten 
toteuttaminen eri hallinnonaloilla on tapahtunut johtavien virkamiesten toimesta. Se, miten 
siirtyminen julkisesta hallinnosta kohti New Public Managementin oppeja on tapahtunut, il-
menee yksityiskohtaisemmin jäljempänä olevista luvuista 5.2 - 5.5.   
 
 
5.2 Rakenteiden uudistaminen 
 
Valtionhallinnossa on toteutettu 1980 -luvun lopulta alkaen laajoja virastorakenteisiin ja viras-
tojen tehtäviin kohdistuvia uudistuksia. Erityisesti New Public Mangementin oppeja on nouda-
tettu mittavissa virastojen liikelaitostamis- ja yhtiöittämisohjelmissa. Tämän myötä valtion 
talousarviosta kokonaan tai osittain rahoitettavien virastojen ja laitosten henkilöstömäärä on 
huomattavasti vähentynyt.  
 
Uudistusohjelman yksi piirre on ollut keskusvirastojen ja muiden keskushallinnon organisaati-
oiden yhdistäminen ja lakkauttaminen. Samalla niiden tehtäviä on siirretty ministeriöihin, pe-
rustettuihin uusiin tai jo olemassa oleviin organisaatioihin ja valtion alue- ja paikallishallin-
toon. Joistakin toiminnoista on myös luovuttu. Keskushallintovirastojen tilalle on osin perus-
tettu uusina virastotyyppeinä kehittämiskeskuksia, joiden tehtävänä on toimia valvonnan sijas-
ta toiminta-alansa valtakunnallisena kehittäjä sekä ohjata informaatiolla ja tutkimuksin palve-
lujen ja muiden toimintojen sisällöllistä laatua. Julkisen sektorin tehtäviä on siirretty myös 
enenevästi varsinaisen hallintokoneiston ulkopuolella hoidettaviksi. 1990 -luvun lopulla teh-
dyn selvityksen mukaan tuolloin julkisia tehtäviä hoiti valtioneuvoston tai ministeriön ohjauk-
sessa noin 50 varsinaisen valtionhallinnon ulkopuolista organisaatiota (Sisäasiainministeriö 
2005, 12). 
 
1970 luvulta aina 1980 luvun loppuvuosiin julkinen sektorin, etenkin kuntasektorin, henkilös-
tömäärä kasvoi voimakkaasti. Vuosina 1970-1988 Suomen työllinen työvoima kasvoi vuodes-
sa keskimäärin 0,5 prosenttia, valtiosektorin henkilöstö 1,1 prosenttia, kuntasektorin henkilös-
tö 4,5 prosenttia ja yksityisen sektorin henkilöstö 0,4 prosenttia (Valtiovarainministeriö 
2006a). Julkisen sektorin kasvun taustalla oli hyvinvointipalvelujen rakentaminen (peruskoulu-
järjestelmä, kunnallinen terveyskeskusjärjestelmä, sosiaalipalvelut, päivähoitopalvelut, yliopis-
tojen valtiollistaminen ja uusien perustaminen jne.). Myös yhteiskunnallista tutkimusta ja 
suunnittelua lisättiin ja keskushallintoa vahvistettiin.  
 
1980 luvulla alettiin kiinnittää huomiota byrokratian purkamiseen ja julkisten palvelujen te-
hokkuuden parantamiseen. Vuosikymmenen lopussa ja varsinkin 1990 alkupuoliskon syvän 
talouslaman ja siihen liittyneen talouskriisin vauhdittamana valtion henkilöstömäärä kääntyi 
voimakkaaseen laskuun. Valtion budjettitalouden henkilöstömäärä on vuoden 1988 215 000 
henkilön huippulukemista vuonna 2005 vähentynyt 124 000 henkeen eli 42 prosentilla ja 
91 400 hengellä. Vähennyksistä suurin osa johtui edempänä mainitusta virastojen ja laitosten 
liikelaitostamisesta ja yhtiöittämisestä sekä ammatillisten oppilaitosten kunnallistamisesta.  
 
Varsinaisesti valtion budjettitalouden henkilöstömäärä väheni 1990 -luvun alun talouslaman 
yhteydessä tehtyjen supistamisohjelmien seurauksena vajaalla 15 000 hengellä. 2000 -luvun 
ensimmäisellä puoliskolla valtiosektorin henkilöstömäärä on pysynyt lähes muuttumattomana, 
124 000 henkenä. Vuonna 2006 valtion henkilöstömäärä kääntyi laskuun ollen vuoden 2006 
lopussa runsaat 123 000 henkilöä. Kuntasektorilla työskenteli lokakuussa 2006 428 000 pal-
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kansaajaa, joten henkilöstömäärä on 2000 -luvulla hieman kasvanut. Työvoiman määrän ke-
hityskulut eri sektoreilla vuosina 1970-2005 ilmenevät taulukosta 5.2.  
 
Taulukko 5.2 Työvoiman kehittyminen Suomessa eri sektoreilla vuosina 1970-2005 
   
  Keskimääräiset vuosimuutokset, % 
Aikaväli  Työllinen työvoima Valtio Kunta Yksityinen  
1970-1980   0,5   1,3    5,1  0,6  
1980-1990   0,6  -3,0    3,2  0,3  
1990-2000    -0,5  -1,7  -0,4  0,1  
2000-2005     0,6   0,0   0,3  1,0 
 
 
Valtiolla oli vuonna 2006 kuusi liikelaitosta. Nämä toimivat markkinoilla kilpailutilanteessa 
rahoittaen toimintansa liiketoiminnastaan saamillaan tuloilla. Vuosina 1989-2005 16 valtion 
virastosta, laitoksesta tai niiden osasta on muodostettu liikelaitos. Näistä osa on edelleen yhti-
öitetty. Osa yhtiöittämisistä on toteutettu ilman liikelaitostamisvaihetta. Liikelaitoksiksi muut-
tuneilta organisaatioilta siirtyneiden viranomaistehtävien hoitamiseksi on perustettu uusia, 
kooltaan pieniä virastoja (Sisäasiainministeriö 2005, 12).  
 
 
5.3 Ohjausjärjestelmien kehittäminen 
 
Valtion virastojen ja laitosten toiminnan ohjaukseen liittyvä tyypillinen New Public Manage-
mentin oppeja noudattava uudistus oli vuoden 1995 talousarviossa kaikissa ministeriöissä ja 
niiden alaisissa virastoissa ja laitoksissa käyttöön otettu tulosohjaus ja siihen liittyvä tulosbud-
jetointi. Järjestelmän kokeilu aloitettiin jo vuonna 1988 Patentti- ja rekisterihallituksessa, Tie-
laitoksessa ja Tullilaitoksessa. Näissä tulosbudjetointi toteutettiin ensimmäisen kerran vuoden 
1990 talousarviossa. Tulosohjausuudistuksen tavoitteena oli lisätä virastojen ja laitosten toi-
mintavapautta ja tulosvastuuta. Uudessa toimintatavassa mm. talousarvioissa luovuttiin viras-
tojen ja laitosten henkilöstömäärän sääntelystä tiukoin henkilöstökehyksin. 
 
Valtionhallinnon ohjauksessa strateginen ja poliittinen vastuu on eduskunnalla, valtioneuvos-
tolla ja sen ministeriöillä (kuvio 5.1). Ministeriöt tekevät alaistensa virastojen ja laitosten kans-
sa tulossopimukset, joiden mukaisia tehtäviä virastot ja laitokset toteuttavat käytännössä. Edel-
leen tulosopimuksessa olevia tehtäviä voidaan delegoida kuntien vastattaviksi.  
 
Valtion kirjanpitomalli uudistettiin vuonna 1997. Siinä perinteistä talousarvion toteutumisen 
seurantaan keskittynyttä kirjanpitoa täydennettiin liikekirjanpito -osiolla, inventoitiin valtion 
omaisuus ja luotiin valtion tase. Nykyisellään valtion kirjanpito on kaikkien nähtävillä Interne-
tissä Valtiokonttorin NETRA -järjestelmän kautta.    
 
Tulosohjausta on sittemmin koko ajan kehitetty. Vuoden 2004 alusta tuli voimaan laki valtion 
talousarvion muuttamisesta ja huhtikuussa 2004 asetus valtion talousarviosta. Lakiuudistuksen 
tarkoituksena on ollut selkeän tilivelvollisuutta ja päätöksentekoa palvelevan tilinpäätöskoko-
naisuuden aikaansaaminen sekä tulosohjauksen ja ministeriöiden ohjausotteen terävöittäminen, 
valtioneuvoston yhteisen controller -toiminnon ja sen tuen luominen, laskentatoimen ja osaa-
misen kehittäminen sekä poikkihallinnollisen yhteistyön ja sisäisen valvonnan vahvistaminen. 
Uudistetun asetuksen perusteella ministeriöiltä edellytetään aikaisempaa selkeämpien tulosta-
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voitteiden asettamista hallinnonalansa merkittäville virastoille ja laitoksille (Sisäasiainministe-
riö 2005, 13). Samassa yhteydessä uudistettiin valtion tilinpäätösmenettely. 
 
Kuvio 5.1 Valtionhallinnon ohjausjärjestelmä 
 
 

 
 
Tulostavoitteiden asettamisessa sekä tuloksellisuutta koskevassa raportoinnissa käytettävät 
tuloksellisuuden peruskriteerit johdetaan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja toiminnan 
tuloksellisuudesta (Valtiovarainministeriö 2005a, 25-26). Toiminnallinen tuloksellisuus koos-
tuu 

 toiminnallisesta tehokkuudesta, johon sisältyvät toiminnan taloudellisuus, tuottavuus ja 
kannattavuus maksullisen palvelutoiminnan osalta sekä kustannusvastaavuus,  

 tuotoksista ja laadunhallinnasta, johon sisältyvät mm. suoritteiden ja julkishyödykkei-
den määrä sekä toiminnan palvelukyky ja laatu sekä 

 henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittämisestä, johon sisältyvät mm. tiedot hen-
kilöstömääristä ja henkilöstörakenteesta, henkilöstökuluista, työhyvinvoinnista ja 
osaamisesta sekä muusta aineettomasta pääomasta ja toiminnan uusiutumisesta. 

    
Edellä kuvatut tuloksellisuuden peruskriteerit ovat lähtökohtana tulostavoitteiden asettamises-
sa, virastojen tulosraportoinnissa ja valtion tilinpäätösraportoinnissa eduskunnalle. Kuviossa 
5.2 olevassa tulosprismassa on jäsennelty tuloksellisuuden peruskriteerit (Valtiovarainministe-
riö 2005a, 26).  
 
 
 

Eduskunta 
Valtioneuvosto 

Ministeriöt 

Virastot                         
  

Maakunnat

Strateginen 
ja poliitti-
nen vastuu 

• normi-ohjaus   
• tulosohjaus              
• informaatio-ohjaus 

Tulossopimuk-
set 

Paikallishallinto                                        Kunnat 

Opera-
tiivinen 
vastuu 

Lähde: Joustie 2006 
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Kuvio 5.2 Tuloksellisuuden peruskriteerit (oikeat ja riittävät tiedot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lähde: Valtiovarainministeriö 2005a 
 
Henkilöstövoimavarat ovat tällä hetkellä tiukan hallinnonalan ohjauksen ulkopuolella, koska  
niille ei ole pakko antaa tulostavoitteita. Henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä on 
kuitenkin annettava tietoa. Henkilöstön johtaminen on katsottu organisaatioiden sisäiseksi 
asiaksi.   
 
Julkisten palvelujen laadun parantamiseksi on muotoiltu suomalaiseen julkishallintoon sovel-
tuvat periaatteet julkisista palvelusitoumuksista, selvennetty ja systematisoitu laatukäsitteistöä 
sekä julkistettu julkisten palvelujen laatustrategia (Sisäasiainministeriö 2005, 13). 
 
 
5.4 Tuottavuuden parantaminen 
 
Tuottavuus on tuotosten ja panosten suhde. Panoksia optimaalisesti yhdistellen ja käyttäen 
pyritään saamaan aikaan mahdollisimman hyvä tulos. Tuottavuutta käsitellään tarkemmin jäl-
jempänä luvussa 7.7. 
 
Valtiovarainministeriön vetovastuulla on meneillään ”Julkisen hallinnon ja palvelutuotannon 
tuottavuuden toimenpideohjelma”, jonka toteutuksesta vastaavat kukin hallinnonala ja sen 
alaiset virastot ja laitokset (Valtiovarainministeriö 2003b). Ohjelman, jonka tulosten tulisi vai-
kuttaa kaudella 2005-2015, sisällöllisinä tavoitteina ovat: 

 Julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen suunniteltu tuottavuuden ja tehokkuuden 
kasvu, joka on seurausta rakenteellisista ja toiminnallisista uudistuksista.  

 Tuottavuushyötyjen suunnitelmallinen käyttö.  
 Julkisten palvelujen rahoitus- ja ohjausjärjestelmä sekä valtionapujärjestelmä kannus-

tavat tuottavuuden ja taloudellisuuden lisäämiseen ja niiden edellyttämiin toiminnal-
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lisiin ja rakenteellisiin uudistuksiin ja että valtionosuuksilla ja valtionavuilla rahoitet-
tavan toiminnan tuottavuutta kehitetään.  

 Tieto- ja tietoliikennetekniikkaa otetaan käyttöön ja sovelletaan tuottavuutta lisääväs-
ti. 

 Riittäviä työvoimakilpailukykyä ja osaamista lisääviä uudistuksia toteutetaan osana 
julkisen sektorin rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. 

 On olemassa riittävästi julkisen sektorin tuottavuuden lisäämistä tukevaa selvitys- ja 
kehitystyötä sekä innovaatioita. 

 
Tuottavuusohjelma on siten keskeinen muutos- ja taustatekijä valtion organisaatioiden tulevan 
toiminnan kehittämisessä.  Käytettävissä olevilla henkilöstöpanoksilla tulisi valtion palvelut 
tuottaa mahdollisimman tuottavasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti. Huomio kiinnittyy organi-
saation johtamiseen, toimintaprosesseihin, tieto- ja informaatiotekniikan hyväksikäyttöön sekä 
ennen kaikkea henkilöstön osaamiseen, työkykyyn ja motivaatiotekijöihin.   
 
Hallituksen maaliskuussa 2006 antamassa kehyspäätöksessä on asetettu koko valtionhallinnol-
le henkilöstön poistuma-arvioihin pohjautuva, tuottavuustoimenpiteistä johtuva henkilöstön 
vähentämistavoite vuosille 2007-2011. Sen mukaan valtiolla toteutuvasta poistumasta korva-
taan uusrekrytoinnein kaksi kolmasosaa eli vähentämistavoite aikajaksona 2007-2011 on noin 
9 650 henkilötyövuotta. Poistuma koostuu arvioidusta henkilöstön vanhuuseläkkeelle ja muille 
varsinaisille eläkelajeille siirtymisistä sekä siirtymisistä kunta- ja yksityisen sektorin sekä mui-
den valtion ulkopuolisten sektorien palvelukseen. Toukokuun 2007 kehyspäätöksessä todetaan 
hallituksen keväällä 2008 tehtävällä päätöksellä jatkavan tuottavuusohjelman ja tuottavuustoi-
menpiteiden toteuttamista. Niiden mukaan vuoden 2011 jälkeen valtion henkilöstö vähentyy 
edelleen 4 800 henkilötyövuodella.  
 
Sekä tuottavuusohjelma että hallituksen kehyspäätökset tuovat korostetusti esiin sen, että or-
ganisaatioissa toiminnan suunnittelu ja henkilöstösuunnittelu tulee olla konkreettisena olemas-
sa. Muuten ei voida valtiovallan asettamia tulevia tehostamisvaateita toteuttaa oikealla ja kes-
tävällä tavalla.   
  
 
5.5 Työmarkkinatoiminnan ja henkilöstövoimavarojen johtamisen uudistus ja 

henkilöstöstrategiset linjaukset 
 
Valtion työnantajatoiminnan ja henkilöstövoimavarojen johtamista on kehitetty voimakkaasti 
etenkin viimeksi kuluneen 15 vuoden aikana. Varsinaisen sysäyksen kehittämistyölle antoi 
vuonna 1990 valmistunut henkilöstökomitean mietintö ”Henkilöstöpolitiikan uudistaminen” 
(Komiteamietintö 1990) ja sitä seurannut valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpo-
litiikan ja hallinnon kehittämisestä (VNp 7.3.1991). Komitean tehtävänä oli valmistella ehdo-
tus valtion henkilöstöpolitiikan ja -hallinnon keskeisiksi kehittämislinjoiksi ja toimenpiteiksi. 
Ehdotusten tavoitteena tuli olla henkilöstöresurssien joustavampi käyttäminen, virastojen ja 
laitosten toimivallan lisääminen sekä palkkaus- ja sopimusjärjestelmien kehittäminen virasto-
jen ja laitosten toiminnan tuottavuuden, tehokkuuden ja palvelustason edistämiseksi (Komi-
teamietintö 1990, 7). 
 
1990 -luvulta alkaen Valtion työmarkkinalaitoksen vetovastuulla ja yhteistyössä virastotyönan-
tajien ja palkansaajien pääsopijajärjestöjen kanssa on toteutettu laajoja kehittämistoimenpiteitä 
liittyen neuvottelu- ja sopimusjärjestelmään, palkkaukseen, johtamiseen, työyhteisön kehittä-
miseen ja työkykyyn. Samassa yhteydessä on kehitetty ja toteutettu uusia työnantaja- ja neu-
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vottelutoimintaa sekä henkilöstövoimavarojen johtamista tukevia informaatio- ja tietojärjes-
telmiä. 
 
Jo 1980 -luvun lopulla tulospalkkaus otettiin käyttöön neljässä valtion organisaatiossa. Tulos-
palkkaus on nimenomaan johtamisen väline, jolla henkilöstöä kannustetaan ryhmänä saavut-
tamaan organisaation tulostavoitteet. Valtiotyönantajan vuonna 1992 julkaiseman palkkapoliit-
tisen ohjelman mukaan valtion palkkapolitiikan yleisenä tavoitteena on palkkauksen määräy-
tyminen ja palkkauksen perusteiden kehittäminen toimintayksiköiden tuloksellista toimintaa ja 
johtamista tukeviksi. Oikeudenmukaisilla ja joustavasti erilaisiin tehtäviin ja tilanteisiin sopi-
villa sekä tehtävien kehittämistä edistävillä palkkauksen määräytymisperusteilla kannustetaan 
henkilöstöä tulokselliseen työhön sekä yksilö- että työyhteisötasolla (Valtiovarainministeriö 
1992, 3). Ensimmäiset uudet palkkausjärjestelmät, joissa palkkaus perustui työn vaativuuteen 
perustuvaan palkanosaan sekä työn suoritukseen ja ammatinhallintaan perustuvaan henkilö-
kohtaiseen palkanosaan, otettiin käyttöön vuonna 1994. Palkkausjärjestelmien uudistamistyötä 
tukemaan julkaistiin vuonna 1996 opas (Valtiovarainministeriö 1996b). Valtion uudistettujen 
palkkausjärjestelmien piirissä olevien henkilöiden määrä valtion henkilöstöstä on kasvanut 
vuoden 1994 runsaasta 2 prosentista vuonna 2007 100 prosenttiin.  
 
Uusissa palkkausjärjestelmissä työt luokitellaan vaativuusluokkiin, joiden määrä vaihtelee 
4:stä 32:een ollen keskimäärin 13. Henkilökohtaisen palkanosan maksimisosuus työn vaati-
vuuden perustuvasta palkanosasta vaihtelee 26 prosentista 50 prosenttiin keskiarvon ollessa 45 
prosenttia. Peruspalkkausjärjestelmän päälle voidaan maksaa tulospalkkaa. Vuonna 2006   
tulospalkkaa sai vajaat 13 000 henkilöä eli 10 prosenttia valtion henkilöstöstä. Tulospalkkion 
saajilla tulospalkkio oli vuonna 2006 keskimäärin 670 euroa vuodessa eli keskimäärin 2 pro-
senttia säännöllisen työajan ansioista. 
 
Valtiovarainministeriö on organisoinut mm. taulukosta 5.3 ilmeneviä johtamisen kehittämis-
hankkeita. 
 
Valtioneuvosto teki vuonna 2001 periaatepäätöksen valtion henkilöstöpolitiikan linjasta (VNp 
30.8.2001). Valtioneuvosto asetti valtiolle työnantajana kolme kehittämistavoitetta: 

1) Julkinen toiminta on arvolähtöistä ja eettisesti korkeatasoista. Periaatepäätöksen 
mukaan valtionhallinnon arvoperustan muodostavat toiminnan tuloksellisuus, laatu ja 
vahva asiantuntemus, palveluperiaate, avoimuus, luottamus, tasa-arvo, puolueettomuus, 
riippumattomuus ja vastuullisuus. Yhtenäistä arvoperustaa ja korkeaa eettistä tasoa vah-
vistetaan ja säilyvyys varmistetaan valmennuksen, erityisesti johdon valmennuksen kei-
noin. 

2) Valtion kilpailukyky työnantajana turvaa toimintayksiköille osaavan ja sitoutuneen 
henkilöstön. Kehittämistavoite painottaa, että valtion toimintayksiköillä on oltava oikein 
mitoitettuja osaava henkilöstö. Henkilöstön eläköitymismäärän kasvaessa on kiinnitettä-
vä huomiota eläkkeelle lähtevien osaamisen siirtämiseen nuoremmille henkilöille. 

3) Hyvä johtaja huolehtii henkilöstövoimavarojen lisäksi jokaisesta yksilöstä. Tavoit-
teena on muuttaa johtamisilmapiiriä selkeästi innovatiivisuutta sekä luottamukseen pe-
rustuvaa vuorovaikutusta, yhteistyötä ja ihmissuhdetaitoja korostavaksi. Koko valtionhal-
linnolle luodaan yhteinen johdon kehittämisstrategia.  
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Taulukko 5.3  Valtiovarainministeriön organisoimat johtamisen kehittämishankkeet  
 
Hankkeen nimi Keskeiset tulokset Tehdyt julkaisut    
Ammatiltaan johtaja -hanke Johtamisen kehittämisen Ammatiltaan johtaja (1994) 
 yleissuunnan kuvaus, esi- 
 merkkihankkeissa tehty  
 kehittämistyö    
Henkilöstön kehittämis- Henkilöstöstrategisen ajattelu- Henkilöstön osaaminen ratkaisee (1995),  
hanke ja työtavan hahmottaminen, Toiminnasta taidon tarpeet (1996) 
 pilottiyksiköissä tehty työ 
Toimiva työyhteisöhanke Pilottihankkeissa tehty työ Näin me sen teimme, tuottavuut- 
 ja hankkeiden kokemuksista ta työyhteisöjä kehittämällä 
 koottu raportti ja osaraportit (1995), Pilottien loppuraportit 
Tiimihanke Pilottihankkeissa tehty työ Tuumasta tiimiin (1997) 
 ja hankkeiden kokemuksista  
 koottu raportti 
Kansallisen strategian  Kahdeksan koulutusohjel-. Ohjelmien loppuraportit ja  
kehitysohjelma maa, noin 200 osanottajaa yhteinen arviointiraportti 
Johdon valinnan uudista- Uudistusehdotukset ja niiden Korkeimpien virkamiesten valin- 
minen  pohjalta tehdyt säädös- nan kehittäminen (1996).      

 muutokset Miten johtaja valitaan ja valitsee (1998) 
EU-puheenjohtajuusval- Noin 1000 osallistujaa eri val- EU-puheenjohtajuusvalmennus (1999) 
mennus mennusohjelmissa, lisäksi n. (1999): Valmiina puheenjohtajuuteen, Vir-  
 500 tukihenkilön valmennus kamies ja vieraat kielet (2000)  
Johdon kehittämishanke Menetelmien kehittäminen Johtoryhmän loppuraportti  
   johtamisen parantamiseksi, (1999), virastojen loppura- 
 työ pilottiyksiköissä portit (2000) 
Johtamis- ja asiantuntija- Potentiaaliajattelun ja poten- Tulevaisuuden johtajat ja 
potentiaalin kehittämis- tiaalin arvioinnin menetel- ja asiantuntijat (1999) 
hanke mien hahmottaminen 
Henkilöstöstrategisten Henkilöstötilinpäätöksen Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä 
tietojärjestelmien  malli (1996 ja 2001), Osaamisen johtaminen osa- 
kehittäminen   na henkilöstötilinpäätöskäytäntöä (2000) 
Julkisen johtamisen 19 koulutusohjelmaa 1992-  
kehittämisohjelma 1997, noin 550 osanottajaa 
Julkisen johtamisen  Ministeriöiden osastopäälliköille 
Strategiaohjelma JUST  ja yksikön päälliköille kohdennettu 
 koulutus 2000-2007, n. 250 osanottajaa 
Valtionhallinnon ylimmän Lakiesitys uusiksi menette- Johdon kehittämisen strategia 2002-2012 
johdon valinta ja kehittämi- lyiksi  (VM 1/2003) ja selvitysosa (VM 6/2003),.  
nen   Valtionhallinnon ylimpien johtamisvirkojen 
   uudistaminen (VM 1/2005), Valtionhallin- 
   non ylimmän johdon virat, vastuut ja kehit- 
   täminen (VM 3/2006), Etukäteisarvionti 

   virkamiesjohdon järjestelmän uudistamises-
ta (VM 2/2006), Johtamisen laadunvarmis-
tus valtionhallinnossa (VM 1/2006) 

Tulevaisuuden johtajat Valmisteilla 
-ohjelma  
Lähde: Pääosin Temmes, Kiviniemi, Peltonen 2001, 110-111  
 



 

 

45

 

Periaatepäätöksen pohjalta käynnistettiin viisi kehittämishanketta eli 1) Johdon kehittämisen 
strategia 2002-2012 (Valtiovarainministeriö 2003c), 2) Urasuunnittelun edistämishanke (Val-
tiovarainministeriö 2004b), 3) Osaamisen suunnitelmallinen siirtäminen -hanke (Valtiova-
rainministeriö 2003d), 4) Naisten sijoittuminen valtionhallinnossa -hanke (Valtiovarainminis-
teriö 2004c) ja 5) Arvot käytäntöön -hanke (Valtiovarainministeriö 2004d). Ministeriöiden ja 
toimintayksiköiden virkamiesjohdosta koostuvan Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan 
neuvottelukunnan asemaa vahvistettiin Valtion työmarkkinalaitoksen toiminnan ja valtion yh-
teisen työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan ohjauksessa. 

Valtiolla toimii henkilöstöjohdon foorumi, jonka toiminasta vastaa virastojen ja laitosten sekä 
Valtion työmarkkinalaitoksen edustajista koostuva työvaliokunta. Työvaliokunnan puheenjoh-
taja valitaan virastojen ja laitosten edustajista, jotka vaihtuvat osittain muutaman vuoden vä-
lein. Valtion työmarkkinalaitos vastaa työn organisoinnista ja sihteerityöstä. 
 
Henkilöstöjohtamisen linjauksia on tarkennettu vastaamaan ajankohtaisia hallinnon kehittä-
mistoimia, erityisesti tuottavuuden parantamista ja toimintojen alueellistamista. Valtioneuvos-
to antoi maaliskuussa 2006 periaatepäätöksen valtion henkilöstön aseman järjestämisestä or-
ganisaation muutostilanteissa (VNp 23.03.2006). 
 
 
5.6 Valtionhallinnon tulevaisuuden henkilöstöstrategiset haasteet ja New Public 

Management 
 
Suomen poikkeuksellisesta ikääntymisestä johtuvasta väestökehityksestä johtuen työvoiman 
tarjonta vähenee. Väestön ikääntymisen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntä lisääntyy.  
Työttömyys uhkaa pysyä korkealla tasolla. Julkinen sektori ei voi kuitenkaan haukata suurinta 
palaa niukkenevista työvoimavaroista, vaan työvoimaa tulee riittää myös yksityiselle, varsin-
kin kilpailevalle vientisektorille. 2000 -luvun kasvupolitiikka perustuu työllisyysasteen nosta-
miseen, tuottavuuskasvun nopeuttamiseen ja julkisen sektorin tehostamiseen (Valtiovarainmi-
nisteriö 2004a, 13). 
 
Valtiosektori ja sen organisaatiot ovatkin tulevaisuudessa jatkuvan muutoksen kohteena. Tuot-
tavuuteen, vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutu-
minen ei ole mahdollisia ilman rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia. Tulosohjaus ja sii-
hen liittyvä tilivelvollisuus ohjaavat organisaatiot kiinnittämään huomiota tuloksenteon perus-
elementteihin eli laadukkaaseen johtamiseen, henkilöstön osaamiseen, motivaatioon ja työkun-
toon. Tuottavuusohjelman mukaisesti hallinnonaloilla ja niiden alaisissa organisaatiossa on 
käynnissä ja käynnistyy mittavia tuottavuuden parantamistoimenpiteitä ja -hankkeita.  
 
Tulevaisuudessa valtion organisaatioiden suuri haaste on se, miten ne turvaavat toiminnassaan 
tarvitsemansa osaamisen. Tähän liittyvät henkilöstön kasvavasta poistumasta johtuvat osaa-
misrakenteen vääristymät ja niiden korjaaminen kehittämistoimenpitein sekä onnistuminen 
uuden osaavan henkilöstön rekrytoinneissa. Haasteista selviäminen edellyttävät tulevaisuuden 
ennakointitaitoa ja kykyä reagoida nopeasti eteen tuleviin muutos- ja kehittämistavoitteisiin.  
 
Valtion työmarkkinalaitos teetti vuonna 2005 henkilöstöpolitiikan arviointitutkimuksen (Val-
tiovarainministeriö 2005b). Sen mukaan ylin johto piti tärkeimpinä kehityskohteina johtamisen 
kehittämistä, palkkausjärjestelmän kehittämistä ja osaamisen kehittämistä. Henkilöstöjohto 
nosti tärkeimmiksi kohteiksi johtamisen kehittämisen, palkkausjärjestelmän kehittämisen sekä 
henkilöstösuunnittelun ja rekrytoinnin kehittämisen. Työntekijäpuoli piti tärkeimpänä palkka-
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usjärjestelmän kehittämistä, työolojen, työyhteisön ja yhteistoiminnan kehittämistä sekä työ-
suhteiden jatkuvuuden edistämistä.  
 
 
6  Henkilöstövoimavarojen laskentatoimen ja raportoinnin kehitys 1990 -luvulta 

alkaen 
 
6.1  Henkilöstötilinpäätössovellutusten perusta 
 
Henkilöstövoimavarojen laskentatoimen varhaisinta perustaa kuvattiin luvussa 4 lähinnä 
Flamholzin teorioiden pohjalta. Tarkastelu ulottui 1980 alkaneeseen viidenteen kehityskau-
teen, jolloin henkilöstövoimavarojen laskentatoimi ja siihen liittyvä tutkimustoiminta elpyi 
puolen vuosikymmenen taantuman jälkeen. Tässä luvussa käsitellään henkilöstövoimavarojen 
hallinta- ja raportointijärjestelmien sekä niihin liittyvien henkilöstötaloudellisten tilinpäätösten 
ja henkilöstötilinpäätösten 1990 luvun alussa käyntiin lähtenyttä kehittämistyötä ja käyttöönot-
toa. Voidaankin puhua kuudennesta kehityskaudesta, jolloin erityisesti pohjoismaissa on jat-
kokehitetty teorioita ja viety niitä käytäntöön. 
 
1990 luvulla tehdyt HRA -sovellutukset nojautuvat enempi tai vähempi Flamholzin esittämiin 
teorioihin ja käytäntöihin. Sovellusten ja laskelmien perustana oli henkilöstövoimavarojen 
arvoteoria eli se, että henkilöstö tuottaa toiminnallaan organisaatiolle taloudellista lisäarvoa. 
Henkilöstövoimavaroilla aikaansaatavat tulokset ovat keskeisesti sidoksissa henkilöstön osaa-
miseen, motivaatioon ja työkykyyn. Osaamisen syvyydestä ja laajuudesta riippuu, miten vaati-
viin työtehtäviin henkilöstö on käytettävissä. Monitaitoisuus on nykyisin yhä keskeisempi avu 
organisaatioiden turbulenssisessa toimintaympäristössä. Motivaatiosta riippuu, miten valmiita 
työntekijät ovat antamaan niin näkyvän kuin näkymättömänkin (hiljaisen) tiedon työnantajan 
käyttöön. Työssä onnistumisen taustatekijöinä ovat myös henkilöstön hyvä psyykkinen ja fyy-
sinen työkyky. Organisaatiolähtöinen perusta menestykselle on siinä, miten hyvin organisaa-
tiota kokonaisuudessaan johdetaan, miten toiminnat ja tehtävät on organisoitu, miten toiminta-
prosessit ja henkilöstön johtamisprosessit toimivat ja mitä teknologioita käytetään.  
 
Henkilöstön laskentatoimessa ja mittareiden muodostamisessa perustana ovat usein työvoima-
kustannustiedot ja työajan käyttötiedot. Taulukosta 6.1 ilmenee Suomen valtiolla perinteisesti 
sovellettava työvoimakustannusten tarkastelukehikko. Siinä palkat jakaantuvat tehdyn työajan 
palkkoihin ja välillisiin palkkoihin. Välillisiä palkkoja ovat vuosilomaan liittyvät palkat, saira-
usajan ja tapaturmapoissaoloajan palkat, äitiysloma-ajan palkat, henkilöstökoulutusajan palkat 
ja muiden palkallisten poissaolojen ajan palkat. Tehdyn työajan palkat lasketaan kokonais-
palkkojen (palkkasumman) ja välillisten palkkojen yhteismäärän erotuksena. Välilliset työ-
voimakustannukset koostuvat edellä mainituista välillisistä palkoista, sosiaaliturvan kustan-
nuksista ja muista välillisistä työvoimakustannuksista. Sosiaaliturvan kustannukset koostuvat 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta, eläkevakuutusmaksuista, tapaturma- ja ryhmähenkivakuu-
tusmaksuista sekä vähentävänä tekijänä Kansaneläkelaitoksen työnantajalle maksamista saira-
usvakuutuslain mukaisista palautuksista sairaus- ja äitiyslomien ajalta. Muita välisiä kustan-
nuksia ovat työterveyshuollon kustannukset, henkilöstökoulutuksen muut kuin palkkakustan-
nukset, työpaikkaruokailun kustannukset, rekrytointikustannukset ja muut työvoimakustannuk-
set.  
 
Suomen valtion ja Euroopan unionin tilastoyksikön Eurostatin tarkastelukehikot poikkeavat 
toisistaan siten, että EUROSTAT lukee henkilöstökoulutuksen aikaisen työajan palkat tehdyn 
työajan palkkoihin (valtiolla välillisiin palkkoihin) ja EUROSTAT sisällyttää välillisiin palk-
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koihin kuukausipalkkaisten henkilöiden laskennalliset (ei todelliset) arkipyhäpalkat. Nämä 
ovat palkkoja työ- ja virkaehtosopimuksissa sovituilta niiltä vapaapäiviltä, jotka ajoittuvat ko. 
vuonna työpäiville eli maanantaista perjantaihin (juhlapyhät, vappu, juhannusaatto, itsenäi-
syyspäivä, jouluaatto). 
 
Taulukko 6.1  Valtion henkilöstön työvoimakustannukset Suomessa vuonna 2005 
  

milj. % tehdyn työ-% palkka- % työvoima-
Työvoimakustannuserä euroa ajan palkoista summasta kustannuksista
I. Palkkasumma 4 145,8 126,94 100,00 78,46
II. Tehdyn työajan palkka 3 265,9 100,00 78,78 61,81
A. Välilliset palkat 879,9 26,94 21,22 16,65
    lomaraha 196,1 6,01 4,73 3,71
    vuosiloma-ajan palkat 496,8 15,21 11,98 9,40
    lapsen syntymä ja hoito 10,6 0,32 0,26 0,20
    sairausajan palkat 111,3 3,41 2,69 2,11
    koulutusajan palkat 43,6 1,33 1,05 0,83
    muut välilliset palkat 21,4 0,66 0,52 0,41
B. Sosiaaliturva 1 047,8 32,08 25,27 19,83
    työnantajan sotu-maksut 282,6 8,65 6,82 5,35
    eläkkeet 777,1 23,79 18,74 14,71
    tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset 19,1 0,59 0,46 0,36
    työttömyysvakuutusm./erorahat 0,0 0,00 0,00 0,00
    sairausvakuutuksen palautukset -31,0 -0,95 -0,75 -0,59
C. Muut välilliset kustannukset 90,6 2,77 2,18 1,71
    koulutus 34,2 1,05 0,82 0,65
    terveyden- ja sairaudenhoito 26,4 0,81 0,64 0,50
    työpaikkaruokailu 9,5 0,29 0,23 0,18
    virkistystoiminta 5,1 0,16 0,12 0,10
    muut kustannukset 15,3 0,47 0,37 0,29
III. Välilliset työvoimakustannukset 2 018,2 61,80 48,68 38,19
IV. Työvoimakustannukset yhteensä 5 284,1 161,80 127,46 100,00  
 
Välilliset palkat lasketaan työn yksikkökustannusten ja eri toimintoihin käytetyn työajan tulo-
na. Siksi henkilöstövoimavaralaskelmissa myös työaika ja sen käyttö ovat keskeistä perustie-
toa (ks. taulukko 6.2). 
 
Ruotsissa Gröjer ja Johansson ovat tehneet merkittävää työtä henkilöstövoimavarojen lasken-
tatoimen alueella. He julkaisivat vuonna 1991 kirjan henkilöstötaloudellisesta laskentatoimesta 
ja laskennasta (Gröjer, Johansson 1996). 
 
Sveiby on tehnyt uraauurtavaa tutkimus- ja kehittämistyötä kohteena erityisesti organisaa-
tiokohtaisen varallisuuden muodostuminen tieto-organisaatioissa sekä aineettoman henkisen 
pääoman ja siihen kuuluvan osaamisen merkitys tuloksenteossa (Sveiby 1997).  
 
Suomessa johtavana henkilöstötilinpäätösten ja henkilöstöraportoinnin kehittäjänä on ollut 
Ahonen (Ahonen 1992 ja 1998). Hän on kehittänyt henkilöstötilinpäätössovelluksia ja vienyt 
niitä käytäntöön erityisesti yrityssektorille.  
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Taulukko 6.2   Valtion henkilöstön työaika ja työajan käyttö Suomessa vuonna 2005  
 
Toiminta Tuntia/henkilötyövuosi Työajan jakauma, %
A. Tehty vuosityöaika (=C-a-B) 1531,6 82,2
a. Koulutus 17,8 1,0
B.  Ei tehty vuosityöaika (=1+ ... +8) 312,7 16,8

1. Vuosiloma 228,7 12,3
2. Lapsen syntymä- ja hoito 8,6 0,5
3. Sairaus 63,4 3,4
4. Tapaturmat 2,0 0,1
5. Muut palkalliset vapaat 5,4 0,3
6. Arkipyhät 0,3 0,0
7. Ammattiyhdis- ja yhteistoiminta 1,9 0,1
8. Virkistystoiminta 2,4 0,1

C. Säännöllinen vuosityöaika (Sta)  1862,2 100,0
D.  Tehdyt lisä- ja ylityöt maksetut 16,4 0,9
E. Tehty kokonaisvuosityöaika (=A+D) 1548,0 83,1
F.  Kokonaistyöaika (=C+D) 1878,6 100,9
Työpäivän pituus keskimäärin (tuntia) 7,36
Työpäivien lukumäärä vuodessa 253  
   
 
Tutkimuksen tekijä on vastannut henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän ja siihen liitty-
vän henkilöstötilinpäätöksen kehittämisestä, käyttöön saatosta ja hyväksikäytöstä valtiosekto-
rilla (Valtiovarainministeriö 1994, 1996a, 2000 ja 2001a).      
 
Kuntasektorilla henkilöstötilinpäätösten ja henkilöstöraporttien teko perustuu Suomen kuntalii-
ton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen suosituksiin. Näissä on määritelty karkealla päätieto-
tasolla raporttien tietosisältö ja hyväksikäyttölinjaukset (Suomen Kuntaliitto 1997a; Suomen 
Kuntaliitto 1997b; Kunnallinen työmarkkinalaitos 2002; Kunnallinen työmarkkinalaitos 2004).  
 
Pohjoismaiden valtion työnantajaorganisaation johdolle tehdyn sähköpostitiedustelun perus-
teella muissa Pohjoismaissa valtiolla ei ole käytössä Suomen henkilöstötilinpäätösten mukaista 
järjestelmää, vaikkakin kaikilla on käytössä runsaasti henkilöstöön liittyvää tietoa. Tanskassa 
valtiotyönantajaorganisaatio on tehnyt vuodelta 2006 laajan henkilöstön motivaatiotutkimuk-
sen, jonka aineisto koski 8 600 valtionhallinnossa työskentelevää (Personalestyrelsen, Dan-
marks Finansministeriet 2006). Vastaava tutkimus on tehty Tanskassa myös vuodelta 2000. 
Motivaatiotutkimuksen sisältöalueet käsittelivät paljolti samoja asioita, kuin Suomen valtiolla 
käytössä oleva VMBaro -järjestelmän työtyytyväisyystutkimus.  
 
 
6.2  Henkilöstöön liittyvän tiedon, sen analysoinnin ja raportoinnin tavoitteet  
 
Gröjerin ja Johanssonin mukaan henkilöstötaloudellisten laskelmien tarkoituksena on edesaut-
taa parempaa päätöksentekoa (Gröjer, Johansson 1996, 24).  
 
Ahonen pitää henkilöstötilinpäätöstä keskeisenä yrityksen henkilöstöpääoman ulkoisessa 
kommunikoinnissa tarvittavana asiakirjana (Ahonen 1998, 33, 49). Sen tavoitteena on antaa 
sekä yrityksen ulkopuolisten että sisäisten markkinavoimien toimijoille tärkeää henkilöstöön 
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liittyvää tietoa. Yrityksen sisällä toimivat johto, toimihenkilöt, työntekijät ja ammattijärjestöt. 
Ulkoisilla markkinoilla toimivat omistajat, sijoittajat, asiakkaat, alihankkijat, kilpailijat, rahoit-
tajat, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset. Hyvä henkilöstötilinpäätös sisältää seuraavat periaatteet 
(Ahonen 1998, 48-49): 

 se on yrityksen virallinen selvitys henkilöstövoimavaroista ja niiden kehityksestä, 
 se antaa realistisen kuvan henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskykyyn liittyvistä teki-

jöistä,  
 se antaa informaatiota, joka auttaa yrityksen ulkoisia taloudellisia sidosryhmiä muo-

dostamaan kuvaa yrityksen kestävästä tuloskehityksestä, 
 se ohjaa yrityksen strategista ja operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään yri-

tyksen henkilöstöresursseja oikein,  
 sen tiedot on varmennettu riittävän auktoriteetin omaavalta taholta, 
 se on esitystavaltaan suppea ja kokoava, mutta myös riittävän yksityiskohtainen toi-

miakseen yrityksen arvioinnin välineenä,  
 sen käsitteistö on määritelty niin, että sen tietoja voidaan verrata muiden yritysten 

vastaaviin tietoihin. 
 
Valtiolla henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä ja siitä tehtävä henkilöstötilinpäätös on 
tarkoitettu ensisijaisesti organisaation strategiseen johtamiseen liittyvän kehittämisen ja pää-
töksenteon työkaluksi. Se kattaa Ahosen esittämät hyvän henkilöstötilinpäätöksen periaatteet.  
Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän ja siitä tehtävän henkilöstötilinpäätöksen tarkoi-
tus voidaan kiteyttää seuraavasti eli se on (Valtiovarainministeriö 2001a): 
 
 1) Henkilöstön strategiseen johtamiseen liittyvän kehittämisen ja päätöksenteon työkalu, 

jolla 
 todetaan ja kuvataan henkilöstön tila ja etsitään kehittämiskohteita, 
 asetetaan henkilöstöasioille tavoitteita ja  
 seurataan näiden tavoitteiden toteutumista. 

 
 2) Hälytysjärjestelmä. 
 
 3) Uuden henkilöstövoimavarakeskeisen johtamismallin käytäntöön viennin väline. 
 
Tietoja tarvitaan siis henkilöstön tilan arvioinnin ja kehittämisen perustaksi, päätöksenteon 
tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi sekä henkilöstön pätevyyden, 
työtyytyväisyyden ja työkunnon edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Mahdollisimman hyvä tietä-
mys henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä tukee etenkin tosiasioihin perustuvaa 
tulevaisuuden toiminnan suunnittelua sekä henkilöstövoimavarojen johtamista ja siihen liitty-
vää päätöksentekoa. Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä on myös käyttökelpoinen 
hälytysjärjestelmä, joka ilmaisee kielteisen kehityksen ajoissa ja mahdollistaa siihen puuttumi-
sen jo ongelmien syntyvaiheessa (esim. työtyytyväisyys). Henkilöstövoimavarojen hallintajär-
jestelmä kiinnittää johdon huomiota henkilöstöön ja sen johtamiseen sekä osaltaan suuntaa itse 
johtamista henkilöstövoimavarakeskeiseen suuntaan eli toimii tehokkaana johtamisoppien ja 
henkilöstöstrategioiden käytäntöön viennin apuvälineenä. Kun henkilöstöön liittyvien asioiden 
tilasta ja niiden kehityksestä on tietoa, tämä kertoo myös eri osapuolille, miten käytännön joh-
tamistyössä on onnistuttu.   
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6.3  Henkilöstötaloudellisten laskentajärjestelmien ja henkilöstötilinpäätösten  
  tietosisältö 
 
Henkilöstötaloudellisten laskentajärjestelmien tietosisältö koostuu henkilöstön kustannuksiin 
ja investointeihin liittyvistä tunnusluvuista sekä henkilöstön esittämisestä organisaation tulos-
laskelmassa ja taseessa.  
 
Gröjer ja Johansson esittävät esimerkiksi seuraavan henkilöstötuloslaskelman (Gröjer, Johans-
son 1996, 42). 
 
Taulukko 6.3 Esimerkki henkilöstötuloslaskelmasta 
         Mkr 
TULOT        504 
-   Toimituskustannukset     -96 
= Bruttojalostusarvo     408 
- Laskennalliset poistot    -110 
= Nettojalostusarvo     298 
 - Välittömät palkat   -198 
 - Henkilöstön vaihtuvuuskustannukset -  47 
 - Poissaolokustannukset   -  47 
 - Sosiaaliturvakustannukset  -  17 
 - Uudelleenkoulutuskustannukset  -    7 -316 
Tulos ennen rahoituseriä      -18 
 
Prosentteina henkilöstökustannuksista esitetään rekrytointikustannukset, poissaolokustannuk-
set, koulutuskustannukset, sosiaaliturvakustannukset ja välilliset palkat. Edelleen rekrytointi-
kustannukset suhteutetaan rekrytoitujen määrään. Poissaolokustannukset, koulutuskustannuk-
set ja sosiaaliturvakustannukset suhteutetaan kokoaikaisiin (Gröjer, Johansson 1996, 46-48).  
 
Ahosen mukaan henkilöstövarallisuus on rinnastettavissa käyttö-, vaihto- ja rahoituspääomaan, 
joiden turvin yritys toteuttaa liikeideaansa, ks. kuvio 6.1 (Ahonen 1998, 68-69). Henkilöstöva-
rallisuuden keskiössä on henkilöstön saama koulutus ja työkokemus. Henkilöstövarallisuutta 
voidaan lisätä rekrytoinneilla ja henkilöstön kehittämisellä. Varallisuus poistuu henkilöstön 
rasittumisen sekä henkilöstövarallisuuden vanhenemisen ja poistumisen kautta.  Henkilöstön 
rasittumiskuluja ovat sairauspoissaolot, sairaanhoitokulut, työtapaturmakulut, työkyvyttö-
myyseläkekustannukset. Ahonen kuvaa henkilöstötuloslaskelmassa henkilöstöä henkilöstöku-
luerittelyjen kautta (vrt. työvoimakustannusjaottelu).  
 
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut Ahonen jakaa kolmeen ryhmään (Ahonen 1998, 143). 
Henkilöstövahvuuden sisältämiä tunnuslukuja ovat henkilötyövuodet, tehty työaika kokonais-
työajasta, tehdyt ylityöt sekä vakinaiset/tilapäiset työsuhteet. Henkilöstön yksilöominaisuuk-
sia ovat keskipalkka, koulutusvuodet, osaamisindeksi, koulutus- ja kehittämiskulut, sairaus-
poissaoloprosentti ja työkykyindeksi. Työyhteisöön liittyviä tunnuslukuja ovat työilmapiiri-
indeksi, työstressi-indeksi ja asiakastyytyväisyys. Kehityssuunnan tunnistamiseksi tunnusluku-
ja tarvitaan vähintään kahdelta vuodelta, vaikka vertailtavia vuosia voi olla enemmänkin.  
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Kuvio 6.1 Henkilöstövarallisuuden muodostuminen 
 

 
Lähde: Ahonen 1998, 68-69 
 
 
Ahosen esittämä henkilöstötilinpäätösmalli ja valtion henkilöstövoimavarojen hallintajärjes-
telmä koostuvat pitkälti samoista tekijöistä. Valtion henkilöstövoimavarojen hallintajärjestel-
mä sisältää strategisessa johtamisessa tarvittavaa tietoa nykyisistä henkilöstöpanoksista, henki-
löstön tarpeesta, henkilöstön motivaatiosta, osaamisesta ja työkunnosta, henkilöstöinvestoin-
neista, kannustavasta palkinnasta, tuloksista ja henkilöstövoimavarojen pääoma-arvosta, ks. 
kuvio 6.2 (Valtiovarainministeriö 2001a, 33). Suosituksena valtiolla on, että henkilöstötiedot ja 
tunnusluvut esitetään viiden vuoden aikasarjana.   
 
Kuntasektorilla henkilöstötilinpäätösten ja -raporttien käsitteet ovat vielä hakemassa lopullista 
muotoaan ja yhtä selkeää teoreettista viitekehystä ei voida esittää (Koivuniemi 2004, 6). Vii-
den suurimman kaupungin Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan ja Turun henkilöstöraport-
tien tietosisältö koostuu pitkälti samoista asioita kuin valtion ja yksityisen sektorin henkilöstö-
tilinpäätökset (Helsingin kaupunki 2006; Espoo 2006; Tampereen kaupunki 2006; Vantaan 
kaupunki 2006; Turku 2006; Oulasvirta, Brännkärr 2001, 102). Raporttien sisältämiä tietoja 
ovat mm. henkilöstön määrä ja rakenne, työvoimakustannukset, sairastavuus, muut poissaolot, 
työkyky, henkilöstön vaihtuvuus, osaaminen ja palkinta. Kuntasektorin henkilöstön eläköity-
misen kiihtyessä muiden sektoreiden tavoin, isoissa kaupungeissa on alettu kiinnittää entistä 
enemmän huomiota henkilöstön poistumaan ja rekrytointiin. Toiminnan tuloksellisuuteen ja 
asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita on alettu joissakin kaupungeissa nostaa henkilöstöra-
portoinnin yhteyteen. Monissa kunnissa henkilöstön työtyytyväisyys on myös seurannan koh-
teena, vaikkakaan se ei ole yhtä systemaattista kuin valtion organisaatioissa. Myöskään vertai-
lutietojen tarjonta ei ole kokonaisvaltaisesti järjestetty kuten valtiosektorilla.    
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Kuvio 6.2 Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän kehikko valtiosektorilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4   Raportointi 
 
Gröjerin ja Johanssonin mukaan henkilöstötaloudellinen tilinpäätös tuo tavanomaista toiminta-
kertomusta paremmin esiin henkilöstökysymykset (Gröjer, Johansson 1996, 73-74). Se on tapa 
koota systemaattisella tavalla henkilöstötieto yhtenäiseksi esitykseksi. Henkilöstötaloudellinen 
tilinpäätös koostuu  

 henkilöstökertomuksesta,  
 henkilöstötuloslaskelmasta/henkilöstökustannusten yhteenvedosta, 
 henkilöstötunnusluvuista ja 
 henkilöstölisätiedoista. 

 
Henkilöstökertomus on verbaalinen kuvaus vuoden aikaisista tärkeistä tapahtumista ja toimen-
piteistä, jotka ovat kohdistuneet esimerkiksi henkilöstön kehittämiseen, poissaoloihin, vaihtu-
vuuteen tai työyhteisöön. Henkilöstötuloslaskelma kuvaa koko organisaation toiminnan tuloja 
ja kustannuksia. Kustannukset kohdistuvat toimitiloihin sekä henkilöstön kehittämiseen, kor-
vaamiseen, poissaoloihin ja sosiaaliturvaan. Henkilöstötunnusluvut koostuvat suhdeluvuista, 
kuten esimerkiksi henkilöstön kehittämiskustannuksista suhteessa kokonaishenkilöstökustan-
nuksiin tai henkilöä kohti. Henkilöstölisätiedot liittyvät kvalitatiiviseen, ei numeeriseen lisäin-
formaatioon työyhteisön tilasta.  
 

Nykyiset henkilöstöpa-
nokset                                
1. Määrä ja rakenne            
2. Työajan käyttö                
3. Työvoimakustannukset 

Henkilöstö- 
voimavarat 

Henkilöstötarve     
1. Henkilöstön ky-
syntä  ja tarjonta 

Henkilöstön motivaatio, osaami-
nen ja työkunto 
 
 
 

 

Työtyytyväisyys                              
1. Työtyytyväisyysbarometri          
2. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot    
3. Lähtövaihtuvuus                          
4. Työkyvyttömyyseläköityminen

5. Osaaminen 6. Työkyky 

Henkilöstöinvestoinnit     
1. Työtyytyväisyys               
2. Työkunto                         
3. Koulutus ja muu osaa-   
misen kehittäminen             
4. Työterveydenhoito          
5. Henkilöstön kor-       
vaamiskustannukset 

Kannustava palkinta     
1. Työkohtainen pal-
kanosa        
2. Henkilökohtainen 
palkanosa   
3. Tulospalkkio                
4. Kokonaispalkka           
5. Palkan kilpailukykyi-
syys 

Tulokset                       
1. Taloudelliset ja muut 
toiminnalliset tulokset    
2. Asiakastyytyväisyys

          JOHTAMINEN               
Työ- ja toimintaympäristön tila

TAVOITTEET TEHTÄVÄT 

VISIO STRATEGIA 

Henkilöstö-
voimavarojen 
pääoma-arvo 

Henkilöstötulos- 
laskelma ja -tase      
1. Tuotto- ja kulu-
laskelma  
2. Henkilöstötase 
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Ahosen mallissa henkilöstötilinpäätös koostuu henkilöstövoimavaraesityksestä ja henkilöstöti-
linpäätösraportista (Ahonen 1998, 52-54). Henkilöstövoimavarat jakaantuvat henkilöstön mää-
rään, henkilöstön yksilöominaisuuksiin ja työyhteisöön. Henkilöstövahvuutta kuvataan henki-
lötyövuosilla, tunneilla, euroilla, brutto- ja nettokäsitteillä, ylitöillä ja alihankinnoilla. Henki-
löstön laatua kuvaavia yksilöominaisuuksia ovat mm. ikä, sukupuoli, koulutus, osaaminen, 
valmiudet, terveys ja työkyky. Työyhteisöön (organisaatioon) liittyviä tekijöitä ovat päämäärä-
tietoisuus, työn sisältö, henkilösuhteet, kommunikaatio, työtyytyväisyys, palkkaus ja innovaa-
tio.  
 
Henkilöstöraportti jakaantuu seuraavaan neljään osaan (Ahonen 1998, 53): 

1) Liike-idea, toiminta-ajatus, visio 
2) Henkilöstötuloslaskelma ja -tase 
3) Henkilöstökertomus 
4) Tunnusluvut  

 
Ahonen painottaa että yrityksen liikeidea ja strategia ovat henkilöstötilinpäätöksen välttämätön 
lähtökohta, koska ne muodostavat sen sisältöä koskevien valintojen perustan. Henkilöstöstra-
tegia, joka on yrityksen strategian oleellinen osa, koostuu  
 1. Henkilöstöresurssien tilan arvioinnista, 
 2. Henkilöstövoimavarojen kehittämisstrategian luomisesta ja  
 3. Henkilöstöstrategian toteuttamisen edellytysten varmistamisesta (Ahonen 1998, 55). 
 
Valtion organisaatioissa henkilöstötilinpäätösraportin toivotaan olevan suhteellisen tiivis, jossa 
taustojen ja laatimisprosessin kuvaus ei ole keskeistä vaan itse asia. Raportin suositellaan sisäl-
tävän (Valtiovarainministeriö 2001a, 135-136) 

 Organisaation strategiat, niiden toteutukseen sekä toimintaan perustuvat lähtökohdat 
(esim. keskeiset henkilöstöön liittyvät strategiset, aiemmin määritellyt tavoitteet ja 
miten niihin on päästy). 

 Tulostepaketin kuviossa 6.2 esitetyn tietokehikon sisältämistä asiakokonaisuuksista. 
 Em. yksityiskohtaisten tulosteiden tiedoista tuotetun yhteenvedon keskeisistä tunnus-

luvuista ja niiden kehityksestä. Kaikki kerätyt tunnusluvut voivat olla vaikka liittees-
sä, vrt. liittymät tunnuslukutiedusteluun. 

 Vertailutiedot koko valtiosektorilta ja muista valtion organisaatioryhmistä ja tarvitta-
essa muiden sektoreiden organisaatioista. 

 Tietojen analysoinnin (numeeriset tiedot, kvalitatiiviset tiedot). 
 Ehdotukset toimenpiteiksi ja uusiksi tavoitteiksi ja vanhojen tavoitteiden korjaami-

seksi. 
 

Tarvittaessa tehdään julkaistavan raportin lisäliite erikseen johdolle HTP -menettelyssä tär-
keistä asioista, joita mm. salassapitosäännösten tai strategisten seikkojen vuoksi ei voi sisällyt-
tää yleisesti organisaatiossa jaettavaan henkilöstötilinpäätösraporttiin.   
 
 
6.5   Hyväksikäyttö 
 
Henkilöstötilinpäätöksiä teki vuonna 2001 yrityksistä 16 prosenttia ja kunnista 56 prosenttia 
(Työturvallisuuskeskus 2006, 45). Kuntasektorilla henkilöstötilinpäätöksiä tehdään tällä het-
kellä yli 70 prosentissa kunnista (Kunnallinen työmarkkinalaitos 2002). Valtiolla henkilöstöti-
linpäätösten teon kattavuus oli vuonna 2006 yli 90 prosenttia organisaatioista (Lehtonen 
2006b).  
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Tieto muuttuu hyödylliseksi vasta sitten, kun sitä hyväksikäytetään. Tämä pätee myös henki-
löstötilinpäätöksiin. Valtiolla henkilöstötilinpäätösten hyväksikäyttö strategisen henkilöstöjoh-
tamisen apuvälineenä on mm. kuntasektoria systemaattisempaa. Siitä huolimatta myös valtiol-
la henkilöstöinformaation hyväksikäytössä ja etenkin tavoitteenasettelussa on edelleen tehos-
tamisen varaa, kuten myöhemmin luvusta 9.7 ilmenee.  
 
Kristiina Borg on tutkinut kahdessa valtion organisaatiossa koulutukseen, sairaus- ja tapatur-
mapoissaoloihin, vaihtuvuuteen, palvelusuhteen vakinaisuuteen ja keski-ikään liittyvien tun-
nuslukujen tunnettavuutta, tulkintaa ja hyväksikäyttöä. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksella 
tutkituista tunnusluvuista henkilöstön koulutustasoa, sairaus- ja tapaturmapoissaoloja sekä 
määräaikaisuutta mittaavat tunnusluvut oli otettu toiminnassa paremmin huomioon kuin henki-
löstön vaihtuvuus ja keski-ikä (Borg 2002, 202-203). Tulosten mukaan lähinnä sellaisiin tun-
nuslukuihin kiinnitettiin huomiotta, joihin sisältyi ongelmia. Esimerkiksi vaihtuvuus ei ollut 
merkittävä mittari, koska rekrytoinnissa ei ollut ongelmia. Puolustusvoimien Rakennuslaitok-
sessa oli myös ikä noussut toimintaan vaikuttavaksi indikaattoriksi. Vaikka tutkimuskohteena 
oli hyvin tavanomaisia ja yleisesti käytettyjä tunnuslukuja, niitä ei kuitenkaan tunnettu riittä-
vän hyvin. Siksi tietojen hyväksikäytön opastamiseen tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota. 
 
 
7  Henkilöstöprosessiperusteinen strateginen johtaminen organisaation henkilös-

tövoimavarojen arvon luonnissa ja tuloksen teossa  
 
Valtion jokaisen organisaation toiminnalla tulee olla selkeä valtiokonsernin strategioista, ta-
voitteista ja tehtävistä johdettu strateginen perusta, jonka pohjalta se toimii. Strategioilla ei ole 
merkitystä, mikäli niitä ei saada vietyä käytäntöön. Organisaation henkilöstön tulee ymmärtää, 
mikä heidän tehtävänsä on strategioiden toteutuksessa. Santalaisen mukaan strateginen ajattelu 
ja johtaminen voi edetä kahdesta toisiaan täydentävästä suunnasta (Santalainen 2006, 8). 
 

1) Ulkoa sisäänpäin tapahtuvan strategisen ajattelun tuloksena luodaan menestystä 
kilpailu-/toiminta-areenoilla asemoitumisen kautta. 

 
2) Sisältä ulospäin ajattelussa pyritään rakentamaan resurssien ja pätevyyksien varaan 

uudenlaista tulevaisuutta tuotteineen, palveluineen ja innovatiivisine ratkaisuineen. 
 
Sisältä ulospäin ajattelussa on valtiolla kyse lähinnä resurssiperusteisesta näkökannasta, jota 
tämä tutkimus osittain myös edustaa. Se sisältää kilpailuedun/tuloksellisen toiminnan perusta-
na olevien resurssien ja kyvykkyyksien ajassa tapahtuvan kehittämisen (Helfat, Peteraf 2003). 
Kyse on resursseista, joita on vaikea kopioida, koska ne ovat näkymättömiä tai sosiaalisesti 
monimutkaisia (Hart 1995). Hiljaiset resurssit ovat taitoperusteisia ja henkilöperäisiä. Nämä 
näkymättömät varat perustuvat tekemällä oppimiseen, kertyvät kokemuksen kautta ja jalostu-
vat käytössä (Hart 1995).   
   
Valtion organisaatioissa tulokset saadaan aikaan pääosin henkilöstöpanoksin ja työt ovat 
useimmiten tietotyötä. HR -johdolla ja -ammattilaisilla on keskeinen rooli strategioiden toteut-
tamisessa. HR -arkkitehtuuri tulee sovittaa siten organisaation strategiaan. ”Mitkä organisaati-
on käytännöt ja politiikat johtavat hyviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tuloksiin” on kysy-
mys, johon johto odottaa vastauksia.  
 
Henkilöstön arvonmuodostus valtiolla on seurausta henkilöstön organisaatiolle tuottamasta 
lisäarvosta eli miten tuottavasti ja taloudellisesti tavarat ja palvelut henkilöstövoimavaroilla 
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tuotetaan ja miten vaikuttavasti asetetut tavoitteet saavutetaan. Tähän voidaan vaikuttaa henki-
löstöprosessien ja niiden laadukkaan johtamisen kautta. Henkilöstöprosesseja ovat henkilöstön 

 hankinta,  
 kohdentaminen,  
 osaamisen johtaminen,  
 hyvinvoinnin johtaminen,  
 suorituksen johtaminen,  
 palkitseminen sekä  
 tuottavuuden johtaminen.  

 
Henkilöstöprosessien teoreettinen rakenneperusta pohjautuu soveltaen Flamholzin esittämään 
henkilöstövoimavarojen johtamisen panos-tuotosmalliin, jota on tarkasteltu edempänä luvussa 
4.2.2 (Flamholz 1999, 12-19).   
 
Organisaation tuottavuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus riippuvat siitä, miten henkilöstöpro-
sessien tietoperusteisessa johtamistyössä on onnistuttu jatkuvan parantamisen periaatetta nou-
dattaen. Henkilöstöprosessit eivät ole irrallisia toimintoja, vaan niillä on vahvat liittymät toi-
nen toisiinsa. Ei riitä, että vain yksi prosessi toimii, vaan kaikkien henkilöstöprosessien tulee 
olla kunnossa sekä kokonaisvaltaisesti ja hyvin johdettuja. Asiaa on havainnollistettu kuvion 
7.1 kaavalla, jossa työtulos on työnteon peruselementtien tulo (mukaillen Teikari, Valtiova-
rainministeriö 2005c, 47). Jos jokin työnteon peruselementeistä on ”0”, niin koko työtulos on 
”0”. Esimerkiksi, jos henkilöstö on osaavaa, mutta sitä johdetaan huonosti, niin toiminta ei voi 
olla tuloksellista. 
 

Kuvio 7.1 Työtuloksen synnyn kaava 
 
 
 
        x                                  x   x                                        =                     
 
 
 
Kaavassa motivaatioon ja sen keskeiseen tekijään työtyytyväisyyteen vaikuttavat mm. 

henkilön arvot, asenteet, sitoutuminen, työn sisältö, kehittymisen mahdollisuudet, 
henkilön saama palaute ja kannustava palkinta, 

  
 kyvyt koostuvat henkilön osaamisesta, muista henkilökohtaisista taipumuksista, 

joita voidaan kutsua myös hiljaiseksi tiedoksi sekä fyysisestä, psyykkisestä ja so-
siaalisesta työkunnosta,  

 
onnistumisen mahdollisuuksilla tarkoitetaan työnantajan luomia tuloksenteon 
perusedellytyksiä, kuten töiden organisointia ja prosessointia, tavoitteiden asetan-
taa, työilmapiiriä, työtoveritukea, työvälineitä ja työympäristöä sekä yleensäkin 
laadukasta johtamista. Onnistumisen mahdollisuuksiin vaikuttavat myös henkilö-
kohtaisen elämän tilanne ja sidonnaisuudet. 

 
Seuraavissa luvuissa käydään läpi henkilöstöprosesseja lainaten osittain kirjassa ”Haasteena 
johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa” esitettyjä kuvauksia (Valtiovarainministeriö 
2005c, 34-65).  

motivaatio kyvyt 
onnistumi-
sen mah-
dollisuudet 

työ-
tulos 
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7.1 Henkilöstön hankinta   
 
Henkilöstön hankintaprosessilla huolehditaan organisaation tarvitseman uuden ja korvaavan 
työvoiman rekrytoinnista, valinnasta ja palkkaamisesta. Jotta tiedetään, kuinka paljon ja min-
kälaisen osaamisen omaavaa henkilöstöä tulevaisuudessa tarvitaan, organisaatiolla tulee olla 
konkreettinen strategia- ja toimintaperustalta laadittu henkilöstösuunnitelma, ks. Valtiova-
rainministeriö 2005c, 34-44.  
 
Organisaatio tarvitsee myös selkeän rekrytointiohjelman, josta käy mm. ilmi  

 mistä ja miten tulevat uusrekrytoinnit käytännössä toteutetaan, 
 minkälaista organisaation ja sen julkikuvan markkinointia potentiaalisten hakijajouk-

kojen kohdalla on tarpeen tehdä, 
 rekrytoidaanko organisaation sisältä vai ulkoa, mitkä ovat pelisäännöt (näillä on vai-

kutusta henkilöstön urasuunnitteluun ja osaamisten kehittämiseen), 
 rekrytoidaanko valmiita kokeneita osaajia vai vasta uraansa aloittavia, 
 miten valinnat toteutetaan (menettelyt, omat resurssit, konsulttipalvelut) ja  
 mikä on henkilöstön hankintabudjetti ja mitkä ovat uusien henkilöiden hankinnasta 

aiheutuvat tulevat kustannusvaikutukset (Valtiovarainministeriö 2005c, 48-49).  
 

7.2   Henkilöstön kohdentaminen 
 
Jotta organisaatio saavuttaa sille asetetut toiminta- ja tulostavoitteet mahdollisimman vaikutta-
vasti, tehokkaasti ja taloudellisesti, henkilöstön tehtäviin kohdentamisprosessin tulee olla kun-
nossa eli oikeiden henkilöiden tulee toimia oikeissa tehtävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin 
henkilö tulee sijoittaa organisaation sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat hänen osaamistaan ja 
muita henkilökohtaisia ominaisuuksiaan (henkilön persoona ml. mielenkiinnon kohteet, hiljai-
nen tieto, koulutus, työkokemus ja tältä pohjalta muotoutunut osaaminen sekä motivaatiope-
rusta).  Ideaaliratkaisussa johto sijoittaa henkilöt tehtäviin siten, että optimoidaan organisaation 
tuloksellisuus, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja yksilöiden työtyytyväisyys (Valtiova-
rainministeriö 2005c, 49-50). 
 
 
7.3 Henkilöstön osaamisen johtaminen 
 
Useimmat valtion organisaatioiden tehtävät edellyttävät tekijöiltään korkeaa ammatillista kou-
lutusta (Valtiovarainministeriö 2005c, 56-57). Pelkkä pohjakoulutus ei yksin riitä, vaan henki-
lön pitää kokonaisuudessaan hallita työnsä vaatimat tiedot ja osata soveltaa niitä käytännön 
työntekoon. Viime kädessä osaamisessa on kyse kyvystä selvitä työn haasteista. Usein tarvi-
taan ammattikoulutuksen lisäksi laaja-alaista työkokemusta, henkilökohtaisia taitoja (hiljaista 
tietoa) sekä motivaatiota luovuttaa tieto työnantajan käyttöön.  
 
Henkilöstön osaamisen kehittämisprosessi sisältää 
  

1) tehtävään valitun uuden henkilön (palkattu organisaation sisältä tai ulkopuolelta) työ-
hön perehdyttämisen sekä  

 
2) jo organisaatiossa toimivien henkilöiden työssä vaadittavien tietojen ja taitojen jatku-

van kehittämisen.  
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Lähtökohtana on, että kun uusi henkilö aloittaan työnsä, hänet pitää kunnolla ja nopeasti pe-
rehdyttää työtehtäviinsä, jotka on selkeästi määritelty jo henkilöstösuunnitelmassa. Vielä ny-
kyäänkin tapahtuu, että eronneen henkilön tilalle rekrytoidaan uusi henkilö ja vasta sitten ale-
taan pohtia, mitä tehtäviä hänen työhönsä sisältyy. Tehokas perehdyttäminen lisää vastatulleen  
henkilön motivaatiota ja sitoutumista organisaatioon, säästää työvoimakustannuksia ja tehostaa 
toimintaa. Perehdyttämisprosessin toimivuuden, vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudelli-
suuden vaade korostuu lähitulevaisuudessa, kun poistuneen henkilöstön korvaamisrekrytoinnit 
lisääntyvät.   
 
Organisaatiossa työtehtävät muuttuvat jatkuvasti ja siksi olemassa olevan henkilöstön osaamis-
ta tulee kehittää nykyisten ja ennen kaikkea tulevaisuudessa tunnistettavien uusien tehtävien 
osaamistarpeiden mukaisesti. Väline tähän osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja urasuunnitte-
luun (osaamisen kehittämiseen pitkällä tähtäyksellä) on lähiesimiehen ja alaisen välillä kerran 
tai useammin vuodessa pidettävä kehityskeskustelu. Siinä todetaan henkilön osaamisen sen-
hetkinen tila ja tehtävien vaateiden ja urasuunnitelmien pohjalta todettu kehittämistarve. Seu-
raavaksi sovitaan konkreettiset kehittämistoimenpiteet, joilla uusi osaamistarve hankitaan. 
Osaamisen kehittäminen on tarpeen tehdä siten, että pääpaino on kyseessä olevan osaamisen 
omaksumisessa. Se, miten osaaminen hankitaan, voidaan tehdä kullekin henkilölle parhaim-
maksi soveltuvalla tavalla. Edellytyksenä kuitenkin on, että kustannukset pysyvät työnantajan 
määrittämissä raameissa.  
 

7.4   Henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen 
  
Henkilöstön hyvinvointi on kokonaisvaltainen prosessi, jossa kulminoituu laadukas henkilös-
töjohtaminen. Hyvinvoinnin johtamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, miten henki-
löstö kokee johtamiseen, työyhteisöön, työn sisältöön, kehittymiseen ja palkintaan liittyvät 
asiat ja miten organisaatio huolehtii henkilöstönsä psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. 
Kyse on pitkälti siitä, miten henkilöstö jaksaa selviytyä päivittäisistä työtehtävistään.   
 
Hyvinvoinnin johtamisprosessissa kiinnitetään huomiota henkilöstön mitattuun työtyytyväi-
syyteen, sairaus- ja tapaturmapoissaoloihin, työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen sekä vaih-
tuvuuteen. Tarve on myös seurata työajan käyttöä, kuten ylitöiden tekoa. 
 
Tärkeintä hyvinvoinnin johtamisessa on se, mitä konkreettisia työyhteisön johtamis- ja kehit-
tämistoimenpiteitä tehdään havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 
 
Mikäli tietyssä organisaatioyksikössä epäonnistutaan henkilöstön työtyytyväisyyden, ammatti-
taidon ja tuloskunnon havainnoimisessa ja mittaamisessa, sillä saattaa olla kalliita seuraamuk-
sia organisaatiolle. Lyhyellä tähtäyksellä organisaation johto saattaa esimerkiksi panostaa hen-
kilöstön tuottavuuden nostamiseen ja tätä kautta kustannusten alentamiseen, kiinnittämättä 
lainkaan huomiota työntekijöiden työmotivaatioon, mielipiteisiin, työterveydellisiin (fyysisiin, 
psyykkisiin) näkökohtiin ja työoloihin. Tällöin tuloksena saattaa olla, että kokeneen ja ammat-
titaitoisen henkilöstön työtyytyväisyys romahtaa ja he siirtyvät toisen organisaation palveluk-
seen tai sairastuvat ja hakeutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle. Heidän korvaamisestaan organi-
saatiolle aiheutuu taas huomattavia kustannuksia, jotka alimmillaankin vastaavat yhden henki-
lötyövuoden hintaa (korvaamiskustannusten laskenta, ks. Valtiovarainministeriö 2005c, 60-
61). Henkilöstön korvaamiskustannukset on tärkeä ottaa huomioon henkilöstövoimavarojen 
johtamisessa, tuottavuus- ja tuloksellisuuslaskelmissa sekä budjetoinnissa. Edellä mainitut 
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näkökannat tulee ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä myös muissa organisaation henkilöstöä 
koskevissa muutostilanteissa, kuten toimintojen uudelleen sijoittamisessa. 
 
 
7.5 Henkilöstön suorituksen johtaminen 
 
Suorituksen johtaminen yhdistää tavoitteista sopimisen, ohjauksen ja tuen, tulosten arvioinnin 
ja kehittämisen toisiinsa liittyviksi elementeiksi jatkuvassa prosessissa, jolla pyritään paranta-
maan organisaation työntekijöiden suorituksia yksilöitä, tiimejä ja työyhteisöjä kehittämällä 
(Sydänmaanlakka, 2002).  
 
Suorituksen johtaminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kaikki henkilöt tietävät 

 mikä on heidän tehtävänsä, 
 mitkä ovat heidän henkilökohtaiset tavoitteensa ja  
 mitä osaamista heiltä edellytetään sekä  
 sitä, että he saavat riittävästi ohjausta ja palautetta tehtäviensä hoitamiseen. 

 
Henkilöstön arviointi ja palautteen anto ovat keskeisimpiä vuorovaikutteisia henkilöstön suori-
tuksen ja osaamisen johtamistoimintoja (Valtiovarainministeriö 2005c, 53-55). Arvioinnin 
tavoitteena on edesauttaa henkilöä tulostavoitteiden saavuttamisessa ja jatkuvassa osaamisen 
kehittämisessä. Henkilöstökyselyt osoittavat, että moni henkilö valtiolla kokee, ettei hän saa 
riittävästi palautetta johdolta ja esimiehiltään.  
 
 
7.6 Henkilöstön palkitseminen 
 
Kannustavalla palkitsemisella henkilöstöä motivoidaan ja kannustetaan toimimaan optimaali-
sella suorituskyvyllä organisaation strategioiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi (Valtiova-
rainministeriö 2005c, 55-56). Palkitseminen sisältää rahallisen korvauksen, ylennyksen ja 
symbolisen palkitsemisen (esim. suorituskyvyn sanallisen arvioinnin, tunnustuksen antamisen 
hyvästä työtuloksesta). Palkkauksen perustana on työkohtainen palkka. Tämän määräävät työn 
tekijälleen asettamat vaatimukset ja työn suhteellinen arvo verrattuna muihin töihin ja toimin-
nan tuloksiin. Edellytyksenä työn vaativuuteen perustuvan palkkauksen oikeudenmukaisuudel-
le ja toimivuudelle on, että henkilön osaaminen vastaa tehtävän vaativuusedellytyksiä (vrt. 
edempänä käsitelty henkilöstön työhön kohdistaminen).  
 
Henkilökohtaisella työtuloksella pitää olla vaikutusta siihen, mitä henkilölle maksetaan. Hen-
kilökohtaisen palkanosan, joka maksetaan työkohtaisen palkanosan päälle, tulee perustua hen-
kilön määrälliseen ja laadullinen työtulokseen sekä kykyyn suoriutua monipuolisesti hänelle 
asetetuista työtehtävistä (ammatinhallinta). Henkilökohtaisen palkan osan tulee vaihdella riit-
tävän paljon tuloksellisuuden mukaan, jotta se kannustaa ja motivoi henkilöä yhä parempiin 
työtuloksiin. Henkilökohtaisen palkinnan tulee olla myös ennakoitava. Oikeudenmukaisessa ja 
kannustavassa palkitsemisessa palkkio pitää maksaa todetuista ”käyttäytymisestä” ja ominai-
suuksista, työsuorituksen ja ammatinhallinnan arvioinnin heikkoudet tulee eliminoida sekä 
arvioijan pitää nähdä yhteys arvioinnin ja tuloksenteon välillä (Murphy, Cleveland 1995). Tu-
loskeskustelussa tulisi siten voida määrittää täsmällisesti ne henkilön työssä suoriutumiseen, 
tuloksellisuuteen ja ammatinhallintaan sekä yhteistyökykyyn liittyvät parantamistavoitteet, 
joilla on vaikutusta maksettavan palkan määrään.   
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Toimintayksikölle, tiimille tai ryhmälle asetetun tulostavoitteen ylittäminen voidaan palkita 
erikseen maksettavalla tulospalkkiolla. Palkkausjärjestelmiä ja niiden käyttöä on käsitelty mm. 
Valtion työmarkkinalaitoksen kannustavaa palkkausta koskevassa kirjassa (Valtiovarainminis-
teriö 1996b). 
 
 
7.7   Tuottavuuden johtaminen ja organisaation tuloksellisuuden taustalla olevat  
   tekijät 
 
Yhteiskunnan, veronmaksajien sekä poliittisen ja valtion ylimmän virkamiesjohdon taholta 
edellytetään, että valtion organisaatiot tuottavat niiden tuotteet ja palvelut mahdollisimman 
vähin verovaroin. Myös kansainvälisen kilpailun kiristyminen ja toimiminen EU:ssa lisäävät 
tehokkuusvaatimuksia. Valtion organisaatioiden tuleekin tuottaa tavaransa ja palvelunsa tuot-
tavasti ja taloudellisesti sekä ennen kaikkea vaikuttavasti (Valtiovarainministeriö 2005c, 50). 
Henkilöstön tuottavuuden johtaminen on prosessi, jossa organisaatio henkilötyöpanoksia käyt-
täen pyrkii mahdollisimman kustannustehokkaasti toteuttamaan strategiset ja toiminnalliset 
tavoitteensa, ottaen huomioon myös muihin henkilöstöprosesseihin sisältyvät asiat. Tässä pro-
sessissa kiinnitetään huomiota itse tuotantoprosesseihin eli miten ja missä suhteessa henkilös-
tön osaamista, tietoa, tietotekniikkaa ja muita tuotannontekijöitä käytetään asiakkaiden kysy-
mien tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi (Valtiovarainministeriö 2005c, 50). 
 
 
7.7.1 Tuloksellisuuden synty ja mittaaminen 
 
Organisaation ja sen toiminnan tuloksellisuus, jota voidaan karkeasti pitää tuottavuuden ja 
vaikuttavuuden summana, on monitahoinen prosessi. Siihen vaikuttavat käytettävissä olevat 
tuotannontekijäpanokset (työ, pääoma, koneet, laitteet ja rakennukset), tuotantoprosessit, tek-
nologia ja se, miten organisaatiota johdetaan. Valtion organisaatioissa tuotannontekijä ”työ” on 
keskeisin arvon luoja ja siksi on tarkoituksenmukaista puhua henkilöstövoimavaroista. Tämä 
on kompleksinen ja monimutkainen käsite kuten jo useassa yhteydessä on käynyt ilmi. Kyse ei 
ole traditionaalisten tuotantomallien sisältämistä työntekijöiden lukumääräpanoksista, vaan 
siitä, miten henkilöstö toimii taustavaikuttimiensa pohjalta. Näistä keskeisimmät ovat jäljem-
pänä tarkemmin käsiteltävät osaaminen, motivaatio ja työkyky.  
 
Tuloksellisuuden syntyä valtion organisaatioissa voidaan havainnollistaa kuvion 7.2 panos 
tuotos -mallilla. Pollitin ja Bouckaertin mukaan mallia voidaan soveltaa erilaisiin toimintoihin 
(Pollit, Bouckaert 2000, 12). Lähtökohtana organisaation toiminnalle on jokin yhteiskunnallis-
taloudellisista ongelmista syntyvä tarve (esimerkiksi tienpito). Tarpeiden pohjalta johdetaan 
konkreettiset tavoitteet. Nämä saavutetaan panosten avulla. Panoksia varsinkin valtiolla ovat 
henkilöstövoimavarat, tietojärjestelmät ja niiden sisältämät tiedot, rakennukset, koneet ja lait-
teet, pääoma ja muut tuotannontekijät. Toiminnat kuvaavat prosesseja ja tuotantotapoja, joilla 
eri tuotannontekijöitä yhdistetään ja käytetään tuotosten (tavaroiden ja palvelusten) aikaan-
saamiseksi. Esimerkiksi palveluilla aikaansaatavat lopulliset vaikutukset kertovat sen, miten 
alkuperäinen sosio-ekonominen tarve on saatu tyydytettyä. 
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Kuvio 7.2 Tuloksellisuuden panos-tuotos malli  
 
 

 
 
Kun puhutaan organisaation tehokkuudesta, sillä tarkoitetaan aikaansaantikykyä suhteessa re-
sursseihin eli miten organisaatio saa toteutettua strategiset ja toiminnalliset tavoitteensa käytet-
tävissään olevilla resursseillaan. Tehokkuudessa tavoitteena on, että kaikki resurssit ovat täy-
simääräisesti käytössä. Kuviossa 7.2 olevat toimintaa ja sen tuloksellisuutta kuvaavat mittarit 
ovat kaavojen muodossa seuraavat: 
 
 Tuotokset    
(7.1) Tuottavuus  =     
 Panokset 
 
 Tuotokset    
(7.2) Työn tuottavuus  =   
 Työpanokset 
 
 Tuotokset (tuotannon määrä)    
(7.3) Taloudellisuus  =  
   Tuotantokustannukset 
 
 Tuotantokustannukset    
(7.4) Yksikkökustannukset =   
 Tuotokset 

Tarpeet 

Tavoit-
teet 

Panokset  
Kustan-   Tuotan-
nukset      nontekijät 

Toiminta 
Tuotanto-
prosessi 

Tuotokset 
Suoritteet 

Yhteiskunnallis-
taloudelliset  
ongelmat 

Lopulliset aikaansaan-
nokset ”vaikutukset” 

Välilliset vaikutukset 
”tulokset” 

Laatu 

Vaikuttavuus 

Hyöty ja tukikyky 

Mer-
kitys 

Organisaatio tai ohjelma 

Tuottavuus (”tehokkuus”) 
Taloudellisuus 

Lähde: Mukaillen Pollit, Bouckaert 2000, 13 ja Valtiovarainministeriö 2005c, 51
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(7.5)    Vaikuttavuus =  Tuotettujen palveluiden yms. toteutuneet vaikutukset, ts. 
aikaansaadut vaikutukset, tulokset suhteessa tavoiteltuihin 
vaikutuksiin, kuten strategisiin ja toiminnallisiin tavoittei-
siin sekä asiakas- ym. tarpeisiin  

 
Kun puhutaan kaavan 7.2 työn tuottavuudesta, on kyse osatuottavuudesta. Tuottavuus saattaa 
kasvaa esimerkiksi uuden tuotanto- tai tietotekniikan käyttöön oton takia, vaikka työpanokses-
sa ei tapahdu tuottavuuteen vaikuttavaa parantumista.  
 
Tuottavuuden kasvu voi perustua seuraaviin panos-tuotos -suhteisiin (Uusi-Rauva 1996, 23): 

1) Tuotos kasvaa, panos pienenee 
2) Tuotos kasvaa, panos pysyy vakiona 
3) Tuotos kasvaa, mutta panos kasvaa hitaammin kuin tuotos 
4) Tuotos pysyy vakiona, panos pienenee 
5) Tuotos pienenee, mutta panos pienenee nopeammin kuin tuotos 

 
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut eivät sisällä varsinaisia tuottavuusmittareita. Esimerkiksi 
työajan tehokasta käyttöä mittaa tunnusluku ”tehdyn työajan prosenttiosuus säännöllisestä työ-
ajasta”. Tähän vaikuttaa se, miten työaikaa käytetään muihin ns. välillisiin toimintoihin kuin 
varsinaiseen työntekoon. Välillisestä työajasta työn tuottavuuteen vaikuttavat erityisesti saira-
us- ja tapaturmapoissaolojen määrä ja muutokset. Jos esimerkiksi sairauspoissaoloja saadaan 
vähennettyä yhdellä prosentilla, työn tuottavuus nousee myös yhdellä prosentilla, jos vapautu-
va työaika käytetään varsinaiseen työntekoon.  
 
Otala ja Ahonen ovat laskuesimerkillä konkretisoineet sairauspoissaolojen vaikutusta  tuotta-
vuuteen (Otala, Ahonen 2005, 78-79). Esimerkkiyrityksessä on keskimäärin 10 sairauspäivää 
ja niistä 80 prosenttia 1-2 päivän poissaoloja. Jos nämä lyhyet 1-2 päivän poissaolot vähenne-
tään puoleen, niin tästä koituu 1,8 prosentin tuotannonlisä. Esimerkkilaskelman suorien vaiku-
tusten lisäksi Otalan ja Ahosen mukaan sairauspoissaoloista aiheutuvia epäsuoria menetyksiä 
ovat 

 sijaisen hankkiminen ja ehkä vähäisemmän osaamisen tuomat menetykset, 
 koko työprosessin takkuilu, 
 myöhästymiset, 
 muun henkilöstön työmäärän lisääntyminen ja  
 asiakkaan tyytymättömyys ja pahimmassa tapauksessa asiakkaan menettäminen. 

 
Erityisesti tuottavuuteen yhteydessä olevia henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuja ovat edem-
pänä mainittujen lisäksi mm. 

 työpanoksen määrä (henkilötyövuodet ja niiden muutos), 
 koulutustasoindeksi, 
 ylemmän korkeakoulututkinnon ja tutkijakoulutuksen omaavan henkilöstön osuus, 
 kokonaistyövoimakustannusten määrä ja muutos, 
 työtyytyväisyysindeksit (kokonais- ja osaindeksit), 
 lähtö- ja tulovaihtuvuus, 
 eri eläkkeille siirtymiset, 
 alle vuoden palveluksessa olevien henkiöiden osuus (kokemattoman henkilöstön 

määrä), 
 kannustava palkinta, 
 henkilötyövuoden hinta ja 
 asiakastyytyväisyys. 
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Edellä mainittujen tunnuslukujen lisäksi useat muut henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut ovat 
välillisesti yhteydessä organisaation tuloksentekoon. 
 
 
7.7.2  Osaaminen, motivaatio ja työkunto keskeisinä tuloksellisuuteen vaikuttavina  
  tekijöinä 
 
Yleinen uskomus HR -alueen tutkijoilla ja ammattilaisilla on, että jos henkilön osaaminen, 
motivaatio ja työkunto ovat hyvät, niin myös työtulos on hyvä. Edellytyksenä lisäksi on, että 
johtaminen organisaatiossa on riittävän hyvää. Tämä pätee erityisesti tieto-organisaatioihin, 
joita useimmat valtion organisaatiot ovat. Näin on todistettu myös lukuisissa tieteellisissä tut-
kimuksissa, vaikka yksikäsitteisiä tieteellisiä näyttöjä on vaikea antaa. Dattan, Guthrien ja 
Wrightin selvityksessä havaittiin, että mitä vähemmän pääomaintensiivinen teollisuusorgani-
saatio on, sitä suurempi positiivinen yhteys on korkean laadun omaavan henkilöstöprosessien 
johtamisen (korkean suoritusperusteisen työnteon) ja tuottavuuden välillä (Datta, Guthrie, 
Wright 2005). 
 
Tätä tukee seuraava suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä valottava kuvio 7.3. Otala ja Ahonen 
painottavat, että suoriutuminen hyvin työssä vaatii työn edellyttämiä taitoja sekä terveitä työ-
hön liittyviä arvoja ja asenteita (Otala, Ahonen 2005, 31). He toteavat edelleen, että yksilön 
fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä hänen sosiaaliset kykynsä ja yhteistyöverkostonsa 
vaikuttavat siihen, missä määrin hän pystyy hyödyntämään osaamistaan. Useiden tutkimusten 
mukaan mm. hyvä fyysinen kunto vaikuttaa työssä viihtymiseen ja jaksamiseen, mitkä ovat 
taas edellytyksiä hyvälle työsuoritukselle (Aura 2006). 
 
Kuvio 7.3 Suorituskykyyn vaikuttavat tekijät   
 

 
Lähde: Otala, Ahonen 2005, 31  

 
Työtyytyväisyys on keskeinen työmotivaation perusta, jota kunkin organisaation on tarpeen 
seurata (Valtiovarainministeriö 2005c, 61-62). Työtyytyväisyyden taso riippuu siitä, mikä val-
mius henkilöllä on selvitä työtehtävistään (osaaminen) ja miten valmis henkilö on antamaan 
osaamis- ja työpanoksensa työnantajalle, ks. kuvio 7.4. Motivaatiotasoon voidaan vaikuttaa 
ennen kaikkea laadukkaalla johtamisella ja tehtävien oikealla organisoinnilla sekä kehittämi-
seen panostamalla. Henkilöstökyselyjen mukaan henkilön työtyytyväisyys on sitä parempi 
mitä haastavampia tehtäviä hän työpaikallaan tekee ja mitä kannustavammin häntä palkitaan 
osaamisen ja tuloksen perusteella.  
 

Fyysinen 
hyvinvointi 

Psyykkinen 
hyvinvointi 

Sosiaalinen 
hyvinvointi 

Tiedot ja taidot, 
osaaminen 

Henkinen hyvin-
vointi, sisäiset 

arvot ja motivaatio 

Yksilön suo-
rituskyky 
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Kuvio 7.4 Työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät    
 

I.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osaamisen merkitys työn motivaatio- ja työtyytyväisyystekijänä on kiistaton aihepiiriä sivua-
vien sekä teoreettisten että empiiristen tutkimustulosten mukaan. Henkilöstötilinpäätösten tun-
nuslukuanalyysien mukaan henkilöstökoulutukseen panostaminen on keskeisin työtyytyväi-
syyteen vaikuttava tekijä (Valtiovarainministeriö 1997-2005).  
 
Henkilön motivaation synty on monimutkainen ilmiö, jossa työn sisältö ja haastavuus, työil-
mapiiri ja itsensä arvostetuksi kokeminen ovat keskeisiä tekijöitä. Welbournen ym. tutkimus-
ten mukaan motivaatio liittyy kiinteästi henkilön energisyyteen ja ennen kaikkea sen vaihte-
luun (Welbourne, Andrews S., Andrews A. 2005). Energisyydellä tässä tarkoitetaan työskente-
lyn intensiteettiä eli työteon vaihtelua vähän tekemisen vaiheesta, tehokkaaseen työvaiheeseen 
ja lopulta yliyrittämiseen, jolloin ei olla enää tehokkaita. Tutkimus osoitti, että jatkuva vaihtelu 
henkilön työn ali- ja ylihaasteellisuuden välillä alensi työtyytyväisyyttä. Mitä suurempi oli 
henkilön energiatason vaihtelu, sitä alhaisempi oli myös työsuoritus ja sitä suurempi vaihtu-
vuus. Welbournen ym. mukaan energisyys on jotain, joka pitäisi optimoida eikä maksimoida.  
 
Maslowin teorian mukaan tarpeet, joita ihminen pyrkii tyydyttämään, kehittyvät asteittain hä-
nen kypsyessään. Ylempään tarpeeseen päästään vasta kuin alemmat tarpeet on tyydytetty 
(Maslow 1954). Seuraavassa tarpeet ovat niiden kehittyneisyyden mukaan nousevassa suu-
ruusjärjestyksessä: 
  

1 fysiologiset perustarpeet (ruoka, lepo jne.) 
2 turvallisuuden tarpeet (elämän turvallisuus, tutut elämäntavat, yhteiskunnallinen ja so-

siaalinen turvallisuus)  
3 kiintymyksen ja yhteenkuuluvuuden tarpeet (yhteenkuuluvuus samantyyppisten ihmis-

ten kanssa, tarve kuulua erilaisiin yhteisöihin, kuten työyhteisöön) 
4 arvostuksen tarve (muiden arvostuksen saaminen ja kokeminen) 
5 itsensä kehittämisen tarve (omien kykyjen entistä parempi hyödyntäminen)   

Tiedot ja taidot 
(osaaminen) 

Motivaatio  
(toimintataso) 

YKSILÖ 

Rooli, tehtävien 
tärkeys organi-
saatiolle 

Palkitseminen 

ORGANI-
SAATIO 

Työtyytyväisyys 
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6 tiedon tarve sen itseisarvon takia (halutaan saada selko selittämättömistä asioista ja tie-
tää niistä mahdollisimman paljon) 

 
Kuviossa 7.5 on tarkasteltu palkan ja työn virikkeellisyyden vaikutuksia työmotivaatiolle. Pe-
rustana on tutkimus, jossa kartoitettiin, mitkä olivat yhdeksässä pittsburghilaisessa yrityksessä 
työskentelevien insinöörien ja toimihenkilöiden mielestä olennaisia ja työssä viihtyvyyttä edis-
täviä tekijöitä (Rubenowitz 1989, 72-77). Kuviossa edellä mainitut Maslowin tarvehierarkiata-
sot on muutettu työhyvinvoinnin kielelle Otalan ja Ahosen tulkinnan mukaan (Otala, Ahonen  
2005, 29). 
 
Tutkimuksen mukaan alhaisimmalla tarpeentyydytystasolla, jossa työ on koneiden ulkoisesti 
tahdittamaa ja virikkeetöntä, palkka on keskeisin työmotivaation määrääjä. Myös perustarveta-
solla työn virikkeellisyys tulee palkan ohella ratkaisevaksi motivaatiotekijäksi, jos työ on hy-
vin virikkeellistä ja sitä voidaan itse säädellä. Myös korkeimmalla tarpeentyydytystasolla (5 ja 
6) palkka on keskeisin motivaatiovaikutin, jos työt ovat virikkeettömiä ja ulkoisesti säännelty-
jä, vaikkakin työn sisällöllä on osittaista vaikutusta työmotivaatioon. Korkeimmalla tarpeen-
tyydytystasolla työn virikkeellisyys tulee tärkeimmäksi motivaatiotekijäksi, jos työ on edes 
jossain määrin virikkeellistä ja itsenäistä. 
 
Rynes, Gerhard ja Minette toteavat palkkauksen vaikutusta käsittelevässä useiden tutkimusten 
tuloksia yhteenvetävässä artikkelissaan, että työntekijöiden mielipiteiden mukaan potentiaali-
sena motivaatiotekijänä palkka sijoittuu sijoille 5 - 6 (Rynes, Gerhard, Minette 2004). Palkan 
edelle meneviä motivaatiotekijöitä ovat mm. työpaikan varmuus, mielenkiintoinen työ, 
ylenemismahdollisuudet, arvostus, työtoverit ja johtaminen (Herzberg, Mausner, Peterson, 
Capwell 1957). Tanskassa valtion henkilöstön motivaatiota vuonna 2006 selvittäneessä tutki-
muksessa työn sisältötekijät nousivat selvästi tärkeimmiksi henkilöstön motivaatioon vaikutta-
viksi tekijöiksi (Personalestyrelsen, Danmarks Finansministeriet 2006). Seuraavaksi tärkeim-
piä motivaatiotekijöitä tärkeysjärjestyksessä olivat työympäristö ja yhteistyö, osaamisen kehit-
täminen ja urasuunnitelmat, organisaatiokuva, johtaminen, moniarvoisuus, työn erityisehdot ja 
viimeisinä palkka ja joustavuus. 
 
Useiden käyttäytymistutkimusten mukaan palkalla on sen sijaan suuri vaikutus tuottavuuteen. 
Locken ym. meta-analyysin mukaan yksilöllisen kannustavan palkkauksen käyttöönotto lisää 
tuottavuutta 30 prosentilla, kun taas työn rikastaminen lisää tuottavuutta 9-17 prosentilla 
(Locke, Feren, McCaleb, Shaw, Denny 1980). Palkan merkitys motivaatiotekijänä ei ole line-
aarinen eri tulotasoilla, sillä tietyn rahamäärän palkanlisän motivoiva vaikutus on alhaisimmil-
la tulotasoilla suurempi kuin korkeimmilla tulotasoilla (Rynes, Gerhard, Minette 2004). Siksi 
kannustavassa palkkauksessa prosentuaaliset kannustavat palkanlisät ovat perusteltuja, jos niil-
lä on tavoitteena kannustaa henkilöitä parempiin suorituksiin eri ansiotasoilla. Tämä pätee 
myös palkkojen yleiskorotusten palkkakannustavuuteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

65

 

Kuvio 7.5 Palkan ja työn merkitys työmotivaatiolle työjärjestelyjen ja työntekijöiden 
tarpeiden mukaan (mukaillen Rubenowitz sekä Otala ja Ahonen, tarvetason 
numerointi viittaa Maslowin tarvehierarkiaan) 

 
 

 
 
 
8    Valtionhallinnon henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän käytännöllisen 

viitekehyksen sovittaminen tutkimusongelman teoreettiseen viitekehykseen 
 
 
8.1  Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän syntyhistoria 
 
Valtiolla henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä ja sen pohjalta tehtävä henkilöstötilinpää-
tös on ollut käytössä vuodesta 1995 alkaen. Järjestelmän tietokehikko luotiin vuonna 1994 
valtiovarainministeriön sisäisessä työryhmässä (Valtiovarainministeriö 1994). Työryhmän työ 
tukeutui paljon ”Henkilöstövoimavarojen hallintaa ja sitä tukevia laskentajärjestelmiä” käsitel-
leeseen kirjaan (Lehtonen 1994). Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto asetti maaliskuussa 
1995 projektin, jonka tehtävänä oli saada käyntiin henkilöstötilinpäätösten teko ministeriöissä, 
virastoissa ja laitoksissa sekä tukea ja edesauttaa tätä työtä.  
 

Yksilön 
tarvetaso 

Työn     
laatu 

Työ ei sisällä ollenkaan 
virikkeitä ja sitä ohjaavat 
suuressa määrin koneet, 
kalusto tai hallinnolliset 
toimet 

Työ on jossain määrin 
virikkeellistä ja riippuu 
jossain määrin koneis- 
ta, kalustosta tai hal- 
linnollisista toimista 

Työ on hyvin virikkeel-
listä ja paljolti riippu-
maton koneista, kalus-
tosta tai hallinnollisista 
toimista 

1 Terveys, fyysinen 
kunto ja jaksaminen  
 
2 Työpaikan henki-
nen ja fyysinen tur-
vallisuus, työn jat-
kumisen turvallisuus 

3 Työyhteisön yh-
teisöllisyys, työka-
verit, tiimit 

4 Oman osaamisen/ 
ammattitaidon ar-
vostus, oman työn 
arvostus                       
 
5 ja 6 Työn ja osaa-
misen jatkuva kehit-
täminen 

P 

P, T

p, T 

P, t 

P, t p, T 
 

p, T 

P, t P, T 

P = palkka vaikuttaa ratkaisevasti työmotivaatioon 
p = palkka vaikuttaa osittain työmotivaatioon 
T = työn virikkeellisyys vaikuttaa ratkaisevasti työmotivaatioon 
t  = työn virikkeellisyys vaikuttaa osittain työmotivaatioon 
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Valtiovarainministeriön henkilöstöosaston johtama projekti koostui valtiovarainministeriön 
edustajista sekä yhdeksästä edustajasta valtion eri toimialojen organisaatioista (Valtiovarain-
ministeriö 1996a, 153-154). Projektin työn tuloksena julkaistiin joulukuussa 1996 käsikirja 
valtion organisaatioille ”Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, Henkilöstötilinpäätös” 
(Valtiovarainministeriö 1996a). Käsikirjassa kuvattiin henkilöstövoimavarojen hallintajärjes-
telmän laaja mallinnettu tietosisältö sekä tietojen käsitteet, määritelmät ja luokitukset, henki-
löstötilinpäätösraportin sisältö sekä tietojen hyväksikäyttö johtamisen apuvälineenä. Kirjassa 
suositeltiin, että valtion organisaatiot ottaisivat järjestelmän käyttöön. Edelleen suositeltiin, 
että kukin organisaatio poimisi käsikirjasta esitetystä laajasta tietosisällöstä tarvitsemansa tie-
dot omista johtamislähtökohdistaan. Käsikirjan ohella organisaatioille tarjottiin käyttöön ylei-
sen tietosisällön taulukko- ja kuviopohjat excel -ohjelmistolla sekä työtyytyväisyysbarometrin 
kysymyssisältö tiedonkeruu- ja tulostusjärjestelmineen. Henkilöstötilinpäätösten käyttöönotos-
sa organisaatioita tuettiin järjestämällä Valtion koulutus- ja kehittämiskeskuksessa HAUSissa 
valtiovarainministeriön osittain subventoimaa koulutusta. HAUS kehittämiskeskus Oy on edel-
leen järjestänyt markkinahintaan henkilöstötilinpäätöstä sivuavaa koulutusta.  
 
Henkilöstötilinpäätösprojektin työtä jatkamaan asetettiin maaliskuussa 1997 Henkilöstötilin-
päätöksen jatkokehittämis- ja seurantaryhmä. Valtiovarainministeriön henkilöstöosaston veto-
vastuulla toiminut ryhmä koostui samojen organisaatioiden edustajista kuin henkilöstötilinpää-
tösprojekti. Ryhmän tehtävänä oli seurata ja edistää henkilöstövoimavarojen hallintajärjestel-
män ja henkilöstötilinpäätösten käyttöönottoa, kouluttaa ja konsultoida asiasta ministeriöiden, 
virastojen ja laitosten henkilöstöä, tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja toteuttaa tarvittavia kehittä-
mis- ja ylläpitotöitä sekä kehittää tietojärjestelmiä ja huolehtia vertailutietojen tarjonnasta. 
 
Henkilöstötietoja analysoidessaan ja tavoitetasoja määrätessään organisaation johto tarvitsee 
vertailutietoja samantyyppisistä organisaatioista, muista organisaatioryhmistä ja koko valtiolta. 
Siksi jatkokehittämis- ja seurantaryhmä valitsi henkilöstötilinpäätöksen tietosisältöön nojau-
tuen noin 100 tunnuslukua, joita alettiin vuodesta 1997 alkaen seurata valtion organisaatioille 
osoitetulla henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukukyselyllä. Valtion työmarkkinalaitoksen ja or-
ganisaatioiden yhteistyön organisoimiseksi henkilöstötilinpäätösasioissa perustettiin yhteys-
henkilöverkosto, joka koostuu noin 130 valtion eri organisaatioita edustavista henkilöistä.  
 
Kutakin tilipäätösvuotta koskeva tunnuslukukysely on tehty seuraavan vuoden helmi-
huhtikuussa. Viimeisin tunnuslukutiedustelu on tehty vuodelta 2005 eli koossa on yhdeksän 
vuoden aineisto. Laadullisesti aineisto on vakiintunut vuodesta 2000 alkaen. Tunnusluku-
tiedustelun tietojen pohjalta on tehty vuosittain tunnuslukuanalyysiraportti, jossa tunnuslukuja 
on analysoitu ja käsitelty nimenomaan hyväksikäytön edistämisen näkökulmasta. Tunnusluvut 
on julkaistu touko-kesäkuun vaihteessa pääosin henkilöstötilinpäätöksen yhteyshenkilöille 
järjestettävässä ajankohtaisseminaarissa. Vuodesta 2002 alkaen Valtion työmarkkinalaitoksen 
extranetissä on ollut nähtävissä henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukutiedot kunkin omasta orga-
nisaatiosta ja vertailutiedot eri virastoryhmistä, hallinnonaloilta ja koko valtiolta sekä muu 
materiaali mm. tunnuslukuanalyysiraportti. 
  
Henkilöstötilinpäätöksen jatkokehittämis- ja seurantaryhmä uudisti henkilöstötilinpäätöksen 
käsikirjan vuonna 2001 (Valtiovarainministeriö 2001a). Siinä tuotiin entistä selkeämmin esiin 
henkilöstötilinpäätöksen hyväksikäyttöä sekä henkilöstötietojen analysointia, tulkintaa ja ta-
voitteenasettelua. Käsikirjaan liittyen suppeammassa kehittämisryhmässä tehtiin jo vuonna 
2000 osaamisen johtamisen opas, jossa osaamisen johtaminen nostettiin esiin keskeisenä osana 
henkilöstötilinpäätöskäytäntöä (Valtiovarainministeriö 2000).  
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Vuoden 2006 aineistosta lähtien henkilöstötilinpäätösten tunnuslukutiedusteluja ei enää tehdä, 
vaan organisaatiot, hallinnonalat ja valtion keskustaso (Valtion työmarkkinalaitos) saavat hen-
kilöstötilinpäätöksen tunnuslukutiedot entistä täydellisemmin ja nopeammin Työnantajan  
henkilöstötieto Tahti -järjestelmän kautta. Tahti -järjestelmä on virastojen operatiivisista pal-
kanlaskenta- ja henkilötietojärjestelmistä pääosin kuukausittain päivitettävä kaikki valtion ta-
lousarviotalouteen kuuluvat virastot ja laitokset sisältävä tietojärjestelmä. Osittain tiedot päivi-
tetään web -lomakkeilla vuosittain. Kaikki yksittäiset ministeriöt, virastot ja laitokset saavat 
laajan valmistulostepaketin veloituksetta käyttöönsä Internet-selaimen kautta. Omien tietojensa 
ohella ministeriö, virasto tai laitos saa järjestelmästä vertailutietoja muista virastoista, virasto-
tyypeistä, hallinnonaloilta ja koko valtiolta. Jatkossa henkilöstötilinpäätöstiedot tietyltä vuo-
delta ovat pääosin käytettävissä seuraavan vuoden helmikuussa. 
 
 
8.2  Valtiosektorin rakenne ja toiminta sekä tietoon perustuvan henkilöstöjohtami-

sen tarve 
 
Valtion ja sen organisaatioiden tehtävänä on tuottaa keskeisiä ja välttämättömiä yhteiskunta-, 
elinkeino- ja kansalaispalveluja. Tavoitteena on luoda edellytyksiä koko yhteiskunnan hyvin-
voinnille ja menestymiselle. Valtio vastaa runsaan 123 000 henkilön osaamis- ja työpanoksella 
laajasta ja moninaisesta tehtäväkentästä. Tämä koostuu yliopisto- ja muusta opetuksesta, tut-
kimustoiminnasta, kansalaisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta, oikeusjärjestyksestä, liikenne 
ja liikennepalveluista, ministeriötason toiminnasta, valtiovarainhoidosta, elinkeinotoiminnan 
palveluista, alue- ja ympäristöpalveluista, kulttuuripalveluista, sosiaali- ja työvoimapalveluista 
sekä muista yhteiskunnan perustoiminnoista ja kestävästä kehityksestä (ks. taulukko 8.1). 
 
Valtiokonserni jakaantuu hallinnollisesti kolmeentoista ja vuoden 2008 alusta kahteentoista 
ministeriöiden johtamaan hallinnonalaan. Kukin ammattiministeriö vastaa hallinnonalansa 
alaisten virastojen ja laitosten tulosohjauksesta eli asettaa edempänä mainituille toiminnoille 
tavoitteet sekä edesauttaa ja seuraa näiden tavoitteiden toteutumista, ks. luku 5. 
 
Valtion tehtävät ovat vaativia ja edellyttävät tekijöiltään laajaa ja syvällistä asiantuntemusta. 
Asiantuntijatehtävissä valtiolla toimii lähes 50 prosenttia henkilöstöstä ja suurin osa töistä on 
luettava niin sanotuiksi tietotöiksi. Tehtävien osaamisvaateet heijastuvat myös taulukosta 8.1 
ilmenevästä koulutusrakenteesta. Valtion henkilöstöstä tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai toh-
torin tutkinnon) suorittaneita on 9 prosenttia (muusta työvoimasta 0,4 %), muun ylemmän kor-
keakoulututkinnon suorittaneita 26 prosenttia (muusta työvoimasta 8 %) ja alemman korkea-
koulututkinnon suorittaneita 9 prosenttia (muusta työvoimasta myös 9 %).    
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Taulukko 8.1   Tutkimuksen kohdejoukon rakennetiedot vuosina 2000-2005 
 
  

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rakennetekijä/tunnusluku % -m % -m % -m % -m % -m % -m
Henkilöstön lukumäärä yht. 123721 -1,4 120541 -2,6 123258 2,3 124185 0,8 123911 -0,2 123821 -0,1

josta (%)
Yliopistokoulutus 22,9 24,4 24,7 24,9 25,3 25,3
Maanpuol. ja rajavartiointi 15,8 16,3 16,0 16,0 16,0 15,7
Poliisi ja pelastustoimi 9,0 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7
Valtiovarainhoito yms. 8,4 8,7 8,6 8,6 8,6 8,5
Elinkeinotoiminnan palv. 7,7 7,7 7,7 7,9 8,1 8,2
Tutkimustoiminta 7,9 8,3 8,2 8,0 7,9 8,0
Oikeustoimi 7,1 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5
Ministeriötason toiminta 5,2 3,7 5,2 5,1 5,2 5,4
Muut toiminnot 16,1 13,9 12,6 12,5 11,8 11,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Henkilötyövuodet, lukumäärä 121533 -1,4 117083 -3,7 119541 2,1 120557 0,8 120366 -0,2 120868 0,4
Henkilöstön keski-ikä, vuotta 42,4 0,7 42,4 0,0 42,53 0,3 42,7 0,4 42,86 0,3 43,1 0,6
Ikävuosiluokkajakauma, %

-29 13,1 14,0 14,6 15,1 15,3 14,9
30-39 26,4 25,7 24,9 24,0 23,4 23,1
40-49 31,5 31,0 30,5 30,0 29,7 29,4
50-59 25,9 25,8 26,4 26,8 26,9 27,0
60- 3,0 3,5 3,6 4,2 4,7 5,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Koulutustasoindeksi 4,9 5,3 5,0 2,4 5,1 0,7 5,1 1,2 5,2 1,1 5,2 0,7
Koulutustasojakauma, %

Perusaste 11,2 8,6 8,1 7,5 6,9 6,6
Keskiaste 28,4 29,3 29,1 28,4 27,9 27,6
Alin korkea-aste 24,3 24,1 23,8 23,7 23,4 22,8
Alempi korkeakouluaste 6,4 6,7 7,1 7,7 8,1 8,5
Ylempi korkeakouluaste 22,1 23,2 23,7 24,4 25,1 25,6
Tutkijakoulutusaste 7,6 8,0 8,2 8,4 8,7 9,0
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Palkkasumma, milj. e 3 419 3,5 3 475 1,6 3 670 5,6 3 843 4,7 3 991 3,9 4 146 3,9
Työvoimakustannukset, milj. e 4 383 3,8 4 412 0,7 4 666 5,8 4 881 4,6 5 060 3,7 5 284 4,4
Henkilötyövuoden hinta, e 36 063 5,2 37 683 4,5 39 035 3,6 40 490 3,7 42 039 3,8 43 718 4,0
Tehty työaika vuosityöajasta, % 81,7 0,0 81,8 0,1 81,9 0,2 81,9 0,0 82,1 0,2 82,2 0,2
Palkkojen sivukulut, % 61,9 -1,9 60,3 -2,5 60,6 0,4 60,4 -0,2 60,9 0,9 61,8 1,4  
 
 
8.3 Valtion konsernitason henkilöstöstrategiset linjaukset 
 
Ensisijainen vastuu henkilöstöstään on kullakin valtion organisaatiolla itsellään. Ne toteuttavat 
henkilöstöjohtamistaan omien erityispiirteidensä sekä valtion ja hallinnonalojen yhteisten lin-
jausten pohjalta. Ministeriöt vastaavat henkilöstöjohtamisen ohjauksesta hallinnonaloillaan, 
muun muassa henkilöstöä koskevien tavoitteiden asettamisesta virastojen ja laitosten tulosta-
voitteisiin. Käytännössä hallinnonalojen ohjaustuki on henkilöstöasioissa vielä tällä hetkellä 
suhteellisen vaatimatonta. Virastojen ja laitosten pitkän aikavälin toimintaedellytyksistä vastaa 
valtioneuvosto. Valtioyhteisötasolla linjausten valmistelusta ja valtion keskustason työnantaja-
toiminnasta vastaa valtiovarainministeriön henkilöstöosasto eli Valtion työmarkkinalaitos.  
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Valtioneuvosto teki elokuussa 2001 periaatepäätöksen valtion henkilöstöpoliittisesta linjasta, 
jota on tarkemmin käsitelty luvussa 5.5 (VNp 30.8.2001). Se on valtioneuvostotasoinen henki-
löstöstrategialinjaus, johon nojautuen yksittäiset organisaatiot luovat henkilöstöstrategiansa. 
Linjauksen tavoitteena on vahvistaa valtion organisaatioiden yhteistä toimintakulttuuria ja luo-
da niille kehittämistavoitteet. Lähtökohtana on näkemys valtionhallinnon laajasta ja moninai-
sesta tehtäväkentästä sekä niiden hyvästä hoitamisesta muuttuvissa olosuhteissa. Ratkaiseva 
muutos on henkilöstön ikärakenteesta aiheutuva henkilöstön voimakas poistuma ja kiristyvä 
kilpailu työvoimasta lähitulevaisuudessa. Muita muutoksia ovat muun muassa talouden kiris-
tyvät reunaehdot ja tietoyhteiskuntakehitys. Linjauksen keskeisiä tavoitteita ovat: 

 valtionhallinnon yhteisen arvoperustan vahvistaminen ja virkamiesetiikan korkean ta-
son säilyttäminen,  

 työnantajan kilpailukyvyn turvaaminen ja osaavan henkilöstön varmistaminen,  
 hyvän johtamisen ja työyhteisöjen toimintakyvyn edistäminen. 

 
Henkilöstöjohtamisen linjauksia on tarkennettu vuonna 2006 vastaamaan ajankohtaisia hallin-
non kehittämistoimia, erityisesti tuottavuuden parantamista ja toimintojen alueellistamista 
(VNp 23.3.2006). 
 
Työnantajana valtion tavoitteena on, että kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen palveluksessa 
olevat valtion toimintayksiköt ovat uudistuvia ja edelläkävijöitä omilla tehtäväalueillaan. Asi-
antuntijoiden ja korkeasti koulutetun henkilöstön johtaminen on haastava tehtävä. Siinä painot-
tuu erityisesti vuorovaikutteinen, yksilökeskeinen ja työnteon edellytyksiä luova johtaminen. 
Keskeistä on osaamisen ylläpito ja kehittäminen organisaation jatkuvasti muuttuvia ja vaati-
vimmiksi tulevia tehtäviä vastaaviksi. Aina vuoteen 2014 asti kiihtyvän vanhuuseläkepoistu-
man myötä valtio joutuu kehittämään jäljelle jäävän henkilöstön, usein tehtäviin nähden vinou-
tuneen osaamisen tulevien tehtävien vaateiden mukaisiksi.  
 
Valtion organisaatiot tulevat lähivuosina rekrytoimaan uusia henkilöitä hieman nykyistä 
enemmän. Valtiotyönantajan tuleekin turvata tarvitsemansa osaavan ja kokeneen työvoiman 
saanti työvoimamarkkinoilla olemalla houkutteleva ja hyvä työnantaja. Tähän vaikutetaan taas 
riittävän kilpailukykyisillä palvelussuhteen ehdoilla, mielekkäillä ja haastavilla töillä sekä 
henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtivalla johtamisella. Onnistuneiden rekrytoin-
tien edellytyksenä on, että kukin organisaatio tietää, kuinka paljon sekä minkälaista osaamista 
ja muita laadullisia ominaisuuksia omaavaa henkilöstöä se tulevaisuudessa tarvitsee. Edellä 
mainituista ja tuottavuusohjelman haasteista selvitäkseen kullakin organisaatiolla tulee olla 
käytössä sen strategioista ja toiminnoista lähtevä strateginen henkilöstösuunnittelumenettely. 
Henkilöstösuunnittelun edistämiseksi tehtiin valtiovarainministeriön ja valtion organisaatioi-
den yhteistyönä tätä koskeva opaskirja (Valtiovarainministeriö, 2005c). 
 
Valtiotyönantajat pyrkivät hyvällä henkilöstöjohtamisella edistämään yksittäisten organisaati-
oiden ja tätä kautta koko valtiosektorin toiminnan palvelukykyä ja tehokkuutta ja siten yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta.  
    
 
8.4 Henkilöstötilinpäätösmenettely henkilöstöstrategioiden toteutuksen ja  
 tuloksenteon apuvälineenä 
 
Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä ja sen sisältämä henkilöstötilinpäätöstieto on ra-
kennettu edempänä tutkimuksen teoreettisen ja käytännöllisen viitekehyksen yhteydessä käsi-
tellyn henkilöstön johtamisprosessiajattelun perustalta. Siksi henkilöstötilinpäätökset ovat kes-
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keinen tietoperusta henkilöstöprosessiperusteisessa henkilöstöstrategian toteutuksessa ja tätä 
kautta saavutettavissa organisaation toiminnallisissa tuloksissa.   
 
Henkilöstötilinpäätösmenettelyä, jonka välineellistä vaikuttavuutta henkilöstöstrategian täytän-
töönpanossa ja tuloksellisuuden synnyssä tutkitaan, kuvataan edempänä esitetyt kuvaukset 
yhteenvetävällä kuvion 8.1 yksinkertaisella prosessikaaviolla. 
 
Kuvio 8.1 Henkilöstötilinpäätösmenettelyn prosessikuvaus yksittäisessä  
 organisaatiossa 

 
 
Henkilöstötilinpäätösmenettelyn hyödyt saavutetaan vasta silloin, kun johto, esimiehet ja HR   
-asioista vastaavat käyttävät HTP -välinettä ja sen sisältämiä tietoja aidosti hyödyksi henkilös-
tövoimavarojen, toiminnan ja talouden johtamisessa. HTP -menettely ei ole yksittäinen johta-

HTP:n teoreettinen perusta ja tietosisältö (HTP:n käsikirjat, oppaat, muut tutkimukset 
ja selvitykset sekä sovittaminen organisaation strategia-, TTS-, tulosohjaus-, budjetti- 
ja muihin prosesseihin) 

HTP:n tietopohjan ja vertailutiedon luonnissa käytettävät tietojärjestelmät (vanhat 
excel-sovellukset ja työtyytyväisyysbarometrit sekä nykyiset VTML extranet, Työn-
antajan henkilöstötieto Tahti -järjestelmä ja VMBaro) 

Vuosittain em. järjestelmistä sekä valtiota ja muita sektoreita koskevista selvityksistä 
ja yhteenvedoista saatavat tiedot (5 vuoden aikasarja) 

 tiedot omasta organisaatiosta kokonaisuudessaan sekä yksityiskohtaisemmalla 
yksikkö- ja henkilöstöryhmä- ja muilla tarvittavilla jaotteluilla  

 numeeriset vertailutiedot (koko valtiolta, oman organisaation toimialoilta ja 
valtion muilta toimialoilta, kilpailevista organisaatioista, muilta sektoreilta) 

 kvalitatiiviset tiedot  
 Valtion työmarkkinalaitoksen tekemät valtion henkilöstötilinpäätökset ja tun-

nuslukujen analyysijulkaisut, oppaat sekä muut julkaisut valtiolta ja muilta 
sektoreilta 

HTP -analyysi, jossa perustana ovat organisaation strategiat ja toiminnalliset tavoitteet 
sekä organisaation kokonaisjohtaminen 

 henkilöstön tilan asemointi sekä vahvuuksien ja parantamiskohteiden tunnis-
taminen oman ja vertailutiedon avulla 

 numeeristen tavoitteiden asettaminen parannettaville asioille sekä muu tavoi-
teasettelu, perustana muutos- ja kehittämistavoitteet sekä vertailutiedot 

 parantamistoimenpiteistä päättäminen ja niiden käytännön toteutus 
 yhteenvedonomaisten henkilöstötilinpäätösjulkaisujen tai 

henkilöstökertomusten tai henkilöstöraporttien teko ja tietoon saatto koko joh-
dolle, omistajille, henkilöstölle, henkilöstöjärjestöille ja muille sidosryhmille  

Tavoitteiden toteutumisen seuranta 
 numeeriseen ja kvalitatiiviseen tietoon perustuva seuranta 
 tarvittaessa tavoitteiden tarkennus ja uudelleenasetus 
 parantamistoimenpiteiden jäntevöitys ja uudistus
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misen väline, vaan sillä on kiinteät liittymät muihin johtamismenettelyihin. HTP:n tietoja hyö-
dynnetään myös muissa johtamisjärjestelmissä, kuten esimerkiksi BSC:ssä, EFQM:ssä ja tu-
losprismassa sekä myös KAIKU -ohjelmassa ja niillä edesautettavassa johtamisen ja tuloksel-
lisuuden parantamistyössä. Henkilöstötilinpäätöstietojen hyväksikäytön hyödyt saadaan aikaan 
siten myös muiden järjestelmien kautta. On vaikea erotella eri johtamis- ja työhyvinvointijär-
jestelmien vaikutuksia organisaation toiminnan tuloksellisuuteen. 
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III    Tutkimuksen empiirinen osuus 
 

 
9  Empiirinen tutkimus 
 
9.1  Tutkimuksen kysymyksen asettelu 
 
Tutkimuksen ongelmana on selvittää henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän ja siihen 
liittyvän henkilöstötilinpäätösmenettelyn välineellistä vaikuttavuutta henkilöstöprosessien joh-
tamiseen sekä tähän liittyvään henkilöstöstrategisten tavoitteiden täytäntöönpanoon. Täsmen-
nettynä tutkimusongelma on seuraava:   
 

Edistääkö Suomen valtionhallinnossa tuotettava henkilöstötilinpäätösinformaatio 
henkilöstöprosesseihin perustuvan henkilöstöstrategian tehokasta toteuttamista?  

 
Tutkimusongelmaan etsitään vastausta henkilöstöprosesseihin kohdistuvilla analyyseilla, joissa 
tutkimusaineistona ovat pääosin organisaatioilta kerätyt henkilöstötilinpäätöksen tunnusluku-
kyselyjen tiedot.  

 
 

9.2  Henkilöstön johtamisprosessit henkilöstöstrategian toteuttamisessa  
 

Valtion konsernitason henkilöstöstrategialla ja sitä noudattavalla henkilöstöjohtamisella luo-
daan edellytykset valtionhallinnon ja sen organisaatioiden tuloksellisuudelle, tehokkuudelle ja 
palvelukyvylle. Henkilöstövoimavarojen johtaminen on keskeinen osa organisaatioiden koko-
naisjohtamista. Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä ja sen sisältämä henkilöstötilinpää-
tösmenettely on väline henkilöstöstrategian käytäntöön viemiseksi. Siihen sisältyvät toiminnan 
tavoitteista lähtevät linjaukset koskien mm. henkilöstösuunnittelua ja siihen liittyviä asioita, 
henkilöstön rekrytointia, koulutusta, kehittämistä, motivaatiota, työhyvinvointia, palkitsemista, 
ja muuta henkilöstöjohtamista.  
 
Tuloksekkaassa toiminnassa ei riitä, että kiinnitetään huomiota vain joihinkin henkilöstöpro-
sesseihin. Henkilöstöprosesseja tulee johtaa kokonaisuutena, koska ne ovat kiinteässä riippu-
vuussuhteessa toinen toisiinsa, kuten kuviosta 9.1 ilmenee. 
 
Tutkimuksen tavoitteena on testata kuvion 9.1 henkilöstöprosesseihin perustuvaa mallia empii-
risesti siten, että analysoidaan 
 

1)  voidaanko siinä identifioida tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia henkilöstöpro-
sesseittain? ja 

2) onko näitä tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia riittävästi?  
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Kuvio 9.1 Henkilöstöprosessit organisaation henkilöstöstrategian toteuttajina henki-
löstövoimavarojen arvon ja tuloksellisuuden muodostuksessa 1 

 

 

 
 
Taulukossa 9.1 on esitetty henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän ja siitä tehtävien henki-
löstötilinpäätösten tietokehikon pääkohdat alajaotteluineen. Tietosisältö yksittäisine muuttuji-
neen ilmenee liitteistä 2 ja 7. Taulukossa tiedot on ryhmitelty sen mukaan, ovatko ne panosin-
dikaattoreita (P) vai tulosindikaattoreita (T) vai ovatko ne henkilöstörakennetta kuvaavia taus-
tamuuttujia (RI), kuten esimerkiksi sukupuoli.  
 

 Panosindikaattorit (P) ovat tunnuslukuja, joiden avulla voidaan saada parannusta mm. henki-
löstön osaamisessa, motivaatiossa tai työkunnossa. Näistä tyypillisiä ovat henkilöstöinvestoin-
nit (T4) ja kannustava palkinta (T5). Myös henkilöstön määrää ja laadullista rakennetta (koulu-
tustaso), työajan käyttöä ja työvoimakustannuksia kuvaavat tietokohdan T1 tunnusluvut ovat 
laajasti ajatellen tavallaan panosindikaattoreita.  

 
 Tulosindikaattorit (T) ovat tunnuslukuja, joiden tilassa ja kehityksessä heijastuvat henkilös-

tön ja henkilöstöprosessien johtamisessa tehdyt henkilöstöstrategiaan perustuvat parantamis-
toimenpiteet. Tällaisia ovat henkilöstön motivaatioon, osaamiseen ja työkuntoon liittyvät tun-
nusluvut (T3), tulokset (T6) ja osaltaan myös henkilöstötuloslaskelma ja -tase (T7).  

 
Rakennemuuttujia (RI) tietoryhmän T1 tunnusluvuista ovat ikä ja sukupuoli, palvelusuhteen 
laji, koko-osa-aikaisuus jne.  

Kohden-
taminen 
T3.1, 
T3.2, T4 

Tuotta-
vuuden 
johtami-
nen T3, 
T4, T5, 
T6, T7  

Hyvin -
voinnin 
johta-
minen   
T3, T4 

Suorituk-
sen joh-
taminen 
T5, T3.1, 
T3.2 

Palkitse-
minen 
T3, T4, T5 

 
 
 
 
 Tuottavuus 
 T6 

Vaikutta- 
vuus T6 

T
al

ou
de

lli
su

us
 

Henkilöstövoi-
mavarat 
T1 –T7 

Hankinta 
T1, T2, 
T3.1, 
T3.2, T4, 
T5 

Osaamisen 
johtaminen 
T2, T3, 
T4, T5 

1 Kuvion henkilöstöprosesseissa merkinnät T1- T7 viittaavat taulukosta 9.1 ja liitteestä 2  
   ilmeneviin henkilöstötilinpäätöksen tietoihin
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Taulukko 9.1 Henkilöstötilinpäätöksen tietokehikon pää- ja alaryhmät  
 
Pääryhmä   Tiedon luonne HRM-prosessissa 
 Alaryhmä  Panos Tulos  Taus- Henkilöstöprosessin  
            tam. kohde (kuvio 9.1) 1  
T1 Nykyiset henkilöstöpanokset 
  1.  Määrä ja rakenne   P        RI  HA ja liittymiä  
  2.  Työajan käyttö   P        useimpiin   
  3.  Työvoimakustannukset  P        toimintoi- 
  (4.  Matkustuskustannukset)  P         hin   
           
T2  Henkilöstötarve     
  1.  Henkilöstön kysyntä ja tarjonta   P        HA/OS/RA 
 
T3  Henkilöstön motivaatio, osaaminen ja työkunto           
T3.1 Työtyytyväisyys     T     HY/KO/TU/HA 
  1. Työtyytyväisyysbarometri     T     HY/KO/TU 
  2. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot     T     HY/TU   
  3. Vaihtuvuus (työpaikan vaihto)     T     HY/TU/HA/PA  
  4.  Työkyvyttömyyseläköityminen     T     HY/TU/HA 
T3.2 Pätevyys (osaaminen)     T     OS/SU/KO/TU/  

             HY/HA/PA 
T3.3 Työkunto      T     HY/OS  
        
T4  Henkilöstöinvestoinnit         
  1. Työtyytyväisyyden edistäminen ja ylläpitoP        HY/TU/PA 
  2. Työkunnon edistäminen ja ylläpito  P        HY/TU  
  3. Koulutus ja muu osaamisen kehittäminen P        OS/TU/HA/PA  
  4. Työterveydenhoito  P        HY/TU  
  5. Henkilöstön korvaamiskustannukset  P        HA/TU  
           
T5 Kannustava palkinta      
 1.  Työkohtainen palkanosa  P        PA/MO 
 2.  Henkilökohtainen palkanosa  P        PA/MO/TU/OS 
 3.  Tulospalkkio  P        PA/SU/MO/TU 
 4.  Kokonaispalkka  P        PA/SU/MO 
 5.  Palkan kilpailukykyisyys  P        HA   
          
T6 Tulokset         
 1.  Taloudelliset ja toiminnan tunnusluvut    T     TU 
 2.  Asiakastyytyväisyys     T     TU  
              
T7 Henkilöstötuloslaskelma ja -tase         
 1.  Tuotto- ja kululaskelma       T     TU   
 2.  Henkilöstötaselaskelma     T     TU    
 
1  Henkilöstöprosessien lyhenteet: HA=hankinta, KO=kohdentaminen,  
 OS=osaaminen, TU=tuottavuus, HY=hyvinvinti, SU=suoritus, PA=palkinta   
 (RA=rakenne ja MO=motivaatio) 
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9.3  Tutkimusaineisto 
 
Varsinaisena tutkimusaineistona ovat Valtion työmarkkinalaitoksen valtion organisaatioille 
tekemien henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukutiedustelujen tiedot vuosilta 2000-2005. Havain-
toina ovat tiedusteluun vastanneet valtion organisaatiot eri vuosina. Yksittäisiä organisaatioita 
aineistossa on kaikkiaan 145, joista kaikki eivät ole vastanneet tiedusteluun joka vuonna. HR   
-muuttujina ovat 101 organisaatiotasoista tunnuslukua. Tiedustelun taustamuuttujina ovat or-
ganisaation hallinnonala, organisaation toimiala (yliopistokoulutus, tutkimustoiminta jne.) sekä 
vuosi, jota  tunnusluvut koskevat. Tutkimusaineistossa mukana olevat organisaatiot toimialan 
mukaan luokiteltuina ovat liitteessä 1. Taulukossa 9.2 on henkilöstötilinpäätöksen tunnusluku-
kyselyjen tunnuslukujen, joita on käytetty tutkimuksen regressioanalyysien muuttujina, esiin-
tymisen lukumäärätietoja. 
 
Vuosien 1997-1999 tunnuslukutiedustelujen tietoja ei sisällytetty varsinaiseen analyysiin ai-
neistojen laatuun liittyvien puutteiden vuoksi. Yksinomaan henkilöstömäärällä mitattuna ai-
neistojen peittävyys jo vuosina 1998 ja 1999 oli riittävä, mutta useat organisaatiot eivät vas-
tanneet läheskään kaikkiin kysymyksiin.  
 
Tunnuslukukyselyjen sisältämät muuttujat sekä niiden käsitteet ja määritelmät ilmenevät liit-
teen 2.1 vuoden 2005 tunnuslukutiedustelun lomakkeesta ja sen täyttöohjeesta liitteessä 2.2. 
Tiedustelun sisältö, tietojen käsitteet, määritelmät ja luokitukset ovat pysyneet vuosina 2000-
2005 muuten samanlaisina paitsi vuosiluvut ovat muuttuneet aina kulloistakin tiedusteluvuotta 
vastaaviksi.  
 
Tunnuslukutiedustelun muuttujista on muodostettu uusia muuttujia, joiden muodostumissään-
nöt on kuvattu liitteessä 3.   
 
Tunnuslukutiedustelun lisäksi tutkimusaineistona ovat Tilastokeskuksen tuottavuustilastome-
netelmien mukaiset työn tuottavuuden vuosimuutostiedot 23 organisaatiosta joko kaikilta tai 
osalta tutkimusvuosista. Tiedot on saatu liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarainminis-
teriön hallinnonalojen tuottavuusraporteista, vuoden 2007 talousarvioesityksestä sekä henki-
löstötilinpäätöksen hyväksikäyttöä ja vaikuttavuutta koskeneen kyselyn tiedoista (Liikenne- ja 
viestintäministeriö 2006; Valtiovarainministeriö 2007b; Lehtonen 2006b; HE 2006). Tuotta-
vuustilastojen laskentamenetelmä ilmenee liitteestä 3.  
 
Valtiolle henkilöstötilinpäätöstyössä kehitetyn valtiovarainministeriön VMBaro henkilö-
kyselysovelluksen aineiston pohjalta analysoidaan tarkemmin vuosina 2004-2005 henkilöstön 
työtyytyväisyyttä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Aineisto on henkilötason aineisto, jossa 
ei ole tunnistetietoja.  Siihen on liitetty myös henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukutiedustelun 
aineisto siten, että tietyn organisaation jokaiseen henkilötason tietoon on liitetty sama koko 
organisaatiota koskeva muuttujatieto. VMBaro aineistoon on yhdistetty koulutustaso        
-muuttujan kautta koko valtiota koskevat keskimääräiset koulutustason palkkatasotiedot ja 
henkilöryhmämuuttujan kautta valtiotason henkilöryhmittäiset keskimääräiset vaativuustaso-
tiedot. VMBaron tuotantomenetelmän, tietosisällön ja muuttujien sekä operatiivisten tietojen 
kuvaus on liitteessä 4.  
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Taulukko 9.2  Muuttujien esiintymisen lukumäärätietoja (n) henkilöstötilinpäätöksen 
tunnuslukukyselyaineistossa niiden muuttujien osalta, joita on käytetty 
tutkimuksen regressiomalleissa  

         Vuosi      
 2000 2001 2002 2003 2004 2005    2000-2005 
Organisaatioita havaintoaineistossa 87 96 104 112 128  128   655 
Henkilöitä havaintoaineistossa 78498 93074 97383 88401 102013 102232  561601 
Muuttujan nimi n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 n 1 
Henkilötyövuosien lukumäärä 85 96 104 113 128 128 654 
Asiantuntijoita henkilöstöstä, % 53 65 73 80 91 96 458 
Varsinaisia määräaikaisia, % 68 85 95 103 119 119 589 
Määräaikaisia yhteensä, % 76 87 99 103 113 116 594 
Miehiä, % 84 95 104 111 128 126 648 
Naisia, % 84 95 104 111 128 126 648 
Keski-ikä, vuotta 84 96 104 113 128 127 652 
Koulutustasoindeksi (1,5-8) 63 77 82 90 107 115 534 
Ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneita, % 75 90 99 101 118 112 595 
Tutkijakoulutusasteen suorittaneita, % 71 86 95 100 113 116 581 
Henkilöstökoulutus säännöllisestä  
työajasta, % 50 59 62 64 80 83 398 
Sairausaika säännöllisestä työajasta, % 60 71 77 77 94 100 479 
Työvoimakustannusten vuosimuutos  
kiintein hinnoin, % 27 38 47 45 57 68 282 
Työtyytyväisyys yhteensä, indeksi 1-5 35 43 47 48 66 70 309 
Työtyytyväisyys johtamiseen,  
indeksi 1-5 32 42 50 51 62 68 305 
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 78 92 97 108 126 125 626 
Sairauspoissalot, työpäivää/tapaus 78 86 96 104 121 120 605 
Terveysprosentti 54 68 74 75 91 95 457 
Työterveyshuoltokäynnit/htv 40 45 51 56 60 60 312 
Lähtövaihtuvuus, % 54 74 77 86 104 101 496 
Sisäinen vaihtuvuus, % 34 42 51 57 64 66 314 
Tulovaihtuvuus, % 46 57 67 74 89 91 424 
Alle vuoden palvelus, % 52 59 70 79 86 86 432 
Työn vaativuuden perusteella palkan- 
korotuksen saaneet, % 23 25 31 36 41 50 206 
Työsuorituksen perusteella palkan- 
korotuksen saaneet, % 18 29 32 37 41 49 206 
Tulospalkkion saajia, % 26 30 32 38 44 52 222 
Ylityökorvaukset palkkasummasta, % 35 40 44 52 59 67 297 
Koulutuskust. kiintein hinnoin, e/htv 50 52 53 59 75 72 361 
Palvelusuhteen vakinaisuus, % 76 87 99 103 113 116 594 
Suoritusjohtamisindeksi 11 17 17 19 0 23 87 
Osaamisen johtamisindeksi 11 24 24 26 0 29 114 
Kokonaistyöhyvinvointimittari 15 16 23 20 28 26 128 
Ulkopuolinen työkokemus, vuotta 27 31 35 44 47 48 232 
Työn tuottavuus (TK), % 8 13 12 13 19 22 87 
Osaamistasoindeksi 23 25 30 35 39 41 193 
1  Lukumäärä organisaatioista, joista ko. muuttuja on saatu eri vuosina 
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Taulukossa 9.3 on tutkimuksessa käytetyn VMBaro -aineiston lukumäärätietoja. 
 
Taulukko 9.3  VMBaro -aineiston lukumäärätietoja, joita on käytetty tutkimuksen 

regressiomalleissa 1   
         Vuosi     
        2004 2005  2000-2005 
Organisaatioita havaintoaineistossa  2 31 (39) 43 (96) 74 (135) 
Henkilöitä havaintoaineistossa  7 442 15 436 22 878 
1 Malleihin on otettu mukaan vain niiden VMBaro -järjestelmässä olevien  
 organisaatioiden tiedot, joista kaikki taustamuuttujat olivat käytettävissä 
2  Ensimmäinen luku on organisaatioiden lukumäärä karkealla virastoluokituksella ja suluissa  
 oleva lukumäärä tarkalla VHS-virastoluokituksella 
 
Osasta tutkimusaineiston muuttujista on muodostettu dummy -muuttujia, joiden arvo on joko 1 
tai = 0 (Suits 1957). Muuttujien euromääräisistä käypähintaisista arvoista, koskien mm työ-
voimakustannuksia ja henkilöstöinvestointeja, on laskettu Tilastokeskuksen kuluttajahintain-
deksiä hyväksi käyttäen vastaavien muuttujien kiinteähintaiset arvot. Laskentamenettely ilme-
nee liitteestä 3.  
 
Keski- ja sijaintiluvut tutkimuksessa käytetyistä muuttujista ovat henkilöstötilinpäätöksen tun-
nuslukuaineiston osalta liitteessä 5.1 ja VMBaro -aineiston osalta liitteessä 5.2. 
 
Henkilöstötilinpäätöksen hyväksikäytön nykytilanteen selvittämiseksi tehtiin henkilöstötilin-
päätöksen yhteyshenkilöille syys-lokakuussa 2006 ”Henkilöstötilinpäätöksen hyväksikäyttöä 
ja vaikuttavuutta koskeva kysely”. Se toteutettiin sähköisesti VMBaro -järjestelmän ”omat 
tutkimukset” osiolla. Kysely osoitettiin 130 valtion eri organisaatioita edustaville yhteyshenki-
lölle. Vastauksia saatiin takaisin 55 eli vastausprosentti oli 42. Tätä on pidettävä tyydyttävänä, 
ottaen huomioon tiedustelun sisällön haastavuuden. Vastausprosentti osaltaan heijastaa vastaa-
jien korkeaa itsekritiikkiä, jolloin mieluummin jätetään vastaamatta, kuin annetaan epävalideja 
vastauksia. Edellä mainitun perusteella voidaan olettaa, että saadut vastaukset ovat laadukkaita 
ja että niiden perustalta voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Kysymykset ovat liitteessä 
6.1 ja vastausten prosenttijakaumat liitteessä 6.2.  
 
Tekesin -  teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tapaustutkimus -kuvauksessa 
tutkimusaineistona ovat Tekesin henkilöstötilinpäätöstiedot sekä tuloskorttiin ja talousarvioesi-
tykseen liittyvää henkilöstön tunnuslukuaineistoa ja muuta mm. johtamisjärjestelmään liittyvää 
tausta-aineistoa. 
 
Organisaatiokohtaisista tunnusluvuista lasketut tunnuslukujen aritmeettiset keskiarvot vuosilta 
1997-2005 ovat liitteessä 7.  
 
 
9.4   Tutkimusongelman operationalisointi ja tilastollinen analyysi  
 
Tutkimusongelmaan lähdetään etsimään vastauksia kuvion 9.1 henkilöstön johtamisprosessei-
hin kohdistuvien analyysien pohjalta. Henkilöstötilinpäätösmenettelyn vaikuttavuutta 
organisaatioiden toimintaa ja tuloksellisuutta suoraan tukevien henkilöstöstrategisten tavoittei-
den toteutuksessa tarkastellaan eri prosesseihin liittyvin tutkimuksen osakysymysten pohjalta. 
Näiden avulla haetaan vastausta päätutkimusongelmaan. Analyysissä merkillepantavaa on se, 
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että henkilöstötilinpäätösmenettelyllä ja sen sisältämillä tiedoilla pystytään vaikuttamaan pro-
sesseista suoranaisesti vain henkilöstön 

 kohdentamiseen, 
 osaamisen johtamiseen,  
 hyvinvoinnin johtamiseen ja 
 tuottavuuden johtamiseen. 

Henkilöstön  
 hankinta,  
 palkitseminen ja  
 suorituksen johtaminen  

toimivat ns. panostekijöinä ja niillä on ratkaiseva merkitys henkilöstötilinpäätösmenettelyn 
vaikutuksen alaisille prosesseille. Siksi myös niiden tulee olla kunnossa ja niitä tulee analysoi-
da ja parantaa henkilöstötilinpäätösinformaation avulla. Tämän todistavat myös henkilöstöti-
linpäätöksen vaikuttavuusselvityksen tulokset, ks. luku 9.7. 
 
Tutkimusmenetelmänä on regressioanalyysi. Sillä pystytään mahdollisimman tarkasti erittele-
mään kulloisenkin tarkasteltavana olevan henkilöstöstrategian osatekijän toteutukseen liittyviä 
henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukujen avulla kuvattavia riippuvuuksia ja lainalaisuuksia.  
 
Tutkimuksen regressiomallien estimointi on tehty SPSS -ohjelmistolla ja aineiston analyysissä 
on hyväksikäytetty myös excel -ohjelmistoa. Tutkimuksen tekijä on perehtynyt syvällisesti 
monimuuttujamenetelmiin ja erityisesti regressioanalyyseihin ekonometrian ja tilastotieteen 
opinnoissaan. Mm. tilastotieteen erityiskurssilla käytiin yksityiskohtaisesti läpi regressio-
analyysin perusteos (Draper, Smith 1966). Tutkija on käyttänyt regressioanalyyseja opinnäyte-
töissään ja koko työuransa ajan tutkimus- ja selvitystyössään ja näin hankkinut syvällisen me-
netelmän käytännön osaamisen (mm. Lehtonen 1973; Lehtonen 1977; Lehtonen, Puustinen, 
Tuominen 1983).    
 
Analyysien tulokset osoittavat, mikä välineellinen merkitys eri henkilöstötilinpäätösindikaatto-
reilla on tuloksellisuutta tukevien henkilöstöstrategioiden toteutuksessa ja johtamisen paranta-
misessa. Tutkimustulosten pohjalta pystytään nostamaan esiin asioita ja ratkaisumahdollisuuk-
sia, joilla voidaan edesauttaa henkilöstövoimavarojen strategista johtamista sekä siihen liitty-
vää päätöksentekoa ja kehittämistä. 
 
Lukuisten mallikokeilujen jälkeen on estimoitu kulloistakin päätutkimusongelmaan liittyvää 
tutkimuksen osakysymystä parhaiten selittävät mallit. Kokeilujen pohjalta päädyttiin käyttä-
mään lineaarisia malleja, koska ne toimivat paremmin kuin logaritmiset mallit. VMBaro          
-aineistoon perustuvat mallit on estimoitu askeltavalla regressioanalyysillä. Henkilöstötilinpää-
tösten tunnuslukuaineistosta estimoitujen mallien harkinnanvaraisten muuttujavalintojen pe-
rustana ovat olleet teoriat ja tutkijan useiden vuosien kokemusperäinen tieto sekä mallikokei-
lut. Askeltava regressioanalyysi ei voinut tulla kysymykseen, koska tunnuslukuaineistossa 
muuttujien havaintojen lukumäärä vaihteli liikaa. Mallien lopullisena valintakriteereinä on 
ollut tutkimuksessa esitetty teoreettinen perusta sekä t-testein mitattu kuhunkin malliin sisälly-
tettyjen muuttujien tilastollinen merkitsevyys ja myös mallien kokonaisselitysprosentti. Koska 
tutkimuksen tavoite ei ollut muodostaa tarkkoja ennustemalleja, vaan selittää riippuvuuksia, 
regressiomallien hyvyyttä ei ole testattu tarkemmin kuin edellä esitetyn mukaisesti.  
 
Mallien yhteydessä on esitetty, mihin tutkimusaineistoihin ne perustuvat ja mitä rajauksia nii-
hin on tehty mm. organisaation toimialan osalta. 
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Asiakasnäkökulman huomioonottamiseksi tutkimusongelman selvittämisessä käytetään perus-
tana edellisessä luvussa 9.3 kuvattua ”Henkilöstötilinpäätösten hyväksikäyttöä ja vaikuttavuut-
ta” koskevaa kyselyä (Lehtonen 2006b).  
 
 
9.5   Esitutkimukset 
 
Vaikka käytettävissä on laaja tutkimusaineisto, esitutkimusten perusteella nousi esiin tekijöitä 
ja puutteita, joilla oli vaikutusta regressiomallien estimointiin varsinaisessa tutkimuksessa.  
Esitutkimus perustui aineiston muuttujakohtaisten tietojen tarkasteluun, keskiluku- ja sijainti-
lukuanalyysiin sekä tutkimuksen tekijän aineiston laadun sisältötuntemukseen käytännössä ja 
edellä mainittuihin mallikokeiluihin. 
 
Esitutkimuksen perusteella tultiin siihen johtopäätökseen, ettei useampia muuttujia sisältäviä 
regressiomalleja voida estimoida toimialoittain, koska aineiston muuttujakohtainen peittävyys 
ei riittänyt tähän tarkasteluun. Lisäksi yliopistokoulutus ja myös muut opetus- ja koulutuspal-
velut on jouduttu jättämään useimmista malleista tarkastelun ulkopuolelle aineistojen puutteel-
lisuuksien vuoksi. Vaikka rajausta ei olisi tehtykään, toimialat olisivat jääneet usean mallin 
ulkopuolelle. Tämä johtui pääosin siitä, että monissa malleissa tarkastelluista muuttujista ei 
ollut tietoja saatavissa, ts. ko. organisaatiot eivät ole niihin lainkaan vastanneet tai vastauksia 
oli vain muutamasta organisaatiosta. Myös itse tiedoissa, kuten varsinkin poissaoloihin, henki-
löstöinvestointeihin ja työvoimakustannuksiin liittyvissä tiedoissa, oli laadullisia puutteita.  
 
Vuosia 2004 ja 2005 koskevan VMBaro -aineiston tiedoissa eri toimialojen organisaatiossa ei 
ollut puutteita.  
 
 
9.6 Tutkimustulokset 
 
9.6.1 Henkilöstön hankinta     
 
Tässä tavoitteena on kuvata henkilöstötilinpäätöstiedon käyttökelpoisuutta selvitettäessä  
  

Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio tehokasta henkilöstön hankintaa 
ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota henkilöstön hankinnan te-
hostamisessa valtionhallinnossa? 

  
Nämä ovat kysymyksiä, joihin jokaisen organisaation tulee osata vastata henkilöstöstrategiaa 
toteuttaessaan. Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on, että organisaatiolla on nyt ja 
ennen kaikkea tulevaisuudessa käytettävissään sen tehtävien edellyttämät henkilöstövoimava-
rat määrän, kustannusten, osaamisen sekä muiden laatu- ja rakenneominaisuuksien suhteen. 
Henkilöstösuunnitelmassa määritellään organisaation strategioiden sekä tulevan toiminnan ja 
tarpeiden perusteella tulevina vuosina rekrytoitavien henkilöiden määrä ja laatuvaateet. Tätä 
tietoa sovelletaan toteutettaessa henkilöstörekrytointeja ja myös kehitettäessä nykyhenkilöstöä. 
Henkilöstön kysynnän ja tarjonnan määrittely on keskeinen osa henkilöstön hankintaprosessia 
(ks. kuvio 9.1).    
 
Organisaatiolle on elintärkeää, että se pystyy pitämään osaavan ydinhenkilöstönsä palveluk-
sessa normaaliaikaiseen vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti. Tulevaisuudessa tämä tulee vielä 
kriittisemmäksi haasteeksi, kun henkilöstön poistuma kasvaa vanhuuseläkkeelle siirtymisten 
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lisääntymisen ja kiihtyvän vaihtuvuuden takia. Lähtövaihtuvuuden kasvun syynä ovat toisaalta 
työvoiman tarjonnan vähenemisestä johtuva kiristyvä työvoimakilpailu ja toisaalta nuorene-
vaan henkilöstöön liittyvä vanhempia suurempi työpaikan vaihtoalttius.  
 
Henkilöstö oppii pääosin käytännön työtä tehden. Sveibyn mukaan luento-opetuksella oppi-
mistaan tiedoista useimmat henkilöt muistavat viiden päivän päästä vähemmän kuin kymme-
nesosan. Näkemisen ja kuulemisen kombinaatiolla opituista tiedoista säilyy muistissa noin 20 
prosenttia. Sen sijaan tekemällä oppiminen on tehokkainta ja siitä henkilöt muistavat 60-70 
prosenttia (Sveiby 1997, 43-44). Työssä kerrytetty osaamispääoma on organisaatiokohtainen, 
kriittinen menestystekijä (Hatch, Jeffrey 2004, 1156). Osaamisen lisääntyessä henkilöstön työ-
tavat ja työsuoritus paranevat ja tämän seurauksena organisaation tavaroiden ja palvelusten 
tuotantokustannukset laskevat. Kun henkilö vaihtaa organisaatiota, hän ei heti pysty käyttä-
mään hyödyksi aikaisemmassa työpaikassaan kerryttämäänsä organisaatiokohtaista osaamis-
taan. Nuorilla, jotka tulevat opiskelun jälkeen suoraan työelämään, osaaminen koostuu pääosin 
koulutuksen kautta saaduista tiedoista ja taidoista. Uusilla henkilöillä työaikaa kuluu uuteen 
työpaikkaan sijoittumiseen ja työhön perehtymiseen. Tällä taas on tuottavuutta alentava ja kus-
tannuksia nostava vaikutus.  
 
Paitsi, että organisaatio menettää henkilöstövaihdoksissa organisaatiossa kertynyttä oman 
ydintoiminnan kannalta kriittistä osaamispääomaansa, siitä aiheutuu organisaatiolle lisäinves-
tointeja henkilöstön korvaamiskustannusten muodossa. Nämä koostuvat uuden henkilön han-
kinta- ja perehdyttämiskustannuksista, vuosia kestävästä organisaatiossa tarvittavan ydinosaa-
misen kerryttämisestä, erokustannuksista sekä työpaikan täyttöaikana ja perehdyttämisaikana 
tapahtuvasta tuottavuuden alenemisesta (ks. Valtiovarainministeriö 2007a, 48).  
 
Kochin ja McGrathin tutkimus osoittaa, että henkilöstön hankinnan perustana olevat kehitty-
neet henkilöstösuunnitelmat, vaikuttavat positiivisesti työn tuottavuuteen. Samoin investoinnit, 
jotka henkilöstön hankintaprosessissa lisäävät tuottavuuteen liittyvää tietoa hakijoista, vaikut-
tavat positiivisesti työn tuottavuuteen (Koch, McGrath 1996). 
 
Edellytys kyvykkyyksien palkkaamiseen keskittyneen hankintaprosessin menestymiselle on 
myös se, että osaavan henkilöstön lähtövaihtuvuuden taso on hallinnassa. Tällöin voidaan pa-
nostaa määrän sijasta rekrytoimaan laadultaan korkeatasoista henkilöstöä. Organisaatiossa py-
syttämisen sekä uuden osaavan henkilöstön saannin edellytyksenä on, että valtiosektori ja sen 
organisaatiot ovat palkkaukseltaan ja muilta palvelusuhteen ehdoiltaan, työoloiltaan ja johta-
miseltaan riittävän kilpailukykyisiä muihin sektoreihin verrattuna. Viimeksi mainitut asiat ovat 
pitkälti riippuvaisia siitä, miten hyvin henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja palkitsemisen 
johtamisprosesseissa on onnistuttu ylläpitämään ja entisestään parantamaan asioita. Kyse on 
siitä, miten hyvin organisaation henkilöstöstrategiset tavoitteet on saatu vietyä käytäntöön.  
 
Paitsi, että henkilöstötilinpäätöstiedon hyväksikäytön avulla voidaan parantaa työoloja ja 
osaamista, henkilöstöraportoinnilla voidaan omalle henkilöstölle ja potentiaalisille ulkopuoli-
sille työnhakijoille viestiä organisaation työnantajakuvasta. Hyvä työnantaja huolehtii henki-
löstönsä hyvinvoinnista tarjoamalle henkilöstölle hyvät työolot sekä innostavan oppimis- ja 
kehittymisympäristön. Nämä asiat pitäisi näkyä henkilöstön vähäisenä poistumana sekä koulu-
tetun ja osaavan henkilöstön palvelukseen saantina.   
 
Hankintaan liittyviä henkilöstöstrategisia tavoitteita voivat olla vaihtuvuuden kurissapitämi-
nen, korkean ammatillisen koulutuksen ja työkokemusta omaavan henkilöstön saannin varmis-
taminen, sukupuolesta arvovapaat rekrytoinnit sekä pyrkimys vakinaisiin ja henkilöstövaralli-
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suutta kasvattaviin työsuhteisiin. Henkilöstöpanokset turvaavassa hankinnan johtamisproses-
sissa henkilöstötilinpäätöstiedon avulla voidaan todeta valintastrategian tavoitteiden toteutu-
minen ja tunnistaa parantamishaasteita. 
 
Tutkimusongelman selvittämiseksi estimoitiin regressiomalli 9.1, jolla selvitettiin henkilöstön 
hankinnan operatiivisena mittarina olevaan tulovaihtuvuuteen yhteydessä olevia tekijöitä. 
Henkilöstön määrää mallissa kuvaa henkilötyövuosien lukumäärä, henkilöstörakennetta suku-
puoli ja määräaikaisuus sekä osaamista koulutustasoindeksi ja ulkopuolinen työkokemus. 
Henkilöstön hyvinvointimittareista malliin valikoitui lähtövaihtuvuus, vaikka se lähinnä kuvaa 
henkilöstön kysyntää (ks. kuvio 9.1 ja taulukko 9.1).   

 
Malli 9.1 Henkilöstön tulovaihtuvuuteen yhteydessä olevat tekijät 
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 8,344 muodos- 105 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Tulovaihtuvuus, % 12,200 8,344 1,000
Selittävät: vakio 2088,696 2088,696 2,702 **
Työvoimakustannusten 
vuosimuutos kiintein hinnoin, % 4,778 4,410 0,359 0,626 11,9 0,993 2,993 3,953 ***
Määräaikaisia yhteensä, % 16,684 8,529 0,423 0,297 12,9 1,073 4,961 3,814 ***
Naisia, % 57,799 16,852 0,123 0,139 3,5 0,288 8,044 3,597 ***
Henkilötyövuosien lukumäärä 482,478 645,358 -0,091 0,004 -3,1 -0,258 2,111 3,383 **
Lähtövaihtuvuus, % 3,483 3,047 0,491 0,711 12,7 1,062 2,475 3,085 **
Vuosi 2002,943 1,657 -0,147 -1,054 3,1 0,257 -2111,670 -2,727 **
Ulkopuolinen työkokemus, vuotta 9,318 3,937 0,196 0,490 4,5 0,378 4,563 2,416 *
Koulutustasoindeksi 5,246 0,744 0,224 1,911 3,8 0,318 10,027 2,099 *
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 49,3 4,113 12,200
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 50,7 4,231
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus  
 
Mallilla saatiin selitettyä tulovaihtuvuuden keskihajonnasta 49 prosenttia. Selittävistä muuttu-
jista työvoimakustannusten kiinteähintainen vuosimuutos (selitysosuus 12 %), määräaikaisten 
osuus henkilöstöstä (selitysosuus 13 %) ja naisten osuus henkilöstöstä saivat tilastollisesti erit-
täin merkitsevät t-testiarvot. Nämä muuttujat olivat suoraviivaisessa yhteydessä tulovaihtuvuu-
teen. Mitä suurempi organisaation koko on, sitä suurempi on tulovaihtuvuus (riippuvuus tilas-
tollisesti merkitsevä). Lähtövaihtuvuuden kasvaessa (selitysosuus 13 % ja riippuvuus tilastolli-
sesti merkitsevä) tulovaihtuvuus luonnollisesti kasvaa, koska uusia henkilöitä joudutaan rekry-
toimaan poislähteneiden tilalle.  Mitä korkeampi oli koulutustasoindeksi ja mitä enemmän or-
ganisaatiossa oli ulkopuolista työkokemusta, sitä suurempi tulovaihtuvuus organisaatiossa oli. 
Vuosiluvulla oli tulovaihtuvuuteen alentava vaikutus, joten tulovaihtuvuus on alentunut vuosi-
na 2000-2005. 
 
Malli tuo esiin sen, että henkilöstön hankinta on merkittävä organisaation työvoimakustannuk-
sia nostava tekijä henkilöstön korvaamisinvestointien kautta. Varsinkin isoissa organisaatioissa 
henkilöstön korvaamisinvestoinnit ovat merkittävä taloudellisuuttakin huonontava kuluerä, 
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koska niissä henkilöstön määrään suhteutettu hankintatarve on suhteellisesti suurempi kuin 
pienemmissä organisaatioissa.  
 
Yleisesti tunnettu tosiasia on, että mitä enemmän organisaatiossa on määräaikaisia, sitä suu-
rempi tulovaihtuvuus ja myös lähtövaihtuvuus ovat. Tarkastelussa ei ole mukana yliopistoja, 
joissa määräaikaisia niiden toiminnan luonteesta johtuen on kaikkein eniten. Määräaikaisuu-
desta johtuvista henkilöstövaihdoksista aiheutuu henkilöstön hankinta- ja muita korvaamiskus-
tannuksia. Muita määräaikaisuuteen liittyviä haittavaikutuksia ovat motivaatio-ongelmat ja se, 
että määräaikaisten osaamisen kehittämiseen ei panosteta vakinaisten tavoin. Määräaikaiset 
palvelussuhteet ovat usein seurausta eri virkavapauksista, kuten sijaisuuksista, sairauspoissa-
oloista, työnkierrosta, perhevapaista ja muista mm. työelämän joustoon liittyvistä virkavapauk-
sista sekä organisaation tilapäisestä työmäärän lisääntymisestä johtuvista rekrytoinneista, joten 
niitä ei voida välttää. On huomattava lisäksi, että määräaikaisuus antaa nuorille työelämään 
tuleville mahdollisuuden työmarkkinakelpoisuuden kasvattamiseen työkokemuksen muodossa. 
Useat henkilöt pääsevät määräaikaisuuden jälkeen pysyvään palvelussuhteeseen. Tulokset tuo-
vat kuitenkin esiin sen, että määräaikaisuuksien käytössä tulee olla selkeät henkilöstöstrategi-
set pelisäännöt. Määräaikaisuutta tarkasteltaessa tulee analysoida, mistä se johtuu ja mikä yh-
teys sillä on mm. henkilöstön osaamisvarallisuuteen, motivaatioon, työhyvinvointiin ja tätä 
kautta organisaation tuloksellisuuteen sekä kustannusten kautta taloudellisuuteen. 
 
Malli 9.1 osoittaa, että henkilöstön uusrekrytointien seurauksena koulutustaso organisaatiossa 
nousee. Tulos tukee valtion organisaatioiden strategialinjausten käytäntöön saattoa. Linjausten 
mukaan henkilöstöä rekrytoitaessa valinta kohdistuu osaavaan henkilöstöön. Rekrytoitavilta 
edellytetään ammatillista koulutusta ja usein ylemmän korkeakoulututkinnon tai vähintään 
ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista.  
 
Valtio saa ulkopuolista työkokemusta henkilöstörekrytointien kautta, mikä osaltaan pienentää 
vaihtuvuuteen liittyviä osaamisten menetyksiä. Naisvaltaisissa organisaatioissa tulovaihtuvuus 
on myös suurempaa, johtuen naisten miehiä vanhempaan ikärakenteeseen liittyvästä suurem-
masta vanhuuseläköitymisestä. Sen sijaan naisten ja miesten työpaikan vaihdoksissa ei ole 
suurta eroa.  Talousneuvoston sihteeristön tutkimuksen mukaan naiset vaihtavat nykyään työ-
paikkaa yhtä usein kuin miehet. Sen sijaan vuoteen 2001 asti naisten liikkuvuus oli selvästi 
alhaisempaa kuin miesten (Virjo, Aho, Koponen 2007, 272). Mallin 9.1 tulos heijastaa myös 
sitä, että uusrekrytoinnit kohdistuvat yhä useammin naisiin, koska osaavien ja koulutettujen 
naisten tarjonta on työmarkkinoilla lisääntynyt. Näin strategiset linjaukset sukupuolten välises-
tä tasa-arvosta toteutuvat vähitellen ilman erillisiä tukitoimenpiteitäkin.   
 
Henkilöstön tulovaihtuvuuden ja työvoimakustannusten kasvun positiivisen yhteyden selvit-
tämiseksi yksityiskohtaisemmin estimoitiin malli 9.2. Siinä tutkittiin, mitkä tekijät selittävät 
kiinteähintaisten työvoimakustannusten vuosimuutosten vaihtelua organisaatioiden välillä. 
Alle vuoden organisaation palveluksessa olleiden määrän osuuden kasvun myötä työvoima-
kustannukset nousevat (riippuvuus tilastollisesti erittäin merkitsevä). Myös määräaikaisuus 
kasvattaa työvoimakustannuksia, mitä analysoitiin jo edellä. Saman suuntainen vaikutus oli 
kiinteähintaisten henkilötyövuotta kohti laskettujen koulutuskustannusten kasvulla. Koulutus-
kustannukset sisältävät sekä henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan kustannukset että koulu-
tustilaisuuksien kurssimaksut sekä majoitus- ja matkustuskustannukset. Työvoimakustannus-
ten ajassa tapahtunutta kasvua ei voi selittää sillä, että uusrekrytointien seurauksena koulutus-
taso ja sitä kautta palkkataso nousee, koska tulovaihtuvuuden ja henkilötyövuotta kohti lasket-
tujen työvoimakustannusten välillä ei mallikokeiluissa löytynyt riippuvuutta. 
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Malli 9.2  Työvoimakustannusten kiinteähintaista vuosimuutosta selittävät tekijät 
  
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 4,507 muodos- 169 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työvoimakustannusten vuosimuutos 
kiintein hinnoin, % 4,554 4,507 1,000
Selittävät: vakio -862,506 -862,506 -2,217 *
Alle vuoden palveluksessa olleiden 
%-osuus 3,991 3,380 0,282 0,343 7,2 0,326 1,367 3,437 ***
Määräaikaisia yhteensä, % 18,511 10,061 0,194 0,104 4,5 0,204 1,932 3,134 **
Vuosi 2002,858 1,667 0,145 0,431 2,3 0,104 862,701 2,218 *
Koulutuskustannukset kiintein 
hinnoin, euroa/htv 1306,301 926,979 0,169 0,001 2,8 0,127 1,060 2,159 *
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 16,9 0,761 4,554
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 83,1 3,746
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus  
 
Yhteenvetona voidaankin todeta että, uuden henkilöstön hankinta maksaa, mikä on otettava 
huomioon mm. määräaikaisten käyttöön liittyvissä strategialinjauksissa sekä henkilöstön orga-
nisaatiossa pysyttämiseen liittyvissä johtamistoimenpiteissä. Haitallisen suuri vaihtuvuus aihe-
uttaa lisäksi epäsuoria kustannuksia. Näitä ovat organisaation tuottavuusmenetykset sinä aika-
na, kun tehtävä on täyttämättä sekä oman henkilöstön perehdyttäjänä toimimisesta aiheutuvat 
kustannukset (perehdyttäjien perehdyttämisajan työvoimakustannukset ja oman työn tuotta-
vuudessa tapahtuvat menetykset). 
 
Henkilöstön hankintaa voidaan tehostaa ja säästää siihen liittyviä kustannuksia, jos organisaa-
tiolla on rekrytoinnin apuna käytössä sähköinen Internet-pohjainen tietojärjestelmä. Esimer-
kiksi USA:n liittovaltioissa on ollut käytössä vuorovaikutteinen Web -järjestelmä ”USA 
JOBS”, jolla on nopeutettu työnantajatiedon välitystä ja työnhakuprosessia (O’Leary, Lind-
holm, Whitford, Freeman 2002). Järjestelmän käyttö on alentanut henkilöstön hankintakustan-
nuksia ja nopeuttanut rekrytointiin liittyvän tiedon välitystä.  
 
Mallilla 9.3 on tutkittu koulutustasoa selittäviä tekijöitä henkilöstön hankinnan näkökulmasta. 
Mitä enemmän organisaatiossa on asiantuntijoita, sitä korkeampi koulutustaso on (selitysosuus 
mallin 45 prosentin kokonaisselitysosuudesta 34 prosenttiyksikköä). Korkean koulutustason 
omaaviin organisaatioihin liittyy lisäksi määräaikaisten suhteellisen suuri osuus henkilöstöstä, 
henkilöstön korkea keski-ikä ja valtion mediaanitason yläpuolella oleva lähtövaihtuvuus.  
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Malli 9.3  Koulutustasoindeksiä selittävät tekijät henkilöstön hankinnan näkökulmas-
ta  

  
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 0,730 muodos- 345 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Koulutustasoindeksi 5,270 0,730 1,000
Selittävät: vakio 1,509 1,509 2,659 **
Asiantuntijoita henkilöstöstä, % 41,378 20,669 0,586 0,020 33,8 0,247 0,843 14,146 ***
Määräaikaisia yhteensä, % 21,163 10,579 0,219 0,019 5,9 0,043 0,394 6,566 ***
Keski-ikä, vuotta 44,827 2,413 0,173 0,058 3,3 0,024 2,594 4,625 ***
Lähtövaihtuvuus-dummy 2 0,449 0,498 -0,181 -0,159 2,0 0,014 -0,072 -2,617 **
Keski-ikä vuotta Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 45,0 0,328 5,270
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 55,0 0,402
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus ja muut opetus- ja koulutuspalvelut
2 Lähtövaihtuvuus = 1, jos lähtövaihtuvuus on alle mediaanin ja 0, jos lähtövaihtuvuus on mediaanin tai yli  
 
Tulokset tuovat esiin sen, että henkilöstön hankintaprosessiin liittyvissä strategioissa tulee 
kiinnittää huomiota edellä esiin tuotuihin määräaikaisuusongelmiin ja henkilöstön pysyttämi-
seen organisaatiossa erityisesti ylemmillä koulutustasoilla. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että valtionhallinnon HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja 
edesauttaa tehokasta henkilöstön hankintaa. Edelleen tutkimustulokset viittaavat siihen, 
että hankinnassa tulee kiinnittää huomiota henkilöstön hankinnasta ja perehdyttämisestä 
aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin, määräaikaisuuskysymykseen sekä osaamisva-
rallisuuden ylläpidon ja kasvattamisen tärkeyteen. 
 
 
9.6.2  Henkilöstön kohdentaminen 
 
Henkilöstön jatkuva uusiin tehtäviin kohdentaminen on yksi keskeisimmistä johtamistoimin-
noista. Tärkeää on, että kukin henkilö toimii tehtävissä, jotka vastaavat hänen osaamistaan 
sekä ovat riittävän haastavia ja vaativuustasoltaan jatkuvasti nousevia. Edellä mainittu osaami-
sen optimaalinen hyväksikäyttö ja tehostaminen kasvattavat henkilöstön osaamisvarallisuutta 
ja nostavat tuottavuutta (ks. Hatch, Jeffrey 2004, 1156-1158). Tässä luvussa selvitetään  
 

Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio tehokasta henkilöstön kohden-
tamista ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota henkilöstön kohden-
tamisen tehostamisessa valtionhallinnossa? 

 
Henkilöstöstrategian keskeisenä tavoitteena on luoda henkilöstölle sellainen toimintaympäris-
tö, jossa optimoidaan henkilöstön työtyytyväisyys, jatkuva kehittyminen ja tuloksellisuus. Val-
tiolla työtyytyväisyyteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat johtaminen ja henkilöstön kehit-
tämisen tuki, osaaminen, työn sisällölliset tekijät ja palkinta.  
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Miten valtiolla tehtävien kohdentaminen toteutuu ja pystytäänkö sillä saavuttamaan henkilös-
tön tehtäviin sijoittamiselle asetetut tavoitteet, tutkittiin regressiomallilla 9.4, jossa selitettävä-
nä kohdentamisen operationaalisena mittarina on henkilöstön sisäinen vaihtuvuus.  
 
Malli 9.4  Sisäistä vaihtuvuutta selittävät tekijät 
  
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 4,556 muodos- 721)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Sisäinen vaihtuvuus, % 3,201 4,556 1,000
Selittävät: vakio 37,549 37,549 5,564 ***
Ulkopuolinen työkokemus, vuotta 10,846 3,321 -0,345 -0,626 15,7 0,716 -6,788 -4,481 ***
Työtyytyväisyys yhteensä 3,332 0,284 -0,225 -9,164 12,9 0,586 -30,534 -4,591 ***
Koulutuskustannukset kiintein 
hinnoin, euroa/htv 1355,5 907,382 0,116 0,002 5,1 0,232 2,975 3,594 ***
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 33,7 1,534 3,201
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 66,3 3,022
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus ja muut opetus- ja koulutuspalvelut  
 
Mallilla 9.4 saatiin selitettyä 34 prosenttia organisaatioiden sisäisen vaihtuvuuden keskihajon-
nasta. Selittäviksi muuttujiksi valikoituivat organisaation ulkopuolinen työkokemus (seli-
tysosuus 16 %), henkilöstön työtyytyväisyys (selitysosuus 13 %) ja koulutuskustannukset (se-
litysosuus 5 %). Kaikkien selittävien muuttujien t-testiarvot olivat tilastollisesti erittäin merkit-
seviä.  
 
Henkilöstön työtyytyväisyyden kasvaessa sisäinen liikkuvuus alenee. Työtyytyväisyyttä mita-
taan indeksillä, joka saa arvot 1-5, ks. liitteet 2.1 ja 2.2.  Tulokset heijastavat sitä, että henki-
löiden tyytyväisyys nykyiseen työhön, mm. työn sisältöön, palkintaan, yksikön johtamiseen ja 
kehittymisen tukeen, kannustaa pysymään nykyisissä tehtävissä. Toisaalta taas työtyytyväi-
syyden huonontuessa, pyritään esimerkiksi työyksikön vaihdolla parantamaan työtyytyväisyy-
den taustalla olevia tekijöitä. Riippuvuus voi olla myös toisen suuntainen. Esimerkiksi organi-
saatiomuutoksesta aiheutuvat sisäiset työpaikan vaihdokset saattavat huonontaa työtyytyväi-
syyttä muutosvastarinnasta tai -pelosta johtuen. 
 
Mitä enemmän organisaation henkilöstöllä on ulkopuolista työkokemusta, sitä vähäisempi tar-
ve on vaihtaa organisaation sisällä työpaikkaa. Selitys löytyy siitä, että työuran alussa uudessa 
työpaikassa motivaatio on korkeimmillaan ensimmäisinä vuosina. Tällöin ei olla valmiita heti 
siirtymään uusiin tehtäviin edes organisaation sisällä. Verbruggenin ja Baeten tutkimusten 
mukaan henkilöillä, jotka ovat työskennelleet organisaatiossa korkeintaan 2 tai yli 15 vuotta, 
motivaatio on kaikkein korkein (Verbruggen, Baeten 2006, 141). Myös Sirota ym. ovat saaneet 
samansuuntaisia tuloksia (Sirota, Mischkind, Meltzer 2005). Henkilöiden töiden sisällön haas-
tavuuden kasvu parantaa työtyytyväisyyttä ja edistää pysyvyyttä organisaatiossa. Jos taas hen-
kilöillä töiden sisältö pysyy samana, suurimmalla osalla on työtyytyväisyysongelmia ja he et-
sivät aktiivisesti toisia tehtäviä (Holbeche 2001, 177).   
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Viitteitä siitä, että sisäisten työpaikan vaihdosten yhteydessä panostetaan myös osaamisen pa-
rantamiseen ja muutoskoulutukseen, antaa koulutuskustannusten ja sisäisen vaihtuvuuden suo-
raviivainen riippuvuus. Näin myös koulutuksella pyritään kehittämään henkilön osaamista 
uusiin tehtäviin siirryttäessä, mikä toteuttaa hyvän henkilöstöstrategian linjauksia. 
  
Tutkimuskysymyksen syvällisemmäksi analysoimiseksi työtyytyväisyyden muodostumisen 
osalta, estimoitiin malli 9.5. Siinä selitettävänä muuttujana on työtyytyväisyys ja selittävinä 
muuttujina koulutuskustannukset, sisäinen vaihtuvuus, osaamistasoindeksi ja henkilöstön kes-
ki-ikä.  
 
Malli 9.5   Sisäinen vaihtuvuus työtyytyväisyyttä selittävänä tekijänä2 
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 0,287 muodos- 681)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työtyytyväisyys yhteensä 3,326 0,287 1,000
Selittävät: vakio 4,048 4,048 7,542 ***
Koulutuskustannukset kiintein 
hinnoin, euroa/htv 1389,251 922,515 0,601 0,0002 30,4 0,087 0,218 5,218 ***
Sisäinen vaihtuvuus, % 3,390 4,621 -0,219 -0,023 8,2 0,024 -0,079 -4,193 ***
Osaamistasoindeksi 5,281 0,445 0,023 0,277 1,0 0,003 1,465 3,566 ***
Keski-ikä, vuotta 45,673 2,435 -0,333 -0,051 14,4 0,041 -2,326 -3,310 **
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 54,0 0,155 3,326
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 46,0 0,132
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus ja muut opetus- ja koulutuspalvelut  

  2 Osaamistasoindeksi =  (0,5 * koulutustasoindeksi) + (0,35 * (sisäinen työkokemus, vuotta / 2,1))  
  + (0,15 * (ulkopuolinen työkokemus, vuotta / 1,8)) 
 
Kaikki muut muuttujat, paitsi keski-ikä, saivat tilastollisesti erittäin merkitsevät t-testiarvot ja 
keski-iänkin kohdalla t-testiarvo oli merkitsevä. Mallin kokonaisselitysosuus oli 54 prosenttia. 
Koulutuskustannukset selittivät työtyytyväisyyden keskihajonnasta 30 prosenttia. Sisäisen 
vaihtuvuuden kasvaessa työtyytyväisyys aleni (selitysosuus 8 %).  

Mitä enemmän henkilöstökoulutukseen panostetaan, niin sitä työtyytyväisempää henkilöstö 
on. Osaamistasoindeksin, joka koostuu henkilöstön koulutustasosta sekä ulkoisesta ja sisäises-
tä työkokemuksesta (ks. määrittely mallin alaviitteessä ja liitteessä 3), noustessa työtyytyväi-
syys parani. Tulos todistaa sen yleisesti tunnetun tosiasian, että henkilö kokee itsensä motivoi-
tuneeksi ja selviytyy ilman stressiä työstään, jos hänellä on siihen soveltuva ja mahdollisim-
man laaja-alainen osaaminen. Wikströmin mukaan ”Tutkimukset osoittavat kiistattomasti, että 
työyhteisö, työn psyykkinen haastavuus, työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisäl-
töön sekä se, että omaan osaamiseen luotetaan työpaikalla, ovat ykkösasioita hyvän työmoti-
vaation saavuttamisessa. Ja työmotivaatio on edellytys myös luovuuden ylläpitämiseen” (Wik-
ström 2006, 10).  

Mallien 9.4 ja 9.5 tulosten pohjalta sisäinen liikkuvuus näyttääkin olevan pääosin seurausta  
organisaatiossa pitempään työskennelleen, koulutetun ja kokeneen henkilöstön motivaation ja 
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osaamisen parantamistarpeesta. Tosin työtyytyväisyyden lasku voi olla seurausta henkilöstön 
kielteisestä suhtautumisesta työpaikan vaihdoksiin organisaation sisällä, kuten jo edellä todet-
tiin. Henkilöstötilinpäätösinformaatio nostaa esiin henkilöstön hyvän muutosjohtamisen tar-
peen organisaation rakennemuutosten yhteydessä. 
 
Organisaation henkilöstön keski-iän kohoamisen myötä työtyytyväisyys laskee (vrt. edellä 
esitetyt tutkimustulokset iän vaikutuksesta motivaatioon). 
 
Henkilöstön kohdentamisprosessissa henkilöstötilinpäätös toimii työtyytymättömyyden ja uu-
delleen kohdistamistarpeen ja parantamistoimenpidetarpeiden tunnistajana. Henkilöstökiertoa 
organisaation sisällä ei ole tarpeellista pitää yleisenä motivaation ja osaamisen parantamistoi-
menpiteinä, vaan se tulee kohdistaa pääosin henkilöihin, joilla on motivaatio-ongelmia nykyi-
sissä tehtävissään ja/tai työyksikössään ja halu rikastuttaa töidensä sisältöä. Edellytyksenä työ-
tehtävien vaihdokselle on myös se, että tällä on mahdollista parantaa henkilön työnteon edelly-
tyksiä, motivaatiota ja osaamista. Näin toteutettuna henkilöstön uudelleenkohdentamisella 
osaltaan vältetään osaavan henkilöstön turhat eroamiset organisaation palveluksesta ja samalla 
parannetaan motivaatiotekijän kautta organisaation tuloksellisuutta.  
 
Tutkimustulokset osoittavat, että valtionhallinnon HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja 
edesauttaa tehokasta henkilöstön kohdentamista. Edelleen tutkimustulokset viittaavat 
siihen, että oikein toteutetulla yksilökeskeisellä kohdentamisella pystytään parantamaan 
ennen kaikkea tyytymättömien henkilöiden motivaatiota ja osaamista.  
 
 
9.6.3  Osaamisen johtaminen 
 
Osaamisen johtamisen prosessi koostuu tiedon havaitsemisesta, kasvattamisesta ja luonnista, 
arvioinnista, jakamisesta sekä tiedolla vaikuttamisesta (Jashapara 2004). Osaaminen on valtiol-
le tyypillisissä tieto-organisaatioissa kriittinen tuotannontekijäpanos, johon perustuu organisaa-
tioiden menestys nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa. Siksi tämän ydinpanoksen hankintaan, 
ylläpitoon ja kasvattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jokaisen organisaation henki-
löstöstrategian toteutuksessa organisaatiokohtaisen osaamisen ylläpito, kasvattaminen sekä 
siirto ovat tärkeimpiä tehtäviä, joihin sen menestys toimintafunktionsa toteuttajana perustuu. 
Carmelin ja Schaubroeckin mukaan korkealaatuiset, koulutustasoon, koulutuspanostuksiin ja 
työkokemukseen perustuvat henkilöstövoimavarat eivät ole yksin riittävä tae suorituksen pa-
rantamiseksi. Tähän päästään yhdistämällä laadukkaat henkilöstövoimavarat organisaation 
sellaisten strategisten resurssien käyttöön, jotka vaikuttavat tuloksiin, kuten asiakastyytyväi-
syyteen, tuotteiden laatuun, taloudelliseen tulokseen ja palvelujen vaikuttavuuteen (Carmeli, 
Schaubroeck 2005). 
 
Myös Kaplan ja Norton toteavat kirjassaan, että aineettomilla varoilla, kuten tiedolla ja tekno-
logialla on harvoin suora vaikutus taloudelliseen tulokseen (Kaplan, Norton 2001, 66). Aineet-
tomien varojen parannusvaikutukset tapahtuvat kausaalisesti kahden kolmen välitilan kautta. 
Esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämisinvestoinnit johtavat palvelujen laadun parantu-
miseen. Parempi laatu johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen. Parempi asiakastyytyväi-
syys johtaa asiakkaiden suurempaan lojaliteettiin. Tämä taas lisää myyntituloja ja taloudellista 
liikkumavaraa. 
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Henkilöstötilinpäätösmenettelyssä keskeisenä asiana on tuoda esiin osaamisen johtamisen tär-
keys organisaation henkilöstövarallisuuden kasvattajana ja tuottavuuden synnyn peruspilarina, 
vrt. Osaamisen johtamisen opas (Valtiovarainministeriö 2000).  
 
Tässä osatutkimusongelmana on tutkia  
 

Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio tehokasta henkilöstön osaamisen 
johtamista ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota henkilöstön 
osaamisen johtamisen tehostamisessa valtionhallinnossa? 
 

Osaamisen johtaminen sisältää organisaation strategioiden ja toiminnan pohjalta tapahtuvan 
organisaation tarvitseman osaamisen määrittelyn tehtävärooleittain, henkilötasoisen osaamis-
ten määrittelyn sekä ns. osaamisen vajeanalyysiin perustuvan osaamisen kehittämistarpeiden 
määrittelyn. Seuraavaksi päätetään tavoista ja toimenpiteistä, joilla huolehditaan puuttuvan 
osaamisen hankinnasta sekä kehittämisestä organisaation kehittämis- ja muutostarpeiden mu-
kaisiksi. Henkilöstön ikääntymisestä johtuvan vanhuuseläkkeelle siirtymisen, myötä organi-
saatiokohtaisen osaamisen siirto kokeneilta nuoremmille on yksi strateginen johtamistehtävä. 
Osaamisen johtaminen on välttämätön henkilöstöprosessi, jotta perusteellinen henkilöstösuun-
nitelma on mahdollista tehdä (Valtiovarainministeriö 2005c, 34-44). 
 
Henkilöstötilinpäätöksen osaamista koskevat tunnusluvut kuvaavat ammatillista koulutustasoa, 
annetun henkilöstökoulutuksen määrää ja siihen käytettyä työaikaa sekä ammattitaidon paran-
tamiseen kohdistettuja investointeja. Tutkimuksessa muodostettiin siksi osaamistasoa kuvaava 
muuttuja, joka koostui ammatillisesta koulutustasosta sekä organisaatiossa ja sen ulkopuolella 
hankitusta työkokemuksesta (ks. mallin 9.5 alaviite ja liite 3). 
 
Mallissa 9.6 on tarkasteltu, mitkä tekijät ovat yhteydessä osaamistasoon. Muuttujakokeilujen 
pohjalta malliin valikoituivat työkokemusta heijastava henkilöstön keski-ikä, työtyytyväisyys 
yhteensä, sairauspoissaolot (työpäivää/henkilötyövuosi) ja sisäinen vaihtuvuus eli tutkimusase-
telman mukaisia asioita (ks. kuvio 9.1 ja taulukko 9.1).  
 
 Malli 9.6  Osaamistasoindeksiin yhteydessä olevat tekijät 
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 0,454 muodos- 75)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Osaamistasoindeksi 5,299 0,454 1,000
Selittävät: vakio -2,971 -2,971 -3,470 ***
Keski-ikä, vuotta 45,786 2,416 0,094 0,162 8,1 0,037 7,412 11,945 ***
Sairauspoissaolot, tpv/htv 8,893 2,674 -0,448 -0,065 17,2 0,078 -0,579 -5,264 ***
Työtyytyväisyys yhteensä 3,314 0,277 0,108 0,414 2,7 0,012 1,371 3,398 **
Sisäinen vaihtuvuus, % 3,508 4,826 0,047 0,019 0,9 0,004 0,066 2,752 **
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 28,9 0,131 5,299
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 71,1 0,323
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
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Koska merkittävä osa organisaatiotason ydinosaamisesta hankitaan työkokemuksen kautta, 
niin organisaation henkilöstön keski-ikä on yksi merkittävimmistä osaamiseen tasoon vaikut-
tavista tekijöistä (selitysosuus 8 % ja muuttujan riippuvuus on tilastollisesti erittäin merkitse-
vä). 
 
Yllättävää on se, että sairauspoissaolojen ja osaamistasoindeksin välillä on erittäin suuri kään-
teinen yhteys (selitysosuus 17 % ja riippuvuus on tilastollisesti erittäin merkitsevä). Tämä pal-
jastaa, useissa tutkimuksissa ja mallin 9.5 yhteydessä todetun tosiasian, että mitä osaavampi 
henkilö on ja mitä mielenkiintoisempia tehtäviä hänellä on, sitä helpommin henkilö selviytyy 
työtehtävistään ja jopa nauttii työstään. Tämä alentaa työstressiä ja parantaa tyytyväisyyttä 
työhön. Näillä tekijöillä on taas sairauspoissaoloja alentava vaikutus (vrt. esim. Karasek, Theo-
rell 1990). Tulosta tukee myös työtyytyväisyyden ja osaamistason välillä oleva suoraviivainen 
yhteys eli työtyytyväisyys liittyy oleellisena osana osaamiseen (vrt. Wikström 2006). Terveys 
2000 tutkimuksen tulokset osoittavat, että hyvä koulutustausta liittyy vahvasti hyvään työky-
kyyn. Tutkimuksen mukaan vähiten koulutusta saaneista työikäisistä yksi kolmesta on työky-
vyltään rajoittunut, mutta akateemisesti koulutetuista harvempi kuin yksi kymmenestä (Gould,  
Ilmarinen, Järvisalo, Koskinen 2006, 316).  Monet tutkimukset osoittavat, että töissä, joiden 
tekijöillä on huono työn hallinta ja samalla suuret työn vaatimukset, haitallisen kuormittumisen 
ja terveyden heikentymisen todennäköisyys kasvaa (Vahtera, Pentti 1999, 6).   
 
Sisäinen vaihtuvuus kasvattaa osaamista, joten oikein kohdistettuna ja jos siihen liittyy kehit-
tämistä tukevia toimenpiteitä, henkilöstökierto on yksi osaamisen kehittämiskeino (vrt. edelli-
sen luvun 9.6.2 johtopäätökset).  
 
Mallilla 9.7 tutkittiin, mitä tekijät ovat yhteydessä osaamisen johtamiseen eli osaamisen joh-
tamismenettelyn olemassaoloon ja toteutetun henkilöstökoulutuksen laajuuteen. Selittäviksi 
muuttujiksi valikoituivat mallikokeilujen jälkeen työtyytyväisyys yhteensä, korkeaa ammatil-
lista osaamispotentiaalia kuvaava ylempi korkeakoulututkinto ja sairauspoissaolot (työpäi-
vää/henkilötyövuosi).   
 
Malli 9.7  Osaamisen johtamiseen vaikuttavat tekijät 2 

  
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 22,458 muodos- 58 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Osaamisen johtamisindeksi 52,257 22,458 1,000
Selittävät: vakio -45,306 -45,306 -1,417
Työtyytyväisyys yhteensä 3,342 0,260 0,376 43,332 18,9 4,236 144,832 4,511 ***
Ylempi korkeakoulututkinto, % 37,064 18,066 -0,212 -0,546 9,3 2,096 -20,252 -3,897 ***
Sairauspoissaolot, tpv/htv 9,276 2,901 -0,319 -2,913 12,0 2,696 -27,018 -3,518 ***
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 40,2 9,028 52,257
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 59,8 13,431
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus ja muut opetus- ja koulutuspalvelut  

  2 Osaamisen johtamisindeksi =   ((henkilöiden %-osuus,  joille on tehty osaamiskartoitus) + 
(koulutusta saaneiden henkilöiden %-osuus organisaatiois-
sa))/2) 
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Työtyytyväisyyden parantuessa ja sairauspoissaolojen vähentyessä organisaation osaamisen 
johtamista kuvaava indeksi nousee (riippuvuudet ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä). Tulos 
edelleen vahvistaa sitä, että organisaation osaamisen kehittämispanostuksilla on selkeä yhteys 
työtyytyväisyyden parantumiseen ja sairauspoissaolojen vähentymiseen. Tätä tukevat myös 
monet tutkimukset, jotka osoittavat, että mitä paremmin työn vaatimukset ja henkilön osaami-
nen pystytään sovittamaan yhteen, sitä korkeampi on henkilön suorituksen ja työtyytyväisyy-
den taso (Spencer 1997, 17).  
 
Ammatillisella koulutuksella hankittu perusosaaminen täydentyy työssä opittujen tietojen ja 
taitojen avulla, jolloin päästään organisaatiokohtaiseen syvälliseen ydinosaamiseen. Siksi ko-
kenut henkilöstö pitäisi motivoida osaamisen jakamiseen nuoremmille jo paljon ennen varsi-
naista eläkkeelle siirtymistä. Henkilöstöstrategioiden tulisi sisältää selkeät osaamisen siirron 
periaatteet, kannustimet ja menettelyt. Valtiolla asiaa on pohdittu ”Osaamisen suunnitelmalli-
nen siirto -hankkeessa” (Valtiovarainministeriö 2003d).  
 
Yllättävää on se, että mitä enemmän organisaatiossa on ylemmän korkeakoulututkinnon suorit-
taneita, sitä alhaisemman arvon osaamisen johtamisindeksi saa. Lieneekö kyse siitä, että orga-
nisaatioissa, joissa on paljon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, esimerkiksi osaa-
miskartoituksilla on vähäisempi merkitys osaamisen kehittämistarpeiden tunnistajana ja osaa-
misen kehittyminen tapahtuu enemmän haastavia töitä tehden. Asiantuntijat, joita ovat yleensä 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, eivät Sveibyn mukaan myöskään pidä yksilön 
vapautta rajoittavista säännöksistä (Sveiby 1990, 62). Myös henkilöstön valtuuttaminen saattaa 
olla mallin ilmaisemaa riippuvuutta tukeva tekijä (ks. Rollinson, Ausen 2002, 57-58). Ylem-
män koulutuksen saaneille on tunnusomaista, että heiltä odotetaan vastuuta omasta tavoitteelli-
sesta kehittämisestään ja myös työnteon sisällöstä. Tällöin osaamiskartoitusten merkitys kehit-
tymisen välineenä on vähäisempi. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että valtionhallinnon HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja 
edesauttaa tehokasta henkilöstön osaamisen johtamista. Edelleen tutkimustulokset viit-
taavat siihen, että osaamisen johtaminen ja siihen liittyvät kehittämispanostukset paran-
tavat henkilöstön motivaatiota ja alentavat sairauspoissaoloja. Sen sijaan ylemmällä kou-
lutustasolla osaamisen johtamista ei koeta tärkeäksi.  

9.6.4 Hyvinvoinnin johtaminen 
 
Henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen on laaja käsite (ks. kuvio 9.1 sekä taulukko 9.1). Se si-
sältää henkilöstön työtyytyväisyydestä ja motivaatiosta huolehtimisen sekä fyysiseen ja henki-
seen työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen yhteydessä olevia asioita. Hyvinvointiin liittyviä 
mittareita ovat työtyytyväisyysbarometri, sairauspoissaolojen määrää ja frekvenssiä kuvaavat 
mittarit, lähtövaihtuvuus, työkyvyttömyyseläköityminen sekä erilaiset työkykymittarit. Luon-
nollisesti on tärkeää kiinnittää huomiota myös sairauspoissaoloista ja niiden hoidosta aiheutu-
viin kustannuksiin. Ensiarvoisen tärkeitä ovat myös menettelytavat ja oikein kohdennetut in-
vestointipanostukset, joilla voidaan ylläpitää ja parantaa työhyvinvointia.  
 
Tarkoituksena on selvittää   
 

Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio tehokasta henkilöstön hyvin-
voinnin johtamista ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota henkilös-
tön hyvinvoinnin johtamisen tehostamisessa valtionhallinnossa? 
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 9.6.4.1 Työtyytyväisyys ja motivaatio 
 
Henkilöstön strategisista mittareista työtyytyväisyys on yleisimmin hyväksikäytetty mittari 
työilmapiirin kuvaajana ja kehittämiskohteiden tunnistajana sekä tehtyjen kehittämistoimenpi-
teiden vaikuttavuuden todentajana.  Se on muodossa tai toisessa käytössä suurimmassa osassa 
valtion organisaatioita (Lehtonen 2006b).  Työtyytyväisyys mittaa henkilöiden jaksamista ja 
motivaatiota, jotka ovat olennainen osa jokaisen organisaation henkilöstöstrategiaa.  
 
Valtiolla työtyytyväisyyden mittausten yleistyminen on pitkälti seurausta henkilöstötilinpää-
tösten käyttöönotosta. Henkilöstötilinpäätöksen ensimmäisen käsikirjan mukana organisaati-
oille annettiin veloituksetta käyttöön henkilöstötilinpäätösprojektissa kehitetty työtyytyväi-
syysbarometri (Valtiovarainministeriö 1996a, 124-137). Se sisälsi itse työtyytyväisyyttä mit-
taavat kysymykset, indeksien laskentasäännöt sekä tietojärjestelmäsovelluksen. Järjestelmä 
voitiin asentaa organisaation tietoverkkoon ja jokainen henkilö vastasi kyselyyn omalta työ-
asemaltaan. Järjestelmällä voitiin tuottaa myös vakioraportit. Työtyytyväisyysbarometrin ky-
symyssisällön pohja perustui ”Henkilöstövoimavarojen hallintaa ja laskentajärjestelmiä käsit-
televään” kirjaan (Lehtonen 1994, 74-76). Järjestelmä annettiin veloituksetta käyttöön kaikille 
sitä haluaville, myös valtion ulkopuolisille organisaatioille. Valtion ulkopuoliset työterveys-
palvelujen tarjoajat ovat osittain hyväksikäyttäneet ensimmäisen ja uudemman työtyytyväi-
syysbarometrin tietosisältöä.  
 
Vuodesta 2004 alkaen Valtiovarainministeriö on antanut valtion organisaatioille veloituksetta 
käyttöön aikaisempaa kehittyneemmän VMBaro -henkilökyselyjärjestelmän, joka on kehitetty 
henkilöstötilinpäätöshankkeen toimesta. Tällä organisaatiot voivat tehdä työtyytyväisyystut-
kimusten ohella myös palkkausjärjestelmän toimivuustutkimuksia. Järjestelmä tarjoaa  
vakiokysymyssisällön useine taustatietoineen, laajan valmisraporttipaketin ja historiatiedot. 
Kaikkien järjestelmää käyttävien organisaatioiden tiedot ovat samalla palvelukeskuskoneella, 
joka mahdollistaa laajan vertailutietojen saannin oman organisaation työtyytyväisyystutkimuk-
sen tietojen lisäksi. Tätä ominaisuutta ei ollut vanhassa työtyytyväisyysbarometri-
sovelluksessa. 
 
Työtyytyväisyys, sen seuranta ja parantaminen ovat oleellisin osa henkilöstötilinpäätöskehik-
koa ja -menettelyä.  Jäljempänä selvitetään empiirisen analyysin pohjalta 
 

Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio työtyytyväisyyden ja motivaati-
on ylläpitoa ja parantamista ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota 
työtyytyväisyyden ja motivaation ylläpidossa ja parantamisessa valtionhallinnossa? 

 
Työtyytyväisyyttä tutkitaan vuosina 2000-2005 henkilöstötilinpäätöksen organisaatiokohtaisen 
tunnuslukuaineiston pohjalta sekä  erikseen vuosina 2004-2005 yksilötasoisen VMbaro 
-aineiston pohjalta.  
 
 
Työtyytyväisyysanalyysi henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuaineiston pohjalta 
 
Työtyytyväisyysindeksien tasot organisaatiossa sekä sen eri yksiköissä ja henkilöstöryhmissä 
tuovat esiin keskeisimmät henkilöstön johtamiseen, palkintaan, kehittymiseen ja työyhteisöön 
liittyvät parantamiskohteet. Kipupisteet löytyvät erityisesti, kun työtyytyväisyysindeksejä ver-
rataan oman organisaation eri yksiköissä ja henkilöstöryhmissä sekä valtion henkilöstötilinpää-
tösten ja VMBaron tarjoamaan vertailutietoon. Ei riitä, että ainoastaan tunnistetaan työtyyty-
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väisyyden tila, vaan pitää ryhtyä konkreettisiin työyhteisön parantamistoimenpiteisiin. Näin 
lukuisat valtion organisaatiot ovat tehneetkin ja saaneet vaikuttavia tuloksia (ks. esim. Valtio-
varainministeriö 2007a, 78-127). Tämä taas on todennettu seurattaessa työtyytyväisyysindek-
sien tason kehitystä ajassa.  
 
Myös jäljempänä läpikäytäviä muita työhyvinvointimittareita käytetään samalla tavalla vä-
lineellisesti hyväksi kuin työtyytyväisyysindeksejä.  
 
Kehittämistyön kannalta on tärkeää tunnistaa keinot, joilla voidaan vaikuttaa työtyytyväisyy-
teen ja sen taustalla oleviin tekijöihin, kuten motivaatioon. Nämä ovat keskeisimpiä työsuori-
tuksen ja myös itsensä kehittämisen osatekijöitä, joista osaaminen on yksi tärkeimmistä.   
  
Mitkä tekijät vaikuttavat työtyytyväisyyden muodostumiseen? Sitä tutkittiin mallilla 9.8, jossa 
selittävinä muuttujina ovat koulutuskustannukset, vuosi, sukupuoli (miehet), keski-ikä ja pal-
velussuhteen vakinaisuus. 
 
Malli 9.8   Työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät 
  
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 0,241 muodos- 173 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työtyytyväisyys yhteensä 3,288 0,241 1,000
Selittävät: vakio -62,812 -62,812 -3,278 **
Koulutuskustannukset kiintein 
hinnoin, euroa/htv 1206,643 794,062 0,390 0,0001 15,1 0,036 0,142 5,408 ***
Vuosi 2002,931 1,693 0,202 0,033 4,7 0,011 66,757 3,481 ***
Miehiä, % 39,200 14,881 -0,066 -0,004 1,5 0,004 -0,144 -3,099 **
Keski-ikä, vuotta 45,370 2,467 -0,200 -0,020 4,0 0,010 -0,890 -2,787 **
Palvelussuhteen vakinaisuus, % 79,849 11,851 0,103 0,003 1,5 0,004 0,234 1,973 o

Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 26,8 0,065 3,288
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 73,2 0,177
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus ja muut opetus- ja koulutuspalvelut  
 
Koulutusinvestointien lisääntymisen myötä henkilöstön työtyytyväisyys paranee (muuttujan t-
testiarvo oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ja selitysosuus 15 %). Vaikka henkilöstökoulutus 
on vain osa osaamisen parantamiskeinoista, se heijastaa laajemminkin organisaation osaamisen 
kehittämismyönteisyyttä. Näin osaaminen ja sen kehittäminen on yksi keskeisimmistä työtyy-
tyväisyyden parantamiskeinoista. Siksi organisaatiossa tulee panostaa sekä henkilöstökoulu-
tukseen että työssä kehittymiseen, kuten jo osaamisen johtamista käsittelevässä luvussa tuli 
ilmi. Henkilöstön kehittämisen ja työtyytyväisyyden voimakas positiivinen korrelaatio on to-
dettu monissa tutkimuksissa (ks. esim. Crossan, Hulland 2002, 720-721). Crossan ja Hulland 
saivat tutkimuksessaan korkean positiivisen korrelaation henkilökohtaisen oppimisen ja henki-
löstön työtyytyväisyyden välille. 
 
Vuosina 2000-2005 työtyytyväisyys on parantunut (vuosimuuttuja selitti 5 % keskihajonnasta 
ja riippuvuus oli tilastollisesti erittäin merkitsevä). Tämä kertonee valtiolla ja sen organisaati-
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oissa tehtyjen laajojen johtamiseen ja työyhteisöjen tilaan kohdistettujen kehittämistoimenpi-
teiden myönteisistä tuloksista. Kehittämistoimenpiteisiin ryhtymistä ovat osaltaan edesautta-
neet työtyytyväisyysmittausten hyväksikäytön yleistyminen organisaatioissa. Työtyytyväi-
syysmittauksilla on saatu kokonaiskuva työtyytyväisyyden todellisesta tilasta ja paikallistettu 
ne kipupisteet, joihin kehittämistoimenpiteet tulee kohdentaa. Vuosittain tehdyillä mittauksilla 
on taas seurattu sitä, onko kehittämistoimenpiteillä ollut tavoiteltu vaikutus johtamiskäytän-
töjen ja työyhteisöjen tilan parantumiseen ja sitä kautta tuloksellisuuden parantumiseen.  
 
Myös henkilöstön palvelussuhteen vakinaisuus paransi organisaation henkilöstön työtyytyväi-
syyttä, vaikkakin riippuvuus ei ollut tilastollisesti edes melkein merkitsevä. Henkilöt ovat mo-
tivoituneita antamaan osaamisensa, myös hiljaisen tiedon työnantajan käyttöön ja kehittämään 
työprosesseja, jos heillä on suhteellisen varma työpaikka. Samalla he ovat valmiit kehittämään 
työpaikkakohtaista osaamistaan (ks. esim. Pfeffer, Veiga 1999, 40-41 ja Elovainio, Vahtera, 
Kivimäki 2006 ).  
 
Organisaation henkilöstön miesvaltaisuus ja henkilöstön keski-iän nousu huonontaa työtyyty-
väisyyttä. Tulos nostaa esiin sen, että eri sukupuolta olevien ja eri-ikäisten johtamiseen tulee 
kiinnittää huomiota, jotta henkilöstö pysyy toimintakykyisenä koko työuran ajan, myös sen 
loppuvuosina. 
 
Seuraavassa luvussa analysoidaan työtyytyväisyyden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä 
VMBaro-aineiston pohjalta. VMBaro antaa entistä paremmat mahdollisuudet työtyytyväisyys-
tietojen pohjalta kehittää työyhteisöjä, niiden johtamista, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta.  
 
 
Työtyytyväisyysanalyysi VMBaro -aineiston pohjalta 
 
VMBaro aineisto on vuosilta 2004 ja 2005. VMBaron sisältökuvaus on liitteessä 4. Aineiston 
pohjalta tarkasteltiin työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä henkilöstöryhmän, koulutustason, 
iän, sukupuolen, palvelussuhteen pysyvyyden, tutkimusvuoden sekä työpaikan vaihtoalttiuden 
ja henkilöstökiertohalukkuuden mukaan. Ikää ja tutkimusvuotta lukuun ottamatta muuttujien 
arvoina malleissa käytettiin dummy -muuttujia (arvot 1 tai 0). Lisäksi tunnuslukutiedustelun 
aineistosta tarkasteluun otettiin organisaatiotasoiset muuttujat ”henkilöstökoulutus säännölli-
sestä työajasta” ja ”työn tuottavuus (TK)”. Menettelyssä kaikille organisaation työtyytyväi-
syysaineistossa oleville henkilöille annettiin em. muuttujille sama organisaatiotasoinen arvo. 
Työtyytyväisyyttä analysoivat mallit estimoitiin askeltavalla regressiomallilla.  
 
Mallissa 9.9 kaikkien muiden muuttujien t-testiarvot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä 
paitsi, että työnkiertohalukkuuden t-testiarvo oli tilastollisesti merkitsevä. Mallilla saatiin seli-
tettyä 24 prosenttia työtyytyväisyyden keskihajonnasta.  
 
.  
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Malli 9.9  Kokonaistyötyytyväisyyttä selittävät tekijät (1) 1 

  
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiar- (n =
kerroin oker- nasta 0,578 muodos- 4149 )

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työtyytyväisyys yhteensä 3,328 0,578 1,000
Selittävät: vakio 3,811 3,811 83,23 ***
Halu vaihtaa työpaikkaa 0,151 0,358 -0,401 -0,650 16,1 0,093 -0,098 -28,71 ***
Johto 0,032 0,176 0,201 0,569 3,5 0,020 0,018 12,02 ***
Esimiehet 0,065 0,247 0,163 0,312 2,2 0,013 0,020 8,822 ***
Ikä, vuotta 43,237 8,923 -0,002 -0,008 0,0 0,000 -0,326 -8,24 ***
Muu henkilöstö 0,701 0,458 -0,170 -0,125 1,7 0,010 -0,087 -6,179 ***
Työn tuottavuus 0,516 2,355 0,046 0,016 0,3 0,002 0,008 4,712 ***
Halu lähteä työnkiertoon 0,417 0,493 -0,097 -0,043 0,4 0,002 -0,018 -2,621 **
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 24,1 0,140 3,328
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 75,9 0,439
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 

 1 VMBaro -aineisto  lisättynä muuttujilla ”tuottavuus” ja ”henkilöstökoulutuksen osuus sään-
nöllisestä työajasta” 

 
Henkilöiden työpaikan vaihtohalu selitti kaikkein eniten (16 %) työtyytyväisyyden keskiha-
jonnasta. Työpaikan vaihtoaikomusten lisääntyessä työtyytyväisyys laskee. Tulos on tulkittava 
siten, että työpaikan vaihtohalukkuus on seurausta huonosta työtyytyväisyydestä ja sen alen-
tumisesta. Suurena uhkana onkin, että kun henkilön työtyytyväisyys huononee, hän hakeutuu 
toisen työnantajan palvelukseen. Tämä on merkillepantava tekijä lähitulevaisuudessa, kun kil-
pailu osaavasta työvoimasta kiristyy niukkenevilla työvoimamarkkinoilla. Näin työtyytyväi-
syys henkilöstövoimavarojen strategisena ja ennustavana mittarina tulee entistä tärkeämmäksi. 
 
Johto on tyytyväisempää, kuin esimiehet ja asiantuntijat. Muun henkilöstön, joka toimii pää-
osin tukipalvelutehtävissä, työtyytyväisyys on kaikkein huonoin. Koska aineisto on vuosilta 
2004-2005, luvuista heijastunee valtionhallinnossa meneillään olevat tuottavuus- ja  muutos-
hankkeet, jossa talous- ja henkilöstöhallinnon tukitehtäviä ollaan siirtämässä palvelukeskuksiin 
ja muutenkin tukihenkilöiden tehtävät ovat muutospaineessa. Tukipalveluhenkilöstön tehtävien 
uudelleen muotoiluun, sisällön rikastuttamiseen ja osaamisen kehittämiseen tulisikin kiinnittää 
huomiota. Lisäämällä henkilön työtehtävien monimuotoisuutta ja vastuullisuutta voidaan vai-
kuttaa hänen motivaatioonsa (Saal, Knight 1988).  Se, miten henkilö kokee työnsä moti-
voivuuden riippuu viidestä ydinominaisuudesta (Rollinson, Broadfield 2002, 119-221). Nämä 
ovat 

 työssä vaadittavien taitojen vaihtelu (henkilö voi hyväksikäyttää työssä useita taito-
ja), 

 työn identiteetti (työ on kokonaisuus, jossa on alku ja loppu ja jonka tulokset ovat 
nähtävissä), 

 työn merkityksellisyys (millä tavoin työllä voidaan vaikuttaa toisten työhön, elämään 
organisaation sisällä ja ulkopuolella), 

 työn autonomisuus (laajuus, jolla henkilö voi vaikuttaa työnsä toteutustapaan) ja 
 työstä saatava palaute (missä määrin henkilö saa palautetta työnsä vaikutuksista). 
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Myös asiantuntijoiden kohdalla on tarve toteuttaa työtyytyväisyyttä parantavia toimenpiteitä. 
Vaikka johto ja esimiehet ovat kaikkein tyytyväisempiä, myös heidän työtyytyväisyydestään 
tulee pitää huolta, mikä usein unohdetaan. 
 
Henkilöstön ikääntymisen myötä työtyytyväisyys huononee. Tämä nostaa esiin erityisesti lä-
hellä eläkeikää olevaan henkilöstöön kohdennettavat toimenpiteet. Tällaisia voisivat olla esi-
merkiksi mielenkiintoiset ja organisaatiota hyödyntävät mentorointitehtävät, jolloin varttuneet 
henkilöt kokisivat itsensä tärkeiksi organisaation jäseniksi. Tutkimuksissa on tullut ilmi se, että 
henkilöstön kouluttaminen myös lähellä eläkeikää on keskeinen motivaatiota ylläpitävä tekijä. 
Ikääntyvien työssä pysyttämiseen mahdollisimman pitkään ei riitä, että on muutettu eläkesää-
döksiä, jotka mahdollistavat eläkkeelle siirtymisen henkilön subjektiivisin päätöksin 63-68 
vuoden ikäisenä. Jotta eläkkeellesiirtymisen myöhentäminen hyödyntää sekä työnantajaa että 
työntekijää, tulee kehittää uusia menettelytapoja tämän henkilöstöryhmän osaamisen ja koke-
muksen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. 
 
Myös työn tuottavuuden kasvaessa työtyytyväisyys on parantunut. Mikäli työn tuottavuustoi-
menpiteet tehdään siten, että siinä otetaan huomioon henkilöstön näkökannat tuottavuutta edis-
tävistä toimenpiteistä, se olisi yksi keskeinen keino rikastuttaa ja järkeistää työtehtävien sisäl-
töä ja parantaa todellista tuottavuutta. Tästä on seurauksena työtyytyväisyyden parantuminen, 
joka luo tärkeän perustan kunkin henkilön optimaaliselle suoritukselle. Tulokseen on suhtau-
duttava varovaisesti, koska työn tuottavuusmittarin yhdistäminen VMBaro -aineistoon on tehty 
karkealla tasolla.    
 
Henkilöstökiertohalukkuus heijastaa työpaikan vaihtoaikeiden tavoin ongelmista työtyytyväi-
syydessä eikä niinkään halusta kasvattaa osaamista. Tämä tukee edempänä luvussa 9.6.2 tehty-
jä johtopäätöksiä.  
 
Kun estimoitiin malli 9.10, jossa aineistoon ei sisällytetty ”työn tuottavuutta” ja ”henkilöstö-
koulutuksen työaikaosuutta”, mallin havaintomäärä kaksinkertaistui. Tulokset ovat lähes yh-
denmukaisia mallin 9.9 kanssa. Uusina muuttujina askeltavaan regressiomalliin valikoituivat 
tutkimusvuosi ja määräaikaisuus. Tulos kertoo, että työtyytyväisyys on noussut vuonna 2005 
vuoteen 2004 verrattuna. Mitä enemmän organisaatiossa on määräaikaisia, sitä parempi on 
henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys. 
 
Taulukossa 9.4 on yhteenveto mallin 9.9 tapaan askeltavalla regressiomallilla estimoitujen eri 
päätyötyytyväisyystekijöitä selittävien mallien tuloksista. Kaikissa henkilöstötyötyytyväisyy-
den pääryhmissä muuttuja ”halu vaihtaa työpaikkaa” selitti kaikkein eniten työtyytyväisyyden 
keskihajonnasta. Ilmiö tuli selkeimmin esiin työtyytyväisyydessä johtamiseen sekä työn sisäl-
töön ja haasteellisuuteen. Tämä auttaa myös kohdentamaan toimenpiteitä, joilla työtyytyväi-
syyttä parantamalla vähennetään osaavan henkilöstön haitallista lähtövaihtuvuutta. 
 
Johto oli muuta henkilöstöä tyytyväisempää. Erityisesti se näkyi kehittämisen tuessa ja tiedon 
kulussa. Esimiehet olivat seuraavaksi tyytyväisimpiä ja heillä korostuivat samat asiat kuin joh-
dolla. Muu ns. tukipalveluhenkilöstö oli selvästi muita tyytymättömämpi työn sisältöön ja 
haasteellisuuteen. Tämä nostaa selkeästi esiin tarpeen kehittää jo edempänä mainittua tukipal-
veluhenkilöstön töiden sisältöä.  
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Malli 9.10  Kokonaistyötyytyväisyyttä selittävät tekijät (2) 1 

 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiar- (n =
kerroin oker- nasta 0,580 muodos- 9377 )

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työtyytyväisyys yhteensä 3,308 0,578 1,000
Selittävät: vakio 3,512 3,512 105,310 ***
Halu vaihtaa työpaikkaa 0,172 0,378 -0,428 -0,639 17,8 0,103 -0,110 -44,616 ***
Johto 0,039 0,193 0,169 0,536 3,0 0,017 0,021 19,594 ***
Esimiehet 0,076 0,266 0,147 0,357 2,4 0,014 0,027 17,678 ***
Ikä, vuotta 42,098 9,749 0,000 -0,006 0,0 0,000 -0,244 -9,899 ***
Halu lähteä työnkiertoon 0,435 0,496 -0,158 -0,086 1,2 0,007 -0,037 -7,932 ***
Asiantuntijat 0,322 0,467 -0,030 0,086 -0,2 0,000 0,028 7,367 ***
Tutkimusvuosi 1,665 0,472 0,047 0,061 0,2 0,001 0,102 5,477 ***
Määräaikainen 0,249 0,433 0,020 0,036 0,1 0,000 0,009 2,793 **
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 24,5 0,143 3,308
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 75,5 0,437
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä 

 1  Mukana vain VMBaro -aineisto 
 
Merkillepantavaa on myös se, mitä enemmän työaikaa käytetään henkilöstökoulutukseen, sitä 
tyytyväisempää henkilöstö on. Koulutuksen merkitys nousee esiin myös VMBaro -aineistossa, 
vaikka on huomioitava, että koulutuspanostus -muuttujan yhdistäminen tunnuslukukyselyn 
aineistosta on tehty karkealla tasolla. 
 
Kokonaisuudessaan työn tuottavuuden kasvaessa työtyytyväisyys parani, kuten mallin 9.9 kä-
sittelyn yhteydessä jo todettiin. Tarkasteltaessa työtyytyväisyyttä päätekijöittäin tuottavuuden 
nousu alensi tyytyväisyyttä johtamiseen, mutta paransi tyytyväisyyttä palkintaan. Tuottavuus-
työtä voitaisiin parantaa mm. sillä, että johto informoisi entistä paremmin koko henkilöstöä 
hankkeesta ja kiinnittäisi erityisesti huomiota henkilöstön motivointiin tärkeän asian taakse. 
 
Vaikka määräaikaiset ovat kokonaisuudessaan vakinaista henkilöstöä tyytyväisempiä, niin 
määräaikainen henkilöstö oli muita tyytymättömämpiä työoloihin. Tämä on täysin luonnollis-
ta, koska VMBaron työolokohdassa yhtenä kysymyksenä on ”työtyytyväisyys työpaikan var-
muuteen nyt ja tulevaisuudessa”. Tulos antaa viitteitä siitä, että määräaikainen henkilöstö on 
motivoitunutta tehtäviinsä ja se on voimavara. Tämä tulisi huomioida henkilöstöstrategioiden 
toteutuksessa ja varmistettaessa tulevaa osaavan ja motivoituneen työvoiman saantia.  
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Taulukko 9.4 Työtyytyväisyyttä selittävät tekijät työtyytyväisyyden päätekijöittäin 
(n=4130-4145)  

 
Selitettävä muuttuja: Työtyytyväisyys
johtamiseen työn sisält. ja haast. palkintaan kehittämisen tukeen
Regres- Seli- t-tes- Regres- Seli- t-tes- Regres- Seli- t-tes- Regres- Seli- t-tes-
sioker- tys- tiar- sioker- tys- tiar- sioker- tys- tiar- sioker- tys- tiar-

Selittävä muuttuja roin osuus vo roin osuus vo roin osuus vo roin osuus vo
Vakio-muuttuja 1,814 *** 4,046 *** 3,071 *** 3,062 ***

Halu vaihtaa työpaikkaa -0,783 11,67 *** -0,674 11,39 *** -0,588 6,31 *** -0,744 10,34 ***
Johto 0,590 1,75 *** 0,267 1,14 *** 0,311 0,98 *** 0,876 3,49 ***
Esimiehet 0,364 1,32 *** 0,495 2,28 ***
Ikä, vuotta -0,012 0,44 *** -0,005 -0,26 ** -0,014 0,47 ***
Muu henkilöstö -0,085 0,50 *** -0,547 7,01 *** -0,489 4,57 *** -0,136 0,98 ***
Työn tuottavuus -0,065 -0,20 ** 0,020 0,20 ***
Halu lähteä työnkiertoon -0,119 0,83 *** -0,059 0,37 ** -0,102 0,61 ***
Tutkimusvuosi 0,923 0,51 *** 0,450 0,47 ***
Henklöstökoulutus sään- 
nölisestä työajasta, % 0,090 0,04 * 0,065 0,25 ***
Asiantuntijat -0,268 -0,89 *** -0,220 -0,62 ***
Määräaikainen 0,080 0,13 **
Nainen 0,099 -0,06 *** 0,072 -0,07 * 0,149 0,16 ***
Ei tutkintoa 0,116 0,10 **
Malliin sisältyvien tekijöiden
kokonaisselitysosuus 16,86 18,96 11,49 18,90
Mallin ulkopuol. muuttujien
kokonaisselitysosuus 83,14 81,04 88,51 81,10
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 

Selitettävä muuttuja: Työtyytyväisyys
työilmap. ja yhteist. tiedon kulkuun työoloihin työnantajakuvaan
Regres- Seli- t-tes- Regres- Seli- t-tes- Regres- Seli- t-tes- Regres- Seli- t-tes-
sioker- tys- tiar- sioker- tys- tiar- sioker- tys- tiar- sioker- tys- tiar-

Selittävä muuttuja roin osuus vo roin osuus vo roin osuus vo roin osuus vo
Vakio-muuttuja 4,395 *** 2,640 *** 3,529 *** 2,554 ***

Halu vaihtaa työpaikkaa -0,652 9,12 *** -0,655 6,90 *** -0,537 8,82 *** -0,605 9,03 ***
Johto 0,189 0,62 * 0,894 3,02 *** 0,409 1,46 *** 0,593 1,94 ***
Esimiehet 0,565 2,23 *** 0,226 0,78 *** 0,272 0,72 ***
Ikä, vuotta -0,012 0,85 *** -0,005 -0,12 ** -0,005 -0,03 *** -0,009 0,30 ***
Muu henkilöstö -0,440 3,83 ***
Tutkimusvuosi 0,364 0,31 *** 0,521 1,02 ***
Henklöstökoulutus sään- 
nölisestä työajasta, % 0,047 0,13 ** 0,066 0,45 ***
Asiantuntijat -0,307 -0,37 *** 0,082 0,12 *
Määräaikainen 0,076 0,12 * -0,079 0,16 **
Nainen -0,103 0,54 *** 0,152 0,55 ***
Ylempi 
korkeakoulututkinto 0,130 0,94 ***
Malliin sisältyvien tekijöiden
kokonaisselitysosuus 14,72 12,46 12,71 13,57
Mallin ulkopuol. muuttujien
kokonaisselitysosuus 85,28 87,54 87,29 86,43
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä)  
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Työtyytyväisyysmittarit suhteessa tutkimusongelmaan  
 
Tutkimustulosten valossa henkilöstötilinpäätöksen sisältämät työtyytyväisyysmittarit ja niihin 
liittyvä laaja vertailutietojen tarjonta sekä työtyytyväisyysinformaation tuottamiseen kehitetyt 
tietojärjestelmät tukevat valtion organisaatioissa ja myös keskustasolla henkilöstöstrategioiden 
toteutusta henkilöstön motivaation ja yleensäkin työyhteisön kehittämisen osalta. Tätä tukevat 
myös luvusta 9.7 ilmenevät henkilöstötilinpäätöksen vaikuttavuusselvityksen tulokset.  
 
Tutkimustulokset osoittavat, että valtionhallinnon HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja 
edesauttaa tehokasta henkilöstön työtyytyväisyyden hallintaa. Edelleen tutkimustulokset 
viittaavat siihen, että työtyytyväisyyttä voidaan parantaa investoimalla osaamisen kehit-
tämiseen. Lisäksi mallitarkastelut osoittavat, että työpaikan vaihtoalttius on kiinteässä 
suoraviivaisessa yhteydessä työtyytyväisyyteen. Tulokset tuovat esiin myös eri ikäisten 
täsmäjohtamisen tärkeyden työtyytyväisyyden hallinnassa.  
 
 
9.6.4.2 Lähtövaihtuvuus 
 
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (työpaikan vaihdokset muihin organisaatioihin) on myös yksi 
keskeinen organisaation henkilöstön hyvinvointia heijastava tekijä. Tutkimuksen osakysymyk-
senä selvitetään  
 

Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio tehokasta lähtövaihtuvuuden 
hallintaa ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota henkilöstön lähtö-
vaihtuvuuden hallinnan tehostamisessa valtionhallinnossa? 
 

Henkilöstötilinpäätösmenettelyn tavoitteena on tunnistaa lähtövaihtuvuuden kehitys ja sen 
taustalla olevat tekijät, jotta niihin voidaan puuttua. Lähtövaihtuvuuden kurissa pitämiseen 
voidaan vaikuttaa taas mm. henkilöstön työtyytyväisyyttä ja jaksamista parantavin johtamis-
toimenpitein ja ohjelmin. 
 
Mallissa 9.11 lähtövaihtuvuuden selittäjiksi tulivat organisaation varsinaisten määräaikaisten 
henkilöiden (ilman vakinaista taustatyöpaikkaa olevien) osuus, ylityökorvausten palkkasum-
maosuus, asiantuntijoiden osuus, tutkimusvuosi ja henkilöstön keski-ikä.  
 
Määräaikaisten osuus selitti lähtövaihtuvuuden keskihajonnasta 7 prosenttia ja ylityökorvaus-
ten osuus palkkasummasta 6 prosenttia, molempien muuttujien t-testiarvojen ollessa tilastolli-
sesti erittäin merkitseviä. Myös asiantuntijoiden osuus henkilöstä (selitysosuus 3 % ja t-
testiarvo tilastollisesti merkitsevä) nousi esiin lähtövaihtuvuuden tasoa selittävänä muuttujana.  
 
Valtion vaihtuvuusselvitysten mukaan etenkin koulutetuille ja työkokemusta omaaville erityis-
asiantuntijoille löytyy työpaikkoja myös valtion ulkopuolelta, mikä selittää asiantuntijoiden 
positiivista riippuvuutta. Myös Talousneuvoston sihteeristön tutkimuksessa todettiin koulutuk-
sen lisäävän liikkuvuutta varsin johdonmukaisesti (Virjo, Aho, Koponen 2007, 272). 
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Malli 9.11   Lähtövaihtuvuutta selittävät tekijät koko valtiolla (1) 
 

Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo
arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =

kerroin oker- nasta 4,388 muodos- 232)
roin % ind tuksessa

Selitettävä:
Lähtövaihtuvuus % 3,939 4,388 1,000
Selittävät: vakio 837,346 837,346 2,622 **
Varsinaisia määräaikaisia, % 15,592 9,400 0,266 0,124 7,0 0,31 1,928 4,324 ***
Ylityökorvaukset palkkasummasta, 
% 0,528 0,889 0,230 1,236 5,8 0,25 0,653 4,122 ***
Asiantuntijoita henkilöstöstä, % 40,361 21,921 0,169 0,036 3,0 0,13 1,457 3,009 **
Vuosi 2002,953 1,665 -0,110 -0,413 1,7 0,08 -827,370 -2,585 *
Keski-ikä, vuotta 44,929 2,665 -0,221 -0,224 3,0 0,13 -10,074 -2,215 *
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 20,6 0,90 3,939
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 79,4 3,48
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä)  
 
Tunnettua on, että henkilöstön keski-iän noustessa, varsinkin 40-45 ikävuoden jälkeen, vaihtu-
vuus alennee, kuten mallista ilmenee. Työvoiman liikkuvuutta selvittävässä tutkimuksessa 
todetaan jokaisen ikävuoden vähentävän liikkuvuuden todennäköisyyttä noin 4-5 prosentilla 
(Virjo, Aho, Koponen 2007, 272). Vanhemmalla iällä ei olla useinkaan enää motivoituneita 
työpaikan vaihtoihin, osittain jaksamisongelmien vuoksi. Työmarkkinoilla henkilöstön kysyntä 
kohdistuu erityisesti nuoriin ikäluokkiin ja vanhemmalla henkilöstöllä kysyntä on erittäin vä-
häistä. Lähtövaihtuvuuden trendi on tutkimusperiodina ollut aleneva, mikä kertoo osaltaan 
valtion kilpailukykyisyydestä muihin sektoreihin nähden.   
 
Mitä enemmän organisaatiossa on määräaikaisia, sitä suurempi on lähtövaihtuvuus. Tämä on 
täysin luonnollista. Niinpä valtion organisaatioiden välinen lähtövaihtuvuus oli vuonna 2005 
vakinaisilla 1,3 prosenttia, määräaikaisilla 6,6 prosenttia ja keskimäärin 2,2 prosenttia (Valtio-
varainministeriö 2000-2005). Vastaavasti valtion ulkopuolisille sektoreille (mm. kunnalle ja 
yksityiselle sektorille) suuntautuva lähtövaihtuvuus oli vuonna 2005 vakinaisilla 0,9 prosent-
tia, määräaikaisilla 7,6 prosenttia ja keskimäärin 2,2 prosenttia.  
 
Ylitöiden teko kuvaa työhyvinvointia jaksamisen näkökulmasta. Ylitöiden lisääntyessä lähtö-
vaihtuvuus kasvaa, mikä kertoo jaksamisessa olevista ongelmista. Ylitöiden teko on seurausta 
joko siitä, että organisaatio on mitoittanut henkilöresurssinsa liian alhaisiksi tehtäviensä mää-
rään nähden tai että organisaatiossa on esimerkiksi paljon sairauspoissaoloja tai ilman sijaisjär-
jestelyjä olevia virkavapauksia tai suuresta vaihtuvuudesta aiheutuneita täyttämättömiä va-
kansseja. Tällöin työpaikalla oleva henkilöstö joutuu korvaamaan ylimääräisillä työponniste-
luilla ja ylitöillä näin menetetyn työpanoksen. Jälkimmäisessä tapauksessa ylitöiden aiheutta-
mien uupumisongelmien lisäksi myös omien tehtävien teko häiriintyy. Tämä edelleen lisää 
henkilöstön rasittumista ja riittämättömyyden tunnetta ja johtaa usein hakeutumaan työoloil-
taan parempiin organisaatioihin. Edellä mainittua selitystä tukee myös jäljempänä tuottavuu-
den tarkastelun yhteydessä estimoidun mallin 9.23 tulokset. Sen mukaan ylitöiden lisääntyessä 
organisaation työn tuottavuus laskee.  
 
Organisaation johdon tulee tarkoituksenmukaisella henkilöstösuunnittelulla ja työjärjestelyillä 
turvata se, että sillä on tehtäviin nähden riittävästi työvoimaa. Tällöin töitä ei jouduta tekemään 
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jatkuvin ylitöin. Liiallisista ylitöistä johtuvat jaksamisongelmat purkautuvat osittain henkilös-
tön lähtövaihtuvuutena, jos sille on olemassa edellytykset. Suuri lähtövaihtuvuus taas vähentää 
organisaation osaamispääomaa ja lisää työvoimakustannuksia.  
 
Malli 9.11 osoittaa myös, että lähtövaihtuvuuden kehitystrendi on ollut laskeva vuosina 2000-
2005. Näin henkilöstövoimavaroja on pystytty johtamaan mm. henkilöstötilinpäätösmenettelyä 
apuna käyttäen siten, että vaihtuvuus on pysynyt kurissa ja se on jopa laskenut.  
 
Onko työtyytyväisyydellä vaikutusta lähtövaihtuvuuteen? Sitä tutkittiin mallilla 9.12. Työtyy-
tyväisyys selitti mallin 53 prosentin selitysosuudesta 32 prosenttiyksikköä. Työtyytyväisyyden 
parantuessa lähtövaihtuvuus alenee. Tulos tukee edellisessä luvussa esitettyjä tuloksia. Malli 
paljastaa sen, että tekemällä henkilöstön työtyytyväisyyttä parantavia henkilöstön ja työyhtei-
sön kehittämistoimenpiteitä organisaation johto pystyy hallitsemaan haitallista vaihtuvuutta. 
Myös muut tutkimukset osoittavat, että korkea työsuoritus ja työtyytyväisyys ennustavat hen-
kilöstön pysyvyyttä (Locke 1976; Mowday, Porter, Steers 1982). 
 
Työn tuottavuuden kasvaessa lähtövaihtuvuus aleni eli lähtövaihtuvuus on tekijä, joka pitää 
ottaa huomioon tuottavuutta parannettaessa. Tuottavuuden parantamiseen liittyvä työnteon 
järkeistäminen ja työn sisällön rikastuttaminen ovat tekijöitä, jotka on tärkeä ottaa huomioon 
tuottavuustyöhön kannustettaessa sekä johdon että muun henkilöstön osalta.    
 
Malli  9.12 Lähtövaihtuvuutta selittävät tekijät koko valtiolla (2)  
  
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 2,862 muodos- 47)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Lähtövaihtuvuus, % 3,223 2,862 1,000
Selittävät: vakio 26,392 26,392 3,864 **
Työtyytyväisyys yhteensä 3,314 0,173 -0,572 -9,335 32,3 0,92 -30,936 -5,250 ***
Työn tuottavuus (TK) 8,045 24,783 -0,238 -0,032 6,7 0,19 -0,261 -2,637 *
Naisia, % 54,551 11,996 0,311 0,063 8,1 0,23 3,414 2,465 *
Koulutustasoindeksi 4,889 0,613 0,281 0,944 5,7 0,16 4,615 1,891 o

Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 52,8 1,51 3,223
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 47,2 1,35
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
 
Mallissa 9.13 on tarkasteltu VMBaro -aineistolla, mitkä työtyytyväisyystekijät selittävät työ-
paikan vaihtohalukkuutta (1=halu vaihtaa työpaikkaa ja 0 = ei ole työpaikan vaihtoaikeita). 
Askeltavalla regressioanalyysilla estimoituun malliin valikoituivat työtyytyväisyydet työn si-
sältöön ja haasteellisuuteen, työoloihin, johtamiseen, työnantajakuvaan, kehittymisen tukeen, 
ja palkkaukseen. Kaikkien muuttujien riippuvuudet olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä.  
Kaikkien em. työtyytyväisyystekijöiden parantuessa työpaikan vaihtohalukkuus aleni.  
 
Parantamalla työtyytyväisyyttä erityisesti työn sisältöön, johtamiseen ja työoloihin, kehittymi-
sen tukeen ja työnantajakuvaan pystytään vähentämään henkilöstön työpaikan vaihtopyrki-
myksiä. Yllättävintä on, että palkkatyytyväisyydellä oli kaikkein pienin vaikutus vaihtohaluk-
kuuteen. Samantapaisia tuloksia saatiin myös Tanskan valtion motivaatiotutkimuksessa (Per-
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sonalestyrelsen, Danmarks Finansministeriet 2006) sekä Jiangin ja Kleinin henkilöstön vaihtu-
vuutta koskevassa tutkimuksessa (Jiang, Klein 2002). Organisaation johdon tuleekin kiinnittää 
huomiota useisiin tekijöihin, joiden suhteen henkilöstöllä on odotuksia. Myös Lumijärven joh-
tavien virkamiesten työpaikan vaihdoksia koskevassa tutkimuksessa tärkein työpaikanvaih-
doksen syy ei ollut palkka vaan ”halu parantaa uramahdollisuuksia” ja toiseksi tärkein syy oli 
”nykyinen työ ei pysty hyödyntämään taitoa ja kykyä”. Tekijöistä ”halu ansaita paremmin” tuli 
sijalle 4. ja ”riittämätön palkka” sijalla 5. (Lumijärvi 1992, 24).   
 
Malli 9.13  Työpaikan vaihtohalukkuutta selittävät työtyytyväisyystekijät valtiolla 
 

 

Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo
arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiar- (n =

kerroin oker- nasta 0,403 muodos- 20453 )
roin % ind tuksessa

Selitettävä:
Työpaikan vaihtohalukkuus 0,204 0,403 1,000
Selittävät: vakio 1,266 1,266 82,742 ***
Työtyyt. työn sisält. ja haasteell. 3,645 0,751 -0,376 -0,070 4,9 0,020 -0,254 -15,315 ***
Työtyyt. työoloihin 3,510 0,666 -0,339 -0,070 3,9 0,016 -0,247 -15,307 ***
Työtyyt. johtamiseen 3,278 0,861 -0,382 -0,057 4,6 0,019 -0,187 -13,895 ***
Työtyyt. työnantajakuvaan 3,151 0,761 -0,325 -0,047 2,9 0,012 -0,148 -11,591 ***
Työtyyt. kehittymisen tukeen 3,213 0,862 -0,363 -0,045 3,5 0,014 -0,146 -11,539 ***
Työtyyt. palkkaukseen 2,687 0,885 -0,283 -0,030 1,9 0,007 -0,080 -9,006 ***
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 21,7 0,088 0,204
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 78,3 0,315
o p<0.1,  * p<0.05 (melkein merkitsevä),  ** p<0.01 (merkitsevä),  *** p<0.001 (erittäin merkitsevä)  

 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että valtionhallinnon HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja 
edesauttaa tehokasta henkilöstön lähtövaihtuvuuden hallintaa. Edelleen tutkimustulokset 
viittaavat siihen, että lähtövaihtuvuuden taustalla on usein palvelussuhteiden määräai-
kaisuus ja ylityökorvausten heijastamat jaksamisongelmat. Tutkimustulokset nostavat 
hyvän työtyytyväisyyden keskeiseksi lähtövaihtuvuutta alentavaksi tekijäksi. 
 
 
9.6.4.3 Sairauspoissaolot 
 
Sairauspoissaolot on yksi kiistellyimmistä henkilöstömittareista, varsinkin kun keskustellaan 
sen strategisesta merkityksestä henkilöstövoimavarojen johtamisessa. Sairauspoissaolot on 
merkittävä työhyvinvointia heijastava tekijä, josta aiheutuu lisäksi melkoiset kustannukset (ks. 
Valtiovarainministeriö 2007a, 53-54). Sillä on myös selvät vaikutukset organisaation tuotta-
vuuteen. Tutkimuksen osakysymyksenä selvitetään 
 

Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio tehokasta sairauspoissaolojen 
hallintaa ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota henkilöstön saira-
uspoissaolojen hallinnan tehostamisessa valtionhallinnossa? 

 
Pää- ja osatutkimusongelman selvittämiseksi estimoitiin kolme regressiomallia.  
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Tunnuslukuaineiston pohjalta estimoidussa mallissa 9.14 selitettävänä muuttujana olevan sai-
rauspoissaolojen operatiivisena mittarina on sairausajan prosenttiosuus säännöllisestä työajas-
ta. Parasta mallia etsittäessä kokeiltiin selitettävänä muuttujan myös henkilötyövuotta kohti 
laskettuja sairauspoissaolojen vuoksi menetettyjä työpäiviä, mutta se osoittautui mallin seli-
tysosuuksien ja t-testiarvojen perusteella huonommin toimivaksi mittariksi. Tosin tällöin riip-
puvuudet olivat suunnaltaan yhdenmukaisia mallin 9.14 kanssa. 
 
Malli 9.14  Säännölliseen työaikaan suhteutettua sairausaikaa selittävät tekijät 
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 1,427 muodos- 131 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Sairausaika säännöllisestä työajasta, 
% 3,653 1,427 1,000
Selittävät: vakio 6,437 6,437 2,280 *
Ylityökorvaukset palkkasummasta, % 0,463 0,824 0,397 0,660 15,12 0,22 0,306 4,996 ***
Koulutustasoindeksi 5,239 0,664 -0,338 -0,654 10,29 0,15 -3,426 -3,838 ***
Naisia, % 60,650 14,882 0,136 0,016 2,24 0,03 0,958 2,009 *
Työtyytyväisyys yhteensä 3,306 0,241 -0,163 -0,500 1,37 0,02 -1,654 -1,062
Keski-ikä, vuotta 45,211 2,563 0,016 0,023 0,07 0,00 1,032 0,469
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 29,09 0,42 3,653
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 70,91 1,01
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus ja muut opetus- ja koulutuspalvelut  
 
Selittävistä muuttujista ylityökorvausten osuus palkkasummasta (selitysosuus 15 %) ja koulu-
tustasoindeksi (selitysosuus 14 %) saivat tilastollisesti erittäin merkitsevät t-testiarvot.  Naisten 
osuus selitti keskihajonnasta 2 prosenttia. Malliin otettiin mukaan lisäksi organisaation työtyy-
tyväisyysindeksi yhteensä sekä henkilöstön keski-ikä, vaikka ne eivät saaneet edes tilastolli-
sesti melkein merkitsevää t-testiarvoa. Tämä siksi, että haluttiin nähdä näiden sairauspoisso-
loihin liittyvissä keskusteluissa ja tutkimuksissa usein esiin nostettujen tekijöiden vaikutukset. 
On huomattava, että naisten osuuden ja iän välillä on lievää multikollineaarisuutta (korrelaa-
tiokerroin 0,386), mikä hieman vaikeuttaa tulkintaa.   
 
Ylityökorvausten kasvaessa organisaation henkilöstön sairauspoissaolojen osuus säännöllisestä 
työajasta nousi. Tämä on seurausta ylitöiden työstressinä ilmenevistä jaksamisongelmista, joita 
käsiteltiin jo edellisessä luvussa. Farrellin ja Stammin tutkimuksessa stressitekijät korreloivat 
voimakkaasti sairauspoissaolojen kanssa (Farrell, Stamm 1988), kun taas Steelin ja Rentschin 
tutkimuksissa stressillä oli vähäinen vaikutus sairauspoissaoloja ennustavana tekijänä  (Steel, 
Rentsch 1995).  
 
Koulutustason nousulla on sairauspoissaoloja alentava vaikutus. Ilmiöön lienee syynä se, että 
tehtävät, jotka vaativat korkeaa koulutustasoa, ovat tehtävien sisällön ja osaamisen kehittymi-
sen kannalta haastavampia ja mielenkiintoisempia. Siksi saatetaan tulla töihin jopa sairaana. 
Koulutustaso mittaa osaltaan sitoutumista työhön. Tulkintaa tukee mm. Steelin ja Rentschin 
tutkimustulokset, joiden mukaan koulutustaso ennusti merkittävästi sairauspoissaolojen mää-
rää eli henkilön koulutustason noustessa sairauspoissaolot vähenevät. Saman tutkimuksen mu-
kaan, mitä sitoutuneempia oltiin työhön, sitä vähemmän oli sairauspoissaoloja  (Steel, Rentsch 
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1995). Myös Terveys 2000 -tutkimuksen tulokset osoittavat, että korkean koulutuksen saaneil-
la hyvä osaaminen ja hyvää osaamista edellyttävä työ liittyvät hyvään työkykyyn (Gould,  Il-
marinen, Järvisalo, Koskinen 2006, 316).  
 
Mitä enemmän organisaatiossa on naisia, sitä enemmän siellä on sairauspoissaoloja. Tämä 
johtuu osittain siitä, että naisten keski-ikä on valtiolla 2 vuotta korkeampi kuin miehillä. Mies-
ten sairauspoissaolot ovat usein pitempiä kuin naisten. Selityksenä ilmiölle on, että miesten ja 
naisten potemat sairaudet ovat lajiltaan ja vakavuudeltaan erilaisia ja naisten poissaoloalttius 
(omasta terveydestä huolehtiminen) saattaa olla miehiä korkeampi. Osittain tähän johtopäätök-
seen voidaan tulla myös tarkastelemalla valtion eläkejärjestelmän mukaiselle täysitehoiselle 
VEL -työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden sairauslajeja vuonna 2005. Tilastojen mukaan mie-
hiä jää verenkiertoelinten sairauksien takia työkyvyttömyyseläkkeelle naisiin verrattuna noin 
1,7 kertainen määrä. Naisilla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syynä mielenterveyshäiriöt 
ovat määrältään 1,4 sekä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet määrältään 1,5 kertaiset miehiin 
nähden (Valtiokonttori 2006, 146-148). 
 
Tämän tutkimuksen mukaan sukupuolen (naisten osuuden) merkitys sairauspoissaoloja korot-
tavana tekijänä on vähäisempi kuin monissa muissa tutkimuksissa (vrt. esimerkiksi Steel, 
Rentsch 1995). Myös Suomen teollisuudessa naiset sairastavat miehiä enemmän (Elinkei-
noelämän keskusliitto 2006). 
 
Organisaation henkilöstön työtyytyväisyyden noustessa sairauspoissaolojen määrä vähenee, 
mikä on luonnollista, vaikka riippuvuus ei ole tilastollisesti edes melkein merkitsevä. Myös 
Scott ja Taylor tulivat meta-analyysissaan siihen tulokseen, että työtyytyväisyyden ja sairaus-
poissaolojen välillä ei ole suurta negatiivista korrelaatiota (Scott, Taylor 1985). Johtajien ja 
esimiesten taholta oikeudenmukainen kohtelu ja tuki sekä työyhteisön jäsenten välinen ilma-
piiri ja yhteistyö vaikuttavat henkilöstön työtyytyväisyyteen ja sitä kautta edesauttavat hyvää 
työterveyttä. Nämä työhön liittyvän sosiaalisen tuen positiiviset vaikutukset on toteen näytetty 
useissa tutkimuksissa (ks. esim. Karasek, Theorell 1990; Cohen, Syme 1985; House 1981; 
Johnson 1986).  
 
Mallissa 9.14 mm. ylityöt ja työtyytyväisyys heijastavat stressivaikutuksia. Stressitekijöistä on 
seurauksena vakavuudeltaan vähäisiä sairauksia sekä vakavampia sairauksia, kuten esimerkiksi 
sydäninfrakti, vatsahaava ja syöpä (ks. Beehr, Newman 1978, 666; Cummings, Cooper 1979; 
Bammer, Newberry 1982). Siksi henkilöitä kohdistettaessa ja valittaessa eri tehtäviin tulisi 
huolehtia siitä, että kullakin henkilöllä on tehtäviin vaadittava osaaminen, jolloin työ ei muo-
dostu stressaavaksi. Liian ”iso työ” osaamiseen nähden saattaa olla yksi sairauspoissaoloja 
aiheuttava tekijä, jota johtamisessa, henkilöstön hankinnassa ja sijoittamisessa ei aina ole 
riittävästi huomioitu. Sama vaikutus voi olla, jos osaamista huomattavasti alikuormitetaan.  
 
Melko yllättävää on, että keski-iän nousun sairauspoissaoloja nostava vaikutus on mallissa 
mitätön. Jos sairauspoissaolojen kehitystä tarkastellaan ristiin keski-iän kanssa, niin organisaa-
tion henkilöstön keski-iän noustessa sairauspoissolot selvästi lisääntyvät. Kun iän vaikutusta 
sairauspoissaolojen määrään tarkastellaan mallilla, jossa selittäviä tekijöitä on useampia, sen 
vaikutus vähenee, kuten mallissa 9.14. Tässä tutkimuksessa käytetty henkilöstötilinpäätöksen 
tunnuslukujen analysointitapa tehostaa henkilöstötilinpäätöstietojen hyväksikäyttöä 
henkilöstöstrategioiden toteutuksessa ja johtamisen parantamisessa.  
 
Sairauspoissaoloilmiön syvällisemmäksi analysoimiseksi estimoitiin sairauspoissaolotapausten 
pituutta (työpäivää/tapaus) ja terveysprosenttia selittävät mallit 9.15 ja 9.16. 
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Tutkittaessa yksittäisten sairauspoissaolojen pituutta (työpäivää/tapaus) selittäviä tekijöitä, 
muuttujiksi valikoituivat organisaation henkilöstön keski-ikä, koulutustasoindeksi ja naisten 
osuus. Näiden kaikkien riippuvuudet t-testiarvolla mitaten olivat erittäin merkitseviä.  
 
Malli 9.15  Sairauspoissaolojen pituutta selittävät tekijät  
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 1,494 muodos- 415 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Sairauspoissalot, tpv/tapaus 4,558 1,494 1,000
Selittävät: vakio 0,771 0,771 0,615
Keski-ikä, vuotta 44,781 2,522 0,163 0,164 4,5 0,067 7,352 5,601 ***
Koulutustasoindeksi 5,209 0,738 -0,202 -0,484 4,8 0,072 -2,524 -5,038 ***
Naisia, % 57,048 16,195 -0,144 -0,018 2,9 0,043 -1,042 -4,073 ***
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 12,2 0,182 4,558
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 87,8 1,311
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus ja muut opetus- ja koulutuspalvelut  
 
Mitä iäkkäämpää organisaation henkilöstö on, sitä pitempiä sairauspoissaolokerrat ovat kestol-
taan. Mallin 9.14 tuloksista poiketen henkilöstön keski-ikä nousee merkittäväksi yksittäisten 
sairauspoissaolotapausten pituuden keskihajontaa selittäväksi tekijäksi.  
 
Korkeimmin koulutetuilla yksittäiset sairauspoissaolokerrat ovat kestoltaan selvästi lyhyempiä 
kuin alhaisemman koulutustason omaavilla. Tulos selittyy samoilla tekijöillä, kuin mallissa 
9.14.  
 
Myös naisten osuuden kasvaessa sairauspoissolotapausten pituus lyhenee. Tulos näyttää oike-
aksi sen tosiasian, että naisten sairauspoissolot ovat lyhyempiä kuin miehillä. Tämä johtunee 
sairauksien erilaisista syistä ja vakavuusasteesta sukupuolten välillä, kuten jo edellä on todettu.  
 
Malliin, jossa selitettävänä muuttujana on organisaation terveysprosentti, valikoituvat mukaan 
naisten osuus, määräaikaisten osuus, keski-ikä ja vuosi. Vuosi sai tilastollisesti merkitsevän t-
testiarvon ja muut muuttujat tilastollisesti erittäin merkitsevät t-testiarvot.  
 
Miehistä useampi oli naisiin verrattuna vuoden aikana vailla lainkaan sairauspoissaoloja, mikä 
edelleen vahvistaa edempänä esitettyjä johtopäätöksiä. 
 
Myös määräaikaiset ovat vakinaisia useammin koko vuoden terveitä. Ehkä osasyynä voi olla 
myös se, että määräaikainen henkilö haluaa antaa työnantajalle positiivisen kuvan hyvänä ja 
motivoituneena työntekijänä. 
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Malli 9.16  Terveysprosenttia selittävät tekijät 
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 13,721 muodos- 336 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Terveysprosentti 33,074 13,721 1,000
Selittävät: vakio 2720,514 2720,514 3,259 **
Naisia, % 58,016 16,058 -0,186 -0,284 6,2 0,8 -16,491 -5,920 ***
Määräaikaisia yhteensä, % 21,034 10,640 0,130 0,337 3,4 0,5 7,080 4,802 ***
Keski-ikä, vuotta 44,798 2,462 0,111 1,445 2,9 0,4 64,732 4,721 ***
Vuosi 2002,810 1,684 -0,128 -1,369 2,1 0,3 -2742,761 -3,280 **
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 14,6 2,0 33,074
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 85,4 11,7
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus ja muut opetus- ja koulutuspalvelut  
 
Merkittävä tutkimustulos on se, että henkilöstön keski-iän noustessa terveysprosentti nousee. 
Tämä tuo esiin sen, että nuoremmat ovat vanhempia työntekijöitä useammin poissa. Yksilöta-
solla varttuneemmat ovat terveempiä ja tekevät työssäolopäivinä mitaten suuremman työ-
panoksen kuin nuoremmat. Tämä todistaa useiden esimiesten ja HR -ammattilaisten havaitse-
man ilmiön todeksi. 
 
Koko vuonna terveenä olevien määrä on vuosina 2000-2005 hieman laskenut, mikä kuvastaa 
valtion henkilöstön sairastavuuden lievää nousutrendiä.   
 
Johdon ja henkilöstövoimavaroista vastaavien asiantuntijoiden tulisi syventää sairauspoissa-
oloihin liittyvää analyysia, jotta parantamistoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Tutkimustu-
lokset nostavat esiin sen, että työterveyden ja työkunnon parantamistoimenpiteet tulee kohdis-
taa kaikkiin henkilöstöryhmiin ja erityisesti myös nuorempiin henkilöihin. Työnantajalle olisi 
hyödyllistä tukea nykyistä enemmän henkilöstön omaehtoista liikuntaa. Henkilöstötilinpäätök-
sen tunnuslukukyselyjen valossa investoinnit henkilöstön liikunnan tukemiseen ovat tasoltaan 
melko vaatimattomia.  
 
Tutkimustulokset osoittavat, että valtionhallinnon HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja 
edesauttaa tehokasta henkilöstön sairauspoissaolojen hallintaa. Edelleen tutkimustulok-
set viittaavat siihen, että pyrittäessä vähentämään sairauspoissaoloja on tärkeä kiinnittää  
huomiota työn kuormittavuuteen. Sairauspoissaolot koskevat kaikkia henkilöstö- ja ikä-
ryhmiä, joten parantamistoimenpiteet tulee kohdistaa koko henkilöstöön. 
 
 
Tutkimustulokset (luvuissa 9.6.4.1, 9.6.4.2 ja 9.6.4.3) osoittavat, että valtionhallinnon 
HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja edesauttaa tehokasta hyvinvoinnin johtamista. Edel-
leen tutkimustulokset viittaavat siihen, että hyvinvoinnin johtamisessa tulee kiinnittää 
huomiota erityisesti henkilöstön työtyytyväisyyteen, lähtövaihtuvuuteen ja sairauspoissa-
oloihin sekä niiden hallintaan liittyviin konkreettisiin johtamistoimenpiteisiin. 
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9.6.5  Suorituksen johtaminen 
 
Organisaation tuloksenteon kannalta on erittäin tärkeää, että henkilöstö on tyytyväistä johtami-
seen. Jäljempänä selvitetään 
 

Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio tehokasta suorituksen johtamis-
ta ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota henkilöstön suorituksen 
johtamisen tehostamisessa valtionhallinnossa? 

 
Hyvän suoritusjohtamisen elementtejä ovat, että organisaatiossa on kattavasti käytössä toimi-
vat tulos- ja kehityskeskustelut, joissa sovitaan kirjallisesti kunkin henkilön tulostavoitteet 
sekä kehittämistarpeet ja toimenpiteet. Tärkeää on työntekijän esimieheltään saama palaute ja 
päinvastoin. Suoritusjohtaminen sitä tukevine kannustavine palkkausjärjestelmineen on kes-
keinen panostekijä organisaation pyrkiessä tuottavaan, vaikuttavaan ja taloudelliseen toimin-
taan (ks. kuvio 9.1 sekä taulukko 9.1). Molemmissa johtamistoiminnoissa keskeisenä suorituk-
sen ohjaajana (ajurina) ovat motivaatiotekijät, joihin ko. johtamistoiminnoilla pyritään vaikut-
tamaan. 
 
Amabile ja Kramer tuovat esiin tutkimuksessaan havaitsemansa sisäisen työelämän merkityk-
sen keskeisenä tekijänä hyvän työsuorituksen saavuttamisessa (Amabile, Kramer 2007). Sisäi-
sellä työelämällä tarkoitetaan henkilön päivittäisessä työsään kokemia tunnetiloja, havaintoja 
ja motivaatiotekijöitä sekä myös itse työn haasteellisuutta. Hyvän suorituksen saavuttamiseen 
liittyy laadukas henkilöstöjohtaminen, jossa henkilöstölle asetetaan selkeät ja ymmärrettävät 
tavoitteet ja hyvistä työtuloksista annetaan positiivista palautetta. Amabile ja Kramer pitävät 
työn sisäisiä tekijöitä tärkeämpinä luovuuden ja työsuorituksen tuloksellisuuden keinoina kuin 
esimerkiksi ulkoista painostusta tai palkintaa.  
 
Henkilölle asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat työpaine, tehtävän yli-
kuorma, työn tunneperäiset vaatimukset ja ympäristöolosuhteet (esim. työ - koti). Jos nämä 
ovat liian suuret tai huonot, henkilön on vaikea saavuttaa hänelle asetettuja tulostavoitteita. 
Tulostavoitteiden ylittäminen taas edellyttää, että henkilöllä on mahdollisuus itse päättää työn-
sä toteutustavasta ja että hänellä on sosiaalinen tuki ja mahdollisuudet ammatilliseen kehitty-
miseen (Bakker, Evangelia,Verbeke 2004)   
 
Henkilöstötilinpäätösmenettelyssä on kiinnitetty huomiota suorituksen ja osaamisen johtami-
seen tekemällä osaamisen johtamisen opas (Valtiovarainministeriö 2000), puhumalla asiasta 
seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa sekä julkaisemalla näitä koskevia tunnuslukuja ja ana-
lyyseja.  
 
Sitä, voidaanko suoritusjohtamisella parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä johtamiseen, selvitet-
tiin mallin 9.17 avulla. Suoritusjohtamisindeksin lisäksi mallin selittävinä muuttujina olivat 
henkilöstökoulutukseen käytetyn ajan prosenttiosuus työajasta, aineistovuosi ja tutkijakoulu-
tuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorittaneiden prosenttiosuus. Suoritusjohtamisin-
deksin laskentakaava ilmenee mallin alaviitteestä sekä liitteestä 3.  
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Malli 9.17  Suoritusjohtamisen vaikutus johtamistyytyväisyyteen 2 

 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 0,455 muodos- 42 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työtyytyytyväisyys johtamiseen 3,215 0,455 1,000
Selittävät: vakio -135,189 -135,189 -2,084 *
Suoritusjohtamisindeksi 37,046 28,485 0,494 0,007 21,1 0,096 0,253 3,076 **
Henkilöstökoulutus 
säännöllisestä työajasta, % 1,948 1,218 0,405 0,127 13,7 0,062 0,246 2,488 *
Vuosi 2002,595 1,781 0,247 0,069 6,7 0,030 137,834 2,125 *
Tutkijakoulutusasteen 
suorittaneita, % 6,405 10,790 0,091 0,011 2,4 0,011 0,070 2,014 *
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 43,8 0,199 3,215
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 56,2 0,256
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus  
2 Suoritusjohtamisindeksi  = ((kirjallisten tulostavoitteiden omaavien henkilöiden %-osuus) 

+ (osaamiskartoituksen omaavien %-osuus) + (kirjallisten ke-
hittymissuunnitelmien omaavien %-osuus) + (kehityskeskuste-
luja käyneiden %-osuus))/4 

 
Mitä korkeampi suoritusjohtamisindeksin arvo on, sitä tyytyväisempää on henkilöstö johtami-
seen (selitysosuus 21 % ja t-testiarvo on tilastollisesti merkitsevä). Parantamalla organisaatios-
sa suoritusjohtamiseen liittyviä menettelyjä, pystytään keskeisimmin vaikuttamaan 
johtamistyytyväisyyteen. Judge ym. saivat tutkimuksessaan korkean korrelaation työsuorituk-
sen ja työtyytyväisyyden välille. Vaativimmissa ja korkeaa ammattitaitoa edellyttävissä tehtä-
vissä työtyytyväisyys ennusti voimakkaammin työsuoritusta kuin vähemmän vaativissa tehtä-
vissä (Judge, Thoresen, Bono, Patton 2001). Verbruggenin ja Baeten tutkimuksessa löytyi yh-
teys suoritusjohtamisjärjestelmän ja henkilöstön motivaation välillä. Organisaatioissa, joissa ei 
ollut suoritusjohtamisjärjestelmää, 57 prosenttia henkilöstöstä ilmoitti olevansa motivoituneita. 
Organisaatioissa, joissa suoritusjohtamisjärjestelmää sovellettiin, motivoituneiden henkilöiden 
määrä nousi 67 prosenttiin (Verbruggen, Baeten 2006, 141).  
 
Koulutuspanoksilla, jotka kuvastavat laajemminkin panostamista kehittämiseen, on myös pa-
rantava vaikutus johtamistyytyväisyyteen. Tämä on luonnollista, koska henkilöstön kehittämi-
nen on keskeinen suoritusjohtamisen tehtävä. 
 
Mitä enemmän organisaatiossa on tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorit-
taneita, sitä tyytyväisempiä ollaan johtamiseen. Ehkä tässäkin heijastuu ko. henkilöstöryhmän 
korkea motivaatio- ja sitoutumisaste sekä usein mielenkiintoiset, itsenäiset ja motivoivat tehtä-
vät. 
 
Erilaisen suorituskyvyn omaavissa organisaatioissa on todettu esiintyvän selkeät erot henkilös-
tön tavoitteiden sisäistämisessä ja johtajien kommunikoinnissa (Stewart 1999, 22-25). Organi-
saatioissa, joilla on hyvä suorituskyky, henkilöstöstä 67 prosentilla on hyvä tietämys organi-
saation yleisistä tavoitteista ja 26 prosenttia johtajista ovat erittäin kommunikointikykyisiä. 
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Vastaavasti huonon suorituksen omaavissa organisaatioissa vain 33 prosenttia henkilöstöstä 
ymmärtää hyvin organisaation yleiset tavoitteet ja johtajista kenelläkään ei ole hyvää kommu-
nikointikykyä.  
 
Kun henkilöstötilinpäätöksen sisältämillä työtyytyväisyystiedoilla ympäristövertailuineen on 
osaltaan tunnistettu ja esiintuotu johtamiseen liittyvien kehittämistarpeiden tärkeyttä valtion 
organisaatioissa, niissä useissa on ryhdytty mittaviin kehittämistoimenpiteisiin. Valtion työ-
markkinalaitoksen tukemana on organisaatioissa toteutettu ja toteutetaan laajoja johtamisen 
kehittämisohjelmia ja toimenpiteitä. Niillä on saatu aikaan parannusta johtamistyytyväisyydes-
sä, kuten malli 9.17 osoittaa eli työtyytyväisyys johtamiseen on parantunut vuosina 2000-2005 
(selitysosuus 7 %). 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että valtionhallinnon HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja 
edesauttaa tehokasta henkilöstön suorituksen johtamista. Edelleen tutkimustulokset viit-
taavat siihen, että suoritusjohtaminen on yksi keino parantaa henkilöstön työtyytyväi-
syyttä, jossa stimuloivana tekijänä on myös henkilöstön koulutuspanostukset. 
 
 
 9.6.6  Palkinta 
 
Palkinta on henkilöstötilinpäätösprosessissa tärkeä panostekijä mm. henkilöstön motivaation ja 
sitä kautta tulostavoitteiden saavuttamisessa ja tuloksellisuuden muodostumisessa. Kun henki-
löt tuntevat, että heidän käyttäytymisensä määrittelee palkinnan, he todennäköisemmin muut-
tavat organisaation tavoitteisiin sidoksissa olevaa käyttäytymistään (Wright, McMahan 1992).  
 
Vaikka henkilöstötilinpäätösmenettelyssä ei pystytä suoranaisesti vaikuttamaan palkintaan, 
henkilöstötilinpäätösmittareilla pystytään nostamaan esiin palkkauksen tärkeys henkilöstön 
motivaatiota ja tuloksellisuutta parantavana tekijänä (ks. kuvio 9.1 sekä taulukko 9.1). Henki-
löstötilinpäätöksen yhteydessä kehitetyllä VMBaro -järjestelmällä organisaatiot voivat seurata 
myös palkkausjärjestelmänsä toimivuutta työtyytyväisyyden tavoin. Järjestelmä sisältää val-
miin kyselypohjan, valmistulosteineen ja vertailutietoineen. Henkilöstötilinpäätöksen tunnus-
luvut ja tarjottava tutkimustyökalu osaltaan edesauttavat myös palkintaan liittyvää kehittämis-
työtä. Palkinnan merkitystä motivaatiotekijänä on käsitelty laajemmin luvussa 7.7.2.   
 
Tutkimusongelmaan nojautuen analysoidaan  

 
Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio tehokasta henkilöstön palkintaa 
ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota henkilöstön palkinnan tehos-
tamisessa valtionhallinnossa? 

 
Asian selvittämiseksi estimoitiin malli 9.18, jossa työtyytyväisyys oli selitettävänä muuttujana 
ja selittävinä muuttujina olivat suorituksen (ja ammatinhallinnan) ja vaativuuden perusteella 
palkankorotuksen saaneiden osuus, ryhmäkohtaisen tulospalkkionsaajien osuus sekä ylityö-
korvausten osuus palkkasummasta. Rakennemuuttujana oli keski-ikä. 
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Malli 9.18  Kannustavan palkinnan vaikutus kokonaistyötyytyväisyyteen  
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 0,216 muodos- 721)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työtyytyväisyys yhteensä 3,287 0,216 1,000
Selittävät: vakio 4,061 4,061 8,346 ***
Suorituksen perusteella 
palkankorotuksen saaneet, % 8,290 17,467 0,195 0,005 8,1 0,017 0,043 2,815 **
Ylityökorvaukset palkkasummasta, % 0,411 0,919 -0,084 -0,061 2,2 0,005 -0,025 -2,022 *
Keski-ikä, vuotta 45,021 2,346 -0,209 -0,017 3,8 0,008 -0,750 -1,555
Vaativuuden perusteella 
palkankorotuksen saaneet, % 3,963 6,075 -0,085 -0,007 1,6 0,004 -0,027 -1,540
Tulospalkkionsaajat, % 10,849 28,362 -0,066 -0,001 1,3 0,003 -0,016 -1,480
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 17,0 0,037 3,287
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 83,0 0,179
o p<0.1,  * p<0.05 (melkein merkitsevä),  ** p<0.01 (merkitsevä),  *** p<0.001 (erittäin merkitsevä)
1 Valtion henkilöstö poisluettuna yliopistokoulutus ja muut opetus- ja koulutuspalvelut   
 
Selittävistä muuttujista ainoastaan henkilökohtaista palkanosaa kuvaava muuttuja ”suorituksen 
perusteella palkankorotuksen saaneet” sai tilastollisesti merkitsevän t-testiarvon. Henkilökoh-
taisen palkanosan perustana on useimpien organisaatioiden palkkausjärjestelmissä henkilön 
työsuoritus, ammatinhallinta, yhteistyökyky ja monasti myös innovointikyky Mitä useammat 
henkilöt olivat saaneet organisaatiossa henkilökohtaiseen palkanosaan kohdistuvia korotuksia, 
sitä tyytyväisempää henkilöstö oli.  
 
Ylityökorvausten lisääntyessä työtyytyväisyys laskee (tilastollisesti melkein merkitsevä t-
testiarvo), joten ylityökorvauksia ei voida pitää kannustavana palkkatekijänä vaan päinvastoin. 
Ylitöiden vaikutuksia tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin on tarkasteltu yksityiskohtaisem-
min hyvinvoinnin ja tuottavuuden johtamista koskevissa luvuissa 9.6.4 ja 9.6.7.   
 
Mallin 9.18 mukaan työn vaativuuteen ja tulospalkkioon liittyvät palkankorotukset alensivat 
työtyytyväisyyttä. Koska t-testillä mitaten riippuvuudet eivät olleet edes tilastollisesti melkein 
merkitseviä, luotettavia johtopäätöksiä ei voida tehdä. Todennäköistä kuitenkin on, että työn 
vaativuuteen ja tulospalkkioon liittyvillä palkanosilla on positiivinen, mutta vähäisempi vaiku-
tus työtyytyväisyyteen kuin henkilökohtaisella palkanosalla.  
 
Tutkimustulosten perusteella erityisesti henkilökohtaisen palkanosan käyttöön henkilön suori-
tusta ja ammatinhallintaa (osaamista) parantavana kannustimena tulisi kiinnittää entistä enem-
män huomiota. Tämä asettaa vaateita etenkin esimiesten johtamisosaamiselle. Henkilökohtai-
sen palkanosan käyttöä johtamisen ja tuloksellisuuden välineenä on käsitelty kannustavia 
palkkausjärjestelmiä koskevassa kirjassa (Valtiovarainministeriö 1996b, 63-93). 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että valtionhallinnon HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja 
edesauttaa tehokasta henkilöstön palkintaa. Edelleen tutkimustulokset viittaavat siihen, 
että varsinkin henkilön suoritukseen ja ammatinhallintaan sidotulla kannustavalla pal-
kinnalla voidaan parantaa motivaatiota ja tätä kautta työtulosta.  
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9.6.6.1 Palkinnan ja työn sisällön vaikutukset motivaatioon 
  
VMBaron työtyytyväisyysbarometrin tietojen pohjalta askeltavalla regressiomallilla esti-
moiduilla malleilla 9.19 ja 9.20 selvitettiin, millä tekijöillä on vaikutusta henkilöstön kokonais-
työhyvinvointiin. Lisäksi tutkittiin, onko ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden (malli 
9.20) ja ilman ammatillista tutkintoa olevien (malli 9.19) välillä eroja kokonaistyöhyvinvoin-
nin muodostumisessa, mm. työn sisältöön ja palkkaukseen liittyvien tekijöiden suhteen.  
 
Malleissa selittävinä muuttujina ovat organisaation toimiala (dummy -muuttuja), työtyytyväi-
syyden eri päätekijät, sukupuoli, ja ansiotaso. Kokonaistyöhyvinvointimittari muodostettiin 
tunnuslukuaineiston mittareista ja se vietiin VMBaro -aineistoon yksilötasolle organisaa-
tiokohtaisina keskiarvoina. Kokonaistyöhyvinvoinnin laskentakaava ilmenee mallien alaviit-
teistä ja liitteestä 3. Henkilön ansiotaso on määritelty siten, että kaikille tietyn koulutustason 
omaaville henkilöille annettiin valtion henkilörekisteritiedoista laskettu koulutustason keski-
määräinen kuukausiansio.  
 
Malli 9.19  Kokonaistyöhyvinvointi henkilöillä, joilla ei ole ammatillista  
   koulutusta 1 
 

 

Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo
arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =

kerroin oker- nasta 0,679 muodos- 577 )
roin % ind tuksessa

Selitettävä:
Kokonaistyöhyvinvointi 
henkilöillä, joilla ei ole 
ammatillista tutkintoa 3,399 0,679 1,000
Selittävät: vakio 2,473 2,473 23,874 ***
Valtiovarainhoito 0,276 0,447 -0,549 -0,908 32,8 0,223 -0,250 -19,147 ***
Ministeriötaso 0,192 0,395 -0,193 -0,498 5,6 0,038 -0,096 -10,105 ***
Yliopistokoulutus 0,095 0,294 0,417 0,626 11,3 0,077 0,060 9,696 ***
Työtyyt. johtamiseen 3,200 0,850 0,207 0,083 2,2 0,015 0,266 2,705 *
Tutkimusvuosi 1,373 0,484 0,146 0,352 3,7 0,025 0,483 9,438 ***
Työtyyt. työn sisältööön ja 
haasteellisuuteen 3,501 0,762 0,191 0,108 2,3 0,016 0,379 3,527 ***
Naiset 0,579 0,494 -0,377 -0,109 3,0 0,020 -0,063 -2,725 **
Työtyyt. tiedonkulkuun 2,922 0,953 0,152 0,067 1,4 0,010 0,195 2,631 **
Työtyyt. palkkaukseen 2,578 0,891 0,209 0,060 1,6 0,011 0,155 2,515 *
Työtyyt. kehittymisen tukeen 3,115 0,880 0,056 -0,065 -0,5 -0,003 -0,202 -2,310 *
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 63,4 0,431 3,399
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 36,6 0,249
o p<0.1,  * p<0.05 (melkein merkitsevä),  ** p<0.01 (merkitsevä),  *** p<0.001 (erittäin merkitsevä)  

   1 Kokonaistyöhyvinvointi  = (0,25* kokonaistyytyväisyysindeksi) + (0,25*(25/sairauspoissa-
olot, työpv/htv)) + (0,25*(10/lähtövaihtuvuusprosentti)) + 
(0,25*(1/ työkyvyttömyyseläköitymisprosentti)) 

 
Henkilöitä, joilla ei ole lainkaan ammatillista tutkintoa, koskevalla mallilla 9.19 saatiin selitet-
tyä 63 prosenttia kokonaistyöhyvinvoinnin keskihajonnasta. Organisaation toimialan dummy -
muuttujien yhteisselitysosuus oli lähes 50 prosenttia. Valtiovarainhoidossa ja ministeriötasolla 
kokonaistyöhyvinvointimittari oli muita organisaatioita huonompi, kun kuin taas yliopistokou-
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lutuksessa se oli kaikista toimialoista korkein. Valtion alemman vaativuustason tehtävissä työ-
tyytyväisyystekijöistä työn sisältö ja haasteellisuus sekä tyytyväisyys johtamiseen paransivat 
kokonaistyöhyvinvointia. Myös palkkatyytyväisyys ja tyytyväisyys tiedon kulkuun paransivat 
kokonaistyöhyvinvointia.  
 
Jos malliin valittiin vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, niin toimiala kattoi pää-
osan mallin 69 prosentin kokonaisselitysosuudesta (ks. malli 9.20). Muuttuja ”työtyytyväisyys 
palkkaukseen”  ei valikoitunut lainkaan mukaan malliin. 
 
Malli 9.20  Kokonaistyöhyvinvointi henkilöillä, joilla on ylempi korkeakoulututkinto 1  
 

 

 Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo
arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =

kerroin oker- nasta 0,753 muodos- 2396 )
roin % ind tuksessa

Selitettävä:
Kokonaistyöhyvinvointi 
henkilöillä, joilla on ylempi 
korkeakoulututkinto 3,401 0,753 1,000
Selittävät: vakio 1,931 1,931 31,125 ***
Yliopistokoulutus 0,288 0,453 0,698 1,192 50,0 0,377 0,343 41,744 ***
Valtiovarainhoito 0,228 0,420 -0,557 -0,616 19,1 0,144 -0,140 -20,523 ***
Ministeriötaso 0,346 0,476 -0,070 0,089 -0,4 -0,003 0,031 3,158 **
Työtyyt. johtamiseen 3,289 0,884 0,146 0,064 1,1 0,008 0,210 4,216 ***
Tutkimusvuosi 1,320 0,467 -0,165 0,294 -3,0 -0,023 0,388 13,887 ***
Työtyyt. työilmapiiriiin ja 
yhteistyöhön 3,681 0,790 0,177 0,058 1,1 0,008 0,212 3,813 ***
Työtyyt. työoloihin 3,443 0,707 0,008 0,053 0,0 0,000 0,182 3,720 ***
Työtyyt. tiedonkulkuun 3,024 1,010 0,125 0,043 0,7 0,005 0,130 3,528 ***
Työtyyt. kehittymisen tukeen 3,244 0,882 0,117 0,044 0,6 0,005 0,144 3,573 ***
Naiset 0,557 0,497 -0,048 -0,052 0,2 0,001 -0,029 -3,006 **
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 69,4 0,523 3,401
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 30,6 0,230
o p<0.1,  * p<0.05 (melkein merkitsevä),  ** p<0.01 (merkitsevä),  *** p<0.001 (erittäin merkitsevä)  

 1 Kokonaistyöhyvinvointi =  (0,25* kokonaistyytyväisyysindeksi) + (0,25*(25/sairauspoissa- 
      olot, työpv/htv)) + (0,25*(10/lähtövaihtuvuusprosentti)) +  
      (0,25*(1/ työkyvyttömyyseläköitymisprosentti)) 
 
Tulosten perusteella ei voida vetää johtopäätöstä, että palkinnalla ja työn sisällöllisillä tekijöil-
lä olisi merkittäviä eroja kokonaistyöhyvinvointiin eri koulutustasoilla.  
 
Mallissa 9.21 tutkittiin työtyytyväisyyden päätekijöiden ja henkilöstön rakennetekijöiden (su-
kupuoli, ikä, määräaikaisuus) yhteyttä työn vaativuuteen. Vaativuus määriteltiin karkeasti teh-
tävien keskimääräisten vaativuuksien perusteella, käyttäen taustalla valtion henkilöstön vaati-
vuusluokittelutietoa. Kullekin henkilölle annettiin henkilöstöryhmän keskimääräinen valtion 
henkilöstörekisteristä saatu vaativuuspisteluku. 
 
Kaikkein eniten vaativuuden keskihajonnasta selitti sukupuoli (selitysosuus 8 %) eli naisilla 
töiden vaativuus on miehiä alhaisempi. Tämä selittyy naisten sijoittumisesta keskimäärin vaa-
tivuudeltaan alemman tason tehtäviin. Työtyytyväisyystekijöistä seuraavaksi suurimmat suo-
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raviivaiset riippuvuussuhteet oli työtyytyväisyydellä työn sisältöön ja haasteellisuuteen (4 %), 
palkkaukseen (2 %) ja kehittymisen tukeen (2 %).    
 
Malli 9.21  Vaativuutta selittävät työtyytyväisyys- sekä henkilöstön rakennetekijät  
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 170,974 muodos- 10723 )

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työn vaativuus 415,404 170,974 1,000
Selittävät: vakio 252,565 252,565 20,431 ***
Työtyyt. johtamiseen 3,279 0,847 0,1155 -27,161 -1,6 -2,657 -89,064 -9,453 ***
Työtyyt. työn sisältöön ja 
haasteeellisuuteen 3,652 0,734 0,2279 45,645 4,5 7,636 166,679 15,960 ***
Työtyyt. palkkaukseen 2,688 0,882 0,1827 24,027 2,3 3,870 64,594 11,811 ***
Työtyyt. kehitt.tukeen 3,239 0,851 0,1934 23,363 2,2 3,845 75,662 9,584 ***
Työtyyt. työilmapiiriin ja 
yhteistyöhön 3,577 0,763 0,1543 6,434 0,4 0,757 23,016 2,235 *
Työtyyt. työoloihin 3,518 0,657 0,1072 -6,895 -0,3 -0,486 -24,261 -2,373 *
Työtyyt. tiedonkulkuun 3,055 0,948 0,1352 11,396 0,9 1,461 34,810 5,051 ***
Työtyyt. työnantajakuvaan 3,159 0,754 0,0395 -22,498 -0,4 -0,671 -71,074 -8,767 ***
Naiset 0,697 0,459 -0,2877 -101,195 7,8 13,376 -70,571 -30,419 ***
Ikä 41,751 9,933 0,0938 1,335 0,7 1,244 55,730 8,019 **
Määräaikainen 0,263 0,440 -0,0377 -10,193 0,1 0,169 -2,682 -2,712 **
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 16,7 28,545 415,404
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 83,3 142,429
o p<0.1,  * p<0.05 (melkein merkitsevä),  ** p<0.01 (merkitsevä),  *** p<0.001 (erittäin merkitsevä)  
 
 
Kun mallin 9.21 avulla tarkasteltiin työtyytyväisyysmuuttujien ”Palkinta” ja ”Työn sisältö ja 
haasteellisuus” yhteyksiä työn vaativuuteen eliminoimalla muiden muuttujien vaikutukset, niin 
työn vaativuuden ja työn sisällön työtyytyväisyystekijällä oli jyrkempi positiivinen yhteys kuin 
vaativuudella ja palkkatyytyväisyydellä, ks. kuvio 9.2. Eliminointi tehtiin siten, että kaikkien 
muiden muuttujien, paitsi tarkasteltavan muuttujan, paikalle sijoitettiin estimoituun malliin 
9.21 niiden keskiarvot.. Tämän jälkeen voitiin tarkastella yksinomaan ”työtyytyväisyyden pal-
kintaan” ja ”työtyytyväisyyden työn sisältöön ja haasteellisuuteen” vaikutuksia vaativuuteen. 
 
Edellä tehdyn analyysin perusteella ei voida vetää johtopäätöstä siitä, että palkinnalla ja työn 
sisällöllisillä tekijöillä oli merkittäviä eroja työn motivaatioon eri tehtävissä. Kaikissa valtion 
tehtävissä työn sisältöön ja haastavuuteen liittyvät tekijät ovat tärkeitä motivaation muodostu-
misessa. Tosin ammatillista koulutusta vailla olevilla, lähinnä tukipalvelutehtävissä toimivilla 
henkilöillä palkkaukseen liittyvät tekijät nousivat selkeämmin esiin kuin muissa henkilöstö-
ryhmissä 
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Kuvio 9.2  Työn sisällöllisten tyytyväisyystekijöiden sekä palkkatyytyväisyystekijöi-
den yhteys työn vaativuuteen 
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Karasekin tutkimusten mukaan työt, joissa työntekijällä on suuri itsemääräämisoikeus työnsä 
tekotavasta sekä osaamisensa käytöstä ja jossa työn psykologiset vaatimukset ovat korkeat, 
motivoivat henkilöä oppimaan ja kehittämään uusia toimintamalleja (Karasek, Theorell 1990, 
31-32 ja 43). Tällaisia ns. aktiivisia töitä ovat esimerkiksi elekronikkainsinöörit, johtajat, opet-
tajat ja virkamiehet. Todennäköisesti se, että tässä tutkimuksessa ei saatu työn sisällöllisten 
tekijöiden ja vaativuuden välille niin selkeätä yhteyttä kuin Karasekin tutkimuksessa, johtui 
työn vaativuuden karkeasta määrittelytavasta tutkimusaineistossa.   
 
 
9.6.7  Tuottavuuden johtaminen 
 
Organisaation tuottavuuden johtamiselle ja jatkuvalle parantamiselle on parhaat lähtökohdat, 
jos organisaatiolla on innovaatiotavoitteinen ja henkilöstön osallistumiseen perustuva strategia. 
Henkilöstön osallistumiseen ovat sidoksissa kasvava taloudellinen suorituskyky ja aleneva 
vaihtuvuus (Riordan, Vandenberg, Richardson 2005). Tällöin muutosvastarinnan vaikutus ke-
hittämistoimenpiteisiin on vähäinen. Burtonin, Lauridsenin ja Obelin tutkimukset osoittavat, 
että innovatiivisen strategian toteutus tulee sovittaa organisaation ilmapiiriin, jossa on vähän 
jännittyneisyyttä ja ristiriitoja johdon ja henkilöstön sekä henkilöstön välisissä suhteissa (Bur-
ton, Lauridsen, Obel 2004). Siksi organisaation tuottavuustyössä tulee tehdä edeltäviä toimen-
piteitä muutokselle suotuisan ilmapiirin luomiseksi.  
 
Monissa tutkimuksissa on todettu, että tuottavuus on suoraviivaisessa riippuvuussuhteessa 
henkilöstön osaamiseen, työtyytyväisyyteen/motivaatioon ja työkuntoon (mm. Teikari; Valtio-
varainministeriö 2005c; Lindström, Leppänen 2002; Pearlin, Schooler 1978). Jotta henkilöt 
ovat aidosti valmiita kehittämään työ-/toimintaprosessejaan entistä tehokkaimmiksi, heillä pi-
tää olla kohtalainen varmuus työpaikan säilyttämisestä esim. työpanosta vähentävien tuotanto-
prosessien uudistustoimenpiteiden jälkeen (ks. esim. Pfeffer, Veiga 1999, 40-41). Elovainion, 
Kivimäen ja Vahteran mukaan oikeudenmukaisiksi koetuissa työpaikoissa ihmiset ovat tyyty-
väisempiä omaan työhönsä, he ovat sitoutuneempia omaan työpaikkaansa, heidän työsuorituk-
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sensa on laadukkaampi, he suhtautuvat myönteisemmin uusiin työtapoihin ja vähemmän kiel-
teisesti irtisanomisiin (Elovainio, Vahtera, Kivimäki 2006, 10). 
 
Myös edellisessä luvussa esiintuodut Karasekin tutkimustulokset tuovat esiin työnteon itsenäi-
syyden ja työn sisällön haastavuuden merkityksen kehitettäessä työprosesseja ja työtapoja mo-
tivoiviksi ja tuottaviksi, turvaten samalla jatkuvan oppimisen (Karasek, Theorell 1990). Ka-
rasekin mukaan työn vaativuuden (sisällön haasteellisuuden) lisäys johtaa tuottavuuden nou-
suun ainoastaan silloin kun työhön liittyy korkea päätöksentekovapaus. Kun itsemääräämisval-
ta on koettu alhaiseksi, haastaviin töihin liittyy alhainen tuottavuus ja enne stressistä (Karasek, 
Theorell 1990, 11). Goffee ja Jones tunnistivat tutkimuksessaan viisi henkilöstövoimavarojen 
johtamisen ajurien pääryhmää, jotka ennustavat suoritusta useissa organisaatioissa. Nämä ovat 
johtajuuden käytännöt, henkilöstön sitoutuminen, tiedon saavutettavuus, työvoiman optimointi 
ja organisaation oppimiskyky (Goffee, Jones 2007, 116-117). Varsinkin säännöllisen työajan 
ylittävällä työajalla on alentava vaikutus tuottavuuteen. Edvinssonin mukaan esimerkiksi tieto-
työssä työntekijät voivat työskennellä huipputasolla ainoastaan 2-4 tuntia (Edvinsson 2002, 
165). Siksi ylitöiden teko tuottavuudenkaan näkökulmasta ei ole kannattavaa.   
 
Tässä nousee esiin valmentava tulevaisuusperusteinen johtaminen. Siinä henkilöstölle anne-
taan selvät tulostavoitteet ja johto tukee niiden saavuttamista tarjoamalla hyvät työskentelyolo-
suhteet sekä tarvittavat taloudelliset ja muut resurssit. Kullakin henkilöllä on vapaus valita 
parhaat työtavat ja -prosessit organisaation hänelle asettamiin tavoitteisiin  pääsemiseksi (vrt. 
valtuuttaminen). Ennakoivaan johtamiseen kuuluvat strategiaperusteisten henkilöstösuunni-
telmien olemassaolo ja niihin pohjautuva henkilöstön kehittäminen ja tehtäviin uudelleen si-
joittelu. Jos organisaatio toteuttaa innovaatioperusteista toimintastrategiaa, sen toteutusta tukee 
organisaatioilmasto, jossa on vähän jännittyneisyyttä ja ristiriitoja (Burton, Lauridsen, Obel 
2004, 78). 
 
Tutkimuksen osakysymyksenä selvitetään 
 

Edistääkö valtion henkilöstötilinpäätösinformaatio tehokasta tuottavuuden johta-
mista ja mihin seikkoihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota henkilöstön tuottavuu-
den johtamisen tehostamisessa valtionhallinnossa? 

 
Osatutkimusongelman ratkaisemiksi estimoitiin kaksi erilaista työn tuottavuutta selittävää mal-
lia. Mallissa 9.22 työn tuottavuutta selittävinä muuttujina ovat HTP -tietojen hyväksikäyttö 
organisaation johtamisessa sekä henkilöstön keski-ikä. Työn tuottavuusmittarina on Tilasto-
keskuksen laskentamenettelyn mukainen työn tuottavuus (prosentteina ilmaistut vuosimuutok-
set).    
 
Mallilla saatiin selitettyä 28 prosenttia työn tuottavuuden keskihajonnasta. Mitä enemmän 
henkilöstötilinpäätöstietoja hyväksikäytetään organisaation johtamisessa, sitä suurempi on 
organisaation henkilöstön työn tuottavuuden muutos (selitysosuus oli 18 % ja riippuvuus oli 
tilastollisesti erittäin merkitsevä). Tulos tuo esiin sen, että henkilöstötilinpäätösmenettelyn ja 
sen sisältämien henkilöstötilinpäätösmittareiden ohjaamina, konkreettisia johtamis- ja kehittä-
mistoimenpiteitä toteuttaen, voidaan vaikuttaa tuottavuuden perustana oleviin tekijöihin, kuten 
osaamiseen ja työhyvinvoinnin peruselementteihin.  
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Malli 9.22  Henkilöstötilinpäätöstietojen hyväksikäytön yhteys työn  
   tuottavuuteen   
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 23,711 muodos- 57 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työn tuottavuus (TK) 5,894 23,711 1,000
Selittävät: vakio -159,990 -159,990 -3,385 **
HTP-tietojen hyväksikäyttö 
johtamisessa 1,719 0,559 0,399 19,664 18,5 4,383 33,809 3,933 ***
Keski-ikä, vuotta 44,654 2,786 0,261 2,958 9,1 2,149 132,075 2,947 **
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 27,5 6,532 5,894
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 72,5 17,179
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä) 
 
Se, että iän myötä työn tuottavuus paranee (selitysosuus 9 % ja riippuvuus tilastollisesti mer-
kitsevä) kertonee työssä oppimisen ja kokemuksen kautta hankitun osaamisen kertymän tuot-
tavuusvaikutuksista. 
 
Miten henkilöstön jaksamiseen liittyvät tekijät vaikuttavat työn tuottavuuden muutokseen? 
Siihen tuo selkoa malli 9.23, jossa työn tuottavuutta selittävinä tekijöinä ovat ylityökorvaukset 
palkkasummasta, lähtövaihtuvuus ja työterveyshuollossa käyntikerrat. 
 
Vaikka malli perustuu vähäiseen havaintoaineistoon, se antaa viitteitä siitä, että ylityökorvauk-
silla on työn tuottavuutta alentava vaikutus (selitysosuus 30 % ja riippuvuus tilastollisesti mer-
kitsevä). Tämä kertoo siitä, että mitä pitempään yli normaalin työajan työskennellään, sitä te-
hottomammin työskennellään ja sitä huonompaa tulosta saadaan aikaan.  
 
Lähtövaihtuvuus on yksi jaksamisongelmien seuraus, jossa organisaatio menettää tärkeää 
ydinosaamistaan ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia. Siksi on luonnollista, että tuottavuuskehitys 
alenee lähtövaihtuvuuden kasvaessa (selitysosuus 19 % ja riippuvuus on tilastollisesti melkein 
merkitsevä). 
 
Myös sairastavuudella, jota kuvaavat työterveyshuollossa käynnit, on ollut tuottavuutta alenta-
va vaikutus. Mallikokeiluissa tuli esiin se, että työn tuottavuudella on ollut tutkimusvuosina 
2000-2005 nouseva trendi. 
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Malli 9.23  Jaksamistekijöiden vaikutus työn tuottavuuteen  
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 36,184 muodos- 19)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työn tuottavuus (TK) 14,455 36,184 1,000
Selittävät: vakio 63,731 63,731 3,316
Ylityökorvaukset 
palkkasummasta, % 0,683 0,557 -0,487 -39,913 30,0 10,8 -27,246 -3,191 **
Lähtövaihtuvuus, % 3,400 2,949 -0,365 -6,311 18,8 6,8 -21,457 -2,673 *
Työterveyshuoltokäyntikerrat/htv 4,028 2,216 0,014 -0,142 0,0 0,0 -0,573 -0,046
Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 48,7 17,6 14,455
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 51,3 18,5
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä)  
 
Mallilla 9.24 tutkittiin, miten tavoitteiden asettelu henkilöstötunnusluvuille ja kehittämispanos-
tukset vaikuttavat tuottavuuden keskeisistä peruselementeistä henkilöstön kokemaan työtyyty-
väisyyteen organisaation johtamiseen. 
   
Malli 9.24  Tavoitteenasettelu HTP:n tunnusluvuille ja kehittämispanostusten vaiku-

tukset johtamistyötyytyväisyyteen 
 
Muuttuja Keski- Keski- Korre- Reg- Selitysosuus Merkitys t-testiarvo

arvo hajonta laatio- ressi- keskihajon- keskiarvon (n =
kerroin oker- nasta 0,433 muodos- 109 1)

roin % ind tuksessa
Selitettävä:
Työtyytyytyväisyys johtamiseen 3,131 0,433 1,000
Selittävät: vakio -64,891 -64,891 -1,773
Henkilöstökoulutus 
säännöllisestä työajasta, % 1,892 1,021 0,588 0,221 30,6 0,1 0,418 7,050 ***
Tavoitteiden asettelu HTP:n 
tunnusluvuille 2,039 1,030 0,452 0,137 14,8 0,1 0,280 4,441 ***
Vuosi 2003 1,699 0,086 0,034 1,1 0,0 67,324 1,840 o

Malliin sisältyvien tekijöiden Keskiarvo
kokonaisselitysosuus 46,5 0,2 3,131
Mallin ulkopuolisten muuttujien
kokonaisselitysosuus 53,5 0,2
o =  p<0,1;  * = p<0,05 (melkein merkitsevä);  ** = p<0,01 (merkitsevä); *** =p<0,001 (erittäin merkitsevä)   
 
Sekä henkilöstökoulutuksen osuus säännöllisestä työajasta (selitysosuus 31 %) ja tavoitteiden 
asettelu HTP:n tunnusluvuille (selitysosuus 15 %) saivat tilastollisesti erittäin merkitsevät t-
testiarvot. Mitä suurempi oli organisaation henkilöstön henkilöstökoulutukseen käyttämän 
työajan osuus ja mitä täsmällisempiä tavoitteita, joita myös seurattiin, henkilöstötilinpäätöksen 
tunnusluvuille oli asetettu, sitä työtyytyväisempää organisaation henkilöstö oli johtamiseen. 
Tämä kertoo osaamisen kehittämisen ja henkilöstötunnusluvuilla ohjaamisen tärkeydestä tuot-
tavuustyössä. 
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Tutkimustulokset osoittavat, että valtionhallinnon HTP -järjestelmä tuottaa tietoa ja 
edesauttaa tehokasta henkilöstön tuottavuuden johtamista. Edelleen tutkimustulokset 
viittaavat siihen, että henkilöstöön liittyvillä mittareilla ja näihin mittareihin liittyvällä 
tavoitteenasettelulla voidaan parantaa työn tuottavuutta. Tutkimustulokset kertovat 
myös kokemusperäisen ammattitaidon merkityksen tuottavuuden kohottajana sekä toi-
saalta ylitöiden ja lähtövaihtuvuuden kasvun negatiiviset tuottavuusvaikutukset. 
 
 
9.6.8 Tutkimuksen kyky vastata tutkimuskysymykseen henkilöstöprosesseittain 

tehtyjen empiiristen analyysien valossa 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastausta sen päätutkimuskysymykseen,  
  

Edistääkö Suomen valtionhallinnossa tuotettava henkilöstötilinpäätösinformaatio 
henkilöstöprosesseihin perustuvan henkilöstöstrategian tehokasta toteuttamista?  

 
Henkilöstön johtamisprosesseittain tehdyt analyysit osakysymyksineen osoittavat henkilöstöti-
linpäätösmenettelyn siihen liittyvine strategisine mittareineen olevan käyttökelpoinen ja vai-
kuttava apuväline ja ohjaaja organisaatioiden ja valtiokonsernin henkilöstöstrategioiden toteu-
tuksessa ja johtamiskäytäntöjen parantamisessa.  
 
Organisaation ja koko valtionhallinnon strategisena tavoitteena on, että toiminta on tuottavaa, 
vaikuttavaa ja taloudellista. Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että henkilöstötilinpäätös-
mittarit tavoitteellisesti käytettynä toteuttavat johtamisen apuvälineinä tätä tuloksellisuustavoi-
tetta.  
 
Tutkimustuloksilla on pystytty vastaamaan tutkimuskysymykseen melko tyhjentävästi ja osoit-
tamaan henkilöstötilinpäätösmenettelyn ja sen tunnuslukujen ohjauskyvyn vaikuttavuus strate-
gia- ja johtamistyössä. Tätä tukevat myös seuraavassa luvussa käsiteltävän henkilöstötilinpää-
töksen hyväksikäyttöä selvittäneen kyselyn tulokset.  
 
 
9.7  Henkilöstötilinpäätösmenettelyn vaikuttavuus tuloksenteon välineenä organi-

saatioiden näkökulmasta 
 
Ministeriöille, virastoille ja laitoksille tehdyllä ”Henkilöstötilinpäätöksen hyväksikäyttöä ja 
vaikuttavuutta koskevalla kyselyllä” selvitettiin henkilöstötilinpäätösmenettelyn ja Valtion 
työmarkkinalaitoksen tarjoamien palvelujen vaikuttavuutta henkilöstöjohtamiseen yksittäisten 
organisaatioiden näkökulmasta (Lehtonen 2006b). Kysely osoitettiin 130 eri organisaatioita 
edustaville henkilöstötilinpäätöksen yhteyshenkilölle. Vastauksia saatiin 55 eli vastausprosent-
ti oli 42, joka riittää johtopäätösten tekoon.  
 
Seuraavissa luvuissa kerrotaan, mitä mieltä organisaatioiden eli asiakkaiden edustajat olivat 
henkilöstötilinpäätösmenettelystä johtamisprosessien parantamisen apuvälineenä ja miten tyy-
tyväisiä oltiin menettelyyn liittyviin Valtion työmarkkinalaitoksen tarjoamiin palveluihin. Ky-
selyllä selvitettiin myös organisaatioiden strategiaperustaa. 
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9.7.1  Organisaatioiden toiminnan strateginen perusta 
 
Jokaisella organisaatiolla pitää olla selkeät strategiset ja toiminnalliset tavoitteet, joita konk-
reettisesti myös toteutetaan. Valtaosalla valtion organisaatioista strateginen perusta on muodol-
lisesti kunnossa, kuten kuviosta 9.3 ilmenee. Vaikka henkilöstösuunnittelun tärkeyttä on viime 
aikoina tuotu esiin, mm. henkilöstövoimavarojen johtamisessa, tulosohjauksessa, tuottavuus-
ohjelmissa ja tilivelvollisuuden seurannassa, niin vain 45 prosentilla organisaatioista se on 
olemassa. Vielä huonommin tilanne on osaamisen johtamisen menettelyssä, joka on olemassa 
38 prosentilla organisaatioista. Koska osaaminen on valtion tietotöissä keskeisin toimintaan ja 
tuloksiin vaikuttava tekijä, niin sen johtaminen tulisi saattaa parempaan kuntoon organisaati-
oissa. Osaamistietoa tarvitaan myös, jotta henkilöstösuunnitelma voidaan tehdä kunnolla. 
 
Kuvio 9.3   Strategiaperusteisen toiminnan tila valtiosektorilla vuonna 2006 
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9.7.2  Henkilöstötilinpäätöstietojen hyväksikäyttö ja tavoitteiden asetanta 
 
Kyselyyn vastanneissa organisaatioista 93 prosenttia tekee henkilöstötilinpäätöksen. Valtaosa 
organisaatioista eli 59 % tekee erillisen julkaisun, henkilöstötilinpäätösraportin tai henkilöstö-
kertomuksen, 31 prosentilla HTP -tiedot ovat toimintakertomuksen osana ja 10 prosenttia ra-
portoi tiedot muulla tavoin. 
 
Tieto muuttuu vasta sitten hyödylliseksi kun sitä hyväksikäytetään. Tämä pätee myös henkilös-
tötilinpäätöksiin. Henkilöstötilinpäätöstietojen hyväksikäytössä on valtionhallinnossa edelleen 
tehostamisen varaa, sillä vuoden 2006 tilanteen mukaan 12 prosenttia henkilöstötilinpäätöksen 
tehneistä organisaatioista käyttää tietoja hyväksi paljon ja 78 prosenttia jonkin verran, ks. ku-
vio 9.4. Tilanne ei ole oleellisesti muuttunut vuoteen 2002 verrattuna.    
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Kuvio 9.4  Henkilöstötilinpäätöstietojen hyväksikäyttö johtamisessa vuosina 2006 ja 
2002 
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Taulukosta 9.5 ilmenevät henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukukyselyaineiston ne tunnusluvut, 
joilla on ristiintaulukoituna yhteys henkilöstötilinpäätöstietojen hyväksikäyttöasteeseen johta-
misessa. Organisaatioille, jotka hyväksikäyttävät johtamisessa henkilöstötilinpäätöstietoja, on 
tyypillistä johtajien suhteellisen suuri määrä ja henkilöstön korkea koulutustaso. Paljon henki-
löstötilinpäätöstietoja käyttävissä organisaatioissa henkilöstön poistuma eläköitymisen kautta, 
uuden työvoiman kysyntä ja sisäinen vaihtuvuus ovat muita organisaatioita korkeammalla 
tasolla. Tämä saattaa osaltaan selittää henkilöstötilinpäätöstietojen tarvetta ja korkeaa käyttöas-
tetta.  
 
Henkilöstötilinpäätösten hyödyntämisasteeseen näyttävät olevan suoraviivaisessa yhteydessä 
myös alhainen lähtövaihtuvuus, korkea eläkkeellesiirtymisikä ja vähäinen työkyvyttömyyselä-
köityminen. Organisaatiot ovat saattaneet vaikuttaa edellä mainittuun suotuisaan kehitykseen,  
investoimalla muita organisaatioita enemmän koulutukseen ja työyhteisön kehittämiseen sekä 
mitoittamalla työvoimansa oikein. Oikeasta mitoituksesta kertoo ylitöiden teon vähäisyys.  
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Taulukko 9.5  Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut henkilöstötilinpäätöstietojen hy-
väksikäyttöasteen mukaan (organisaatioiden tunnuslukujen aritmeettiset 
keskiarvot kussakin hyväksikäyttöryhmässä) 

 
Henkilöstötilinpäätöstietojen 
hyväksikäyttö johtamisessa
ei       käytetään käytetään

Tunnusluku käytetä jonkin verran paljon
Johdon osuus henkilöstöstä, % 3,7 6,4 6,3
Koulutustasoindeksi (1-8) 5,0 5,5 5,4
Henkilöstön kysyntä tulevana viitenä vuonna, % henkilöstöstä 12,0 17,4 18,6
Lähtövaihtuvuus, % edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 3,1 3,8 1,9
Sisäinen vaihtuvuus, % edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 2,0 2,3 4,1
Eläkkeelle siirtyneet, % edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 1,9 1,6 2,1
Alle vuoden palvelussuhteen omaavat, % henkilöstöstä 2,8 4,8 1,4
Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, vuotta (kaikki eläkelajit 
paitsi osa-aikaeläke) 56,7 62,4 64,9
Työkyvyttömyyeläkkeelle siirtyneet, % edellisen vuoden
lopun henkilöstöstä 0,5 0,3 0,2
Henkilöstökoulutustusta saaneet, % henkilöstöstä 85,0 75,3 95,9
Henkilöstökoulututukseen käytetty työaika säännöllisestä 
työajasta, % 1,3 1,9 2,1
Henkilöstökoulutus, tpv/koulutettu 4,5 5,0 6,0
Henkilöstökoulutus, tpv/htv 4,1 4,4 5,8
Koulutuskustannukset e/htv  kiintein hinnoin 1 000 1 258 1 680
Työyhteisön kehittämisinvestoinnit, e/htv  kiintein hinnoin 100 108 152
Koulutuskustannukset, e/htv kiintein hinnoin 1 000 1 258 1 680
Ylityökorvausten osuus palkkasummasta, % 0,5 0,3 0,1  
 
 
Valtion organisaatioista, joilla henkilöstötilinpäätösmenettely on käytössä, 38 prosenttia on 
johtamisprosessissaan asettanut henkilöstötilinpäätöksen kuvaamille henkilöstövoimavaroille 
numeerisia tavoitteita, keskimäärin 7 tunnusluvulle, joita myös seurataan, ks. kuvio 9.5. Ei-
seurattavia numeerisia tavoitteita oli asettanut 4 prosenttia organisaatioista (tunnuslukuja kes-
kimäärin 23). Hyvin yleisiä ovat verbaaliset tavoitteet, joita on asettanut 40 prosenttia organi-
saatioista (6 seurattavaa asiaa). Tilanne on vuoteen 2002 nähden kehittynyt myönteisesti, vaik-
ka asioissa on edelleen paljon parantamistarvetta. Tunnuslukujen, joille asetetaan tavoitteita ja 
joita seurataan, lukumäärä on vuodesta 2002 vähentynyt 14:sta 7:ään.  Tämä kuvastaa sitä, että 
tavoitteenasettelussa keskitytään aikaisemmasta poiketen muutamaan keskeiseen asiaan, joita 
myös käytännössä on mahdollisuus parantaa.  
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Kuvio 9.5   Tavoitteiden asettelu henkilöstötilinpäätöksen kuvaamille henkilöstövoima-
varoille vuosina 2006 ja 2002 
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Vastaajista (organisaatioista) 83 prosenttia katsoi, että henkilöstötilinpäätösmenettelyllä on 
ollut parantava vaikutus organisaation henkilöstöjohtamiseen. Erityisesti on pystytty vaikutta-
maan henkilöstön motivaatioon ja hyvinvointiin (60 % vastaajista), osaamisen johtamiseen (35 
% vastaajista) ja henkilöstön kohdentamiseen (33 % vastaajista), ks. kuvio 9.6. Tulos on sikäli 
myönteinen, että parantavat vaikutukset kohdistuvat tuloksenteon peruselementteihin eli moti-
vaatioon, työkykyyn ja osaamiseen. 
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Kuvio 9.6  Henkilöstötilinpäätösmenettelyn parantava vaikutus henkilöstövoimavaro-
jen johtamisprosesseihin (% tiedusteluun vastanneista organisaatioista) 
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9.7.3 Valtion työmarkkinalaitoksen tarjoamien HTP -palvelujen hyödyllisyys  

henkilöstövoimavarojen johtamisen kannalta 
 
Työtyytyväisyys on yleisimmin käytetty henkilöstötilinpäätöksen tunnusluku. Valtion työ-
markkinalaitoksen työtyytyväisyyden mittaamiseen tarjoama VMBaro -tutkimusväline on käy-
tössä 62 prosentissa kyselyyn vastanneista organisaatioista. 31 prosenttia organisaatiota käyt-
tää muuta henkilöstökyselyä tai työtyytyväisyyden seurantavälinettä. 4 prosenttia organisaati-
oista seuraa työtyytyväisyyttä muuten kuin varsinaisilla kyselyillä ja 4 prosentissa organisaati-
oita työtyytyväisyyttä ei seurata lainkaan. 
 
Valtion työmarkkinalaitoksen tarjoamia henkilöstötilinpäätöspalveluja pidettiin hyödyllisinä, 
kuten kuviosta 9.7 ilmenee. Kuviossa vaakapalkin selitteen perässä oleva prosenttiluku kertoo 
hyvien vastausten enemmyyden huonoihin vastauksiin verrattuna prosenttina kaikista vastaa-
jista. VMBaron kohdalla on aineistosta poistettu vastaajat, joiden organisaatiot käyttivät muuta 
työtyytyväisyysmittaria, jolloin he vastasivat useimmiten ”ei lainkaan hyötyä”. 
 
Hyödyllisin palvelu oli VMBaro, josta 58 prosenttia vastaajaorganisaatioista koki saavansa 
erittäin paljon hyötyä ja 28 prosenttia paljon hyötyä (ei sisällä niiden organisaatioiden vastauk-
sia, joilla oli muu väline). Toiseksi hyödyllisin palvelu oli vertailutietojen tarjonta, josta 69 
prosenttia organisaatioista sai joko erittäin paljon tai paljon hyötyä. Myös analyysijulkaisut, 
opaskirjallisuus ja seminaarit koettiin tarpeellisiksi. 
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Kuvio 9.7  Henkilöstötilinpäätöspalvelujen hyödyllisyys henkilöstövoimavarojen joh-
tamisessa (vastausten %-jakauma) 
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Organisaatiot toivoivat saavansa jatkossa Valtion työmarkkinalaitoksen henkilöstötilinpäätös-
menettelyyn liittyviä palveluja seuraavasti: 
 
         %-osuus vastaajista, jotka haluavat  
       palvelun myös jatkossa 
 HTP:n tuunnuslukujen analyysiraportti  85 
 Koko valtion HTP -julkaisu   82 
 Ajankohtaisseminaarit    69 
 Koulutuspalvelut     49 

 
Henkilöstötilinpäätöksen sisältämää informaatiota voidaan suoraan hyödyntää, kun organisaa-
tio osallistuu  EFQM:n mukaiseen laatupalkintokilpailuun tai tekee EFQM -malliin perustuvia 
itsearviointeja. Jos organisaatio soveltaa henkilöstötilinpäätösmenettelyä aidosti johtamisen 
välineenä eri henkilöstöprosesseissa, niin henkilöstötilinpäätös ja sen soveltaminen antavat 
osaltaan hyvän tietoperustan EFQM :n toiminnan arviointialueen 3 ”Henkilöstö” arvioinnin 
pohjaksi (ks. kuvio 4.6 luvussa 4.3.3). Tulosten arviointialueella 7 ”Henkilöstötuloksia” arvioi-
taessa voidaan laajalti hyödyntää henkilöstötilinpäätöksen työtyytyväisyystutkimusten tuloksia 
sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja sen tukeen, työhyvinvointiin (sairastavuus, vaih-
tuvuus – pysyvyys jne.), suorituksen johtamiseen ja palkintaan liittyviä tietoja ja tunnuslukuja. 
 
Tulosprisman peruskriteerin ”Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen” kohdalla käy-
tettäviä strategisia tunnuslukuja voisivat olla esimerkiksi henkilöstön työtyytyväisyys, terveys-
prosentti, osaamistasoindeksi, osaamisinvestoinnit, lähtövaihtuvuus sekä tulostavoitteiden 
asettaminen.  
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Tasapainotetun mittariston ”Innovatiivisuuden ja oppimisen näkökulmassa” käyttökelpoisia 
HTP -mittareita ovat mm. työtyytyväisyys, osaaminen ja sen kehittämiseen sekä johtamiseen 
ja palkintaan liittyviä mittarit. Myös mm. Valtiokonttorin KAIKU -hankkeessa kehitetty 
riskienhallintapyramidi saa suuren osan tiedoistaan henkilöstötilinpäätöksestä. 
 
Valtion työmarkkinalaitoksen toukokuussa 2007 tekemän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 
Valtion työmarkkinalaitoksen asiakkaina olevien valtion organisaatioiden ylimmästä johdosta, 
hallinto- ja henkilöstöjohdosta sekä asiantuntijoista 72 prosenttia kokivat valtion työmarkkina-
laitoksen tarjoamat ”Tutkimukset, selvitykset, vertailutieto- ja muun informaatiopalvelun” 
joko hyvin tai erittäin tarpeellisiksi. Em. palvelujen vastaavuutta suhteessa tarpeisiin 57 pro-
senttia piti hyvinä tai erittäin hyvinä ja 37 tyydyttävinä (Lehtonen 2007). 
 
Vaikka henkilöstötilinpäätösmenettely koetaan tarpeelliseksi, sen käyttökelpoisuutta organi-
saation johtamisen, toiminnan parantamisen ja strategioiden käyttöön saaton välineenä ei miel-
letä riittävästi. Tietämys jää usein henkilöstövoimavarojen ammattilaisten haltuun eikä saavuta 
johtoa ja esimiehiä. Heidän tulisi olla erityisen kiinnostuneita organisaation keskeisimmän 
voimavaran, henkilöstön osaamisen, motivaation ja työkyvyn tilasta ja jatkuvasta parantami-
sesta.  Toivottavasti tämä tutkimus osaltaan edesauttaa johtoa ja esimiehiä ymmärtämään hen-
kilöstövoimavarojen tavoitteellisen johtamisen tärkeyden. Heidän on tärkeä tiedostaa, että 
henkilöstövoimavaroihin voidaan vaikuttaa, hyödyntämällä henkilöstöprosesseissa mm. henki-
löstötilinpäätösmenettelyyn liittyviä menettelyitä ja sen tarjoamia tietoja.      
 
 
9.8  Tapaustutkimus henkilöstötilinpäätösmenettelyn hyväksikäytöstä Tekesissä 
   – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksessa 
 
Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus on valtion organisaatio, joka ra-
hoittaa ja aktivoi yritysten ja julkisten tutkimusyksikköjen haastavia tutkimus- ja kehityspro-
jekteja. Tekes on valittu tapaustutkimukseksi, koska siellä on ollut henkilöstötilinpäätös käy-
tössä jo kymmenen vuotta ja Tekes on systemaattisesti hyödyntänyt henkilöstötilinpäätöstä 
henkilöstövoimavarojen johtamisessa ja henkilöstöstrategioiden käytäntöön viennissä. Teke-
sissä on lisäksi tehty esimerkillistä kehittämistyötä henkilöstötilinpäätöskäytännön sovittami-
seksi osaksi organisaation johtamisjärjestelmää.     
 
Tapaustutkimuksen kuvaus on tehty lainaten ja hyväksikäyttäen Tekesin ulkoisilla palve-
lusivuilla olevia kuvauksia (http://www.tekes.fi), Tekesin henkilöstötilinpäätöstä vuodelta 
2006, henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuja vuodesta 2000 alkaen ja Tekesin henkilöstöjoh-
tamisen periaatekuvausta vuodelta 2007. Lisäksi on haastateltu henkilöstöjohtaja Ritva Parha-
maata, henkilöstön kehittämispäällikkö Satu Kantokoskea ja henkilöstösuunnittelija Jaana Lei-
noa. Haastattelujen tulokset on sisällytetty kuvaukseen ja haastatellut ovat hyväksyneet tapaus-
tutkimuksen tekstin (haastattelun runko ilmenee liitteestä 8).   
 
 
9.8.1  Tekesin strategiaperusta ja organisaatiokuvaus 
 
Organisaatio- ja toimintatapauudistuksen pohjalta Tekesin organisaatiorakenne on muutettu 
vuoden 2006 alusta matriisiorganisaatioksi. Toiminta perustuu, selkeisiin strategialinjauksiin, 
joiden laadinnassa henkilöstö on ollut mukana. Näin on turvattu lähtökohdat strategioiden käy-
täntöön viennille.  



 

 

125

 

Tekesin toiminta-ajatuksena on edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja 
innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja 
vientiä ja siten luo työllisyyttä ja hyvinvointia. 
 
Vision mukaan osaaminen ja innovaatiot ovat Suomen korkean hyvinvoinnin perusta. Tekes 
on edelläkävijänä vaikuttava toimija huipputason innovaatioympäristössä, joka luo edellytyk-
set asiakkaiden, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan menestymiselle. 
 
Tekesin arvot on johdettu toiminta-ajatuksesta ja visiosta ja liittyvät toiminnan tavoitteisiin.  
Arvot, jotka ovat hyvinvointi, näkemys, luottamus, yhteistyö ja kehittyminen, ohjaavat Teke-
sin toiminta- ja menettelytapoja sekä suhtautumista asiakkaisiin, sidosryhmiin ja työtovereihin. 
Arvot vaikuttavat valintoihin, joita tekesläiset ja Tekes tekevät.  
 
Tekes on kauppa- ja teollisuusministeriön (vuoden 2008 alusta työ- ja elinkeinoministeriön) 
alainen asiantuntijaorganisaatio. Henkilöstömäärä vuonna 2006 oli 270, joista työskenteli asi-
antuntijatehtävissä 62 prosenttia. Lisäksi Tekesin tehtävissä TE-keskusten teknologian kehit-
tämisosastoilla työskenteli 86 henkilöä. Naisia henkilöstöstä oli 53 prosenttia ja keski-ikä oli 
44,4 vuotta. Henkilöstöstä on suorittanut perusasteen tutkinnon 6 prosenttia, keskiasteen tut-
kinnon 6 prosenttia, alin korkea-asteen tutkinnon 12 prosenttia, alemman korkeakouluasteen 
tutkinnon 11 prosenttia, ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon 47 prosenttia ja tutkijakoulu-
tusasteen tutkinnon 17 prosenttia. Tutkinnon suorittaneista 40 prosentilla oli tekniikan alan 
tutkinto ja 35 prosentilla kaupallisen alan tutkinto.  
 
      
9.8.2  Henkilöstöjohtamisen periaatteet osana Tekesin strategiaa ja tavoitteenasette-

lua 
 
Henkilöstöjohtamisen periaatteet ovat osa Tekesin strategiaa, joka tähtää toiminta-ajatuksen ja 
vision toteuttamiseen arvojen mukaisella toiminnalla. Henkilöstöjohtamisen periaatteet, jotka 
ovat rinnastettavissa tutkimuksen henkilöstöjohtamisen prosesseihin, ovat  

 organisaatiokulttuuri, 
 esimiestyö ja lähijohtaminen, 
 rakenteet ja johtamisjärjestelmät, 
 osaaminen ja henkilöstörakenne, 
 palkitseminen ja  
 työhyvinvointi. 

 
Tekesin henkilöstöjohtamisen vision mukaan henkilöstöä johdetaan siten, että henkilöstö osaa, 
haluaa ja jaksaa toimia tuloksellisesti ja pitkäjänteisesti Tekesin strategian ja vaikuttavuusta-
voitteiden toteuttamiseksi. Henkilöstöjohtamisen periaatteiden toteutuminen näkyy asiakkaille, 
omistajille ja sidosryhmille entistä parempina tuloksina ja palveluina sekä houkuttelevana 
työnantajakuvana.  
 
Henkilöstöjohtamisen periaatteissa määritellään 

 päämäärät eli tavoitellut pitkän tähtäyksen tavoitteet,  
 keinot päämäärien toteuttamiseksi eli henkilöstöjohtamisen prosessit ja niiden kes-

keiset linjaukset, 
 eri osapuolten roolit keinojen toteuttamisessa ja  
 päämäärien toteutumisen seuranta, tunnusluvut ja mittarit. 
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Varmistaakseen sovittujen henkilöstöjohtamisen päämäärien toteuttamisen, Tekes on valinnut 
henkilöstöjohtamisen päämäärille strategiset mittarit ja asettanut niille tavoitetasot. Seuranta-
tietoa hyödynnetään strategiatyössä, päivitettäessä henkilöstöjohtamisen päämääriä, tietojen 
analysoinnissa ja parantamiskohteiden tunnistamisessa sekä sovittaessa lähivuosien henkilös-
töjohtamisen linjauksista ja kehittämiskohteista. Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuja hyö-
dynnetään ja niille asetetaan myös tavoitteita Tekesin tasapainotetussa mittaristossa (BSC:ssä) 
ja hallinnonalan tulosohjauksessa sekä hyväksikäytetään mm. laatukilpailumenettelyissä. 
 
Tekes seuraa henkilöstöjohtamisen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista loppuvuodesta to-
teutettavassa organisaatiotutkimuksessa Siirissä ja vuosittain tehtävässä henkilöstötilinpäätök-
sessä. Siiri -tutkimus on keskeinen tietolähde organisaatio- ja henkilöstötyytyväisyyden osalla. 
Se sisältää paljon samoja elementtejä kuin useissa valtion organisaatioissa käytössä oleva työ-
tyytyväisyyttä mittaava VMBaro -järjestelmä. Siiri -tutkimus paneutuu VMBaroa laajemmin 
johtamistyytyväisyyden ja organisaatiotyytyväisyyden mittaamiseen. Jotta Tekes voi tavoittei-
ta asettaessaan ja tekemissään analyyseissä verrata henkilöstötunnuslukujaan valtioon, henki-
löstötunnusluvut noudattavat pitkälti valtiolla yleisesti käytössä olevaa henkilöstötilinpäätök-
sen tunnuslukuvalikoimaa. Siiri -tutkimuksen henkilöstötyytyväisyysosiossa saadaan henkilös-
töltä palautetietoa johtamiskulttuurista, rakenteista ja järjestelmistä, sisäisestä viestinnästä ja 
kehittämistoiminnasta.  
 
Tekes asettaa henkilöstöasioille virallisia tavoitteita sekä tuloskortissaan että hallinnonalan 
tulosohjausprosessissa. Tuloskortissa asetetut tavoitteet ilmenevät taulukosta 9.6. Valtion vuo-
den 2007 talousarvioesityksessä hallinnonalan ohjauksessa sovitut tulostavoitteet henkisten 
voimavarojen hallinnalle ja kehittämiselle ovat taulukossa 9.7.  
 
Taulukko 9.6 Tuloskortin hyvinvointi ja kehittyminen -osion mittarit 2004–2006 1 

 
Mittari   12/  12/  12/  Tavoite 
 2006 2005 2004 
Johtamistyytyväisyys (1-5)   3,6   3,6   3,7  3,7 
Henkilöstötyytyväisyys (1-5)   3,7  3,6  3,7  3,7 
Kehittämistyytyväisyys (1-5)   3,6  3,6  3,8  3,7 
Koulutusaktiivisuus (pv/htv/12 kk) 6,8/10,1 9,6 8,4 10 
Lähtövaihtuvuus (% / 12 kk)  9,3  5,7  4,6  5-10 
_____________________________ 
1 Tekesin henkilöstötilinpäätös 2006 
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Taulukko 9.7 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tekesissä valtion 
vuoden 2007 talousarvioesityksessä 1 

 

Tunnusluku   2005 2006 2007 
  toteuma tavoite tavoite  
         
Henkilötyövuosien kehitys  266  275   281  
Kokonaistyöpanoksen jakauma ydinprosesseittain, %        
- innovaatiotoiminnan aktivointi  23  24   25  
- teknologiaohjelmat  25  26   27  
- hankerahoitus  52  50   48  
Henkilöstön hyvinvointi paranee        
- sairauspoissaolopäivät/htv  8,9  < 8,0  < 8,0  
- henkilöstötyytyväisyys, (1-5)  3,6  >3,7  > 3,7  
Organisaation osaaminen kasvaa        
- koulutuspäivät/htv  7,8  10,0  10,0  
- vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon 
  suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä  63,7  65,0-75,0  65,0-75,0  
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva        
- lähtövaihtuvuus, %  5,7  < 10,0  < 10,0  
- työhakemukset/avoin työpaikka  68,2  > 30  > 30  
Johtaminen (viestintä ja kannustavuus)        
- organisaation oma indeksi (1-5)  3,6  > 3,7  > 3,7 
_______________________ 
1 HE 2006, Valtion talousarvioesitys 2007  
 
  
9.8.3 Tekesin henkilöstöjohtaminen tutkimuksen henkilöstöprosessiajattelun poh-

jalta   
 
 
Rakenteet ja johtamisjärjestelmät  
 
Henkilöstön johtamisperiaatteen ”rakenteet ja johtamisjärjestelmät” tavoitteena on ”Avointa 
vuorovaikutusta edistävät joustavat ja tehokasta työskentelyä tukevat organisaation ra-
kenteet ja johtamisjärjestelmät”. 
 
Tekesin toiminnan organisoinnin tavoitteena on sellainen organisaatiorakenne, joka tukee jous-
tavaa, tehokasta ja laadukasta toimintaa. Tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne edistää 
monipuolista ja laaja-alaista yhteistyötä sekä tiedon jakamista ja organisaation oppimista. 
Olennaista toiminnassa on, että vastuut ja valtuudet määritellään selkeästi prosesseille, vastuu-
alueille, yksiköille, ryhmille ja henkilöille.  
 
Tekesin prosessikartan peruselementtejä ovat ydinprosessit, ohjaustoiminnot ja sisäiset palve-
lutoiminnot. Ydinprosessit ovat tärkeimmät toimintokokonaisuudet, joilla tuotetaan lisäarvoa 
asiakkaille ja yhteiskunnalle. Muut toiminnot tukevat ydinprosessien toteuttamista ja tuloksel-
lisuutta. Prosesseihin liittyville toimenpiteille määritellään Tekesin strategiassa painotukset ja 
yleisluonteiset tavoitteet, jotka tarkennetaan kunkin toimintavuoden täsmällisiksi tunnusluku-
tavoitteiksi toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä.   
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Tekesin tavoitteena on, että sillä on käytössään erilaisia johtamisjärjestelmiä, joilla ohjataan 
henkilöstöä toimimaan virallisten prosessimääritysten mukaisesti. Johtamisjärjestelmät sekä 
niiden tietojärjestelmät tukevat ydinprosessien sekä ohjaus- ja sisäisten palvelutoimintojen 
tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Järjestelmiä ovat suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, riskienhal-
lintajärjestelmä, osaamisen hallinnan järjestelmä, tietämyksen hallinnan järjestelmä, kehittämi-
sen kokonaisuuden hallintajärjestelmä, hyvä tietohallintotapakokonaisuus (IT-Governance), 
laadunhallintajärjestelmä ja palkintajärjestelmä. 
 
Sisäinen organisaatiotutkimus Siiri ja henkilöstötilinpäätös sekä tarvittaessa vertaisarvioinnit 
ovat välineitä, joiden avulla Tekes asettaa henkilöstöjohtamisen päämäärille tavoitteita ja seu-
raa näiden päämäärien ja tavoitteiden toteutumista.  Henkilöstötilinpäätös sisältää tunnusluvut 
viideltä vuodelta sekä vertailutiedot valtioon ja osittain muihin sektoreihin. Tunnuslukuja käy-
tetään hyväksi henkilöstövoimavarojen johtamiseen sekä henkilöstöstrategian ja sen käytän-
töön vientiin liittyvissä tarkemmissa analyyseissa. Tekes on tehnyt henkilöstötilinpäätöksen 
vuodesta 1997 alkaen. Se on johdon ja henkilöstövoimavarojen ammattilaisten työkalu ja se 
käsitellään Tekesin hallituksessa. Käsittelyprosessissa tunnistetaan mm. tarvittavat kehittämis-
kohteet. 
 
Jäljempänä käsitellään Tekesin henkilöstöjohtamisen periaatteita sovittaen ne luvun 9.2 kuvi-
osta 9.1 ilmeneviin tutkimuskehikon johtamisprosesseihin. Tarkastelu on tehty osittain regres-
sioanalyysien pohjalta. Siinä Tekesille estimoitiin samanlaisia malleja kuin tutkimuksen varsi-
naisessa empiirisessä analyysissa luvussa 9.6. Aineistona olivat vuosien 2000-2005 henkilöstö-
tilinpäätöksen tunnusluvut. Tekesin malleissa havaintoaineistona oli kustakin muuttujasta vain 
5-6 organisaatiotason havaintoa (1 havainto/vuosi), joten riippuvuuksien tilastollisten merkit-
sevyyksien perusteella mallit eivät ole teoreettisesti hyväksyttävissä. Saatuja tuloksia voidaan 
pitää lähinnä viitteellisinä ja karkeasti kuvaamassa sitä, onko Tekesissä havaittavissa yhden-
suuntaisia riippuvuuksia selittäville muuttujille kuin koko valtion tutkimusaineistossa. Tulok-
sia on jäljempänä kuvattu vain sanallisesti ilman estimoitujen mallien kuvauksia.  
 
                                                                                                                                                             
1) Henkilöstön hankinta, kohdentaminen ja osaamisen johtaminen 
 
Tekesin henkilöstöjohtamisen periaate ”Osaaminen ja henkilöstörakenne” kattaa tutkimuksen 
henkilöstöprosesseista sekä henkilöstön hankinnan ja sijoittamisen sekä osaamisen johtamisen. 
Periaatteen toteuttamisella pyritään siihen, että Tekesillä on ”Päämäärien saavuttamiseksi sekä 
toiminnan jatkuvuuden ja uudistuskyvyn turvaamiseksi tarvittava osaaminen ja henkilöstöra-
kenne”. 
    
                                                                                                                                                                                    
1.1) Hankinta 
 
Tekes seuraa tunnusluvuin mm. hakijoiden määrää täytettävää vakanssia kohti ja rekrytointien 
onnistumisprosenttia. Henkilöstön rekrytoinnissa ja rekrytointihaastatteluissa hyödynnetään 
henkilöstötilinpäätöstietoja esitettäessä hakijoille Tekesin organisaatiokuvaa hyvänä työnanta-
jana. Lähtöhaastatteluin haetaan täydentävää tietoa Siiri -tutkimukseen ja tietoa hyödynnetään 
koko organisaation kehittämistoimenpiteiden valinnassa. 
 
Mallitarkastelujen pohjalta sekä Tekesissä että valtiolla koulutustasoindeksi on suoraviivaises-
sa riippuvuudessa asiantuntijoiden ja määräaikaisten määrään sekä henkilöstön keski-ikään. 
Näin korkean koulutustason omaaviin organisaatioihin liittyy asiantuntijoiden suuri henkilös-
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töosuus, määräaikaisten keskiverto-organisaatiota suurempi osuus sekä keskimääräistä korke-
ampi keski-ikä. Tekesissä määräaikaisuus ei liity erityisesti asiantuntijatehtäviin, vaan suuri 
osa määräaikaisista on muita, kuin asiantuntijatehtävissä toimivia. Tekes on todellinen asian-
tuntijaorganisaatio, jossa koulutustasoindeksi ja asiantuntijoiden osuus on suurempi kuin valti-
on keskiverto-organisaatioissa. Sekä Tekesissä että valtiolla rekrytointiin liittyviä henkilöstö-
strategioita toteutettaessa tulee ottaa huomioon em. asiantuntijaorganisaatioon liittyvät erityis-
vaateet, kuten osaavan henkilöstön saannin varmistava organisaatiokuva, laadukas henkilöstö-
prosessien johtaminen ja riittävän kilpailukykyiset palvelussuhteen ehdot.         
    
                                                                                                                                               
1.2) Kohdentaminen 
 
Tekesin matriisiorganisaatio takaa joustavan tehtäviin sijoittelun, jonka seurauksena opitaan 
työtä tehden. Valtion tavoin Tekesissä henkilöstön työtyytyväisyyden kasvaessa sisäinen liik-
kuvuus vähenee. Myös ulkopuolisen työkokemuksen lisääntymisellä on sisäistä liikkuvuutta 
alentava vaikutus.  
 
Kun mallilla tarkasteltiin, miten sisäinen vaihtuvuus ja muut tekijät vaikuttavat henkilöstön 
tyytyväisyyteen, niin sekä Tekesissä että valtiolla henkilöstön sisäisen liikkuvuuden vilkastu-
minen ja henkilöstön ikääntyminen alentavat työtyytyväisyyttä. Tekesissä sisäiseen liikkuvuu-
teen yhteydessä oleva työtyytyväisyyden lasku saattaa olla seurausta organisaatiorakenteen 
muuttumisesta, mikä on yleinen ilmiö tällaisissa muutostilanteissa. Molemmissa tarkastelujou-
koissa työtyötyytyväisyyttä voidaan parantaa henkilöstön osaamistasoa nostamalla. 
  
                                                                                                                                                    
1.3) Osaamisen johtaminen 
 
Osaamisen hallintajärjestelmän avulla kartoitetaan Tekesin strategiset osaamistarpeet sekä 
arvioidaan osaamisen nykytilaa. Henkilöstön osaamistarpeet varmistetaan rekrytoimalla tarvit-
tavaa osaamista, kehittämällä nykyisen henkilöstön osaamista tai hankkimalla osaamista osto-
palveluna tai kehittämällä yhteistyötä kumppanien kanssa. Henkilöstön koulutustavoitteena on 
10 päivää henkilötyövuotta kohden. Merkittävästi henkilöstöä kehitetään myös henkilöstökier-
ron avulla. Matriisiorganisaatio takaa joustavan tehtäviin sijoittelun, jonka seurauksena opitaan 
työtä tehden. Osaamisen hallinta on keskeinen lähtökohta myös henkilöstösuunnitelmien teol-
le.  
 
                                                                                                                                                            
2)  Hyvinvoinnin johtaminen 
 
Tekesin henkilöstöjohtamisen periaatteen ”työhyvinvointi” tavoitteena on ”Hyvän työympä-
ristön ja yhteishengen sekä riittävän resurssoinnin varaan rakentuva henkilöstön työhy-
vinvointi”.  
 
Työhyvinvointia edistetään kehittämällä mm. johtamista, organisaatiokulttuuria, työympäris-
töä, toimintatapoja ja prosesseja sekä monipuolistamalla henkilöstön toimenkuvia ja osaamista 
kehittämällä.  
 
Edellä mainittu henkilöstöjohtamisen periaate ”organisaatiokulttuuri”, jonka tavoitteena on 
”Toiminnan innovatiivisuutta ja tehokkuutta tasapainoisesti edistävä organisaatiokult-
tuuri”, liittyy läheisesti myös hyvinvoinnin johtamiseen.  
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Siiri -tutkimuksella seurataan henkilöstötyytyväisyyttä sekä henkilöstön tyytyväisyyttä organi-
saatiokulttuuriin ja tasa-arvoon. Organisaatiokulttuurikysymykset koskevat mm. Tekesin arvo-
jen toteutumista, ihmisten työn arvostusta, työtoverien tukea ja tasa-arvoa riippumatta mm. 
koulutuksesta, asemasta, iästä, syntyperästä ja sukupuolesta. Viisiportaisella asteikolla tyyty-
väisyysmittaukset organisaatiokulttuuriin sijoittuivat 3,5 ympärille ja sen yläpuolelle. 
 
Tekesin työtyytyväisyys on valtion keskimäärää korkeammalla tasolla ja on noussut vuosina 
2000-2005. Sekä valtion että Tekesin malleissa keski-iän nousu alensi työtyytyväisyyttä. 
Tosiasia on, että myös Tekesissä koulutuspanostuksilla parannetaan henkilöstön työtyytyväi-
syyttä koko valtion tavoin, vaikka mallissa riippuvuus ei ollut yhdensuuntainen koko valtion 
kanssa.    
 
Tekesissä seurataan tasa-arvoa tyypillisillä henkilöstötilinpäätösmittareilla, kuten naisten 
osuudella, henkilöstöstä, johdosta, keskijohdosta ja muista henkilöstöryhmistä sekä sukupuol-
ten koulutustasolla, iällä ja palkkausta kuvaavilla tunnusluvuilla. 
 
Tekes seuraa sairauspoissaoloja ja työterveyshuollon ammattilaiset ovat keskeisiä toimijoita 
terveydenhuollon palveluissa. Henkilöstöä on alettu kuntouttaa myös mm. Aslak-
kuntoutuskurssin avulla. Henkilöstölle tarjotaan kattava terveyshuolto, hyvät liikuntamahdolli-
suudet ja ”Hupitoimikunnan” järjestämät yleiset tapahtumat ja tempaukset. 
 
Kun malleilla tarkasteltiin sairauspoissaolojen pituuteen vaikuttavia tekijöitä, niin sekä Te-
kesissä että valtiolla keski-iän myötä sairauspoissaolojen pituus kasvoi sekä vastaavasti koulu-
tustason ja naisten osuuden noustessa sairauspoissaolotapausten keskimääräinen pituus lyheni.  
 
Tekes tukee työhyvinvointia mm. työaikajoustoilla, johon kuuluvat liukuva työajan järjestelmä 
ja tasoitusvapaajärjestelmä. 
 
Sekä Tekesissä että valtiolla työtyytyväisyyden noustessa lähtövaihtuvuus aleni kun taas nais-
ten osuuden kasvaessa lähtövaihtuvuus kasvoi. Osaamisen uudistamiseksi Tekes tavoittelee 5-
10 prosentin lähtövaihtuvuutta.  
 
                                                                                                                                                           
3)  Suorituksen johtaminen 
 
Tekesin henkilöstöjohtamisen periaatteen ”esimiestyö ja johtaminen” tavoitteena on ”Strate-
giaan perustuva, innostava ja osallistumiseen kannustava esimiestyö ja johtaminen”. Pe-
riaate on rinnastettavissa tutkimuksen prosessiin ”suorituksen johtaminen”. 
 
Tekesissä johtamistyössä on keskeistä toiminnan johtaminen, ihmisten suorituksen ja hyvin-
voinnin johtaminen sekä strategiatyö.  
 
Toiminnan johtamisen tehtäviä ovat  

 Tekesin strategian ja arvojen käytäntöön viennin varmistus,  
 toiminnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen,  
 tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen ja suoritusarviointien tekeminen, 
 henkilöresurssien käytöstä ja tehtäväjaosta sopiminen organisaatiomatriisin eri suun-

nissa, 
 suoritusten ohjaus, arviointi ja raportointi, 
 työajan käytön seuranta ja kuormituksen tasapainottaminen, 
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 sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta huolehtiminen,  
 Tekesiä sitovien säädösten ja ohjeiden noudattamisen valvonta sekä  
 työsuojelusta huolehtiminen. 

 
Ihmisten johtamiseen liittyvinä tehtävinä on 

 huolehtia, että ihmiset ovat sisäistäneet Tekesin arvot, vision ja strategian ja osaavat 
toteuttaa niitä työssään, 

 huolehtia osaamisen kehittämisestä ja osaamistarpeiden viestinnästä, 
 innostaa ja tukea sekä antaa rakentavaa palautetta, 
 huolehtia työskentelyilmapiiristä ja henkilöstön työhyvinvoinnista,  
 huolehtia yhteisöllisyyden rakentamisesta hajautetussa organisaatiossa, 
 puuttua haastaviin henkilöstöasioihin ajoissa ja  
 hoitaa palvelussuhteen ehtoihin liittyvät tehtävät tehokkaasti oikeusvarmasti, tasa-

puolisesti ja laadukkaasti. 
 
Strategiatyön tehtävinä on 

 määrittää johdettavan yksikön suunta ja tavoitteet Tekesin strategialinjausten mukai-
sesti, 

 huolehtia ydinprosessien painopisteiden toteutumisesta, 
 sitouttaa ja osallistaa ihmiset työskentelemään määriteltyjen tavoitteiden toteuttami-

seksi, 
 linkittää ja täydentää organisaatiomatriisein eri suuntien tavoitteet, 
 vastata osaamisen arvioinnista ja tunnistaa osaamistarpeet ja 
 tunnistaa osaamisen mahdollisuudet, toimialan haasteet ja asiakkaiden tarpeet ja vä-

littää ne Tekesin strategiatyöhön. 
 
Hyvien esimiespalvelujen varmistamiseksi tavoitellaan kohtuullista johtamisjännettä eli enin-
tään noin 10 alaista esimiestä kohden.  
 
Henkilöstön tyytyväisyyttä esimiesten ja lähiesimiesten johtamiseen seurataan Siiri-
tutkimuksen avulla. Viisiportaisella asteikolla saadut arvioinnit sijoittuvat 3,5 ja 4,5 välille. 
Siiri-tutkimuksesta saatavaa palautetta käytetään välineellisesti hyödyksi esimiestyön kehittä-
misessä. 
   
                                                                                                                                                      
4)  Palkitseminen 
 
Tekesin henkilöstöjohtamisen periaatteen ”palkitseminen” tavoitteena on ”Haasteelliseen työ-
hön, hyviin kehittymismahdollisuuksiin ja oikeudenmukaiseen palkkausjärjestelmään 
perustuva kannustava palkitseminen”.  
   
Tekesin palkkausjärjestelmä perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumi-
seen. Koko henkilöstö on kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä. Lisäksi palkitsemismuo-
toina ovat hyvät kouluttautumismahdollisuudet, kattava työterveyshuolto, monipuoliset liikun-
ta- ja virkistyspalvelut sekä panostukset työyhteisön ja ilmapiirin kehittämiseen. Vuosittain 
valitaan työssään erinomaisesti menestynyt vuoden tekesläinen.  
 
Tulos- ja kehityskeskustelu käydään kaksi kertaa vuodessa. Kevään keskustelukierroksella 
painottuvat tavoitteiden asettaminen ja suorituksen arviointi. Syksyn kierroksella keskitytään 
henkilön kehittymiseen arviointiin ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun.  
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 9.8.4 Miten Tekesin tapaustutkimus tukee tutkimuksen tuloksia?  
 
Edellä esitetyn ja HR -toiminnoista vastaavien haastattelujen perusteella Tekesin henkilöstö-
voimavarojen johtamisessa on tunnistettavissa tämän tutkimuksen perustana olevat henkilöstön 
johtamisprosessit eli henkilöstön hankinta, kohdentaminen, osaamisen johtaminen, hyvinvoin-
nin johtaminen, suorituksen johtaminen, palkitseminen ja tuottavuuden johtaminen. Vaikka 
tuottavuuden johtaminen ei erillisenä nouse esiin se on olennainen osa henkilöstöjohtamisen 
periaatteita. Tekes on seurannut asiakastyytyväisyyttään jo monta vuotta. 
 
Tekesin tunnuslukuaineistoon perustuen estimoitiin muutamia samanlaisia regressiomalleja 
kuin varsinaisessa tutkimuksessa luvussa 9.6. Mallit noudattivat riippuvuuksien suunnilta yl-
lättävän hyvin valtion malleja silloin, kun t-testiarvolla mitaten muuttujittain 5-6 organisaatio-
tason havainnon mallit saivat itseisarvoltaan nollasta selvästi poikkeavia t-testiarvoja. Mitkään 
muuttujat eivät saaneet havaintojen vähäisyydestä johtuen lähellekään edes tilastollisesti mel-
kein merkitseviä t-testiarvoja. Mallikokeilut osoittavat, että myös organisaatiotasolla regres-
sioanalyysit ovat mainio tapa analysoida ja ohjata henkilöstöstrategioiden käytäntöönvientiä 
organisaation henkilötasoisten tunnuslukuaineistojen pohjalta.   
 
Tekes käyttää henkilöstötilinpäätösinformaatiota esimerkillisesti hyväksi henkilöstövoimava-
rojen johtamisessa ja henkilöstöjohtamisen periaatteiden käytäntöön viennissä. Henkilöstömit-
tareita hyväksikäyttäen tunnistetaan henkilöstöjohtamisen strategiset kehittämistarpeet, asete-
taan varsinaiset muutos- ja kehittämistavoitteet sekä seurataan näiden tavoitteiden toteutumis-
ta.  
 
Tekes voisi edelleen tehostaa henkilöstötilinpäätösmittareiden hyväksikäyttöä tekemällä syväl-
lisempiä analyyseja esimerkiksi tutkimuksessa esitetyn tapaisilla mallitarkasteluilla ja tunnis-
tamalla kehitysten taustalla olevia ilmiöitä ja riippuvuuksia. Analyysin tuloksia voitaisiin suo-
raan hyväksikäyttää muutos- ja kehittämishaasteiden havainnoinnissa ja parantamiskohteiden 
kohdentamisessa.  
 
Onko siten Tekesin henkilöstöjohtamisella ja sen sisältämillä konkreettisilla parantamistoi-
menpiteillä, henkilöstötilinpäätöstä ja muita johtamisjärjestelmiä välineellisesti hyväksikäyttä-
en, saatu aikaan vaikuttavia tuloksia? Myönteisestä vastauksesta kysymykseen kertovat mm. 
useiden henkilöstötilinpäätösmittareiden esimerkillisen hyvät arvot sekä Tekesin menestymi-
nen laatupalkintokilpailuissa ja ”Parhaat työpaikat” -kilpailussa.  
 
Tekes sai Suomen laatupalkintokilpailussa 2005 kunniamaininnan johtamisesta, sekä henkilös-
tön kehittämisestä ja osallistumisesta. Tekesin vahvuuksina mainittiin erityisesti ihmisläheinen 
ja luovuuteen kannustava johtaminen, vastuun kantaminen, avoimuus sekä henkilöstön aktiivi-
nen osallistuminen toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöjohtamisen hyvä kokonaishallinta ja 
osaamisen kehittäminen tukevat organisaation päämäärien saavuttamista. 
 
Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry palkitsi Tekesin henkilöstöjohtamisen laatupalkinnolla 
syyskuussa 2003 tunnustuksena erinomaisesta henkilöstöosaamisesta. Erityistä kiitosta sai 
Tekesin avoimuus, jolla on luotu innostava ja innovatiivinen työote. Henkilöstöjohtamisen 
laatupalkintokilpailun arviointialueet ovat johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategiat, henkilös-
tö ja henkilöstötulokset. 
 
Tekes osallistui ”Parhaat työpaikat 2003” -kilpailuun ja sijoittui Suomessa hienosti kahdek-
sanneksi - parhaana julkisista organisaatioista - sekä EU:n sadan parhaan työpaikan joukkoon. 
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Organisaatioiden arvioinnin osatekijöitä ovat työpaikan uskottavuus, kunnioitus, oikeudenmu-
kaisuus, ylpeys ja yhteishenki. Arviointi toteutetaan kyselytutkimuksena henkilöstölle sekä 
kysymyksinä henkilöstöyksikölle. 
 
 
9.9   Tutkimustulosten luotettavuuden arviointi 
 
9.9.1  Tutkimuksen validiteetti 
 
Tutkimusasetelman ja tutkimustulosten validiteetin kannalta on oleellista, että tutkimus perus-
tuu toisaalta laajaan teoreettiseen kehikkoon sekä 10 vuoden käytäntöön. Tutkimuksessa tar-
kasteltavien henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukujen käsitteet, määritelmät ja luokitukset on 
johdettu teorian pohjalta ja ne on tarkkaan määritelty henkilöstötilinpäätöksen käsikirjassa. 
Lisäksi henkilöstötilinpäätöksen käytäntöön vientiä on tuettu laajalla koulutuspanostuksella. 
Myös tietojärjestelmätarjonta auttaa yhtenäisen ja luotettavan tietokannan keruussa. Näin taa-
taan, että aineisto kuvaa organisaatioittain yhtenäisesti juuri niitä ilmiöitä kuin on tarkoitettu-
kin.  
 
Tutkimusongelman tarkastelun ytimenä on henkilöstöprosessiperusteinen johtamismalli, joka 
on linkitetty henkilöstötilinpäätöksen tietokehikkoon ja sen sisältämiin mittareihin (ks. luvun 
9.2 kuvio 9.1 ja taulukko 9.1). 
 
Tutkimus on pilkottu henkilöstöprosesseittain osakysymyksiin, joita on pystytty käsittelemään 
yhtenäisinä hallittavina kokonaisuuksina, pitäen koko ajan mielessä tiukka liittymä päätutki-
musongelmaan. Estimoiduissa regressiomalleissa ei esiintynyt haitallista multikollineaarisuut-
ta, joten muuttujien vaikutukset on tältäkin osin pystytty luotettavasti erittelemään. 
 
Vaikka tutkimuksessa on käytetty erilaisia aineistoja, ne kaikki liittyvät kiinteästi tutkimuksen 
aihepiiriin eli henkilöstövoimavarojen välineelliseen johtamiseen ja henkilöstöstrategioiden 
käytäntöön saattoon, joilla tähdätään jatkuvaan, mutta pitkäjänteiseen tuottavuuden, vaikutta-
vuuden ja taloudellisuuden parantamiseen.       
 
 
9.9.2 Tutkimuksen reliabiliteetti 
 
Tutkimuksen reliabiliteetti on varmistettu ennen kaikkea sillä, että tutkimuksen yhteydessä on 
tehty laajoja mallikokeiluja. Niissä on käynyt ilmi muuttujien riippuvuuksien suhteellisen kor-
kea pysyvyys, huolimatta erilaisista malleista ja niihin valikoituneista aineiston erilaisista ha-
vaintomääristä.  
 
Tutkittaessa tutkimusongelman kannalta keskeistä työtyytyväisyysilmiötä, on käytetty kahta 
aineistoa sekä organisaatiotasoista että yksilötasoista. Tällöinkin riippuvuudet ovat olleet sa-
manlaisia, joka on yksi osoitus tunnuslukujen vakaudesta. 
 
Tutkimuksen reliabiliteettia vahvistaa myös se, että tunnuslukujen kuvaamien asioiden riippu-
vuudet ovat pysyneet vakaana eri tutkimusvuosien välillä. Tätä todistavat mm. vuosittain vuo-
desta 1997 alkaen tehdyt tunnuslukuanalyysit. Tutkija on koko ajan ollut keskeisessä roolissa 
sekä järjestelmän kehittäjänä että käytännön toteuttajana, joten tutkijalle on tullut hyvä tunte-
mus aineistosta, sen käyttäytymisestä ja riippuvuuksien pysyvyydestä.       
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IV   Johtopäätökset 
 
 
10   Tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Luvussa 10.1 on yhteenveto keskeisimmistä tutkimustuloksista. Luvusta 10.2 ilmenee tutki-
mustulosten perusteella esiin nousseet henkilöstöstrategioiden toteuttamisen tukeen sekä joh-
tamisen parantamiseen ja organisaation tuottavuuden ohjaamiseen  parhaiten soveltuvat henki-
löstötunnusluvut. Luvussa tuodaan esiin tutkimuksessa havaittuja parantamiskohteita ja niihin 
liittyviä toimenpide-ehdotuksia. 
 
 
10.1  Yhteenveto  
      
Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastausta kysymykseen, ”Edistääkö Suomen valtionhallin-
nossa tuotettava henkilöstötilinpäätösinformaatio henkilöstöprosesseihin perustuvan henkilös-
töstrategian tehokasta toteuttamista?” 
 
Tutkimusongelmaa lähdettiin ratkaisemaan henkilöstön johtamisprosesseittain asetettujen pää-
tutkimusongelmaa ratkaisevien osakysymysten avulla. Tutkimuksessa tarkasteltuja henkilöstö-
prosesseja olivat henkilöstön hankinta, kohdentaminen, osaamisen johtaminen, hyvinvoinnin 
johtaminen, suorituksen johtaminen, palkitseminen sekä tuottavuuden johtaminen.  
 
Tutkimusaineistona olivat valtion henkilöstötilinpäätöksen organisaatiotasoinen tunnusluku-
kyselyillä kerätty aineisto vuosilta 2000-2005 sekä valtiovarainministeriön VMBaro -
kyselyjärjestelmän yksilötasoinen työtyytyväisyystutkimusten aineisto vuosilta 2004-2005. 
Työn tuottavuuden muutosta kuvaavia tietoja oli käytettävissä 23 organisaatiosta. Lisäksi tut-
kimusaineistona olivat organisaatioille tehty henkilöstötilinpäätösmenettelyn vaikuttavuussel-
vitys sekä Tekesin - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tapaustutkimukseen 
liittyvät aineistot. 
 
Tutkimusmenetelmänä oli regressioanalyysi, jolla tutkittiin kulloinkin kyseessä olevassa hen-
kilöstön johtamisprosessissa selvitettävänä olevaa päätutkimuskysymyksen ratkaisuun liittyvää 
osakysymystä. 
 
Jäljempänä esitetään henkilöstöprosesseittain yhteenvetona regressioanalyyseissä henkilöstöti-
linpäätöksen tunnuslukumuuttujien esiin nostamia henkilöstöprosesseihin liittyviä keskeisim-
piä tutkimustuloksia. Yhteenvedossa ei kerrota, miten osaprosesseittain, pystyttiin vastaamaan 
itse tutkimusongelmaan. Nämä löytyvät varsinaisia tuloksia koskevasta luvusta 9.  
  
 
Henkilöstön hankinta  
 
Henkilöstön hankintaprosessissa tutkittiin henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista henki-
löstön hankinnan osalta käytännössä sekä prosessiin liittyviä riippuvuuksia ja parantamiskoh-
teita. Henkilöstön hankinnan operatiivisena muuttujana oli organisaation tulovaihtuvuus.   
 
Henkilöstön hankinta on merkittävä organisaation työvoimakustannuksia nostava tekijä henki-
löstön korvaamisinvestointien kautta. Niinpä työvoimakustannusten inflaatiosta puhdistettujen 
vuosimuutosten suuruudet ovat suorassa riippuvuussuhteessa alle vuoden palvelussuhteiden ja 
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määräaikaisten osuuteen sekä koulutusinvestointeihin. Varsinkin isoissa organisaatioissa hen-
kilöstön korvaamisinvestoinnit ovat merkittävä taloudellisuuttakin huonontava kuluerä, koska 
niissä lisäksi henkilöstön määrään suhteutettu hankintatarve on suhteellisesti suurempi kuin 
pienemmissä organisaatioissa. Mitä enemmän organisaatiossa on määräaikaisia palvelusuhtei-
ta, sitä suurempi on luonnollisesti henkilöstön tulovaihtuvuus.  
 
Mitä korkeampi oli koulutustasoindeksi ja mitä enemmän organisaatiossa oli ulkopuolista työ-
kokemusta, sitä suurempi tulovaihtuvuus organisaatiossa oli. Uusrekrytointien myötä organi-
saatioiden henkilöstön koulutustaso nousee, mutta organisaatiokohtainen kokemus laskee, 
vaikka tilalle saadaan organisaation ulkopuolelta hankittua työkokemusta.  
 
Naiset ovat keski-iältään 2 vuotta miehiä vanhempia ja siksi heitä poistuu enemmän, josta ai-
heutuu henkilöstön kysynnän kautta tulovaihtuvuuteen liittyvä positiivinen riippuvuus. 
 
Lähtövaihtuvuuden kasvaessa tulovaihtuvuus luonnollisesti kasvaa, koska uusia henkilöitä 
joudutaan rekrytoimaan poislähteneiden tilalle. Tulovaihtuvuudella on ollut aleneva trendi 
vuosina 2000-2005. Tämä kuvaa sitä, ettei valtiolla vielä tähän asti ole ollut suuria työvoiman 
saantiongelmia. 
 
 
Henkilöstön kohdentaminen 
 
Yleinen käsitys on, että organisaation sisäisellä henkilöstökierrolla eli henkilöitä uusiin tehtä-
viin sijoittamalla pystytään parantamaan organisaation tuloksellisuuden perustana olevia hen-
kilöstön työtyytyväisyyttä ja osaamista. 

 
Tutkimustulokset osoittavat, että henkilöstön työtyytyväisyyden kasvaessa henkilöstökiertoa 
kuvaava sisäinen liikkuvuus alenee. Tulokset heijastavat sitä, että henkilöiden tyytyväisyys 
nykyiseen työhön, mm. työn sisältöön, palkintaan, yksikön johtamiseen ja kehittymisen tu-
keen, kannustaa pysymään nykyisissä tehtävissä. Toisaalta taas työtyytyväisyyden huonontu-
essa, pyritään esimerkiksi työyksikön vaihdolla parantamman työtyytyväisyyden taustalla ole-
via tekijöitä. Joissakin tapauksissa riippuvuuden taustalla saattaa olla se, että esimerkiksi orga-
nisaatiorakenteen muutokseen liittyvät työtehtävien muutokset aiheuttavat aluksi työtyytymät-
tömyyttä.  
 
Mitä enemmän organisaation henkilöstöllä on ulkopuolista työkokemusta, sitä vähäisempi tar-
ve on vaihtaa organisaation sisällä työpaikkaa. Selitys löytyy siitä, että työuran alussa uudessa 
työpaikassa motivaatio on korkeimmillaan palvelussuhteen ensimmäisinä vuosina. Tällöin ei 
olla valmiita heti siirtymään uusiin tehtäviin edes organisaation sisällä.  
 
Tutkimustulokset osoittavat, että organisaation sisäisten työpaikan vaihdosten yhteydessä pa-
nostetaan myös osaamisen parantamiseen. Näin myös koulutuksella pyritään edesauttamaan 
henkilön osaamisen kehittymistä henkilöstökierron yhteydessä.  
 
Sisäinen liikkuvuus näyttääkin olevan ensisijaisesti seurausta organisaatiossa kauan työsken-
nelleen, koulutetun ja kokeneen henkilöstön motivaation ja osaamisen parantamistarpeesta. 
Henkilöstön kohdentamisprosessissa henkilöstötilinpäätös toimii työtyytymättömyyden ja uu-
delleen kohdistamistarpeen ja parantamistoimenpidetarpeiden tunnistajana. 
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Osaamisen johtaminen 
 
Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut nostavat esiin asioita, joita osaamisen johtamistehtävästä 
paremmin selviämiseksi tulee ottaa huomioon.  
 
Organisaation henkilöstön keski-ikä kertoo työkokemuksen kautta hankitun organisaatiotason 
ydinosaamisen karttumisen määrästä ja on siten tärkein osaamistasoa heijastava tekijä. Saira-
uspoissaolojen ja osaamistasoindeksin välillä on erittäin suuri käänteinen riippuvuus. Tämä 
paljastaa, useissa tutkimuksissa todetun tosiasian, että mitä osaavampi henkilö on ja mitä mie-
lenkiintoisempia tehtäviä hänellä on, sitä helpommin henkilö selviytyy työtehtävistään ja jopa 
nauttii työstään. Sisäinen vaihtuvuus lisää osaamista, joten oikein kohdistettuna ja jos siihen 
liittyy kehittämistä tukevia toimenpiteitä, henkilöstökierto on yksi osaamisen kehittämiskeino 
erityisesti työhönsä tyytymättömillä henkilöillä.  
 
Tutkittaessa, mitä tekijät ovat yhteydessä osaamisen johtamismenettelyn olemassaoloon ja 
toteutetun henkilöstökoulutuksen laajuuteen, saatiin seuraavia tuloksia. Työtyytyväisyyden 
parantuessa ja sairauspoissaolojen vähentyessä organisaation osaamisen johtamista kuvaava 
indeksi nousee. Tulos edelleen vahvistaa sitä, että organisaation osaamisen kehittämispanos-
tuksilla on selkeä yhteys työtyytyväisyyden parantumiseen ja sairauspoissaolojen vähentymi-
seen. Mitä enemmän organisaatiossa on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, sitä al-
haisemman arvon osaamisen johtamisindeksi saa. Lieneekö kyse siitä, että organisaatioissa, 
joissa on paljon ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, esimerkiksi osaamiskartoituksil-
la on vähäisempi merkitys osaamisen kehittämistarpeiden tunnistajana ja osaamisen kehitty-
minen tapahtuu omatoimisesti ja enemmän haastavia töitä tehden.  

Hyvinvoinnin johtaminen 
 
Hyvinvointiin liittyviä mittareita ovat työtyytyväisyysbarometri, sairauspoissaolojen määrää ja 
frekvenssiä kuvaavat mittarit sekä lähtövaihtuvuus. Luonnollisesti on tärkeää kiinnittää huo-
miota myös sairauspoissaoloista ja niiden hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Ensiarvoisen 
tärkeitä ovat myös menettelytavat ja oikein kohdennetut investointipanostukset, joilla voidaan 
ylläpitää ja parantaa työhyvinvointia.    
   
 
Työtyytyväisyys ja motivaatio hyvinvoinnin johtamisessa  
 
Työtyytyväisyys ja sen seuranta on oleellisin osa henkilöstötilinpäätöskehikkoa ja -menettelyä.  
Tutkimuksessa selvitettiin, miten työtyytyväisyysmittaukset vastaavat sille asetettuja tavoittei-
ta ja miten työtyytyväisyysmittareilla voidaan edesauttaa organisaation johtamista, tulokselli-
suutta ja henkilöstöstrategioiden toteutusta. 
 
Tutkittaessa henkilöstötilinpäätöksen vuosien 2000-2005 tunnuslukuaineiston pohjalta, mitkä 
tekijät selittävät työtyytyväisyyttä havaittiin, että koulutusinvestointien lisääntymisen myötä 
henkilöstön työtyytyväisyys paranee. Vaikka henkilöstökoulutus on vain osa osaamisen paran-
tamiskeinoista, se heijastaa laajemminkin organisaation osaamisen kehittämismyönteisyyttä. 
Vuosina 2000-2005 työtyytyväisyys on parantunut, mikä kertoo henkilöstötilinpäätösmenette-
lyn ja siihen sisältyvien työtyytyväisyyden seurantavälineiden tarjonnan myönteisistä vaiku-
tuksista johtamiskäytäntöjen ja työyhteisöjen tilan parantumiseen ja sitä kautta tuloksellisuu-
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den  parantumiseen. Henkilöstön miesvaltaisuus ja henkilöstön keski-iän nousu huonontavat 
työtyytyväisyyttä.  
 
Tutkittaessa VMBaron vuosilta 2004 ja 2005 olevan henkilötason aineiston pohjalta työtyyty-
väisyyteen vaikuttavia tekijöitä, niin henkilöiden työpaikan vaihtohalu selitti kaikkein eniten 
työtyytyväisyyden keskihajonnasta. Työpaikan vaihtoaikomusten lisääntyessä työtyytyväisyys 
laskee. Itse asiassa on kyse työtyytyväisyyden huononemisesta aiheutuvasta työpaikan vaihto-
aikomusten lisääntymisestä. Johto on työtyytyväisempää, kuin esimiehet ja asiantuntijat. Muun 
henkilöstön, joka toimii pääosin tukipalvelutehtävissä, työtyytyväisyys oli kaikkein huonoin. 
Samoin henkilöstön iän myötä työtyytyväisyys huononee.  
 
Myös työn tuottavuuden kasvaessa työtyytyväisyys on parantunut. Henkilöstökiertohalukkuus 
heijastaa työpaikan vaihtoaikeiden mukaisesti ongelmista työtyytyväisyydessä eikä niinkään 
halusta kasvattaa osaamista. Mitä enemmän organisaatiossa on määräaikaisia, sitä parempi on 
henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys. 
 
Kun VMBaro -aineistolla selvitettiin työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä pääryhmissä joh-
taminen, työn sisältö ja haasteellisuus, palkkaus, kehittymisen tuki, työilmapiiri ja yhteistyö, 
työolot, työtilat ja työvälineet ja tiedon kulku, saatiin seuraavia tuloksia. Kaikissa henkilöstö-
tyytyväisyyden pääryhmissä kysymys ”halu vaihtaa työpaikkaa” selitti kaikkein eniten työtyy-
tyväisyyden keskihajonnasta. Ilmiö tuli selkeimmin esiin työtyötyytyväisyydessä johtamiseen 
sekä työn sisältöön ja haasteellisuuteen. Johto oli muuta henkilöstöä tyytyväisempää ja erityi-
sesti se näkyi kehittämisen tuen ja tiedon kulun kohdalla. Esimiehet olivat seuraavaksi tyyty-
väisimpiä ja heillä korostuivat samat asiat kuin johdolla. Muu ns. tukipalveluhenkilöstö oli 
selvästi muita tyytymättömämpiä työn sisältöön ja haasteellisuuteen. Merkillepantavaa on 
myös se, että mitä enemmän työaikaa käytetään henkilöstökoulutukseen, sitä tyytyväisempää 
henkilöstö on. Työtyytyväisyyden päätekijöittäin tarkasteltuna tuottavuuden nousu alensi tyy-
tyväisyyttä johtamiseen, mutta paransi työtyytyväisyyttä palkintaan. Vaikka määräaikaiset ovat 
kokonaisuudessaan vakinaista henkilöstöä tyytyväisempää, niin määräaikaiset henkilöt olivat 
muita tyytymättömämpiä työoloihin. 
 
 
Lähtövaihtuvuus hyvinvoinnin johtamisessa 
 
Tutkittaessa lähtövaihtuvuutta selittäviä tekijöitä, niin varsinaisten määräaikaisten osuus ja 
ylityökorvausten osuus palkkasummasta olivat merkittävimpiä selittäjiä. Mitä enemmän orga-
nisaatiossa on määräaikaisia, sitä suurempi on lähtövaihtuvuus. Ylitöiden teko kuvaa työhy-
vinvointia jaksamisen näkökulmasta. Ylitöiden lisääntyessä lähtövaihtuvuus kasvaa, mikä ker-
too jaksamisessa olevista ongelmista. Myös asiantuntijoiden osuus henkilöstä nousi esiin läh-
tövaihtuvuuden tason kasvua selittävänä muuttujana.  Valtion vaihtuvuusselvitysten mukaan 
etenkin koulutetuille ja työkokemusta omaaville erityisasiantuntijoille löytyy työpaikkoja 
myös valtion ulkopuolelta, mikä selittää positiivista riippuvuutta. Lähtövaihtuvuuden kehitys-
trendi on ollut laskeva vuosina 2000-2005. Näin henkilöstövoimavaroja on pystytty johtamaan 
siten, että vaihtuvuus on pysynyt kurissa ja se on jopa laskenut.  
 
Selvitettäessä työtyytyväisyyden vaikutusta lähtövaihtuvuuteen havaittiin, että työtyytyväisyy-
den parantuessa lähtövaihtuvuus alenee. Tulos kertoo sen, että tekemällä henkilöstön työtyyty-
väisyyttä parantavia henkilöstön ja työyhteisön kehittämistoimenpiteitä, johto pystyy hallitse-
maan myös haitallista vaihtuvuutta.  
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Työn tuottavuuden kasvaessa lähtövaihtuvuus aleni eli lähtövaihtuvuus on tekijä, joka pitää 
ottaa huomioon myös tuottavuutta parannettaessa. 
 
 
Sairauspoissaolot hyvinvoinnin johtamisessa 
 
Tutkittaessa säännölliseen työaikaan suhteutettuihin sairauspoissaoloihin vaikuttavia tekijöitä, 
keskeisimmiksi nousivat ylityökorvausten osuus palkkasummasta ja koulutustasoindeksi. Yli-
työkorvausten kasvaessa organisaation henkilöstön sairauspoissaolojen osuus säännöllisestä 
työajasta nousi. Tämä on seurausta ylitöiden työstressinä ilmenevistä jaksamisongelmista. 
Koulutustason nousulla on sairauspoissaoloja alentava vaikutus. Ilmiöön lienee syynä se, että 
tehtävät, jotka vaativat korkeaa koulutustasoa, ovat tehtävien sisällön ja osaamisen kehittymi-
sen kannalta haastavampia ja mielenkiintoisempia ja silloin sairauslomalle jääntialttius on al-
haisempi. Mitä enemmän organisaatiossa on naisia, sitä enemmän siellä on sairauspoissaoloja. 
Tämä johtuu osittain siitä, että naisten keski-ikä on valtiolla 2 vuotta korkeampi kuin miehillä. 
 
Yksittäisten sairaupoissaolojen pituutta selittäviksi tekijöiksi valikoituivat organisaation henki-
löstön keski-ikä, koulutustasoindeksi ja naisten osuus. Mitä iäkkäämpää organisaation henki-
löstö on, sitä pitempiä sairauspoissaolokerrat ovat kestoltaan. Korkeimmin koulutetuilla yksit-
täiset sairauspoissaolokerrat ovat kestoltaan selvästi lyhyempiä kuin alhaisemman koulutusta-
son omaavilla. Tulos selittyy samoilla tekijöillä, kuin edellä. Myös naisten osuuden kasvaessa 
sairauspoissolotapausten pituus lyhenee. Tulos näyttää oikeaksi sen tosiasian, että naisten sai-
rauspoissolot ovat lyhyempiä kuin miehillä. Tämä johtunee sairauksien erilaisista syistä ja va-
kavuusasteesta sukupuolten välillä. 
  
Organisaation henkilöstön terveysprosenttiin (koko vuoden terveinä olleiden prosenttiosuu-
teen) vaikuttavat naisten osuus, määräaikaisten osuus, keski-ikä ja vuosi. Miehistä useampi oli 
naisiin verrattuna vuoden aikana vailla lainkaan sairauspoissaoloja. Määräaikaiset ovat vaki-
naisia useammin koko vuoden terveitä. Merkittävä tutkimustulos on se, että henkilöstön keski-
iän noustessa terveysprosentti nousee. Nuoret ovat vanhempia useammin poissa, mutta heidän 
sairauspoissaolonsa ovat kestoltaan lyhyempiä. Koko vuonna terveenä olevien määrä on vuo-
sina 2000-2005 hieman laskenut, joka kuvastaa valtion henkilöstön sairastavuuden lievästä 
nousutrendistä. 
 
 
Suorituksen johtaminen 
 
Tutkittaessa suorituksen johtamisen vaikutusta henkilöstön johtamiseen kohdistamaan työtyy-
tyväisyyteen, saatiin seuraavia tuloksia. Mitä laajemmin organisaatiossa sovellettiin suoritus-
johtamista (kirjallisten tulostavoitteiden omaavien henkilöiden %-osuus, osaamiskartoituksen 
omaavien %-osuus, kirjallisten kehittymissuunnitelmien omaavien %-osuus,  kehityskeskuste-
luja käyneiden %-osuus), sitä tyytyväisempää on henkilöstö johtamiseen.  
 
Koulutuspanoksilla, on myös parantava vaikutus johtamistyytyväisyyteen. Tämä on luonnollis-
ta, koska henkilöstön kehittäminen on keskeinen suoritusjohtamisen tehtävä. Mitä enemmän 
organisaatiossa on tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneita), sitä 
tyytyväisempiä ollaan johtamiseen. Ehkä tässäkin heijastuu ko. henkilöstöryhmän korkea si-
toutumisaste sekä usein mielenkiintoiset, itsenäiset ja motivoivat tehtävät. Johtamistyytyväi-
syys on parantunut valtiolla vuosina 2000-2005.  
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Palkinta 
 
Palkinnalla pystytään vaikuttamaan henkilöstön motivaatiotekijöihin. Tutkittaessa kannustavan 
palkkauksen vaikutuksia motivaatiota kuvaavaan työtyytyväisyyteen, havaittiin että, mitä use-
ammat henkilöt olivat saaneet organisaatiossa henkilökohtaiseen palkanosaan kohdistuvia ko-
rotuksia, sitä tyytyväisempää henkilöstö oli. Tuloksista on vedettävä johtopäätös, että työn 
vaativuuteen ja tulospalkkioon liittyvillä palkanosilla on vähäisempi vaikutus työtyytyväisyy-
teen, kuin henkilökohtaisella, lähinnä työsuoritukseen, ammatinhallintaan ja yhteistyökykyyn 
perustavalla palkanosalla. 
 
Ylityökorvausten lisääntyessä työtyytyväisyys laskee, joten ylityökorvauksia ei voida pitää 
kannustavana palkkatekijänä vaan päinvastoin. 
  
Tutkimustulokset osoittavat, ettei palkinnalla ja työn sisällöllisillä tekijöillä ole merkittäviä 
eroja kokonaistyöhyvinvointiin eri tehtävissä. Kaikissa valtion tehtävissä työn sisältöön ja 
haastavuuteen liittyvät tekijät ovat tärkeitä työhyvinvoinnin muodostumisessa. Tosin tukipal-
velutehtävissä palkkaukseen liittyvät tekijät nousivat selkeämmin esiin kuin muissa henkilös-
töryhmissä.  
 
 
Tuottavuuden johtaminen 
 
Mitä enemmän henkilöstötilinpäätöstietoja hyväksikäytetään organisaation johtamisessa, sitä 
suurempi on organisaation henkilöstön työn tuottavuuden kasvu. Tulos tuo esiin sen, että hen-
kilöstötilinpäätösmenettelyn ja sen sisältämien henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukujen 
ohjaamana konkreettisia johtamis- ja kehittämistoimenpiteitä toteuttaen voidaan vaikuttaa tuot-
tavuuden perustana oleviin tekijöihin, kuten osaamiseen ja työhyvinvointiin. Se, että iän myötä 
työn tuottavuus paranee, kertonee työssä oppimisen ja kokemuksen kautta hankitun osaamisen 
kertymän tuottavuusvaikutuksista. 
 
Tutkittaessa, miten henkilöstön jaksamiseen liittyvät tekijät vaikuttavat työn tuottavuuteen, 
havaittiin, että ylityökorvauksilla on työn tuottavuutta alentava vaikutus. Tämä kertoo siitä, 
että mitä pitempään yli normaalin työajan työskennellään, sitä tehottomammin työskennellään 
ja sitä huonompaa tulosta saadaan aikaan. Tuottavuuskehitys alenee lähtövaihtuvuuden kasva-
essa. Ilmiö on seurausta jaksamisongelmasta. Lähtövaihtuvuuden myötä organisaatio menettää 
tärkeää ydinosaamistaan. Myös sairastavuudella on tuottavuutta alentava vaikutus.  
 
 
10.2 Johtopäätökset 
 
10.2.1 Tutkimusmenetelmän ja mittareiden toimivuus 
 
Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja analysoitaessa useimmiten käytäntönä on, että tarkastel-
laan vain kahden muuttuja välisiä korrelaatioita. Tällöin on suuri vaara, että tunnuslukujen 
riippuvuuksiin sekoittuvat tarkasteltavien mittareiden taustalla olevat tekijät. Tämä tutkimus 
osoittaa, että tarkemman kuvan selville saamiseksi pitää tarkastella useiden muuttujien vaiku-
tuksia samanaikaisesti. Näin menetellen pystytään tunnistamaan yksittäisen muuttujan muiden 
muuttujien vaikutuksista puhdistettu riippuvuus selitettävänä olevaan ilmiöön. Tutkimuksessa 
käytetyt usean muuttujan regressiomallit osoittautuivat käyttökelpoiseksi em. vaateet täyttä-
väksi tutkimusmenetelmäksi.  
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Tutkimukseen valikoituneet henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut eri henkilöstön johtamispro-
sesseissa vastaavat hyvin päätutkimuskysymykseen. Näin ne osaltaan ohjaavat organisaatioita 
johtamaan ja toimimaan siten, että henkilöstöstrategiat saadaan vietyä käytäntöön kiinteänä 
osana koko organisaation toiminnallisia strategioita. Lopullisena tavoitteena on organisaation 
tuottava, vaikuttava ja taloudellinen toiminta.  
 
On painotettava, että strategisilla henkilöstömittareilla pystytään tunnistamaan organisaation 
henkilöstövoimavarojen johtamisessa ja henkilöstöstrategioiden toteutuksessa parannusta ja 
muutosta vaativat asiat. Tämän jälkeen johdon toimesta pitää ryhtyä varsinaisiin kehittämis-
toimenpiteisiin asioiden parantamiseksi. Asettamalla kehittämis- tai muutoshankkeelle henki-
löstötilinpäätösmittarein selvät numeeriset tavoitteet ja seuraamalla niiden toteutumista ohja-
taan varsinaisen kehittämistehtävän konkreettista toteutusta.  
 
Tutkimuskysymyksen tunnistamisessa ja strategioiden käyttöön saaton ohjaamisessa kaikista 
mittareista tärkeimmiksi nousivat työtyytyväisyys ja siihen eri malleissa riippuvuudessa olevat 
mittarit. Työtyytyväisyyteen suoraviivaisessa riippuvuussuhteessa olivat mm. koulutuspanos-
tukset, kuten kiinteähintaiset koulutuskustannukset (euroa/henkilötyövuosi) ja koulutukseen 
käytetyn työajan osuus säännöllisestä työajasta sekä osaamistaso, suoritusjohtamisen toteutta-
minen, osaamisen johtaminen ja henkilökohtainen palkinta. Työtyytyväisyyteen käänteisessä 
riippuvuudessa olivat organisaation sisäiset työpaikan vaihdot, työpaikan vaihtohalukkuus, 
työnkiertohalukkuus, keski-ikä, lähtövaihtuvuus ja ylityökorvausten osuus. 
 
Myös muut työhyvinvointimittarit, kuten sairauspoissaolot ja lähtövaihtuvuus auttoivat hyvin 
tutkimusongelman ratkaisussa. Henkilötyövuosiin suhteutettuja keskimääräisiä sairauspoissa-
päiviä (työpäiviä) paremmiksi strategisiksi mittareiksi osoittautuivat sairauspoissaolojen osuus 
säännöllisestä työajasta sekä terveysprosentti. 
 
Seuraavaksi parhaiten päätutkimusongelmasta johdettuihin tutkimuskysymyksiin pystyttiin 
vastaamaan mittareilla, jotka nousivat esiin henkilöstön kohdentamisen, osaamisen johtamisen 
ja tuottavuuden johtamisen yhteydessä. 
 
Seuraavassa on koostettu ilmiöryhmittäin luettelo strategisista henkilöstötunnusluvuista, jotka 
valikoituivat tehtyihin regressiomalleihin. Tunnusluvut ovat osittain tärkeysjärjestyksessä nii-
den esiintymisfrekvenssin mukaan. 
 

 työtyytyväisyys yhteensä; työtyytyväisyys johtamiseen, muut työtyytyväisyyden pää-
ryhmät ja niiden sisäiset jaottelut 

 keski-ikä, vuotta 
 koulutustasoindeksi; koulutuskustannukset kiintein hinnoin, e/htv; henkilöstökoulu-

tus säännöllisestä työajasta, %; osaamistasoindeksi; osaamisen johtamisindeksi; tutki-
jakoulutusasteen suorittaneita, %; ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, % 

 lähtövaihtuvuus, %; sisäinen vaihtuvuus, %; tulovaihtuvuus, %; halu vaihtaa työ-
paikkaa; halu lähteä henkilöstökiertoon 

 määräaikaisia yhteensä, %; varsinaisia määräaikaisia, %; vakinaisten palvelussuhtei-
den osuus, % 

 työn tuottavuus (TK) 
 ylityökorvaukset palkkasummasta, % 
 asiantuntijoita henkilöstöstä, % 
 ulkopuolinen työkokemus, vuotta; alle vuoden palvelus, %; keskimääräinen työko-

kemus organisaatiossa, vuotta  
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 HTP -tietojen hyväksikäyttö johtamisessa; asetettu tavoitteet HTP:n sisältämille tun-
nusluvuille 

 sairauspoissalot, tpv/tapaus; sairauspoissaolot, tpv/htv; sairausaika säännöllisestä 
työajasta, %; terveysprosentti; työterveyshuoltokäynnit/htv 

 kirjalliset kehittämissuunnitelmat tehty, %; työvoimakustannusten muutos-% kiintein 
hinnoin; kirjalliset tulostavoitteet asetettu, %; osaamiskartoitus tehty, %; suoritusjoh-
tamisindeksi  

 suorituksen perusteella palkankorotuksen saaneet, % 
 henkilötyövuosien lukumäärä 
 vuosi (aineistovuosi) 
 naisia, %; miehiä, % 
 henkilöstöryhmä (johto, esimiehet, asiantuntijat, muu henkilöstö) 
 organisaation toimiala, yliopistokoulutus, muut opetus ja koulutuspalvelut, tutkimus-

toiminta jne.) 
 
Taulukossa 9.8 on yhteenveto tutkimuksen regressioanalyysien keskeisimmistä ja yllättävim-
mistä tuloksista. Taulukosta ilmenee myös malleihin liittyvät mahdolliset epäloogisuudet ja 
selittämättä jääneet asiat. 
 
Taulukko  9.8 Yhteenveto tutkimuksen regressioanalyysien perusteella saaduista tulok-

sista (onnistumisista, epäonnistumisista) 
___________________________________________________________________________ 
Tutkimuksen kohde:  Henkilöstön hankinta 
Tulokset: Hankintaan liittyvät henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut tuovat esiin asioita, joita 

henkilöstön hankintaan liittyvissä strategioissa ja niiden toteutuksessa tulee ottaa 
huomioon. Näitä ovat mm. työvoimakustannusten kasvuun ja määräaikaisuuteen 
liittyvät strategiset asiat.  

Yllättävimmät tulokset: 
Työvoimakustannusten kasvun ja naisten osuuden tilastollisesti erittäin merkitsevät 
riippuvuudet, jotka liittyvät uusien henkilöiden hankintaan.  

Heikkoudet (mitä jäi selittämättä, mikä toimi väärin, mitä puutteita oli aineistossa): 
  Henkilöstön hankinnan vaikutusta osaamisen tasoon voitiin mitata vain osittain.  
____________________________________________________________________________ 
Tutkimuksen kohde: Henkilöstön kohdentaminen 
Tulokset: Henkilöstön kohdentamisprosessissa henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut toimivat 

työtyytymättömyyden, sen parantamistoimenpidetarpeiden ja uudelleen kohdista-
mistarpeen tunnistajina. 

Yllättävimmät tulokset: 
Organisaation henkilöstön sisäinen liikkuvuus on ensisijaisesti seurausta organisaa-
tiossa pitempään työskennelleen, koulutetun ja kokeneen henkilöstön motivaation 
ja osaamisen parantamistarpeesta eikä kehittämisen menettelystä. 

Heikkoudet (mitä jäi selittämättä, mikä toimi väärin, mitä puutteita oli aineistossa): 
Malleilla ei pystytty osoittamaan sisäisen liikkuvuuden yhteyttä tuottavuuden pa-
rantamiseen. 

___________________________________________________________________________ 
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Taulukko 9.8 jatkoa  
____________________________________________________________________________ 
Tutkimuksen kohde: Osaamisen johtaminen 
Tulokset: Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut nostavat esiin selkeästi osaamispanostuksen 

merkityksen organisaation henkilöstön osaamisen kohottajina, motivaation paranta-
jina ja keinoina vähentää myös sairauspoissaoloja. 

Yllättävimmät tulokset:  
Mitä enemmän organisaatiossa on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, si-
tä alhaisemman arvon osaamisen johtamisindeksi sai (osaamiskartoitusten laajuus 
ja henkilöstökoulutukseen käytetty aika). Myös osaamistason ja sairauspoissaolojen 
erittäin voimakas erisuuntainen yhteys oli yllättävä. 

Heikkoudet (mitä jäi selittämättä, mikä toimi väärin, mitä puutteita oli aineistossa): 
Käytössä ei ollut osaamiskartoituksiin perustuvaa osaamistasoindeksiä, joten tutki-
muksessa jouduttiin ko. mittari rakentamaan, perustuen koulutustasoon ja työko-
kemukseen.  

____________________________________________________________________________ 
Tutkimuksen kohde: Hyvinvoinnin johtaminen/työtyytyväisyys ja motivaatio 
Tulokset: Työtyytyväisyyttä voidaan parantaa panostamalla koulutusinvestointeihin (kuvaa-

vat myös muita kehittämisinvestointeja). Työpaikan vaihtohalukkuus selittää kaik-
kein eniten työtyytyväisyyden keskihajonnasta. Huonosta työtyytyväisyydestä on 
seurauksena usein työpaikan vaihto.  

Yllättävimmät tulokset:  
  Määräaikainen henkilöstö on yleensä työtyytyväisempää kuin vakinaiset. 
Heikkoudet (mitä jäi selittämättä, mikä toimi väärin, mitä puutteita oli aineistossa): 

Työtyytyväisyyden yhteyttä asiakastyytyväisyyteen (vaikuttavuuteen) ei voitu tut-
kia, koska aineistossa oli vain muutamasta organisaatiosta tieto asiakastyytyväisyy-
destä.   

____________________________________________________________________________
Tutkimuksen kohde: Hyvinvoinnin johtaminen/lähtövaihtuvuus 
Tulokset: Määräaikaisuus ja ylityökorvaukset sekä työtyytyväisyys ovat tilastollisesti  
  merkittävimmät lähtövaihtuvuuden selittäjät.  
Yllättävimmät tulokset: 

Henkilöstön keski-iän kasvulla ei ole kovin suurta vaikutusta lähtövaihtuvuuden 
alenemiseen, kuten pelkät tilastot osoittavat. 

Heikkoudet (mitä jäi selittämättä, mikä toimi väärin, mitä puutteita oli aineistossa): 
Koulutustaso ei noussut mallin muuttujaksi, vaikka yleisesti oletetaan, että koulute-
tuilla henkilöillä lähtövaihtuvuus on suurinta.   

____________________________________________________________________________ 
Tutkimuksen kohde:  Hyvinvoinnin johtaminen/sairauspoissaolot  
Tulokset: Ylityökorvausten kasvaessa sairauspoisolot kasvavat ja koulutustason noustessa 

sairauspoissaolot alenevat. 
Yllättävimmät tulokset: 

Nuoret ovat useammin töistä pois kuin vanhemmat. Keski-iän nousulla on vähäinen 
vaikutus sairauspoissaolojen määrään.  

Heikkoudet (mitä jäi selittämättä, mikä toimi väärin, mitä puutteita oli aineistossa): 
  Lähtövaihtuvuus ei valikoitunut sairauspoissaolojen selittäjäksi. 
____________________________________________________________________________ 
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Taulukko 9.8 jatkoa  
____________________________________________________________________________ 
Tutkimuksen kohde: Suorituksen johtaminen 
Tulokset: Suorituksen johtamiseen sisältyvillä toiminnoilla voidaan parantaa työtyytyväisyyt-

tä johtamiseen. 
Yllättävimmät tulokset:  

Mallikokeiluissa koulutustason ja suoritusjohtamisindeksin (suoritusjohtamisen 
toimenpiteille) välille ei saatu riippuvuutta.  

Heikkoudet (mitä jäi selittämättä, mikä toimi väärin, mitä puutteita oli aineistossa) 
Suoritusjohtamiseen liittyvien muuttujien havaintoaineisto oli vähäinen, mikä vai-
keutti yksityiskohtaisempien tulosten saamista. 

____________________________________________________________________________ 
Tutkimuksen kohde:  Palkinta 
Tulokset: Mitä suurempi osa organisaation henkilöstöstä oli saanut palkankorotuksen suori-

tuksen perusteella, sitä tyytyväisempää henkilöstö oli. 
Yllättävimmät tulokset:  
  Muilla palkanerillä ei ollut merkitystä työtyytyväisyyteen.  
Heikkoudet (mitä jäi selittämättä, mikä toimi väärin, mitä puutteita oli aineistossa): 

Malleilla ei pystytty myöskään tutkimaan riittävän yksityiskohtaisesti palkan ja 
työn sisältötekijöiden vaikutuksia eri henkilöstöryhmissä. Liian vähäisen aineiston 
pohjalta ei pystytty tutkimaan luotettavasti eri palkanosien vaikutusta tuottavuuteen 
ja johtamisen työtyytyväisyyteen.  

____________________________________________________________________________ 
Tutkimuksen kohde: Tuottavuuden johtaminen 
Tulokset: Henkilöstötilinpäätöstietojen hyväksikäytön myötä tuottavuus kasvaa samoin kuin 

iän myötä. Ylityökorvausten ja lähtövaihtuvuuden kasvu alensivat tuottavuutta. 
Yllättävimmät tulokset:  
  Organisaation henkilöstön keski-iän noustessa tuottavuus nousee 
Heikkoudet (mitä jäi selittämättä, mikä toimi väärin, mitä puutteita oli aineistossa): 

Vain osalta organisaatioista oli käytettävissä tuottavuustieto ja ne kohdistuivat tiet-
tyihin hallinnonaloihin. 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
10.2.2 Johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia 
 
Seuraavassa on tutkimustulosten perusteella tehtyjä johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia, 
joita henkilöstöstrategioiden toteutuksessa sekä henkilöstöprosessien ja henkilöstön johtami-
sessa tulisi ottaa huomioon. 
 
Poislähteneen henkilön korvaaminen uudella henkilöllä maksaa organisaatiolle korvaamisin-
vestointien muodossa. Uuden henkilön valinnasta aiheutuvat melkoiset rekrytointi-, valinta- ja 
perehdyttämiskustannukset sekä mm. tuottavuuden menetyksestä aiheutuvat kustannukset va-
kanssin tyhjänä oloaikana. Henkilön korvaamisen kustannukset voivat vastata tasoltaan häneen 
kohdistuvia koko vuoden työvoimakustannuksia (ks. Valtiovarainministeriö, 2007a, 47-48). 
Tämä on otettava huomioon organisaation henkilöstöstrategiassa ja johtamisessa. Tärkeää on-
kin laadukkaan johtamisen ja henkilöstöstä huolehtimisen keinoin sekä riittävän kilpailukykyi-
sillä palvelussuhteen ehdoilla pystyä turvaamaan pätevän henkilöstön pysyminen organisaati-
ossa aina eläkkeelle siirtymiseen asti.  
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Organisaatiossa rekrytoidaan jatkuvasti uusia henkilöitä määräaikaisiin palvelusuhteisiin, kun 
vakinaisia henkilöitä siirtyy eri virkavapaille (sijaisuudet, sairauslomat, perhevapaat ja muut 
virkavapaudet) tai osa-aikatyöhön (esim. osa-aikaeläkkeet). Organisaatiolle on kallista valita 
aina uusi määräaikainen henkilö jokaiseen virkavapauteen ja muuhun tilapäiseen lisätyövoi-
man tarpeeseen. Kun otetaan vielä huomioon, että useimmat määräaikaiset henkilöt ovat hyvin 
koulutettuja ja motivoituneita työhönsä, kannattaisi ainakin isoimmissa organisaatioissa olla 
sijaisuuksia varten ”henkilöstövoimavarapankki”. Siihen valittaisiin vakinaiseen palvelussuh-
teeseen nuoria, uransa alussa olevia henkilöitä, jotka hoitaisivat organisaatiossa avoimeksi 
tulevia määräaikaisia tehtäviä. Tällöin ei tarvitsisi palkata ja perehdyttää aina uusia henkilöitä 
sijaisuuksia ja tilapäisiä työtehtäviä hoitamaan. Näin rekrytoidut henkilöt perehdytettäisiin 
organisaation tehtäviin ja kerrytettäisiin heille työtä tehden organisaatiotason ydinosaamista. 
Tällä taas paikattaisiin ja varmistettaisiin tulevaisuudessa mm. kiihtyvän eläköitymisen vuoksi 
katoavaa osaamista. Menettelyllä lisäksi vältettäisiin määräaikaisiin palvelusuhteiden käyttöön 
liittyviä ongelmia mm. osaamisen kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin suhteen ja ennen 
kaikkea säästettäisiin henkilöstön korvaamiskustannuksissa. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että organisaation sisäinen vaihtuvuus on ensisijaisesti seurausta 
henkilöstön työtyytyväisyydessä olevista ongelmista eli se on keino parantaa organisaatiossa 
pitkään työskennelleen ja nykyisissä työtehtävissään tyytymättömän henkilöstön motivaatiota 
ja tuloksellisuutta. Näin johdon pitäisi seurata työtyytyväisyyden tilaa eri henkilöstöryhmissä 
ja yksiköissä sekä käyttää sisäistä uusiin tehtäviin sijoittamista yhtenä työtyytyväisyyden pa-
rantamiskeinona. Jos sen sijaan henkilö on tyytyväinen nykyisiin tehtäviinsä, ei häntä ole mi-
tään järkeä siirtää toisiin tehtäviin. Näin joissakin organisaatioissa harkinnan alla olevat lähes 
kaikkiin henkilöihin kohdistuvat työnkiertojärjestelmät eivät tämän tutkimuksen mukaan ole 
perusteltuja. Jokaisen henkilön tehtäviä voidaan ja tuleekin kehittää antamalla hänelle moni-
puolisia työtehtäviä, johon ei tarvita varsinaista henkilöstökiertoa. Osaamisen kasvattaminen 
edellyttää siten entistä joustavampia ja tiukkoihin tehtävä- ja yksikkörajoihin kiinnittymättö-
miä organisaatiorakenteita. On huomattava myös, että organisaatio tarvitsee joissakin asioissa 
syvällistä osaamista, jota ei korvaa usein pintapuolisempi moniosaaminen. Oikein ja suunni-
telmallisesti kohdennettuna henkilöstökierto on yksi käyttökelpoinen henkilöstön osaamisen ja 
motivaation parantamiskeino.    
 
Tukipalveluhenkilöstö on työtyytyväisyysmittausten perusteella kaikkein tyytymättömin hen-
kilöstöryhmä. Tämä johtui osittain jo 1990 -luvun alkupuolella alkaneesta ja jatkuvasti kiihty-
västä toiminnan, it-teknologian sekä työmenetelmien ja -organisaatiojärjestelyjen muutoksista. 
Siksi organisaatioiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota tukipalveluhenkilöstön töiden sisällön 
ja osaamisen kehittämiseen. Tosin tällä hetkellä useimmilla tukipalvelutehtäviin rekrytoitavilla 
on ammattikorkeakoulututkinto, joka turvaa osaamisen potentiaaliset lähtökohdat. Kyse on 
siitä, miten tukipalveluhenkilöstön työtehtävät saadaan sovitettua uusiin organisaatioiden toi-
mintamalleihin täysipainoisina osaamispanoksina. Työtyytyväisyysmittaukset nostavat esiin 
sen, että myös asiantuntijoiden kohdalla on tarve toteuttaa työtyytyväisyyttä parantavia toi-
menpiteitä. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että työtyytyväisyyttä voidaan kaikissa henkilöstöryhmissä paran-
taa panostamalla henkilöstön osaamisinvestointeihin ja osaamistason jatkuvaan nostamiseen. 
Yksi keino on henkilöstön sijoittaminen oikeisiin tehtäviin. Työtyytyväisyyttä johtamiseen 
voidaan parantaa erityisesti asettamalla koko organisaatiolle konkreettiset, mitattavat ja ym-
märrettävät tulos- ja muut tavoitteet. Jotta ne saavutetaan, tarvitaan laadukasta suoritusjohta-
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mista, jossa paino on henkilöstön osaamisen, motivaation ja työhyvinvoinnin kautta saavutet-
tavassa organisaation tuloksellisuudessa.  
 
Tutkimus nostaa ylitöiden määrää kuvaavan henkilöstömittarin keskeiseksi henkilöstön jaksa-
mista heijastavaksi mittariksi. On huomattava vielä, että tutkimuksessa käytetty muuttuja ”yli-
työpalkkojen osuus palkkasummasta” kuvaa vain osaa säännöllisen työajan yli tehdystä työ-
panoksesta, koska varsinkin ylemmillä vaativuustasoilla toimivat eivät useimmiten saa ylityö-
korvauksia. Ylitöiden teon lisääntyessä organisaatiossa työtyytyväisyys huononee, työn tuotta-
vuus alenee, sairauspoissaolot lisääntyvät ja lähtövaihtuvuus kasvaa. Nämä kaikki ovat organi-
saation henkilöstön hyvinvoinnin, toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisuuden kannalta 
negatiivisia kehityksiä. Ylitöiden teko on seurausta joko tehtävien ja henkilöresurssien vääräs-
tä mitoituksesta, runsaasta vaihtuvuudesta tai sairastavuudesta tai työelämän joustoista ja 
muista syistä johtuvien virkavapauksien hallitsemattomasta käytöstä. Kun edellä mainituista 
syistä organisaatioissa tulee työvoimaresurssivajetta, sitä ei voi paikata esimerkiksi teettämällä 
olemassa olevalla henkilöstöllä jatkuvasti ylitöitä. Mitoitusongelmista selviäminen vaatii, että 
organisaatiossa on käytössä toimiva henkilöstösuunnittelumenettely. Tällä taataan, että työt ja 
resurssit niin määrältään kuin laadultaan ovat organisaation tehtäviin nähden tasapainossa. 
Henkilöstön kiihtyvän poistuman myötä myös töiden ja niiden tekijöiden osaamisvaateiden 
kohtaamisessa saattaa olla ongelmia, jolloin kysymys on myös resurssivajeesta. Johtajien ja 
esimiesten tuleekin vastata siitä, että kun he myöntävät osa- ja kokovirkavapauksia, tästä syn-
tyvä työvoimavaje korvataan pääosin muilla keinoin kuin nykyisen henkilöstön työtaakkaa 
kasvattamalla. Yksi ja harvemmin käytetty keino on esimerkiksi jättää joitakin tehtäviä teke-
mättä. 
 
Johdon ja henkilöstövoimavaroista vastaavien asiantuntijoiden tulisi syventää sairauspoissa-
oloihin liittyvää analyysia, jotta parantamistoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Tutkimustu-
lokset nostavat esiin sen, että työterveyteen ja työkuntoon kohdistuvat toimenpiteet tulee koh-
distaa kaikkiin henkilöstöryhmiin, myös nuorempiin henkilöihin. Tämä siksi, että nuorilla on 
sairauspoissaolokertoja iäkkäämpiä enemmän. Työnantajalle olisi hyödyllistä laadukkaiden 
työterveys- ja sairaudenhoitopalvelusten ohella tukea nykyistä enemmän henkilöstön omaeh-
toista liikuntaa. Mm. Auran tutkimustulokset osoittavat, että fyysisellä kuntoilulla ja työpaik-
kaliikunnalla on merkittäviä sairauspoissaoloja vähentäviä ja työkykyä parantavia vaikutuksia. 
(Aura 2006). Tällä hetkellä mm. liikuntainvestoinnit ovat valtiolla melko vähäisiä, joten pa-
rannettavaa löytyy.  
 
Edellä mainituista haasteista selviäminen vaatii selkeitä henkilöstöstrategisia linjauksia sekä 
johtamis- ja kehittämistoimenpiteitä niiden toteuttamiseksi. Näin turvataan se, että valtion ja 
sen organisaatioiden toiminta olisi mahdollisimman tuottavaa, vaikuttavaa ja taloudellista. 
 
Tämä tutkimus tuo selvästi esiin sen, että valtion organisaatioissa olisi kannattavaa entisestään 
tehostaa tiedon, mm. henkilöstötilinpäätöstiedon ja menettelyjen, hyväksikäyttöä henkilöstö-
voimavarojen ja toiminnan suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä parantamisessa ja johtami-
sessa.  
 
 
10.3   Ehdotukset jatkotutkimuskohteiksi  
 
Jatkotutkimuskohteena olisi tarpeellista tutkia entistä perusteellisemmin, mikä yhteys 
palkkauksella on henkilöstön motivaatioon ja osaamiseen ja sitä kautta organisaation tuotta-
vaan ja vaikuttavaan toimintaan. Palkkauksen vaikutuksia tulisi tutkia palkanosittain eli eritel-
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lysti työn vaativuuden sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja ammatinhallinnan mukaista 
palkkaa sekä ryhmäkohtaista tulospalkkiota. Samassa yhteydessä olisi hyvä selvittää palkka-
porrastuksen vaikutusta tuloksellisuuteen.   
 
Hyödyllistä olisi selvittää, voidaanko työtyytyväisyydellä ennustaa organisaation asiakastyyty-
väisyyden tilaa ja ennen kaikkea sen kehitystä valtion organisaatioissa. Asiakastyytyväisyys on 
valtiolla keskeinen vaikuttavuuden mittari. Lähinnä yksityiseen sektoriin kohdistetuissa tutki-
muksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia. Tässä tutkimuksessa asiaa ei voitu tutkia, koska henki-
löstötilinpäätöksen aineistossa oli liian vähän havaintoja koskien asiakastyytyväisyyttä.  
 



 

 

147

 

V   Ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät    
 
 
11   Sammandrag 
 
Målsättningen med undersökningen var att söka svar på frågan: ”Bidrar personalbokslutsin-
formationen inom statsförvaltningen till ett effektivt förverkligande av den personalstrategi 
som baseras sig på personalprocesser?” 
 
För att få svar på forskningsfrågan delades problemet upp i de personalprocesser som har iden-
tifierats inom statsförvaltningen. De analyserade processerna är personalrekrytering, personal-
allokering, kunskapsledning, ledning av personalens välbefinnande, resultatledning, belöning 
och produktivitetsledning. 
 
Det egentliga forskningsunderlaget bestod av de relationstal som samlats in för den statliga 
sektorns personalbokslut för åren 2000-2005 samt de arbetsklimatuppgifter som samlats in 
med hjälp av VMBaro -enkäten under åren 2004-2005. Med hjälp av regressionsanalys analy-
serades ledningsprocesserna, i syfte att få svar på undersökningens delfrågor. 
 
Personalrekryteringen bidrar på ett märkbart sätt till att öka organisationens personalkostna-
der. Ju fler tillfälligt anställda organisationen har desto större är givetvis organisationens per-
sonalomsättning. Undersökningen visade likaså att en stor extern arbetserfarenhet samvarierar 
med en hög avgångscirkulation. Avgångscirkulationen korrelerade å sin sida med högre ut-
bildningsnivå och extern arbetserfarenhet. Som resultat av nyrekrytering stiger organisationens 
utbildningsnivå. Då avgångscirkulationen ökar stiger också ankomstcirkulationen, eftersom 
avgående personal måste ersättas med ny. Ankomstcirkulationen har haft en sjunkande trend 
under perioden 2000-2005, vilket tyder på att staten inte än så länge har rekryteringsproblem. 
 
Analysen av personalallokeringsprocessen visade, att den interna personalomsättningen 
sjunker då arbetsklimatet blir bättre. Resultatet indikerar, att personalens tillfredsställelse med 
sitt nuvarande arbete, inklusive arbetets innehåll, belöning, ledning av den egna enheten och 
stödet för utveckling, uppmuntrar till att stanna kvar i den nuvarande uppgiften. Å andra sidan 
tycks man vid ett försämrat arbetsklimat försöka förbättra sin egen arbetssituation genom att 
byta uppgifter.  I vissa fall tycks detta samband hänga ihop med att förändrade arbetsuppgifter 
i samband med förändringar i organisationsstrukturen till en början skapar missnöje. Ju mer 
personalen har extern arbetserfarenhet desto mindre behov har den att byta arbetsuppgifter 
inom organisationen. Undersökningen visar också, att man i samband med den interna perso-
nalcirkulationen satsar på kompetensutveckling. 
 
Analysen av kompetensledningen visade, att det existerar ett starkt negativt samband mellan 
sjukfrånvaro och kompetensnivå. Detta tyder på, att en hög kompetens och ett därmed för-
knippat intressant arbete leder till en god förmåga att klara av sina arbetsuppgifter och en stor 
arbetstillfredsställelse, vilket leder till en låg sjukfrånvaro. Analysen av kompetensledningen 
och omfattningen av den existerande personalutbildningen gav följande resultat: Då arbetstill-
fredsställelsen ökar och sjukfrånvaron sjunker stiger indexet för kompetensledning. Resultatet 
förstärker ytterligare antagandet om att satsningarna på kompetensutveckling har ett klart sam-
band med en förbättrad trivsel i arbetet och en låg sjukfrånvaro. 
 
Ledningen av personalens välbefinnande analyserades i avseende å arbetstillfredsställelse, 
sjukfrånvaroomfattning och -frekvens samt avgångscirkulation. 



 

 

148

 

Analysen av de faktorer som förklarar arbetstillfredsställelsen visade att ökade utbildnings-
investeringar innebär förbättrad personaltillfredsställelse. Trots att personalutbildningen är 
endast en del av kompetensutvecklingen återspeglar den mera generellt organisationens ut-
vecklingsbenägenhet.  Under åren 2000-2005 har arbetstillfredsställelsen förbättrats över lag 
inom de analyserade organisationerna. Med ökande ålder minskar personalens arbetstillfreds-
ställelse. Analysen av VMBaro -materialet visade att “behovet att byta arbetsplats” var den 
mest centrala förklarande variabeln. Omvänt kan man säga, att en bristande arbetstillfredsstäl-
lelse leder till ett ökat behov att byta arbetsplats. Ledningen är generellt nöjdare med sin ar-
betsplats än förmännen och experterna. De som jobbar inom stödfunktioner visade sig ha den 
sämsta arbetstillfredsställelsen. Det visade sig även, att det råder ett positivt samband mellan 
arbetets produktivitet och arbetstillfredsställelse. 
 
Analysen av avgångscirkulationen visade att en stor andel tillfälligt anställda och övertidsar-
beten är förknippade med en hög avgångscirkulation. Omfattande övertidsarbeten och en där-
med förknippad avgångscirkulation återspeglar personalens bristande förmåga att orka i arbe-
tet. Analysen visade, att en förbättrad arbetstillfredsställelse minskar avgångscirkulationen. 
Genom att satsa på åtgärder som förbättrar arbetstillfredsställelsen kan ledningen således på-
verka den skadliga personalomsättningen. 
 
Analysen av de faktorer som är sammankopplade med sjukfrånvaron visade, att andelen över-
tidslöner i förhållande till den totala lönesumman och indexet för utbildningsnivån hade en 
central ställning. En ökning av övertidsersättningarna var förknippade med en ökning av sjuk-
frånvaron i förhållande till den regelbundna arbetstiden. Detta torde vara en följd av den stress 
som följer av den bristande förmågan att orka i arbetet som övertiden skapar. En ökad utbild-
ningsnivå leder till en minskad sjukfrånvaro. Ju äldre personalen är desto längre är de genom-
snittliga sjukfrånvaroperioderna. Sjukfrånvaroperioderna är klart kortare för dem som har en 
högre utbildning. Likaså visar materialet, att kvinnornas sjukfrånvaroperioder är kortare än 
männens. Bland dem som är friska hela året finns en överrepresentation av tillfälligt anställda 
och män. Anmärkningsvärt är också att hälsoprocenten stiger då personalens genomsnittsålder 
stiger. De unga är oftare borta på grund av sjukdom, men deras sjukfrånvaroperioder är korta-
re. 
 
En analys av prestationsledningens effekter på det sätt på vilket personalen uppfattar enhe-
tens ledarskap gav följande resultat: Ju mera omfattande den tillämpade prestationsledningen 
(den procentuella andelen personer med skriftliga prestationsmål och skriftliga utvecklingspla-
ner samt andelen personer som genomgått utvecklingsdiskussioner) var desto större var till-
fredsställelsen med enhetens ledning. Ökade utbildningssatsningar samvarierade likaså positivt 
med det upplevda ledarskapet. 
 
Belöningen påverkar personalens motivationsfaktorer. Ju fler personer inom organisationen 
som hade fått ett personligt lönepåslag desto nöjdare var personalen. Resultaten indikerar att 
den del av lönen som är kopplad till arbetets kravnivå och prestationsnivå har mindre effekt på 
arbetstillfredsställelsen än de personliga lönetilläggen, som är kopplade till arbetsprestation, 
yrkeskunskap och samarbetsförmåga. Eftersom övertidsersättningarna korrelerar negativt med 
arbetstillfredsställelsen kan de inte betraktas som sporrande belöningselement, snarare tvärt-
om. 
 
Undersökningen visar att ett stort antal uppgifter i organisationernas personalbokslut kan an-
vändas för att förbättra personalens produktivitet. Analysen visar, att produktiviteten ökar i 
takt med personalens ålder, vilket torde sammanhänga med den ökade kompetens som följer 
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av större arbetserfarenhet. Övertidsersättningarna samvarierar med minskad produktivitet. Det-
ta torde sammanhänga med att all den tid som går utöver normal arbetstid är relativt ineffektiv 
och sänker den totala produktiviteten. Produktiviteten sjunker likaså då avgångscirkulationen 
ökar. Detta torde oftast sammanhänga med att organisationen i samband med avgångscirkula-
tionen förlorar viktig kärnkompetens. 
 
Undersökningen visar tydligt, att den personalbokslutspraxis som tillämpas inom den finländs-
ka statsförvaltningen skapar sådan information som kan användas för att effektivera den stra-
tegiska och operativa ledningen av statliga organisationer. 
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12   English Summary 
 
12.1  Background of the study and composing the research question 
 
12.1.1  Introduction 
 
The State sector and its organizations have gone through an immense transformation and de-
velopment process, starting from the years of the economic recession in the beginning of the 
1990's. Due to organizational changes and the re-establishment of job descriptions, the number 
of State personnel working in the field of budget assessment has decreased from its peak in 
1988 of  215 000 to the current number of 123 000. 
 
In State administration, results are reached mainly through personnel inputs. The aim of  State 
sector is to have all of its responsibilities carried out as efficiently, economically, and effec-
tively as possible. This is why structural and functional reforms are expected from organiza-
tions. The general aging of personnel has resulted in increased recruitments as well as adapting 
the structure and skills of the remaining staff to meet the developing work and work environ-
ment requirements. 
 
To cope with the managerial work and challenges brought by the changes in the work envi-
ronment, a new type of management is required, as well as management tools and new knowl-
edge related to personnel. A human resource administration system has been created for the 
State sector in order to ensure this. The State sector has been using this system since 1995. The 
focal point of the system is the frame of reference for both the theoretical and practical use of 
information. The information in the system forms a standardized set of definitions, concepts, 
and classifications, which enables both joint use and comparative use of the information, as 
well as analyses. 
 
 
12.1.2  The aim of the study 
 
Now that the State sector has used the human resource administration system for over a dec-
ade, more than 90 % of its organizations maintain a Human Resource Report (HRR) in some 
form or other. 
 
The research problem is to find the answer to one key question:  
 

Does the HRR -information produced in the Finnish State administration promote 
the effective implementation of a personnel strategy based on personnel processes?  
 

The research problem is twofold: on one hand, the aim is to research the general viability of 
the concept of HRR, especially in State administration. On the other hand, the aim is to ana-
lyze, in the light of  HRR -information, the effectiveness of the system introduced into the Sta-
te administration of personnel management based on personnel processes. 
 
 
12.1.3  The theoretical and empirical part of the study 
 
In order to clarify the theoretical base of the research problem and to understand the signifi-
cance of the personnel strategy and the personnel reporting done by State administration or-
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ganizations to enable this strategy, the theoretical part of this study will be considered on the 
bases of five main viewpoints. These are: 1) personnel reporting and the Flamholz theories, 2) 
the rise in popularity of New Public Management leadership models, 3) the history of person-
nel reporting in public administration and the private sector, 4) personnel process based strate-
gic management in the State administration as a creator of value for the human resources of an 
organization and as a means of accomplishing results, and 5) the history of HRR and its place 
in the theoretical frame of reference in State administration. This accounts further for why 
conducting HRR in the State administration has increased greatly and what type of effect this 
has had on the improvement of working communities, management and efficiency. 
 
The empirical part of the study uses statistical methods to analyze the vast amount of informa-
tion available from the HRR-key figure material, as well as the material from the VMBaro-
systems questionnaire on job satisfaction. 
 
 
12.2  The theoretical base of the study   
 
12.2.1  Human Resource Accounting as the theoretical and practical frame of  

reference for the study 
 
Human Resource Accounting (HRA) is a relatively young field of research, commencing in 
the United States only nearly 50 years ago. Flamholz has created the actual theoretical base for 
HRA (Flamholz 1999). HRA is a process that identifies and measures human resources-
information and conveys it to the interested parties. Among the groups that require information 
are the management and executives of an organization, the employees, the owners in their dif-
ferent capacities, as well as interest groups and partners. HRA contains the information related 
to the costs to a company and other organizations of the recruitment, selection, hiring, orienta-
tion, and training of personnel. Ultimately it is a question of the economic value personnel 
hold for an organization. 
 
The introduction, implementation and utilization of HRA require that an organization must 
have the use of a sufficient number of experts in human resource management with broad 
theoretical and practical knowledge. They help management and line executives to make deci-
sions related to human resources based on organizational strategies and derivative activities. 
The base is the analyzed information of the organizations human resources, which combine the 
viewpoints of economics, personnel, and organizational activities. 
 
It is important in HRA to model essential things, as well as to use of uniform definitions, clas-
sifications, and concepts. Flamholz mainly uses a cost-based approach to consider human re-
sources in theoretical models and examples of companies where HRA has been implemented. 
Costs in HRA turn into crucial components and investments, which then have an effect on the 
value of human resources.  
 
Falmholz uses the administrative processes of human resources and contained management 
tasks as a starting point for human resource management. In addition to describing the contents 
of these processes, Flamholz goes over the costs of each process and the effects of different 
procedures on the value of personnel. According to Flamholz, human resource management is 
a system where personnel inputs are turned into personnel profits (Flamholz 1999, 12-19). The 
inputs consist of people, in other words individuals, personnel groups, and the entire personnel 
organization. The transformation process consists of individual personnel management proce-
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dures. These are acquisition, development, allocation, preservation, utilization, evaluation, and 
rewarding. The main objective of HRA is to offer information that is required in the afore-
mentioned management processes.  
 
The purpose of financial reports and financial statements (the income statement and balance 
sheet) is to give owners and investors information of the wealth and profitability of an organi-
zation, which in turn consists of the difference between the revenue and the expenditures. The 
practice in which investments into human resources are included into expenses instead of as-
sets distorts income statements and balance sheets. 
 
Investments into human resources may be depicted in four ways in the annual report of an or-
ganization: 1) a “letter” from the top management, 2) a figurative presentation, 3) formally 
unrevised additional financial statements, and 4) including personnel investments into the re-
gular financial statement (Flamholz 1999).    
 
 
12.2.2  Finland applying the doctrines of New Public Management 
 
The public sectors of western countries have gone through an immense process of transforma-
tion and development in the past quarter of a century. The external characteristics of this have 
been the decrease of bureaucracy, dismantling of multilayered organizational structures, lower-
ing of the hierarchical structures of organizations and management, and the decrease in the 
number of personnel. The aspiration has been to establish commercial enterprises and incorpo-
rations out of public utilities that provide services for the citizens, the public administration, 
and the economic sector. Efficiency, effectiveness, and economy became the principal values 
in the transformation of the public sector. Models for the transformation were sought from the 
business sector. Public organizations were to be made smaller, their hierarchies lower, and 
their functions more innovative, and supportive of profitability. Personnel management was in 
need of a change, through which the traditional characteristics and virtues of the public service 
structure, such as stability and uniformity, were to give way partially to flexibility, freedom of 
activity, and result-centeredness (Lähdesmäki 2003, 15).    
 
These doctrines described as New Public Management became especially popular within the 
State administration of Finland in the late 1980’s. This was manifested as a wide-range estab-
lishment of commercial enterprises and incorporations of public utilities, as well as the imple-
mentation of the model of result-oriented management, and in connection to this, result-based 
budgeting. One feature of this improvement program has been the closing down of central 
government agencies and the merging and shutting down of other central government organi-
zations. At the same time some of the responsibilities of these organizations have been trans-
ferred to the ministries, to newly founded or already existing organizations as well as to re-
gional and local State administrations. 
 
The strategic and political responsibility of directing State administration lies with the Parlia-
ment, Council of State and different Ministries. The Ministries make result agreements with 
their subordinate agencies and departments, setting out the responsibilities these are to conduct 
in practice. Furthermore, duties set forth in a result agreement may be delegated on to munici-
palities. The State’s system of accounting was also renewed in 1997. Result-oriented manage-
ment has thereafter been constantly developed by perfecting accountability and the related 
accounting procedures. 
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The Ministry of Finance is currently in charge of a program entitled “The action program for 
the productivity of public administration and service production.”  Each branch of administra-
tion and their subordinate agencies and departments are responsible for implementing the pro-
gram (Ministry of Finance 2003b). Attention is focused on organizational management; opera-
tion processes; the utilization of technologies for handling data and information; and first and 
foremost, on the skills, work ability, and motivational factors of personnel. As a consequence 
of the productivity measures the number of State personnel will decrease by an estimated 12 % 
by the year 2015.   
 
Since the 1990’s Office for the Government as Employer has worked in collaboration with the 
head labour market organization for government agency employers and employees and been in 
charge of conducting vast developmental measures. These measures have concerned the sys-
tem for negotiations and contracts, remuneration, management, the development of the work-
ing community, and work ability. The creation and development of systems for data and in-
formation that support the activities of the employer and negotiations, and human resource 
management has also taken place in the same context. The true catalyst for this development 
work was the report of the personnel committee’ report completed in 1990 (Komiteamietintö 
1990) and the following principal decisions of the Council of State (VNp 7.3.1991; VNp 
30.8.2001; VNp 23.03.2006).  
 
 
12.2.3  The development of Human Resource Accounting and Reporting from the 

1990’s onwards 
 
The HRA applications from the 1990’s rely more or less on the theories and practices pre-
sented by Flamholz. The base for these applications and calculations was the theory of human 
resources value, in other words, the idea that the actions of personnel create added financial 
value for an organization. Information of labour costs and the utilization of working hours are 
often used as a basis to form indicators and HRA. 
 
Gröjer and Johansson in Sweden have done remarkable work in the field of HRA. They pub-
lished a book in 1991 on Human Resource Costing and Accounting (Gröjer, Johansson 1996). 
Sveiby has done pioneering research and development work especially on the creation of the 
specific wealth in knowledge-intensive organizations as well as on the significance of intellec-
tual capital and related competence in achieving results (Sveiby 1997). The leading person for 
developing HRR and personnel-reporting in Finland has been Ahonen (Ahonen 1992 and 
1998). He has developed applications of HRR’s and taken them into practice especially in the 
business sector. The present author has been in responsible for the development, implementa-
tion, and utilization of the human resource administration system and related HRR for the 
State sector (Ministry for Finance 1994, 1996a, 2000, and 2001a).  
 
According to Gröjer and Johansson, the purpose of human resource calculations is to advance 
improved decision making (Gröjer, Johansson 1996, 24). Ahonen considers the HRR to be a 
crucial document needed for the external communication about the personnel capital of an or-
ganization (Ahonen 1998, 33, 49). In State sector, the human resource administration system 
and the HRR conducted from it is meant primarily to be a development and decision-making 
tool for the strategic management of an organization (Ministry of Finance 2001a). 
 
The information of calculus systems related to personnel economics consists of key figures 
related to personnel costs and investments as well as presenting personnel in the income state-
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ment and balance sheet of the organization. Ahonen divides the key HRR figures into three 
categories (Ahonen 1998, 143). Key figures included into Manpower are working years per 
person, working hours performed out of entire working hours, overtime performed as well as 
permanent employment relationships. Individual personnel characteristics are the average 
salary, years of training, skill-index, education and development costs, sick leave percentage, 
and the working capacity index. Key figures related to the work community are the work 
atmosphere index, the work-related stress index, and customer satisfaction. Key figures are 
needed from at least two years to indicate the direction of development, although more years 
can be used for comparison as well. The HRR-model presented by Ahonen and the human 
resource administration system used by the State sector are, to a large extent, compiled from 
the same components. The human resource administration system contains information needed 
for strategic management about current personnel inputs; the need for personnel; the motiva-
tion, competence, and working ability of the personnel; personnel investments, incentive re-
muneration; results; and the capital worth of human resources (Ministry of Finance 2001a, 33). 
The recommendation within State sector is that personnel information and key figures be pre-
sented in a five year series. 
 
In the year 2001, 16 % of companies and 56 % of municipalities conducted HRR’s (The Cen-
tre for Occupational Safety 2006, 45). In the municipal sector, HRR’s are currently conducted 
in over 70 % of all municipalities (Commission for Local Authority Employers 2002). More 
than 90 % of State sector’s organizations conducted HRR’s in 2006 (Lehtonen 2006b). 
 
 
12.2.4  Personnel process-based strategic management in creating HR -value for an 

organization and for achieving results 
 
Results are usually achieved in State organizations through personnel inputs, and most of the 
work is usually knowledge-based. HR management and professionals have a central role in 
carrying out strategies. The HR architecture must thus be fitted into the strategy of the organi-
zation. Management is expecting answers to the question “Which practices and politics lead to 
good functional and economical results?” 
 
The forming of personnel value in State sector is a result of the added value that the personnel 
produce for an organization: in other words, how productively and economically commodities 
and services are produced with human resources and how effectively set goals are achieved. 
This can be affected through personnel processes and the first-rate management of them. Per-
sonnel processes are the acquisition, placement, competence management, well being man-
agement, performance management, rewarding, and productivity management of personnel. 
The theoretical foundation for the structure of personnel processes is based on an application 
of the input-output model of human resource management presented by Flamholz (Flamholz 
1999, 12-19). 
 
 
12.2.5  Adapting the practical frame of reference of the human resource administra-

tion system for the State sector into the theoretical frame of reference of the 
research problem   

 
The State sector has had use of the human resource administration system and related HRR 
since the year 1995. The data frame for the system was created in 1994 in an internal working 
group of the Ministry of Finance (Ministry of Finance 1994). As a result of this project a man-
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ual was published in December, 1996, for State organizations titled: “The human resource ad-
ministration system, HRR” (Ministry of Finance 1996a). The manual depicted the broadly 
modelled information content of the human resource administration system. It also depicted 
the concepts, definitions, and classifications of this information, described the contents of the 
HRR-report, and described the utilization of the information as an aid for management. It was 
recommended in the manual that State organizations put the system into use. A group ap-
pointed to follow-up and further develop the HRR renewed the HRR-manual in 2001 (Ministry 
of Finance 2001a).   
 
When analyzing personnel data and establishing target levels, the management of an organiza-
tion needs comparative data from similar organizations, other organization groups, and the 
entire State sector. For this reason the group appointed to follow-up and further develop the 
HRR chose approximately 100 key figures based on the information content of the HRR. 
These key figures were then monitored from the year 1997 onwards through a HRR-key figure 
questionnaire addressed to State organizations. 
 
The foundation for the human resource administration system and the HRR-information con-
tained in it have been built on personnel management process-thinking, addressed further on in 
the study along with the theoretical and practical frame of reference. This is why HRR’s are a 
central information base when implementing process-based personnel strategy and through this 
achieving results in an organization. 
 
 
12.3   Empirical research 
 
12.3.1  Composing the research question 
 
The research problem the study aims to solve is, what type of instrumental effect the human 
resource administration system and the related HRR have on the management of personnel 
processes, as well as on the execution of personnel strategic goals connected to this. More spe-
cifically the research problem is as follows:  
 

Does the HRR-information produced in the State administration of Finland pro-
mote an effective implementation of a personnel strategy based on personnel proc-
esses? 

 
The research problem is sought to be solved through the analysis of personnel processes, in 
which the research material consists mostly of information gathered from organizations 
through the HRR-key figure questionnaires. 
 
The aim of the study is to test empirically the personnel processes-based model depicted in 
Figure 12.1 in order to discover whether statistically significant dependencies can be identified 
between personnel processes and to discover whether there are a sufficient number of these 
statistically significant dependencies. 
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Figure 12.1 The personnel management processes on the basis of the value and produc-
tivity of human resources 1 

 

 
 
Table 12.1 depicts the main groups and subgroups of the data-frame for the HRR as conducted 
from the human resource administration system. The data in the table have been categorized on 
the bases of whether they are an input-indicator (I) or and output-indicator (O) or whether they 
are a background indicator describing the personnel structure (SI), for example, gender.  
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1 The symbols T1- T7 in the personnel processes of the figure refer to the HRR  
   information in table 12.1 



 

 

157

 

Table 12.1 The main groups and subgroups of the data-frame for the Human  
 Resource Report  
 
Main group   Attribute of data HRM-process  
 Subgroup  Input Out-  Back-  Object of person- 
      put     ground  nel process  
             variable (figure 12.1)1 
 
T1 Current personnel inputs                                      
  1.  Number and structure                   I        SI  AC and connections  
  2.  Use of working hours                       I        to most functions   
  3.  Labor costs   I         
  (4. Travel costs)  I          
T2  The need of personnel     
  1.  Demand and supply of personnel   I        AC/CO/ST 
T3  Motivation, skill and working ability           
T3.1 Job satisfaction     O     WE/AL/PR/AC 
  1. Job satisfaction barometer               O     WE/AL/PR 
  2. Sick  leave and accident absences                       O     WE/PR   
  3. Turnover      O     WE/PR/AC/RE  
  4.  Retirement due to disability     O     WE/PR/AC 
T3.2 Competence      O     CO/PE/AL/PR/  

             WE/AC/RE 
T3.3 Working ability      O     WE/CO  
T4  Personnel-investment        
  1. Job satisfaction                    I        WE/PR/RE 
  2. Working ability                              I        WE/PR  
  3. Training and development                          I        CO/PR/AC/RE  
  4. Occupational health care                             I        WE/PR  
  5. Costs of personnel’s replacement   I        AC/PR  
T5 Incentive remuneration                                        
 1.  Salary based on the demand of the job         I        RE/MO   
 2.  Personal component of salary based on 
     performance and competence   I        RE/MO/PR/CO 
 3.  Result-based remuneration            I        RE/PE/MO/PR 

  
 4.  Total salary                                       I        RE/PE/MO 
 5.  Competitiveness of salary   I        AC  
T6 Results           
 1.  Economic and functional results             O     PR 
 2.  Customer satisfaction      O     PR 
T7 Personnel income statement and balance                 
 1.  Profit and cost calculations          O     PR   
 2.  Personnel balance sheet      O     PR    
 

1  Acronyms of personnel processes: AC= acquisition, AL= allocation, CO= compe- 
 tence, PR=productivity, WE= well being, PE=performance, RE=reward  
 (ST=structure and MO=motivation) 
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12.3.2  Research material 
  
The actual research material of the study consists of information gathered from State organiza-
tions by Office for the Government as Employer through the HRR-key figure questionnaires in 
the years 2000-2005. The observations are based on the answers given by State organizations 
in different years. All together, the material includes 145 separate organizations. The HR-
variables consist of 101 organization level key figures. Background variables of the question-
naire consist of the administrative field of the organization, the line of business of the organi-
zation (academic training, research, etc.) as well as the year the variables refer to. 
 
In addition to the key figure questionnaire, the research material consists of the annual data of 
the change in work productivity measured according to productivity statistics in 23 organiza-
tions during either all or some of the researched years. This data were gathered by Statistics 
Finland. 
 
The work satisfaction of personnel and related issues are analyzed more specifically in the 
years 2004-2005 on the bases of data from the VMbaro -personnel questionnaire created for 
the State sector by the Ministry of Finance. 
 
To discover the current utilization level of the HRR, a questionnaire (“The Questionnaire on 
the Utilization and Effectiveness of The Human Resource Report”) was aimed at liaison peo-
ple for HRR’s in organizations in September-October of 2006.   
 
The research material in the case-description of Tekes (the Finnish Funding Agency for Tech-
nology and Innovation) is their HRR-information, key figure data from their budget proposal 
and score card, as well as other background material (for example, of their management sys-
tem). 
 
 
12.3.3  The operationalization and statistical analyses of the research problem  
 
The starting point in the search for answers to the research problem is the analysis of manage-
ment processes depicted in figure 12.1. The effectiveness of HRR in implementing personnel 
strategic goals, which are in direct support of the functioning and productivity of an organiza-
tion, is examined through research sub-questions related to different processes. An answer to 
the main research problem is sought through these questions. 
 
Regression analysis is used as the research method. It provides a very accurate tool for the ana-
lysis of different dependencies and regulations affecting the implementation of components of 
personnel strategy. These dependencies and regulations are depicted through HRR-indicators. 
The analysis indicates what type of instrumental effect different HRR-indicators have in the 
implementation of productivity promoting personnel strategies and the improvement of man-
agement. The research results may provide possible solutions, which can promote strategic 
management of human resources as well as the development and the decision-making process. 
 
After several trial models, an assessment has been made of the most descriptive models for 
each sub-question related to the main research problem of the study. The criteria for choosing 
the models have been as follows: the theoretical bases presented in the study, the statistical 
significance of the variables contained in each model measured by t-tests, and also the total 
percentage of each model. 
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Although vast research material is available, preliminary research indicated factors and defi-
ciencies which have an effect on the assessment of regression models in the actual study. The 
preliminary research was based on the examination of the variable data of the material, the 
median, and location figure analysis as well as on the knowledge of the researcher concerning 
the quality of the contents of the material in practice and the previously mentioned trial mod-
els. Based on the preliminary research, for instance, academic training as well as other educa-
tional and training services had to be left outside the scope of study for most of the models 
because of deficiencies in the materials. 
 
 
12.3.4   Research results 
 
12.3.4.1  Personnel recruitment 
 
In the analysis of personnel recruitment, the goal is to depict the usability of HRR when de-
termining:  
 

Does the Sate sector’s HRR-information promote the effective recruitment of per-
sonnel  and what matters should in the future be taken into account when making 
the recruitment of personnel more effective in State administration? 

 
To solve this problem posed to the research, the regression model 1 was assessed, which was 
used to study factors connected to incoming turnover, which is an operative indicator of per-
sonnel recruitment (see model 1 in table 12.2). The results of model 1 as well as models 2-19 
are depicted in tables 12.2-12.4. Each assessed model shows the dependent variable, the con-
stant term of the model, the independent variables and their regression coefficients along with 
their signs and statistical significances, the total percentage of the regression model (%), as 
well as the number of observations in the model and possible limitations of the material. 
 
Of the independent variables of model one, the following were in a direct connection to incom-
ing turnover: the annual change of labour costs in fixed prices, the percentage of fixed-term 
employment, and the percentage of female personnel. The larger the size of an organization is, 
the larger the incoming turnover. When exit turnover increases, incoming turnover naturally 
increases as well, because new personnel must be recruited to replace those who have left. The 
higher the level of the education index within an organization and the more working experi-
ence in other organizations, the higher the incoming turnover. An effect related to the years 
being studied was found for incoming turnover because the incoming turnover decreases in 
years 2000 to 2005.  
 
Model 1 shows that the level of education in an organization grows through new recruitment 
of personnel, which supports introducing the State sector’s strategic policies in practice.  
 
The model shows that recruitment of personnel significantly increases the labour costs of an 
organization because of the costs of personnel replacement. To explain in more detail the posi-
tive connection between the incoming turnover of personnel and the increase of labour costs, 
model 2 was assessed (see table 12.2). It studied what factors explain the flux in the annual 
change of labour costs in fixed prices between different organizations. Labour costs increase 
when the share of personnel who have worked in the organization for less than a year grows. 
An increase in the share of fixed-term personnel also increases labour costs. The growth of 
fixed-priced training costs calculated per man-year has the same effect. 
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Table 12.2  The Regression coefficients, statistical significance, total percentage of the 
  regression models and number of observations of the regression models, which 

are assessed in research (models 1-7) 
  
  Model 1  Model 2   Model 3 Model 4  Model 5 Model 6  Model 7 
    Dependent variable Incoming The annual  Index of Internal Total Index  Index 
 turnover, changes of    the level mobility job sa- of the of com- 
 % labour costs of edu-  of per- tisfac- level of petence 

  in fixed cation  sonnel, tion compe- mana- 
Independent variables  prices, %   %  tence gement 
 
Constant  2088.696 -862.506  1.509  37.549 4.048 -2.971 -45.306 
The annual changes of labor  
costs in fixed prices, %  0.626***   
Fixed-term personnel total, %  0.297*** 0.104**  0.019*** 
Female, %  0.139*** 
Number of man-years  0.004** 
Exit turnover, %  0.711** 
Year -1.054** 0.431* 
Working experience in  
other organizations, year  0.490* -0.626*** 
Index of the level of education 1.911* 
Share of personnel, whose  
working experience in the  
organization is below one  
year, %  0.343*** 
Training expenses e/man-year  
(fixed price)   0.001*   0.002*** 0.0002***  
Specialists of personnel, %   0.020*** 
Average-age, year   0.058***  -0.051** 0.162*** 
Exit turnover-dummy    -0.159** 
Internal mobility of personnel, %     -0.023*** 0.019**  
Index of the level of competence      0.277*** 
Sick leave, working day 
per man-year        -0.065*** -2.913*** 
Total job satisfaction, index       -9.164***  0.414**    43.332*** 
Higher university education %        -0.546*** 
 
Total percentage of the  
regression model, % 49.3 16.9 45.0 33.7 54.0 28.9 40.2 
Number of observations (n) 105 1 169 1 345 2 72 2 68 2 75 58 2 
________________________ 
o = p<0.1;  * = p<0.05 (almost significant);  ** = p<0.01 (significant); *** =p<0.001 (very highly 
significant)   
1  State personnel excluding university education  
2  State personnel excluding university education and other educational and training services 
 
Model 3 has been utilized to analyze factors which explain the level of education from the 
point of view of personnel recruitment. The more specialists an organization has, the higher 
the level of education (see table 12.2). Organizations that have a high level of education also 
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have a relatively large share of fixed-term employees in their personnel, a high average-age of 
personnel, and an exit turnover which exceeds the median in State organizations. 
 
The results show that personnel recruitment strategies should take into account problems aris-
ing from fixed-term employment and also the importance of keeping personnel in an organiza-
tion, especially when it comes to higher education levels. 
 
Research results show that the HRR-system of State administration produces data and 
enforces the effective recruitment of personnel.  Furthermore, the research results indi-
cate the following factors which should be taken into account when recruiting: the addi-
tional costs caused by the recruitment and orientation of personnel, the question of fixed-
term personnel and the importance of increasing the level of an organization’s compe-
tence capital. 
 
 
12.3.4.2 The allocation of personnel 
 
The continuous allocation of personnel to new assignments is one of the most vital managerial 
functions. The analysis related to the allocation process of personnel explores:  
 

Does the State sector’s HRR-information promote the effective allocation of per-
sonnel and what aspects should in the future be taken into account when increasing 
the effectiveness of personnel allocation in State administration? 

 
How is the allocation of assignments materialized in government? Are the goals of personnel 
allocation met with regard to job satisfaction, continual development, and productivity? These 
questions were examined through regression model 4, where the dependent operational indica-
tor of allocation is the internal mobility of personnel (see table 12.2).  
 
When job satisfaction of personnel increases, internal mobility lessens. Job satisfaction is mea-
sured with an index valued between 1 and 5. The results reflect the fact, that a person’s satis-
faction with their current work (for example, with the contents of work, the remuneration, the 
management and support of development in the unit) encourages them to remain in their cur-
rent position. On the other hand, when job satisfaction decreases, changing the work unit is 
one of the attempts made to improve the factors behind job satisfaction. The more outside job 
experience the personnel of an organization have, the less the need there is for transferring jobs 
within the organization. The explanation to this is that in the beginning of a career, the motiva-
tion in a new job is highest during the first years. At this time people are not ready to transfer 
to new work even within the same organization. 
 
To conduct a deeper analysis of the research question concerning job satisfaction, model 5 was 
assessed (see table 12.2).  
 
As internal mobility grew job satisfaction lessened. Great internal mobility reflects the discon-
tent of personnel, as was shown reversely by model 4. The more an organization invests in 
personnel training, the more satisfaction is found among the personnel in turn. The index of 
level of competence is compiled from both the internal and external working experience of 
personnel. As this index grew, job satisfaction also improved. This result proves the commonly 
known fact that people feel motivated and are not burdened by stress in their work if they have 
applicable and extensive competence. As the average-age of an organizations personnel in-
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creases, job satisfaction lessens. 
 
Based on the results of models 4 and 5, internal mobility would seem to be a consequence of 
the need to improve the motivation and competence of experienced and well educated person-
nel who have worked in the organization for a longer time. 
 
Research results show that the HRR-system in State administration produces data and 
advances the effective allocation of personnel. Furthermore, the research results indicate 
that it is possible to improve especially the motivation and competence of discontented 
members of personnel through properly realized individual-based allocation.  
 
 
12.3.4.3 Competence management 
 
The process of competence management consists of discovering, generating, increasing, evalu-
ating, and sharing knowledge, as well as leveraging knowledge (Jashapara 2004). Competence 
is a critical production input for knowledge intensive organizations that are typical within State 
sector. Competence is currently and especially in the future the basis for the success of organi-
zations. 
 
A basic factor of the HRR-procedure is to bring forth the importance of competence manage-
ment as a central pillar of generating productivity in an organization as well as increasing hu-
man capital. One aspect of the research problem related to competence management is as fol-
lows: 

Does the State sector’s HRR-information promote effective competence manage-
ment of personnel and what aspects should in the future be taken into account  
when the increasing the effectiveness of competence management in State 
administration? 

 
Factors connected to the level of competence are studied in model 6 (see table 12.2). 
 
Since most of core competence at the organizational level is established through working ex-
perience, the average-age of personnel is one of the most essential factors affecting the level of 
competence. It is also surprising that sick leave and the index of the level of competence have 
a very strong negative correlation. This reveals the fact shown in many studies and indicated in 
model 5 that the more competent a person is and the more interesting job assignments they 
have, the easier it is to cope and even enjoy work. This decreases work related stress and im-
proves job satisfaction. These factors in turn have a decreasing effect on sick leaves (compare, 
for example, Karasek, Theorell 1990). This result is also supported by the positive correlation 
between job satisfaction and competence levels, which means job satisfaction is a fundamental 
part of competence. 
 
Model 7 was used to study which factors are connected to competence management, i.e., the 
existence of a competence management procedure and the extent of conducted personnel train-
ing (see table 12.2). 
 
As job satisfaction improves and the amount of sick leaves lessens, the index depicting compe-
tent management rises. This result further strengthens the notion that developmental input into 
competence has a direct correlation to the improvement of job satisfaction and the decrease of 
sick leaves. Surprisingly, however, the more people with a higher level university education 
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that an organization has, the lower the index of competence management becomes. Could the 
reason perhaps be that in an organization with a large amount of highly educated people, com-
petence surveys, for instance, have a lesser significance for identifying developmental needs of 
competence, and that the development of competence is mostly achieved by performing chal-
lenging work? 
 
Research results show that the HRR-system in State administration produces data and 
advances the effective competence management of personnel. Furthermore, the research 
results indicate that competence management and related developmental inputs improve 
the motivation of personnel and decrease the amount of sick leave. However, among 
higher levels of education, competence management is not considered important.   
 
 
12.3.4.4 Well being management 
 
Managing the well being of personnel is a broad concept (see figure 12.1 and table 12.1). It 
includes taking care of the job satisfaction of the personnel and their motivation as well as fac-
tors related to the maintenance and improvement of physical and emotional working ability. 
Indicators of well being are: the job satisfaction barometer, the amount and frequency of sick 
leaves, exit turnover, retirement due to disability, and different indicators of work ability. 
 
Regarding the processes affecting well being, the aim is to study the question: 
 
 Does the State sector’s HRR-information promote effective management of the well 

being of the personnel and what aspects should in the future be taken into account 
when  the attempting to increase the effectiveness of the management of well being 
of personnel in State administration? 

 
 
Job satisfaction and motivation 
 
Of the different personnel strategic indicators, job satisfaction is the most often used measure 
for depicting the working atmosphere, recognizing areas in need of improvement, and verify-
ing the effectiveness of completed developmental measures. The Ministry of Finance has pro-
vided State agencies with a free of cost tool for measuring job satisfaction. The Ministry of 
Finance has provided State organizations from the year 2004 onwards with a further developed 
VMBaro -personnel questionnaire system. 
 
Job satisfaction, monitoring it, and improving it are crucial parts of the HRR framework and 
its procedures. What follows is an empirical analysis based on the question: 
  

Does the State sector’s HRR-information promote the maintenance and improve-
ment of job satisfaction and motivation, and what aspects should in the future be 
taken  into account when trying to improve and maintain job satisfaction and mo-
tivation in State administration? 

 
What factors affect job satisfaction? This question has been researched through model 8 based 
on the key figure data of the HRR (see table 12.3). 
 
When training investments increase, job satisfaction improves. Although the training of per-
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sonnel is only one part of the improvement of competence, it reflects a more widespread posi-
tive attitude towards the development of competence. Thus the development of competence is 
one of the most essential means of improving job satisfaction. This is why an organization 
must invest in both the training of personnel and developing job skills. The strong positive 
correlation between job satisfaction and the development of personnel has been established in 
many studies (see, for instance, Crossan, Hulland 2002, 720-721). Job satisfaction has im-
proved in the years 2000-2005. This is most probably a reflection of the positive results from 
the widespread developmental steps undertaken by the State sector and its organizations re-
lated to the state of work environments and its management. Having a status of permanent em-
ployment also improved the job satisfaction of personnel although the correlation between 
these two did not approach statistical significance. Job satisfaction is lower with predomi-
nantly male personnel and with an increase in the average-age of personnel. This result empha-
sizes the fact that attention must be paid to the management of people of different ages and 
genders, so that the personnel remain functional throughout their working careers including the 
later years. 
 
Model 9 examines job satisfaction. The research material was the information from the VMBa-
ro -questionnaire from the years 2004 and 2005, and it was assessed using a stepwise regres-
sion model (see table 12.3).  
 
The desire to change workplaces explained the largest percentage (16 %) of the variance in job 
satisfaction. As the intention of changing workplaces becomes stronger, job satisfaction less-
ens. A great threat is, therefore, that when a person’s job satisfaction worsens, they seek em-
ployment elsewhere. This will be a notable factor in the near future, as the competition for a 
capable work force increases in the reducing job market. Thus job satisfaction as a strategic 
and predictive indicator of human resources becomes all the more significant. Management is 
more satisfied than supervisors and experts. Other personnel who operate mostly in support 
services experience the least job satisfaction. When personnel grow older, job satisfaction wor-
sens. Also when productivity increases, job satisfaction has improved. 
 
Research results show that the HRR-system in State administration produces data and 
advances the effective management of the job satisfaction of personnel. Furthermore, the 
research results indicate that job satisfaction may be improved by investing in the devel-
opment of competence. HRR-indicators also show that the willingness to change work 
places is highly positively correlated to job satisfaction. The results also bring forward 
the importance of applying different managerial approaches to personnel of different 
ages in the management of job satisfaction. 
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Table 12.3 The Regression coefficients, statistical significance, total percentage of 
the regression models and number of perceptions of the regression mod-
els, which are assessed in research (models 8-13) 

 
  Model 8 Model 9 Model 10 Model 11 Model 12    Model 13  
    Dependent variable Total Total Leaving Leaving     Sick leave  Sick leave, 
 job sa- job sa- turnover turnover, of regular  working  

 tisfac- tisfac  %  % working      day per 
 tion tion hours, %     case 

Independent variables  
 
Constant  -62.812 3.811 837.346 26.392  6.437   0.771   
Female. %        0.063*  0.016*   -0.018*** 
Number of man-years  
Year 0.033***   -0.413* 
Index of the level of  
education         0.944o  -0.654***  -0.484*** 
Training expenses, euro per 
man-year (fixed price) 0.000***    
Specialists of personnel, %     0.036**  
Average-age, year  -0.020**   -0.224*   0.023   0.164*** 
Total job satisfaction, index         -9.335***  -0.500  
Male, % -0.004** 
Permanent personnel, % 0.003o 
Desire to change workplace  -0.650*** 
Management    0.569*** 
Supervision     0.312*** 
Age, year    -0.008*** 
Other personnel   -0.125*** 
Labor productivity   0.016***  -0.032* 
Desire to go on personnel rotation -0.043** 
Primary fixed-term  
personnel, %     0.124*** 
Payment of overtime  
per wage, %     1.236***   0.660*** 
 
Total percentage of the  
regression model, % 26.8 24.1 20.6  52.8  29.1   12.2 
Number of observations (n) 173 1 4149 2 232  47  131 1   415 1 
________________________ 
o =  p<0.1;  * = p<0.05 (almost significant);  ** = p<0.01 (significant); *** =p<0.001 (very 
highly significant)   
1  State personnel excluding university education and other educational and training services  
2  VMBaro data 
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Exit turnover 
 
The exit turnover of personnel (changing work places to other organizations) is also one of the 
central factors reflecting the well being of the personnel of an organization. The study exam-
ines the following question: 
 
 Does the State sector’s HRR-information promote the effective control of exit 

turnover and what aspects should in the future be taken into account when trying 
to increase the effectiveness of control over exit turnover of personnel in State 
administration? 

 
The goal of the HRR-procedure is to identify the developmental and background factors re-
lated to exit turnover in order for management to be able to intervene with them. Exit turnover 
can be kept in check, again, through managerial procedures and programs that increase job 
satisfaction and working ability. 
 
As depicted in model 10, when the share of fixed-term personnel and the share of payment for 
over-time per wage increase, exit turnover also increases (see table 12.3). Also the share of 
experts in personnel increased exit turnover. 
 
Working overtime depicts job satisfaction from the viewpoint of coping at work. As the 
amount of overtime increases, exit turnover grows, indicating problems with coping with the 
amount of work. Model 10 also shows that the trend for exit turnover has been decreasing in 
the years 2000-2005. With, for instance, the help of the HRR-procedure, it has been possible to 
manage human resources in a way that has kept the exit turnover under control and even less-
ened it.  
 
Does job satisfaction have an effect on exit turnover? This question was studied through model 
11 (see table 12.3). As job satisfaction improves, exit turnover lessens. This result supports the 
results presented in the previous chapter according to which job satisfaction decreases as the 
willingness to change jobs increases. The model reveals the fact that by developing the work-
ing environment in a way that increases job satisfaction, the management of an organization 
can also control harmful exit turnover. As the productivity of work increased, exit turnover 
decreased. Thus exit turnover is a factor that must be taken into account when improving pro-
ductivity. 
 
Research results show that the HRR-system in State administration produces data and 
advances the effective control of exit turnover. Furthermore, the research results indicate 
that background factors for exit turnover are often the fixed-term status of employment 
and coping problems reflected by over-time pay. The research results bring good job sat-
isfaction forward as a central factor in reducing exit turnover. 
 
 
Sick leave 
  
Sick leave is one of the most controversial personnel indicators, especially when discussing the 
strategic significance of sick leave to human resource management. A sub-question of the stu-
dy examines the following question: 
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Does the HRR-information of the State sector promote the effective control of sick 
leave and what aspects should in the future be taken into account when increasing 
the effectiveness of control over sick leave of personnel in State administration? 

 
Assessed on the basis of the key figure material, model 12 depicts the dependent variable and 
operative indicator of sick leave as the percentage of sick leave to regular working hours (see 
table 12.3). 
 
As payment for over-time grew, the proportion of sick leave to regular working hours for per-
sonnel increased. This is a consequence of the previously-mentioned coping problems, which 
appear as job related stress. The increase in the level of education has a lessening effect on sick 
leave. The reason for this phenomenon is probably that assignments which require higher edu-
cation are more challenging and interesting when it comes to developing competence and the 
contents of the work. Because of this, people might come to work even when sick. The level of 
education itself is an index of the dedication to work. The more females an organization has, 
the higher the amount of sick leave. This is partially explained by the fact that average age of 
women in public administration is 2 years higher than that for men. Sick leave for men is often 
longer than for women. The explanation for this phenomenon is that the sicknesses men and 
women suffer from are different in nature and severity, and the probability of absence (care-
taking of one’s own health) for the women may be higher than that of men. 
 
In this study, the role of gender (the proportion of females) in increasing the amount of sick 
leave is smaller than in many other studies (see, e.g., Steel, Rentsch 1995). As the job satisfac-
tion of the personnel of an organization grows, the amount of sick leave decreases. Model 12 
shows how, for example, overtime and job satisfaction reflect the effects of stress. 
 
To conduct a deeper analysis of the phenomenon of sick leave, models 13 and 14 were as-
sessed. These models examine the length of sick leave (working days/case) and the health per-
cent (see table 12.3 and 12.4). 
 
Model 13 indicates that the older the personnel of an organization are, the longer the sick leave 
is in duration. Contrary to the results of model 12, the average-age of personnel is a significant 
explanatory factor for the variance of individual sick leaves. Sick leave among personnel with 
a higher education is clearly shorter in duration then among those with a lower education. Also 
when the share of women in an organization grows, the length of sick leave shortens. This re-
sult proves the fact that women take shorter sick leaves than men. This is probably due to the 
different reasons for sicknesses for women and men and to the severity of illnesses, as has 
been previously shown.  
 
In model 14 the dependent variable is the health percent of an organization, i.e., the proportion 
of personnel not taking any sick leave in the year (see table 12.4). 
 
 A larger share of men than women did not take any sick leave at all during the year. This fur-
ther supports the conclusions presented above. Also fixed-term employees are healthy through-
out the year more often then permanent staff. A partial explanation to this could be the desire 
of a fixed-term employee to give the employer a positive image as a good and motivated em-
ployee.  
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Table 12.4 The Regression coefficients, statistical significance, total percentage of the  
 regression models and number of perceptions of the regression models, 

which are assessed in research (models 14-19) 
 
  Model 14 Model 15 Model 16 Model 17 Model 18 Model 19 
    Dependent variable Health  Job satis- Total  Labour   Labour   Job satis- 
 percent  faction   job satis-  produc-  produc-  faction with 
   with ma-  faction  tivity    tivity    manage- 
Independent variables                           nagement           ment 
           
Constant 2720.514  -135.189  4.061  -159.990  63.731   -64.891 
Fixed-term personnel  
total, % 0.337***                                                                                                           
Female, % -0.284*** 
Exit turnover, %           -6.311* 
Year -1.369**  0.069*            0.034o  
Average-age, year  1.445***    -0.017 2.958**   
Payment of overtime  
per wage, %      -0.061*    -39.913** 
Index of performance 
management    0.007** 
Personnel training hours of  
regular working hours, %   0.127*            0.221***  
Personnel who have post- 
graduate education, %    0.011* 
Rise in salary on base of 
performance (number of people), %           0.005** 
Rise in salary on base of job  
demand (number of people), %     -0.007 
Number of people (%), who  
have had result-based  
remuneration, %     -0.001 
The utilization of PBS-data 
in management        19.664*** 
The calls of occupational health 
care / man-year           -0.142  
Goals for PBS-indicators                0.137***  
 
Total percentage of the  
regression model, % 14.6  43.8 17.0  27.5   48.7    46.5 
Number of observations (n) 336 2  42 1 72 2  57   19    109 
____________________________   
o =  p<0.1;  * = p<0.05 (almost significant);  ** = p<0.01 (significant); *** =p<0.001 (very 
highly significant)   
1  State personnel excluding university education  
2  State personnel excluding university education and other educational and training services 
 
A significant research result is that as the average-age of personnel increases, the health per-
cent also increases. This shows that younger employees are absent more often than older em-
ployees. Elderly employees are healthier on an individual level than younger employees and 
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give a larger work input when measured by working-days. This proves the observation that 
many managers and human resource experts have made. The amount of personnel healthy 
through-out the year has decreased somewhat in the years 2000-2005; this indicates that the 
amount of sick leave among government personnel is slightly on the rise.  
 
Management and other experts in charge of human resources should deepen their analysis of 
sick leave so that measures of improvement may be allocated correctly. Research results show 
that measures taken to improve occupational health and working ability should be directed to 
all personnel groups and especially towards younger employees. 
 
Research results show that the HRR-system in State administration produces data and 
advances the effective control of sick leave. Furthermore, the research results indicate 
the importance of taking into account how stressful or burdensome the work is. Sick lea-
ve concerns all personnel and all age groups and, therefore, measures of improvement 
must be directed at the entire personnel. 
 
Research results show that the HRR-system in State administration produces data and 
advances the effective management of well being at work. Furthermore, the research re-
sults indicate that in managing well being, special notice should be paid to the job satis-
faction, exit turnover, and sick leave of personnel. Notice should also be paid to concrete 
managerial measures taken to manage the above mentioned indicators of well being at 
work 
 
 
12.3.4.5  Performance management 
 
In order for an organization to achieve positive results, it is extremely important that the per-
sonnel be satisfied with management. On behalf of performance management, the following 
question is studied: 
 
 Does the State sector’s HRR-information promote effective performance 

management and what aspects should in the future be taken into account when 
trying to increase the effectiveness of performance management in State admi-
nistration? 

 
Performance management, together with an encouraging remuneration system, is an essential 
input factor when an organization aims to achieve productive, effective, and economic opera-
tions (see figure 12.1 table 12.1).  The central directors (drivers) of performance for manage-
ment procedures are motivational factors. The aim is to affect these factors through manage-
ment procedures. 
 
Whether performance management can improve the job satisfaction of personnel is studied 
using model 15 (see table 12.4). 
 
The higher the index of performance management, the more satisfied the personnel are with 
management. Improving measures related to performance management in an organization is 
the most central way of affecting satisfaction with management. Inputs in training – which also 
demonstrate a more extensive effort in development – also have an improving effect on satis-
faction with management. This is natural, because developing personnel is a central part of 
performance management. The larger the number of individuals in an organization with a post-
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graduate education (a licentiate or doctorate), the more satisfied the personnel are with man-
agement. 
 
With support from Office for the Government as Employer, vast programs and procedures 
concerning the development of management have been conducted or are currently being car-
ried out in State organizations. They have had a positive effect on satisfaction with manage-
ment, as model 15 indicates. Thus job satisfaction in management has improved in the years 
2000-2005. 
 
Research results show that the HRR-system in public administration produces data and 
advances effective performance management of personnel. Furthermore, the research 
results indicate that performance management is one method for improving the job satis-
faction of personnel, where a stimulating factor is also input in personnel training.  
 
 
12.3.4.6 Remuneration 
 
Although the procedure of HRR cannot directly affect remuneration, HRR-indicators can 
demonstrate the importance of salary as a factor which improves the motivation and productiv-
ity of personnel (see figure 12.1 and table 12.1). 
 
Based on the research problem the following question is analyzed: 
 

Does the State sector’s HRR-information promote effective remuneration of per-
sonnel and what aspects should in the future be taken into account when increasing 
the effectiveness of remuneration of personnel in State administration? 

 
To clarify the matter model 16 – in which the dependent variable was job satisfaction – was 
assessed (see table 12.4). 
 
Of all the independent variables, only the variable indicating the personal portion of salary 
(“rise in salary based on performance”) produced a statistically significant t-test value. The 
larger the number of people in an organization who have gotten rises to the personal portion of 
salary, the more satisfied the personnel. 
 
As pay for overtime increases, job satisfaction decreases (with a statistically nearly significant 
t-test value). Thus payment for overtime cannot be considered an encouraging salary factor but 
quite the opposite. 
 
According to model 16 rises in salary based on the demand of the job or result-based remu-
neration decreased job satisfaction. Since measured by the t-test these dependencies were not 
statistically even almost significant, reliable conclusion cannot be drawn. It is probable, how-
ever, that portions of salary related to the demand of the job or result based remuneration have 
a positive, yet lesser effect on job satisfaction than the personal portion of salary. 
 
Research results show that the HRR-system in State administration produces data and 
advances the effective remuneration of personnel. Furthermore, the research results in-
dicate that motivation and thus results can be improved in particular by encouraging 
remuneration tied to performance and competence. 
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12.3.4.7 Productivity management 
 
The best basis for productivity management and constant improvement of an organization is an 
innovation aimed strategy based on the participation of personnel. 
 
The productivity management process of the research studied the following question: 
 

Does the State sector’s HRR-information promote effective productivity 
management and what aspects should in the future be taken into account when 
trying to increase the effectiveness of productivity management of personnel in Sta-
te administration? 

 
To solve this sub-question of the research problem models 17, 18, and 19 were assessed (see 
table 12.4). 
 
The change in the work productivity of personnel is the greater the more the management of an 
organization utilizes HRR-information (model 17). This result shows that fundamental factors 
of productivity, such as competence and the basic elements of well being at work, can be af-
fected by conducting concrete management and development procedures. These procedures are 
directed by the HRR-procedure and the HHR-indicators it contains. The fact that productivity 
increases with age is probably an indicator of how the accumulation of competence through 
experience and learning at work affect productivity. 
 
How do factors related to the coping of personnel affect the change in work productivity? Mo-
del 18 brings clarity to this question (see table 12.4). 
 
Although the model is based on a small amount of observation material, it indicates pay for 
over-time having a decreasing effect on the productivity of work. This demonstrates that the 
longer people work beyond regular working hours, the less productive they become, and the 
worse the results they achieve. Exit turnover is one of the consequences of coping problems, 
and this causes an additional cost to an organization through the loss of core competence. The-
refore, it is natural that the development of productivity decreases as exit turnover increases. 
The amount of sickness, depicted by visits to occupational healthcare, has also had an adverse 
effect on the productivity of work. 
 
Model 19 was used to study how setting goals for personnel key figures and development in-
puts affect one of the base elements of productivity, namely how personnel experience job 
satisfaction with management (see table 12.4). 
 
The larger the share of working hours spent in training and the more precise the goals -which 
were also monitored- set for key figures of the HRR, the more satisfied the personnel of an 
organization were with management. This demonstrates the importance of developing compe-
tence and directing with personnel key figures when it comes to productivity work. 
 
Research results show that the HRR-system in State administration produces data and 
advances effective productivity management of personnel. Furthermore, the research 
results imply that indicators related to personnel and setting goals related to the indica-
tors can improve work productivity. The research results also demonstrate the signifi-
cance of experience-based professionalism as an increaser of productivity and, on the 
other hand, the adverse effect of exit turnover and working overtime. 
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12.3.4.8  The ability of the study to answer the research question in the light of the em-
pirical analyses done of different personnel processes 

 
The goal of the study was to seek an answer to the main research question: 
 
 Does the HRR-information produced in Finnish State administration promote the 
 effective implementation of personnel strategy based on personnel processes?  
 
The analyses and sub-questions conducted on a personnel process base demonstrate that the 
HRR- procedure together with its strategic key-figure indicators are a functional and effective 
instrument and director for the implementation of personnel strategies and improvement of 
managerial  practices in organizations and the government conglomerate. 
 
The strategic goal of an organization and the entire State administration is that operations be 
productive, effective, and economic. Research results indicate that when used in a goal-
oriented fashion, HRR-indicators as management instruments fulfil this aim of productivity. 
 
The research results must answer the research question rather exhaustively and show the effec-
tiveness of the HRR-procedure and key-figure indicators as directors of strategy- and man-
agement work. The results in the following chapter concerning the utilization of HRR’s also 
support this conclusion.  
 
 
12.3.5 The viewpoint of organizations on the effectiveness of the HRR-procedure as a 

tool for achieving results 
 
A questionnaire entitled: “The utilization and effectiveness of the Human Resource Report” 
was distributed at Ministries, State agencies, and institutions. The aim of the questionnaire was 
to use the viewpoint of individual organization to study the effectiveness of the HRR and the 
services provided by Office for the Government as Employer in aiding personnel management 
(Lehtonen 2006b). 
 
HRR’s were conducted in 93 % of the organizations that answered the questionnaire. The ma-
jority of the organizations, 59 %, compose a separate publication, an HRR-report or account; 
31 % include the HRR-information in their annual report; and 10 % report in another manner.  
 
Most of the respondents (83 % of the organizations) reported that the HRR-procedure has had 
a beneficial effect on the personnel management of the organization. Areas the respondents 
found that could best be affected were: the motivation and well being of the personnel (60 % 
of the respondents), competence management (35 % of the respondents), and the allocation of 
personnel (33 % of the respondents). This is a positive result in the respect that the benefits are 
directed at the basic elements involved in achieving success, in other words, motivation, work-
ing ability, and competence. 
 
The most beneficial service was VMBaro, for which 58 % of the respondent organizations 
found it highly beneficial and 28 % found it beneficial (does not include answers from the re-
spondents that had another tool). The second most beneficial service was the supply of com-
parative information, of which 69 % of the organizations found either highly beneficial or 
beneficial. Analysis publications, guidebooks and seminars were also found helpful. 
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12.3.6  A Case study of the utilization of the HRR-procedure in Tekes, Finnish Fund-

ing Agency for Technology and Innovation 
 
Tekes, Finnish Funding Agency for Technology and Innovation is a State expert organiza-
tion under the Ministry of Trade and Industry, which finances and activates challenging re-
search and development projects for companies and research centers. The number of personnel 
was 270 in 2006, and 62 % of the personnel worked in different types of expert positions. 
 
To ensure the realization of established personnel management objectives, Tekes has chosen 
strategic indicators for these objectives and set target levels for them. The monitoring of in-
formation is utilized in strategic work to update the objectives of personnel management, ana-
lyze data, and identify areas of improvement, as well as for reaching agreement on the policies 
and development areas of personnel management for the upcoming years. Tekes surveys the 
extent to which the personnel management objectives and goals are realized through the annual 
HRR and an organization research project called Siiri, which will be conducted towards the 
end of the year. Tekes sets official goals for personnel issues both in the result management 
process of their branch of administration and in their score card. 
 
Based on what has been presented above and on interviews with the people responsible for 
human resource activities, the personnel management processes that are the base of this study 
can be identified in the human resource management at Tekes: acquisition, allocation, compe-
tence management, well being management, performance management, rewarding, and pro-
ductivity management of personnel. Based on the key-figure material of Tekes, some similar 
regression models were assessed as in the actual research. When it came to the direction of 
dependencies, the models followed the government models surprisingly well in cases where 
using t-test values for measuring per variable; the organization level observation models 5 and 
6 got t-test values that clearly differed from zero. 
 
Tekes utilizes HRR-information in an exemplary fashion in human resource management and 
taking the principals of personnel management into practice. By the use of the personnel indi-
cators, the strategic development goals for personnel management are identified, actual objec-
tives for development and modification are set, and the implementation of these goals is moni-
tored. 
 
Has Tekes then been able to achieve effective results by personnel management, including 
concrete improvement measures, through the instrumental utilization of the HRR and other 
management systems? Indicators of a positive answer to this question are, for example, the 
exemplary values of several HRR-indicators as well as the success Tekes has had in quality 
competitions and the “Best Jobs” competition. 
 
 
12.3.7 The validity and reliability of the research results 
 
The research is based on both a broad theoretical frame and 10 years of practical experience, 
thus assuring a proper research design and valid research results. The concepts, definitions, 
and classifications of the key-figures of the HRR-procedure considered in this study have been 
derived from a theoretical base, and they have been meticulously defined in the HRR-
handbook. In addition, the implementation into practice of the HRR has been supported by a 
vast training input. The information system supply also helps in the collection of a uniform and 



 

 

174

 

reliable database. This makes it possible to ensure that the material represents the wanted oc-
currences in each organization and does so in a standardized matter. The core of the research 
problem is a management model based on personnel practices that is linked to the data frame-
work of the HRR and concomitant indicators (see figure 12.1 and table 12.1). Harmful multi-
collinearity did not appear in the assessed regression models, thus the effects of the variables 
were reliably analyzed in this respect as well. 
 
The reliability of the study has been ensured primarily by conducting vast model experiments. 
These experiments established the relatively high stability of the dependencies of the different 
variables, despite the differences between the models and the different amounts of observa-
tional material affecting them. When researching a central job satisfaction phenomenon within 
the research problem, two different types of material were used: those at organization level and 
those on the individual level. Here, too, the dependencies have been similar, which is one indi-
cation of the stability of the key-figure indicators. 
 
The reliability of the study is also strengthened by the fact that the dependencies of the factors 
depicted by the key-figures have remained stable through the different research years. 
 
 
12.4 Conclusions of the study and new research objectives 
 
12.4.1  Conclusions and suggestions for improvement 
 
The HRR-indicators selected for inclusion in the study of the different personnel management 
processes answered the main research question well. Thus, on their part they direct organiza-
tions to manage and operate in a way that enables taking personnel strategies into practice as a 
keen part of the operational strategies of the entire organization. The final goal is the produc-
tive, effective, and economic operation of an organization. 
  
Job satisfaction and indicators dependent upon it in different models rose to be the most im-
portant indicators for identifying relationships related to the research question and for directing 
the strategies into practice. Other job well-being indicators, such as sick leave and exit turn-
over, also helped a great deal in solving the research problem. The next best indicators in an-
swering sub-questions derived from the main research problem, were those that arouse in the 
context of personnel allocation, competence management, and productivity management. 
 
Replacing a person who has left the organization costs the organization in the form of the re-
placement investments. This must be taken into account in the personnel strategy and man-
agement of the organization. Therefore, it is important to ensure that competent personnel 
maintain in the organization up to the time of retirement. This can be achieved through quality 
management, taking care of the needs of the personnel, and having sufficiently competitive 
terms of employment. 
 
Organizations are constantly recruiting new people into fixed-term employment as permanent 
employees take leaves of absence (for example, replacements, sick leave, family leave, etc.) or 
part-time employment (for example, part-time retirement). It is expensive for an organization 
to always choose a new fixed-term employee for each leave of absence and other temporary 
needs of the work-force. At least larger organizations should have a “human resource bank”. 
Young people in the beginning of their careers could be chosen for admission into this bank 
and given permanent employment in the organization, but they could work in different fixed-
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term openings within the organization. This way the organization would not always have to 
hire and initiate new people to hold replacement positions. This way the people recruited for a 
particular fixed-term position would already be familiar with the operations of the organiza-
tion, and they would accumulate core competence at the organizational level as they work. 
 
Research results show that internal mobility in an organization is a consequence of problems 
with personnel’s job satisfaction. In other words, it is a way to improve the motivation and 
productivity of people who have worked in the organization for a long time and are unsatisfied 
with their current work assignments. This is how the management should monitor job satisfac-
tion in different personnel groups and units and use internal allocation into new work assign-
ments as a means of improving job satisfaction. On the other hand, for those people who are 
satisfied with their current work assignments, there is no sense to transfer them to another po-
sition. 
 
Personnel in support services are the most unsatisfied personnel group according to work satis-
faction evaluations. For this reason organizations should pay special notice to the development 
of the content of work and the competence of personnel in support services. 
 
Research results show that job satisfaction among all personnel groups can be improved by 
investing in the competence inputs of the personnel and striving for a constant increase in the 
level of competence. One method is placing personnel in the correct jobs. Job satisfaction with 
management can be especially improved by setting concrete objectives for an organization, 
extending these objectives to an individual level, and also through high quality performance 
management that emphasizes results, competence, and the development of competence. 
 
The research reveals that measures of the amount of overtime constitute a central indicator for 
the coping of personnel with the demands of the work. In order for an organization to endure 
the problems caused by the magnitude of the work load, the organization must have a func-
tional personnel planning procedure. 
 
Experts in charge of management and human resources should deepen the analysis of sick lea-
ve in order for improvement measures to be directed correctly. 
 
To overcome the challenges mentioned above, clear policies for personnel strategies as well as 
management and development measures must be made. This would also ensure the operations 
of government and its organization to be as productive, effective, and economic as possible. 
 
 
12.4.2 Suggestions for further research objectives 
 
A beneficial further research objective would be an even more thorough study of what connec-
tion remuneration has on the motivation and competence of personnel and, thus, on how effec-
tively and productively the organization is able to function.  The effects of remuneration 
should be studied through different components of remuneration. In other words the study 
should be conduced specifically on remuneration based on the demands of the work, on the 
results and competence of an individual, as well as on the results of a personnel group. 
 
It would be beneficial to discover whether job satisfaction can be used to foretell the state of 
customer satisfaction with the organization and, foremost, the development of customer satis-
faction in State organizations. Customer satisfaction is a key indicator of effectiveness in State 
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sector. Studies directed mainly at the private sector have produced contradicting results. The 
subject could not be examined in this study because the HRR-material had too few observa-
tions related to customer satisfaction. 
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Liite 1  Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuaineiston organisaatiot niiden  
  toimialan mukaan  
 
Yliopistokoulutus                            Tutkimustoiminta                             

Helsingin kauppakorkeakoulu                                        Eläinlääkintä ja elintarviketutkimuslaitos                                 
Joensuun yliopisto                                                          Geodettinen laitos
Jyväskylän yliopisto                                                       Geologian tutkimuskeskus                                                     
Kuopion yliopisto                                                          Ilmatieteen laitos                                                              
Kuvataideakatemia                                                        Kansanterveyslaitos                                                             
Lapin yliopisto                                                               Kotimaisten kielten tutkimuskeskus                                       
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu                          Kuluttajatutkimuskeskus                                                       
Oulun yliopisto                                                               Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus                           
Sibelius-akatemia                                                           Merentutkimuslaitos                                                    
Svenska handelshögsskolan                                           Metsäntutkimuslaitos                                                            
Taideteollinen korkeakoulu                                            Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos                                     
Tampereen teknillinen korkeakoulu                                Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus            
Tampereen yliopisto                                                       Suomen ympäristökeskus                                                      
Teatterikorkeakoulu                                                       Tilastokeskus                                                                   
Teknillinen korkeakoulu                                                 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus      
Turun kauppakorkeakoulu                                             Valtion teknillinen tutkimuskeskus                                          
Turun yliopisto                                                       Turvallisuustoiminta                         
Vaasan yliopisto                                                            Helsingin kihlakunnan poliisilaitos                                           
Åbo Akademi                                                                Hätäkeskuslaitos                                                                

Muut opetus- ja koulutuspalvelut             Keskusrikospoliisi                                                              
Alavuden erityisammattikoulu                                         Kriminaalihuoltolaitos                                                      
Arlainstituutti                                                                 Liikkuva poliisi                                                                
CELIA – Näkövammaisten kirjasto                               Pelastusopisto                                                                  
Haukkarannan koulu                                                      Poliisiammattikorkeakoulu                                                     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu                           Poliisikoulu                                                                     
                                                                                     Poliisin tietohallintokeskus                                                    
Jyväskylän näkövammaisten koulu                                  Poliisitoimi                                                                    
Kansainvälisen henkilöstövaihdon keskus                       Puolustusvoimat                                                                 
Kuhankosken erityisammattikoulu                                  Rajavartiolaitos                                                                
Kuulovammaisten ammattikoulu                                     Rikosseuraamusvirasto                                                          
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus                           Suojelupoliisi                                                                  
Merikartanon koulu                                                       Tullilaitos                                                                   
Mikael-koulu                                                                 Uukomaalaisvirasto                                                              
Opetushallitus                                                                Vankeinhoitolaitos                                                           
Perttulan erityisammattikoulu                                  Oikeustoimi                                  
Rauman normaalikoulu                                                   Oikeusministeriö ja hallinnonala                                           
Turun normaalikoulu                                                              
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Liikenne ja liikennepalvelut                 Ministeriötason toiminta                     

Ajoneuvohallintokeskus                                                 Kauppa-ja teollisuusministeriö                                               
Merenkulkulaitos                                                           Liikenne- ja viestintäministeriö                                               
Ratahallintokeskus                                                         Maa- ja metsätalousministeriö                                               
Tiehallinto                                                                     Oikeusministeriö                                                                
Viestintävirasto                                                              Opetusministeriö                                                                

Elinkeinotoiminnan palvelut                  Puolustusministeriö                                                             
Elintarvikevirasto                                                           Sosiaali- ja terveysministeriö                                                 
Energiamarkkinavirasto                                                  Ssisäasiainministeriö                                                            
Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus             Tasavallan Presidentin kanslia                                                
Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus                      Työministeriö                                                                   
Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus                            Ulkoasiainministeriön edustustot                                            
Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus            Ulkoasianministeriö                                                            
Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus                            Valtioneuvoston kanslia                                                         
Kasvintuotannon tarkastuskeskus                                   Valtiovarainministeriö                                                          
Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus                  Ympäristöministeriö                                                             
Kilpailuvirasto                                                        Alue- ja ympäristöpalvelut                   
Kuluttajavalituslautakunta                                               Etelä-Suomen läänin maistraatit                                             
Kuluttajavirasto                                                             Etelä-Suomen lääninhallitus                                                   
Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus                                Itä-Suomen lääninhallitus                                                       
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus          Kaakkois-Suomen ympäristökeskus                                     
Maanmittauslaitos                                                          Lapin lääninhallitus                                                            
Matkailun edistämiskeskus                                             Länsi-Suomen lääninhallitus                                                   
Mittatekniikan keskus                                                    Länsstyrelsen på Åland                                                         
Patentti- ja rekisterihallitus                                              Oulun läänin maistraatit                                                        
Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus                       Oulun lääninhallitus                                                            
Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus                      Pirkanmaan ympäristökeskus                                                
Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus               Väestörekisterikeskus                                                           
Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Kultuuripalvelut
Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus                  Arkistolaitos                                                                   
Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus                       Museovirasto                                                                   
Säteilyturvakeskus                                                         Valtion taidemuseo                                                              
TE-keskukset/työvoimatoimistot sekä Varastokirjasto                                                                 
vastaanottokeskukset ja työvoimaopistot     Sosiaali- ja työvoimapalvelut                
Turvatekniikan keskus                                                   Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus                 
Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus                      Vanhan Vaasan sairaala                                                        
Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus     Muut toiminnat                               

Valtiovarainhoito sekä vakuutus- Puolustushallinnon rakennuslaitos                             
ja rahoituspalvelut Suomenlinnan hoitokunta                                                       

Suomen Akatemia                                                                 
Teknologian kehittämiskeskus                                                    
Vakuutusvalvontavirasto                                                         
Valtiokonttori                                                                  
Valtion asuntorahasto
Valtiontalouden tarkastusvirasto                                                
Verohallinto                                                                     
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Liite 2.1 Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukutiedustelun kyselylomake vuonna 2005  
 
Valtion työmarkkinalaitos Palautus 
Valtiovarainministeriö, henkilöstöosasto viimeistään
30.1.2006 17.2.2006

HTP:n tunnusluvut vuodelta 2005
Henkilöstön lukumäärä- ja rakennetiedot annetaan vuoden 2005 lopun poikkileikkaustilanteesta tai lähinnä vuoden
2005 loppua olevalta ajankohdalta, jolta tiedot ovat saatavissa. Muut tiedot, ml. henkilötyövuosi, koskevat koko
vuotta 2005. 
Sellaisten tunnuslukujen kohdat, joihin ette pysty antamaan tietoa, jätetään aina tyhjiksi.
Jos tunnusluvun arvo on nolla, merkitään lomakkeelle aina myös 0. 
Esim. jos ei ole yhtään määräaikaista, kohtiin 14 ja 15 merkitään 0. Samoin menetellään muiden
tunnuslukujen (mm. 9-12, 16, 72-75.1, 83-87, 89) kohdalla, jos arvo on nolla. 

Tunnusluvut annetaan 1-desimaalin tarkkuudella, mikäli tunnusluku ei ole kokonaisluku. Tunnusluku 27 ilmoitetaan 
poikkeavasti 2-desimaalilla. 

Vastatkaa tiedustelun lopussa olevaan lisätietokohtaan, jos antamanne tunnusluvut koskevat laajempaa virasto-
kokonaisuutta kuin omaa virastoanne. Luetelkaa tällöin virastoyksiköt, joita ilmoittamanne tunnusluvut koskevat.
Tunnuslukujen yksityiskohtaisemmat täyttöohjeet ovat liitteessä 2.
Tietojen käsitteet on määritelty henkilöstötilinpäätöksen käsikirjassa (Valtiovarainministeriö, 
Valtion työmarkkinalaitos: Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - Henkilöstötilinpäätös,
Käsikirja valtion organisaatioille, Valtion työmarkkinalaitoksen  julkaisuja 3/2001, Edita 2001)

1 Organisaatio:  
T1. Nykyiset henkilöstöpanokset
Henkilöstömäärä vuonna 2005 Tunnusluku
2 Henkilöstön lukumäärä vuoden 2005 lopussa
3 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden 2004 lopusta
4 Henkilötyövuosien määrä vuonna  2005
5 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta 2004

Henkilöstörakenne vuoden 2005 lopussa Tunnusluku
6 Johtoon kuuluvien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
7 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä 2005 lopussa
8 Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä v. 2005 lopussa
9 Kansainvälisissä tehtävissä toimivien %-osuus henkilöstöstä v. 2005 lopussa
10 Naisten %-osuus johdosta vuoden 2005 lopussa
11 Naisten %-osuus muista esimiehistä vuoden 2005 lopussa
12 Naisten %-osuus asiantuntijatehtävissä toimivista vuoden 2005 lopussa
13 Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
14 Määräaikaisten (ilman tukityöllistettyjä), joilla ei ole organisaatiossa taustavirkaa tai -tehtävää,

%-osuus henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
14.1 Määräaikaisten (ilman tukityöllistettyjä) naisten, joilla ei ole organisaatiossa

taustavirkaa tai -tehtävää, %-osuus naisten yhteismäärästä vuoden 2005 lopussa
15 Kaikkien määräaikaisissa viroissa tai tehtävissä toimivien  (ml. henkilöt, joilla 

on taustavirka tai -tehtävä ja tukityöllistetyt) %-osuus henkilöstöstä v. 2005 lopussa
16 Tukityöllistettyjen %-osuus henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
17 Virkasuhteisten %-osuus henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
18 Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
19 Naisten %-osuus henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
20 Keski-ikä vuoden 2005  lopussa, vuotta
21 45 vuoden ikäisten ja vanhempien %-osuus henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
22 Koulutustasoindeksi vuoden 2005 lopussa
23 Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus 

henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
24 Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden %-osuus 

henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
25 Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon) suorittaneiden

%-osuus henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa  
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Työajan käyttö vuonna 2005 (lasketaan työpäivien tai -tuntien perusteella) Tunnusluku
26 Tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta
27 Säännöllinen vuosityöaika / tehty vuosityöaika  
28 Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta
29 Vuosiloma-ajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta
30 Sairauspoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 
31 Tapaturmapoissaoloajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 
32 Rahana korvatun ylityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta
33 Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen

työajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta

Työvoimakustannukset v. 2005 (tunnusluvut lasketaan euromääräisistä vuosikustannuksista) Tunnusluku
34 Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edellisestä vuodesta 2004 käyvin hinnoin
35 Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos edell. vuodesta 2004 vuoden 2005 hinnoin, ks. ohje
36 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista
37 Kokonaistyövoimakustannusten %-osuus palkkasummasta 
38 Tehdyn työajan palkkojen %-osuus työvoimakustannuksista
39 Välillisten työvoimakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista
40 Välillisten palkkojen %-osuus työvoimakustannuksista 
41 Sosiaaliturvakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista
42 Muiden välillisten työvoimakustannusten %-osuus työvoimakustannuksista
43 Ostettujen  henkilöstöpanosten (ulkoistettujen henkilöstöpalvelujen ja muiden henkilös-

töpalvelujen ml. konsulttipalvelut) kustannusten %-osuus työvoimakustannuksista

T2. Henkilöstötarve

Henkilöstön kysyntä ja tarjonta Tunnusluku
44 Henkilöstön kysyntä (uusien tai korvaavien henkilöiden rekrytointitarve) yhteensä

vuosina 2006-2010,  %-osuus vuoden 2005 lopun henkilöstöstä
45 Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kysyntä

vuosina 2006-2010,  %-osuus vuoden 2005 lopun henkilöstöstä

T3. Henkilöstön motivaatio, osaaminen ja työkunto

T3.1. Työtyytyväisyys
Työtyytyväisyys (työtyytyväisyysbarometri) vuonna 2005 Tunnusluku
46 Kokonaistyötyytyväisyys (indeksi) v. 2005 (indeksiarvot kohdissa 46-51:

1=erittäin tyytymätön, 2=tyytymätön, 3=ei tyytymätön eikä tyytyväinen,
4=tyytyväinen, 5=erittäin tyytyväinen, ks. ohje

47 Tyytyväisyys työn sisältöön (indeksi)
48 Tyytyväisyys johtamiseen (indeksi)
49 Tyytyväisyys työyhteisön toimivuuteen (indeksi)
50 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen (indeksi)
51 Tyytyväisyys organisaation muihin asioihin (sis.avoimuus/tiedotus) (indeksi)

Sairastavuus ja tapaturmat vuonna 2005   Tunnusluku
52 Sairauspoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi
53 Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus
54 Tapaturmapoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi
55 Tapaturmapoissaolojen pituus, työpäivää/tapaus

Sairaustapausten yleisyys vuonna 2005 Tunnusluku
56 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista sairaustapauksista
57 Terveysprosentti,  ilman sairauspoissaoloja olleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus sen

henkilöstön, joka on mukana terveysprosentin laskennassa, kokonaislukumäärästä
58 Sairauksista johtuvien työterveyshuollossa käyntien lukumäärä/henkilötyövuosi  
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Vaihtuvuus vuonna 2005, ks. Ohje liite2 Tunnusluku
59 Lähtövaihtuvuus,  toisen työnantajan palvelukseen vuonna 2005 siirtyneiden

henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden 2004 lopun henkilöstöstä
60 Sisäinen vaihtuvuus, oman organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden

henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden 2004 lopun henkilöstöstä
61 Eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän (kaikki eläkelajit) %-osuus 

edellisen vuoden 2004 lopun henkilöstöstä
62 Luonnollinen poistuma eli  toisen työnantajan palvelukseen ja eläkkeelle siirtyneiden

ja kuolleiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden 2004 lopun henkilöstöstä
63 Kokonaispoistuma, kaikkien organisaation palveluksesta eronneiden tai palkattomalle 

virkavapaalle siirtyneiden yhteismäärän %-osuus edellisen vuoden 2004 lopun henkilöstöstä
64 Tulovaihtuvuus, palvelukseen otettujen uusien henkilöiden ja palkattomalta virkavapaalta

palanneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden 2004 lopun henkilöstöstä
65 Alle vuoden palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön %-osuus 

vakinaisesta henkilöstöstä vuoden 2005 lopussa
66 Keskimääräinen työkokemus omassa organisaatiossa vuoden 2005 lopussa, vuotta
67 Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2005, vuotta

Työkyvyttömyyseläköityminen vuonna 2005 Tunnusluku
68 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus

edellisen vuoden 2004 lopun henkilöstöstä

T3.2 Pätevyys 
Pätevyys ja sen kehittäminen vuonna 2005 Tunnusluku
69 Koulutuksen laajuus, henkilöstökoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus

vuoden 2005 lopun henkilöstöstä (Huom! On useimmiten lähempänä 100 % kuin 50 %)
70 Koulutuksen pituus,  työpäivää/koulutettu
71 Koulutuspanostus,  työpäivää/henkilötyövuosi
72 Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden %-osuus henkilöstöstä (ilmoitetaan

vain, jos asiasta on käytettävissä henkilöstön näkemykseen perustuva tieto)
73 Henkilöiden, joille on asetettu kirjalliset tulostavoitteet, %-osuus henkilöstöstä
74 Henkilöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, %-osuus henkilöstöstä
75 Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämissuuunnitelma %-osuus henkilöstöstä 
75.1 Niiden johto- ja esimiestehtävissä toimien %-osuus henkilöstöstä, jotka ovat olleet

johtamis- ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia

T4. Henkilöstöinvestoinnit vuonna 2005
Työtyytyväisyyden edistäminen ja ylläpito Tunnusluku
76 Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi
77 Työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi

Työkunnon edistäminen ja ylläpito Tunnusluku
78 Liikunnalliseen aktivointiin liittyvät kustannukset, euroa/henkilötyövuosi 

78.1 Muut työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät kustannukset, euroa/henkilötyövuosi

Koulutus- ja muu osaamisen kehittäminen Tunnusluku
79 Koulutuskustannukset (henkilöstökoulutuksen ajan palkat ja muut 

koulutuskustannukset), euroa/henkilötyövuosi
80 Em. koulutuskustannusten %-osuus  työvoimakustannuksista

Työterveydenhoito Tunnusluku
81 Ennaltaehkäisevään työterveyshoitoon liittyvät työterveyspalvelun kustannukset 

bruttona, euroa/henkilötyövuosi
82 Sairaudenhoitoon liittyvät työterveyspalvelujen kustannukset bruttona, 

euroa/henkilötyövuosi  
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T5. Kannustava palkinta vuonna 2005
Tunnusluku

83 Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevien %-osuus henkilöstöstä
84 Henkilöiden, joilla työn vaativuus on arvioitu, %-osuus henkilöstöstä
85 Henkilöiden, joilla henkilökohtainen työtulos ja ammatinhallinta on arvioitu, 

%-osuus henkilöstöstä
86 Henkilöiden, jotka ovat saaneet vuonna 2005 henkilökohtaisen palkankorotuksen töiden

vaativuuden tai vaativuusluokan noston seurauksena, %-osuus henkilöstöstä
87 Henkilöiden, jotka ovat saaneet vuonna 2005 henkilökohtaisen palkankorotuksen 

henkilökohtaisen työtuloksen, ammatinhallinnan ja muiden henkilökohtaisten ominai-
suuksien perusteella, %-osuus henkilöstöstä

88 Kohdissa 86 ja 87 ilmoitettujen henkilökohtaisen palkankorotuksen saaneiden palkankoro-
tusten yhteismäärän (euroa) %-osuus ko. henkilöiden palkkasummasta vuonna 2005

89 Ryhmäkohtaista tulospalkkiopalkkaa saaneiden %-osuus v. 2005 lopun henkilöstöstä
90 Maksettujen ryhmäkohtaisten tulospalkkioiden (euroa) %-osuus

organisaation palkkasummasta vuonna 2005
91 Ryhmäkohtaisen tulospalkkiopalkan keskimääräinen suuruus vuonna 2005, euroa/saaja
92 Ylityökorvausten %-osuus organisaation palkkasummasta vuonna 2005

T6. Tulokset
Taloudelliset ja muut toiminnan tunnusluvut vuonna 2005 Tunnusluku
93 Liikevaihto/henkilötyövuosi vuonna 2005, euroa
94 Talousarvion toimintamenot/henkilötyövuosi vuonna 2005, euroa
95 Liikevaihto/työvoimakustannukset, %-osuus vuonna 2005
96 Talousarvion toimintamenot/työvoimakustannukset, %-osuus vuonna 2005
97 Henkilötyövuoden hinta vuonna 2005 (työvoimakustannukset euroa/henkilötyövuosi)

Asiakastyytyväisyys vuonna 2005 Tunnusluku
98 Organisaation ulkoisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaat-

tisesti %-osuus ulkoisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä vuonna 2005
99 Asiakastyytyväisyysindeksi yhteensä,  indeksi,  v. 2005 (indeksiarvot:

1=huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä), ks. ohje 

Vastaajan nimi ja puhelinnro:

Lisätietoja (kohdassa luetellaan ne virastoyksiköt, joita antamanne tunnusluvut koskevat, jos antamanne 
tunnusluvut koskevat laajempaa virastokokonaisuutta kuin omaa virastoanne):
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Liite 2.2 Henkilöstötilinpäätöksen vuoden 2005 tunnuslukutiedustelun  
 kyselylomakkeen täyttöohjeet  
 
Valtion työmarkkinalaitos 
Valtiovarainministeriö, henkilöstöosasto 
30.1.2006 
 
HTP:n tunnuslukutiedustelun 2005 täyttöohjeet 
 
Henkilöstön lukumäärä- ja rakennetiedot annetaan vuoden 2005 lopun poikkileikkaustilantees-
ta tai lähinnä vuoden 2005 loppua olevalta ajankohdalta, jolta tiedot ovat saatavissa. Muut tie-
dot, ml. henkilötyövuosi, koskevat koko vuotta 2005.  
 
Sellaisten tunnuslukujen kohdat, joihin ette pysty antamaan tietoa, jätetään lomakkeella tyh-
jiksi. 
  
Jos tunnusluvun arvo on nolla, merkitään lomakkeelle aina myös 0. Esim. jos organisaatios-
sanne ei ole yhtään määräaikaista, kohtiin 14 ja 15 merkitään 0. Samoin menetellään muiden 
tunnuslukujen (mm. 9-12, 16, 72-75.1, 83-87, 89) kohdalla, jos niiden arvo on nolla.  
 
Tunnusluvut annetaan 1-desimaalin tarkkuudella, mikäli tunnusluku ei ole kokonaisluku. Tun-
nusluku 27 ilmoitetaan poikkeavasti 2-desimaalilla.  
 
Rahamääräiset % -osuudet lasketaan euromääräisistä luvuista. Kysytyt rahamääräiset tiedot 
ilmoitetaan tunnuslukutiedustelussa euroina.   
 

  1 Organisaationne nimi täydellisenä 
 

 2 Henkilöstön lukumäärällä tarkoitetaan organisaatioon päätoimisessa palve-
lussuhteessa olevien koko- ja osa-aikaisten henkilöiden lukumäärää, mukaan lukien 
työllisyyden hoitovaroin palkatut, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset, 31.12.2005. 
Henkilöstön lukumäärää määritettäessä ei ole esim. merkitystä sillä, mistä henkilön 
palkkaus rahoitetaan. Erillispalkkionsaajia, kuten sivutoimisia tuntiopettajia tai ko-
miteasihteereitä, ei sen sijaan lueta henkilöstön lukumäärään.  

 
Mikäli vuoden lopun tietoa ei ole olemassa, niin tiedot ilmoitetaan lähinnä vuoden 
loppua olevalta ajankohdalta, jolta ilmoitetaan myös henkilöstön rakennetiedot.  

 
Laskettaessa eri tunnuslukujen kohdalla %-osuutta henkilöstöstä tai suhdelukua 
henkilöstöön käytetään tätä henkilöstön kokonaislukumäärätietoa. 

 
  3 Kohdassa 2 olevan henkilöstömäärän %-muutos vuoden 2004 lopusta. 
 

 4 Henkilötyövuosien lukumäärä lasketaan tietojärjestelmistä henkilöittäin henkilön 
todellisten palkallisten palveluksessa olopäivien ja niiden pituuden mukaan tarkas-
teltavana vuonna. Jos esimerkiksi henkilö on koko vuoden työssä ja hänen työpäi-
vänsä pituus on puolet ko. tehtävässä noudatettavasta kokoaikaisesta työajasta, hä-
nen työpanoksestaan kertyy puoli henkilötyövuotta (ks. Liitteessä 1 oleva valtion 
henkilörekisterin vuositiedustelun täyttöohjeen määritelmä sekä HTP:n käsikirja). 
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  5 Kohdassa 4 ilmoitetun henkilötyövuosien määrän %-muutos vuodesta 2004. 
 

 6 Organisaation ylimpään ja keskijohtoon (pl. esimiehet) kuuluvien henkilöiden mää-
rän prosenttiosuus organisaation kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömääräs-
tä. Johtoon kuuluvat mm. virastojen ja laitosten johtajat sekä tulosyksikköjen ja vas-
taavien vastuuyksikköjen johtajat ja päälliköt. 

 
  7 Organisaation muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden, jotka eivät kuulu 

johtoon ja joiden työajasta yli puolet kuluu esimiestehtäviin tai heidät on organisaa-
tion työjärjestyksessä määrätty esimiehiksi, määrän prosenttiosuus organisaation 
kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä. 

 
  8 Organisaation henkilöiden, joiden työajasta yli puolet kuluu asiantuntijatehtävien 

hoitoon, määrän prosenttiosuus organisaation kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishen-
kilöstömäärästä. Asiantuntijatehtäviksi luetaan tehtävät, joissa käytetään virkamies-
valtaa tai joissa tehdään vaativia asiantuntijatöitä. Useimmiten tehtävissä vaaditaan 
korkeakoulututkinto. Asiantuntijatehtävissä johto- ja esimiestöihin käytetään alle 
puolet kokonaistyöajasta. 

 
  9 Organisaation henkilöiden, joiden työajasta vähintään 25 prosenttia kuluu 

kansainvälisten tehtävien ja asioiden (mm. EU-asioiden) hoitoon ja niihin perehty-
miseen (ml. koulutus), määrän prosenttiosuus organisaation kohdassa 2 ilmoitetusta 
kokonaishenkilöstömäärästä.  

   
10 Organisaation ylimpään ja keskijohtoon (pl. esimiehet) kuuluvien naisten määrän %-

osuus organisaation kohdassa 6 ilmoitetusta johtajien määrästä. 
 

 11 Organisaation muiden esimiesasemassa olevien naisten, jotka eivät kuulu johtoon ja 
joiden työajasta yli puolet kuluu esimiestehtäviin tai heidät on organisaation työjär-
jestyksessä määrätty esimiehiksi, määrän prosenttiosuus organisaation kohdassa 7 
ilmoitetusta esimiesten määrästä. 

 
 12 Organisaation asiantuntijatehtävissä toimivien naisten määrän prosenttiosuus 

organisaation kohdassa 8 ilmoitetusta asiantuntijoiden määrästä. Ks. kohdan 8 asian-
tuntijatehtävän määritelmä. 

 
13 Kokoaikaisesti työskentelevien henkilöiden %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta koko-

naishenkilöstömäärästä. 
 
14 Määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa olevien henkilöiden, joilla ei ole organisaa-

tiossa taustavirkaa tai -tehtävää, %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilös-
tömäärästä. Kohdan 16 työllisyysmäärärahoilla palkattuja ei lueta tässä määräaikai-
siin. 

 
14.1 Määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa olevien naisten, joilla ei ole organisaatiossa 

taustavirkaa tai -tehtävää, %-osuus kaikkien naisten yhteislukumäärästä. Työlli-
syysmäärärahoilla palkattuja ei lueta tässä määräaikaisiin. 
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15 Kaikkien määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa olevien henkilöiden (ml. henkilöt, 
joilla on taustavirka- tai tehtävä, tukityöllistetyt, harjoittelijat ja oppisopimussuhtei-
set) %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä. 

 
16 Työministeriön työllisyyden hoitovaroilla kokonaan tai osittain palkattujen henki-

löiden määrän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä. 
 
17 Virkasuhteessa olevien henkilöiden  %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishen-

kilöstömäärästä. 
  
18 Miesten lukumäärän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä.  
 
19 Naisten lukumäärän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä.  

 
20 Henkilöstön keski-ikä vuoden 2005 lopussa. 
 
21 Vuoden 2005 lopussa 45 -vuotiaiden tai vanhempien henkilöiden %-osuus kohdassa 

2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä. 
 

22 Koulutustasoindeksi lasketaan uuden koulutustasoluokituksen mukaisesti, (ks. Ohje 
1). 

 
Ohje 1:  Koulutustasoindeksi lasketaan Tilastokeskuksen uusimman koulutusluokituk-

sen mukaan kaavalla  
 
   8       8 
KI = Σ (f i * x i) / Σ f i  
  i=1      i=1  
          
jossa   KI   =  koulutustasoindeksi 
  f i    =  henkilöiden, joiden koulutusaste on i, lukumäärä 

   i = 1, 2, ..., 8 (1= alempi perusaste, 2=ylempi perusaste, 3 = kes-
kiaste, 4=alin korkea-aste, 5=alempi korkeakouluaste, 6=ylempi 
korkeakouluaste, 7= tutkijakoulutus, 8=tuntematon) 

   
  x i   =  koulutusasteen i koulutustasoindeksi, joka määräytyy  seuraavasti: 
 
 
Koulutusaste   Koulutus-  Koulutuskoodi   
    tasoindeksi  
alempi perusaste    1   000000-199999 
ylempi perusaste       2      200000-299999 
keskiaste        3,5     300000-399999 
alin korkea-aste        5      500000-599999 
alempi korkeakouluaste      6      600000-699999 
ylempi korkeakouluaste      7      700000-799999 
tutkijakoulutusaste (lisensiaatti tai tohtori)  8     800000-899999 
tuntematon        1,5     900000-999999 
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Toisin sanoen koulutustasoindeksi lasketaan kertomalla eri koulutusasteen omaavien henkilöi-
den lukumäärät koulutusastetta vastaavalla koulutustasoindeksillä ja laskemalla näin saadut 
tulot yhteen eli  
    (alemman perusasteen omaavien henkilöiden lkm x 1) 

+ (ylemmän perusasteen omaavien henkilöiden lkm x 2) 
 + (keskiasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 3,5) 
 + (alimman korkea-asteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 5) 
 + (alemman korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 6) 
 + (ylemmän korkeakouluasteen koulutuksen omaavien henkilöiden lkm x 7) 
 + (tutkijakoulutusasteen omaavien henkilöiden lkm x 8) 
 + (henkilöiden, joiden koulutusaste on tuntematon, lkm x 1,5). 
Lopuksi tulojen summa jaetaan henkilöiden kokonaislukumäärällä, joka on em. eri koulutusas-
teiden omaavien henkilöiden lukumäärien summa. 
 
23 Alemman tai ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotutkinnon (ml. tutkijakoulutus) suo-

rittaneiden (koulutusasteet 6-8) henkilöiden yhteismäärän %-osuus kohdassa 2 il-
moitetusta kokonaishenkilöstömäärästä. 

  
24 Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotutkinnon (ml. tutkijakoulutus) suorittaneiden 

(koulutusasteet 7-8) henkilöiden yhteismäärän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta ko-
konaishenkilöstömäärästä. 

 
25 Tutkijakoulutuksen eli lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon suorittaneiden (koulutusaste 

8) henkilöiden yhteismäärän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstö-
määrästä. 

 
26 Tehdyn vuosityöajan (tuntia/henkilötyövuosi) %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta 

(tuntia/henkilötyövuosi). 
 
 Säännöllinen vuosityöaika (tuntia/henkilötyövuosi) lasketaan kertomalla vuoden to-

dellisten työpäivien lukumäärä keskimääräisellä työpäivän (tuntia) pituudella. Työ-
päivien lukumäärä vuonna 2005 oli 253 työpäivää. Vuodesta 2003 alkaen helatorstai 
on ollut palkallinen arkipyhä, eikä sitä enää lasketa työpäivien lukumäärään.  

 
Tehty vuosityöaika lasketaan vähentämällä säännöllisestä vuosityöajasta henkilöstö-
koulutukseen käytetty työaika ja muu ei tehty työaika. 
 
Ei tehty vuosityöaika lasketaan summaamalla muihin toimintoihin kuin varsinaiseen 
työn tekemiseen ja koulutukseen käytetty palkallinen työaika,  joka on käytetty seu-
raaviin toimintoihin:  vuosiloma, lapsen syntymä ja hoito (äitiysloma), sairaus, tapa-
turmat ja muut palkalliset vapaat. Huom! Muihin palkallisiin vapaisiin ei lueta yli-
työvapaita.  
 

27 Säännöllinen vuosityöaika (tuntia/henkilötyövuosi) jaettuna tehdyllä vuosityöajalla 
(tuntia/henkilötyövuosi). Ilmoitetaan 2-desimaalin tarkkuudella. 

 
28 Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan (tuntia/henkilötyövuosi) %-osuus säännöl-

lisestä vuosityöajasta (tuntia/henkilötyövuosi).  
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29 Työpäivinä ilmaistun vuosiloma-ajan (tuntia/henkilötyövuosi) %-osuus säännöllises-
tä vuosityöajasta (tuntia/henkilötyövuosi). Lomaoikeuspäivät muutetaan työpäiviksi 
kertoimella 5/6. 

 
30 Työpäivinä ilmaistun sairauspoissaoloajan (tuntia/henkilötyövuosi) %-osuus sään-

nöllisestä vuosityöajasta (tuntia/henkilötyövuosi). 
 

31 Työpäivinä ilmaistun tapaturmapoissaoloajan (tuntia/henkilötyövuosi) %-osuus 
säännöllisestä vuosityöajasta (tuntia/henkilötyövuosi). 

 
32  Rahana korvatun ylityöajan (tuntia/henkilötyövuosi) %-osuus säännöllisestä vuosi-

työajasta (tuntia/henkilötyövuosi). 

33 Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimää-
räisen työajan (tuntia/henkilötyövuosi) %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta (tun-
tia/henkilötyövuosi). 

  
34 Lasketaan jäljempänä määriteltyjen vuoden 2005 käypähintaisten kokonaistyövoi-

makustannusten %-muutos vuodesta 2004. Työvoimakustannukset käyvin hinnoin 
ovat kunkin tarkasteluvuoden käyvässä rahassa ilmaistuja kustannuksia.  

 
35 Lasketaan vuoden 2005 käypähintaisten kokonaistyövoimakustannusten %-muutos 

vuoden 2004 - vuoden 2005 hinnoin lasketuista - työvoimakustannuksista. Vuoden 
2004 käypähintaiset työvoimakustannukset muutetaan vuoden 2005 hintaisiksi ker-
tomalla vuoden 2004 käypähintaiset työvoimakustannukset kertoimella 1,009 (ker-
roin saadaan jakamalla vuoden 2005 kuluttajahintaindeksin (2000=100) vuosikes-
kiarvo 106,2 vuoden 2004 kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvolla 105,3). 

 
  36-42 Lasketaan prosenttiosuudet käypähintaisten työvoimakustannusten (euroa) eri 

käsitteiden välillä. 
 
 Työvoimakustannustiedot koskevat koko kalenterivuonna työnantajalle aiheutuneita 

henkilöstön työvoimakustannuksia. Työvoimakustannustietojen yksityiskohtaiset 
käsitteet ja määritelmät löytyvät valtion vuoden 2000 tai 2006 työvoimakus-
tannustutkimuksen täyttöohjeista tai Helmi-Informaatiojärjestelmän työvoima-
kustannusten laskentajärjestelmän ohjeista. 

 
 Kokonaistyövoimakustannukset ryhmitellään  
 - tehdyn työajan palkkoihin ja 
 - välillisiin työvoimakustannuksiin. 
 
 Palkkasumma koostuu organisaation henkilöille maksetuista ennakonpidätyksen 

alaisista bruttopalkoista ja palkkioista. 
 
 Välilliset työvoimakustannukset sisältävät 

 - välilliset palkat,  
 - sosiaaliturvan kustannukset ja 
 - muut välilliset työvoimakustannukset. 

  
Tehdyn työajan palkat lasketaan vähentämällä kokonaispalkkasummasta välilliset 
palkat.  
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Välilliset palkat koostuvat lomarahasta, vuosiloma-ajan palkoista, äitiysloma-ajan 
palkoista (lapsen syntymä ja hoito),  sairausajan palkoista (ml. tapaturmapoissaolot), 
muista palkallisista vapaista, reservin kertausharjoitusten ajan palkoista, koulutus-
ajan palkoista, arkipyhien palkoista (tuntipalkkaiset) sekä ammat-
tiyhdistystoimintaan, yhteistoimintaan, työsuojelun yhteistoimintaan javirkis-
tystoimintaan käytetyn työajan palkoista. Huom! Muihin palkallisiin vapaisiin ei 
lueta ylityövapaita.  
Sosiaaliturvan kustannukset koostuvat työnantajan sotu-maksuista (työnantajan 
sairausvakuutus-, kansaneläke- ja  lapsilisämaksut), LEL ja TEL-vakuutusmak-
suista, vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista, VEL-eläkemaksuista,  tapatur-
makorvaus-/-vakuutusmaksuista, työttömyysvakuutusmaksuista/ koulutus-/ja erora-
hamenoista, ryhmähenkivakuutusmaksuista (taloudellinen tuki) ja sairaus-
vakuutuksen palautuksista vähentävänä tekijänä. 
Muita välillisiä työvoimakustannuksia ovat kustannukset virka- ja suojapuvuista, 
vapaista matkoista, koulutuksesta, työsuojelusta, väestönsuojelusta, terveyden- ja 
sairaudenhoitopalveluista, työpaikkaruokailusta, virkistys- ja sosiaalitoiminnasta ja 
muista kustannuksista. 

 
43 Muiden kuin omasta henkilöstöstä aiheutuneiden kaikkien ulkopuolisten henkilöstö-

palvelujen (ulkoistetut henkilöstöpalvelut sekä konsultointi- ja muut henkilöstöpal-
velut), oston kokonaiskustannusten %-osuus edellä kuvatuista kokonaistyövoima-
kustannuksista. Otetaan mukaan vain henkilöstökustannukset. Esimerkiksi, jos vir-
ka-auton käytöstä on luovuttu ja on siirrytty taksipalveluihin, niin tällaisia kustan-
nuksia ei lueta henkilöstöpalvelujen ostoon. 

 
44 Vuosina 2006-2010 uusiin tehtäviin palkattavien sekä eläkkeelle jäävien ja toisen 

työnantajan palvelukseen siirtyvien henkilöiden tilalle palkattavien henkilöiden ar-
vioidun yhteismäärän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä. 

 
45 Vuosina 2006-2010 uusiin tehtäviin palkattavien sekä eläkkeelle jäävien ja toisen 

työnantajan palvelukseen siirtyvien henkilöiden tilalle palkattavien henkilöiden, jot-
ka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulu- tai yliopistotason tutkinnon tai lisensiaa-
tin tai tohtorin tutkinnon (koulutusasteet 7 ja 8), arvioidun määrän %-osuus kohdas-
sa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä.  
 

46 Kokonaistyötyytyväisyys (indeksi) lasketaan organisaatiossa käytetyn työtyytyväi-
syysmittarin kaikkien kysymysten aritmeettisena keskiarvona. Yksittäisen työtyyty-
väisyyskysymyksen vastausvaihtoehdot ja niitä vastaavat lukuarvot ovat (sulkeissa 
vastaavat vastausvaihtoehdot asteikolla huono-erittäin hyvä): 

 
 1=erittäin tyytymätön (huono) 4=tyytyväinen (hyvä) 
 2=tyytymätön (välttävä)  5=erittäin tyytyväinen (erittäin hyvä) 

  3=ei tyytymätön eikä tyytyväinen (tyydyttävä) 
 

Kohdissa 47-51 kysytään työtyytyväisyysindeksejä työtyytyväisyyden eri osa-
alueilta. Jako osa-alueisiin perustuu HTP:n käsikirjassa kuvattuun työtyytyväisyys-
mittariin (5 osa-aluetta, 20 eri kysymystä). VMBaro-henkilöstökysely-järjestelmään 
myöhemmin kehitetyssä työtyytyväisyysmittarissa osa-alueita (8) ja kysymyksiä 
(27) on enemmän. VMBaroa käyttäville virastoille ohjeet osa-indeksien laskemises-
ta ja ilmoittamisesta on kohdissa 47-51. 
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 47 Tyytyväisyys työn sisältöön (indeksi) lasketaan osa-indeksin kaikkien kysymysten 
aritmeettisena keskiarvona. Työn sisältö koostuu HTP -käsikirjan työtyytyväisyys-
barometrissa seuraavista kysymyksistä: 

   -Tulos- ja muiden työtavoitteiden selkeys, 
 -Työn itsenäisyys ja työn sisältöön vaikuttaminen, 
  -Työn vastuullisuus, haastavuus ja mielenkiintoisuus, 
 -Työn fyysinen kuormittavuus, 
 -Työn henkinen kuormittavuus. 
  

  VMBaroa käyttävät virastot ilmoittavat tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuu-
teen -osaindeksin arvon. 

 
 48 Tyytyväisyys johtamiseen (indeksi) lasketaan osa-indeksin kaikkien kysymysten 

aritmeettisena keskiarvona. Johtaminen koostuu HTP -käsikirjan työtyytyväisyysba-
rometrissa seuraavista kysymyksistä: 

  -Lähimmän esimiehen antama tuki, 
  -Töiden yleinen organisointi yksikössä, 
  -Töiden yleinen organisointi koko organisaatiossa, 
  -Palautteen saanti työtuloksista, ammatinhallinnasta ja työssä kehittymisestä 
  -Palkkauksen kannustavuus ja oikeudenmukaisuus. 
 

  VMBaroa käyttävät virastot laskevat tyytyväisyys johtamiseen -indeksin arvon 
tyytyväisyys johtamiseen ja tyytyväisyys palkkaukseen osa-alueisiin sisältyvien ky-
symysten aritmeettisena keskiarvona. 

 
 49 Tyytyväisyys työyhteisön toimivuuteen (indeksi) lasketaan osa-indeksin kaikkien 

kysymysten aritmeettisena keskiarvona. Työyhteisön toimivuus koostuu HTP -
käsikirjan työtyytyväisyysbarometrissa seuraavista kysymyksistä: 

  -Työyksikön sisäinen yhteistyö ja työilmapiiri, 
  -Koko organisaation sisäinen yhteistyö ja työilmapiiri, 
  -Tasapuolinen kohtelu organisaatiossa, 
  -Työpaikkakiusaaminen organisaatiossa, 
  -Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen organisaatiossa. 
 

  VMBaroa käyttävät virastot ilmoittavat tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön –
osaindeksin arvon. 

 
 50 Tyytyväisyys kehittymisen tukeen (indeksi) lasketaan osa-indeksin kaikkien kysy-

mysten aritmeettisena keskiarvona. Kehittymisen tuki koostuu HTP -käsikirjan työ-
tyytyväisyysbarometrissa seuraavista kysymyksistä:  

  -Uralla eteneminen ja sen tukeminen, 
  -Ammatillisen kehittymisen tuki ja vahvistaminen. 
 

VMBaroa käyttävät virastot ilmoittavat tyytyväisyys kehittymisen tukeen –
osaindeksin arvon. 

 
 51 Tyytyväisyys organisaation muihin asioihin (indeksi) lasketaan osa-indeksin kaikki-

en kysymysten aritmeettisena keskiarvona. Organisaation muut asiat koostuu HTP -
käsikirjan työtyytyväisyysbarometrissa seuraavista kysymyksistä: 

  -Organisaation sisäinen avoimuus ja tiedotus, 



 

 

200

 

  -Organisaation julkikuva työnantajana, 
  -Työtilat ja työvälineet. 
 

 VMBaroa käyttävät virastot laskevat tyytyväisyys organisaation muihin asioihin–
indeksin arvon tyytyväisyys työoloihin, tyytyväisyys tiedon kulkuun ja tyytyväisyys 
työnantajakuvaan osa-alueisiin sisältyvien kysymysten aritmeettisena keskiarvona. 

 
52  Sairauspoissaoloihin käytettyjen työpäivien yhteismäärä vuonna 2005 jaetaan koh-

dan 4 henkilötyövuosien yhteismäärällä. 
 
53  Sairauspoissaoloihin käytettyjen työpäivien yhteismäärä vuonna 2005 jaetaan saira-

ustapausten yhteismäärällä. Jokainen yhtäjaksoinen sairauspoissaolo muodostaa yh-
den tapauksen. 

 
54  Tapaturmapoissaoloihin käytettyjen työpäivien yhteismäärä vuonna 2005  jaetaan 

kohdan 4 henkilötyövuosien yhteismäärällä. 
 
55  Tapaturmapoissaoloihin käytettyjen työpäivien yhteismäärä vuonna 2005 jaetaan 

tapaturmatapausten yhteismäärällä. Jokainen yhtäjaksoinen tapaturmapoissaolo 
muodostaa yhden tapauksen. 

 
56 1-3 työpäivää kestävien sairauspoissaolotapausten %-osuus kaikista sairauspoissa-

olotapauksista. 
 
57 Henkilöiden, joilla ei ole ollut vuonna 2005 yhtään sairaus- tai tapaturmapoissaoloa, 

lukumäärän %-osuus osuus sen henkilöstön, joka on mukana terveysprosentin las-
kennassa, kokonaislukumäärästä. 

 
58 Sairauksista tai tapaturmista johtuvien työterveyshuollossa käyntikertojen yhteislu-

kumäärä jaettuna kohdan 4 henkilötyövuosien määrällä. 
 
59-64 Vaihtuvuus- ja poistumaluvut lasketaan henkilöiden lukumäärän %-osuutena vuoden 

2004 lopun henkilöstön lukumäärästä, jossa ei ole mukana työllisyyden hoitovaroin 
palkattuja. Vaihtuvuus- ja poistumalukuja laskettaessa ei oteta mukaan työllisyyden 
hoitovaroin palkattuja eikä alle 3 kuukauden pituisessa työsuhteessa olleita. 

  
 Lähtövaihtuvuus = toisen työnantajan (toisen valtion viraston tai kunnan tai muun 

julkisen sektorin organisaation tai yksityisen sektorin organisaation) palvelukseen 
siirtyneiden määrä 

 Sisäinen vaihtuvuus = organisaation sisällä työtehtäviä vaihtaneet 
 Luonnollinen poistuma = toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet, eläkkeelle jää-

neet ja kuolleet 
 Kokonaispoistuma =kaikkien organisaation palveluksesta eronneiden tai palkatto-

malle virkavapaalle siirtyneiden yhteismäärä 
 Tulovaihtuvuus = organisaation palvelukseen otettujen uusien henkilöiden ja pal-

kattomalta virkavapaalta palanneiden henkilöiden yhteismäärä 
  
65 Alle vuoden oman organisaation palveluksessa olleen vakinaisen henkilöstön luku-

määrän prosenttiosuus kaikista organisaation vakinaisista henkilöistä vuoden 2005 
lopussa. Huom! Tarkastelu kohdistuu vain vakinaiseen henkilöstöön, 
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66 Keskimääräinen henkilöstön palvelusaika (vuotta) omassa organisaatiossa vuoden 
2005 lopussa. 

 
67 Organisaation henkilöstön keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä (vuotta) vuonna 

2005. Keskimääräinen eläkeikä lasketaan kaikille eläkelajeille siirtyneistä, osa-
aikaeläkkeitä lukuun ottamatta. 

 
68 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden lukumäärän prosenttiosuus 

vuoden 2004 lopun henkilöstön lukumäärästä, jossa ei ole mukana työllisyyden hoi-
tovaroin palkattuja. Vaihtuvuus- ja poistumalukuja laskettaessa ei oteta mukaan 
työllisyyden hoitovaroin palkattuja. 

 
69 Henkilöstökoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus kohdassa 2 ilmoi-

tetusta kokonaishenkilöstömäärästä vuonna 2005. Henkilö luetaan koulutusta saa-
neisiin vain kerran vaikka hän olisi ollut koulutuksessa useamman kerran. Henkilös-
tökoulutuksen määritelmä on liitteessä 2. Kiinnitettävä erityistä huomiota luvun oi-
keellisuuteen: luku on useimmiten lähempänä 100 % kuin 50 %. 

 
70 Henkilöstökoulutukseen organisaatiossa käytettyjen työpäivien määrä jaettuna hen-

kilöstökoulutukseen osallistujien lukumäärällä vuonna 2005. Henkilö luetaan koulu-
tusta saaneisiin vain kerran vaikka hän olisi ollut koulutuksessa useamman kerran. 
Henkilöstökoulutuksen määritelmä on liitteessä 2. 

 
71 Henkilöstökoulutukseen organisaatiossa käytettyjen työpäivien määrä jaettuna koh-

dan 4 henkilötyövuosien määrällä vuonna 2005. 
 
72 Vuonna 2005 kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus koh-

dassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä. Ilmoitetaan vain jos tieto perustuu 
yhtenäiseen näkemykseen henkilöstön kanssa. 

 
73 Henkilöiden, joille on asetettu selkeät kirjalliset tulostavoitteet (esim. tehty kirjalli-

nen tulossopimus), lukumäärän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilös-
tömäärästä. 

  
74 Henkilöiden, joille on tehty (kirjallinen/dokumentoitu) osaamiskartoitus, lukumää-

rän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä.  
 

75 Henkilöiden, joille on tehty kirjalliset kehittämissuunnitelmat, lukumäärän %-osuus 
kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä. 

 
75.1 Johtoon (ks. kohta 6) ja esimiehiin (ks. kohta 7) kuuluvien henkilöiden, jotka ovat 

olleet johtamis- ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia, yhteislukumäärän 
%-osuus johtajien ja esimiesten yhteislukumäärästä. 

 
76 Henkilöstön virkistystoimintaan (virkistysmatkoihin, virkistystilaisuuksiin, kerhoi-

hin, harrastuksiin sekä niihin liittyviin välineisiin jne.) kohdistettujen työnantajan 
nettomenojen yhteismäärä vuonna 2005 jaettuna kohdan 4 henkilötyövuosien mää-
rällä. Tähän ei sisällytetä liikunnallisen aktivoinnin tukemiseen liittyviä kustannuk-
sia, jotka ilmoitetaan kohdassa 78. 
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77 Työyhteisön kehittämiseen (yhteistyön ja työtyytyväisyyden parantamiseen, töiden 
organisointiin jne.) liittyvien menojen yhteismäärä vuonna 2005 (euroa) jaettuna 
kohdan 4 henkilötyövuosien määrällä. 

 
78 Liikunnallisen aktivoinnin tukemiseen (joko yksilö- tai ryhmätasolla) kohdistettujen 

työnantajan nettomenojen yhteismäärä vuonna 2005 jaettuna kohdan 4 henkilötyö-
vuosien määrällä. 

 
78.1 Muiden työkunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen (joko yksilö- tai ryhmätasolla) 

kohdistettujen työnantajan nettomenojen yhteismäärä vuonna 2005 jaettuna kohdan 
4 henkilötyövuosien määrällä. 

 
79 Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan palkkojen ja muiden koulutuskustannusten 

yhteismäärä (euroa) jaettuna kohdan 4 henkilötyövuosien määrällä vuonna 2005. 
Henkilöstökoulutuksen määritelmä on liitteessä 2. 

 
80 Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan palkkojen ja muiden koulutuskustannusten 

yhteismäärän (euroa) %-osuus kokonaistyövoimakustannuksista vuonna 2005. 
 
81 Ennaltaehkäisevään työterveyshoitoon liittyvien työterveyspalvelujen kustannusten 

yhteismäärä vuonna 2005 (euroa) jaettuna kohdan 4 henkilötyövuosien määrällä. 
Kustannukset ilmoitetaan bruttomääräisinä, ts. niistä ei vähennetä KELA:n maksa-
mia palautuksia. 

 
82 Sairaudenhoitoon liittyvien työterveyspalvelujen kustannusten yhteismäärä vuonna 

2005 (euroa) jaettuna kohdan 4 henkilötyövuosien määrällä. Kustannukset ilmoite-
taan bruttomääräisinä eli niistä ei vähennetä KELA:n maksamia palautuksia. 

 
83 Kannustavien, työn vaativuuteen sekä henkilökohtaiseen työtulokseen ja ammatin-

hallintaan ja/tai ryhmän tulokseen perustuvien palkkausjärjestelmien tai muiden 
kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä olevien henkilöiden lukumäärän %-
osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä vuoden 2005 lopussa.  

 
84 Henkilöiden, joilla työn vaativuus on arvioitu, lukumäärän %-osuus kohdassa 2 il-

moitetusta kokonaishenkilöstömäärästä.  
 

85 Henkilöiden, joilla henkilökohtainen työtulos ja ammatinhallinta on arvioitu, luku-
määrän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä.  

 
86 Henkilöiden, jotka ovat saaneet vuonna 2005 henkilökohtaisen palkankorotuksen 

töiden vaativuuden tai vaativuusluokan noston seurauksena, lukumäärän %-osuus 
kohdassa 2 ilmoitetusta kokonaishenkilöstömäärästä. Yleisiä, kaikille tulevia pal-
kankorotuksia (esim. palkkojen yleiskorotuksia, ikä- tai palveluvuosilisien kertymis-
tä) ei tässä ilmoiteta. 

 
87 Henkilöiden, jotka ovat saaneet vuonna 2005 henkilökohtaisen palkankorotuksen 

henkilökohtaisen työtuloksen, ammatinhallinnan ja muiden henkilökohtaisten teki-
jöiden ja ominaisuuksien perusteella, lukumäärän %-osuus kohdassa 2 ilmoitetusta 
kokonaishenkilöstömäärästä. Yleisiä, kaikille tulevia palkankorotuksia (esim. palk-
kojen yleiskorotuksia, ikä- tai palveluvuosilisien kertymistä) ei tässä ilmoiteta. 
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88 Kohdissa 86 ja 87 ilmoitettujen henkilökohtaisen palkankorotuksen saaneiden pal-
kankorotusten yhteismäärän (euroa) %-osuus ko. henkilöiden palkkasummasta 
vuonna 2005, %.  

 
89 Ryhmäkohtaista tulospalkkiopalkkaa saaneiden %-osuus kohdan 2 henkilöstöstä 

vuonna 2005. 
  
90 Organisaatiossa vuonna 2005 maksettujen ryhmäkohtaisten tulospalkkiopalkkojen 

yhteismäärän (euroa) %-osuus organisaation kokonaispalkkasummasta. 
 
91 Organisaatiossa vuonna 2005 maksettujen ryhmäkohtaisten tulospalkkiopalkkojen 

keskimääräinen suuruus, euroa/saaja. 
 

92 Organisaatiossa vuonna 2005 maksettujen ylityökorvausten yhteismäärän (euroa) %-
osuus organisaation kokonaispalkkasummasta. 

 
93 Organisaation liikevaihto (euroa) vuonna 2005 jaettuna kohdan 4 henkilötyövuosien 

määrällä. Ilmoitetaan, jos liikevaihtotieto on olemassa. 
 
94 Organisaation toimintamenot (euroa) vuonna 2005 jaettuna kohdan 4 henkilötyö-

vuosien määrällä. Toimintamenoilla tarkoitetaan organisaation talousarvion mukai-
sia toimintamenoja. 

 
95 Organisaation liikevaihdon (euroa) %-osuus kokonaistyövoimakustannuksista vuon-

na 2005. 
 
96 Organisaation toimintamenojen (euroa) %-osuus kokonaistyövoimakustannuksista 

vuonna 2005. Toimintamenoilla tarkoitetaan organisaation talousarvion mukaisia 
toimintamenoja. 

 
97 Organisaation kokonaistyövoimakustannusten (euroa) määrä jaettuna kohdan 4 hen-

kilötyövuosien määrällä. 
 

98 Niiden organisaation ulkoisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä on syste-
maattisesti seurattu, lukumäärän prosenttiosuus kaikkien ulkoisten asiakkaiden lu-
kumäärästä vuonna 2005. 

 
99 Asiakastyytyväisyysindeksi yhteensä vuonna 2005 indeksipisteytyksin (indeksiar-

vot: 1=huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä). Asiakastyytyväi-
syyden mittaus perustuu asiakkaille tehtyyn asiakastyytyväisyysmittaukseen (vrt. 
kohdan 46 työtyytyväisyysbarometri 
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Liite 3 Tutkimusaineiston pohjalta muodostetut uudet muuttujat  ja niiden  
  laskentasäännöt 
 
 
HTP-tietojen hyväksikäyttö   =  1, jos HTP -tietoja ei hyväksikäytetä johtamisessa 
   2, jos HTP -tietoja käytetään johtamisessa jonkin verran 
   3, jos HTP -tietoja käytetään johtamisessa paljon 
 
Kiinteähintaisten euro-arvojen laskenta: 
 Vuoden 200X käypähintaiset euromääräiset työvoimakustannukset (TVK200X) tai 

muut investoinnit (INV200X) muutetaan vuoden 2005 hintaisiksi (TVK2005 tai 
INV2005) kertomalla vuoden 200X käypähintaiset työvoimakustannukset tai muut in-
vestoinnit kertoimella k, joka saadaan jakamalla vuoden 2005 kuluttajahintaindeksin 
vuosikeskiarvo (KHI2005) vuoden 200X kuluttajahintaindeksin vuosikeskiarvolla  
(KHI200X) eli  

 
   TVK2005  =   TVK200X * (KHI2005 / KHI200X) 
   
  INV2005  =   INV200X * (KHI2005 / KHI200X) 
 
Kokonaistyöhyvinvointi-indeksi  =     (0,25 * kokonaistyytyväisyysindeksi)  
         + (0,25 * (25/sairauspoissaolot, työpv/htv)) 
         + (0,25 * (10/lähtövaihtuvuusprosentti))  
         + (0,25*  (1/ työkyvyttömyyseläköitymisprosentti)) 
 
Kokonaistyökokemus (vuotta)=   sisäinen työkokemus (vuotta) + ulkopuolinen työkoke-

mus (vuotta) 
 
Lähtövaihtuvuus -dummy  =  0, jos lähtövaihtuvuusprosentti on mediaanin (2,9 %) tai 
  sen yli 
  1, jos lähtövaihtuvuusprosentti on alle mediaanin (2,9 %)  
 
Osaamisen johtamisindeksi   =   ((henkilöiden %-osuus,  joille on tehty osaamiskartoitus)  
        + (koulutusta saaneiden henkilöiden %-osuus organisaatiois-

sa))/2 
 
Osaamistasoindeksi  =  (0,5 * koulutustasoindeksi)  
  + (0,35 * (sisäinen työkokemus, vuotta / 2,1))  
  + (0,15 * (ulkopuolinen työkokemus, vuotta / 1,8)) 
 
Pysyvyys, %  =  100 – kaikkien määräaikaisissa palvelussuhteissa  
  toimivien henkilöiden %-osuus   
 
Sisäinen työkokemus  =  henkilöstön keskimääräinen työkokemus organisaatiossa,  
  vuotta 
 
Suoritusjohtamisindeksi   =   ((kirjallisten tulostavoitteiden omaavien henkilöiden %-

osuus) + (osaamiskartoituksen omaavien %-osuus)  
         + (kirjallisten kehittymissuunnitelmien omaavien %-

osuus) + ( kehityskeskusteluja käyneiden %-osuus))/4 
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Tavoitteiden asettelu  =  1 ,  jos HTP:n kuvaamille asioille on asetettu sanalliset  
   tavoitteet 
  2 ,  jos HTP:n kuvaamille asioille on asetettu numeeriset  
   tavoitteet, joita ei seurata 
  3,   jos HTP:n kuvaamille asioille on asetettu numeeriset 
    tavoitteet, joita seurataan 
 
Työn tuottavuus1   =   tuotoksen volyymi-indikaattori (kustannus-, tulo- tai  
(Tilastokeskus)  työaikaosuuksilla painotettu tuotosmäärä) / työpanoksen 

määrä (henkilötyövuodet, työpäivät tai työtunnit), 
  %-muutos edellisestä vuodesta 
 
Ulkopuolinen työkokemus =  organisaation henkilöstön keski-ikä (vuotta) – 25 
(vuotta)   – keskimääräinen työkokemus organisaatiossa (vuotta) 
 
___________________________________ 
 
1 Tuottavuustilaston laskentamenetelmä (Tilastokeskus) 
 
Tilastokeskus tuottaa valtion tuottavuustilastot.  Tilasto kuvaa valtion tilivirastojen ja laitosten 
kokonaistuottavuuden ja työn tuottavuuden kehitystä. (Tilastokeskus, tuottavuustilaston laa-
tuseloste, http://www.tilastokeskus.fi). Tilasto sisältää tietoja valtion virastojen ja laitosten 
kokonaistuottavuuden ja työn tuottavuuden muutoksesta sekä tuotoksen, työpanoksen ja kus-
tannusten muutoksesta vuodesta 1995 lähtien. Tilastointivuotta koskevat tiedot julkaistaan 
kokonaistasolla seuraavan vuoden kesäkuussa. Tuottavuuden muutos saadaan jakamalla tuo-
tosindeksin muutos panosindeksin muutoksella kahden peräkkäisen vuoden välillä. Mukana 
ovat virastot, joista on tuottavuuden laskennassa tarvittavat tiedot kahdelta peräkkäiseltä vuo-
delta. Yhtenäistä tuottavuusindeksien aikasarjaa ei ole olemassa, vaan ainoastaan kahden vuo-
den väliset muutosprosentit. Tuottavuuden mittaus ei sisällä laadunmuutosten eliminointia. 
  
Tilastokeskuksen tuottavuusmittareissa kokonaispanoksen osatekijöitä ovat kulutetut aineet 
tarvikkeet, tavarat, työpanos, vuokrat, palvelut, muut kulut, sisäiset kulut, valmistevarastojen 
muutos ja valmistus omaan käyttöön sekä pääoman korvausta edustavat poistot. Kokonaispa-
noksen muutos on valtion liikekirjanpidon toiminnan kulut yhteensä -erän deflatoitu muutos. 
Kokonaistuottavuuden muutos saadaan jakamalla tuotoksen volyymi-indikaattori kokonaispa-
noksen volyymi-indikaattorilla. 
 
Tuotoksen määrän muutos on valtion virastojen ja laitosten ilmoittamien tuotosmäärien kus-
tannus-, tulo- tai työaikaosuuksilla painotettu tuotosmäärän muutos. Työn tuottavuuden muu-
tos saadaan jakamalla tuotoksen volyymi-indikaattori työpanoksen volyymi-indikaattorilla. 
Työpanoksen muutos on tehdyn työn määrän (henkilötyövuodet, työpäivät tai työtunnit) muu-
tos. 
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Liite 4 VMBaro työtyytyväisyyden tutkimusjärjestelmän kuvaus ja 
  muuttujien operationalisoiti 
 
 
1. Työtyytyväisyysbarometri 
 
Työtyytyväisyysbarometri on organisaation johtamisen ja kehittämisen väline, jolla seurataan 
työyhteisön tilaa ja kehitystä. Tulokset kertovat johdolle, esimiehille ja koko henkilöstölle, 
mitä asioita työyhteisössä on tarve parantaa. Samalla saadaan tietoa siitä, onko organisaatio 
toimenpiteillään onnistunut kehittymään oikeaan ja parempaan suuntaan.   
 
Tärkeää on tunnistaa yksittäisten henkilöiden aidot mielipiteet, jotta saadaan luotettava koko-
naiskuva työyhteisön työtyytyväisyydestä. Työtyytyväisyyskysely tehdään tavallisimmin ker-
ran vuodessa ja vastausaikaa siihen on yleensä 3-10 työpäivää. 
 
VMBaro -sovellus on valtiovarainministeriön omistama palvelukeskuksessa toimiva selain-
pohjainen tietojärjestelmä, jolla valtion organisaatiot voivat selvittää henkilöstönsä työtyyty-
väisyyden tilaa. Jokainen henkilö voi vastata omalta työasemaltaan tai muulta työasemalta 
kyselyyn. Järjestelmä on yksittäisille organisaatioille maksuton. 
 
VMBaro -järjestelmä sisältää laajaan valmiin tulostepaketin, josta organisaatiot saavat omien 
tietojensa lisäksi vertailuaineistoa muista organisaatioryhmistä ja koko valtiolta.   
 
1.1. Kieliversiot 
 
Työtyytyväisyyskysely on mahdollista tehdä kolmella kielellä eli suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Vastaaja valitsee kielen, jolloin järjestelmä toimii (valikot, kysymykset, ohjeet) halu-
tulla kielellä.  
 
1.2. Taustakysymykset 
 
Organisaation ei välttämättä tarvitse käyttää kyselyssään lainkaan taustakysymyksiä. Pienissä 
organisaatioissa se ei ole suositeltavaakaan. Organisaatio voi valita taustakysymyksiksi jonkun 
tai jotkut seuraavista kuudesta kysymyksestä: 
• yksikkö 
• henkilöstöryhmä 
• sukupuoli 
• ikä 
• koulutustausta 
• palvelussuhteen pysyvyys 
 
Vaikka taustakysymyksille yksikköä lukuun ottamatta on annettu jäljempänä olevat luokitus-
suositukset, organisaatio voi tehdä käyttämilleen taustakysymyksille omat luokitukset ja jopa 
lisätä uusia taustakysymyksiä. 
 
Yksikkö 
• organisaatiokohtainen 
• xxx 
• xxx 
• xxx 
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Henkilöstöryhmä 
• Johto 
• Esimiehet 
• Asiantuntijat 
• Muu henkilöstö 
 
Sukupuoli 
• Mies 
• Nainen 
 
Ikä 
• -29 
• 30-39 
• 40-49 
• 50- 
 
Koulutustausta 
• Ylempi korkeakoulututkinto 
• Alempi korkeakoulututkinto 
• Muu ammatillinen tutkinto 
• Ei ammatillista tutkintoa 
 
Palvelussuhteen pysyvyys 
• Vakinainen 
• Määräaikainen 
 
 
1.3. Työtyytyväisyysbarometrin tietosisältö  
 
Työtyytyväisyysjärjestelmän vakiosisältö koostuu 8 pääkohdasta, joiden alla on 2-4 yksittäistä 
kysymystä. Varsinaisia kysymyksiä on kaikkiaan 27 sekä lisäksi henkilökiertoon ja työpaikan 
vaihtoon liittyvät kysymykset. Organisaatio voi lisätä omia kysymyksiä.  Jokaisen pääkohdan 
alle tulee vapaa kirjoitusalusta, jossa vastaaja voi antaa tekstimuotoista palautetta eli 
• esittää konkreettisia ehdotuksia mm. työtyytyväisyyteen liittyvien asioiden parantami-

seksi,  
• tuoda esiin muita omaan työtyytyväisyyteensä vaikuttavia asioita 
• jne. 
 
Työtyytyväisyysbarometrilla kysytään, miten tyytyväinen kukin henkilö on jäljempänä esitet-
tyihin kysymyksiin. Tyytyväisyys ilmaistaan viisiportaisella asteikolla eli onko henkilö kysyt-
tävään asiantilaan  
 1 = erittäin tyytymätön 
 2 = tyytymätön 
 3 = ei tyytymätön eikä tyytyväinen 
 4 = tyytyväinen 
 5 = erittäin tyytyväinen 
 
Vastausvaihtoehdot henkilökiertoa ja työpaikan vaihtoa koskeviin kysymyksiin 9 ja 10 ovat 
 1 = kyllä 
 2 = ei 
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Työtyytyväisyysbarometrin kysymykset pääkohdittain ovat seuraavat:  
 
 1.  Johtaminen   

1.1 Esimiehen antama tuki työhön liittyvissä kysymyksissä ja työnteon edellytysten 
luonnissa 

  1.2 Töiden yleinen organisointi työyhteisössä 
  1.3 Palautteen saanti työtuloksista, ammatinhallinnasta ja työssä kehittymisestä 

1.4 Oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu työyhteisössä esimiesten ja johdon 
 taholta 

 
 2  Työn sisältö ja haasteellisuus    
  2.1 Tulos- ja muiden työtavoitteiden selkeys 
  2.2 Työn itsenäisyys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön 
  2.3 Työn haastavuus 
  2.4 Työn innostavuus ja työssä koettu työn ilo 
 
 3  Palkkaus 
  3.1 Palkkauksen perusteiden selkeys ja ymmärrettävyys 
  3.2 Palkkauksen suhde työn asettamaan vaativuuteen  
  3.3 Palkkauksen muuttuminen työsuorituksen muutoksen myötä  
  3.4 Palkkauksen oikeudenmukaisuus 
 
 4  Kehittymisen tuki    
  4.1 Uralla eteneminen ja sen tukeminen työyhteisössä 

4.2 Työpaikkakoulutusmahdollisuudet ja muut työyhteisön  tarjoamat osaamisen  
 konkreettiset kehittämistoimenpiteet 

 
 5  Työilmapiiri ja yhteistyö    
  5.1 Työyhteisön sisäinen yhteistyö ja työilmapiiri 
  5.2 Oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu työtovereiden taholta 
  5.3 Osaamisen ja työpanoksen arvostus työyhteisössä 
  5.4 Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen työyhteisössä 
 
 6  Työolot    
  6.1 Mahdollisuudet yhdistää työ- ja yksityiselämä 
  6.2 Työpaikan varmuus nyt ja tulevaisuudessa 
  6.3 Jaksaminen ja energisyys 
  6.4 Työtilat ja työvälineet 
 
 7  Tiedon kulku    
  7.1 Työyhteisön sisäinen viestintä ja tiedon kulku 
  7.2 Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa 
 
 8  Työnantajakuva    
  8.1 Työnantajan julkikuva hyvänä työnantajana 
  8.2 Arvojen selkeys ja ymmärrettävyys 
  8.3 Arvojen toteutuminen käytännössä 
 
 9  Halukkuus henkilökiertoon 
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 10  Aikomus vaihtaa työpaikkaa 
 
 
1.4 Tietokanta 

 
VMBaro -järjestelmä ja kyselyjen aineistot sijaitsevat palvelukeskuskoneella olevassa tieto-
kannassa. Näin mahdollistetaan vertailutietojen tarjonta järjestelmää käyttäville organisaatioil-
le. 
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Liite 5.1 Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukuaineistoon perustuvan tutkimusaineiston 
keski- ja sijaintiluvut (Havainnot ovat organisaatiotasoisia keskiarvoja)  

 

Muuttuja N
Keski-
arvo

Keski-
hajonta Minimi

Alakvar-
tiili

Medi-
aani

Yläkvar-
tiili

Maksi-
mi

Henkilötyövuosien lukumäärä 654 828,6 2051,34 10,0 99,0 225,0 554,5 16632,0
Varsinaisia määräaikaisia, % 589 19,7 13,28 0,0 9,8 16,7 27,8 66,4
Määräaikaisia yhteensä, % 594 25,7 15,37 0,0 14,2 23,0 34,0 77,6
Miehiä, % 648 42,4 16,72 13,2 31,7 40,1 52,5 89,5
Naisia, % 648 57,6 16,73 10,5 47,5 60,0 68,2 87,6
Keski-ikä, vuotta 652 44,2 2,87 34,0 42,5 44,6 46,1 51,3
Koulutustasoindeksi 534 5,2 0,78 2,8 4,7 5,3 5,7 6,9
Korkeakoulututkinnon suorittaneita, % 590 47,1 19,47 2,0 32,4 46,8 62,6 91,0
Ylemmän korkeakoulututk. suorittaneita, % 595 36,2 19,90 0,4 20,0 34,5 53,5 82,5
Tutkijakoulutusasteen suorittaneita, % 581 8,0 9,84 0,0 1,0 3,6 13,1 42,9
Henkilöstökoulutus säännöll. työajasta, % 398 2,0 1,44 0,0 1,0 1,7 2,5 8,5
Sairausaika säänn. työajasta, % 479 3,4 1,47 0,0 2,6 3,3 4,0 16,0
Työvoimakustannusten muutos-% kiintein hinnoin 282 4,4 4,40 -23,8 2,1 4,2 6,5 22,9
Työtyytyväisyys yhteensä 309 3,3 0,27 2,7 3,2 3,3 3,4 5,0
Työtyytyväisyys työn sisältöön 297 3,6 0,27 2,9 3,5 3,6 3,8 5,0
Työtyytyytyväisyys johtamiseen 305 3,1 0,34 2,2 2,9 3,1 3,3 5,0
Työtyytyväisyys yhteistoimintaan 295 3,3 0,30 2,5 3,1 3,3 3,5 4,4
Työtyytyväisyys kehittymisen tukeen 300 3,2 0,30 2,3 3,0 3,2 3,3 5,0
Työtyytyväisyys tiedotukseen yms. 298 3,3 0,32 2,5 3,0 3,2 3,4 5,0
Sairauspoissaolot, tpv/htv 626 8,6 3,18 0,9 6,5 8,2 10,2 22,3
Sairauspoissalot, tpv/tapaus 605 4,8 1,86 1,5 3,7 4,4 5,4 19,1
Terveysprosentti 457 36,4 16,34 0,2 24,5 34,8 46,4 98,2
Työterveyshuoltokäynnit/htv 312 3,4 1,62 0,5 2,2 3,2 4,1 10,0
Lähtövaihtuvuus, % 496 4,1 4,31 0,0 1,4 3,0 5,3 40,0
Sisäinen vaihtuvuus, % 314 3,3 4,18 0,0 0,4 2,0 4,3 22,8
Tulovaihtuvuus, % 424 12,8 9,68 0,0 6,1 10,9 16,8 72,2
Alle vuoden palvelus, % 432 4,8 4,88 0,0 1,6 3,5 6,1 33,0
Keskimääräinen työkokemus 
organisaatiossa,vuotta 238 10,9 4,06 1,6 7,5 11,1 13,9 19,8
Työkyvyttömyyseläköityminen, % 478 0,3 0,45 0,0 0,0 0,2 0,5 3,0
Henkilöstökoulutusta saaneet, % 397 76,4 20,39 0,0 62,7 81,0 94,0 100,0
Henkilöstökoulutus, tpv/koulutettu 389 5,7 3,49 0,4 3,6 5,2 7,0 29,0
Henkilöstökoulutus tpv/htv 439 4,9 3,17 0,0 2,5 4,2 6,4 19,4
Kehityskeskusteluja käyneet, % 270 81,8 26,49 0,0 76,3 91,6 100,0 100,0
Kirjalliset tulostavoitteet asetettu, % 178 38,5 44,36 0,0 0,0 2,4 90,7 100,0
Osaamiskartoitus tehty, % 139 18,7 35,35 0,0 0,0 0,0 15,0 100,0
Kirjalliset kehittämisssuunnitelmat tehty, % 159 30,2 41,88 0,0 0,0 0,0 83,6 100,0
Vaativuuden perusteella palkankorotuksen 
saaneet, % 206 4,7 6,50 0,0 0,0 1,6 7,7 31,1
Vaat. ja suor. perusteella palkankorotuksen 
saaneet, % 136 1,3 2,13 0,0 0,0 0,0 2,4 9,8
Tulospalkkionsaajat, % 222 14,8 31,46 0,0 0,0 0,0 0,2 100,0
Ylityökorvaukset palkkasummasta % 297 0,5 0,82 0,0 0,0 0,2 0,5 6,6
Koulutuskustannukset kiintein hinnoin, e/htv 361 1138,6 849,53 0,0 536,7 938,5 1471,3 4541,1  
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Muuttuja N
Keski-
arvo

Keski-
hajonta Minimi

Alakvar-
tiili

Medi-
aani

Yläkvar-
tiili

Maksi-
mi

Sairauden ja terveydenh. kustannukset kiintein 
hinnoin, e/htv 441 338,0 130,04 0,0 252,6 326,4 412,6 840,6
Yliopistokoulutus 657 0,1 0,33 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Muut opetus ja koulutuspalvelutopetus 657 0,1 0,31 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Suoritusjohtamisindeksi 87 32,7 26,89 0,0 18,8 25,0 46,4 100,0
Osaamisen johtamisindeksi 114 48,2 21,52 8,5 35,9 43,5 50,0 100,0
Kokonaishyvinvointimittari 128 3,5 1,37 2,1 2,7 3,2 4,0 12,4
Lähtövaihtuvuus-dummy 657 0,4 0,49 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
Ulkopuolinen työkokemus 232 9,3 3,74 2,3 6,6 9,0 11,3 19,5
Työn tuottavuus (TK) 87 4,3 2,1 -26,4 -2,6 1,0 5,6 129,1
Osaamistasoindeksi 193 5,2 0,53 3,3 4,9 5,2 5,6 6,2
HTP:n hyväksikäyttö johtamisessa 247 2,0 0,48 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
Tavoitteenasettelu HTP:n asioille 230 2,0 0,98 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0  
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Liite 5.2 VMBaroon perustuvan tutkimusaineiston keski- ja sijaintiluvut   
  (Havainnot ovat yksilötason tietoja)  

Muuttuja N
Keski-
arvo

Keski- 
hajonta Minimi

Ala-
kvartii-
li

Medi-
aani

Ylä-
kvartii-
li

Mak-
simi

Vuosi 22878 2004,67 0,47 2004,00 2004,00 2005,00 2005,00 2005,00
1 Johtaminen  22810 3,27 0,86 1 2,75 3,50 4,00 5,00
1.1 Esimiehen antama tuki työhön 
liittyvissä kysymyksissä ja työnteon 
edellytysten luonnissa 22775 3,48 1,04 1 3,00 4,00 4,00 5,00

1.2 Töiden yleinen organisointi 
työyhteisössä 22788 3,05 0,98 1 2,00 3,00 4,00 5,00
1.3 Palautteen saanti työtuloksista, 
ammatinhallinnasta ja työssä 22760 3,14 1,00 1 2,00 3,00 4,00 5,00
1.4 Oikeudenmukainen ja inhimillinen 
kohtelu työyhteisössä esimiesten ja 
johdon taholta 22752 3,42 1,11 1 3,00 4,00 4,00 5,00
2 Työn sisältö ja haasteellisuus   22814 3,64 0,75 1 3,25 3,75 4,00 5,00
2.1 Tulos- ja muiden työtavoitteiden 
selkeys 22785 3,46 0,87 1 3,00 4,00 4,00 5,00
2.2 Työn itsenäisyys ja mahdol- 
lisuus vaikuttaa työn sisältöön 22800 3,84 0,90 1 3,00 4,00 4,00 5,00
2.3 Työn haastavuus 22770 3,81 0,92 1 3,00 4,00 4,00 5,00
2.4 Työn innostavuus ja työssä koettu 
työn ilo 22745 3,46 1,00 1 3,00 4,00 4,00 5,00

3 Palkkaus 21829 2,67 0,89 1 2,00 2,75 3,25 5,00
3.1 Palkkauksen perusteiden selkeys 
ja ymmärrettävyys 21407 2,92 1,02 1 2,00 3,00 4,00 5,00
3.2 Palkkauksen suhde työn 
asettamaan vaativuuteen 21795 2,59 1,05 1 2,00 2,00 3,00 5,00
3.3 Palkkauksen muuttuminen 
työsuorituksen muutoksen myötä 21480 2,58 0,98 1 2,00 3,00 3,00 5,00
3.4 Palkkauksen oikeudenmukaisuus 21743 2,61 1,05 1 2,00 3,00 3,00 5,00
4 Kehittymisen tuki   22735 3,20 0,86 1 2,50 3,00 4,00 5,00
4.1 Uralla eteneminen ja sen 
tukeminen työyhteisössä 22690 3,02 0,98 1 2,00 3,00 4,00 5,00
4.2 Työpaikkakoulutusmahdolli- 
suudet ja muut työyhteisön  tarjo- 
amat osaamisen konkreettiset 
kehittämistoimenpiteet 22697 3,39 0,97 1 3,00 4,00 4,00 5,00
5 Työilmapiiri ja yhteistyö   22816 3,59 0,77 1 3,00 3,75 4,00 5,00
5.1 Työyhteisön sisäinen yhteistyö ja 
työilmapiiri 22793 3,43 1,01 1 3,00 4,00 4,00 5,00
5.2 Oikeudenmukainen ja inhimil- 
linen kohtelu työtovereiden taholta 22801 3,79 0,89 1 3,00 4,00 4,00 5,00
5.3 Osaamisen ja työpanoksen 
arvostus työyhteisössä 22503 3,50 0,95 1 3,00 4,00 4,00 5,00
5.4 Sukupuolten tasa-arvon 
toteutuminen työyhteisössä 22689 3,62 0,96 1 3,00 4,00 4,00 5,00
6 Työolot   22821 3,50 0,67 1 3,00 3,50 4,00 5,00
6.1 Mahdollisuudet yhdistää työ- ja 
yksityiselämä 22599 3,59 0,92 1 3,00 4,00 4,00 5,00
6.2 Työpaikan varmuus nyt ja 
tulevaisuudessa 22497 3,42 1,14 1 3,00 4,00 4,00 5,00
6.3 Jaksaminen ja energisyys 22796 3,31 0,97 1 3,00 3,00 4,00 5,00
6.4 Työtilat ja työvälineet 22768 3,67 0,97 1 3,00 4,00 4,00 5,00  
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Muuttuja N
Keski-
arvo

Keski- 
hajonta Minimi

Ala-
kvartii-
li

Medi-
aani

Ylä-
kvartii-
li

Mak-
simi

7 Tiedon kulku   22751 3,01 0,96 1 2,50 3,00 4,00 5,00
7.1 Työyhteisön sisäinen viestintä ja 
tiedon kulku 22736 3,10 1,00 1 2,00 3,00 4,00 5,00
7.2 Työyhteisön avoimuus asioiden 
valmistelussa ja päätöksenteossa 22724 2,93 1,05 1 2,00 3,00 4,00 5,00
8 Työnantajakuva   22115 3,15 0,76 1 2,67 3,00 3,67 5,00
8.1 Työnantajan julkikuva hyvänä 
työnantajana 22087 3,38 0,86 1 3,00 3,00 4,00 5,00
8.2 Arvojen selkeys ja 
ymmärrettävyys 21639 3,21 0,87 1 3,00 3,00 4,00 5,00
8.3 Arvojen toteutuminen 
käytännössä 21534 2,84 0,91 1 2,00 3,00 3,00 5,00

0 Työtyytyväisyys yhteensä 22852 3,29 0,59 1 2,93 3,33 3,70 5,00
Johto (dummy-muuttuja) 17456 0,03 0,18 0 0,00 0,00 0,00 1,00
Esimiehet (dummy-muuttuja) 17456 0,07 0,26 0 0,00 0,00 0,00 1,00
Asiantuntijat (dummy-muuttuja) 17456 0,37 0,48 0 0,00 0,00 1,00 1,00
Muu henkilöstö (dummy-muuttuja) 17456 0,53 0,50 0 0,00 1,00 1,00 1,00
Naiset (dummy-muuttuja) 20605 0,66 0,48 0 0,00 1,00 1,00 1,00
Ikä, vuotta 14598 41,79 9,98 20 40,00 40,00 50,00 50,00
Määräaikainen (dummy-muuttuja) 16805 0,29 0,46 0 0,00 0,00 1,00 1,00
Ylempi korkeakoulututkinto (dummy-
muuttuja) 17491 0,41 0,49 0 0,00 0,00 1,00 1,00
Alempi korkeakoulututkinto (dummy-
muuttuja) 17491 0,15 0,36 0 0,00 0,00 0,00 1,00
Muu ammattitutkinto (dummy-
muuttuja) 17491 0,34 0,48 0 0,00 0,00 1,00 1,00
Ei tutkintoa (dummy-muuttuja) 17491 0,09 0,29 0 0,00 0,00 0,00 1,00
KoulutustasoindeksiVMBARO (1,5-8) 17491 5,60 1,91 1,5 4,25 6,00 7,50 7,50
Vaativuus (pisteluku) 17456 420,83 163,27 305 305,00 305,00 491,00 1114,00
Ansiot, euroa/kk 17456 3000,92 927,53 2223,24 2292,00 2292,00 3498,00 5971,00
Työnkiertohalu (dummy-muuttuja) 20774 0,46 0,50 0 0,00 0,00 1,00 1,00
Työpaik. vaihtohalu (dummy-muuttuja) 20980 0,20 0,40 0 0,00 0,00 0,00 1,00
Työn tuottavuus, %-muutos 7765 0,07 5,09 -13,3 1,00 1,20 1,20 16,00
Henkilöstökoulutus säännöll. 
työajasta, % 13344 2,83 1,61 0,2 1,90 2,35 4,80 4,80  
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Liite 6.1   Henkilöstötilinpäätöksen hyväksikäyttöä ja vaikuttavuutta koskevan  
kyselyn lomake 
     

0  Virasto tai laitos ____________________________________________ 
 
1 Mikä on organisaatiosi strategiaperusteisen toiminnan tila? (vastaa kaikkiin vaihtoehtoi-

hin) 
1.1 Onko olemassa toiminta-ajatus, jota toteutetaan käytännön toiminnassa?  kyllä    ei  
1.2 Onko olemassa visio, jota toteutetaan käytännön toiminnassa? kyllä   ei 
1.3 Ovatko olemassa arvot, jotka on viety käytäntöön? kyllä   ei  
1.4 Onko olemassa henkilöstöstrategia, jota toteutetaan käytännön  
  toiminnassa? kyllä  ei 
1.5 Toteutetaanko strategioita toiminta-/liikeideoiden avulla? kyllä     ei 
1.6 Onko olemassa jatkuvasti päivitettävä ja sovellettava henkilöstö- 
  suunnitelma? kyllä  ei 
1.7 Onko olemassa osaamisen johtamisen menettely? kyllä  ei 
 
2 Tehdäänkö organisaatiossasi henkilöstötilinpäätös?   
2.1    Kyllä, HTP:n teko aloitettiin vuonna  _______ 
2.2 Ei  
 Jos vastasit kyllä, vastaa jäljessä oleviin kaikkiin kysymyksiin. 
 Jos vastasit ei, vastaa vain kysymyksiin 9-15. 
 
3 Miten henkilöstötilinpäätöstiedot julkaistaan? (valitse yksi vaihtoehto) 
3.1 Tehdään erillinen henkilöstötilinpäätösraportti tai henkilöstökertomus   
3.2 HTP-tiedot ovat toimintakertomuksen osana   
3.3 HTP-tiedot ovat johdon tietojärjestelmän osana    
3.4 HTP-tiedot raportoidaan muulla tavoin 
3.5 HTP-tietoja ei julkaista millään tavalla  
        
4 Miten henkilöstötilinpäätöstietoja hyväksikäytetään henkilöstövoimavarojen ja toiminnan 

johtamisessa? (valitse yksi vaihtoehto) 
4.1 HTP:n tietoja ei hyväksikäytetä johtamisessa  
4.2 HTP:n tietoja hyväksikäytetään johtamisessa jonkin verran  
4.3 HTP:n tietoja hyväksikäytetään johtamisessa paljon   
        
5 Onko asetettu tavoitteita HTP:n kuvaamille henkisille voimavaroille? (valitse yksi vaih-

toehto ja ilmoita ko. kohdassa seurattavien tunnuslukujen/seurattavien asioiden lukumää-
rä) 

5.1 On annettu tunnusluvuille numeerisia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan. 
 Seurattavien tunnuslukujen  lukumäärä _______________ 
5.2 On annettu tunnusluvuille numeerisia tavoitteita, joiden toteutumista ei seurata.  
 Em. tunnuslukujen lukumäärä _______________ 
5.2 Tavoitteita on annettu sanallisesti,  mutta numeerisia tavoitteita ei ole asetettu. Em. seu-

rattavien asioiden lukumäärä _______    
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6 Miten työtyytyväisyyttä arvioidaan? (valitse yksi vaihtoehto)    
6.1 VMBarolla (https://vhr.vm.fi/vmbaro) 
6.2 Muulla työtyytyväisyys- tai henkilöstökyselymittarilla,  
 millä? ___________________________________________________ 
6.3 Muuten, miten?____________________________________________ 
6.4 Työtyytyväisyyttä ei seurata millään välineellä    
        
7 Miten hyödyllisiä VTML:n HTP-palvelut ovat olleet organisaatiosi henkilöstövoimava-

rojen johtamistoimintojen kannalta? (vastaa kaikkiin kohtiin 1-5 asteikolla, jossa 1=ei 
lainkaan hyötyä, 2=vähän hyötyä, 3=keskimääräisesti hyötyä, 4= Paljon hyötyä, 
5=erittäin paljon hyötyä)    

7.1 Opaskirjallisuus (käsikirjat, oppaat)    
7.2 Henkilöstön tilaa kuvaavien vertailutietojen tarjonta (extranet yms.) 
7.3 HTP:n tunnuslukujen analyysiraportit 
7.4 Valtion henkilöstötilinpäätösjulkaisu 
7.5 VMBaro 
7.6 Seminaarit 
 
8 Onko HTP-menettelyllä ollut parantava vaikutus strategiseen henkilöstöjohtamiseen or-

ganisaatiossasi?         kyllä      ei 
Jos kyllä, niin mitä henkilöstön johtamisprosesseja on parannettu (voit valita niin monta 
kohtaa  kuin on tarve) 

8.1 Hankinta 
8.2 Kohdentaminen 
8.3 Tuottavuuden johtaminen 
8.4   Suorituksen johtaminen 
8.5  Palkinta 
8.6 Osaamisen johtaminen 
8.7 Henkilöstön motivaatio ja hyvinvointi  
 
9 Mikä on ollut työn tuottavuuden prosenttimuutos edellisestä vuodesta vuosina 2000-

2005? (jos Tilastokeskus on laskenut organisaatiostasi tuottavuusluvut, niin ilmoita ne 
(http://www.stat.fi/til/vatt/kas.html) tai ilmoita tuottavuuden kehitys muun organisaatios-
sasi käytössä olevan mittarin mukaisesti)  

 1999-2000  2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005  
 
10 Mikä on ollut kokonaistuottavuuden prosenttimuutos edellisestä vuodesta vuosina 2000-

2005? (jos Tilastokeskus on laskenut organisaatiostasi tuottavuusluvut, niin ilmoita ne 
(http://www.stat.fi/til/vatt/kas.html) tai ilmoita tuottavuuden kehitys muun organisaatios-
sasi käytössä olevan mittarin mukaisesti) 

 1999-2000  2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
  
11 Mikä on ollut vaikuttavuuden prosenttimuutos edellisestä vuodesta vuosina 2000-2005? 

(ilmoita, jos tiedot ovat saatavissa organisaatiostasi) 
 1999-2000  2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
  
12 Mikä on ollut taloudellisuus prosenttimuutos edellisestä vuodesta vuosina 2000-2005? 

(ilmoita, jos tiedot ovat saatavissa organisaatiostasi) 
 1999-2000  2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
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13 Mitä HTP-palveluja organisaatiosi tarvitsee jatkossa?       
13.1 HTP:n tunnuslukujen analyysiraportti  Tarvitaan Ei tarvita 
13.2 Koko valtion HTP-julkaisu    Tarvitaan Ei tarvita 
13.3 Koulutuspalvelut     Tarvitaan Ei tarvita 

 Jos tarvitaan, niin mistä aiheista?  _____________________ 
13.4 Ajankohtaiseminaarit    Tarvitaan Ei tarvita 

 Jos tarvitaan, niin mistä aiheista? _____________________ 
 
14 Toiveita henkilöstövoimavarojen strategista johtamista koskevien VTML:n palvelujen 

kehittämiseksi 
 
 
15. Vastaajan nimi ja puhelinnumero______________________________ 
 
KIITOS 
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Liite 6.2  Henkilöstötilinpäätöksen hyväksikäyttöä ja vaikuttavuutta koskeva  
   kysely syys-lokakuu 2006 (n=55, vastausprosentti 42) 
 
Strategiaperusteisen toiminnan tila

Prosenttijakauma
On ole-Ei ole o- Yh-
massa lemassa teensä

Toiminta-ajatus 98,2 1,8 100,0
Visio 96,4 3,6 100,0
Arvot 72,7 27,3 100,0
Henkilöstöstrategia 72,2 27,8 100,0
Toiminta-/liikeideat 70,4 29,6 100,0
Henkilöstösuunnitelma 45,5 54,5 100,0
Osaamisen johtamisen menettely 37,7 62,3 100,0

HTP:n teko
Prosenttijakauma
Teh- Ei teh- Yh-
dään dä teensä

92,7 7,3 100,0

HTP:n teon aloitusvuosi
Prosenttijakauma

-1999 2000- Yh-
teensä

50,9 49,1 100,0

HTP -tietojen julkaisutapa
Prosenttijakauma

Tehdään erillinen henkilöstötilinpäätösraportti
tai henkilöstökertomus 58,8
HTP -tiedot ovat toimintakertomuksen osana 31,4
HTP -tiedot ovat johdon tietojärjestelmän osana 0,0
HTP -tiedot raportoidaan muulla tavoin 9,8
HTP -tietoja ei julkaista millään tavalla 0,0
Yhteensä 100,0

Henkilöstötilinpäätöstietojen hyväksikäyttö
Prosenttijakauma

HTP:n tietoja ei hyväksikäytetä johtamisessa 9,8
HTP:n tietoja hyväksikäytetään johtamisessa
jonkin verran 78,4
HTP:n tietoja hyväksikäytetään johtamisessa paljon 11,8
Yhteensä 100,0

Tavoitteiden asettelu HTP:n kuvaamille henkisille voimavaroille
Prosenttijakauma

Numeeriset tavoitteet, joita seurataan 46,7
Numeeriset tavoitteet, joita ei seurata 4,4
Sanalliset tavoitteet 48,9
Yhteensä 100,0  
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Työtyytyväisyyden arviointiväline

Prosenttijakauma
VMBaro 61,5
Muu työtyytyväisyys- tai henkilöstökyselymittari 30,8
Muu tapa 3,8
Työtyytyväisyyttä ei seurata 3,8
Yhteensä 100,0

VTML:n HTP -palvelujen hydyllisyys HRM:n kannalta
Prosenttijakauma
Ei lain- Vähän Keskin- Paljon Erittäin Yh-
kaan hyötyä kertaisesti hyötyä paljon teensä
hyötyä hyötyä hyötyä

Opaskirjallisuus (käsikirjat, oppaat) 3,9 7,8 41,2 29,4 17,6 100,0
Henkilöstön tilaa kuvaavien vertailutietojen
tarjonta (extranet yms.) 2,0 5,9 23,5 51,0 17,6 100,0
HTP:n tunnuslukujen analyysiraportit 2,0 7,8 33,3 41,2 15,7 100,0
Valtion henkilöstötilinpäätösjulkaisu 0,0 11,8 31,4 35,3 21,6 100,0
VMBaro 25,5 5,9 7,8 19,6 41,2 100,0
Seminaarit 5,9 15,7 35,3 27,5 15,7 100,0

HTP -menettelyn parantava vaikutus strategiseen henkilöstöjohtamiseen organisaatiossa
Prosenttijakauma
On pa- Ei ole Yh-
ranta- paran- teensä
nut tanut

82,7 17,3 100,0

Parantanut  seuraavia johtamisprosesseja
Prosenttia vastaajista (organisaatioista)

Hankinta 19,2
Kohdentaminen 32,7
Tuottavuuden johtaminen 23,1
Suorituksen johtaminen 21,2
Palkinta 19,2
Osaamisen johtaminen 34,6
Henkilöstön motivaatio ja hyvinvointi 59,6

HTP -palvelujen tarve jatkossa
Prosenttia vastaajista (organisaatioista)

HTP:n tunnuslukujen analyysiraportti 85,5
Koko valtion HTP -julkaisu 81,8
Koulutuspalvelut 49,1
Ajankohtaiseminaarit 69,1  
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Liite 7 Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukutiedustelujen organisaatiokohtaisten  
  tunnuslukujen aritmeettiset keskiarvot vuosina 1997-2005 

Vuosi
1997

Vuosi
1998

Vuosi
1999

Vuosi
2000

Vuosi
2001

Vuosi
2002

Vuosi
2003

Vuosi
2004

Vuosi
2005

Erotus 
2005-
2004

T1. Nykyiset henkilöstöpanokset
Henkilöstömäärä
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 1 666 1 195 1 290 902 970 936 789 797 799 2
Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen 
vuoden lopusta 2,4 2,9 1,5 1,1 2,7 3,3 2,4 3,2 2,1 -1,1
Henkilötyövuosien määrä 1 658 1 139 1 276 894 936 907 747 773 774 1
Henkilötyövuosien määrän %-muutos 
edellisestä vuodesta 1,8 3,2 1,8 0,8 1,3 2,8 2,4 2,7 2,1 -0,6
Henkilöstörakenne vuoden lopussa
Johtoon kuuluvien henkilöiden %-osuus 
henkilöstöstä vuoden lopussa 4,8 4,8 5,5 5,5 5,7 5,6 5,7 5,4 5,1 -0,3
Muiden esimiesasemassa olevien henkilöi- 
den %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 6,7 6,5 6,6 6,4 6,4 6,6 6,1 6,4 6,6 0,2
Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden 
%-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 30,9 37,3 39,9 40,7 39,8 40,6 39,3 40,0 40,8 0,8
Kansainvälisissä tehtävissä toimivien %-
osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 2,0 6,7 4,7 6,3 5,7 6,1 6,2 0,1
Naisten %-osuus johdosta vuoden lopussa 16,5 23,8 25,9 31,7 30,7 32,6 33,1 35,7 32,7 -3,0
Naisten %-osuus muista esimiehistä vuoden 
lopussa 29,5 30,0 27,8 36,6 34,3 37,8 38,4 39,2 38,3 -0,9
Naisten %-osuus asiantuntijatehtävissä 
toimivista vuoden lopussa 41,5 45,9 45,3 47,7 44,8 48,9 44,9 -4,0
Kokoaikaisten henkilöiden %-osuus 
henkilöstöstä vuoden lopussa 92,9 90,1 92,8 90,6 90,9 92,4 91,7 92,3 92,8 0,5
Määräaikaisten, joilla ei ole organi- 
saatiossa taustavirkaa tai -tehtävää, %-
osuus henkilöstöstä vuoden lopussa 
(määräaikaiset ilman tukityöllistettyjä) 15,6 18,7 18,3 17,0 19,4 19,4 21,3 19,9 20,3 0,4
Määräaikaisten naisten, joilla ei ole 
organisaatiossa taustavirkaa tai -tehtävää, %-
osuus naisten yhteismäärästä vuoden 2003 
lopussa (määräaikaiset ilman 21,6 20,6 19,0 -1,6
Tukityöllistettyjen %-osuus henkil. vuoden 
lopussa 5,7 4,2 2,6 1,9 1,7 1,9 1,8 1,5 0,9 -0,6
Virkasuhteisten %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 77,0 82,0 80,9 81,7 84,8 83,8 83,7 83,2 84,5 1,3
Miesten %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 48,3 47,5 47,2 43,9 42,6 41,7 42,3 41,0 43,6 2,6
Naisten %-osuus henkilöstöstä vuoden 
lopussa 51,7 52,9 52,7 56,1 57,4 58,3 57,7 59,0 56,4 -2,6
Keski-ikä vuoden lopussa, vuotta 43,4 43,1 43,4 43,8 44,1 44,1 44,2 44,5 44,6 0,1
45 vuotiaiden tai yli %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 47,2 45,6 47,5 49,3 50,5 51,1 51,4 52,0 52,0 0,0
Koulutustasoindeksi vuoden lopussa 4,5 4,6 5,0 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 0,0
Korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon 
suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä 
vuoden lopussa 41,3 47,7 47,2 46,5 43,6 46,4 46,9 49,0 49,0 0,0
Ylemmän korkeakoulu- ja yliopisto- tason 
tutkinnon suorittaneiden %-osuus 
henkilöstöstä vuoden lopussa 32,3 37,2 39,4 37,3 33,5 35,7 35,4 37,1 37,7 0,6
Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin tai tohtorin 
tutkinnon) suorittaneiden %-osuus 
henkilöstöstä vuoden lopussa 7,7 9,8 10,7 8,9 7,6 7,5 8,0 8,2 8,1 -0,1  
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Työajan käyttö (lasketaan työpäivien tai -tuntien perusteella)
Tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä 
vuosityöajasta 81,5 81,7 80,8 80,1 80,2 80,5 79,6 79,9 79,4 -0,5
Säännöllinen vuosityöaika / tehty 
vuosityöaika  1,23 1,22 1,24 1,25 1,25 1,25 1,26 1,25 1,26 0,01

Henkilöstökoulutukseen käytetyn työajan %-
osuus säännöllisestä vuosityöajasta 2,2 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 2,0 2,0 1,9 -0,1
Vuosiloma-ajan %-osuus säännöllisestä 
vuosityöajasta 13,4 12,5 12,9 13,1 12,7 13,5 13,2 12,9 13,0 0,1
Sairauspoissaoloajan %-osuus 
säännöllisestä vuosityöajasta 3,0 3,1 3,5 3,1 3,3 3,4 3,6 3,4 3,6 0,2
Tapaturmapoissaoloajan %-osuus 
säännöllisestä vuosityöajasta 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
Rahana korvatun ylityöajan %-osuus 
säännöllisestä vuosityöajasta 1,2 0,6 0,3 0,4 1,1 1,0 1,1 0,6 0,8 0,2
Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun 
säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen 
työajan %-osuus säännöllisestä 
vuosityöajasta 1,1 0,7 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,1
Työvoimakustannukset (tunnusluvut lasketaan markkamääräisistä vuosikustannuksista)
Kokonaistyövoimakustannusten %-muutos 
edellisestä vuodesta käyvin hinnoin 1,9 5,4 5,6 3,7 5,6 7,3 4,7 6,4 5,5 -0,9
Välillisten työvoimakustannusten %-osuus 
tehdyn työajan palkoista 64,9 58,1 62,0 62,1 61,9 61,4 60,7 56,9 60,0 3,1
Kokonaistyövoimakustannusten %-osuus 
palkkasummasta 128,6 124,7 129,6 125,2 124,6 128,2 128,2 128,5 127,8 -0,7
Tehdyn työajan palkkojen %-osuus 
työvoimakustannuksista 59,9 64,2 62,8 62,0 61,9 61,4 62,7 63,2 62,2 -1,0
Välillisten työvoimakustannusten %-osuus 
työvoimakustannuksista 40,1 39,2 38,0 37,6 39,1 38,6 37,4 37,0 37,5 0,5
Välillisten palkkojen %-osuus 
työvoimakustannuksista 17,9 15,6 16,7 16,9 16,5 16,8 16,3 15,8 16,7 0,9
Sosiaaliturvakustannusten %-osuus 
työvoimakustannuksista 20,0 24,9 20,2 18,8 19,0 19,4 19,0 19,1 19,0 -0,1
Muiden välillisten työvoimakustannusten %-
osuus työvoimakustannuksista 2,2 3,0 3,3 2,9 3,4 2,7 2,6 2,4 2,7 0,3
Ostettujen  henkilöstöpanosten (ulkoistettu- 
jen henkilöstöpalvelujen ja muiden henkilöstö-
palvelujen ml. konsulttipalvelut) kustannus- 
ten %-osuus työvoimakustannuksista 2,1 2,4 1,9 1,4 2,2 1,3 1,3 0,0

T2. Henkilöstötarve
Henkilöstön kysyntä ja tarjonta
Henkilöstön kysyntä (uusien tai korvaavien 
henkilöiden rekrytointitarve) yhteensä viiden 
vuoden aikana, %-osuus vuoden lopun 
henkilöstöstä 14,1 9,7 14,0 21,1 17,0 19,9 17,1 18,8 15,7 -3,1
Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason 
tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kysyntä 
viiden vuoden aikana,  %-osuus vuoden 
lopun henkilöstöstä 10,4 13,1 10,9 11,2 12,7 10,7 8,2 -2,5  
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T3. Henkilöstön motivaatio, osaaminen ja työkunto
T3.1. Työtyytyväisyys
Työtyytyväisyys (työtyytyväisyysbarometri)
Työtyytyväisyysindeksi yhteensä,  indeksi,  
(indeksiarvot: 1=huono, 2=välttävä, 
3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4 3,4 3,3 3,4 0,1
Tyytyväisyys työn sisältöön (indeksi) 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 0,0
Tyytyväisyys johtamiseen (indeksi) 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 0,0
Tyytyväisyys työyhteisön toimivuuteen 
(indeksi) 3,1 3,1 3,0 3,2 3,3 3,3 3,4 3,5 0,1
Työtyytyväisyys kehittymisen tukeen 
(indeksi) 3,1 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2 3,2 3,3 0,1
Tyytyväisyys organisaation muihin asioihin 
(sis.avoimuus/tiedotus) (indeksi) 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 0,0
Sairastavuus ja tapaturmat

Sairauspoissaolot, työpäivää/henkilötyövuosi 7,7 8,3 8,2 8,1 8,1 8,8 8,7 8,8 8,8 0,0
Sairauspoissaolojen pituus, 
työpäivää/tapaus 4,9 5,4 5,2 4,7 4,8 4,9 4,8 4,9 4,7 -0,2
Tapaturmapoissaolot, 
työpäivää/henkilötyövuosi 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0
Tapaturmapoissaolojen pituus, 
työpäivää/tapaus 14,3 11,9 14,2 16,8 13,2 10,2 10,1 13,2 11,5 -1,7
Sairaustapausten yleisyys
1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista 
sairaustapauksista 64,0 60,0 64,6 65,9 69,3 72,1 68,9 70,4 68,3 -2,1
Terveysprosentti,  ilman sairauspois- saoloja 
olleiden henkilöiden määrän %-osuus 
henkilötyövuosien määrästä 35,4 37,7 38,2 36,1 39,6 36,5 36,2 36,8 34,3 -2,5
Sairauksista johtuvien työterveyshuollossa 
käyntien lukumäärä/henkilötyövuosi 3,1 6,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 3,6 0,1
Vaihtuvuus
Lähtövaihtuvuus,  toisen työnantajan palve- 
lukseen siirtyneiden henkilöiden lukumäärän 
%-osuus edellisen vuoden lopun 
henkilöstöstä 3,2 4,1 5,2 4,9 4,4 4,0 4,0 4,1 3,7 -0,4
Sisäinen vaihtuvuus, oman organi- saation 
sisällä tehtäviä vaihtaneiden henkilöiden 
lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun 
henkilöstöstä 3,5 4,5 4,6 2,7 3,9 3,6 3,1 2,7 3,7 1,0
Eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden 
lukumäärän (kaikki eläkelajit) %-osuus 
edellisen vuoden henkilöstöstä 2,4 1,2 1,6 1,6 1,9 1,8 1,4 1,6 1,6 0,0
Luonnollinen poistuma eli  toisen 
työnantajan palvelukseen ja eläkkeelle 
siirtyneiden ja kuolleiden henkilöiden 
lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun 
henkilöstöstä 6,6 5,4 7,4 6,6 6,5 6,0 5,3 5,7 5,3 -0,4
Kokonaispoistuma, kaikkien organisaation 
palveluksesta eronneiden tai palkattomalle 
virkavapaalle siirtynei- den yhteismäärän %-
osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä 12,3 12,5 12,8 13,6 12,1 11,6 10,6 11,6 11,4 -0,2
Tulovaihtuvuus, palvelukseen otettujen 
uusien henkilöiden ja palkattomalta virka-  
vapaalta palanneiden henkilöiden lukumää- 
rän %-osuus edellisen vuoden lopun 
henkilöstöstä 13,8 16,1 14,4 13,4 13,5 14,1 12,3 13,4 10,9 -2,5
Alle vuoden palveluksessa olleen vaki- 
naisen henkilöstön %-osuus vakinai- sesta 
henkilöstöstä vuoden lopussa 7,8 5,6 5,0 5,2 4,1 4,7 4,7 0,0
Keskimääräinen työkokemus omassa 
organisaatiossa vuoden lopussa, vuotta 10,6 10,4 11,2 10,6 10,9 10,9 11,0 0,1
Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, 
vuotta 60,0 59,9 58,3 60,3 60,9 61,3 60,9 -0,4  
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Työkyvyttömyyseläköityminen
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 
henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen 
vuoden lopun henkilöstöstä 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0

T3.2 Pätevyys  
Pätevyys ja sen kehittäminen
Koulutuksen laajuus, henkilöstökoulutusta 
saaneiden henkilöiden lukumäärän %-osuus 
vuoden lopun henkilöstöstä 67,6 70,6 76,2 72,1 77,4 77,8 75,5 77,7 76,6 -1,1
Koulutuksen pituus,  työpäivää/koulutettu 7,6 5,8 9,7 6,5 5,8 6,3 5,3 5,5 5,5 0,0
Koulutuspanostus,  
työpäivää/henkilötyövuosi 5,5 5,4 5,3 4,8 4,9 5,3 4,8 4,8 4,7 -0,1
Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden 
%-osuus henkilöstöstä (ilmoitetaan vain, jos 
asiasta on käytettävissä henkilöstön 
näkemykseen perustuva tieto) 78,6 86,0 80,6 64,3 82,0 81,9 87,5 85,4 -2,1
Henkilöiden, joille on asetettu kirjalliset 
tulostavoitteet, %-osuus henkilöstöstä 59,3 45,7 33,5 32,3 38,6 37,1 47,2 38,1 -9,1
Henkilöiden, joille on tehty osaamis- 
kartoitus, %-osuus henkilöstöstä 0,0 12,6 8,2 23,5 19,8     ¨ 25,3
Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen 
kehittämissuuunnitelma %-osuus 
henkilöstöstä 51,4 22,3 26,1 18,9 25,4 22,1 39,2 41,4 2,2
Niiden johto- ja esimiestehtävissä toimivien 
%-osuus henkilöstöstä, joille on järjestetty 
ikäjohtamiseen ja vuodesta 2003 
johtamiseen liittyvää koulutusta 2,1 1,7 3,6 14,7 16,2 1,5

T4.Henkilöstöinvestoinnit
Työtyytyväisyyden edistäminen ja ylläpito
Virkistystoimintaan liittyvät investoinnit, 
euroa/henkilötyövuosi 30,4 35,3 45,0 41,2 44,4 45,0 59,6 66,0 6,4
Työyhteisön kehittämiseen liittyvät 
investoinnit, euroa/henkilötyövuosi 62,9 118,5 238,5 112,9 71,0 84,9 100,8 112,0 11,2
Työkunnon edistäminen ja ylläpito
Liikunnan tukemisen kustannukset, 
euroa/henkilötyövuosi 21,7 19,7 27,6 29,5 36,0 32,3 53,4 53,0 -0,4
Muut työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen 
liittyvät kustannukset, euroa/henkilötyövuosi 23,4 56,4 57,1 161,7 59,4 -102,3
Koulutus- ja muu osaamisen kehittäminen
Koulutuskustannukset (henkilöstökoulutuk- 
sen ajan palkat ja muut koulutuskustannuk- 
set), euroa/henkilötyövuosi 1 004 1 179 1 016 1 129 1 152 1 260 1 270 1 077 1 275 198,2
Em. koulutuskustannusten %-osuus  
työvoimakustannuksista 3,2 3,3 3,4 2,7 2,9 2,3 2,8 2,5 2,8 0,3
Työterveydenhoito
Ennalta ehkäisevään työterveyshoitoon 
liittyvät työterveyspalvelun kustannukset 
bruttona, euroa/henkilötyövuosi 82,7 111,4 105,7 105,0 113,6 139,9 161,8 160,9 -0,9
Sairaudenhoitoon liittyvät työterveyspalvelu- 
jen kustannukset bruttona, euroa/henkilö- 
työvuosi 241,0 180,5 213,4 214,3 259,1 260,3 268,0 304,0 36,0  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

223

 

 
 

Vuosi
1997

Vuosi
1998

Vuosi
1999

Vuosi
2000

Vuosi
2001

Vuosi
2002

Vuosi
2003

Vuosi
2004

Erotus 
2005-
2004

T5. Kannustava palkinta
Kannustavien palkkausjärjestelmien piirissä 
olevien %-osuus henkilöstöstä 38,7 47,2 34,3 36,5 45,0 56,0 62,3 81,1 18,8
Henkilöiden, joilla työn vaativuus on arvioitu, 
%-osuus henkilöstöstä 53,3 64,0 47,4 50,5 63,2 72,2 82,3 89,0 6,7
Henkilöiden, joilla henkilökohtainen työtulos 
ja ammatinhallinta on arvioitu, %-osuus 
henkilöstöstä 37,5 55,4 45,1 42,9 53,7 65,0 77,0 85,7 8,7
Henkilöiden, jotka ovat saaneet 
henkilökohtaisen palkankorotuksen töiden 
vaativuuden tai vaativuusluokan noston 
seurauksena, %-osuus henkilöstöstä 7,4 4,2 4,0 4,4 4,1 4,0 6,6 2,6
Henkilöiden, jotka ovat saaneet 
henkilökohtaisen palkankorotuksen 
henkilökohtaisen työtuloksen, 
ammatinhallinnan ja muiden 
henkilökohtaisten ominaisuuksien 
perusteella, %-osuus henkilöstöstä 22,6 14,5 10,3 11,2 13,0 12,9 15,7 2,8
Henkilökohtaisen palkankorotuksen 
saaneiden palkankorotusten yhteismäärän 
(euroa) %-osuus ko. henkilöiden 
palkkasummasta 17,1 18,4 3,3 1,3 0,7 0,8 0,9 1,3 2,5 1,2

Ryhmäkohtaista tulospalkkiopalkkaa 
saaneiden %-osuus vuoden lopun 
henkilöstöstä 11,8 16,1 15,4 15,3 16,7 16,0 14,3 12,6 -1,7

Maksettujen ryhmäkohtaisten 
tulospalkkioiden (euroa) %-osuus 
organisaation palkkasummasta 0,3 1,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,2
Ryhmäkohtaisen tulospalkkiopalkan 
keskimääräinen suuruus, euroa/saaja 174,4 706,8 189,9 135,5 319,3 241,0 822,9 193,1 -629,9
Ylityökorvausten %-osuus organisaation 
palkkasummasta 1,4 0,9 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

T6.Tulokset
Taloudelliset ja muut toiminnan tunnusluvut
Liikevaihto/henkilötyövuosi, euroa 315751 249224 58812 72851 73360 67477 60056 54489 64548 10059
Toimintamenot/henkilötyövuosi, euroa 62761 62874 63852 59224 84163 62515 65192 62593 66295 3702
Liikevaihto/työvoimakustannukset, %-osuus 69,1 61,4 65,8 71,8 79 71 80 9,8
Toimintamenot/työvoimakustannukset, %-
osuus 223,9 118,7 103,4 98,9 114,1 140,1 140 134 136 2,4
Henkilötyövuoden hinta 
(työvoimakustannukset 
euroa/henkilötyövuosi) 35217 37924 41441 40456 40942 42370 44771 2401
Asiakastyytyväisyys vuonna 2002
98   Organisaation ulkoisten asiakkaiden, 
joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan 
systemaattisesti %-osuus ulkoisten 
asiakkaiden kokonaislukumäärästä 50,9 44,5 27,2 35,3 8,1
99   Asiakastyytyväisyysindeksi yhteensä, 
indeksi (indeksiarvot: 1=huono, 2=välttävä, 
3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erittäin hyvä)

4,1 4,0 3,6 4,1 0,5
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Liite 8  Tapaustutkimusorganisaation haastattelulomake: 
 Henkilöstötilinpäätöksen hyväksikäyttö Tekesissä – teknologian ja  
 innovaatioiden kehittämiskeskuksessa  
 
1. Miten organisaationne hyödyntää henkilöstötilinpäätösmenettelyä ja sen sisältämiä indi-

kaattoreita organisaation koko toimintaa tukevien henkilöstöstrategisten tavoitteiden 
saavuttamisessa yleensä ja henkilöstön johtamisprosesseittain? 

 
2. Miten organisaationne hyödyntää henkilöstötilinpäätösmenettelyä ja sen sisältämiä indi-

kaattoreita eri henkilöstön johtamisprosesseissa? 
1. Henkilöstön hankinnassa 
2. Henkilöstön kohdentamisessa 
3. Henkilöstön osaamisen johtamisessa 
4. Henkilöstön hyvinvoinnin johtamisessa 
5. Henkilöstön suorituksen johtamisessa 
6. Henkilöstön palkinnassa 
7. Henkilöstön tuottavuuden johtamisessa 

 
3 Edistetäänkö organisaatiossanne henkilöstötilinpäätösraporteilla organisaationne julki-

kuvaa asiakkaisiinne, valtiojohtoon ja muihin sidosryhmiin sekä omaan henkilöstöönne 
nähden? 

 
4 Miten henkilöstötilinpäätöstietoja hyödynnetään muissa johtamisjärjestelmissä (BSC, 

EFQM, Tulosprisma, KAIKU jne.)? 
 
5 Miksi HTP-indikaattoreita käytetään liian vähän? 
 
6 Mikä välineellinen vaikutus HTP-menettelyllä on ollut  

1. Organisaationne henkilöstöstrategioiden maastouttamiseen ja toteutukseen? 
2. Tuottavuuteen, vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen? 

 
7 Miksi tietoja ei käytetä riittävästi? 
 
8 Keskeiset kehittämistoiveet HTP-menettelylle Valtion työmarkkinalaitoksen tarjoamissa 

palveluissa ja oman organisaationne osalta? 
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