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1 JOHDANTO 

Henkilöstö on yrityksen toiminnan kulmakivi, joka on resurssina erityisen hau-

ras. Harva yritys selviäisi tilanteesta, jossa sen koko henkilökunta vaihtuisi 

kerralla. Henkilöstöjohtaminen on johtamisen lajina haastava, sillä siihen koh-

distuu painetta monelta suunnalta. Muuttuvassa maailmassa resurssien osaa-

mistarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa ja esimerkiksi digitalisaatio on muu-

tosvoima, joka ravistelee perinteisiä työn tekemisen normeja. 

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään henkilöstöjohtamista ja henkilöstöstrate-

giaa sekä siihen liittyviä osa-alueita. Teoriaosuus on toteutettu kirjallisuuskat-

sauksena, jonka tavoitteena on luoda työlle teoreettinen viitekehys ja selven-

tää henkilöstöjohtamisen ja -strategian avainkäsitteistöä. Kehittämistehtävän 

tavoitteena on parantaa kokonaisvaltaisesti henkilöstöjohtamisen laatua Flow-

plus Oy:ssä sekä laatia yritykselle vuoteen 2023 katsova henkilöstöstrategia, 

jonka avulla voidaan henkilöstöjohtamisen keinoin varmistaa liiketoimintastra-

tegisten tavoitteiden toteutuminen.  

 

Opinnäytetyön kehittämismenetelmänä käytetään lineaarista tutkimustyöme-

netelmää. Aineiston keruu tapahtuu henkilöstölle kohdistetuilla haastatteluilla 

ja kyselyinä, joiden tavoitteena on selvittää henkilöstöjohtamisen ja -käytäntei-

den nykytilaa yrityksessä sekä niihin kohdistuvia kehittämistarpeita. Varsinai-

nen toimenpideohjelman ja henkilöstöstrategian luontivaihe perustuu enem-

män tyypillisten strategiaprosessien läpiviennissä käytettäviin malleihin. 

 

Luvuissa 2 ja 3 perehdytään henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöstrategian teo-

riaan, kuten henkilöstön- ja henkilöstöresurssien johtamiseen, osaamisen joh-

tamiseen, rekrytointiin, työhyvinvointiin sekä suoritusarviointiin ja palkitsemi-

seen. Luvussa 4 määritellään tarkemmin työn kohdeyritys, kehittämistehtävä 

ja käytettävät kehittämismenetelmät. Luku 5 kertoo työn aiheena olevan hen-

kilöstöstrategian luomisprosessista ja esittelee sen lopputuleman. Luku 6 on 

yhteenveto.  
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2 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

Raymond Milesia pidetään ensimmäisenä henkilöstöjohtamisen käsitteistöä 

käyttäneenä tutkijana. Miles katsoi jo 1970-luvun puolivälissä, että johdon teh-

tävä on edistää henkilöstön mahdollisuuksia käyttää osaamistaan parhaalla 

mahdollisella tavalla. 1980-luvulla henkilöstöhallinto muuttui henkilöstöjohta-

miseksi, ja myöhemmin alettiin puhua myös strategisesta henkilöstöjohtami-

sesta. Tällöin voitiin katsoa syntyneen ensimmäiset henkilöstöjohtamisen mal-

lit, joita kehitettiin Michiganin ja Harvardin yliopistoissa. (Juuti ym. 2013, 21.) 

 

2.1 Henkilöstöjohtamisen kenttä 

Henkilöstöjohtaminen sisältää kaiken työnantaja- ja työntekijäpuolen välisen 

tarkoituksellisen toiminnan, jonka avulla varmistetaan liiketoiminnan kannalta 

tarvittava työvoima sekä sen osaaminen, hyvinvointi sekä motivaatio. Henki-

löstöjohtaminen voidaan jakaa kolmeen pääalueeseen, joita ovat henkilöstö-

voimavarojen johtaminen (Human Resource Management, HRM), työelä-

mäsuhteiden hoitaminen (Industrial Relationship, IR) sekä johtajuus ja esi-

miestyö (Leadership). (Viitala 2013, 20.)  

 

Käsitteenä henkilöstöjohtaminen on henkilöstövoimavarojen johtamista laa-

jempi, sillä se sisältää myös työnantajan ja työntekijäpuolen välisten pelisään-

töjen kehittämiseen ja ihmisten johtamiseen liittyvän toiminnan. Henkilöstöjoh-

tamisen rooli on turvata inhimillisiä voimavaroja, ratkaista ristiriitoja ja pyrkiä 

välttämään työnantajan ja työntekijöiden pahimmillaan lakkoihin johtavia rii-

toja. (Viitala 2013, 21.) 

 

Työelämäsuhteiden hoitamisen rooli korostuu, kun esimerkiksi joudutaan vä-

hentämään henkilöstöä, tuotantoa ulkoistetaan tai siirretään ulkomaille. Tällöin 

henkilöstöammattilaisia kuormittavat erityisesti neuvottelut ja henkilöstösuun-

nittelu. (Viitala 2013, 21.) 

 

Käytännön henkilöstöjohtamisesta vastaavat johtajat ja esimiehet muun mu-

assa palkkaamalla, palkitsemalla, kehittämällä, ohjaamalla, motivoimalla, arvi-
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oimalla ja kannustamalla työntekijöitä. Tietojärjestelmien kehittymisen ansi-

osta henkilöstötyö on siirtynyt enenevissä määrin esimiesten harteille. (Viitala 

2013, 21.) 

 

2.2 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 

Henkilöstövoimavarojen johtaminen voidaan jakaa kahteen ajattelutapaan, ko-

vaan ja pehmeään. Kova HRM käsittelee henkilöstöä resurssina muiden jou-

kossa ja on lähestymistavaltaan rationaalisempi. Tarkastelussa painotetaan 

kustannustehokkuuden näkökulmaa sekä liiketoiminta- että henkilöstöstrate-

gian välistä yhteyttä. Henkilöstötoimintojen oleellisimpina tehtävinä pidetään 

muun muassa henkilöstön hankinta- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämistä. 

Ajattelumallin mukaan henkilöstöä voidaan ohjata kannustimienavulla toimi-

maan yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Sen sijaan pehmeä HRM katsoo hen-

kilöstöä enemmän voimavarana kuin kustannuksena. Sitoutuneella, osaavalla 

ja tyytyväisellä henkilöstöllä katsotaan olevan merkittävä vaikutus liiketoimin-

nan menestykseen. Ajatellaan, että ihmiset jotka kokevat voivansa vaikuttaa 

asioihin ja kehittyvänsä, työskentelevät kovimmin yhteisten tavoitteiden eteen. 

(Viitala 2013, 41–42.) 

 

Useimmiten kova ja pehmeä ajattelumalli esiintyvät rinnakkain. Monesti mo-

lempia näkemyksiä esiintyy yrityksen sisällä esimerkiksi siten, että johto ja 

omistavat uskovat kovempaan linjaan mutta henkilöstöammattilaiset ja työnte-

kijät katsovat asioita pehmeämpien arvojen kautta. (Viitala 2013, 41–42.) 

 

2.3 Henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja tehtävät 

Yrityksen henkilöstöjohtamisen keskeisimpinä tavoitteina voidaan pitää kykyä 

pystyä hankkimaan tarvitsemiaan ja haluamiaan työntekijöitä sekä pystyä var-

mistamaan muun muassa motivoinnin ja palkitsemisen keinoin olosuhteet, 

joissa työn tekemisen lähtökohdat ovat kunnossa. Jokainen organisaatio mää-

rittelee omat henkilöstöjohtamisen tavoitteensa tarkemmin henkilöstöstrategi-

assa. 

 

Yleinen haaste henkilöstöjohtamisen tavoitteiden toteutumisessa on yrityk-

sestä puuttuva henkilöstöosaaminen. Tästä seurauksena on se, että johto ei 



10 

pidä henkilöstöasioita riittävän olennaisessa osassa ja henkilöstön rooli näh-

dään enemmän kustannus- kuin tuotantotekijänä. Vaikka yrityksen johto usein 

saattaa korostaa henkilöstön asemaa tärkeänä tai jopa tärkeimpänä voimava-

rana, on totuus arjessa kuitenkin toisenlainen. (Kauhanen 2010, 16–17.) 

 

2.4 Strateginen henkilöstöjohtaminen 

Riitta Viitalan (2013) mukaan strateginen henkilöstöjohtaminen voidaan jakaa 

kahteen ajattelumalliin, yhteensopivuusajatteluun ja voimavaralähtöiseen ajat-

teluun. Yhteensopivuusajattelussa, joka on suuntauksista yleisempi, pidetään 

tärkeänä, että henkilöstöstrategia on liiketoimintastrategian kanssa saman-

suuntainen. Sen mukaan henkilöstöjohtamisen tulee huolehtia että muun mu-

assa henkilöstöpolitiikka, toimintafilosofia, yrityksen rakenne ja henkilöstövoi-

mavarojen johtaminen tukevat strategisia päämääriä. Nämä edellä mainitut 

osa-alueet sopeutetaan yrityksen ulkoisten tekijöiden kanssa. Näiden keski-

näinen yhteys on esitetty kuvassa 1. Ongelmallista yhteensopivuusmallissa 

on, että siinä ei oteta huomioon liiketoimintastrategian epäonnistumista tai 

vain osittaista onnistumista, joka vaikuttaa myös strategisen henkilöstöjohta-

misen onnistumiseen. (Viitala 2013, 53–55.) 

 

Voimavaralähtöisessä ajattelussa keskitytään sen sijaan tunnistamaan sisäi-

siä voimavaroja. Strategian luominen ei perustu vain toimintaympäristön ana-

lysoimiseen vaan enemmänkin omien kyvykkyyksien ja osaamisten tunnista-

miseen. Liiketoimintastrategia muodostetaan näiden voimavarojen ympärille, 

joilla uskotaan saatavan kilpailuetua markkinoilla. Osaamisen ja kyvykkyyden 

ollessa strategian keskiössä, on henkilöstövoimavarojen johtamisella merkit-

tävä rooli strategian toteuttamisessa. Tällaista resurssiperustaista mallia pide-

tään tietynlaisena ihannemallina, joka kuitenkin harvoin toteutuu.  

 

Yleensä yhteensopivuusajattelu- ja voimavaralähtöinen ajattelumalli ovat mo-

lemmat käytössä eikä niiden erottaminen toisistaan ole helppoa. Toimialan 

vaikutus on suuri, sillä esimerkiksi palveluyrityksissä nojataan enemmän tie-

tysti olemassa olevaan osaamiseen, kun taas tuotantoteollisuudessa vaikutta-

vat enemmän toimintaympäristön uhat ja mahdollisuudet. (Viitala 2013, 53–

56.) 
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Kuva 1. Yhteensopivuusmalli (Fombrun ym. 1984) 

 

Strategisen henkilöstöjohtamisen kehittymiseen ovat merkittävästi vaikutta-

neet Michiganin ja Harvardin yliopistoissa tehty työ. Harvardin mallissa (kuva 

2) tarkastellaan sidosryhmien merkitystä organisaatiolle. Mallin mukaan henki-

löstö on yrityksen keskeisin sidosryhmä ja henkilöstöjohtamista tarkastellaan-

kin henkilöstön näkökulmasta. Harvardin mallissa puhutaan politiikka-aree-

noista, joista merkittävin on henkilöstön vaikutusvalta. Muita politiikka-aree-

noita ovat työhön liittyvät järjestelmät, palkitsemisjärjestelmät ja henkilöstövoi-

mavarat. Harvardin malli on henkilöstöjohtamiseen vaikuttavat sisäiset ja ul-

koiset tekijät toisiinsa kytkevä systeemiteoria. Yksilö-, organisaatio- ja yhteis-

kunnallinen taso pyritään sovittamaan yhteen johdon toimien kautta niin sano-

tulla henkilöstövoimavarojen virtaamisella, jolla tarkoitetaan yksilöiden tarpei-

den ja organisaation odotuksien yhteensovittamista. Henkilöstövoimavarojen 

suotuisan virtaamisen ja henkilöstön osallistamisen kautta henkilöstö on työ-

hönsä motivoituneita, yritykselle uskollisia ja suoriutuu tehtävistään hyvin sekä 

yritys saa hyviä työntekijöitä. (Juuti ym. 2013, 23–24.)    
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Kuva 2. Harvardin henkilöstöjohtamisen malli (Juuti ym. 2013) 

 

Michiganin mallissa henkilöstöjohtaminen, organisaation strategia ja rakenne 

pyritään sopeuttamaan yhteen, sillä toimintaympäristön taloudelliset, teknolo-

giset ja sosiaaliset tekijät sekä niiden muutokset vaativat uudenlaista henkilös-

töjohtamisen näkökulmaa. Organisaation tuloksellisuuden katsotaan olevan 

yhteistulos henkilöstöjohtamisen perustoiminnoista, joita ovat henkilöstön va-

linta, suorituksen arviointi, palkitseminen, sekä töiden, ihmisten ja organisaa-

tion kehittäminen. Suurin painoarvo on suorituksen johtamisella, jota pyritään 

tukemaan suoritusten arvioinneilla, henkilövalinnoilla, palkitsemistavoilla ja 

osaamisen kehittämisellä. Michiganin henkilöstöjohtamisen malli on esitetty 

kuvassa 3. (Juuti ym. 2013, 24–25.)    
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Kuva 3. Michiganin henkilöstöjohtamisen malli (Fombrun ym. 1984) 

 

Guestin mallissa (kuva 4) henkilöstön kehittäminen ja muut henkilöstöjohtami-

sen toimet pyritään kytkemään suorituksen johtamiseen tavoitteena vahvistaa 

sekä yksilön että organisaation suorituskykyä henkilöstötoimintojen välistä yh-

teensopivuutta parantamalla. (Juuti ym. 2013, 25.)   

 

 

Kuva 4. Guestin henkilöstöjohtamisen malli (Guest 1989; 1997) 
 

Tunnetuimpana henkilöstöjohtamisen mallina pidetään Ulrichin mallia, jossa 

on pyrkimys yhdistää toisiinsa strategiset tavoitteet ja operatiivinen toiminta 
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sekä toisaalta henkilöstöjohtamisen käytännöt ja ihmisten kanssa käytävä 

vuorovaikutus. Tavoitteena on turvata strategian kannalta tärkeä osaaminen ja 

sitä kautta ylläpitää kilpailukykyä myös tulevaisuudessa. Ulrichin mukaan hen-

kilöstöammattilaisten on määritettävä tavoitteensa liiketoiminnan kumppa-

neina, jotta henkilöstöjohtamisen tavoitteet voidaan saavuttaa. Mallissa henki-

löstöjohtamista lähestytään henkilöstöammattilaisten painopistealueiden 

kautta (kuva 5), jotka ovat jaettu niin strategiseen- ja operatiiviseen näkökul-

maan kuin myös ihmisten- ja prosessien johtamisen näkökulmiin. Ulrichin mal-

lissa korostetaan henkilöstöjohtamisen roolia strategisena kumppanina, jonka 

tehtävänä on sovittaa henkilöstöstrategiat ja henkilöstökäytännöt liiketoiminta-

strategiaan. (Juuti ym. 2013, 25–27.)   

 

 

Kuva 5. Henkilöstöjohtamisen tehtävät (Ulrich 1997) 

 

 

3 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 

Strategiat voidaan jaotella kolmelle tasolle, jotka ovat yritysstrategia, liiketoi-

mintastrategia sekä operatiivisen tason strategiat, kuten esimerkiksi henki-
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löstö-, markkinointi- ja kehitysstrategia. Operatiivisia strategioita käytetään lii-

ketoimintastrategian toteuttamisen välineinä. Henkilöstöstrategiassa määritel-

lään henkilöstöjohtamisen keinot, joilla varmistetaan liiketoimintastrategian ta-

voitteiden toteutuminen. Näitä ovat esimerkiksi yrityksessä tarvittava osaami-

nen sekä henkilöstön määrä ja rakenne. Yrityksen liiketoimintastrategiassa 

määritellään visio, johon yritys tähtää. Henkilöstöstrategiassa tulisi olla määri-

tetty henkilöstövisio, joka peilaa tarvittavia henkilöstövoimavaroja ja osaamista 

liiketoimintavisioon. Oleellisia osa-alueita henkilöstöstrategiassa ovat muun 

muassa osaamisen kehittäminen, rekrytointitoimenpiteet, tavoitteiden asetta-

minen ja arviointi, työhyvinvointi, palkitseminen ja henkilöstöjohtamisen kehit-

täminen. Henkilöstöstrategiassa määritellään myös tärkeitä henkilöstöasioihin 

liittyviä toimintatapoja, kuten millainen on yrityksen henkilöstöorganisaatio ja 

mitä toimia tehdään itse ja mitä ostetaan ostopalveluna yrityksen ulkopuolelta. 

Usein pienemmissä yrityksissä laaditaan yksi keskitetty henkilöstöstrategia, 

mutta suuremmissa konserneissa henkilöstöstrategia on liiketoimintastrate-

gian tapaan yleensä liiketoiminta- tai tulosyksikkökohtainen. (Viitala 2013, 50–

52.) 

 

Strategisessa mielessä yrityksen toimintaympäristöä tarkastellaan sekä ulkoi-

sen- että sisäisen ympäristön näkökulmasta. Oleellisimpia ulkoisen ympäris-

tön henkilöstövoimavaroihin vaikuttavia mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä tulisi 

tarkastella ainakin esimerkiksi markkina-alueen ja toimialan suhdannevaihte-

lun ja kilpailutilanteen, poliittisen tilanteen ja lainsäädännön, teknologian, työ-

markkinatilanteen sekä toimialan kulttuurin näkökulmasta. On oleellista huomi-

oida, että jotkin tekijät toimintaympäristössä voivat muuttua nopeastikin ja ne 

voivat olla vaikeasti ennakoitavissa. Toisaalta esimerkiksi toimialan toiminta-

kulttuuri on yleensä suhteellisen vakiintunut ja sen muuttaminen on organisaa-

tion näkökulmasta hankalaa. (Kauhanen 2010, 23–24.) 

 

Yrityksen sisäinen ympäristö koostuu sekä henkilöstöllisistä että organisatori-

sista tekijöistä. Ympäristön nykyistä tilannetta kartoitettaessa tulisi kiinnittää 

huomiota ainakin henkilöstön rakenteeseen, osaamistasoon, asennoitumi-

seen, suoritukseen ja tuottavuuteen, kehityspotentiaaliin, sitoutuneisuuteen 

sekä tyytyväisyyteen. Osa tiedoista on ajantasaisesti saataville, mutta joitakin 

tekijöitä tulee säännöllisesti selvittää esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyillä ja 
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henkilöstön haastatteluilla. Näiden tietojen pohjalta voidaan muodostaa näke-

mys organisaation henkilöstön nykytilanteesta ja arvioida tarvittavia muutos- ja 

kehitystarpeita. Henkilöstöstrategiaan ja sen toteutumiseen vaikuttavia hallin-

nollisia asioita ovat muun muassa yrityksen koko, teknologia sekä organisaa-

tiorakenne ja -kulttuuri. Organisaation koko vaikuttaa muun muassa siihen, 

minkä verran resursseja yritys tarvitsee toimintansa pyörittämiseen. Perintei-

sesti teollisuuden aloilla yrityksen organisaatio on hierarkkisempi kuin esimer-

kiksi palvelualoilla. Organisaation rakenteella tarkoitetaan työtehtävien välistä 

suhdetta toisiinsa nähden ja sitä kuvaa hyvin organisaatiotasojen määrä. Or-

ganisaatio voidaan myös jakaa erilaisiin osastoihin esimerkiksi toiminto-, asia-

kas- ja tuotepohjaisella jaottelulla tai maantieteellisesti. Usein varsinkin suu-

remmissa yrityksissä erilaisia jaotteluita käytetään samanaikaisesti. Organi-

saatiokulttuuriin merkittävästi vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa organi-

saation ikä ja toimiala, vallitseva kilpailutilanne, yrityksen omistuspohja, fyysi-

nen sijainti ja henkilöstön rakenne. Organisaatiokulttuurin muuttamisen katso-

taan olevan erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta. (Kauhanen 2010, 25–27.) 

 

Liiketoimintastrategia ja henkilöstöstrategia voivat kulkea kokonaisvaltaisesti 

käsi kädessä tai olla täysin toisistaan erillisiä suunnitelmia. Torrington ym. 

(2001) kuvaavat niiden välistä yhteyttä viidellä erilaisella tavalla, jotka ovat esi-

tetty kuvassa 6.  

 

Ensimmäisessä kohdassa strategiat ovat riippumattomia. Toisessa kohdassa 

kuvataan strategioita yhteensopivuusmallin mukaisesti. Ensin laaditaan liike-

toimintastrategia ja sen pohjalta henkilöstöstrategia. Kolmannessa mallissa 

strategioiden välillä on vuorovaikutteinen yhteys, mutta liiketoimintastrategia 

on edelleen hallitsevampi. Henkilöstöstrategia kuitenkin otetaan huomioon lii-

ketoimintastrategian muodostamisessa. Neljäs kohta on vaihtoehto, jossa 

strategioita katsotaan kokonaisuutena ja ne on laadittu toinen toisensa huomi-

oiden. Vaihtoehto korostaa henkilöstön asemaa keskeisenä kilpailutekijänä. 

Viimeisessä kohdassa henkilöstöstrategia on hallitsevampi osapuoli ja vaikut-

taa liiketoimintastrategian muodostumiseen. Tässä vaihtoehdossa korostetaan 

vielä edellistäkin enemmän henkilöstön ja sen osaamisen roolia kilpailuedun 

saamisessa. (Viitala 2013, 56–57.) 
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Kuva 6. Liiketoimintastrategian ja henkilöstöstrategian väliset yhteydet (Torrington ym. 2001) 

 

Strategioiden välistä suhdetta voidaan peilata myös reaktiivisella ja proaktiivi-

sella ulottuvuudella. Proaktiivisessa tilanteessa henkilöstöjohdolla on merkit-

tävä rooli strategiaprosessissa ja henkilöstövoimavarat otetaan huomioon pro-

sessin eri vaiheissa. Reaktiivisessa tilanteessa taas henkilöstöjohtamista so-

velletaan liiketoimintastrategian tavoitteisiin ja vaatimuksiin. Tällöin henkilöstö-

johdon edustajat eivät osallistu varsinaiseen strategiaprosessiin vaan pyrkivät 

henkilöstöjohtamisen keinoin mahdollistamaan strategian toteutumisen. (Vii-

tala 2013, 57.)   

 

Henkilöstöstrategian tehtävät voidaan jakaa neljään kohtaan (kuva 7), joista 

Luoma (2019) puhuu tulokulmina. Ensimmäinen tulokulma on ”Henkilöstöstra-
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tegia yleisinä henkilöstöön liittyvinä linjavetoina”. Henkilöstöstrategian perus-

olemus on kuvata tilaa, johon organisaatio haluaa edetä. Siinä kuvataan myös 

ne henkilöstöjohtamisen periaatteet, joiden avulla organisaatio saavuttaa tä-

män tilanteen. Linjanvetoa kaipaavia tekijöitä ovat muun muassa henkilöstön 

määrä ja laatu, osaaminen nyt ja tulevaisuudessa, suorituksen mittaaminen, 

rekrytointi, palkitseminen ja osaamisen kehittäminen. Linjavetojen tekeminen 

on enemmän koko johdon, kuin vain henkilöstöjohdon vastuulla, sillä henkilös-

töjohdon näkemys käytössä olevan tiedon perusteella nykytilasta ja tulevai-

suuden tahtotilasta voi olla liian suppea. Nämä linjavedot antavat myös koko 

henkilöstölle kuvan henkilöstöjohtamisen painotuksista ja linjauksista organi-

saatiossa. (Luoma 2009, 59–60.) 

 

Toinen tulokulma on ”Henkilöstöstrategia liiketoimintastrategian täsmentä-

jänä”. Tämä tulokulma edellyttää, että organisaatiolla on olemassa liiketoimin-

tastrategia. Liiketoimintastrategiasta etsitään suoria tai epäsuoria viittauksia, 

joissa henkilöstöä pidetään vahvuustekijöinä. Näiden asioiden läpikäynti tuo 

hyvin esille sen, miten henkilöstönäkökulmat on otettu huomioon liiketoiminta-

strategiaprosessissa. Henkilöstöstrategian tulee syventää ja laajentaa näitä lii-

ketoimintastrategiasta löydettyjä näkökulmia henkilöstön roolista kilpailuteki-

jänä siten, että niille voidaan laatia kehitystoimenpiteitä ja viestiä niistä ym-

märrettävästi koko organisaatiolle. (Luoma 2009, 61–62.) 

 

Kolmas tulokulma on ”Henkilöstöstrategia erottuvuuden tuojana”. Kuten liike-

toimintastrategian, niin myös henkilöstöstrategian tulisi olla poikkeava kilpaili-

joiden vastaavasta strategiasta. Sen tehtävä on selventää, millä tavoin henki-

löstöjohtamisen osa-alueet tuottavat lisäarvoa yrityksen kokonaistoiminnalle. 

Tämän tulokulman suurin hyötyjä on yrityksen ylin johto, joka saa käsityksen 

niistä henkilöstöjohtamisen kannalta tärkeimmistä strategisista suunnista. 

(Luoma 2009, 63–64.) 

 

Neljäs tulokulma on ”Henkilöstöstrategia HR-funktion toiminnan kehittäjänä”. 

Jos organisaatiossa ei ole erikseen varsinaista HR-funktiota, on vastuu henki-

löjohtamisesta integroitunut muun organisaation harteille. Suomalaisissa orga-

nisaatioissa on tyypillistä, että vasta yli sadan hengen yrityksistä löytyy henki-

löstöpuolen ammattilaisia. Organisaation HR-funktion kyky osaamisensa ja 
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toimintansa kehittämiseen tulisi käydä ilmi henkilöstöstrategiasta. Tämä tar-

kastelu on mahdollista silloinkin, kun HR-funktio on integroitunut osaksi orga-

nisaation muuta johtamista. HR-funktion toiminnollisuuteen vaikuttaa myös yri-

tyksen henkilöstöjohtamisen organisointi. Olennaista onkin huomioida, että or-

ganisaatiossa tunnistetaan kaikki henkilöstöjohtamisen tehtäväalueet ja ne 

saavat tarpeeksi resursseja ja huomiota. Henkilöstöjohtamisessakaan ei ole 

tarpeen pyrkiä omavaraisuuteen vaan esimerkiksi jopa henkilöstöpäällikön 

palveluita voidaan ostaa palvelun tarjoajilta. Neljännen tulokulman suurin 

edunsaaja on HR-funktio ja sen kautta koko organisaatio. (Luoma 2009, 64–

66.)   

 

 

Kuva 7. Henkilöstöstrategian tehtävät (Luoma 2009) 

 

Henkilöstöstrategian toteutuksen apuna käytetään henkilöstöpolitiikkaa, joka 

määrittelee sen toimenpiteet, vastuut ja aikataulut. Henkilöstöpolitiikka voi ja-

kautua esimerkiksi rekrytointi-, kehittämis- ja palkkapolitiikkaan. (Viitala 2013, 

52.)  
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3.1 Henkilöstösuunnittelu 

Yrityksen henkilöstösuunnitelma on työväline, joka auttaa toiminaan lyhyellä 

aikavälillä henkilöstöstrategian mukaisesti. Se on kokonaisuus, joka muodos-

tuu useammasta pienemmästä, osa-aluekohtaisesta suunnitelmasta. Henki-

löstösuunnittelun päämääränä on varmistaa, että yrityksellä on tulevaisuu-

dessa oikea määrä resursseja, oikealla osaamisella ja oikealla paikalla. Suun-

nitelmassa otetaan huomioon myös keinot, joilla muun muassa osaamista ja 

hyvinvointia voidaan ylläpitää ja kehittää.  

 

Myös henkilöstösuunnittelu voidaan jakaa kovaan ja pehmeään ajattelumalliin. 

Kova henkilöstöjohtaminen on hyvin rationaalista ja sitä johdetaan ylhäältä 

pain tiukasti ja systemaattisesti. Toiminta noudattaa tiukasti liiketoimintastrate-

giaa ja henkilöstön nähdäänkin paljolti menoeränä. Pehmeä henkilöstösuun-

nittelu taas on prosessina joustavampi, ja se on suunniteltu yhdessä henkilös-

töasiat huomioiden. Henkilöstö myös nähdään pääomana ja toiminta joustaa 

vallitsevan tilanteen mukaan. Siinä luodaan suuntaviivat, mutta niiden sisällä 

annetaan organisaatiolle vapauksia toimia. Viime vuosikymmenien suuntaus 

on ollut, että henkilöstösuunnittelu on muuttunut strategisempaan ja samalla 

myös pehmeämpään suuntaan. Yksi syy tähän on se, että toimintaympäristön 

muuttuessa nopeasti henkilöstösuunnitelma ei voi enää olla pelkästään täs-

mällinen ja numeerinen, vaan nykyään otetaankin enemmän huomioon muun 

muassa henkilöstön osaamistarpeita. (Viitala 2013, 57–59.) 

 

Yleensä henkilöstösuunnittelu tapahtuu yrityksen toiminnan suunnittelun yh-

teydessä ja se voidaan jaotella vuodeksi eteenpäin kvartaaleittain. Pidemmän 

aikavälin suunnitelmat laaditaan tavallisesti henkilöstöstrategian yhteydessä. 

(Viitala 2013, 62.) 

 

Henkilöstösuunnitelman aikajänne tulee määrittää oman toimialan ja liiketoi-

minnan mukaisesti. Koska henkilöstösuunnitelman tulee vastata myös tulevai-

suuden resursseista, on pystyttävä tuottamaan ennusteita työvoiman ulkoi-

sesta ja sisäisestä tarjonnasta sekä sen tarpeesta esimerkiksi yksiköittäin tai 

alueittain. Sisäisen työvoiman tarjontaa arvioitaessa tulisi ottaa huomioon hen-

kilöiden osaamisprofiili, mutta myös heidän toiveet ja tarpeet. (Kauhanen 

2010, 62–64.) 
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Brahamin (1994) tavoitteellisen henkilöstösuunnittelun mallissa pyritään tun-

nistamaan resurssivaje analysoimalla yrityksen ulkoista ja sisäistä ympäristöä, 

organisaatiokulttuuria ja strategiaa. Tältä pohjalta laaditaan suunnitelma hen-

kilöstötoimenpiteille, joita ovat muun muassa osaamisen kehittäminen, sitout-

taminen ja rekrytointisuunnitelmat. Tietyssä tilanteessa tällaisia toimenpiteitä 

voi olla myös työvoiman vähentäminen. Suunnitelmia tulee tarpeen mukaan 

päivittää ja niiden toteutumista seurata säännöllisesti. Malli toimii parhaiten toi-

mialoilla, joissa on mahdollista tehdä edes jokseenkin luotettavia ennusteita. 

Henkilöstösuunnitelma tulisi laatia esimerkiksi viiden vuoden tähtäimellä, 

mutta pitkän aikavälin suunnittelussa arvaamattomat muutokset esimerkiksi 

taloudessa muuttavat tilannetta merkittävästi. Lyhyen aikavälin suunnittelua 

pidetään kuitenkin enemmän operatiivisena kuin strategisena suunnitteluna. 

Brahamin tavoitteellisen henkilöstösuunnittelun malli on kuvattu kuvassa 8. 

(Salojärvi 2009, 122–123.) 

 

Yhteistoimintalain 16. § velvoittaa yrityksiä laatimaan vähintään seuraavaa 

vuotta koskevan henkilöstösuunnitelman, jossa tuotanto- ja toimintanäkymiin 

perustuen kuvataan toimia henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi 

ja ylläpitämiseksi. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi myös ainakin henkilöstön 

rakenne ja määrä sekä arvio niiden kehityksestä, eri työsuhdemuotojen käyt-

töperiaatteet, arvio osaamisesta sekä sen vaatimuksissa tapahtuvista muutok-

sista. Näiden lisäksi on kuvatta myös edellä mainittujen suunnitelmien ja ta-

voitteiden seurantamenetelmät. (Yhteistoimintalaki 30.3.2007/334.) 
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Kuva 8. Tavoitteellisen henkilöstösuunnittelun malli (Braham 1994) 

 

Dynaamisen henkilöstösuunnittelun mallissa (Luoma & Salojärvi 2007) on tar-

koitus luoda skenaarioita, eli tulevaisuuskäsikirjoituksia. Skenaariossa tulee 

ottaa huomioon sekä yrityksen strategiset tavoitteet että toimintaympäristön 

mahdolliset muutokset. Skenaarioista valitaan se, joka todennäköisimmin ku-

vantaa tulevaisuuden tilannetta ja sen pohjalta aletaan laatia henkilöstösuun-

nitelmaa. (Salojärvi 2009, 123–124) Skenaarioihin perustuvaa dynaamista 

henkilöstösuunnittelun vaiheita, menetelmiä, tuloksia ja toimijoita on kuvattu 

yksityiskohtaisemmin taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Dynaamisen henkilöstösuunnittelun malli (Luoma ym. 2007) 

 

 

3.1.1 Henkilöstösuunnitelman tavoitteet 

Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan hoitamiseen 

tarvittavan työvoiman määrä ja rakenne sekä se, että työvoima kohdistuu oi-

kea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Suunnitelmassa myös optimoidaan henkilös-

tökustannuksia, turvataan tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarvittava osaa-

minen, huolehditaan henkilöstön motivaatiosta ja hyvinvoinnista ja linjataan 

keinoja henkilöstön määrän säätelyyn. Henkilöstösuunnitelman kautta saata-

via tietoja ovat muun muassa henkilöstön lisäämis- ja vähentämistarve, osaa-

misen kehittämissuunnitelma, sijaisuus- ja varahenkilösuunnitelma, henkilös-

töbudjetit, hyvinvoinnin edistämissuunnitelma ja henkilöstötoimintojen kehittä-

mistarpeet. Henkilöstösuunnittelu voi pitää sisällään myös organisaation ra-

kenteellista suunnittelua, kuten prosessien ja yksiköiden vastuita. Suunnitel-

maan voi sisältyä myös esimerkiksi tehtävänkuvaan liittyviä yksilötason määri-

tyksiä. (Viitala 2013, 59–60.) 
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Henkilöstösuunnitelma voi olla hyvin järjestelmällinen ja harkittu, hyvin doku-

mentoitu suunnitelma. Toisaalta se voi olla myös vain yrittäjän tai toimitusjoh-

tajan ajatuksia tulevista muutostarpeista henkilöstöresursseihin liittyen. Käy-

tännössä jokainen yrityksessä tehtävä muutos aiheuttaa jonkinlaisia henkilös-

tötoimenpiteitä ja henkilösuunnittelu onkin osa yrityksen normaalia toiminnan-

suunnittelua. (Viitala 2013, 59–60.) 

 

Yrityksen tulisi henkilöstösuunnitelmassa pystyä varautua yllättäviin muutok-

siin organisaatiossa. Yksi hyvä keino siihen on seuraajasuunnittelu, jossa yri-

tyksen johto pyrkii havaitsemaan soveltuvia ja päteviä henkilöitä eri tehtäviin ja 

eliminoimaan näin avainhenkilöiden mahdollisten poislähtemisten aiheuttamia 

vaikutuksia. Seuraajasuunnitelmaan liittyvistä asioista voidaan tiedottaa henki-

löstölle avoimesti tai pitää pelkästään ylimmän johdon tiedossa. (Kauhanen 

2010, 66.)  

 

3.1.2 Henkilöstösuunnitteluprosessi 

Tavallisesti henkilöstösuunnitteluprosessi etenee järjestelmällisesti. Se lähtee 

liikkeelle liiketoimintastrategiasta ja etenee kohti yksityiskohtaisempia henki-

löstöön liittyviä suunnitelmia. Prosessi alkaa kartoituksella, jossa selvitetään 

nykytilanne ja kuva tulevaisuudesta. Yrityksen strategian ja muiden suunnitel-

mien pohjalta selvitetään henkilöstötarve (määrä, laatu ja sijoittuminen). Tältä 

perustalta arvioidaan olemassa olevat henkilöstöresurssit ja tarkastellaan hen-

kilöstön saatavuutta työvoimamarkkinoilta. (Viitala 2013, 61.) 

 

Toisessa vaiheessa luodaan ennuste, jossa huomioidaan tulevat työvoimatar-

peet ja se mitä olemassa olevasta osaamisesta on käytettävissä. Tältä poh-

jalta voidaan määritellä, että mitä osaamista ja kuinka paljon sitä on vielä han-

kittava strategian toteuttamisen mahdollistamiseksi. Kolmas vaihe on suunni-

telman laadinta tarvittavien henkilöstömuutosten toteuttamiseksi. Ylätasolla 

vaihtoehtoja on käytännössä kolme, eli henkilöstöä rekrytoidaan lisää, vähen-

netään tai henkilöstövoimavarat pidetään nykyisellään. Suunnitelmassa voi-

daan käsitellä myös pienempiä nyansseja, kuten rekrytointiin, henkilöstön siir-
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toihin ja palkitsemiseen liittyviä asioita. Neljäntenä on suunnitelmien toteutuk-

sen ja arvioinnin vaihe. Suunnitelmia voidaan muuttaa ja suunnata tarvitta-

essa uudelleen. (Viitala 2013, 61–63.) 

 

Henkilöstösuunnitelmasta vastaavat yleensä henkilöstöammattilaiset, mutta 

prosessiin osallistuu usein myös eri osa-alueilta ja eri organisaatiotasoilta tule-

via henkilöitä. Esimiehet vastaavat oman vastuualueensa henkilöstösuunnitte-

lusta sillä heillä on paras tieto omien alaistensa tilanteesta ja tarvittavista kehi-

tystoimista. (Viitala 2013, 61–63.) 

 

Vaikka henkilöstösuunnittelu on enemmän tulevaisuuden ennustamista, voi-

daan siinä käyttää hyväksi jo olemassa olevaa tietoa esimerkiksi henkilöstöstä 

ja työtehtävistä. Tulevan arvioinnin pääpaino on markkinoiden ja toimialan ke-

hityksen ennakoinnissa ja strategisten tavoitteiden kannalta vaadittavissa hen-

kilöstövoimavaroissa. Olennaista on ennakoida myös työmarkkinoiden uu-

tosta, eli miten tarvittavaa työvoimaa on saatavilla. (Viitala 2013, 64–65.) 

 

3.1.3 Kasvupolku 

Kasvupolulla tarkoitetaan työntekijöiden mahdollisuutta siirtyä toisiin tehtäviin 

yrityksen sisällä. Toisin kuin urapolku, jossa siirrytään pääsääntöisesti hierark-

kisesti ylöspäin, voi kasvupolulla siirtyä myös sivuttaissuunnassa tai alaspäin. 

Organisaatiosta löytyy aina tehtävän vaihtoon mieliviä henkilöitä, mutta usein 

ongelmana on mahdottomuus tuoda halukkuuttaan esille riittävissä määrin. 

(Kauhanen 2010, 65.) 

 

Huonon johtamisen lisäksi juuri puutteelliset kasvupolut ovat yleisiä syitä joita 

yrityksestä pois lähtevät työntekijät ilmoittavat lähtönsä syiksi. Henkilöstön si-

säisillä siirroilla saavutetaan joustavuutta ja tiedon siirtymistä. Se myös edes-

auttaa pitämään vaihtuvuuden pienenä, joka on yrityksen toiminnan jatkuvuu-

den kannalta merkittävä tekijä. Henkilöstön tehtävän vaihdoille voidaan henki-

löstöstrategiassa asettaa esimerkiksi vuositavoite. (Kauhanen 2010, 65–66.) 

 

3.1.4 Henkilöstösuunnittelun mittarit 

Henkilöstön määrä on yksinkertaisimmillaan henkilöstön lukumäärä, mutta sen 

arvona voidaan käyttää myös henkilötyövuotta. Henkilötyövuosi on työmäärän 
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mittayksikkö, jonka laskennallisena arvona käytetään 220 työpäivää vuo-

dessa. Henkilöstön työpanosta voidaan seurata kahdella tunnusluvulla, brutto- 

ja nettotyöpanoksella. Bruttotyöpanos sisältää kaikki työtunnit, joista työehto-

sopimuksen mukaan maksetaan palkkaa. Nettotyöpanos on taas se osa, joka 

kohdistuu työn tekemiseen ja siitä on vähennetty esimerkiksi palkalliset pois-

saolot. Se myös sisältää muun muassa ylityöt. (Viitala 2013, 66–67.) 

 

Henkilöstömäärän lisäksi yrityksessä seurataan sen vaihtuvuutta. Suuri vaih-

tuvuus voi aiheuttaa tehokkuuteen ja laatuun liittyviä ongelmia. Vaihtuvuuden 

toivotaan olevan vähäistä ja monella alalla vaihtuvuuden toivotaan olevan noin 

5 prosentin luokkaa. (Viitala 2013, 66–67.) 

 

3.2 Osaamisen johtaminen ja kehittäminen 

3.2.1 Osaamisen johtamisen tavoitteet 

Osaamisen johtamisen tavoitteena on varmistaa kilpailukyvyn kannalta tärkeä 

osaamispohja yrityksen jokaisella tasolla. Osaamisen johtamiseen liittyvät 

asiat ovat tiedostettuja, mutta terminä se on kuitenkin yleisesti hieman vie-

raampi. Usein osaamisen johtaminen liitetäänkin vain osaamisen arviointeihin 

ja kouluttamiseen. Osaamisen johtamiseen kuuluu kaikki se aktiviteetti, jolla 

yrityksen tarvitsemaa osaamista voidaan vaalia, kehittää, uudistaa ja hankkia. 

Osaamisen johtamisen määrittäminen yksinkertaisesti on haastavaa, sillä se 

on hyvin monitahoinen kokonaisuus. Tämän vuoksi jokaisen yrityksen olisikin 

hyvä hahmottaa oma visuaalinen malli osaamisen johtamisen kokonaisuu-

desta. Suuntaviivana osaamisen johtamiselle toimii yrityksen visio. Yhteinen 

näkemys tulevaisuuden päämäärästä on tärkeä, sillä ilman sitä on mahdoton 

tunnistaa tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. (Viitala 2005, 14–17.) 

 

Yrityksen osaamisen tärkein tekijä on yksilöiden osaaminen, sillä ilman ihmisiä 

ei yritykseen voi syntyä osaamista. Keskeinen tekijä osaamisen johtamisessa 

onkin ymmärtää yksilötason oppimista ja osaamista. Vaikka osaaminen on in-

himillistä, on sitä kuitenkin voitava käsitellä myös raaka-ainemaisena, uudistu-

mista tarvitsemana voimavarana. (Viitala 2005, 14–17.) 
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3.2.2 Osaamisen kehittäminen 

Jatkuva uudistuminen on yksi merkittävimmistä yrityksen kilpailukykyyn vaikut-

tavista tekijöistä ja osaamisen kehittäminen onkin yhä yleisemmin osana stra-

tegiaa. Henkilöstön kehittämistoimien avulla yritys voi huolehtia vaaditun 

osaamisen olomassaolosta myös tulevaisuudessa. Työmarkkinakelpoisuu-

tensa säilyttääkseen myös yksilöiden on panostettava osaamisensa kehittämi-

seen, sillä keskimäärin jopa 15–20 prosentin osuuden kaikesta tiedosta arvioi-

daan uusiutuvan vuosittain. Työsuhteet ja ammatit eivät ole enää ikuisia, sillä 

jatkuva muutos aiheuttaa muutostarpeita myös työtehtävissä. Nykyisin organi-

saatiot laativatkin osaamistarveprofiileja perinteisten staattisten tehtävänku-

vausten sijaan. (Kauhanen 2009, 144–145.) 

 

Osaamisen tasoa organisaatiossa voidaan mitata osaamiskartoituksella, jossa 

tulisi listata työn kannalta oleelliset tehtävät ja osaamisalueet sekä määritellä 

kriteerit eri osaamistasojen arvioinnille. Organisaatiolle osaamiskartoitus antaa 

osviittaa esimerkiksi henkilöstön kehittämiseen, rekrytointien suunnittelemi-

seen sekä työkierron, kasvupolkujen ja vuosilomien suunnitteluun. Yksilölle 

osaamiskartoitus on tarpeellinen, jotta hän voi muodostaa kuvan sekä omasta 

että tiiminsä tehtävästä ja osaamisesta. Se myös mahdollistaa oppimisen ja 

kehittämisen suunnittelun. Osaamisen arviointiin soveltuvat paremmin laadulli-

set kuin numeeriset mittarit, sillä kaikkia ominaisuuksia ei voida arvioida nu-

meerisesti. Laadullisten mittareiden käyttö vaatii arvioijien kouluttamista jotta, 

arvioinneista ei tule liian subjektiivisia. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi 

itsearvioinnilla, vertaisarvioinnilla, esimiesarvioinnilla, alaisten arvioinnilla, 

360-arvioinnilla sekä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden arvioinneilla. (Kauha-

nen 2009, 149–150.)  

 

3.2.3 Kyvykkyyksien johtaminen 

Kyvykkyyksien johtaminen on yksi osaamisen johtamisen keskeinen osa-alue, 

jossa pyritään kehittämään yrityksen avainhenkilöitä. Kyvykkyyksien johtami-

sen tarkoituksena on myös tunnistaa ja löytää tulevaisuuden lupauksia, joita 

voidaan kouluttaa kohti avaintehtäviä. Kyvykkyysien johtamisen katsotaan ole-

van erityisesti organisaation ylimmän johdon vastuulla. Muita keskeisiä toimi-

joita kyvykkyyksien johtamisen prosessissa ovat linjajohto, henkilöstöjohto ja 

koulutettava henkilö itse. (Janakka 2009, 175–186.) 
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Kyvykkyyksien johtamisprosessin kannalta on oleellista, että organisaatio on 

tunnistanut tulevaisuuden tahtotilansa ja pystynyt määrittelemään avainhenki-

löiden tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen. Tärkeä vaihe on myös sopivien 

henkilöiden valinta kehitysohjelmaan. Ensiarvoisen tärkeää on varmistaa, että 

valittu henkilö on kiinnostunut osallistumaan kehitysohjelmaan. Sopivien hen-

kilöiden arvioimiseksi on suositeltavaa käyttää useampia arvioijia ja arviointi-

menetelmiä. Oman esimiehen arvion lisäksi hyvä tapa laajemman kompetens-

sin arvioimiseen on esimerkiksi 360 arviointi. (Janakka 2009, 175–186.)  

 

3.3 Henkilöstön hankinta 

Henkilöstön hankinnan, eli rekrytoinnin, katsotaan sisältävän kaikki ne tekijät, 

joiden avulla yritys hankki sen tarvitsemat henkilöstöresurssit. Uuden henkilön 

palkkaaminen on taloudellisesti merkittävä toimenpide ja se vaikuttaa suoraan 

yrityksen palveluiden laatuun ja toimintaan niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. 

Pahimmillaan epäonnistunut rekrytointi vaikuttaa pitkäänkin negatiivisesti, 

mutta toisaalta oikealla rekrytoinnilla saavutetaan paljonkin positiivisia vaiku-

tuksia. Ennen tyypillisin rekrytointitilanne oli poislähtevän henkilön korvaami-

nen tai kasvaneen työmäärän tasapainottaminen. Nykyään rekrytoinnin kautta 

pyritään saamaan yritykseen entistä enemmän uutta osaamista, jonka hankki-

minen osaamisen kehittämisen kautta ei olisi riittävän nopeaa. (Viitala 2013, 

98.) 

 

3.3.1 Sisäinen ja ulkoinen rekrytointi 

Rekrytointi voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen rekrytointiin. Sisäinen rekry-

tointi tarkoittaa menettelyä, jossa avoin tehtävä täytetään siirtämällä organi-

saatiossa jo oleva henkilö uuteen tehtävään. Ulkoisessa rekrytoinnissa vali-

taan uusi henkilö organisaation ulkopuolelta. Sisäisen siirron etuna on se, että 

valittu henkilö tuntee organisaation ja organisaatio hänet. Sisäinen valinta on 

myös prosessina ulkoista nopeampi. Haittapuolena sisäisessä rekrytoinnissa 

on taas se, että se saattaa edes auttaa niin sanottujen kuppikuntien muodos-

tumista ja vaikuttaa negatiivisesti valitsematta jääneiden työntekijöiden moti-

vaatioon ja mielialaan. Ulkoisen rekrytoinnin kautta voidaan saada yritykseen 

uusia ajatuksia, mutta se vaatii myös yleensä pidemmän perehdyttämisjakson. 
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Sisäinen valinta saattaa mahdollistaa useammalle henkilölle etenemismahdol-

lisuuden kun taas ulkoinen rekrytointi puolestaan voi tyrehdyttää useitakin 

kasvupolkuja. (Kauhanen 2009, 70–72.)      

 

Sisäisestä rekrytointitarpeesta viestitään usein yrityksen intranetissä ja ilmoi-

tustaululla. Yrityksellä voi olla käytössään myös niin sanottu resurssipankki, 

jossa työntekijä voi ilmoittaa halukkuudestaan uusiin tehtäviin. Ulkoisen rekry-

toinnin perinteinen viestikanava on ollut sanomalehdet, mutta sittemmin sosi-

aalisen median rooli rekrytointiviestinnässä on kasvanut merkittäväksi. Rekry-

tointi voidaan hoitaa joko kokonaan itse tai käyttää apuna henkilöstöpalveluyri-

tysten palveluita, joihin kuuluu myös niin kutsuttu suorahaku, jossa kontaktoi-

daan henkilöitä suoraan toisista yrityksistä heidän osaamisprofiilinsa perus-

teella. (Viitala 2013, 104–105, 110–112.)  

 

3.3.2 Työnantajakuva 

Työnantajakuvalla tarkoitetaan nykyisen henkilöstön ja potentiaalisten työnha-

kijoiden mielikuvaa organisaatiosta. Organisaation tulisi olla hyvämaineinen, 

jotta se pystyy pitämään osaavan henkilökunnan ja houkuttelemaan uusia 

työntekijöitä. Työnantajakuvaan vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi 

toimiala, ulkoinen- ja sisäinen viestintä, toimipaikka, omistuspohja, henkilöstön 

ja sidosryhmien kokemukset, palkkataso ja henkilöstöedut sekä kasvupolut ja 

kehitysmahdollisuudet. Työnantajakuvaa kehitettäessä kannattaa aluksi selvit-

tää sen nykytilanne ammattiryhmittäin ja sen jälkeen pohtia minkälainen sen 

pitäisi olla lähitulevaisuudessa. (Kauhanen 2019, 69–70.)    

 

Organisaatio voi vaikuttaa työnantajakuvaansa ja jotkut organisaatiot ovatkin 

alkaneet sitä systemaattisesti rakentamaan. Vaikka työnantajakuvan rakenta-

minen on pitkäjänteistä toimintaa, voi se kolhiutua nopeastikin esimerkiksi 

huonosti hoidettujen irtisanomisten, ulkoistuksien tai työsuojelurikkomuksien 

vuoksi. Hyvin hoidettu sisäinen- ja ulkoinen viestintä voi kuitenkin loiventaa 

esimerkiksi yhteistoimintaneuvottuleiden lopputulemana tehtyjen irtisanomis-

ten vaikutusta työnantajakuvaan. (Kauhanen 2019, 69–70.)    
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3.4 Työhyvinvointi 

Suurimmat haasteet työhyvinvoinnille asettavat työyhteisön kulttuurit, arvot ja 

motiivit. Osaaminen ja hyvä työkyky luovat perustan niin fyysiselle kuin psyyk-

kisellekin hyvinvoinnille ja parantavat osaltaan myös elämisen laatua. (Kauha-

nen 2009, 201.)  

 

Ihmisen kyky tehokkaaseen työskentelyyn, oppimiseen, kehittymiseen ja luo-

vien ratkaisujen tekemiseen on riippuvainen hyvinvoinnista ja heikentynyt hy-

vinvointi voi johtaa sairastumisen ja tapaturmien riskin kasvamiseen. Menesty-

vissä yrityksissä työskentelee pääsääntöisesti hyvinvoiva henkilöstö, jotka 

ovat innostuneita motivoituneita työstään. Sosiaali- ja terveysministeriö on 

määritellyt työhyvinvoinnin työntekijän kyvyksi selviytyä päivittäisistä työtehtä-

vistään. Siihen liittyvät niin henkilön fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kunto 

kuin ympäristötekijät, kuten johtaminen ja ilmapiiri työpaikalla. Lisäksi yksityis-

elämän asioilla ja tapahtumilla on merkitystä hyvinvoinnin kokonaisuudessa. 

(Viitala 2013, 212.) 

 

3.4.1 Työkyky ja työkykyjohtaminen 

Työkykyyn vaikuttavat useat eri fyysiset ja henkiset tekijät. Sen lisäksi tekijät 

voivat liittyä joko suoraan yksilöön, työhön tai työyhteisöön. Työkykyyn vaikut-

tamalla voidaan vaikuttaa myös työhyvinvointiin yleisesti. Työterveyslaitos on 

kehittänyt työkykytalo-mallin, joka kuvaa organisaation työkyvyn parantamisen 

kannalta oleellisia osa-alueita. Työkykytalon peruselementtejä ovat terveys, 

osaaminen, motivaatio sekä työ, työyhteisö ja organisaatio. Talo muodostuu 

kerroksista, joista kolme alinta kuvaavat yksilön voimavaroja (terveys, osaami-

nen ja arvot) ja neljäs kerros työtä ja työympäristöä. (Viitala 2013, 213.) 

 

Työkyvyn arvioiminen itsessään on vaikeaa, koska siihen ei riitä pelkästään 

yksilön fyysisen ja psyykkisen kunnon analysointi. Niiden lisäksi on otettava 

huomioon työn vaikutus ja sen yhteensopivuus yksilön kanssa. Työkyky ei ole 

stabiili tila vaan siinä tapahtuu muutoksia ihmisen elinkaaren aikana. Työkyky 

on kuitenkin kokonaisuus, joten pelkästään iän myötä tapahtuva fyysisen kun-
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non heikentyminen ei suoraan alenna työkykyä, sillä myös esimerkiksi osaa-

misen kasvaminen ja mielekäs työ ovat keinoja työkyvyn kohentamiseen. 

(TELA s.a.) 

 

Työkykyjohtamisella tarkoitetaan johtamista, yhteistyötä ja tuloksellisuutta jär-

jestelmällisesti kehittävää kokonaisuutta, jossa pyritään ennalta ehkäisemään 

työkyvyttömyyttä. Työkykyjohtaminen vie organisaatiolta ajallisia ja rahallisia 

resursseja, mutta ne maksavat itsensä takaisin alentuvina sairaus- ja työkyvyt-

tömyyskustannuksina sekä työhyvinvoinnin parantumisena. Ideaalitapauk-

sessa johto on tietoinen liiketoiminnan kannalta kriittisistä henkilöstön työky-

kyä uhkaavista tekijöistä ja on valmis ehkäisemään näitä yhteistyössä työter-

veyshuollon kanssa. Esimiehen vastuulla on seurata osaamiseen ja työkykyyn 

liittyviä tekijöitä on valmis puuttumaan ja auttamaan ilmenneiden ongelmien 

ratkaisuissa. Henkilöstön tehtävä on vastata työnsä kehittämisestä ja oman 

työkykynsä ylläpitämisestä. (Varma s.a.) 

 

Työkykyjohtamisen perusta on aktiivinen vuorovaikutus johdon ja henkilöstön 

välillä. Henkilöstön ajatusten kuuntelu on tärkeää, jotta voidaan määrittää hei-

dän tarpeet ja odotukset työstä. Vuorovaikutukseen kuuluu myös aktiivinen 

tiedottaminen työhyvinvoinnin kehittämisestä. Sairauspoissaoloja analysoi-

malla saadaan tietoa muun muassa sairauksien työperäisyydestä ja työn kuor-

mittavuudesta. Työkyvyttömyyden eliminoimisen kannalta on oleellista tunnis-

taa siihen liittyvät riskit työympäristössä sekä aloitettava toimenpiteet niiden 

ehkäisemiseksi. (EK 2011.) 

 

3.4.2 Työn kuormittavuus 

Liiaksi kuormittava työ on vaaraksi työhyvinvoinnille. Työn kuormittavuusteki-

jöillä tarkoitetaan työhön tai työskentely ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, jotka 

kuormittavat työntekijää joko myönteisesti tai kielteisesti. Kielteisesti kuormit-

tunut työntekijä ei kykene hallitsemaan työhönsä liittyviä kuormitustekijöitä. 

Kuormitus voi olla myös myönteistä, sillä ihminen tarvitsee kuormitusta voi-

dakseen kokea aikaansaamisen ja kehittymisen tunteita. (Viitala 2013, 214.) 

 



32 

Kuormitustekijät voidaan jakaa fyysisiin ja psyykkisiin kuormitustekijöihin. 

Nämä kuormitustekijät näyttäytyvät eri lailla erilaisissa tehtävissä. Toimisto-

työtä tekevä työntekijä kokee aivan erikaltaista rasitusta kuin esimerkiksi 

asennustyötä tekevä työntekijä. Puhutaan myös sosiaalisesta kuormituksesta, 

jota näyttäytyy eritoten asiakaspalvelutyötä tekevillä työntekijöillä. Fyysinen 

kuormitus voidaan jakaa dynaamiseen lihastyöhön, staattiseen lihastyöhön, 

taakkojen käsittelyyn ja toistotyöhön. Fyysisessä työssä kuormitustekijöitä 

ovat muun muassa työasennot, liikkeet ja nostot sekä työajat ja -vuorot. Ym-

päristön aiheuttamia kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi lämpötila ja melu. 

Kuormituksen tuntemiseen vaikuttavat merkittävästi myös työntekijän ominai-

suudet, kuten ikä, sukupuoli ja terveydentila. (Viitala 2013, 215.) 

 

Psyykkisellä kuormittavuudella tarkoitetaan, että esimerkiksi työn vaatimukset 

ovat ristiriidassa työnsuorittajan voimavarojen kanssa. Psyykkistä kuormitusta 

on sekä laadullista että määrällistä. Laadullisena kuormituksena voi esiintyä 

niin alikuormitusta kuin ylikuormitusta. Alikuormituksella tarkoitetaan, että työ-

tehtävät ovat työntekijän kykyihin nähden liian helppoja ja ylikuormitustilan-

teessa liian vaikeita. Samoin määrällisesti alikuormitusta aiheuttaa liian vähäi-

set työtehtävät ja ylikuormitusta se, että työtehtäviä on liikaa käytössä oleviin 

ajallisiin resursseihin nähden. Alikuormitus voi aiheuttaa turhautumisen tun-

netta ja sen seurauksena alisuoriutumista. Ylikuormitus voi olla lyhytaikaista, 

jolloin tilapäinen väsymystila menee ohi muutamassa päivässä. Pitkään jatku-

vat ylikuormitus taas voi aiheuttaa terveyttä uhkaavan tilan, josta käytetään ni-

mitystä stressi. Myös psyykkisten kuormitustekijöiden kokeminen on yksilöl-

listä ja niihin vaikuttavat työntekijän ominaisuudet, kuten osaaminen. (Viitala 

2013, 215–216.) 

 

3.4.3 Varhaisen tuen malli ja työn imu 

Varhaisella tuella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla voidaan enna-

koivasti vaikuttaa työkyvyn ylläpitämiseen ja sen heikentymiseen ehkäisemi-

seen. Työkyvyn varhaisen tukemisen toimenpiteet määritellään yhdessä työn-

antajan, henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Jotta toiminta voidaan pitää 

järjestelmällisenä, tulee osapuolten roolit ja tehtävät kuvata ja määrittää tar-

kasti. (Mattila ym. 2015.) 
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Tyypillisesti esimiesten vastuulle jäävät henkilöstön työkyvyn seuranta ja var-

haisen tuen keskustelujen käyminen. Esimiehen on myös saamansa infor-

maation perusteella tehtävä tarvittavia muutoksia olosuhteisiin tai työsisältöi-

hin. Yrityksen henkilöstöhallinnon tehtävänä on poissaolojen seuraaminen ja 

työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvien asioiden suunnittelu. Myös työterveys-

huolto osaltaan seuraa poissaoloja ja työkykyä. Sen tehtävänä on myös laatia 

tarvittavat hoito- ja kuntoutustarpeiden arviot ja olla tiiviissä yhteistyössä työn-

tekijän ja esimiehen kanssa asiantuntija roolissa. (Mattila ym. 2015.)  

 

Työn imulla tarkoitetaan työstä saatavaa positiivista tunne- ja motivaatiotilaa ja 

sen kolme kuvaavaa hyvinvoinnin ulottuvuutta ovat tarmokkuus, omistautumi-

nen ja uppoutuminen. Työn imua kokevat työntekijät ovat aikaan saavia, aloit-

teellisia ja avuliaita sekä kaikin tavoin kokonaisvaltaisesti tyytyväisempiä ja 

onnellisempia. Työn imulla ei tarkoiteta johonkin tiettyyn tilanteeseen liittyvää 

onnistumisen tunnetta vaan se on enemmänkin pysyvämpi tyytyväisyyden tila. 

(Hakanen 2011, 38–45.)   

 

3.5 Suoritusten arviointi ja palkitseminen 

3.5.1 Suoritusarviointi 

Työelämässä suoritusten arviointi on uudempi käsite, mutta esimerkiksi urhei-

lussa se on arkipäivää ja oppilaitoksissa opiskelijoita arvioidaan numeerisesti. 

Toki erilaisia arviointeja työelämässä on tehty aiemminkin, mutta ne ovat ol-

leet enemmän kertaluonteisia. Esimerkiksi johtamiskäyttäytymistä ympäröivän 

työyhteisön näkökulmasta arvioivaa 360°-arviointia on harrastettu jo 1980 – lu-

vulla. Tyypillisesti yrityksen menestyksen mittareina on käytetty enemmän lii-

kevaihdon määrä ja kasvua kuin tulosta sekä henkilöstön lukumäärää eikä 

sen tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Tästä syystä myöskään henkilöstön suori-

tuksen arviointi ei ole kuulunut johtamiskäytänteisiin. Nykyisin suoritusarvioin-

tia sovelletaan erityisesti työntekijän palkan määrittämiseen. Toimiakseen suo-

ritusarviointi vaatii selkeästi määritellyt tavoitteet ja mittarit ja useiden tutki-

musten mukaan siitä saatu palaute vaikuttaa henkilöstön suorituksiin motivoi-

vasti. (Helsilä 2009, 195–198.) 
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Aiemmin luvussa 2 on esitetty Michiganin strategisen henkilöstöjohtamisen 

malli korostaa arvioinnin merkitystä henkilöstöjohtamisessa. Prosessin voi-

daan katsoa alkavan jo rekrytointivaiheessa, sillä siinä kohtaa tulisi olla jo tie-

dossa, että minkälaisia suorituksia valitulta henkilöltä tullaan odottamaan ja 

miten niitä tullaan arvioimaan. Toiminta-osuus sisältää kaiken konkreettisen 

tekemisen, muun muassa työsuorituksia, päivittäisjohtamista ja erilaisia hallin-

nollisia käytännön asioita. (Helsilä 2009, 199–200.) 

 

Toimintaa arvioidessa tulee ottaa huomioon, että eri tasoilla tapahtuvaa toi-

mintaa on arvioitava erikseen. Toiminnan tasot voidaan jakaa yksilö-, ryhmä- 

ja organisaatiotasoon. Organisaatiotasolla yleisin arviointitapa on taloudellinen 

arviointi, esimerkiksi tilinpäätösanalyysi. Muita tapoja organisaation suorituk-

sen arviointiin on esimerkiksi vertaisoppimisen eli benchmarkingin soveltami-

nen sekä tuloskortti- ja Euroopan laatupalkintomalli EFQM. Ryhmätasolla arvi-

ointeja tehtäessä otetaan huomioon myös muun muassa työtyytyväisyys ja il-

mapiiri, joita voidaan arvioida henkilöstölle suunnatun kyselyn avulla. Yksilöta-

son arviointi on moninaisempaa. Esimerkiksi tulos- ja provisiopalkkauksen pe-

rusteena arvion on oltava selkeä ja numeerinen. Suorituksen johtamisella tar-

koitetaan prosessia, johon liittyy arvioinnin lisäksi sitä seuraavat kehittäminen 

ja palkitseminen. (Helsilä 2009, 200–201.) 

 

Suoritusarvioinnin perustana tulee olla yrityksen strategia, johon yksilöille ja 

ryhmille määritetyt selkeät tavoitteet perustuvat. Arvioinnin tulee olla järjestel-

mällistä ja sen pitää olla kaikille samanlainen. Tärkeää onkin, että arvioijille 

laaditaan selkeät ohjeet arviointien suorittamiseen. Henkilöstön on tunnettava 

arviointijärjestelmä ja sillä pitää olla mahdollisuus keskusteluun ja tarvittaessa 

oikaisupyyntöihin. Ennen kaikkea on tärkeää, että arviointijärjestelmän pää-

paino on suorituksen kehittämisessä ja parantamisessa. (Helsilä 2009, 201–

203.)  

 

Suoritusarviointien tekemisessä on myös tärkeää, että mittaaminen on luotet-

tavaa. Arviointikriteerit on oltava myös arvioinnin kohteena olevien henkilöiden 

tiedossa. (Kauhanen 2010, 103–104.)   
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3.5.2 Suoritusarviointijärjestelmät 

Suoritusarvioinnin tekemiseen on olemassa erilaisia järjestelmiä, joiden valin-

taan vaikuttaa olennaisesti arvioitavana oleva henkilöstöryhmä, arvioinnin 

suorittaja sekä arvioinnin systemaattisuus. Suoritusarviointijärjestelmät voi-

daan jakaa absoluuttiseen ja suhteelliseen arviointijärjestemään. Absoluutti-

nen arviointitapa soveltuu käytettäväksi kun arvioitava joukko on eri organi-

saatiotasoilta ja suorittaa erilaisia työtehtäviä. Tällöin henkilöiden suoriutu-

mista vertaillaan useammassa eri asiassa. Suhteellisessa tavassa taas vertail-

laan samaa työtä tekeviä keskenään. (Kauhanen 2009, 103–104.) 

 

Arvioinnin menetelmiä ovat muun muassa paremmuusjärjestys, pakkoja-

kauma ja parivertailu. Paremmuusjärjestyksessä henkilöt yksinkertaisesti ase-

tetaan järjestykseen suoriutumisen mukaan. Pakkojakaumassa arvioija aset-

taa ennalta sovitun määrän arvioitavia määritettyihin suoriutumisryhmiin, esi-

merkiksi 10 % erinomainen, 20 % hyvä, 40 % keskinkertainen ja niin edelleen. 

Parivertailussa arvioidaan jokaisen suoritusta vuorollaan muihin nähden ja va-

litaan paremmin suoriutunut. Parivertailu soveltuu käytettäväksi pienessä ryh-

mässä, sillä isommassa vertailuparien määrä kasvaa merkittäväksi. (Kauha-

nen 2009, 103–104.)  

 

3.5.3 Palkitseminen 

Vastineena työpanoksesta työnantaja maksaa työntekijälleen palkkaa. Tyypilli-

sesti palkka koostuu peruspalkasta ja sen päälle maksettavista erillisistä kor-

vauksista, kuten tulospalkka ja aloitepalkkio. Yhdessä näitä kutsutaan raha-

palkaksi. Rahapalkan lisäksi työntekijälle voidaan tarjota erilaisia etuja, esi-

merkiksi puhelin-, auto- ja asuntoetu. On olemassa myös erilaisia aineettomia 

palkitsemiskeinoja, joita ovat muun muassa mahdollisuus kehittyä työssään, 

työsuhteen pysyvyys ja joustavuus sekä vaikutusmahdollisuudet. (Viitala 

2013, 138–139.) 

 

Aineellinen palkitseminen voidaan jakaa kahteen osaan, suoraan ja epäsuo-

raan palkitsemiseen. Suoralla palkitsemisella tarkoitetaan rahapalkkaa sekä 

erilaisia lisiä ja suoritusperusteisia palkkioita. Epäsuoraan palkitsemiseen taas 

liittyy muun muassa eri vakuutukset sekä henkilöstö- ja luontaisedut. (Kauha-

nen 2010, 115–121.)   
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Aineettomalla palkitsemisella tarkoitetaan palkitsemiskeinoja, jotka liittyvät 

henkilöiden työuraan ja sosiaalisiin palkkioihin. Näiden palkitsemiskeinojen 

merkityksen uskotaan nousevan rahapalkan kasvaessa. Toisin sanoen, kun 

rahapalkka ylittää tietyn rajan, alkaa työntekijä antaa enemmän arvoa aineet-

tomille eduille. Työuraan liittyviä seikkoja ovat muun muassa työn pysyvyys ja 

mielekkyys sekä etenemismahdollisuudet. Sosiaaliset palkkiot ovat statussym-

boleita, esimerkiksi tehtävänimike, alaisten lukumäärä, työpiste ja -välineet 

sekä erityisoikeudet ja -palvelut. Muita sosiaalisia palkkioita ovat esimerkiksi 

kiitokset ja tunnustukset, työtyytyväisyys ja julkinen arvostus. (Kauhanen 

2010, 135–139.) 

 

3.5.4 Palkitsemisen kokonaisuus 

Aineelliset ja aineettomat palkkiot muodostavat niin sanotun palkitsemisen ko-

konaisuuden, jota voidaan käyttää myös johtamisen välineenä. Uuden työnte-

kijäsukupolven myötä myös odotukset työelämästä ja palkkauksesta ovat 

muuttuneet ja halu tulla yritykseen ja pysyä siellä muodostuvat erilaisista asi-

oista. Myös eri elämäntilanteessa arvostetaan eri asioita. Esimerkiksi työaika-

järjestelyt perheellisillä auttavat arkea ja ikääntyvillä mahdollistavat työskente-

lyn pidempään. Palkitsemisen kokonaisuuden malli on kuvattu kuvassa 9. 

(Hakonen 2009, 215–217.) 

 



37 

 

Kuva 9. Palkitsemisen kokonaisuus (Hakonen 2005) 

 

Palkitsemisen kokonaisuus voidaan esittää myös nelikenttänä (kuva 10). Siinä 

ylemmän rivin laatikot edustavat aineellisia palkintatapoja ja alemmat aineetto-

mia. Samoin vasemmanpuoleiset laatikot edustavat yksilöllisiä palkitsemista-

poja ja oikeanpuoleiset ovat koko yhteisöön vaikuttavia, kollektiivisia palkitse-

mismuotoja. Nelikenttämalli hahmottaa hyvin palkitsemisen kokonaisuuden 

ajatusta ja sitä onkin hyvä käyttää lähtökohtana yrityksen kokonaispalkitsemi-

sen suunnittelussa. (Armstrong 2010, 44.) 
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Kuva 10. Kokonaispalkitsemisen nelikenttämalli (Armstrong 2010) 

 

3.5.5 Palkkapolitiikka ja palkitsemisstrategia 

Yrityksen palkkapolitiikka ja palkitsemisstrategia muodostaa palkitsemisperi-

aatteet. Palkitsemisstrategiassa määritellään pitkällä tähtäimellä palkitsemi-

seen liittyvät linjaukset ja palkkapolitiikka sisältää toimenpiteitä näiden linjaus-

ten toteuttamiseen. (Viitala 2013, 140.) 

 

Palkitsemisstrategia linkittyy olennaisesti henkilöstöstrategiaan ja on näin 

osaltaan auttamassa yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Pää-

sääntöisesti palkitsemisstrategian luominen on yrityksen ylimmän johdon vas-

tuulla. Siinä yritys asemoi itsensä suhteessa markkinaan ja kilpailijoihin palkit-

semiskysymysten näkökulmasta. Palkitsemisstrategiassa tarkastellaan muun 

muassa mistä halutaan palkita ja mitä keinoja siihen käytetään. (Viitala 2013, 

140.) 

 

Palkkapolitiikka määrittää tavat, joilla palkitsemista käytännön tasolla hoide-

taan. Palkkapolitiikan tehtävänä on myös mahdollistaa uusien kyvykkäiden 

työntekijöiden saaminen yritykseen ja nykyisen henkilöstön pitäminen yrityk-

sessä. (Viitala 2013, 141.) Palkkapolitiikka myös auttaa esimiehiä palkkauk-

seen liittyvissä asioissa. Työntekijälle sen tarkoitus on viestittää millä tavoin 
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omaan palkkakehitykseensä voi vaikuttaa. Parhaimmillaan onnistunut palkka-

politiikka parantaa työtyytyväisyyttä ja motivoi tavoitteiden saavuttamiseen. 

(Hakonen 2009, 225.) 

 

3.5.6 Palkitsemisen trendit 

Palkitsemiskäytännöt ovat muuttumassa perinteisistä jäykistä käytännöistä yk-

silöllisimpiin ja juostavampiin malleihin. Perinteisesti palkankorotuksia ja tulos-

palkkioita tarkastellaan kerran vuodessa ja nekin kohdistuvat vain osaan hen-

kilöstöön. Uudet palkitsemisen trendit tuovat uusia palkitsemismekanismeja, 

jotka ottavat huomioon yksilöiden tarpeet ja huomioivat pelkän suorituksen ja 

tuloksen lisäksi myös esimerkiksi henkilön kehittymistä ja kykyä toimia yrityk-

sessä. (Rantanen 2018.)   

 

Deloitten Human Capital Trends 2018-tutkimuksessa todetaan, että valtaosa 

pitää perinteistä palkitsemismallia epäoikeudenmukaisena. Useassa uusien 

palkitsemismallien aallonharjalla olevien yritysten palkitsemismalleissa onkin 

annettu työntekijöille mahdollisuus jopa valita eri vaihtoehdoista miten ja mistä 

heitä palkitaan. (Rantanen 2018.)   

 

4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN JA -MENETELMIEN MÄÄRITYS 

4.1 Yritysesittely 

Flowplus Oy on virtaustekniseen kunnossapitoon erikoistunut, vuonna 2012 

perustettu konserni, joka on kasvanut yritysostoilla yli 100 henkilöä työllistä-

väksi valtakunnalliseksi toimijaksi. Ostettujen yritysten kautta toiminnan juuret 

ulottuvat aina 1970-luvulle saakka. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt JS Oy Pie-

tarsaari, Armatek Oy ja MDA Service Oy. Toimipisteet sijaitsevat yhdeksällä 

paikkakunnalla Suomessa: Oulussa, Pietarsaaressa, Seinäjoella, Vaasassa, 

Tampereella, Porvoossa, Kotkassa, Imatralla ja Varkaudessa. Edellä mainittu-

jen lisäksi yrityksen pääpaikka sijaitsee Helsingissä. (Flowplus 2019.)  
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4.2 Kehittämistehtävän tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää henkilöstöjohtamisen laatua Flowplus 

Oy:ssä organisoidumpaan ja suunnitelmallisempaan suuntaan. Useasta pie-

nestä ja perinteikkäästä yrityksestä koostuvassa konsernissa myös henkilös-

töjohtamisen käytännöt ovat kirjavia, eikä tähän osa-alueeseen välttämättä ole 

uhrattu tarpeeksi ajatuksia. Myös hektinen toimintaympäristö on ajanut toimin-

taa enemmän suoraviivaisen suorittamisen suuntaan ja kehittämistyö yleisesti-

kin on jäänyt taka-alalle.  

 

Tavoitteena on myös yhtenäistää henkilöstöön liittyviä johtamistoimenpiteitä, 

jolloin muun muassa palkka- ja rekrytointipolitiikka ovat linjassa läpi koko kon-

sernin. Henkilöstön osaamisprofiilin laajentamisella mahdollistetaan resurs-

sien ristiin käytön lisääminen ja sitä kautta pyritään parantamaan henkilöstön 

käyttöastetta. Kaikki yhdessä muodostavat henkilöstöstrategian, jonka tehtä-

vänä on määrittää henkilöstöjohtamiseen liittyvät linjaukset.    

 

4.3 Kehittämismenetelmät 

Opinnäytetyö toteutetaan lineaarisen kehittämistyönä, jonka vaiheita ovat ta-

voitteiden määrittäminen, suunnittelu, toteutus ja loppuyhteenveto. Tutkimuk-

sen ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan henkilöstöjohtamisen lähtötilantee-

seen ja käytäntöihin yrityksessä.  

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään henkilöstökyselyä ja -haastatteluita, joiden 

avulla halutaan selvittää muun muassa palkkaukseen, johtamiseen ja osaami-

sen kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Kerättyä tietoa analysoimalla määritetään 

kehityskohteet ja luodaan suunnitelma strategisista kehitystoimenpiteistä, joi-

den avulla varmistetaan henkilöstöjohtamisen näkökulmasta liiketoiminastrate-

gisten tavoitteiden toteutuminen. 

 

5 HENKILÖSTÖSTRATEGIAPROSESSI  

Henkilöstöstrategiaprosessissa perehdytään yrityksen henkilöstöjohtamisen 

nykytilaan sekä toimintaympäristön asettamiin haasteisiin. Liiketoimintastrate-

giasta ja liiketoimintasuunnitelmasta pyritään tunnistamaan kriittiset henkilös-
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töjohtamisen menestystekijät, jotka ovat avainroolissa strategisten päämää-

rien toteutuksessa. Henkilöstöstrategiasta on laadittu myös erillinen, tiivistetty 

dokumentti, joka löytyy Liitteestä 3. 

 

5.1 Henkilöstöjohtamisen lähtötilanne 

Henkilöstöstrategiaprosessi aloitettiin perehtymällä yrityksen henkilöstöjohta-

misen nykytilanteeseen. Yrityksessä ei ole erillistä henkilöstöhallintoa, vaan 

sen tehtävät on jalkautettu organisaatioon lähiesimiehille. Useammasta pie-

nestä, pitkät perinteet omaavasta yrityksestä rakentunut konserni pitää sisäl-

lään hyvin erilaisia käytäntöjä henkilöstöasioihin liittyen. Yksi esimerkki on 

palkkaus, jossa on suuria toimipaikkojen välisiä eroavaisuuksia. Yleisesti ot-

taen yrityksen johto tiedostaa henkilöstöjohtamisen merkityksen liiketoimin-

nalle, mutta voimakkaan kasvun aikana siihen panostaminen on jäänyt hiukan 

taka-alalle.  

 

Yrityksessä ei ole laadittu aiemmin henkilöstöstrategiaa. Vuonna 2017 laadi-

tussa liiketoimintastrategiassa ja vuoden 2018 viiden vuoden jaksolle tähtää-

vässä liiketoimintasuunnitelmassa on kuitenkin perustasolla tunnistettu muuta-

mia henkilöstöön liittyviä asioita. Liiketoimintastrategian lähtökohtana on moti-

voitunut, alansa huippuosaajista koostuva henkilöstö. Siinä myös korostetaan 

kehittymiseen kannustavaa ilmapiiriä ja hyvää yhteishenkeä. Liiketoiminta-

suunnitelmassa puolestaan on tunnistettu henkilöstöresursseihin ja niiden 

osaamiseen liittyviä kehitystarpeita.  

 

Lähtötilanteen määrittämiseksi järjestettiin henkilöstölle kysely, jonka kysy-

mykset on esitetty liitteessä 1 ja sen vastaukset kootusti liitteessä 2. Jäljem-

pänä tähän kyselyyn viitattaessa käytetään termiä henkilöstökysely. Kysely 

osoitettiin koko konsernin henkilöstölle ja siihen saatiin yhteensä 47 vastausta, 

joka edustaa noin 38 prosenttia koko henkilöstöstä.  

 

Henkilöstökyselyn perusteella strategian tunnettuus henkilöstön keskuudessa 

oli melko hyvä. Myös henkilöstöasioiden huomioiminen liiketoimintastrategi-

assa oli henkilöstön mielestä kohtalaisella tasolla.  
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Vastaajista noin 70 prosenttia oli osallistunut perehdyttämiseen joko perehdyt-

täjänä tai perehdytettävänä viimeisen kahden vuoden aikana. Kysyttäessä pe-

rehdytysmenettelyn toimivuudesta jakautuivat vastaukset tasan puolesta ja 

vastaan.  

Kehityskeskusteluita on kyselyn perusteella järjestetty epäsäännöllisesti eikä 

kovinkaan järjestelmällisesti. Myös päivittäisjohtamisen yhteydessä tapahtuva 

esimiehen palautteenanto on ollut vähäistä. Suurin osa vastaajista uskoisi 

saadun palautteen motivoivan parempiin suorituksiin. Suoritukselle asetetut 

tavoitteet ovat valtaosalla tiedossa, mutta niiden mittaamiseen käytettävän 

mittariston selkeys ja olemassaolo jakaa mielipiteitä. Toimipaikan ja yksikön 

tavoitteiden tiedostaminen jakautuu vastauksissa tasaisesti, joka selittyy osin 

sillä, että toisaalla tiedottamiskulttuuri on avoimempaa kuin muualla.  

 

Yrityksessä on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu sekä yrityksen 

että yksiköiden tulokseen. Kyselyyn vastanneista noin 66 prosenttia on saanut 

viimeisen kahden vuoden aikana tulokseen sidottua palkkiota. Palkitsemispe-

rusteiden tunnistamisessa on kuitenkin puutteita, sillä valtaosa vastaajista ei 

niitä tiedä. Henkilökohtaisen osaamisen huomioiminen palkkauksessa jakaa 

myös mielipiteitä, mutta vastausten keskiarvon mukaan se toteutuu kohtalai-

sesti.     

 

Osaamiskartoitus ja henkilökohtainen kehityssuunnitelma on laadittu vain noin 

kymmenelle prosentille vastaajista. Vastausten perusteella yritys tukee oman 

osaamisen kehittämistä hyvin. Suosituimpia itsensä kehittämisen muotoja vii-

meisen kahden vuoden aikana ovat olleet työnkuvan laajentaminen, vastuulli-

set erityistehtävät ja työnkierto. Mielenkiitoisimmat tavat osaamisen kehittämi-

seen tulevaisuudessa ovat edellä mainittujen lisäksi myös koulutuspainotteiset 

tavat, kuten yhteistyökumppaneiden järjestämät koulutukset sekä koulutusor-

ganisaatioiden lyhyet, tutkintoon johtamattomat kurssit.  

 

Henkilöstöstrategiaan lähtötiedot otettiin vuoden 2018 tilastoista. Luvut ovat 

enemmän suuntaa antavia kuin tarkasti mitattuja arvoja. Kyseisille henkilöstö-

tunnusluvuille ei ole ollut olemassa seurantaa ja tilikauden aikana tapahtui 

kaksi liiketoimintakauppaa, jotka osaltaan vaikuttivat lukuihin. Sen lisäksi kol-

men tytäryhtiön tilastoja ei täysin saatu yhdistettyä emoyhtiön vastaaviin. Hen-

kilöstön lähtötiedot on kuitenkin esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Henkilöstölukuja vuodelta 2018 

Mittari Yksikkö Arvo 

Henkilöstömäärä henkilöä 125 

Keski-ikä vuotta 39,1 

Sairauspoissaolot prosenttia 2,9 

Lähteneisyys prosenttia 7,2 

Henkilöstötuottavuus  1,62 

 

Henkilöstömäärä kasvoi vuodesta 2017 yhteensä 35 henkilöllä, mikä selittyy 

sekä orgaanisella kasvulla, mutta ennen kaikkea tehdyillä yritys- ja liiketoimin-

takaupoilla. Alle 30-vuotiaiden osuus henkilöstöstä oli noin 34 prosenttia ja yli 

60-vuotiaiden osuus noin 8 prosenttia. Henkilöstötuottavuutta (Human Capital 

Return of Investment, HCROI) mitataan henkilöstökulujen suhteella myyntikat-

teeseen. Yrityksen henkilöstötuottavuus parani merkittävästi vuodesta 2017, 

jolloin vastaava luku oli vain 0,58.  

 

Yrityksessä on meneillään voimakkaan kasvun aika. Liiketoimintastrategian 

mukaisesti yritys kasvattaisi liikevaihtoaan vuoteen 2022 mennessä 10 pro-

sentin vuosivauhdilla yli 45 miljoonaan euroon. Henkilöstöpuolella tämä tar-

koittaa työntekijämäärän kasvattamista yli 300 henkilöön. Kasvua on tarkoitus 

toteuttaa sekä orgaanisella kasvulla että yrityskaupoilla.  

 

Myös Flowplus Oy:n toiminnan merkittävin henkilöstöön liittyvä haaste on tule-

vaisuudessa tarvittavan osaamisen hankkiminen ja varmistaminen. Nykyisiin 

ydinliiketoimintoihin yrityksessä löytyy osaamista, mutta esimerkiksi strategi-

sesti tärkeiden digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen ei 

tällä hetkellä löydy riittävästi osaamista. Toinen merkittävä kohde, johon kaiva-

taan uutta kyvykkyyttä, ovat erilaiset asiantuntijapalvelut. 

 

5.2 Toimintaympäristön kuvaus 

Kunnossapitotoimialalla vallitsevat voimakkaat, kausittaiset suhdannevaihte-

lut. Kevään ja syksyn välistä sesonkiaikaa seuraavat hiljaiset talvikuukaudet 

asettavat melkoisia haasteita henkilöstöresurssien käytön suunnittelulle ja lo-

mautukset ovatkin alalla yleisiä. Kiireisimpinä aikoina joudutaan usein myös 

turvautumaan väliaikaisten resurssien käyttöön.  
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Teollisuuden kunnossapitomarkkinat Suomessa ovat kooltaan 4,1 miljardia 

euroa, josta on ulkoistettu palveluntuottajille 34 prosenttia, eli noin 1,4 miljar-

dia euroa. 2000-luvulla kunnossapitoon käytettävä raha suhteessa liikevaih-

toon on laskenut merkittävästi ollen luokkaa 2-10 prosenttia vuotuisesta liike-

vaihdosta. Määrän laskua selittää ennakoivan ja ennustavan kunnossapidon 

osuuden nousu, joka mahdollistaa uusien teknologioiden hyödyntämisen 

muun muassa mittaamisessa. Toisaalta mekaanisen kunnossapidon osuus on 

laskenut ja sähkö- ja automaatiokunnossapidon osuus kasvanut, joka selittyy 

ainakin osittain sillä, että teollisuuslaitteiden automaatiotaso on noussut. 

(Repo 2019, 28–29.)  

 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n (2019) mukaan teollisuuden investoinnit 

ovat hienoisessa nousussa vuoden 2018 pienen notkahduksen jälkeen. Myös 

maailmantalouden kasvu jatkuu edelleen, vaikka onkin hieman hidastumaan 

päin. Suomen pankin ennusteen mukaan vuoteen 2023 mennessä ei ole odo-

tettavissa merkittävää käännöstä suuntaan tai toiseen. (Suomen Pankki, 

2019.) 

 

Lähitulevaisuuden toimialaan vaikuttavia trendejä ovat digitalisaation ja IoT:n 

kasvu. Ne vaikuttavat merkittävästi niin työn tekemiseen että siihen tarvitta-

vaan osaamiseen. Yleisesti ottaen yksi toimialan suurimpia haasteita onkin 

varmistaa osaavan työvoiman saatavuus kunnossapidollisiin töihin. (Promaint 

2015.) 

 

Kilpailu markkinoilla kiristyy muun muassa laitetoimittajien ja -valmistajien 

sekä maahantuojien panostaessa palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Suur-

ten yritysten, kuten Wärtsilän ja Koneen, huolto- ja palveluliiketoiminnan 

osuus liikevaihdosta on noin 30–40 prosenttia. (Promaint 2015.)  

 

5.3 Strategisten menestystekijöiden tunnistaminen 

Varsinaisen henkilöstöstrategiaprosessin ensimmäisessä vaiheessa pyrittiin 

tunnistamaan liiketoimintastrategian tavoitteiden pohjalta kriittiset henkilöstö-

johtamisen liittyvät menestystekijät. Strategiasta nousi esiin kolme strategista 

tavoitetta: Toimipisteverkoston laajentaminen Suomessa (kasvu), kansainvä-
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listyminen ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen. Edellä maini-

tuista tavoitteista päätettiin henkilöstöstrategiassa keskittyä kotimarkkinoiden 

kasvuun ja digitalisaation, sillä kansainvälistymisen nähdään noudattavan hie-

man eri reittiä eikä se välttämättä ole riippuvainen nykyisen henkilöstön profii-

lista.  

 

Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimipisteverkostoa orgaanisen kasvun ja 

yrityskauppojen avulla lähes kaksinkertaiseksi vuoteen 2023 mennessä. Hen-

kilöstömäärän tavoitellaan kasvavan samalla ajanjaksolla lähes kolminker-

taiseksi. Digitalisaatioon liittyvät tavoitteet ovat sekä tuotteistettujen digitalisten 

palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen että sen suomien mahdolli-

suuksien kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen oman liiketoiminnan tukena esi-

merkiksi tietojärjestelmien muodossa.   

 

Liiketoiminnallisten tavoitteiden pohjalta määritettiin kriittisiksi henkilöstöjohta-

misen toimenpiteiksi henkilöstön pysyvyyden varmistaminen ja sen osaamisen 

kehittäminen sekä uusien työntekijöiden saanti yritykseen. Osaava henkilöstö 

on yrityksen ylivoimaisesti merkittävin voimavara. Määrätietoisen kasvustrate-

gian toteuttamiseksi sen on löydettävä keinot, joilla olemassa oleva henkilöstö 

pysyy motivoituneena ja tyytyväisenä sekä varmistettava henkilöstön osaami-

sen edelleen kehittyminen. Kasvu vaatii myös henkilöstömäärän kasvatta-

mista ja varsinkin orgaanisen kasvun toteuttamisessa henkilöstön onnistunut 

rekrytointi on erittäin merkittävässä roolissa.  

 

5.4 Henkilöstöstrategiset tavoitteet ja painopistealueet 

Edellisessä alaluvussa esiteltiin liiketoiminnallisten tavoitteiden pohjalta määri-

tellyt henkilöstöjohtamisen kriittisen kohteet. Tässä alaluvussa kiteydytään tar-

kemmin näihin menestystekijöihin ja määritellään niille tavoitteet. 

 

Henkilöstöstrategian kokonaistavoitteiksi asetettiin liiketoimintastrategisten ta-

voitteiden toteutumisen mahdollistaminen henkilöstöjohtamisen keinoin, henki-

löstötuottavuuden parantaminen sekä henkilöstövision määrittämän tilan saa-

vuttaminen. Jokaiselle tunnistetulle menestystekijälle määritettiin myös omat 

osatavoitteet. 
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Henkilöstön pysyvyys 

 

Ensimmäinen kriittinen menestystekijä on varmistaa henkilöstön pysyvyys yri-

tyksessä. Oman haasteensa tälle antaa toimialan kausiluonteisuus, jolloin 

henkilöstöresurssien tarve kesän sesonkiaikana on moninkertainen verrattuna 

talviajan hiljaisempiin kuukausiin. Tätä resurssitarvetta voidaan osin helpottaa 

määräaikaisella henkilöstöllä, vuokratyövoimalla ja alihankkijoiden käytöllä. 

Silti kaikkein tärkein kilpailutekijä, kriittinen huippuosaaminen on pystyttävä pi-

tämään työllistettynä yritykseen vakituisesti ympäri vuoden.  

 

Tämän hetkinen markkinatilanne kunnossapitoalalla on hyvä ja työvoimasta 

on jopa pulaa ja parhaille tekijöille on kysyntää. Tästä syystä on kyettävä var-

mistamaan, että olosuhteet työn tekemiselle ja hyvälle työelämän laadulle ovat 

kunnossa. Tämä tarkoittaa panostusta työtyytyväisyyteen ja työturvallisuu-

teen. Tärkeä tekijä on myös palkka ja palkitseminen, sillä tilanteessa jossa 

työvoimasta joudutaan kilpailemaan, on varmistuttava maksettavan korvauk-

sen kilpailukykyisyydestä. Oma roolinsa on myös johtamisella, jonka laaduk-

kuudella ja oikeudenmukaisuudella voidaan vaikuttaa merkittävästi työtyyty-

väisyyteen, motivaatioon ja työn tuloksellisuuteen. 

 

Osaamisen pitämiseksi yrityksessä on kyettävä minimoimaan henkilöstön 

vaihtuvuus. Kokonaisvaihtuvuutta parempi tunnusluku on kuitenkin lähtenei-

syys, sillä kasvavassa yrityksessä henkilöstömäärä tulee vuosittain lisäänty-

mään ja se on enemmänkin positiivinen asia.  

 

Ensimmäinen tavoite on työhyvinvoinnin parantaminen ja hyvän tason ylläpitä-

minen. Hyvinvoiva työyhteisö on avoin, luotettava, kannustava ja yhteistyöky-

kyinen. Hyvinvoiva työntekijä taas on motivoitunut, vastuuntuntoinen, työstään 

innostunut, ja hän kokee itsensä tarpeelliseksi. Koska hyvinvoinnin kokemi-

seen vaikuttavat muutkin kuin työpaikan sisäiset asiat, tulee tavoitteena olla 

myös mahdollisuuksien mukaan positiivisella tavalla vaikuttaminen henkilös-

tön elämän laatuun kokonaisvaltaisesti esimerkiksi mahdollistamalla tarvitta-

essa työaikajoustoja ja liikuntamahdollisuuksia.  
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Työtapaturmien ja niistä aiheutuvien työkyvyttömyysjaksojen, tai pahimmassa 

tapauksessa pysyvien työkyvyttömyyksien, ehkäisemiseksi on panostettava 

työturvallisuuteen. Tavoitteena on tarjota jokaiselle työntekijälle turvallinen työ-

päivä ja nolla tapaturmaa.  

 

Oikeanlaisella, selkeästi määritetyllä palkitsemispolitiikalla voidaan vaikuttaa 

merkittävästi työntekijöiden tyytyväisyyteen yritystä kohtaan ja haluun työs-

kennellä sille. Tavoitteena on luoda palkitsemismalli, jossa otetaan huomioon 

jokaisen henkilön oma ammatillinen osaaminen ja työnkuvan vaatimustaso. 

Myös tulospalkkausjärjestelmästä on luotava malli, joka huomioi sekä henkilö-

kohtaisen työpanoksen että yksikön tai koko yrityksen taloudellisen menestyk-

sen. Lisäksi tavoitteet tulee olla määritetty selkeästi ja ne tulee olla mitatta-

vissa. Kokonaisuudessaan palkitsemisessa halutaan siirtyä pelkästään aineel-

lisesta palkitsemisesta enemmän myös aineettomat palkitsemisen muodot 

huomioivan kokonaispalkitsemisen suuntaan. 

 

Kuten palkitseminen, niin myös johtaminen on merkittävässä roolissa työtyyty-

väisyyden kokemisessa. Tavoitteena on johtamisen laadun kokonaisvaltainen 

parantaminen ja siirtyminen työn johtamisesta enemmän ihmisten valmenta-

van johtamisen ja työkykyjohtamisen suuntaan. Valmentavan johtamisen ta-

voitteena on pyrkiä rohkaisemaan työntekijöitä vastuunottoon ja oma-aloittei-

suuteen sekä tukea heitä ratkaisujen löytämisessä. Työkykyjohtamisen tavoit-

teena taas on pyrkiä vaikuttamaan työkyvyttömyyttä aiheuttaviin tekijöihin en-

naltaehkäisevästi. Valtaosa yrityksen esimiehistä on siirtynyt rooliinsa pitkän 

työkokemuksen kautta eikä varsinaisia esimieskoulutuksia välttämättä ole 

taustalla juuri lainkaan. 

 

Kaikki edellä mainitut osatekijät muodostavat yhdessä työtyytyväisyyden. Voi-

daankin siis todeta, että henkilöstön pysyvyyden varmistamiseksi on panostet-

tava kokonaisuudessa työtyytyväisyyden kehittämiseen. 

 

Osaamisen kehittäminen 

 

Yrityksen tuloksellinen menestys perustuu lähes yksinomaan henkilöstön 

osaamiseen. Kilpailussa pärjäämiseksi on henkilöstön osaamista myös ylläpi-

dettävä ja kehitettävä määrätietoisesti.  
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Osaamisen kehittämisen tavoitteet jakautuvat ammatillisen osaamisen kasvat-

tamiseen ja ylläpitämiseen, moniosaamisen lisäämiseen ja digitaitojen kehittä-

miseen. 

 

Ammatillinen osaaminen on yksi työntekijän merkittävimmistä aineettomista 

omaisuuksista työelämässä. Hankittu osaaminen ei kuitenkaan ole pysyvää, 

sillä ympäristössä tapahtuvat muutokset esimerkiksi teknologiassa ja toiminta-

tavoissa pitävät myös osaamistarpeet jatkuvassa muutoksessa. Yhtä tärkeää 

kuin jo olemassa olevan osaamisen ylläpitäminen on uuden osaamisen hank-

kiminen.  

 

Hektinen toimintaympäristö ja usein nopeaa reagointia vaativat työtehtävät 

asettavat haasteita esimerkiksi koulutuksien järjestämiselle. Kaiken kaikkiaan 

aika on suurin yksittäinen hidaste ja haittatekijä osaamisen kehittämismahdol-

lisuuksien järjestämiseksi. Tästä syystä tavoitteena on rakentaa koulutusoh-

jelma osaamisen ylläpitämiseen ja laajentamiseen siten, että mahdollisimman 

paljon oppimisesta voidaan suorittaa työnteon yhteydessä. Samalla on tavoit-

teena myös pystyä siirtämään niin kutsuttua hiljaista tietoa organisaatiossa 

eteenpäin. 

 

Työntekijöiden osaamisen monipuolistaminen avaa mahdollisuuksia resurs-

sien tehokkaampaan käyttöön. Moniosaamisen kasvattamisella tarkoitetaan 

työntekijöiden osaamisprofiilien laajentamista yrityksen palvelujen teknologioi-

den, eli niin sanottujen aselajien, rajojen yli. Työntekijälle moniosaaminen ja 

sen myötä laajeneva työnkuva tarjoaa myös uusia mielenkiintoisia haasteita ja 

voi osaltaan parantaa työhyvinvointia.  

 

Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseksi yrityksessä tarvitaan aivan 

uudenlaista osaamista myös perinteisiä työtehtäviä tekeville työntekijöille. Di-

gitaalisissa taidoissa tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa jokainen työnte-

kijä kykenee käyttämään päivittäisissä tehtävissä tarvittavia järjestelmiä ja lait-

teita muun muassa töiden raportoinnissa. Osa henkilöstöstä saavuttaa tilan-

teen, jossa he ymmärtävät digitalisaation avaamien mahdollisuuksien hyödyn-

tämisen liiketoiminnassa ja omien työtehtäviensä kehittämisessä.    
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Henkilöstöresurssien hankinta 

 

Kasvustrategian toteuttamiseksi yritys tulee tarvitsemaan vuosittain uutta työ-

voimaa. Osa työvoimasta siirtyy yritykseen yrityskauppojen myötä, mutta val-

taosa rekrytointiprosessien kautta. Tällöin on tärkeää, että rekrytointitilanteissa 

pystytään tekemään oikeita päätöksiä ja esimerkiksi haastattelutilanteessa 

voidaan analysoida tarkasti henkilön sopivuutta tehtävään ja organisaatioon. 

Ennen rekrytointiprosessin aloittamista tulisi olla selvillä, että minkälaista 

osaamista ollaan hakemassa ja mitä ominaisuuksia työnhakijalla tulee olla, 

jotta hän voi menestyä tehtävässä. Rekrytoinnin onnistuminen on tärkeää, 

sillä siihen uhratut ajalliset ja rahalliset resurssit ovat yleensä merkittäviä ja 

epäonnistuneita palkkauksia seuraakin yleensä merkittävät tuoton menetyk-

set. Henkilöstöhankinnan tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla voi-

daan varmistaa rekrytointiprosessin laadukkuus. 

 

Parhaiden mahdollisten tekijöiden saamiseksi yritykseen on panostettava mer-

kittävästi työnantajakuvan kehittämiseen. Strategiajakson aikana yrityksen ta-

voitteena on tulla alan vetovoimaisimmaksi työnantajaksi.  

 

5.5 Henkilöstövisio 

Henkilöstövisio kuvaa sitä tilannetta, missä halutaan olla vuonna 2023. Yrityk-

sen toiminta nojaa hyvin pitkälti osaavan henkilöstön varaan. Flowplus haluaa 

työllistää alansa parhaat osaajat, jotka ovat motivoituneita ja sitoutuneita työs-

kentelemään yhteisten tavoitteiden eteen. Samoin yritys haluaa varmistaa 

kriittisen osaamisen pysymisen talossa sitä ylläpitämällä ja lisäämällä. Henki-

löstövisio muotoiltiin seuraavasti: 

 

Flowplus on alansa vetovoimaisin työnantaja. Sen merkittävin voimavara on 

osaava, tyytyväinen, terve, motivoitunut ja laadukkaasti johdettu henkilöstö, 

joka on sitoutunut työskentelemään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

5.6 Henkilöstöjohtamisen toimenpideohjelma 

Henkilöstöstrategian tavoitteiden ja henkilöstövision ilmaiseman tavoitetilan 

saavuttamiseksi määriteltiin toimenpiteet, joiden avulla ne voidaan saavuttaa. 
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Toimenpiteiden toteutuman edistymistä ja tavoitteiden toteutumista on tärkeä 

seurata säännöllisesti ja laatia esimerkiksi seurantaraportteja. 

 

Henkilöstön pysyvyys 

 

Kokonaisuudessaan henkilöstön pysyvyyteen vaikuttavien toimenpiteiden 

avulla pyritään vaikuttamaan työtyytyväisyyteen. Työtyytyväisyyttä tullaan mit-

taamaan vuosittain järjestettävän työtyytyväisyyskyselyn avulla. Henkilöstö-

pysyvyyden vahvistamiseksi löydettiin viisi konkreettista toimenpidettä: 

 

1. Varhaisen tuen mallin kehittäminen ja ylläpitäminen 

Varhainen tuki tarkoittaa ennakoivia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan 

ylläpitää työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Varhaisen tuen mal-

lissa kuvataan myös selkeästi, miten toimitaan työkykyongelmien il-

maantuessa. Mallin toteutus ja käyttöönotto suunnitellaan yhdessä työ-

terveyshuollon kanssa vuoden 2019 aikana.  

 

Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan työkyvyttömyydestä aiheutu-

neiden sairauslomien määrän kehittymisen ja työterveyshuollon raport-

tien avulla. 

 
2. Työhyvinvoinnin parantaminen 

Työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi työskentelyolosuhteet, joilla tar-

koitetaan niin fyysistä kuin henkistä ympäristöä. Oleellinen toimenpide 

on aktivoida työntekijöiden aloitteellisuutta hyvinvointia parantavien ide-

oiden antamiseen.  

 

Työhyvinvointia mitataan työtyytyväisyyskyselyn hyvinvointia koskevien 

kysymysten perusteella. 

 

3. Työturvallisuuden parantaminen ja vaaratilanteiden ennaltaehkäi-

seminen 

Turvallisuuteen liittyviin epäkohtiin tullaan puuttumaan välittömästi. 

Vastuu epäkohtien korjaamisesta on jokaisella työntekijällä. Jokainen 

sattunut tapaturma tai läheltä piti -tilanne tullaan käsittelemään ja sen 
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perusteella tehdään korjaavat toimenpiteet. Työturvallisuutta tullaan ko-

rostamaan enemmän sisäisessä viestinnässä. 

 

Vaikuttavuutta mitataan työtapaturmataajuudella, eli kaikkien vähintään 

yhden päivän tapaturmasta johtuvien poissaolojen määrä suhteessa 

miljoonaa työtuntia kohden.  

 

4. Kannustavan palkkapolitiikan laatiminen 

Uusi kokonaispalkitsemiseen perustuva palkkamalli rakennetaan huo-

mioimaan niin henkilökohtaisen osaamisen kuin tehtävän työn vaati-

mustason. Palkkatasot ja niiden vaatimukset on esitetty selkeästi ja 

avoimesti. Lopputuloksena on koko konsernin yhteinen palkkapolitiikka, 

josta selviävät kaikki palkitsemiseen liittyvät linjaukset. Palkkapolitiikka 

valmistuu vuoden 2019 aikana.  

 

Henkilöstön tyytyväisyyttä palkitsemiseen mitataan työtyytyväisyysky-

selyn palkitsemiseen liittyvien kysymysten kautta.  

 

5. Esimiestyön kehittäminen 

Esimiestyön koulutuksen pääpainot ovat valmentavassa johtamisessa 

ja työkykyjohtamisessa. Koulutusta tullaan järjestämään yhdessä kou-

lutusorganisaatioiden kanssa ja osaamisen ylläpitämiseksi järjestetään 

vuosittain esimiespäivät, jossa vertaiskeskustelujen kautta voidaan ja-

kaa kokemuksia esimiestyön onnistumisista ja kehitystarpeista.  

 

Esimiestyön kehittymistä voidaan seurata työtyytyväisyyskyselyn johta-

mista mittaavien kysymysten vastausten kautta. Aika ajoin on myös 

teetettävä laajempia johtamista mittaavia arviointeja, kuten 360 asteen 

arvioita.  

 

Osaamisen kehittäminen 

 

Osaamisen kehittämisen ja suoritusten arvioimisen tueksi on luotava malli nii-

den mittaamiseen. Strategisten tavoitteiden asettamien vaatimusten mukaisen 

osaamistason varmistamiseksi määritettiin henkilöstöstrategiaan kolme osaa-

miseen vaikuttavaa toimenpidettä: 
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1. Osaamisen arvioinnin, kehittämisen ja seurannan menetelmien 

määritys  

Ammatillisen osaamisen kehittämisessä tulee ottaa huomioon yksilölli-

set toiveet ja valmiudet. Jokaiselle työntekijälle tullaan laatimaan yksi-

löllinen osaamisen kehityssuunnitelma, jota tullaan seuraamaan ja päi-

vittämään säännöllisesti. Samoin laaditaan osaamiskartoitus, jonka pe-

rusteella osaamisen kehittämistä voidaan ohjata ja seurata. Esimiehille 

järjestetään arviointikoulutusta, jotta he kykenevät arvioimaan osaa-

mista ja suoritusta luotettavasti. 

 

Kehittämiseen ja osaamisen kartoittamiseen tarvittavat menetelmät 

suunnitellaan vuoden 2019 aikana ja otetaan käyttöön viimeistään vuo-

den 2020 alussa. Osaamistason kehittymistä tullaan seuraamaan osaa-

miskartoitusten perusteella. 

 

2. Moniosaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen 

Moniosaamisen, eli työntekijän osaamisprofiilin laajentamista yli aselaji-

rajojen, lisäämiseksi muodostetaan koulutusohjelma, joka mahdollistaa 

oppimisen mahdollisimman paljon työn tekemisen yhteydessä. Ohjel-

massa tullaan soveltamaan 70–20–10-mallia, jossa 70 prosenttia oppi-

misesta tapahtuu työtä tehden, 20 prosenttia toisilta oppimalla ja 10 

prosenttia koulutusten kautta. 

 

Moniosaamisen lisääntymistä seurataan osaamiskartoitusten avulla. 

 

3. Digitaitojen kehittämisen ohjelma 

Henkilöstölle tullaan järjestämään koulutuksia järjestelmien ja laitteiden 

käyttöön, jotta he selviäisivät päivittäisissä tehtävissään tarvittavista ra-

portoinneista ja kirjauksista. Valikoidulle osalle henkilöstöstä tullaan jär-

jestämään syvällisempiä koulutuksia digitalisaation ja IoT:n mahdolli-

suuksista. Henkilöt valitaan kiinnostuksen ja valmiuksien mukaan. 

 

Myös digitalisten taitojen kehittymistä seurataan osaamiskartoituksen 

avulla. 
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Henkilöstöresurssien hankinta 

 

Yrityksen kasvun toteuttamiseksi panostetaan henkilöstöhankintaan kahdella 

erilaisella toimenpiteellä: 

 

1. Rekrytointikäytäntöjen määritys ja rekrytoijien koulutus 

Rekrytointitoimenpiteistä laaditaan selkeä ohjeistus ja toimintamalli, 

jotta voidaan varmistua jokaisen rekrytointiprosessin laadukkuudesta. 

Rekrytointikäytännöissä määritellään myös muun muassa mistä ja mi-

ten henkilöstöä haetaan, kuinka haastattelut järjestetään ja kuinka työn-

hakijoille viestitään. Rekrytointeja hoitaville esimiehille järjestetään kou-

lutusta, jotta kaikilla olisi hyvät valmiudet henkilöstön hankintaan. 

 

Rekrytointiprosessin laatua ja toimivuutta arvioidaan uusille työnteki-

jöille järjestettävän kyselyn avulla. Kyselyssä tiedustellaan kokemuksia 

esimerkiksi rekrytointiprosessin ja muiden työsuhteen alun tapahtumien 

toimivuudesta.  

 

2. Työnantajakuvan rakentaminen 

 

Työnantajamielikuvan rakentamiseen ja ylläpitämiseen on panostettava 

määrätietoisesti. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa tullaan lisäämään 

ja siellä korostetaan muun muassa uratarinoita ja henkilöstön tekemi-

seen liittyviä asioita. 

 

Työnantajakuvan kehittymistä seurataan ostettavien tutkimusten avulla, 

joista ensimmäinen järjestetään ennen toimenpiteiden aloittamista läh-

tötason määrittelemiseksi.  

 

6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa henkilöstöjohtamisen laatua ja laatia 

liiketoiminnan strategisia tavoitteita tukeva henkilöstöstrategia. Työn teoria-

osuudessa perehdytään henkilöstöjohtamisen ja henkilöstöstrategian teoriaan. 
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Henkilöstöstrategiaprosessissa lähdettiin liikkeelle yrityksen henkilöstöjohtami-

sen nykytilan selvityksellä, jonka pohjaksi tietoa kerättiin sekä henkilöstöky-

selyn että vapaamuotoisen keskustelun avulla yrityksen eri yksiköistä. Lähtöti-

lanteen ja liiketoimintastrategian pohjalta pyrittiin tunnistamaan ne kriittiset 

henkilöstöjohtamisen toimenpiteet, jotka osaltaan vaikuttavat liiketoiminnan ta-

voitteiden toteutumiseen. Lopulta päädyttiin kolmeen menestystekijään, joita 

ovat henkilöstön pysyvyyden varmistaminen, henkilöstön osaamisen kehittä-

minen ja ylläpitäminen sekä henkilöstöresurssien hankinta. Kaikille menestys-

tekijöille luotiin tavoitteet ja toimenpideohjelmat, joiden avulla tavoitteet voitai-

siin saavuttaa.  

 

Lopputuloksena saatiin luotua linjaukset henkilöstöjohdollisiin toimenpiteisiin, 

kuten työtyytyväisyyden ylläpitämiseen, osaamisen kehittämiseen ja uusien 

työntekijöiden hankintaan. Toimenpideohjelman toteuttamisen kautta yrityk-

sellä on mahdollisuus saavuttaa henkilöstövisiossa kuvattu tavoitetila sekä 

saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa vuoteen 2023. Kehittämistehtävälle 

asetetut tavoitteet saatiin täytettyä. Henkilöstöjohtamisen laatu ei sinällään ke-

hittynyt vielä prosessin aikana, mutta saatiin sen kehittymiselle luotua selkeät, 

hedelmälliset mahdollisuudet. Henkilöstöstrategiassa oli alun perin tarkoitus 

katsastaa useampia aihealueita kuin työssä lopulta löydettyä kolmea menes-

tystekijää. Tunnistettujen aihealueiden ympärille muodostettu strategia toi-

menpiteineen on kuitenkin riittävän kattava suunnitelma määritettyjen tavoittei-

den saavuttamiseen. 

 

Aiemmin luvussa 3 on esitetty Torringtonin ym. malli, jossa liiketoimintastrate-

gian ja henkilöstöstrategian välistä suhdetta kuvataan viidellä erilaisella ta-

valla. Nyt tehty henkilöstöstrategia on yrityksen ensimmäinen ja laadittu erilli-

senä prosessina liiketoimintastrategian jälkeen, joten strategioiden välinen 

suhde on mielestäni yhteensopiva. Tulevaisuuden strategiaprosesseissa hen-

kilöstöstrategia on otettava mukaan ja strategioita katsottava kokonaisvaltai-

sesti yhtenä kokonaisuutena. Toinen tapa kuvata strategioiden välistä suh-

detta on reaktiivinen ja proaktiivinen ulottuvuus. Tämä strategiaprosessi oli 

selkeästi reaktiivinen, eli henkilöstöjohtamisen keinoja sovellettiin liiketoiminta-

strategian tavoitteisiin ja vaatimuksiin.    
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Vastuu strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja toimenpideohjelman noudat-

tamisesta jää yrityksen johdolle. Uskon, että tämän työn seurauksena ja siinä 

määritettyjen toimenpiteiden toteuttamisen myötä johdolle muodostuu hyvä 

kuva henkilöstöjohtamisesta ja sen vaikutuksesta liiketoimintaan. Yrityksen 

henkilöstömäärän lähes kolminkertaistuessa lähitulevaisuudessa on yrityk-

sessä mietittävä HR-funktion olomuotoa. Tänä päivänä se ei suoraan tarkoita 

esimerkiksi henkilöstöpäällikön palkkaamista, vaan ulkoistuksen kulta-aikana 

myös tämä resurssi voidaan ostaa palveluna sitä tarjoavilta yrityksiltä. 
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Henkilöstökysely
Olen tekemässä ylemmän AMK:n opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on 
henkilöstöjohtamisen kehittäminen Flowplus-konsernissa sekä henkilöstöstragian 
luominen. Tällä kyselyllä kerätään tietoa tämän hetken tilanteesta. Pyydän teitä 
käyttämään pienen hetken vastaamiseen, sillä näin voitte osaltanne olla mukana 
vaikuttamassa HR-toiminnan kehitykseen. Vastaukset käsitellään anonyymisti. Kiitos!    

*Pakollinen

Perustiedot

1. Toimipaikka *
Merkitse vain yksi soikio.

 Oulu

 Pietarsaari

 Seinäjoki tai Vaasa

 Tampere

 Kotka, Porvoo, Imatra tai Varkaus

2. Asema yrityksessä *
Merkitse vain yksi soikio.

 Työntekijä

 Esimies/Johto

3. Työkokemus Flowplus Oy:ssä (mukaan lukien työkokemus konserniin
liittyneessä yrityksessä) *
Merkitse vain yksi soikio.

 Alle 2 vuotta

 2-5 vuotta

 6-10 vuotta

 11-15 vuotta

 16-20 vuotta

 Yli 20 vuotta

janit
Teksti
LIITE 1
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4. Pohjakoulutus *
Merkitse vain yksi soikio.

 Peruskoulu

 Lukio/Ylioppilas

 Ammatillinen perustutkinto

 Korkeakoulututkinto

Yrityksen strategia ja tavoitteet

5. Kuinka hyvin tunnet yrityksen liiketoimintastrategian ja sen keskeiset tavoitteet
*
Merkitse vain yksi soikio.

0 1 2 3 4 5

En ollenkaan Erittäin hyvin

Vastaa seuraavaan kysymykseen, mikäli olet tutustunut yrityksen strategiaan

6. Kuinka hyvin henkilöstöasiat mielestäsi otetaan huomioon
liiketoimintastrategiassa
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Ei ollenkaan Erittäin hyvin

7. Sanalliset kommentit ja parannusehdotukset
 

 

 

 

 

Perehdyttäminen

8. Oletko osallistunut perehdyttämiseen (joko perehdyttäjänä tai
perehdytettävänä) nykyisen perehdytyskäytännön aikana? *
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei
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9. Onko perehdytysmenetelmä nykyisellään mielestäsi toimiva? *
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei

 En osaa sanoa

10. Sanalliset kommentit ja parannusehdotukset
 

 

 

 

 

Suoritusten arviointi ja palkitseminen

11. Saat esimieheltäsi palautetta osana päivittäistä johtamista *
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

12. Käyt esimiehesi kanssa säännöllisesti kehityskeskustelun, jossa saat palautetta
suorituksestasi *
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

13. Saatu palaute motivoi (tai motivoisi) sinua parempiin suorituksiin *
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

14. Tiedät suorituksellesi asetetut tavoitteet *
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
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15. Suorituksesi arvioimiseen on asetettu selkeät mittarit (jos tavoitteet on
tiedossa) *
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

16. Oman toimipaikkasi/yksikkösi tavoitteet on kerrottu selkeästi ja tuloksista
viestitään avoimesti *
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

17. Palkitsemisessa (palkka ja palkkio) otetaan riittävästi huomioon
henkilökohtainen osaaminen *
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

18. Tunnet yrityksen tulospalkkauksen periaatteet *
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä

19. Oletko saanut tulokseen sidottua palkkaa viimeisen kahden vuoden aikana *
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei

20. Sanalliset kommentit ja parannusehdotukset
 

 

 

 

 

Osaamisen kehittäminen
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21. Onko sinulle tehty osaamiskartoitus ja laadittu henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelma *
Merkitse vain yksi soikio.

 Kyllä

 Ei

22. Tukeeko yritys mielestäsi henkilöstön osaamisen kehittämistä esimerkiksi
järjestämällä, mahdollistamalla tai kannustamalla *
Merkitse vain yksi soikio.

1 2 3 4 5

Ei riittävästi Erittäin hyvin

23. Mitä seuraavista osaamisen kehittämisen tavoista olet käyttänyt viimeisen
kahden vuoden aikana?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Työkierto työpaikalla tai yrityksessä laajemmin

 Työkuvan laajentaminen

 Vastuulliset erityistehtävät

 Ammattilehtien ja -kirjallisuuden lukeminen

 Itseopiskeluohjelmat

 Opiskelu oppilaitoksissa

 Opiskelu koulutusorganisaatioiden lyhyillä kursseilla

 Työnantajan järjestämä koulutus

 Yhteistyökumppaneiden järjestämät koulutukset

 Muu: 

24. Mitä seuraavista osaamisen kehittämisen tavoista haluaisit kokeilla?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Työkierto työpaikalla tai yrityksessä laajemmin

 Työkuvan laajentaminen

 Vastuulliset erityistehtävät

 Ammattilehtien ja -kirjallisuuden lukeminen

 Itseopiskeluohjelmat

 Opiskelu oppilaitoksissa

 Opiskelu koulutusorganisaatioiden lyhyillä kursseilla

 Työnantajan järjestämä koulutus

 Yhteistyökumppaneiden järjestämät koulutukset

 Muu: 
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Palvelun tarjoaa

25. Sanalliset kommentit ja parannusehdotukset
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HENKILÖSTÖSTRATEGIA
2019 – 2023

LIITE 3
.



HENKILÖSTÖVISIO 2023

” Flowplus on alansa vetovoimaisin työnantaja. Sen 

merkittävin voimavara on osaava, tyytyväinen, terve, 

motivoitunut ja laadukkaasti johdettu henkilöstö, joka 

on sitoutunut työskentelemään yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. ”

1



JOHDANTO

2

Yrityskaupat ovat näytelleet suurta roolia yrityksen historiassa ja noin 80% henkilöstöstä on 
siirtynyt Flowplus Oy:n palvelukseen yrityskauppojen myötä. Tästä johtuen yhteiset 
menettelytavat ovat vielä kehitysvaiheessa. Tässä henkilöstöstrategiassa on tunnistettu kolme 
kriittistä menestystekijää, joiden merkitys yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa 
on merkittävä. 

Muutos ei tapahdu hetkessä, mutta strategisen toimenpideohjelman avulla meillä on 
mahdollisuus luoda kestävä pohja yhteisille HR-prosesseille ja uskottavalle yrityskulttuurille.



LÄHTÖTILANNE

125

Henkilöstömäärä
[henkilöä]

2,9

Sairauspoissaolot
[%]

7,2

Henkilöstön lähteneisyys
[%]

1,62

Henkilöstötuottavuus, 
HCROI

39,1

Keski-ikä
[vuotta]

Henkilöstötunnusluvut tilikaudelta 2018
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Ulkoinen ympäristö.
Teolliset kunnossapitomarkkinat Suomessa ovat 
noin 4 miljardin euron luokkaa, josta ulkoistettua 
palvelua on noin kolmannes, eli 1,3 miljardin euron 
verran. Teollisuusyritykset käyttävät 
kunnossapitoon keskimäärin 2-10% vuotuisesta 
liikevaihdostaan, mutta osuus on ollut laskussa 
2000-luvulla.  Kilpailutilanne 
kunnossapitomarkkinoilla kiristyy muun muassa 
laitetoimittajien panostaessa palveluliiketoiminnan 
kasvattamiseen. Markkinatilanne vaikuttaa 
positiiviselta ja Suomessa on vireillä useitakin 
merkittäviä teollisuushankkeita. Maailmantalouden 
kasvu jatkuu edelleen vaikka onkin hieman 
hidastumaan päin eikä vuoteen 2023 mennessä ole 
ennustettavissa merkittävää muutosta. 

Lähitulevaisuuden merkittävimpiä trendejä 
kunnossapitotoimialalla ovat digitalisaation ja IoT-
teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen, joka 
osaltaan ajaa kunnossapitoa ennakoivasta 
enemmänkin ennustavaan kunnossapitoon. Tämä 
aiheuttaa aivan uudenlaisia osaamisvaatimuksia 
kunnossapitoalalla toimiville yrityksille ja ihmisille.  
Kunnossapidon osaajista on työmarkkinoilla pulaa ja 
alan koulutustakaan ei juuri enää järjestetä.

Sisäinen ympäristö.
Elämme voimakkaan kasvun aikaa. 
Vuoteen 2023 mennessä tavoitteenamme 
on henkilöstön määrän lähes 
kolminkertaistaminen sekä 
yrityskauppojen että orgaanisen kasvun 
avulla. Digitalisaatio, tuo 4. teollinen 
vallankumous, tulee muuttamaan 
osaamisvaatimuksiamme merkittävästi jo 
lähitulevaisuudessa. 

Myös kasvavat asiakasvaatimukset 
asettavat osaamisemme koetukselle ja 
siksi sen ylläpitäminen ja kehittäminen on 
eriarvoisen tärkeää. Kasvun 
toteuttamiseksi tarvitsemme myös uutta 
työvoimaa. 

Alalla vallitseva pula todellisista osaajista 
asettaa meidät kovaan kilpailuun 
työmarkkinoilla. Työnantajakuvamme on 
oltava kunnossa, jotta voimme houkutella 
parhaat osaajat joukkoomme. 
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TAVOITTEET

…työvoiman pysyvyys. Henkilöstö on ylivoimaisesti tärkein kilpailutekijämme. Haluamme 
varmistaa, että sen omaama huippuosaaminen on käytössämme myös tulevaisuudessa. 

Henkilöstöstrategiamme tavoitteena on varmistaa…

…osaaminen. Haluamme kehittää henkilöstömme osaamista jatkuvasti. Jokaiselle työntekijälle 
laaditaan henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Erityisesti panostamme ”aselajien” yli 
tapahtuvan moniosaamisen kasvattamiseen ja digitaalisten taitojen kehittämiseen.

…työvoiman saanti. Kasvustrategiamme toteuttamiseksi tarvitsemme vuosittain lisää 
työvoimaa. Jotta voimme saada työmarkkinoilta parhaat osaajat, on työnantajakuvamme oltava 
kunnossa.
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HENKILÖSTÖN PYSYVYYS

…hyvinvoinnin edistämisellä. Pyrimme ehkäisemään työkyvyttömyyttä ennakoivan
tuen mallilla ja edistämään työntekijöiden työelämän laatua kokonaisvaltaisesti.

Panostamme henkilöstön pysyvyyteen työtyytyväisyyttä 
kehittämällä muun muassa…

…työpaikan turvallistamisella. Haluamme varmistaa jokaiselle turvallisen työpäivän. 
Puutumme epäkohtiin ennakoivasti ja käsittelemme kaikki työtapaturmat ja läheltä 
piti –tilanteet kattavasti.

…palkitsemisen kokonaisuuteen panostamalla. Haluamme, että palkkapolitiikkamme 
on läpinäkyvä ja toimintaa ohjaava sekä palkitsemisen kokonaisuuden periaatteita 
noudattava.

…johtamisen kehittämisellä. Kehitämme esimiestemme johtamista työn johtamisesta 
kohti valmentavaa johtamista ja työkykyjohtamista.
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OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

...moniosaaminen.
Henkilöstömme on erikoistunut 
erilaisten pyörivien koneiden ja 
virtausteknisten laitteiden huoltoon. 
Puhumme ”aselajeista”, joita ovat 
esimerkiksi venttiilit, pumput ja 
moottorit. Jokainen asentaja on jonkin 
”aselajin” erityisosaaja. Tavoitteemme 
on laajentaa asentajien osaamista yli 
”aselajien” rajojen, jolloin osaamisen 
kasvu suhteessa uusien henkilöiden 
määrään on suurempi. 

Osaamisen kehittämisen pääpainopisteet ovat… 

...asiantuntijuus.
Uusien palveluiden avulla pyrimme 
tarjoamaan asiakkaillemme 
entistäkin kokonaisvaltaisempia 
palveluita muun muassa 
tuottavuuden kehittämiseen. Tämä 
vaatii meiltä laiteteknisen 
osaamisen lisäksi enemmän 
ymmärrystä myös asiakkaan 
prosesseista ja niiden vaikutusta 
laitteiden toimintaan ja 
elinkaareen.  

...digiosaaminen.
Digitaalisten työkalujen käyttöönotto ja 
IoT-pohjaisten palvelukokonaisuuksien 
kaupallistaminen ovat keskeisessä 
roolissa strategiassamme. Tämä vaatii 
myös henkilöstöltämme aivan 
uudenlaista osaamista. Sitoudumme 
tarjoamaan työntekijöillemme 
koulutusta uusien teknologioiden 
käyttöön ja motivoimaan heitä myös 
jalostamaan digitalisaation 
mahdollisuuksia omassa työssään.
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HENKILÖSTÖN HANKINTA

…rekrytointiprosessin kirkastamiseen. Haluamme kohdella jokaista työnhakijaa 
tasapuolisesti. Tästä syystä panostamme erityisesti rekrytointiprosessin 
kehittämiseen.

Työvoiman saannin varmistamiseksi kiinnitämme 
huomiota…

…työnantajakuvan parantamiseen. Haluamme olla alamme vetovoimaisin työnantaja. 
Tämän takia haluamme kehittää työnantajakuvaamme määrätietoisesti.

8



Tavoitteet ja toimenpiteet

Menestystekijä Tavoitteet Toimenpiteet

H
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ö

s
tö

n
 p
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yv

yy
s

Hyvinvointi - Työhyvinvoinnin parantaminen ja hyvän tason 
ylläpitäminen

- Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mahdollistaminen

- Varhaisen tuen malli työkyvyttömyyden 
ennaltaehkäisemiseksi

- Olosuhteiden määrätietoinen parantaminen

Turvallisuus - Työturvallisuuden parantaminen
- Työkyvyttömyyden ennaltaehkäiseminen
- Turvallinen työpäivä

- Olosuhteiden turvallistaminen ja vaaratilanteiden 
ennaltaehkäiseminen

Palkitseminen - Osaamisen ja vaativuustason huomioiva, selkeä ja 
oikeuden mukainen palkkapolitiikka

- Reilu tulospalkkaus
- Kokonaispalkitseminen

- Palkkapolitiikan laatiminen

Johtaminen - Valmentava johtaminen
- Työkykyjohtaminen

- Esimiestyön kehittäminen
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Menestystekijä Tavoitteet Toimenpiteet
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Ammatillinen 
osaaminen

- Ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen
- Hiljaisen tiedon siirtäminen

- Koulutusohjelman kehittäminen, joka mahdollistaa 
opettelun työn teon yhteydessä

Moniosaaminen - Työntekijöillä osaamista useammasta ”aselajista”
- Resurssien käytön tehostaminen

- Työn kierron ja resurssien ristiin käytön lisääminen

Digitaidot - Henkilöstö hallitsee tarvittavien järjestelmien ja 
laitteiden käytön osana jokapäiväistä työtä

- Osa henkilöstöstä ymmärtää digitalisaation 
mahdollisuuden liiketoiminnassa ja työssä

- Järjestelmien käytön koulutuksen lisääminen ja 
ohjeistaminen

- Digitalisaatio –koulutusten suunnittelu ja järjestäminen 
potentiaalisille ja kiinnostuneille henkilöille
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Menestystekijä Tavoitteet Toimenpiteet
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Rekrytointi - Toimiva rekrytointiprosessi
- Onnistuneet rekrytoinnit

- Rekrytointiprosessin kirkastaminen
- Esimiesten koulutus rekrytointiin

Työnantajakuva - Positiivinen työnantajakuva
- Alansa vetovoimaisin työnantaja vuoteen 2023 

mennessä

- Työnantajakuvan määrätietoinen rakentaminen
- Työnantajakuvan mittaaminen 2019 ja 2022

11

Tavoitteet ja toimenpiteet [3/3]






