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ESIPUHE

S

trateginen hyvinvointi 2016 on seitsemän vuoden aikana kuudes tutkimus, jolla selvitetään strategisen hyvinvoinnin (SH) johtamisen (SHJ) toimintatapoja. Tämän tutkimus-

sarjan ja muiden tekemiemme tutkimusten tulokset osoittavat, että SHJ:n hyvä taso heijastuu
organisaation eri toimintoihin ja niiden kautta henkilöstön hyvinvointiin ja tuottavuuteen.
Määritelmämme mukaan strateginen hyvinvointi on se osa työhyvinvointia, jolla on merkitystä
yrityksen tuloksellisuuteen. Tiivistetysti kirjattuna SHJ:ta voidaan kuvailla seuraavasti:
•

Liiketoiminnan vaatimusten mukaiset sisällöt

•

Johdon asettamat tavoitteet ja resurssit

•

Mitataan muutoksia ja vaikuttavuutta

•

Johto vastaa johtamisesta

•

Esimiehet ovat ydintoimijoita

•

Kehitetään henkilöstötuottavuutta koko henkilöstön osalta

Strategisen hyvinvoinnin ydin on henkilöstötuottavuuden kehittäminen, tämä tarkoittaa ihmisten motivaation, osaamisen ja työkyvyn kehittämistä liiketoiminnan vaatimusten mukaan.
Kun SHJ on osa johdon strategiatyötä ja operatiivista johtamista, varmistetaan ihmisten paras
potentiaali liiketoiminnan kehittämiselle. Tämä on myös avain kilpailukyvyn eettisesti kestävälle
kehittämiselle.
Suomen työelämä on eri mittarilla arvioituna maailman parasta. Monet meille itsestään selvät asiat, kuten korruption puute ja perusturvallisuus, ovat monessa maassa ongelma. Meillä
ongelmiksi koetaan mm. työvoiman ikääntyminen, työkyvyttömyyseläkkeiden suuri määrä ja
tuottavuuden heikko kasvu. SHJ antaa näihin ja moniin muihin haasteisiin hyvän työvälineen.
Jämäkästi päätetyt tavoitteet, selkeät vastuunjaot ja jatkuva mittaaminen ovat tuottavan organisaation tunnuspiirteitä.
Tutkimussarjamme saavutti nyt kansainvälisestikin merkittävän seitsemän vuoden iän. Tämän
toteutuminen on onnistunut tutkijaryhmän hyvällä yhteishengellä ja kulloistenkin työnantajien
myötävaikutuksella. Tänä vuonna Työsuojelurahaston myöntämä tutkimusapuraha mahdollisti
tutkimuksen tekemisen. Kiitämme tästä Työsuojelurahastoa.

Helsingissä 10.11.2016
Ossi Aura

Guy Ahonen

Tomi Hussi

Juhani Ilmarinen
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TIIVISTELMÄ
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen 2016 tutkimus on jatkoa vuosina 2009–2014 tehdyille Strategisen hyvinvoinnin
tila / johtaminen Suomessa tutkimuksille. Tutkimussarja antaa seitsemän vuoden aikajanan, joka mahdollistaa trendien
luotettavan tarkastelun.
Määritelmämme mukaan strateginen hyvinvointi on se osa työhyvinvointia, joka tukee organisaation varsinaisen toiminnan tuloksellisuutta. Yrityksissä tämä tarkoittaa liiketoiminnan kannattavuutta, julkisella sektorilla tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Strategisen hyvinvoinnin rinnalle voidaan asettaa työkyvyn kehittämiseen ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseen
fokusoiva yksilöpainotteinen työkykyjohtaminen. Lisäksi työhyvinvoinnin viitekehyksen alla on paljon suunnittelemattomasti tehtyjä toimintoja, jotka kriittisesti tarkasteltuna eivät tue liiketoimintaa eivätkä vähennä työkyvyttömyyden riskiä.
Tämä tutkimus toteutettiin satunnaisotannalla valituille yrityksille puhelinkontaktin jälkeen sähköpostitse toimitetun internetkyselyn avulla. Tutkimuksessa saatiin vastaus 393 yritykseltä, jotka edustivat seitsemää toimialaa kaikissa kokoluokissa.
Toimialat olivat valtio, kunta, teollisuus, rakentaminen, kauppa, kuljetus ja logistiikka sekä liike-elämän palvelut. Tutkimuksen vastausprosentti oli 48,5 %. Tutkimuksen kyselylomake sisälsi 41 kysymystä, joissa oli yhteensä 183 vastausvaihtoehtoa.
Tutkijat haluavatkin kiittää tutkimukseen vastaajia, ilman heidän panostaan tutkimuksen tekeminen olisi ollut mahdotonta.
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tasoa kuvataan tässä tutkimuksessa Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksillä
(SHJI), joka ottaa huomioon kaikki strategisen hyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävät organisaation toiminnot. SHJI on koostettu siten, että sen arvot vaihtelevat nollan ja sadan välillä. Vuonna 2016 oli 52, kun se vuosina 2009–2012 oli tasolla 41–47
ja vuonna 2014 tasolla 51. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen on siis kehittynyt selkeästi tutkimussarjan seitsemän vuoden
aikana. Kehitys vuodesta 2014 oli kuitenkin varsin pientä.
SHJI:n osa-alueet pohjautuvat strategisen hyvinvoinnin johtamisen malliin ja siinä on neljä osa-aluetta:
• hyvinvoinnin strateginen perusta
• hyvinvointi johdon toiminnoissa
• esimiestyö ja HR:n toiminnot sekä
• työhyvinvoinnin tukitoiminnot
SHJI:n kehittymistä selittävät pitkälti johdon, HR:n ja esimiesten toimintatapojen kehittyminen vuosista 2009–2014.
Organisaatioissa on entistä selkeämmin ja tavoitteellisemmin määritetty mitä kehitetään. Toisaalta työhyvinvointi on
otettu yhä useammassa organisaatiossa huomioon johdon ja HR:n toiminnoissa. Samoin esimiehille määritetty vastuu
työhyvinvoinnissa on kasvanut. Kehitystä on tapahtunut kaikissa yrityskokoluokissa ja useimmilla toimialoilla.
Hyvinvoinnin strateginen perusta on osa-alue, jonka arvosana on heikoin SHJI:n neljästä osa-alueesta. Lisäksi hyvinvoinnin strateginen perusta on kehittynyt melko vähän vuosien varrella. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen vastuut on määritetty hyvin, mutta laaja-alaisen mittariston ja raportoinnin puutteet heikentävät hyvinvointi-ilmiön liittämistä yrityksen
strategiseksi toiminnaksi. Lisäksi strategisen hyvinvoinnin investoinnit, siis maksetut kustannukset eri osa-alueilla, ovat
vähäiset sekä määrätietoisen hyvinvoinnin kehittämisen, että työkyvyttömyysriskin vähentämisen näkökulmista.
Strategisen hyvinvoinnin perinteiset tukitoiminnot ovat hyvässä kunnossa. Työterveyshuollon ja työsuojelun toimintatavat saavat yli 70 %:n arvioinnit, varsin hyvät pisteet saa myös sisäisen viestinnän eri toimintojen käyttö. Henkilöstöedut
(työpaikkaliikunta, kulttuuri- ja virkistystoiminta ja henkilöstöruokailu) saavat keskitason arvioinnit. Sen sijaan terveellisten elämäntapojen edistämisen toiminnat ovat melko vähäisiä.
				
Organisaatiotasolla
				
taloudellinen
tila heijastuu
				
strategisen
hyvinvoinnin
				
				 selkeästi.
resursointeihin
				
				

Strategisen hyvinvoinnin investointien kokonaisuus kartoitettiin nyt kuudetta kertaa
Suomessa ja päädyttiin 780 euroon henkilöä kohden ja noin 1,8 Mrd euron kokonaissummaan vuodessa. Tämä on hieman enemmän kuin vuonna 2014, josta voidaan tulkita
taloudellisen toiveikkuuden alustava kasvu pitkän epävarmuuden ajan jälkeen. Organisaatiotasolla taloudellinen tila heijastuu strategisen hyvinvoinnin resursointeihin selkeästi:
erinomaiseksi taloudellisen tilansa arvioineet investoivat yli 1 000 €/hlö/v, välttäväksi –
heikoksi tilansa arvioineet vain 500–600 €/hlö/v.
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Koulutuksen osalta strategisen hyvinvoinnin talousresurssit olivat lisääntyneet vuodesta 2014 hieman (278 € vs. 257 €).
Koulutusinvestointien taso on kuitenkin vielä selkeästi alempi kuin vuosina 2009–2012. Tätä voidaan pitää varsin hälyttävänä ilmiönä, henkilöstökoulutukseen tulisi panostaa jatkossa enemmän.
Tänä vuonna kartoitettiin ikäjohtamista kysymyspatteristolla, jonka osa-alueet olivat reilun ikäasenteen edistäminen,
eri-ikäisten yhteistyön edistäminen, yksilöllisten työjärjestelyjen toteutus, avoin kommunikointi ikään liittyvissä asioissa, kokemustiedon siirtäminen eri ikäisten välillä, sekä ikäsyrjinnän ehkäisy. Näistä parhaiten johdetaan ikäsyrjinnän
ehkäisyä ja heikoiten vastaavasti kokemustiedon siirtämistä eri ikäisten välillä. Kokonaisuudessaan johtamisen taso oli
kehno – noin 40 % organisaatioista toteutti eri osa-alueita melkein aina tai täysin. Toimialoista parhaita olivat kauppa ja
liike-elämän palvelut. Tulokset osoittivat, että pienet organisaatiot toteuttivat ikäjohtamista paremmin kuin keskisuuret ja
suuret organisaatiot.
Työurien pidentämiseen tähtäävien toimintojen tasoa kartoitettiin samalla kysymyspatteristolla kuin vuosina 2010–2014.
Vastausten mukaan työssä jatkamisen toimien aktiivisuus oli noussut vuodesta 2014 selkeästi ollen nyt korkeinta vuosien
2010–2016 aikana. Kehitys on siis ollut hyvää.
Tänä vuonna tutkimuksen kyselyyn lisättiin kysymykset henkilöstön motivaation, ammatillisen osaamisen, työkyvyn, sekä
työyhteisön ilmapiirin kannustavuuden ja esimiestoiminnan tilasta. Tulosten mukaan ammatillinen osaaminen oli näistä
paras, heikoimmaksi arvioitiin ilmapiiri ja esimiestoiminnan taso. Muuttujista laskettiin henkilöstötuottavuuden tunnusluku, henkilöstötuottavuusindeksi (aHTI), jonka tasoon vaikutti SHJI:n ja esimiestoiminnan taso. aHTI korreloi positiivisesti
strategisen hyvinvoinnin taloudellisen tuloksellisuuden kanssa.

Strategisen hyvinvoinnin määritelmä

Strateginen hyvinvointi (SH) on se osa työhyvinvointia, jolla on 			
merkitystä organisaation tuloksellisuuden kannalta.
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen (SHJ) kattaa kaikki ne organisaation
toiminnot, joilla vaikutetaan strategiseen hyvinvointiin. Näitä ovat erityisesti strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, esimiestoiminta ja
työterveyshuolto.
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksi (SHJI) kuvaa SHJ:n tilaa
skaalalla 0–100. Indeksi kartoittaa organisaation toimintatavat
strategisen hyvinvoinnin johtamisen eri osa-alueilla.
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Sammandrag
Denna rapport är en fortsättning på de enkätundersökningar som gjorts åren 2009–2014 under benämningen ”Ledarskap av det strategiska välbefinnandet” (SHJ, Strategisen hyvinvoinnin johtaminen). På grund av den långa tidsserien är
det möjligt att identifiera rätt pålitliga trender.
Vi definierar strategiskt välbefinnande som den del av personalens välbefinnande som påverkar prestationsförmågan av
organisationens kärnverksamhet. I företag gäller detta lönsamheten, på den offentliga sektorn produktivitet och måluppfyllelse. Begreppet är besläktat med ledarskap av arbetsförmågan, som koncentrerar sig på förebyggande av arbetsoförmågan på individnivån. Därutöver finns en rad aktiviteter som på ett eller annat sätt påverkar personalens välbefinnande
utan att direkt påverka arbetsoförmågan eller affärsverksamheten.
Denna undersökning utfördes som en randomiserad enkätundersökning per email, som föregicks av en telefonkontakt. Vi
erhöll svar från 393 företag, som representerar sju branscher i alla storleksklasser. Branscherna är stat, kommun, tillverkningsindustri, byggnad, handel, transport och logistik samt näringslivets branschtjänster. Undersökningens svarsprocent
var 48,5 %. Enkätformuläret innehöll 41 frågor med sammanlagt 183 svarsalternativ. Vi vill varmt tacka respondenterna,
som möjliggjorde undersökningen.
I vår undersökning mäts nivån på det ledarskapet av det strategiska välbefinnandet med SHJ-indexet (SHJI), som beaktar
alla aktiviteter som syftar till att styra och utveckla det strategiska välbefinnandet inom organisationen. SHJI är konstruerat så att det varierar mellan 0 och 100. År 2016 var SHJI-medeltalet 52, då det under åren 2009–2012 var 41–47 och
år 2014 på nivån 51. Nivån på ledarskapet av det strategiska välbefinnandet i finländska företag och organisationer har
alltså sakta men säkert gåt uppåt.
SHJI baserar sig på SHJ-modellen, som består av fyra delområden:
• välbefinnandets strategiska bas
• välbefinnandets roll i ledningsaktiviteterna
• förmanskapet och HR-verksamheten samt
• arbetsvälbefinnandets stödfunktioner
Utvecklingen av SHJI förklaras av de beteendeförändringar som skett inom företagens ledarskap, HR-funktioner och förmanskår sedan åren 2009–2014. Man har allt tydligare och mera målinriktat fastställt vad man avser med den verksamhet
som befrämjar personalens välbefinnande. Samtidigt har man allt oftare i ledningsfunktionerna och HR-verksamheten
tagit i beaktande välbefinnandeaspekten. Förmännens ansvar för personalens välbefinnande har ökat i de flesta branscher och organisationer av alla storleksklasser.
Välbefinnandets strategiska bas är det delområde som är på lägsta nivå inom SHJI. Denna dimension har också under
årens lopp utvecklats långsammast av indexets fyra delfunktioner. Man har definierat rätt väl ansvaren för det strategiska
välbefinnandet, men brister i mätning, uppföljning och rapportering försvagar möjligheten att betrakta personalens
välbefinnande som en strategisk funktion inom företagen. Därutöver har SHJ-inversteringarna, d.v.s. utgifterna inom de
olika delområdena varit relativt låga samtidigt som utvecklingsarbetet för förbättra de anställdas välbefinnande och att
reducera arbetsoförmågan varit rätt blygsamt.
Arbetsvälbefinnandets traditionella stödfunktioner är på rätt hög nivå. Företgshälsovårdens och arbetarskyddets aktiviteter ligger på nivån 70 av 100. Utnyttjandet av den inre kommunikationens olika aktivitetsformer får också rätt goda
poäng. Personalförmånerna (motion, kultur- och rekreations-verksamhet samt personalmåltider) är på en mellannivå.
Däremot är aktiviteterna som syftar till att befrämja sunda levnadsvanor hos personalen på rätt blygsam nivå.
				
Organisationernas
eko				
nomiska nivå återspeglas
				
klart på resurseringen
i
				
				
strategiskt välbefinnande.

SHJ-investeringarnas nivå i Finland kartlades nu för sjätte gången. Per person är de 780 € och ca 1,8
miljarder € totalt. Det här är något mer än år 2014, vilket kan tyda på en viss optimism i den finländska
ekonomin efter en lång tid av stagnation. På organisationsnivån återspeglas den ekonomiska situationen tydligt på resurseringen i det strategiska välbefinnandet: de företag som uppskattar sin ekonomi
som utmärkt investerar över 1.000 €/person/år, de som har en dålig ekonomi investerar bara 500–600 €.
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Investeringarna i personalens skolning och utbildning har ökat en aning sedan år 2014 (från 257 € till 278 €). Nivån är
ändå klart under den nivå den var under åren 2009–2012. Det här bör betraktas som alarmerande. En ökad satsning i
personalutbildningen är nödvändig för en ökad konkurrenskraft.
Denna gång kartlades åldersrelaterat ledarskap med ett frågebatteri som omfattar befrämjande av justa åldersattityder,
befrämjande av samarbete mellan personer i olika åldrar, förverkligande av individuella arbetsarrangemang, kommunikationens öppenhet i frågor gällande ålder, överföring av kunskap mellan personer i olika åldrar samt förebyggande
av åldersdiskriminering. Förebyggande av åldersdiskriminering leds bäst av alla dessa aspekter och sämst överföring av
kunskap mellan generationer. Som helhet bör nivån på det åldersrelaterade ledarskapet betraktas låg – 40 % av organisationerna förvekligar det nästan alltid eller helt. Handeln och näringslivets branschtjänster klarade sig bäst av de sju
branscherna. Resultaten visar också att små organisationer klarar av åldersledarskapet bättre än stora och medelstora
organisationer.
Åtgärderna för att förlänga arbetskarriärerna kartlades med samma frågebatteri som åren 2010–2014. Enligt svaren har
omfattningen av dessa åtgärder klart utökats sedan år 2014 och är nu på den högsta nivå av samtliga mätningsår, vilket
bör betraktas som tillfredsställande.
Detta år utökades enkäten med ett frågebatteri gällande uppskattningar av personalens motivation, professionella kompetens och arbetsförmåga samt arbetsklimatets och förmanskapets nivå. Resultatet tyder på att kompetensen är på bästa
nivå och arbetsklimatet och förmanskapet på sämsta nivå. På basen av resultatet kunde vi uppskatta personalproduktivitetsindexet, som ser ut att korrelera positivt med SHJ:s ekonomiska prestationsförmåga.

DEFINITIONEN AV STRATEGISKT VÄLBEFINNANDE
Det strategiska välbefinnandet (SH) är den del av personalens välbefinnande som har betydelse för organisationens prestationsförmåga.
Ledarskapet av det strategiska välbefinnandet (SHJ) omfattar de 			
åtgärder genom vilka man strävar att styra och utveckla SH, speciellt 		
strategisk ledning, personalledning, förmanskap och företagshälsovård.
Indexet för ledarskapet av strategiskt välbefinnande (SHJI) anger
nivån på SHJ på en skala 0–100. Indexet omfattar alla SHJ:s delområden.
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Summary
This report continues the series of analyses of the Management of Strategic Well-being (SHJ) in Finland during
2009–2014. We have now collected data for a seven year period, which gives us the possibility to identify fairly reliable
trends. We define strategic well-being as that part of the well-being of the personnel which has relevance for and supports the effectiveness of the core activities of the organization. In corporations this refers to profitability and in public
organizations productivity and effectiveness. The phenomenon is close to work-ability management which aims at
decreasing individual work-disability. Furthermore, there is an abundance of activities which go under the umbrella of
work-well-being, which only loosely relate to the business-activities of the firms and work-disability risk of its personnel.
This piece of research was conducted by randomly choosing companies from seven main branches of industry of all
size-categories in Finland and sending them an email-questionnaire preceded by a telephone contact. 393 organizations
replied to the questionnaire, representing the state, the municipal sector, manufacturing, construction, retail, transport
and logistics and business services. The respose-rate was 48,5 %. The questionnaire included 41 separate questions and
181 answer-items. The researchers are deeply grateful to the respondents, who made the research possible.
In our analysis we describe the level of the management of strategic well-being by the SHJI-index, which covers all areas
of activity aimed at managing strategic well-being. SHJI ranges between 0 and 100. In 2016 its value was 52, which is
clearly above the 2009–2012 level (41–47) and slightly above the 2014 level, 51. Hence, the level of SHJ has increased during the whole range of study years, which must be considered quite satisfactory.
SHJ and hence SHJI consist of four sub-areas:
• the strategic base of strategic wellbeing
• the role of well-being in management activities
• foremanship and HR-activities and
• the work-well-being support-activities
The development of the SHJ is mainly explained by the changes in management, HR and foreman behavior since
2009–2014. The organizations have more clearly and with more articulated aims defined what to do. Accordingly,
work-wellbeing has increasingly become a part of management and HR-activities. In addition, an increasing number of
foremen have become responsible for the well-being of their subordinates. There has been progress in most branches of
industry and all organizational size-categories.
The strategic base of strategic wellbeing is on the lowest level of all the four main areas of SHJ. This area also manifests
the slowest progress of all areas over the years. The responsibilities of SHJ have been reasonably well determined, but
measurement and reporting are too weak the let work-wellbeing become an integral part of strategic management of
organizations. In addition, the strategic well-being investments, i.e. the well-being expenditures, are on a fairly low level
as is the level active development activities in order to increase well-being and decrease disability risk.
The level of traditional work-well-being support-activities is fairly high. Occupational health services and labour protection activities get the grading 70 out of 100. Accordingly, the utilization of communication activities is rated quite high.
Traditional personnel fringe benefits (corporate fitness, cultural and recreation activity and personnel nutrition) are in a
middle range. Whereas, the promotion of healthy lifestyle gets the lowest points.
					
The economic
state of
					
organizations
is reflected
					
					
clearly
in their level of
					
strategic
well-being
					
					
investments

The level of SHJ investments in Finland were estimated for the sixth time. This time the result
was 780 € per person per year and 1.8 Billion € for the whole economy. This is slightly less
than in 2014, which indicates somewhat positive sentiments in the Finnish economy after
many years of stagnation. Our data shows that the economic state of the organization is
clearly reflected in the SHJ investment level: economically very successful organizations
invest more than 1000 € per person per year, economically poor organizations invest only
500–600 €.
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The investments in corporate training and education have increased slightly since 2014 (from 257 to 278 €). The level
is, however, still clearly lower than it used to be 2009–2012. This is quite alarming. Investment in personnel education is
necessary for the competitiveness of the Finnish economy.
This year age management was examined using a questions on promotion of fair age-attitudes, promotion of cooperation between people in different age-groups, individual work-arrangements, openness of communication in age-related
issues, knowledge transfer between people in different ages and prevention of age-discrimination. Of these, prevention
of age-discrimination was best taken care of, and worst transfer of knowledge between people in different ages. On the
whole, the level age-management was on a poor level – 40 % of the organizations conducted various aspects of agemanagement either mostly or totally. Retail and business services got the best gradings. In addition, it was discovered
that small organizations perform better than medium-sized and large organizations in age management.
Measures to promote longer work-careers were measured in the same way as in 2010–2014. Our data indicates that
activities in this respect have increased since 2014, being now on the highest level of our measurements.
In the 2016 survey questions related to the motivation, professional competence and work-ability of the personnel, as
well as supportiveness of the organizational climate and level of foremanship were added. Our data indicate that professional competence of the personnel was relatively on the highest level of them all, whereas the organizational climate
and foremanship got worse gradings. Based on our previous research and the now collected data we were able estimate
the personnel productivity index (aHTI), which was found to be determined by the level of SHJ and foremanship. aHTI, in
turn, correlates positively with the economic efficiency off SHJ.

THE DEFINITION OF STRATEGIC WELL-BEING
Strategic well-being (SH) is that part of the well-being of the
personnel which has relevance for and supports the effectiveness
of the core activities of the organization.
Management of strategic well-being (SHJ) covers all the activities
of an organization, which are aimed at affecting its SH.
The management of strategic well-being index (SHJI) measures
the level of SHJ on a scale between 0 and 100. It covers all relevant
areas of SH.
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1. STRATEGISEN HYVINVOINNIN ILMIÖ 		
JA SEN ASEMOINTI, TUTKIMUKSEN
MENETELMIEN KUVAUS
1.1.

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen ilmiönä

Yritykset elävät alati kiristyvän kilpailun keskellä. Liiketoiminnan jatkuva uudistaminen ja tuote- tai palveluvalikoiman
kehittäminen ovatkin jokaiselle organisaatiolle pidemmän tähtäimen selviytymisen kannalta strateginen välttämättömyys – vanhoihin toimintamalleihin juuttuvat yritykset jäävät väistämättä uudistujien jalkoihin ja menettävät markkinaosuuttaan. Uudistuminen ja innovaatiot eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan kaikki perustuu yksittäisten ihmisten
osaamiseen ja ennen kaikkea kykyyn luoda yhdessä uutta. Samat periaatteet koskevat julkisen sektorin organisaatioita,
jotka juuri nyt ovat kaikkien aikojen suurimpien muutosten kohteena sote- ja maakuntauudistuksen myötä.
Henkilöstöön ja työyhteisön toimivuuteen panostamalla uudistumiskykyä voidaan vahvistaa. Hyvinvoivat, osaavat ja
motivoituneet ihmiset ovat valmiimpia ponnistelemaan organisaation tavoitteiden eteen. Vastaavasti hyvin toimiva
työyhteisö ja selkeä tavoitteiden asettelu mahdollistavat henkilöstövoimavarojen käyttämisen organisaation kannalta
parhaalla mahdollisella tavalla.
Kysymys on siis siitä, että henkilöstövoimavaroja kehitetään suhteessa yrityksen liiketoiminnasta määrittyviin tarpeisiin.
Liiketoiminta asettaa omat vaatimuksensa esimerkiksi sille, minkälaista osaamista ja vaikkapa fyysisiä voimavaroja työtehtävissä menestyminen edellyttää. Samoilla perusteilla määrittyvät myös työyhteisön toimivuuteen ja johtamiseen liittyvät
vaatimukset. Hajallaan toimivaa työyhteisöä on johdettava eri tavalla kuin sairaalan teho-osastoa, jossa jokaisella on oma
tarkkaan määritelty roolinsa.
Kun yksilöominaisuudet vastaavat luontevasti toimivan työyhteisön puitteissa liiketoiminnan asettamiin vaatimuksiin,
on yrityksellä henkilöstön puolesta hyvät edellytykset menestyä liiketoiminnassaan – henkilöstötuottavuus on siis hyvällä mallilla. Jos yksilöiden tai työyhteisön puolelta nousee haasteita, ne tulevat helposti työpahoinvointiin liittyvinä kustannuksina, kuten sairauspoissaolojen määrän kasvuna ja ääritapauksissa jopa ennenaikaisena eläköitymisenä.
Kutsumme tätä kokonaisuutta strategiseksi hyvinvoinnin johtamiseksi.
Liiketoiminta määrittää kehittämisen tavoitteet ja painopisteet
– tavoitteena on organisaation kilpailukyvyn vahvistaminen.

Tavoitteena on organisaation
kilpailukyvyn vahvistaminen.

Strategisen hyvinvoinnin johtamiseen pureutuva tutkimussarja 2009–2016 on alun perin rakennettu vastaamaan yritysten tarpeisiin. Erilaisia barometrejä ja muita valtakunnallisesti kattavia työhyvinvointiin liittyviä toistuvia selvityksiä
tehdään toki muitakin, mutta niiden taustalla on tyypillisesti pyrkimys tuottaa tietoa esimerkiksi poliittisen päätöksenteon tueksi.
Työhyvinvointiin liittyvä keskustelu on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa vilkasta ja meillä on myös vahvat perinteet
aiheeseen liittyvän tutkimuksen ja kehittämisen saralla. Yksi esimerkki alan kehittämistarpeista on lokakuussa 2016 STM:n
Tekesin, Sitran ja Työterveyslaitoksen toimesta alkanut Työhyvinvoinnin myytinmurtajat -hanke. Myyttien murtamisella
tähdätään parempaan johtamiseen, innovaatioihin ja suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn nostamiseen.
Tutkimussarjamme tulokset antavat hyviä suuntaviivoja Työhyvinvoinnin myytinmurtajat -hankkeeseen, ja toki alan kehittämiseen laajemminkin. Johdon asettamat tavoitteet, selkeät vastuut eri toimijoiden välillä ja laaja-alainen mittaaminen
ja raportointi ovat hyvän strategisen hyvinvoinnin johtamisen tunnuspiirteitä. Kyseisen asiat erottelevat hyvät organisaatiot keskitasoisista ja heikoista organisaatioista.
Tulevaisuuden työn piirteitä ovat ennalta-arvaamattomuus, pirstaleisuus ja työntekijän oman vastuun korostuminen.
Näihin haasteisiin strateginen hyvinvointi tarjoaa hyvän viitekehyksen myös yksittäisen ihmisen kannalta. Tulevaisuuden
työelämässä pärjäämiseksi on tärkeää varmistaa oman motivaation, osaamisen ja työkyvyn jatkuva kehittyminen.
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Koska tarkasteltava ilmiö on moniulotteinen ja käyttämämme kyselykin sisältää useita osa-alueita, on tulokset kyettävä
kiteyttämään tiiviimpään muotoon. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet osana tutkimussarjaa Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin, SHJI:n

1.2. Tutkimuksen asetelma ja tutkimusongelma
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää strategisen hyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja Suomessa vuonna 2016, sekä
sen muutokset vuosista 2009–2014. Tutkimus kattoi kaikki yritysten kokoluokat, mutta se rajattiin seitsemään toimialaan
(valtio, kunta, teollisuus, rakentaminen, kauppa, kuljetus ja logistiikka sekä liike-elämän palvelut).
”Strategisella hyvinvoinnilla” tarkoitetaan tässä raportissa toimintaa, jonka tavoitteena on kytkeä henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen kiinteästi osaksi yrityksen liiketoimintaa. Tutkimuksen asetelmana oli alun perin Excenta Oy:n kehittämä
hyvinvoinnin johtamisen malli. Mallissa (kuva 1, sivulla 14) on esitetty myös ”mahdollistajien” painotusarvot strategisen
hyvinvoinnin kokonaisuutta laskettaessa. Strategisen hyvinvoinnin tulosten osalta ei painotusarvoja ole esitetty, koska
niitä ei nähty mahdolliseksi kartoittaa kyselytutkimuksen keinoin. Tulosmuuttujista kysyttiin sairauspoissaolot (sairauspoissaoloprosentti) sekä TEL-maksun työkyvyttömyysmaksuluokka. Lisäksi kartoitettiin vastaajien arviot henkilöstön
motivaation, osaamisen ja työkyvyn tilasta sekä työpaikan ilmapiirin kannustavuuden ja esimiestoiminnan tasosta.

1.3. Tutkimuksen eteneminen
1.3.1. Otos ja tietojen keruu
Tutkimuksen otoksessa hyödynnettiin Kauppalehti JM Tiedon CRM palvelua. Otokseen valittiin aluksi kaikki yritykset
seuraavilta toimialoilta: valtio, kunta, teollisuus, rakentaminen, kauppa, (sekä vähittäis- että tukkukauppa), kuljetus ja
logistiikka, sekä liike-elämän palvelut (tieto, viestintä, rahoitus, vakuutus).
Otokseen valikoituneet yritykset jaettiin yrityksen henkilöstömäärän mukaan seuraaviin kokoluokkiin: alle 50 työntekijää, 50–249 työntekijää ja yli 250 työntekijää. Vastaajat (siis henkilöt) valittiin eri kokoluokissa vastaajan aseman mukaan
seuraavasti: alle 50 työntekijää, toimitusjohtaja tai vastaava, 50–249 työntekijää, henkilöstöpäällikkö, -johtaja, tai vastaava,
sekä yli 250 työntekijää, henkilöstöpäällikkö, -johtaja, tai vastaavat.
Valintojen jälkeen tutkimuksen kohderyhmiksi muodostui siten 21 ryhmää seitsemältä toimialalta ja kolmesta kokoluokasta. Muodostettujen kohderyhmien yritykset satunnaistettiin ja nämä lopulliset listaukset toimitettiin puhelinpalveluun, joka oli yhteydessä vastaajiin, esitti heille tutkimuksen aiheen ja pyysi suostumusta internetkyselyyn vastaamiseen.
Puhelinpalvelu otti kontaktin 810 yritykseen, joista pieniä (alle 50 työntekijää) yrityksiä oli 33 %, keskisuuria (50–249 työntekijää) 32 % ja suuria (yli 250 työntekijää) 35 %. Puhelinyhteyden jälkeen vastaajat saivat sähköpostilla linkin internetkyselyyn, johon vastaamisesta muistutettiin viisi kertaa seuraavien kolmen viikon aikana.
1.3.2. Vastaajien kuvaus
Lopullinen vastaajien määrä on 393, joten tutkimuksen vastausprosentti oli 48,5 %, jota voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. Eri toimialoilla vastauksia saatiin seuraavan sivun taulukon 1. osoittamalla tavalla.

Tutkimukseen
				vastanneiden
				
yritysten
palveluksessa on
				
160 626 henkilöä.

Kokonaisuudessaan tutkimukseen vastattiin kohtalaisesti. Eri kokoluokkien vastaajamää
rät olivat riittävät; pienissä yrityksissä 49 %, keskisuurissa 50 % ja suurissa yrityksissä 47%.
Tutkimukseen vastanneiden 393 yrityksen palveluksessa oli 160 626 työntekijää

Taustatietona kysyttiin myös yrityksen taloudellista tilaa ja sen ennustetta seuraavalle vuodelle. 47 % vastaajista arvioi
työnantajansa taloudellisen tilan nyt hyväksi tai erinomaiseksi, kun vastaava luku vuoden 2014 tutkimuksessa oli 44 % ja
vuonna 2012 48 %. Seuraavalle vuodelle erinomaisen tai hyvän ennusteen antoi 43 % vastaajista, kun tämä luku oli vuoden 2014 tutkimuksessa 40 % ja vuonna 2012 46 %. Taloudellisen tilan kohtalaiseksi arvioi tällä hetkellä 37% ja seuraavan
vuoden aikana 39 % vastaajista. Heikon tai välttävä arvion antoi puolestaan 15 % tällä hetkellä ja 15 % seuraavan kahden
vuoden aikana. Taloudellisen tilanteen pieni paraneminen verrattuna vuonna 2014 annettuihin vastauksiin näkyi siis
jonkin verran vastauksissa, jotka annettiin tässä tutkimuksessa huhti–toukokuussa 2016.
Toimialoista valoisimman tulevaisuudenarvion antoivat rakentaminen ja liike-elämän palvelut, joiden vastaajista 67 % ja
63 % arvioi seuraavan vuoden olevan taloudellisesti erinomainen tai hyvä. Pessimistisimmät arviot tulevaisuudesta saatiin
julkiselta sektorilta, jossa vastaajista vain 16–19 % arvioi seuraavan vuoden olevan taloudellisesti erinomainen tai hyvä.
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Taulukko 1. Tutkimuksen vastaajamäärät eri toimialoilla ja kokoluokissa vuosina 2009–2016.
				2009									2010								2011			
alle 50

50–249

valtio		 5		
kunta		 13		
teollisuus		 23		
rakentaminen		 25		
kauppa		 10		
logistiikka
ja kuljetus		 28		
liike-elämän 			
palvelut		 32		

yli 250		yht.

alle 50		 50–249

14		 12		31		
16		 25		54		
19		 33		75		
10		 7		42		
9		 14		33		

8			
7			
23			
22			
15			

yli 250

26		
16		
32		
15		
17		

yht.		

alle 50

22		56		
32		55		
26		81		
10		47		
21		53		

50–249

15		
10		
23		
14		
17		

yli 250

yht.

28		 15		58
23		 22		55
36		 19		78
15		 8		37
15		 8		40

11		 5		44		 16			 17		 13		46		 25		 19		 11		55
9		 15		56		 29			 18		 20		67		 25		 15		 5		45

		136		 88		111

335		120			 141		144		405		129		151		 88		368

				
2012								
2014							 2016			
alle 50

50–249

yli 250

yht.		

alle 50		 50–249

valtio		 13		 25		 16		54		
kunta		 11		 15		 28		54		
teollisuus		 22		 25		 22		69		
rakentaminen		 9		 15		 10		34		
kauppa		 16		 8		 11		35		
logistiikka 			
ja kuljetus		 12		 13		 18		43		
liike-elämän 								
palvelut		 17		 8		 14		39		
		 100		109		119

21			
14			
22			
21			
18			

yli 250

26		
26		
25		
17		
13		

yht.		

alle 50

14		61		
25		65		
26		73		
9		47		
16		47		

50–249		yli 250

9		
22		
21		
22		
22		

yht.

25		 22		56
19		 23		64
28		 22		71
20		 12		54
13		 14		49

19			 15		 15		49		 24		 22		 10		56
17			 13		 14		44		 11		

9		 23		43

328		132			 135		119		386		 131		 136		126

393

Taulukko 2. Vastaajien arvioiden jakaumat yrityksen taloudellisesta tilasta nyt ja vuosina 2017–2018.
TOIMIALA
Taloudellinen
tilanne nyt

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

erinomainen		2 %

11 %		 4 %		13 %		14 %		 4 %

hyvä		21 % 27 %		39 %		52 %

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

12 %		 9 %		 8 %		 7 %		 8 %		 5 %		 6 %		 8 %		 5 %		 9 %

45 %		39 % 56 %

34 %		 43 %		40 %

39 % 39 %		 42 %		41 %		35 %

37 %

kohtalainen

61 % 45 %		37 %		24 %

29 %		32 % 26 %		34 %		33 %		44 %

37 % 37 %		 33 %		34 %		38 %

35 %

välttävä

11 % 11 %		13 %		 9 %

12 %		11 %		5 %		15 %		10 %		 7 %

10 % 13 %		 11 %		12 %		14 %

11 %

heikko		0 %		6 %		 6 %		 2 %		 0 %

14 %		2 %		 8 % 		 4 %		 2 %		 5 %		 6 % 		 7 %		 3 %		 5 %		 5 %

en osaa sanoa		5 %		0 %		 1 %		 0 %		 0 %		 0 %		0 %		 1 %		 2 %		 0 %		 1 %		 0 %		 1 %		 2 %		 2 %		 2 %

TOIMIALA
Vuosina
2017–2018

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

erinomainen		0 %		3 %		 6 %		 6 %

12 %		 0 %		7 %		 5 %		 5 %		 3 %		 5 %		 4 %		 5 %		 7 %		 4 %		 1 %

hyvä		16 %		16 %		39 %		61 %

49 %		39 %		56 %		33 %		43 %		39 %		38 %		36 %		41 %		45 %		47 %

30 %

kohtalainen		41 % 48 %		41 %		31 %

31 %		45 %		30 %		42 %		35 %		40 %		39 %		38 %		35 %		33 %		35 %

42 %

välttävä		29 % 25 %		 6 %		 0 %		 2 %		13 %		2 %		12 %		10 %		12 %		11 %		14 %		13 %		12 %		 8 %

19 %

heikko		5 %		8 %		 4 %		 2 %		 2 %		 2 %		2 %		 5 %		 4 %		 2 %		 4 %		 6 %		 5 %		 1 %		 3 %		 4 %
en osaa sanoa		9 %		0 %		 4 %		 0 %		4 %		 2 %		2 %		 2 %		 4 %		 3 %		 3 %		 1 %		 2 %		 3 %		 2 %		 4 %
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2. TUTKIMUKSEN PÄÄTULOKSET
– STRATEGISEN HYVINVOINNIN
JOHTAMISEN INDEKSI
2.1. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin kuvaus ja päätulokset

ORGANISAATION ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET;
työn ja työelämäsuhteiden tila kunnossa

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin (SHJI) taustalla on hyvinvoinnin johtamisen malli, jota kuvataan oheisessa
kuvassa (kuva 1).

JOHTAMISTEKIJÄT
Hyvinvointi
johdon
toiminnoissa

Hyvinvoinnin
strateginen
perusta

TULOKSET

Työyhteisötason
tulokset: ilmapiiri,
sitoutuminen

Esimiestyö ja
HR:n toiminnot
Yksilötulokset:
työkyky,
osaaminen,
motivaatio
Työhyvinvoinnin
tukitoiminnot

Henkilöstötuottavuuden
taloudelliset
tulokset:
Tuotantoprosessien
tehokkuus
paranee
Työhyvinvoinnin
puutteista
johtuvat
kustannukset
alenevat

Liiketoiminnan
tuloksellisuus,
kannattavuus
ja kokonaistuottavuus
paranevat

INNOVAATIOT, OPPIMINEN, JATKUVA KEHITTÄMINEN

KUVA 1. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin rakentuminen hyvinvoinnin johtamisen mallin kautta.

Kuva 1 esittää hyvinvoinnin strategisen perustan, hyvinvoinnin johdon toiminnoissa, esimiestyön ja HR:n funktioiden sekä
hyvinvoinnin tukifunktioiden yhteydet strategisen hyvinvoinnin tuloksiin yksilö- ja työyhteisötasolla, sekä niiden heijasteet liiketoiminnan tehokkuuteen. Mallin perustana ovat organisaation arvot ja strategisen tavoitteet – niiden toteuttamisessa on strategisen hyvinvoinnin perusta.
SHJI:n perusajatus tässä tutkimuksessa on mitata strategisen hyvinvoinnin johtamisen ja muiden toimintojen tasoa
parhaisiin käytäntöihin verrattuna. Mittarin lopputuloksena on siis kokonaisindeksi, joka kuvaa hyvinvoinnin johtamisen
ja toimintojen käytäntöjen tasoa skaalalla 0–100. Kokonaistuloksen (SHJI) lisäksi indeksi tuottaa jokaiselle osa-alueelle ja
niiden elementeille oman arvionsa, joita tässä tutkimuksessa tulososioissa esitetään suhteellisilla asteikoilla, edelleen siis
skaalalla 0–100.
Rakennettaessa SHJI:n pisteytysmallia ensimmäinen askel on hyvinvoinnin johtamisen mallin neljän osa-alueen (hyvinvoinnin strateginen perusta, hyvinvointi johdon toiminnoissa, esimiestyö ja HR:n toiminnot sekä työhyvinvoinnin tukitoiminnot) painotusten määrittäminen. Painotuksia on muokattu vuosien 2009–2012 tutkimusten perusteella ja ne ovat
seuraavat:
•
•
•
•

Hyvinvoinnin strateginen perusta 32,5 %
Hyvinvointi johdon toiminnoissa 22,5 %
Esimiestyö HR:n ja toiminnat 20 %
Työhyvinvoinnin tukifunktiot 25 %
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Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin pisteytys perustuu eri osa-alueiden painotuksiin ja kunkin osa-alueen
sisällä eri toimintojen ja kysymysten painotuksiin. Kunkin osa-alueen sisältöjen painotukset ovat seuraavat:
•

•

•

•

Hyvinvoinnin strateginen perusta
•
hyvinvoinnin vastuut 7,5 %
•
mittarit 8 %
•
raportointi 7 %
•
investoinnit 10 %
Hyvinvointi johdon toiminnoissa
•
sisältö, tavoitteet, suunnitelma 7,5 %
•
strategiset toimintatavat hyvinvoinnin kannalta 15 %
Esimiestyö ja HR:n toiminnot
•
esimiesten rooli 10 %
•
HR:n toiminnot 10 %
Työhyvinvoinnin tukitoiminnot
•
työterveys 12,5 %
•
työsuojelu 5 %
•
terveelliset elämäntavat 2,5 %
•
työpaikkaliikunta 1,3 %
•
kulttuuri, virkistys 1,3 %
•
henkilöstöruokailu 1,3 %
•
sisäinen viestintä 1,3 %

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin jakauma vastanneiden 393 yrityksen joukossa on esitetty ohessa (kuva 2).
Tilastollinen jakauma noudattaa normaalijakaumaa, joten siinä mielessä mittari on toimiva.
Kuva 2:n mukaan strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin keskiarvo oli 51,5 ja vastaavasti pienimmät arvot olivat
6–7 luokkaa ja muutamat parhaat 90–95 tasolla.
Kuva 2 osoittaa sen, että vaikka SHJI:n keskiarvo on pienissä yrityksissä selkeästi alempi kuin muissa kokoluokissa, on pienissäkin yrityksissä joitakin erinomaisen SHJI:n arvon saaneita. Vastaavasti suurissa yrityksissä on joitakin todella heikon
arvon saaneita yrityksiä
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KA 51,6 ± 16,2
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KUVA 2. SHJI:n jakaumat kaikkien vastaajien osalta sekä eri yrityskokoluokissa.
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Kuva 3 esittää strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin eri osa-alueiden pisteytysten jakaumat (histogrammit),
osa-alueiden pisteytysten keskiarvot sekä vielä osa-alueiden väliset korrelaatiot.
Kokonaisuudessa kuva 3 osoittaa ensinnäkin, että hyvinvoinnin tukifunktioiden tilanne on parempi kuin muiden osaalueiden. Tämä on varsin ymmärrettävää, onhan hyvinvoinnin tukifunktioihin panostettu osin jo vuosikymmeniä ja
ponnekkaasti koko 1990- ja 2000-luvut TYKY- ja TYHY-toiminnan viitekehyksessä.
Toisaalta kuva 3 osoittaa, että hyvinvoinnin strategisen perustan pisteytys oli osa-alueista heikoin. Tämä on osa-alue,
jossa hyvinvointi nidotaan osaksi yrityksen normaalia toimintaa – tässä on vielä paljon kehitettävää. Tulosten mukaan
(tukifunktiot 67 % ja esimiestyö/HR 51 %) voidaan tulkita, että hyvinvointityö vieläkin vastuutetaan liikaa asiantuntijoiden
(usein ulkoisten) vastuulle.
Esimiestyö ja HR:n toiminnot -osa-alue sai 51 % parhaista käytännöistä ja hyvinvointi johdon toiminnoissa 49 % parhaista
käytännöistä. Näissä on selkeästi kehitettävää.
Eri osa-alueiden väliset korrelaatiot ovat mielenkiintoisia. Korrelaatiot on siis laskettu 393 työyhteisön tulosten perusteella
ja sillä aineistomäärällä kaikki lasketut korrelaatiot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Tämä korostaa strategisen hyvinvoinnin kokonaisuuden – siis kaikkien osa-alueiden tärkeyttä.
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KUVA 3. Strategisen hyvinvoinnin indeksin eri osa-alueiden pisteytykset parhaisiin käytäntöihin verrattuna,
sekä näiden osa-alueiden väliset korrelaatiot.
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Korrelaatioissa erityistä huomiota voidaan kiinnittää hyvinvoinnin johdon toiminnoissa ja esimiestyön ja HR:n funktioiden väliseen varsin korkeaan korrelaatioon, r=0,72. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin kokonaisuus (sisältö, tavoitteet) selittää 52 % esimiestyön ja HR:n toimintojen hyvinvointia kehittävästä intensiteetistä. Tätä voidaan myös tulkita
siten, että kun toiminnan sisällöt ja tavoitteet asetetaan kohdalleen, heijastuu se selkeinä vastuina ja mitattavina oikeina
asioina esimieskunnassa.

2.2. SHJI:n tulokset eri toimialoilla ja kokoluokissa vuosina 2009–2016
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin muutosta vuosina 2009–2016 voidaan tarkastella eri yrityskokoluokissa
(kuva 4). Kuva osoittaa sen, että strategisen hyvinvoinnin johtaminen on kehittynyt selkeästi vuosien 2009–2012 tasosta
ja hieman vuoden 2014 tasosta kaikissa kokoluokissa. Kuva 4 kertoo myös, että SHJI oli vuonna 2016 52, kun sen maksimi
on 100. Toisaalta SHJI:n jakauma (kuva 2) osoittaa, että 70–80:n taso on käytännössä suurin saavutettu.
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KUVA 4. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin keskiarvot yrityskokoluokissa vuosina 2009–2016.
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KUVA 5. SHJI:n keskiarvot eri toimialoilla vuosina 2009–2016.
Kuva 5 osoittaa ensinnäkin SHJI:n varsin suuret erot eri toimialojen välillä ja toisaalta kaikkien toimialojen kehittymisen
vuosien 2009–2016 aikana. Valtiotyönantajalla SHJI on paras, keskiarvon ollessa vuonna 2016 63, kasvua vuodesta 2009
on 19 %. Rakentamisen ja kuljetuksen toimialat ovat heikoimmat, tosin suurin kasvu SHJI:ssä on kuljetuksen toimialan
42 % vuodesta 2009 vuoteen 2016.
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Kun pohditaan SHJI:n kasvun syytä, voidaan tarkastella sen neljän osa-alueen muutoksia. Tällöin (kuva 6) voidaan havaita,
että eniten olivat kehittyneet Hyvinvointi johdon toiminnoissa ja Esimiestyö ja HR:n toiminnot. Tämä on erittäin hyvä kehityssuunta, vaikka edelleen Työhyvinvoinnin tukitoiminnot saivat parhaan arvioinnin. Hyvinvoinnin strateginen perusta on
sen sijaan pysynyt koko ajan melko alhaisella tasolla.
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KUVA 6. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin eri osa-alueiden keskiarvot vuosina 2009–2016.

Kuva 7 osoittaa selkeästi, että SHJI:n eri osa-alueilla on tapahtunut kehittymistä kaikissa yrityskokoluokissa. Pienissä ja
keskisuurissa organisaatioissa kehittyminen on ollut nopeampaa kuin isoissa.
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KUVA 7. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin osa-alueiden arviointien keskiarvot vuosina 2009–2016.
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2.3. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen eri osa-alueiden tilannekuva 2016
SHJI koostuu siis neljästä osa-alueesta (hyvinvoinnin strateginen perusta, hyvinvointi johdon toiminnoissa, Esimiestyö ja
HR:n toiminnot, työhyvinvoinnin tukitoiminnot). Näiden osa-alueiden sisällön selkeyttämiseksi esitetään seuraavassa eri
niiden sisältöjen tila vuonna 2016.
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KUVA 8. SHJI:n neljän osa-alueen sisältöjen tila vuonna 2016.
Hyvinvoinnin strategiseen perustaan kuuluvat johtamisvastuut, mittarit, raportointi ja rahalliset investoinnit. Näistä
johtamisvastuut (päävastuullisen ja organisaattorin asema ja ohjausryhmän kokoonpano) ovat hyvässä tilassa – vastuut
ovat siis kunnossa. Mittareiden käyttämisessä ja eritoten niiden laadussa on kovasti kehitettävää, sama koskee raportointia. Rahallisten investointien arvio perustuu eri osa-alueiden (työterveys, koulutus, henkilöstöedut, jne) optimaaliseen
panostukseen. Arvio, n. 30 pistettä, kuvastaa liian pieniä resursointeja.
Hyvinvointi johdon toiminnoissa sisältää SHJ:n sisältöjen määrittämisen, tavoitteiden asettamisen ja suunnitelman
tekemisen. Tässä kokonaisuudessa on kovasti kehittämistä. Johdon strategisiin prosesseihin sisältyvät mm. johdon
strategiatyö, esimiesten koulutus ja kehittämiskeskustelu – ja niissä työhyvinvoinnin huomioon ottaminen. Tilanne
näissä prosesseissa on melko hyvä.
Esimiestyö ja HR:n toiminnoissa arvioidaan ensinnäkin esimiesten roolia, sen päättämistä ja toteuttamista eri prosesseissa. Toisaalta kartoitetaan työhyvinvoinnin huomioon ottamista HR:n prosesseissa, kuten rekrytoinnissa, perehdyttämisessä ja työn ja perheen yhteensovittamisessa. Tilanne tällä osa-alueella on keskitasoa.
Työhyvinvoinnin tukitoimintoihin kuuluvat työterveyshuolto, työsuojelu, terveellisten elämäntapojen edistäminen ja
henkilöstöedut liikunnan, kulttuurin ja lounasedun osalta. Tulokset osoittavat työterveyshuollon ja työsuojelun olevan
hyvällä, jopa kiitettävällä tasolla – toki pienten organisaatioiden osalta työterveyshuollossa on kirittävää. Terveellisten
elämäntapojen edistäminen (luennot ja projektit) on kehnossa tilassa, henkilöstöedut hieman paremmassa.
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2.4. Strategisen hyvinvoinnin investoinnit vuosina 2009–2016
Strategisen hyvinvoinnin investointeja tarkastellaan yksityiskohtaisesti kappaleessa 3.4, mutta tässä kappaleessa esitetään yhteenveto investoinneista vuosina 2009–2016.
Kuva 9 esittää strategisen hyvinvoinnin investointien keskiarvoja eri osa-alueilla. Investointien taso on hieman korkeampi
kuin vuonna 2014 – voisi sanoa, että investointien suuri lasku on pysähtynyt. Tätä voidaan tulkita edessä olevan mahdollisen talouskasvun ensimmäisiksi merkeiksi.
Työterveyshuollon kustannukset nousivat viidellä prosentilla vuodesta 2014. Tätä voidaan pitää kohtuullisena kustannusten nousuna. Pidemmällä aikavälillä henkilöstökoulutuksen investointien väheneminen oli järjestelmällistä vuoteen
2014 saakka, nyt havaittiin muutos ylöspäin (352 – 342 – 327 – 303 – 257 – 278 €). Tämä pieni nousu on toki positiivinen,
mutta kokonaisuudessaan henkilöstökoulutukseen tulisi panostaa jatkossa enemmän.
Henkilöstöeduissa ja projekteissa tiukka ja ennustamaton taloustilanne näkyy selvästi, investoinnit putosivat vuonna
2014 vuodesta 2012 25 % ja vuodesta 2011 jopa 42 %. Nyt nousu on kaksi prosenttia.
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KUVA 9. Strategisen hyvinvoinnin investointien keskiarvot.

20

TEEMA:
		 TUOTTAVUUTTA VAI
		KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ
Strategisen hyvinvoinnin johtamisessa voidaan pyrkiä joko vähentämään työhyvinvoinnin puutteiden aiheuttamia kustannuksia tai kehittämään toiminnan tuottavuutta. Voidaan puhua kustannussäästölähtöisestä ja tuottavuuslähtöisestä
työhyvinvoinnin johtamisesta.
Tutkimussarjamme aineisto antaa mahdollisuuden analysoida strategisen hyvinvoinnin (tai työhyvinvoinnin) painotuksia
ja niiden muutoksia. Lähtökohtana tälle analyysille on laskea organisaation kasvua ja tuottavuutta tukevan johtamisen ja
kustannussäästöjä tavoittelevan johtamisen painotukset.
Jaottelu tuottavuuslähtöisen ja kustannussäästölähtöisen kehittämisen välillä tapahtui liitteenä olevan taulukko 30:n
mukaisesti (sivulla 76). Tuottavuuden johtamisessa painottuivat johtamisen, esimiestyön, osaamisen elementit, kun taas
kustannussäätöjen osalta painotus oli työkyvyssä, sairauspoissaoloissa ja terveellisissä elämäntavoissa. Valitut osa-alueet
painotettiin SHJI:n periaatteiden mukaan ja kullekin organisaatiolle laskettiin indeksi tuottavuuden ja kustannussäästöjen
johtamisen osalta.
Kuva 10 soittaa, että kustannussäästöihin tähtäävä toiminta on ollut yleisempää kuin tuottavuuden kehittämiseen tähtäävä toiminta. Molemmissa toiminnoissa on suuri hajonta ja niiden organisaatiotason indikaattorit korreloivat vahvasti
keskenään (r=0,84, p<0,001).
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KUVA 10. Kustannussäästöjen ja tuottavuuden johtamisen indeksien yhteys
vuosien 2009–2016 aineistossa (n=2173).

21

100

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen painopisteiden kehitys vuosina 2009–2016 on ollut positiivista, kuten kuva 11
osoittaa. Vuosien 2014–2016 välillä kehitys on tosin lähes pysähtynyt. Kustannussäästöjen johtamiseen ja kehittäminen on ollut koko ajan korkeammalla tasolla, joka näkyy kuvan oikealla akselilla alle 100 %:n lukuina. Tulos kuvaa sitä,
että kustannussäästöihin painottuva johtaminen on koko ajan ollut tehokkaampaa, kuin tuottavuuden kehittämiseen
tähtäävä johtaminen. Vuonna 2012 tuottavuus/kustannussäästö -suhde oli alhaisimmillaan, joten sen jälkeen on edetty
tasapainoisempaan suuntaan.
Kuva 11 esittää eri toimialojen väliset erot tuottavuuden ja kustannussäästöjen johtamisessa. Tuottavuuden johtamisessa heikoin on rakennusala, jolla tuottavuuden ja kustannussäästöjen johtamisen suhde on 72 %. Parhaiten tuottavuutta ja kustannussäästöjä johdetaan valtiotyönantajalla, jossa tuottavuuden ja kustannussäästöjen johtamisen
suhde on 96 %. Tasan 100 % olisi tutkijaryhmän mielestä optimi, lisäksi kummankin osa-alueen johtamisen pistekeskiarvo tulisi olla yli 60.
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KUVA 11. Tuottavuuden ja kustannussäästöjen johtamisen ja kehittämisen indikaattorien keskiarvot,
sekä näiden suhde vuosien 2009–2016 koko aineistossa.
Tuottavuuden ja kustannussäästöjen johtamisen yhteydessä on hyvä käydä läpi toimintojen taloudelliset potentiaalit.
Aura ja Ahonen (Aura, Ahonen 2016) laskivat rakennusalan tutkimukseen (Aura, ym 2015) pohjautuen yritysten kasvupotentiaalin henkilöstötuottavuuden kehittymisen kautta. Tässä laskelmassa päädyttiin 9 Mrd euron käyttökatteen
kasvuun. Perustana kasvulle oli kovat toiminalliset tavoitteet: puolet heikon henkilöstötuottavuuden yrityksistä
kehittyy keskitasolla ja puolet keskitasoisista yrityksistä erinomaiselle tasolle. Tämä on mahdollista 3–4 vuodessa,
mutta ilma määrätietoista johtamista sinne ei päästä.
Kustannussäästöjen johtamisessa yritysten säästöpotentiaali on laskettu EK:n, SAK:n, Työterveyslaitoksen ja työeläkeyhtiöiden tekemässä Tekemättömän työn kustannukset selvityksessä. Uusin raportti on vuodelta 2015 ja siinä päädytään kustannussäästöissä yrityksissä 1,1–1,3 Mrd€:oon. Perustana laskelmalle on selvityksen parhaiden yritysten
saavuttamat tulokset sairaus-, tapaturma- ja työeläkekustannuksissa. Keva on laskenut julkisen sektorin osalta vastaavan summan samoilla periaatteilla ja päätynyt 550 M€:oon.
					Yritysten
osalta tuottavuuden kasvupotentiaali on 9 Mrd€ ja kustannussäästöjen
Tuottavuuden
					
potentiaali
1,3 Mrd€. Näillä luvuilla tuottavuuden kasvupotentiaali on seitsenkertainen
kasvupotentiaali
					
on
seitsenkertainen kustannussäästöpotentiaaliin verrattuna.

säästöpotentiaaliin
verrattuna.
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3. HYVINVOINNIN STRATEGINEN PERUSTA
Strategisen hyvinvoinnin johtamisvastuita kartoitettiin kolmella kysymyksellä. Avoimilla kysymyksillä kysyttiin hyvinvointityöstä päättävän henkilön asemaa sekä hyvinvointityötä päävastuullisena toteuttavan henkilön asemaa. Strategisen
hyvinvoinnin ohjausryhmän jäseniä kysyttiin valintakysymyksellä, jossa oli valmiit vaihtoehdot annettuina. Johtamisvastuiden lisäksi hyvinvoinnin strategiseen perustaan sisältyvät työhyvinvoinnin mittarit, raportointi ja investoinnit.

3.1. Johtamisen vastuut
3.1.1. Strategisen hyvinvoinnin vastuullinen
Strategisen hyvinvoinnin vastuullista päättäjää kysyttiin seuraavalla kysymyksellä: ”Kuka yrityksessänne on päävastuussa
henkilöstön työhyvinvoinnista? Voitteko antaa tämän henkilön roolin tai aseman yrityksessänne – vain yksi vastuuhenkilö
vastataan.” Annetut vastaukset luokiteltiin oheisen taulukon mukaan.
Taulukko 3. Strategisen hyvinvoinnin päävastuullinen eri toimialoilla ja kokoluokissa.
Taulukossa annettujen vastausten prosentuaaliset jakaumat.
TOIMIALA
Vastuullinen

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

toimitusjohtaja 		23 %		31 %		41 %		59 %

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

43 %

50 %		35 %		65 % 40 %		14 %

40 %		44 %		46 %		56 %

51 %

51 %

henkilöstövastaava
		38 % 41 %		38 %		30 %		39 %

27 %		56 %		12 %		35 %		67 %

38 %		40 %		33 %		30 %

38 %

39 %

johtajat, esimiehet
		30 % 22 %		 8 %		 7 %		 8 %

11 %		7 %		15 % 16 %		10 %		14 %		 8 %		 9 %		 7 %		8 %		5 %

talousjohto

		5 %		0 %		 4 %		 2 %		 6 %		 7 %		2 %		 4 %		 2 %		 6 %		 4 %		 3 %		 3 %		 1 %		1 %		2 %

työsuojelupäällikkö
		2 %		6 %		 6 %		 2 %		 2 %		 5 %		0 %		 3 %		 6 %		 2 %		 4 %		 3 %		 3 %		 1 %		1 %		2 %
ei määritetty

		0 %		0 %		 1 %		 0 %		 2 %		 0 %		0 %		 1 %		 1 %		 0 %		 1 %		 1 %		 3 %		 2 %		0 %		0 %

työterveyshuolto
		2 %		0 %		 0 %		 0 %		 0 %		 0 %		0 %		 0 %		 0 %		 1 %		 1 %		

–		 1 %		 1 %		1 %		0 %

työhyvinvointipäällikkö
		0 %		0 %		 1 %		 0 %		 0 %		 0 %		0 %		 0 %		 0 %		 1 %		 1 %		 1 %		 2 %		 2 %		0 %		0 %

Strategisen hyvinvoinnin päävastuullisen asema on vajaassa puolessa organisaatioista (40 %) toimitusjohtaja (tai vastaava) ja 38 prosentissa henkilöstövastaava (henkilöstöjohtaja, -päällikkö). Muiden ammattiryhmien tai tahojen merkitys on
marginaalinen. Vastuu henkilöstön hyvinvoinnista on siis vahvasti johdon käsissä, ainakin kuvainnollisesti. Laajemman
johdon roolia korostaa se, että johtajien ja esimiesten päävastuullinen asema on kasvanut vuoden 2009 viidestä prosentista tämän vuoden 14 prosenttiin.
Erot toimialojen välillä toimitusjohtajan päävastuullisuuden suhteen olivat osin yllättävän suuria; vaihteluväli oli 23–59%.
Yrityskoon mukaan erot olivat luontevat; pienissä yrityksissä päävastuullinen oli toimitusjohtaja 65 prosentissa vastauksia,
kun luku keskisuurissa yrityksissä oli 40 % ja isoissa 14 %. Vastaavasti henkilöstövastaavan rooli päävastuullisena kasvoi
yrityskoon kasvaessa; 12 % pienissä, 35 % keskisuurissa ja 67 % suurissa yrityksissä.
Strategisen hyvinvoinnin päävastuullisen asemasta voitaisiin esittää periaatteellinen kysymys – voiko se olla joku muu
kuin toimitusjohtaja?
3.1.2. Strategisen hyvinvoinnin organisoija
Strategisen hyvinvoinnin vastuullista toteuttajaa kysyttiin seuraavalla kysymyksellä: Kuka käytännössä toteuttaa hyvinvointityötä ja on työhyvinvoinnin pääasiallinen toteuttaja ja organisoija? Voitteko antaa tämän henkilön tai tahon rooli
yrityksessänne – vain yksi vastuuhenkilö vastataan. Annetut vastaukset luokiteltiin oheisen taulukon (taulukko 4 seuraavalla sivulla) mukaan.
Strategisen hyvinvoinnin pääasiallinen toteuttaja oli reilussa kolmanneksessa (38 %) yrityksistä henkilöstövastaava.
Toimitusjohtaja (tai vastaava) toteuttaa hyvinvointityötä 19 prosentissa yrityksiä ja esimiesten vastuulla hyvinvointi
on 22 prosentilla vastaajista.
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Toimialojen erot ovat varsin pieniä, kuljetuksen, rakentamisen ja kaupan aloilla toimitusjohtajan rooli korostuu muita
toimialoja enemmän. Yrityksen koon mukaan asetelma selkiytyy; pienissä yrityksissä toimitusjohtaja vastaa hyvinvoinnin
toteuttamisesta 45 prosentissa yrityksiä, kun henkilöstövastaavan rooli hyvinvoinnin toteuttajana on keskisuurista yrityksistä 51 prosentilla ja isoista yrityksistä 52 prosentilla.
Taulukko 4. Strategisen hyvinvoinnin pääasiallinen toteuttaja ja organisoija.
TOIMIALA

KOKOLUOKKA

Pääasiallinen toteuttaja
ja organisoija

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

henkilöstövastaava

29 % 38 %		49 %		33 %		41 %		32 %		47 %		12 %		51 %		52 %		38 %		37 %		40 %		39 %

58 %

49 %

johtajat, esimiehet

30 % 42 %		13 %		15 %		16 %		13 %		21 %		24 %		17 %		24 %		22 %		23 %		17 %		22 %

14 %

11 %

11 %		15 %		30 %		27 %		32 %		19 %		45 %		10 %		 2 %		19 %		17 %		18 %		24 %		20 %

24 %

toimitusjohtaja 		4 %

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

talousjohto

14 %		2 %		 8 %		11 %		10 %		16 %		5 %		10 %		 6 %		13 %		 9 %		 3 %		 4 %		 5 %		

työsuojelupäällikkö

13 %		6 %		 7 %		 4 %		 0 %		 5 %		0 %		 5 %		 7 %		 3 %		 5 %		 6 %		 6 %		 5 %		 3 %		 4 %

ei määritetty

		0 %		2 %		 1 %		 4 %		 2 %		

–

–

–		2 %		 2 %		 1 %		 2 %		 2 %		 3 %		 3 %		 2 %		 1 %		 2 %

työhyvinvointipäällikkö
		5 %		0 %		 1 %		 0 %		 2 %		 0 %		2 %		 1 %		 1 %		 3 %		 2 %		 5 %		 5 %		 1 %		

–		

–

työterveyshuolto
		0 %		0 %		 1 %		 2 %		 0 %		 2 %		5 %		 0 %		 3 %		 1 %		 1 %		 1 %		 2 %		 1 %		 2 %		 1 %
luottamushenkilöt
		5 %		0 %		 1 %		 0 %		 0 %		 0 %		0 %		 0 %		 2 %		 1 %		 1 %		 1 %		 2 %		 1 %		

–		

–

toimipaikan sihteeri
		0 %		0 %		 1 %		 2 %		 0 %		 0 %		0 %		 1 %		 1 %		 0 %		 1 %		 3 %		 2 %		

–		

–

–		

TYHY-ryhmän puh.joht.
		0 %		0 %		 0 %		 0 %		 2 %		 0 %		0 %		 0 %		 1 %		 0 %		 1 %		 1 %		 1 %		 1 %		 2 %		 1 %

Kokonaisuudessaan voidaan tulkita, että strategisen hyvinvoinnin toteuttaminen on yrityksen henkilöstöjohdon käsissä.
Operatiivisen johdon ja esimiesten rooli on selvästi vähäisempi, molemmilla on noin viidenneksen osuus operatiivisesta
vastuuroolista. Tämä suuntaus on erittäin hyvä, esimies voi osana henkilöjohtamista toteuttaa ja tukea myös alaistensa
hyvinvointia. Tällöin on luonnollisesti varmistettava esimiesten osaaminen ja aikaresurssi hyvinvointijohtamisessa.
3.1.3. Strategisen hyvinvoinnin ohjausryhmä
Strategisen hyvinvoinnin ohjausryhmää kysyttiin kaksivaiheisella kysymyksellä. Ensin tiedusteltiin ryhmän olemassaoloa
ja sen jälkeen esitettiin valmiit vaihtoehdot ryhmän jäseniksi. Ohjausryhmää kysyttiin: ”Onko yrityksessänne ohjaus tai
työryhmää työhyvinvoinnin edistämisessä, siis esimerkiksi tyhy tai tyky ryhmä tms, jos on ketkä (asema) osallistuvat ryhmän
toimintaan?” Vastaukset alla (taulukko 5).
Taulukko 5. Yhteenveto strategisen hyvinvoinnin ohjausryhmän yleisyydestä eri toimialoilla ja kokoluokissa,
sekä olemassa oleviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden asema.
TOIMIALA

KOKOLUOKKA

Vastuullinen

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2010

kaikki
2009

on ohjausryhmä - %

71% 58 %		34 %		28%		24 %		25 %		 33 %		23 %		46 %		51 %		40 %		49 %		44 %		44 %		45 %

44 %

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

osallistujat
																		
niissä joilla on ohjausryhmä
henkilöstön edustaja

98 % 89 %		75 %		67 %

83 %

79 %		 79 %		83 % 90 %		80 %

85 %		90 %

88 %		92 %		87 %

82 %

työsuojelu

80 % 86 %		71 %		80 %

83 %

86 %		 86 %		77 % 81 %		84 %

81 %		89 %

86 %		82 %		89 %

84 %

henkilöstövastaava

58 % 84 %		92 %		93 %

92 %

64 % 100 %		73 % 73 %		89 %

79 %		83 %

87 %		77 %		88 %

89 %

johtoryhmän jäsen

63 % 86 %		67 %		73 %

67 %

71 %		 64 %		80 % 73 %		66 %

71 %		72 %		

esimiehet / johtajat

63 % 62 %		63 %		53 %

83 %

71 %		 64 %		67 % 61 %		66 %

64 %		68 %

58 %		60 %		48 %

49 %

työterveyshuolto

35 % 32 %		75 %		80 %

58 %

79 %		100 %		33 % 45 %		78 %

56 %		63 %

64 %		63 %		58 %

25 %

toimitusjohtaja

23 % 62 %

33 %		60 %		33 %

50 % 14 %		 57 %		 50 % 22 %		

40 %		31 %		34 %		41 %		31 %

31 %

viestintävastaava

25 % 24 %

29 %		13 %		42 %

36 % 29 %		 13 %		 31 % 30 %		

27 %		23 %		20 %		22 %		21 %

27 %
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–		

–		

–		

–

Taulukko 5:n mukaan strategisen hyvinvoinnin ohjausryhmä oli 40 prosentissa yrityksiä, joka oli 9 prosenttiyksikköä
vähemmän kuin vuonna 2014. Eri toimialoista julkinen sektori oli tässä asiassa aktiivisin; valtiotyönantajalla ohjausryhmä
oli 71 prosentilla työpaikoista ja kuntatyönantajalla 58 prosentilla. Alhaisin luku oli kaupan toimialalla, 24 %. Yrityskoon
mukaan erot olivat selkeät; pienistä yrityksistä 23 % oli perustanut hyvinvoinnin ohjausryhmän, kun keskisuurissa ja suurissa yrityksissä luku oli 46–51%.
Strategisen hyvinvoinnin edistämisen ohjausryhmän jäsenistä vakioryhmän muodostivat työsuojelun ja henkilöstön
edustajat, henkilöstövastaava sekä johtoryhmän jäsen. Heitä oli 71–85 prosentissa olemassa olevista ohjausryhmistä. Työterveyshuollon edustaja oli mukana reilussa puolessa ryhmässä (56 %); esimiehiä oli 2/3:ssa ryhmistä (64 %). Toimitusjohtaja oli mukana reilussa kolmannessa ohjausryhmässä (40 %), heidän osuus korostui luontevasti pienemmissä yrityksissä
(57 %). Viestintävastaava oli mukana joka neljännessä ohjausryhmässä. Muutokset edellisistä vuosista olivat melko pieniä.

pistekeskiarvot

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen pistemäärä eri toiminnoissa ohjausryhmän mukaan
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KUVA 12. Ohjausryhmän merkitys SHJI:n eri osa-alueiden pistemäärään vuosien 2009–2016 aineistossa.
Kuva 12 osoittaa ohjausryhmän varsin suuren merkityksen strategisen hyvinvoinnin johtamisen toiminnoille. Ohjausryhmän päättäminen tukee – tai sillä on yhteys – eritoten johdon toimintoja ja esimiesten roolia ja sen aktiivisuutta.
Tukitoiminnoissa merkitys on pienempi.

3.2. Strategisen hyvinvoinnin mittarit
Strategisen hyvinvoinnin mittareita kartoitettiin kaksivaiheisen kysymyksen kautta. Ensin kysyttiin: ”Miten henkilöstön
työhyvinvointia mitataan yrityksessänne? Mainitkaa mitkä mittarit ovat käytössä.” Mittarin kriteeri on tässä yhteydessä se,
että asiat mitataan ja kirjataan mielellään numeraalisina dokumentteihin. Hyvinvoinnin mittarit – vaihtoehdot olivat ”on
mittareita” ja ”ei ole mittareita”. Ne yritykset, jotka vastasivat mittareiden olemassaoloon myönteisesti saivat jatkokysymyksen: ”Kirjoittakaa oheisiin tekstikenttiin mitkä mittarit ovat käytössä.”
Hyvinvoinnin mittareiden kaikille avoin jatkokysymys oli: ”Voitteko antaa mahdollisimman tarkan arvion yrityksenne sairastavuudesta, siis sairauspoissaoloprosentin. Entä tiedättekö mikä on yrityksenne maksuluokka työeläkkeissä (vaihteluväli on siis
1–11, joista 4 on normaali…)”. Näiden kolmen kysymyksen yhteenveto on seuraavan sivun taulukossa 6.
Taulukko 6 osoittaa, että reilussa puolessa yrityksistä (59 %) oli käytössä jonkinlaisia hyvinvoinnin mittareita. Erot toimialojen ja kokoluokkien välillä olivat suuria, valtiotyönantajalla mittareita oli 89%:lla, kun rakentamisen toimialalla jäätiin
39 prosenttiin. Vastaavasti mittareita oli isoissa yrityksissä enemmän (89 %) kuin keskisuurissa (65 %) ja pienissä (24 %).
Jatkokysymyksessä vastatut mittarit luokiteltiin kymmeneen luokkaan, joista yleisimmin olivat käytössä sairauspoissaolojen seuranta 70 prosentissa niistä yrityksistä joissa mittareita oli yleensä käytössä.
Henkilöstötutkimukset olivat toiseksi yleisin mittaristokokonaisuus (64 %), niiden käyttö oli muita yleisempää valtiolla.
Osaamisen mittareita käytti 21 % niistä yrityksistä, joilla mittarit olivat käytössä. Vastaavasti varsinaisia työkyvyn ja työhyvinvoinnin mittareita oli käytössä 11–12 prosentilla yrityksistä. Muutoksen vuodesta 2014 olivat kokonaisuudessaan
pieniä.
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Taulukko 6. Hyvinvoinnin mittareiden käyttö ja niiden sisältö sekä keskimääräiset sairauspoissaoloprosentit,
sairauspoissaolojen jakaantuminen sekä työkyvyttömyyseläkemaksu
TOIMIALA

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

mittareita on %
89 %		53 % 61 %		39 %		43 % 55 %		 77 %		24 %		65 %		89 %		59 %		59 %		47 %		47 %		53 % 49 %
							
eri osa-alueiden
mittareiden yleisyys niissä yrityksissä, joissa mittareita on
sairauspoissaolot
		50 %		62 % 79 %		81 %		71 %		81 %		 82 %		47 %		74 %		74 % 70 %		74 % 59 %		55 %		66 % 69 %
työyhteisö,
		
ilmapiiri,
88 %		44 % 63 %		52 %		71 %		55 %		 58 %		50 %		57 %		72 % 64 %		63 % 60 %		58 % 73 % 66 %
tyytyväisyys
		
tapaturmapoissaolot
8 %		 12 % 35 %		14 %		29 %		35 %		 33 %		 9 %		20 %		29 % 23 %		19 % 25 %		23 % 38 %		 *
työhyvinvointi
		18 %		35 % 21 %		29 %		14 %		19 %		 24 %		31 %		20 %		22 % 23 %		12 % 21 %		10 % 30 % 22 %
työ, työn		
sisältö,
28 %		12 % 19 %		14 %		14 %		23 %		 27 %		13 %		12 %		29 % 21 %		18 % 32 %		17 % 44 % 13 %
johtaminen
		
osaaminen
16 %		35 % 16 %		19 %		 5 %		 6 %		 21 %		16 %		19 %		17 % 18 %		21 % 24 %		13 % 36 % 35 %
TTH:n toiminnat,
		14 %		12 %		 7 %		33 %		14 %		19 %		 15 %		 9 %		10 %		21 % 15 %		15 % 17 %		 7 % 30 %
kustannukset
työeläke,		4
määrä,
%		9 %		 9 %		33 %		29 %		19 %		 18 %		 0 %		 3 %		28 % 15 %		13 % 15 %		 4 % 21 %
kustannukset
		
työ, työn sisältö,
22 %		6 %		14 %		29 %		 5 %		 3 %		 21 %		 9 %		12 %		18 % 15 %		18 % 32 %		17 % 44 % 13 %
johtaminen
talous 		4 %		9 %		12 %		 0 %		 5 %		 3 %		 9 %		 6 %		 3 %		 9 %		 6 %					
työkyvyn
		4
tila
%		3 %		 9 %		 5 %		 5 %		 3 %		 3 %		 3 %		 2 %		 7 %		 5 %		11 %		 4 %		 6 % 18 % 22 %
elämäntavat
		4 %		6 %		 2 %		 0 %		 0 %		 3 %		 12 %		 3 %		 2 %		 6 %		 4 %		 6 %		12 %		 8 % 15 % 13 %
asiakastyytyväisyys
		2 %		0 %		 2 %		 0 %		 5 %		10 %		 0 %		 0 %		 3 %		 3 %		3 %					
Sairauspoissaolo		5,0		5,8		3,4		
%
3,9 3,2			3,8		 3,3		 3,5		4,2		 4,9		 4,0		 4,3		 5,2		 5,4		 4,5		4,9
TyEL työkyvyttömyys		1,3		1,2		1,3		 1,2		1,1		1,4		 1,0		 1,2		1,2		 1,1		1,2		 1,0		1,1		 1,3		1,2
maksu- %
* tapaturmatilastot sisältyivät vuonna 2009 sairauspoissaolotilastoihin

Taulukko 6:n mukaan sairauspoissaoloprosentin keskiarvo koko aineistossa oli 4,0 %, joka vastaa varsin hyvin yleisesti
raportoitua tasoa Suomessa. Luku on hieman matalampi kuin vuonna 2014 ja selkeästi matalampi kuin vuosina
2009–2012.
Työeläkemaksun työkyvyttömyysmaksuosuuden keskiarvo oli 1,2 %. Keskiarvot laskettiin myös julkiselle sektorille, vaikka
niillä on erilainen maksun määräytymistapa.

3.3. Strategisen hyvinvoinnin raportointi
Strategisen hyvinvoinnin raportointia kartoitettiin vaihtoehtokysymyksellä (käytössä – ei käytössä). Kysymys oli seuraava:
”Miten työhyvinvoinnista ja sen tuloksia raportoidaan yrityksessänne?” ja vaihtoehdot olivat julkinen henkilöstötilinpäätös,
sisäinen henkilöstöraportti, osana julkista toimintakertomusta, erillinen hyvinvointiraportti, työterveyshuollon raportti,
työterveyshuollon Kela-korvausanomus, sekä projektikohtainen raportointi. Vastaukset taulukossa 7.
Tulosten mukaan yleisin hyvinvoinnin raportti oli työterveyshuollon Kela-korvaushakemus, jonka teki 84 % yrityksistä.
Työterveyshuollon raportti oli käytössä 81 prosentilla yrityksistä, vähiten kunta-alalla (61 %).
Sisäinen henkilöstöraportti löytyy 46 prosentilta organisaatioista, yleisemmin valtion (66 %) ja teollisuuden (49 %) toimialoilta. Hyvinvointi sisällytetään osaksi toimintakertomusta keskimäärin 35 %:ssa yrityksistä. Aktiivisin on tässä suhteessa
julkinen sektori (valtio ja kunta 71–75 %), muilla toimialoilla 11–37 % yrityksistä sisällyttää hyvinvoinnin osaksi toimintakertomusta. Ulkoisesti raportoitava henkilöstötilinpäätös noudattaa samaa kaavaa; yleisin se on kunta- (67%) ja valtiotyönantajalla (57 %), muilla toimialoilla henkilöstötilinpäätöstä käyttää 4–12 % yrityksistä. Projektikohtaista raportointia
toteuttaa 25 % yrityksistä ja varsinaista erillistä hyvinvointiraporttia 21 % yrityksistä.
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Taulukko 7. Strategisen hyvinvoinnin eri raportointitapojen käytön yleisyys.
TOIMIALA

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut
työterveyshuollon
91 % 77 % 89 %		85 %		78 % 86 %		 84 %		74 %		86 %		93 %
Kela-korvausanomus
			
työterveyshuollon
89 % 61 % 82 %		91 % 82 % 79 %		 86 %		76 % 85 %		82 %
raportti
sisäinen henkilöstö66 % 48 % 49 %		39 % 39 % 39 %		 37 %		30 % 50 %		59 %
raportti
osana julkista
71 % 75 % 15 %		11 % 16 % 13 %		 37 %		20 % 31 %		54 %
toimintakertomusta
projektikohtainen
21 % 20 % 32 %		17 % 20 % 23 %		 42 %		 7 % 22 %		47 %
raportointi
julkinen henkilöstö57 % 67 %		 4 %		 7 %		 8 %		 7 %		 12 %		17 % 20 %		37 %
tilinpäätös
erillinen hyvinvointi39 % 30 % 10 %		24 % 16 % 16 %		 9 %		15 % 23 %		25 %
raportti

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

84 %		82 %

83 %		81 %

88 %

84 %

81 %		78 %

74 %		70 %

74 %

65 %

46 %		44 %

36 %		34 %

37 %

32 %

35 %		35 %

34 %		31 %

21 %

34 %

25 %		24 %

29 %		18 %

33 %

27 %

24 %		25 %

26 %		23 %

25 %

22 %

21 %		18 %

12 %		11 %

16 %

11 %

3.4. Strategisen hyvinvoinnin investoinnit
Strategisen hyvinvoinnin investointeja kartoitettiin seuraavalla kysymyksellä: ”Työhyvinvoinnin investoinnit. Kirjaa työhyvinvoinnin investoinnit vuositasolla (euroa vuodessa). Kirjoita eri kohtiin kokonaissumma. Käytä pelkkiä numeroita ja yhtä
lukua, siis mieluummin 300, kuin 250–400. Jos investointeja ei ole, kirjoita nolla (0).”
Osa-alueet, joihin vastauksia pyydettiin, olivat tarkalleen seuraavat:
• työterveyshuolto, sisältäen kuntoutuksen (siis yrityksen osuus, josta on vähennetty Kelan korvaus);
• työpaikkaliikunta, kokonaissumma;
• yleinen TYKY- tai TYHY-toiminta, kokonaissumma;
• virkistys ja kulttuuri (sisältäen henkilöstöjuhlat), kokonaissumma;
• henkilöstön koulutus, kokonaissumma;
• hyvinvointiin liittyvä viestintä, kokonaissumma;
• muuta (projektit, jne), kokonaissumma; sekä  
• YHTEENSÄ, kokonaissumma
Annettujen vastausten henkilöä kohden laskettujen summien keskiarvot eri toimialoilla ja kokoluokissa on esitetty oheisessa taulukossa. Strategisen hyvinvointi-investointien kokonaissumma päätyy keskimäärin 780 euroon henkilöä kohden,
joka on selkeästi enemmän kuin vuonna 2014.
Taulukko 8. Strategisen hyvinvoinnin investointien keskiarvot henkilöä kohden laskettuna eri osa-alueilla.
TOIMIALA
Investoinnit henkilöä
kohden laskettuna €

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

työterveys
		436		267		 339		 276		296		 271		 360		292		317		350		319		 303		276		293		252
henkilöstön
		
koulutus
386		272		 209		 238		320		 170		 442		252		288		296		278		 257		303		327		342
virkistys		
ja kulttuuri
68		49		 87		146		
142		117		187		
143		
102		79		
108		115		
110		
157		
126
yleinen TYKY		
tai TYHY89		47		 67		 43		51		 56		 84		66		69		50		62		 54		77		84		66
toiminta									
työpaikkaliikunta
		53		28		 61		 64		70		 56		 59		61		60		44		55		 46		68		67		85
muuta (projektit,
		
jne)
6		 8		 25		18		15		 9		 18		16		14		14		14		16		39		66		59
hyvinvointiin
		
liittyvä
0		12		 1		 5		 2		 3		 2		 1		 8		 2		 4		 4		18		29		13
viestintä					
Yhteensä
		
vuonna 2016 856		618		 923		 735		849		 634		 998		738		762		893		780		 726		757		861		772
Yhteensä
		
vuonna 2014 1067		429		 571		 742		629		 719		1074		730		787		647						
Yhteensä
		
vuonna 2012 874		
487		702		703		
749		489		
1413		
833		
678		
761						
Yhteensä
		
vuonna 2011 991		
564		841		779		
790		810		
1301		
987		
816		
739						
Yhteensä
		**		
vuonna 2010
450		747		581		
926		516		
1026		
666		
889		
615						
Yhteensä
		
vuonna 2009 1291		470		 708		 723		711		 432		1303		790		809		773						

kaikki
2009
211
352
141
66
72
40
14
789

** = valtion virastojen osalta kokonaissummaan ei ollut vertailukelpoisia tuloksia vuonna 2010.
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Taulukon mukaan voidaan laskea, että työhyvinvoinnin edistämiseen tehtyjen investointien kokonaissumma olisi Suomessa suuruusluokkaa 1,8 Mrd euroa. Tähän päädytään, kun kerrotaan kaikkien yritysten antamien vastausten keskiarvo
(kaikki hyvinvointi-investoinnit keskimäärin 780 € vuodessa henkilöä kohden) suomalaisen työväestön määrällä. Laskelman tarkkuutta heikentää se, että n. 13 % vastaajista jätti tämän kysymyksen vastaamatta. Tuloksen osoittavat myös, että
eri osa-alueiden investointien summa on suurempi kuin kokonaisuus. Tämä johtuu siitä, että monet vastaajat vastasivat
vain joidenkin osa-alueiden investointeihin. Toisaalta muutamat vastaajat antoivat epäloogisia osa-alueiden ja kokonaissumman vastauksia, jotka hieman sekoittivat kokonaisuutta. Näiden epäloogisuuksien vaikutus oli 4 %:n luokkaa, joten
ne eivät vaikuttaneet investointien kokonaisarvioon.
Työterveyshuollon investoinnit
Eri osa-alueiden investointien tarkastelussa voidaan kiinnittää ensiksi huomiota ilmoitettuihin työterveyshuollon investointeihin. Investoinnit olivat keskimäärin 319 €/henkilö, joka on hieman enemmän kuin Kelan tilastojen mukainen työnantajan osuus työterveyshuollon kustannuksista. Erot eri toimialojen välillä olivat melko suuria; valtiolla investoinnit olivat
436 €/henkilö, kun summa oli kunta-alalla 267 € henkilöä kohden.
TYKY- ja TYHY-toiminnan sekä virkistyksen investoinnit
Yleisen TYKY- tai TYHY-toiminnan investoinnit olivat keskimäärin samaa luokkaa kuin työpaikkaliikunnan, keskimäärin
62 €/henkilö vuodessa. Erot toimialojen ja kokoluokkien välillä olivat samanlaisia kuin työpaikkaliikunnan investoinneissa. Virkistys- ja kulttuuritoiminnan investoinnit olivat suuremmat kuin työpaikkaliikunnan ja TYHY-toiminnan investoinnit, keskimäärin 108 € vuodessa henkilöä kohden laskettuna. On kuitenkin otettava huomioon, että tähän summaan
sisältyivät henkilöstöjuhlat – pikkujoulut maksavat! Liike-elämän palveluissa virkistykseen käytettiin 187 €/henkilö, kun
summa kunta-alalla oli 49 €/henkilö. Vastaavasti yrityskoon mukaan erot olivat selkeitä; pienissä investoitiin virkistykseen
143 € vuodessa, kun summa isoissa yrityksissä oli 79 €/henkilö.
Työpaikkaliikunnan investoinnit
Työpaikkaliikunnan investoinnit olivat keskimäärin 55 €/henkilö. Työpaikkaliikuntainvestointien osalta erot toimialojen
välillä olivat suuria; kun kaupan alalla summa oli 70 €/henkilö, oli se kunta-alalla 28 €/henkilö.
Henkilöstökoulutuksen investoinnit
Investoinnit henkilöstön koulutukseen vaihtelivat erittäin paljon eri toimialojen välillä. Liike-elämän palveluissa koulutusinvestointi oli henkilöä kohden 442 € vuodessa, kun kuljetusalalla jäätiin alle 200 euron vuodessa. Yrityskoon suhteen
ei suuria eroja ollut. Hyvinvoinnin viestinnän ja projektien investoinnit olivat melko pieniä. Viestinnän osalta syynä on
varmaan osin investointien erottelun vaikeus sisäisen viestinnän kokonaisuudesta, projekti-investointien pienuus signaloi
niiden vähyyttä.
Taloudellisen tilan yhteys hyvinvointi-investointeihin
Yrityksen taloudellisen tilan mukaan jaotelluissa ryhmissä strategisen hyvinvoinnin investoinnit erosivat selkeästi (taulukko 9). Positiivista tuloksissa oli, että työterveyshuollon olivat samalla tasolla yrityksen taloustilanteesta huolimatta. Toisaalta hyvä tai erinomainen taloustilanne oli yhteydessä suurempiin investointeihin koulutuksessa, liikunnassa ja virkistys- ja
kulttuuritoiminnassa.
Taulukko 9. Strategisen hyvinvoinnin investointien keskiarvot yrityksen taloudellisen tilan
arvioiden mukaan jaetuissa ryhmissä.
Taloudellinen tilanne nyt
erinomainen

hyvä

Tilanne seuraavan 2 v:n aikana

kohta- välttävä heikko erinlainen
omainen

hyvä

kohta- välttävä heikko
lainen

työterveyshuolto
		 311		 319		303		 290		317		242		 333		299		 318		222
koulutus
		497		267		212		130		130		533		316		184		162		 95
virkistys
ja kulttuuri
		145		139		80		
93		 66		145		157		 82		 59		 35
työkykytoiminta
		 87		 67		54		 38		 91		93		 64		 58		 72		 17
liikunta		 74		 63		52		 34		 44		85		 64		 51		 43		 29
projektit
		 10		 19		14		 9		 0		 5		 23		 12		 1		 13
viestintä
		 6		 2		 6		 1		 1		 8		 2		 3		 14		 0
eurot yhteensä
		1046		 955		680		 532		640		
1000		1030		642		 636		409
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4. HYVINVOINTI JOHDON TOIMINNOISSA
4.1.

Strategisen hyvinvoinnin sisältö, tavoitteet ja suunnitelmat

4.1.1. Strategisen hyvinvoinnin sisältö
Strategisen hyvinvoinnin sisältö kysyttiin kaksivaiheisella kysymyksellä. Ensin kysyttiin: ”Onko yrityksessänne määritelty
mitä työhyvinvoinnin kokonaisuuteen sisältyy?” Vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja ei. Ne vastaajat, jotka vastasivat ”kyllä”
saivat toisen kysymyksen vastatakseen: ”Miten työhyvinvoinnin SISÄLTÖ on määritetty yrityksessänne virallisissa dokumenteissa ja miten olette priorisoineet eri osa alueita?” Tässä lisäkysymyksessä oli 9 osa-aluetta, joiden tärkeyttä pyydettiin
arvioimaan skaalalla 1–5 seuraavasti 1 = ”ei lainkaan tärkeä”, 2 = ”hieman tärkeä”, 3 = ”kohtalaisen tärkeä”, 4 = ”tärkeä”,
ja 5 = ”erittäin tärkeä”.
Vastaajien yrityksistä 55 prosentissa oli määritetty kirjallisesti hyvinvointia edistävän toiminnan sisältö. Aktiivisin tässä
suhteessa oli valtiotyönantaja, jossa sisällön määritys oli tehty 82 prosentissa, ja vastaavasti passiivisin kaupan toimiala,
jossa määritys oli tehty 41 prosentissa yrityksistä.
Yrityskoon mukaan oli odotettavaa, että pienemmässä kokoluokassa hyvinvoinnin sisällön määrittäminen olisi harvinaisempaa. Tulosten mukaan näin oli; alle 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 35 % oli määrittänyt hyvinvoinnin sisällön,
kun vastaava luku keskisuuressa kokoluokassa oli 58 % ja isojen yritysten luokassa 72 %.
Strategisen hyvinvoinnin sisällöistä tärkeimmäksi koettiin johtamisen kehittäminen, jolleka antoi arvioksi 4 tai 5 86 %
hyvinvoinnin sisällön määrittäneistä. Seuraavina tärkeysjärjestyksessä olivat osaamisen, lähiesimiestyön ja ilmapiirin ja
yhteishengen kehittäminen. Vähiten tärkeäksi koettiin terveellisten elämäntapojen edistäminen.
Vertailu aikaisempiin tuloksiin osoittaa, straegisen hyvinvoinnin sisällön määrittäminen (=mitä kehitetään) on lisääntynyt
selkeästi. Vuosina 2012–2016 sisällön on päättänyt reilu 10 % enemmän organisaatioista kuin vuosina 2009–2011.
Taulukko 10. Strategisen hyvinvoinnin sisältö
TOIMIALA
Strategisen hyvinvoinnin sisältö

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

sisältö määritetty
		82 % 50 % 49 %		

50 %		

41 %

50 %		65 %

35 %			58 %		72 %

kaikki
2016

kaikki
2014

55 %		59 %

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

54 %		43 %		42 %		32 %

Eri osa-alueiden tärkeys, 4 & 5 vastanneiden %-osuus niiden keskuudessa, joissa työhyvinvoinnin sisältö on määritetty
johtamisen kehittäminen
		93 % 81 %		80 %

70 %		

95 %

86 % 93 %

67 %		 89 %		92 %

86 %		77 %

84 % 85 %		

85 %		

–

osaamisen kehittäminen
		89 % 72 %		83 %

74 %		

90 %

82 % 93 %

74 %		 86 %		86 %

83 %		81 %

83 % 90 %		

86 %		

–

lähiesimiestyön kehittäminen

87 % 72 %		80 %

74 %		

95 %

82 % 96 %

59 %		 87 %		92 %

83 %		83 %

86 % 86 %		

90 %		

–

ilmapiiri ja yhteishenki

76 % 81 %		74 %

70 %		

95 %

93 % 82 %

89 %		 81 %		76 %

81 %		84 %

88 % 83 %		

86 %		

–

työkyvyn kehittäminen

78 % 75 %		74 %

78 %		

90 %

96 % 71 %

78 %		 78 %		81 %

80 %		81 %

80 % 81 %		

71 %		

–

motivaation kehittäminen

74 % 63 %		69 %

74 %		

90 %

75 % 86 %

83 %		 76 %		69 %

75 %		

työolojen kehittäminen

80 % 66 %		69 %

67 %		

65 %

61 % 50 %

80 %		 61 %		65 %

67 %		68 %

työn sisällön kehittäminen

72 % 50 %		46 %

56 %		

65 %

61 % 64 %

63 %		 56 %		60 %

59 %		60 %

terveellisten elämäntapojen
37 % 47 %		69 %
52 %		 75 % 82 % 50 % 52 %		 59 %		56 %
edistäminen
																

56 %		53 %

–		

–		

–		

–		

–

74 % 66 %		

66 %		

–

65 % 63 %		

64 %		

–

61 % 61 %		

59 %		

–

4.1.2. Strategisen hyvinvoinnin tavoitteet
Strategisen hyvinvoinnin tavoitteita kysyttiin kaksivaiheisella kysymyksellä. Ensin kysyttiin: Onko yrityksessänne asetettu
työhyvinvointityölle tavoitteita, siis kirjallisesti dokumentoidut tavoitteet? Vastausvaihtoehdot olivat: kyllä on tavoitteet ja ei
ole tavoitteita. Ne vastaajat, jotka vastasivat ”kyllä on tavoitteet” saivat toisen kysymyksen, vastatakseen: Miten konkreettisia ovat organisaatiossanne asetetut työhyvinvoinnin TAVOITTEET eri osa alueilla? Vastausvaihtoehdot tässä olivat ”ei
kirjattua tavoitetta”, ”sanallinen/laadullinen tavoite”, sekä ”määrällinen/numeraalinen tavoite”.
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Vastaajien yrityksistä 43 prosentilla oli määritetty kirjallisesti työhyvinvointia edistävän toiminnan tavoitteet. Vuoden 2014
aineistossa vastaava luku oli 43 %, joten tilanne on säilynyt ennallaan. Aktiivisin tavoitteiden asettaja oli valtiotyönantaja,
jossa tavoitteiden määritys oli tehty 73 prosentilla, ja vastaavasti passiivisimmat rakentamisen ja kaupan toimialat, joissa
määritys oli tehty 31 prosentilla yrityksiä. Muut tulokset taulukossa 11, jossa eri osa-alueiden tavoitteiden laatu on esitetty
niiden yritysten osalta, joissa tavoitteet on yleensä määritetty.
Myös tavoitteiden kohdalla oli yrityskoon mukaan odotettavaa, että pienemmässä kokoluokassa hyvinvoinnin tavoitteiden määrittäminen olisi harvinaisempaa. Tulosten mukaan näin oli; alle 50 henkilöä työllistävistä yrityksistä 24 % oli määrittänyt hyvinvoinnin tavoitteet, kun vastaava luku keskisuuressa kokoluokassa oli 43 % ja isojen yritysten luokassa 61 %.

Taulukko 11. Strategisen hyvinvoinnin tavoitteiden määrittely ja tavoitteiden laatu niissä organisaatioissa,
joissa tavoitteet oli määritetty.
TOIMIALA
Strategisen hyvinvoinnin
tavoitteet

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

Tavoitteet määritetty
		73 %		41 %		38 %		31 %		31 %		41 % 44 %		24 %		43 %		61 %		43 %		43 %		39 %		38 %		34 % 30 %
lähiesimiestyön																
kehittäminen
							
ei kirjattua tavoitetta
		20 % 23 %		 7 %		18 %		 7 %		22 % 11 %		38 %		19 %		5 %		16 %		14 %		14 %		17 %		20 %		 laadullinen tavoite
		66 % 77 %		74 %		76 %		80 %		57 % 58 %		56 %		80 %		66 %		69 %		67 %		68 %		66 %		66 %		 määrällinen tavoite
		15 %			 19 %		 6 %		 13 %		 22 %		32 %		 6 %		 2 %		29 %		15 %		20 %		18 %		16 %		14 %		 osaamisen kehittäminen
																			
ei kirjattua tavoitetta
		10 %		4 %		11 %		12 %		13 %		17 %		21 %		16 %		12 % 10 %		12 %		12 %		16 %		11 % 10 %		 laadullinen tavoite
		76 %		92 %		67 %		65 %		60 %		70 %		68 %		69 %		76 % 71 %		73 %		70 %		68 %		73 % 70 %		 määrällinen tavoite
		15 %		4 %		22 %		24 %		27 %		13 % 11 %		16 %		12 % 18 %		15 %		18 %		16 %		16 % 20 %		 ilmapiirin ja yhteishengen
															
kehittäminen
ei kirjattua tavoitetta
		12 % 12 %		15 %		12 %		13 %		 4 %				 9 %		 7 %		13 % 10 %		11 %		 7 %		12 %		12 %		 laadullinen tavoite
		46 % 77 %		59 %		53 %		80 %		57 % 58 %		81 %		68 % 44 %		60 %		60 %		61 %		63 % 65 %		 määrällinen tavoite
		41 % 12 %		26 %		35 %		 7 %		39 % 42 %		 9 %		25 % 43 %		30 %		29 %		32 %		25 % 23 %		 johtamisen kehittäminen
																
		
ei kirjattua tavoitetta
		15 % 15 %		 4 %		18 %		20 %		13 % 16 %		25 %		17 %		6 %		14 %		11 %		13 %		14 % 17 %		 laadullinen tavoite
		63 % 81 %		78 %		76 %		73 %		74 % 63 %		66 %		76 % 71 %		72 %		69 %		62 %		66 % 68 %		 määrällinen tavoite
		22 %		4 %		19 %		 6 %		 7 %		13 % 21 %		 9 %		 7 % 22 %		14 %		20 %		25 %		19 % 15 %		 henkilöstön motivaation
																
kehittäminen
ei kirjattua tavoitetta
		29 % 35 %		33 %		35 %		27 %		26 % 16 %		31 %		29 % 29 %		29 %		
-		
-		
-		 -		 laadullinen tavoite
		61 % 62 %		56 %		65 %		67 %		61 % 79 %		59 %		71 % 58 %		63 %		
-		
-		
-		 -		 määrällinen tavoite
		10 %		4 %		11 %		
-		 7 %		13 %		 5 %		 9 %		 - 13 %		 8 %		
-		
-		
-		 -		 työkyvyn kehittäminen
															
ei kirjattua tavoitetta
		15 % 15 %		11 %		 6 %		13 %		 4 % 21 %		13 %		15 % 10 %		13 %		17 %		 7 %		14 % 12 %		 laadullinen tavoite
		68 % 77 %		70 %		88 %		53 %		65 % 47 %		72 %		80 % 57 %		68 %		65 %		71 %		69 % 72 %		 määrällinen tavoite
		17 %		8 %		19 %		 6 %		33 %		30 % 32 %		16 %		 5 % 32 %		20 %		18 %		22 %		16 % 16 %		 työolojen kehittäminen
																
ei kirjattua tavoitetta
		22 % 12 %		15 %		 6 %		27 %		30 % 26 %		 6 %		25 % 21 %		20 %		18 %		22 %		20 % 21 %		 laadullinen tavoite
		63 % 88 %		74 %		88 %		60 %		61 % 63 %		78 %		69 % 69 %		71 %		76 %		70 %		69 % 67 %		 määrällinen tavoite
		15 %			 11 %		 6 %		 13 %		 9 %		 11 % 16 %		 5 %		 10 % 10 %		 6 %		 9 %		11 %		12 %		 työn sisällön kehittäminen
															 				
ei kirjattua tavoitetta
		24 % 19 %		37 %		29 %		33 %		39 % 32 %		16 %		32 % 34 %		30 %		38 %		34 %		25 % 27 %		 laadullinen tavoite
		66 % 81 %		59 %		65 %		60 %		57 % 63 %		75 %		66 % 60 %		65 %		58 %		61 %		67 % 68 %		 määrällinen tavoite
		10 %				 4 %		 6 %		 7 %		 4 %		 5 %		 9 %		 2 %		6 %		 5 %		 4 %		 5 %		 8 %		 5 %		 terveellisten elämäntapojen
																
edistäminen
ei kirjattua tavoitetta
		51 % 31 %		11 %		24 %		53 %		35 % 21 %		44 %		27 % 34 %		33 %		34 %		37 %		41 % 35 %		 laadullinen tavoite
		41 % 65 %		81 %		59 %		40 %		57 % 68 %		44 %		66 % 58 %		58 %		59 %		55 %		54 % 57 %		 määrällinen tavoite
		 7 %		4 %		 7 %		18 %		 7 %		 9 % 11 %		13 %		 7 %		8 %		 8 %		 6 %		 9 %		 6 %		 8 %		 sairauspoissaolojen
															
vähentäminen
ei kirjattua tavoitetta
		12 %		4 % 15 %			
- 20 %			 -		 5 %		16 % 14 %		1 %		 8 %		 5 %		 9 %		16 %		 -		 laadullinen tavoite
		15 % 38 %		19 %
35 %			20 %		30 % 21 %		47 %		31 % 10 %		24 %		28 %		34 % 35 %			 -		 määrällinen tavoite
		73 % 58 %		67 %
65 %			60 %		70 % 74 %		38 %		56 % 88 %		67 %		68 %		58 % 49 %			 -		 -
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Hyvinvointia edistävän toiminnan tavoitteiden laadussa on paljon kehitettävää. Taulukon 11 mukaan esimerkiksi henkilöstön motivaation kehittämisessä vain kahdeksan prosenttia tavoitteita yleensä asettaneista yrityksistä oli asettanut
selkeät määrälliset tavoitteet. Koko yrityskunnassa tämä vastaa noin kolmea prosenttia.
Määrällisten tavoitteiden asettaminen toteutui parhaiten sairauspoissaolojen vähentämisessä, jossa 67 % tavoitteita
yleensä asettaneista yrityksistä oli asettanut selkeät määrällisen tavoitteet.
Tavoitteiden selkeys (määrälliset tavoitteet) on yksi tärkeä vaihe edettäessä suunnitelmalliseen ja johdettavaan strategiseen hyvinvointiin. Selkeä tavoite (esim. 75 % henkilöstöstä kokee lähimmän esimiehen tuen hyväksi tai erinomaiseksi)
antaa kehittämiselle ja sen seurannalle hyvän pohjan.
Kuva 13 esittää määrällisen tavoitteen määrittäneiden prosenttiosuudet eri työhyvinvoinnin alueilla kaikkien tutkimukseen vastanneiden organisaatioiden osalta. Se osoittaa sekä hyvää kehitystä, että heikkoa tilannetta. Sairauspoissaoloissa
määrällinen tavoite oli nyt 29 prosentilla organisaatioista, luku oli 2014 sama 29 % ja 2011 se oli 23 %. Kehitys on siis ollut
erittäin hyvää. Vastaavasti osaamisen kehittämisessä on juututtu 6–8 prosentin tasoon, puhumattakaan itse työstä. Työn
sisällön kehittämiselle asetti määrällisen (seurattavan) tavoitteen 2 % organisaatiosta. On selvää, että työ ei kehity näiden
tavoitteiden kautta!

Strategisen hyvinvoinnin määrällisen tavoitteen asettaneiden prosenttiosuudet, tuottavuuden kehittämiseen painottuvat osa-alueet
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Strategisen hyvinvoinnin määrällisen tavoitteen asettaneiden prosenttiosuudet, kustannussäästöihin painottuvat osa-alueet
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KUVA 13. Määrällisen tavoitteen asettaneiden organisaatioiden prosenttiosuudet.
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4.1.3. Strategisen hyvinvoinnin suunnitelmien taso
Strategisen hyvinvoinnin suunnittelusta kysyttiin kaksivaiheisella kysymyksellä. Ensin kysyttiin: Onko yrityksessänne
kirjallinen työhyvinvoinnin edistämisen suunnitelma vuositasolla? Vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja ei. Ne vastaajat, jotka
vastasivat ”kyllä” saivat toisen kysymyksen, vastatakseen: Mitkä ovat hyvinvointityön suunnitelman osa alueet yrityksessänne ja miten niiden painotus vaihtelee eri osa alueiden välillä? Tässä lisäkysymyksessä vastausvaihtoehdot vaihtelivat 1 ja 3
välillä seuraavasti: 1 = ei suunnitelmaa, 2 = yleisluonteinen suunnitelma ja 3 = perusteellinen suunnitelma.
Vastaajien yrityksistä 36 prosentissa oli tehty kirjallinen hyvinvointia edistävän toiminnan suunnitelma. Tämä oli samaa
luokkaa, kuin vuonna 2014. Aktiivisimmat tässä suhteessa oli valtiotyönantaja, jossa suunnitelma oli tehty 66 prosentissa,
ja vastaavasti passiivisin teollisuuden toimiala, jossa suunnitelma oli tehty vain 23 prosentissa yrityksiä. Muut tulokset
taulukossa 12.
Taulukko 12. Hyvinvointia edistävän toiminnan kirjallisen suunnitelman tekeminen ja eri osa-alueiden suunnitelmien
tason arviointi eri toimialoilla ja kokoluokissa.
TOIMIALA
Strategisen hyvinvoinnin
suunnitelma

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

on suunnitelma
66 %		 27 %		23 %		30 % 41 %		 30 %		44 %		18 %		40 %		51 %		36 % 36 %		38 %		28 %		28 % 28 %
		 joukossa, joilla SHJ:n suunnitelma oli.
Eri osa-alueiden 												
“perusteellinen suunnitelma” tehneiden %-osuus niiden organisaatioiden
sairauspoissaolojen
35 %		 41 %		63 %		44 % 45 %		 65 %		32 %		25 %		39 %		56 %		44 % 44 %			
-		
-		 -		 vähentämiseksi
organisaation osaamisen
38 %		 18 %		13 %		25 % 45 %		 24 %		37 %		13 %		37 %		31 %		30 % 28 %		 14 %		 12 %		 15 %		 kehittäminen
lähiesimiestyön kehittäminen 32 %			6 %		38 %		19 % 45 %		 24 %		26 %		 8 %		22 %		41 %		28 % 18 %		 19 %		 11 %		 12 %		 työkyvyn kehittäminen
14 %		 12 %		25 %		25 % 30 %		 29 %		26 %		 8 %		 9 %		38 %		22 % 28 %		 12 %		 9 %			 5 %		 johtamisen kehittäminen
27 %			6 %		25 %		 6 % 25 %		 24 %		26 %		 8 % 		15 %		31 %		21 % 19 %		 19 %		 13 %		 15 %		 työolojen kehittäminen
14 %			6 %		31 %		13 % 25 %		 12 %		21 %		 8 % 		11 %		25 %		17 % 10 %			 6 %		 6 %		 9 %		 ilmapiirin, yhteishengen
19 %			6 %		25 %		19 % 15 %		 12 %		21 %		17 %		20 %		14 %		17 % 23 %		 18 %		 11 %		 15 %		 kehittäminen
terveellisten elämäntapojen
		 3 % 		6 %		31 %		19 % 15 %		 35 %		16 %		 4 %		13 %		22 %		15 % 16 %			 7 %		 5 %		 7 %		 edistäminen
työn sisällön kehittäminen
16 %			0 %		19 %		 6 %		 0 %		 6 %		5 %		 0 %		11 %		9 %		 8 %		 5 %		 4 %		 4 %		 5 %		 motivaation kehittäminen
		 3 %		0 %		13 %		 6 %		 5 %		 0 %		0 %		 0 %		 4 %		5 %		 4 %		
-		
-		
-		 -		 -

Yrityskoko oli yhteydessä strategisen hyvinvoinnin suunnitelman tekemiseen; pienistä yrityksistä 18 % ilmoitti tekevänsä
suunnitelman, kun vastaava luku keskisuuressa kokoluokassa oli 40 % ja isojen yritysten luokassa 51 %.
Strategisen hyvinvoinnin eri osa-alueiden suunnitelman arvio perustui vastaajien omaan arviointiin, ja siten tuloksia
voidaan tulkita lähinnä eri osa-alueiden välisten erojen suhteen. Tällä tavalla arvioituna vastaajat antoivat parhaan arvion
sairauspoissaolojen vähentämisen suunnitelmalle, jonka osalta kirjallisen suunnitelman tehneistä 44 % arvio sen ”perusteelliseksi suunnitelmaksi”.
Suunnitelmien perusteellisuuden vertailussa huolestuttavaa on useiden tärkeäksi koettujen osa-alueiden (esim. lähiesimiestyön, johtamisen ja ilmapiirin kehittäminen) saama heikko arvio suunnitelmien perusteellisuudesta – oheisilla
esimerkkialueilla kaikissa 17–28 % kirjallisen suunnitelman tehneistä arvioi osa-alueiden suunnitelmien tason perusteelliseksi. Erityisen huolestuttavaa oli se, että työn sisällön ja työolojen kehittämiseen oli erinomainen suunnitelma vain
8–17 prosentilla organisaatioista. Motivaation kehittämisen perusteellisen suunnitelman teki 4 % suunnitelman tehneistä
– siis 1,3 % kaikista organisaatioista! Tässä on todella paljon kehittämisen varaa.
Kuva 14 seuraavalla sivulla esittää eri osa-alueilla ”perusteellisen suunnitelman” tehneiden organisaatioiden osuudet
kaikista organisaatioista vuosina 2010–2016. Vuonna 2016 eteenpäin on menty lähiesimiestyön ja työolojen kehittämisen
suunnitelmissa.
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Strategisen hyvinvoinnin perusteellisen kirjallisen suunnitelman tehneiden prosenttiosuudet kaikista vastanneista
organisaatioista; tuottavuuden kehittämiseen painottuvat osa-alueet
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Strategisen hyvinvoinnin perusteellisen kirjallisen suunnitelman tehneiden prosenttiosuudet kaikista vastanneista
organisaatioista; kustannussäästöihin painottuvat osa-alueet
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KUVA 14. Eri osa-alueilla perusteellisen suunnitelman tehneiden organisaatioiden %-osuus vuosina 2010–2016.
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4.1.4. Strategisen hyvinvoinnin sisällöt, tavoitteet ja suunnitelmat eri toimialoilla ja kokoluokissa
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen perusteiden (sisältömäärittely, tavoitteet, kehittämissuunnitelma) kuvastaa eri
toimialojen kypsyyttä strategisessa hyvinvoinnissa. Alla olevassa kuvassa 15 on esitetty hyvinvoinnin sisältöjen, tavoitteiden ja suunnitelmien yleisyys eri toimialoilla. Kuva osoittaa, että strategisen hyvinvoinnin johtamisen peruselementit
ovat parhaiten määritetty valtiosektorilla. Selkeimpiä puutteita oli havaittavissa rakentamisen ja kaupan toimialoilla.
% Strategisen hyvinvoinnin peruselementtien yleisyys eri toimialoilla vuonna 2016
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KUVA 15. Strategisen hyvinvoinnin peruselementtien yleisyys eri toimialoilla vuonna 2016.
Strategisen hyvinvoinnin sisältöjen määrittämisen (eri osa-alueiden koettu tärkeys), tavoitteiden konkreettisuuden ja
kehittämissuunnitelmien tason tulisi olla tasapainossa. Tässä kokonaisuudessa tämä tutkimus tuo esiin paljon kehittymistä, mutta vielä paljon kehitettävääkin.
Kuva 16 osoittaa, että vuonna 2009 34 % organisaatioista oli määrittänyt sisällön strategiselle hyvinvoinnille, 24 % oli
määrittänyt sekä sisällön että asettanut tavoitteita ja 18 % oli tämän lisäksi tehnyt vielä suunnitelmankin. Nyt vuonna
2016 nämä luvut olivat selkeästi paremmat, sisällön määrittämisen osalta kehitys oli 34–55 %, sisällön ja tavoitteiden
osalta 24–34 %, sekä sisällön, tavoitteiden ja suunnitelman osalta 18–25 %. Tämä kuvastaa suunnitelmallisen työn kokonaisuutta; jos määrität sisällön ja tavoitteet, teet myös kirjallisen suunnitelman niiden saavuttamiseksi ja päätät mittareista. Nyt tähän on päässyt 22 % organisaatiosta – työtä on vielä paljon jäljellä.

Strategisen hyvinvoinnin sisällön, sisällön ja tavoitteen, sisällön, tavoitteen ja suunnitelman sekä sisällön,
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KUVA 16. Strategisen hyvinvoinnin sisällön, sisällön ja tavoitteen, sisällön, tavoitteen ja suunnitelman
sekä sisällön, tavoitteen ja suunnitelman ja mittareiden määrittäneiden prosenttiosuudet.
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4.1.5. 	Muutokset hyvinvoinnin sisältömäärityksessä, tavoitteissa ja kehittämissuunnitelmissa vuodesta 2009
Tärkeä tavoite vuoden 2016 tutkimuksessa oli vertailu vuosien 2009–2014 tutkimusten tuloksiin. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen peruselementtien osalta kehitystä oli tapahtunut jonkin verran – selkeimmin pienissä ja keskisuurissa
organisaatioissa
Kuva 17. osoittaa sekä pääosin kehittymistä että vuosien 2009–2016 aikana strategisen hyvinvoinnin peruselementtien
osalta. Erittäin positiivista on se, että pienimmissä organisaatioissa sisältömääritys ja tavoitteiden asettaminen on yleistynyt seurantajakson aikana. Sama pätee keskisuuressa kokoluokassa. Isoimmassa kokoluokassa tilanne on pysynyt ennallaan; vuonna 2016 tilanne on jopa hieman heikentynyt vuoden 2014 tasoon verrattuna.

Sisältömäärityksen, tavoiteasetannan ja suunnitelman yleisyys eri kokoluokissa
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KUVA 17. Strategisen hyvinvoinnin sisältömäärityksen, tavoitteiden asettamisen ja kirjallisen kehittämissuunnitelman yleisyys eri yrityskokoluokissa 2009–2016.
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TEEMA:
TAVOITE KANNATTAA JA KANTAA
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen kokonaisuus etenee loogisesti sisältömäärityksen, tavoitteiden ja suunnitelman
kautta toimintaan ja sen mittaamiseen. Ensin päätetään mitä kehitetään, sitten asetetaan tavoitteet, jne. Tavoitteen
asettamisen (=päättämisen) tärkeys nousee esiin aina, kun johtamisen kokonaisuutta analysoidaan. Tässä teemassa on
koottu muutama tulos tavoitteen asettamisen tärkeydestä.
Tavoite tukee johtamisen peruselementtejä
Kuva 18 osoittaa tavoitteen tärkeyden tiettyjen SHJ:n peruselementtien yleisyydelle. Kun tavoite on päätetty, perustetaan ohjausryhmä, päätetään esimiesten roolista, tehdään suunnitelma ja valitaan mittarit useammin. Erityisen paljon
tavoitteen päättäminen vaikuttaa suunnitelman tekemiseen – miksi tehdä suunnitelma, jos ei ole tavoitteita?
Paras paikka ja hetki SHJ:n tavoitteiden päättämiseen on johdon vuosittainen strategiatyö. Strategiatyössä on käytössä
keskitetysti kaikki oleelliset tiedot organisaation toiminnasta ja aikaansaamisen edellytyksistä. Liiketoiminnan, asiakastyön ja markkinaosuuksien pohdinta antaa hyvät edellytykset perusteltujen tavoitteiden asettamiselle myös strategiselle hyvinvoinnille. Samalla voidaan päättää niistä resursseista – sekä rahallisista että henkilöresursseista – joilla SHJ:n
tavoitteet toteutetaan.

Päätöksen tehneiden %-osuus
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KUVA 18. Tavoitteen asettamisen yhteys SHJ:n peruselementtien yleisyydelle eri kokoluokissa,
koko vuosien 2009–2016 aineiston pohjalta.
Tavoitteen asettaminen suuntaa talousresurssit oikein
Kuva 19 seuraavalla sivulla osoittaa päätettyjen tavoitteiden yhteyden SH:n resursointeihin; kun tavoitteet on päätetty,
panostetaan enemmän koulutukseen ja työterveyshuoltoon ja vähemmän henkilöstöetuihin. Koulutuksessa ero on suurin, tavoitteet päättäneet investoivat 42 % enemmän kuin tavoitteettomat, työterveyshuollon resursoinnissa ero on 19 %.
Henkilöstöeduissa sen sijaan tavoitteen asettaneet organisaatiot käyttivät vähemmän euroja, kuin tavoitteita asettamattomat. Ero oli suurin virkistys- ja kulttuuritoiminnoissa (99 vs 147 €/hlö/v), mutta näkyi myös liikunnan tuessa (60 vs 68 €/
hlö/v). Ero on kokonaisuudessaan 36 % tavoitteita asettamattomien organisaatioiden eduksi.

Kun tavoitetta ei päätetä, johdetaan tuottavuutta huonosti.
Tavoitteen asettaminen tukee tuottavuutta
SHJ:n aineiston pohjalta olemme mallintaneet tuottavuuden ja kustannussäästöjen johtamisen kokonaisuudet (ks. TEEMA: Tuottavuutta vai kustannussäästöjä, sivulla 17). Seuraavan sivun kuva 20 osoittaa tavoitteen asettamattomuuden pahimman seurauksen – kun tavoitetta ei päätetä, johdetaan tuottavuutta huonosti. Kuva 20 konkretisoi
ensinnäkin sen, että tavoitteen asettaneilla organisaatioilla sekä tuottavuuden että kustannussäästöjen johtaminen on
paremmalla tasolla kuin tavoitteita asettamattomilla organisaatioilla. Mutta kuva osoittaa myös sen, että näiden kahden
suhde on ”ei tavoitteita” organisaatioilla huono.
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Resurssointien keskiarvot, €/hlö/v

€ Tavoitteen asettamisen merkitys koulutuksen, työterveyshuollon ja henkilöstöetujen resursointiin
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KUVA 19. SHJ:n tavoitteen asettamisen merkitys koulutuksen, työterveyshuollon ja henkilöstöetujen
rahallisiin resurssointeihin, koko vuosien 2009–2016 aineisto.
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KUVA 20. Tavoitteen asettamisen merkitys tuottavuuden ja kustannussäästöjen johtamiselle eri kokoluokissa.
Oikea akseli kuvastaa tuottavuuden ja kustannussäästöjen johtamisen suhdetta, joka tavoitteiden asettaneilla organisaa-tioilla on vajaan 90 prosentin tasolla ja tavoitteita asettamattomilla alle 80 %. Ero on merkitsevä ja kuvastaa strategisen hyvinvoinnin (tai työhyvinvoinnin) kulttuuria organisaatiossa; tavoitteeton organisaatio panostaa kustannussäästöihin, tosin niihinkin melko heikosti. Tavoitteellinen organisaatio kehittää sen sijaan tuottavuutta ja kustannussäästöjä
tasa-painoisesti ja huomattavasti paremmin kuin tavoitteeton organisaatio.
Tavoitteen asettaminen tuo tulosta
SHJ:n tuloksellisuus koostuu useista osa-alueista, joista olemme tutkimussarjassa kartoittaneet talouden, työkyvyn,
osaa-misen, terveyden, ilmapiirin, esimiestyön, sitoutumisen ja yrityskuvan osa-alueita. Tutkimuskyselyissä vastaajat
ovat arvioineet tuloksellisuutta viiden vaihtoehdon kautta (ei tietoa tuloksista, tulokset negatiiviset, ei tulosvaikutuksia,
hieman positiiviset ja erittäin positiiviset).
Kuva 21 seuraavalla sivulla osoittaa varsin selkeästi, että tavoitteet päättäneet organisaatiot kokevat tulokset paremmiksi
kuin tavoitteista päättämättömät organisaatiot. Syynä tähän on ensinnäkin mittareiden käyttö (kuva 18), kun käytät mittareita, tiedät tulokset. Toisaalta myös toiminnan parempi taso ja resursointien tehokkaampi kohdentaminen (kuva 19) ovat
parempien tulosten taustalla.
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Mielenkiintoista on arvioida tavoitteista päättämisen ja tuloksellisuuden yhteyden varsin laajaa kokonaisuutta.
Kun tavoitteista on päätetty, saavutetaan tuloksia paremmin talouden, työkyvyn, esimiestyön ja yrityskuvan kautta.
Tavoitteet heijastuvat siis varsin kokonaisvaltaisesti organisaation eri osa-alueilla.

SHJ:n tulokset erittäin positiivisiksi eri osa-alueilla arvioineiden organisaatioiden prosenttiosuudet
tavoitteen päättämisen mukaan
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KUVA 21. SHJ:n tuloksellisuuden erittäin positiivisiksi eri osa-alueilla arvioineiden organisaatioiden
prosenttiosuudet tavoitteen päättämisen mukaan vuosien 2011–2016 aineistossa (n = 1433).
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4.2. 	Työhyvinvointi yrityksen strategisissa toiminnoissa
Tutkimuksessa kartoitettiin strategisen hyvinvoinnin sisällyttämistä yrityksen eri toimintoihin ja johdon prosesseihin
seuraavalla kysymyksellä: Työhyvinvointi mukana yrityksen (muissa) toimintojen kirjatuissa ohjeistuksissa. Miten yrityksenne
eri kirjatuissa toiminnoissa otetaan työhyvinvoinnin näkökulma huomioon?
Tulosten mukaan hyvinvointi on otettu yleisimmin huomioon työaikajärjestelyjen joustavuudessa ja kehityskeskusteluissa, joiden ohjeistuksessa 81–82 % yrityksistä ottaa esiin hyvinvoinnin kohtalaisesti tai paljon. Tämä on rohkaiseva tulos.
Eri toimialoista tässä suhteessa aktiivisimmat oli valtiotyönantaja, jossa hyvinvoinnin ohjeistaminen kehityskeskusteluihin
oli 91 prosentin tasolla. Rakentamisen toimialalla jäätiin 64 prosenttiin. Työaikojen ja järjestelyjen joustavuudessa otetaan
hyvinvointi huomioon kohtalaisesti tai paljon valtiotyönantajalla saavuttiin 94 %.
Johdon strategiatyö on yrityksen tärkeimpiä prosesseja. Hyvinvoinnin näkökulma on mukana tässä työssä ”kohtalaisesti”
tai ”paljon” yhteensä 62 prosentissa yrityksistä, joka oli hieman alhaisempi kuin vuonna 2014, mutta 10 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin vuosina 2009–2012. Liike-elämän palveluissa ja valtiolla 75 % ja 73% työnantajista ilmoittaa hyvinvoinnin olevan osana johdon strategiatyötä. Vastaavasti teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla jäädään 51–55 prosentin
lukuihin.
Myös esimiesten koulutuksessa otettiin hyvinvointi huomioon selkeästi useammin kuin vuosina 2009–2012; tosin vuodesta 2014 osuus oli hieman laskenut.

Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen strategisissa toiminnoissa
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KUVA 22. Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen strategisissa toiminnoissa.
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2016

Taulukko 13. Strateginen hyvinvointi yrityksen johdon toiminnoissa
TOIMIALA
Strateginen hyvinvointi yrityksen
johdon toiminnoissa

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

Johdon strategiatyössä
		
ei lainkaan
		 4 %		 6 %		10 %		19 %		12 %		 5 %		 9 %		16 %		 7 %		 4 %		 9 %		11 %		13 %		 9 % 13 %		14 %
vähän
		23 %		30 %		39 %		26 %		27 %		32 %		16 %		37 %		25 %		24 %		28 %		25 %		31 %		37 % 42 %		38 %
kohtalaisesti 		50 % 53 %		34 %		46 %		47 %		50 % 49 %		40 %		49 %		52 % 47 %		49 %		45 %		44 % 33 %		41 %
paljon
		23 % 11 %		17 %		 9 %		14 %		13 % 26 %		 8 % 19 %		21 % 16 %		15 %		10 %		10 % 12 %		 7 %
Esimiesten koulutuksessa	
																	
ei lainkaan
		 4 %		 3 %		 8 %		15 %		10 %		 9 %		 7 % 21 %			 1 %		 1 %		 8 %		 7 %		 9 %		 8 % 20 %		11 %
vähän
		13 % 31 %		21 %		28 %		24 % 20 % 14 % 37 %		 20 %		 9 % 22 %		19 %		25 %		31 % 28 %		30 %
kohtalaisesti 		45 % 41 %		45 %		46 %		37 % 46 % 42 % 35 %		 53 %		41 % 43 %		48 %		48 %		48 % 39 %		44 %
paljon
		39 % 25 %		25 %		11 %		29 % 25 % 37 %		 7 % 26 %		49 % 27 %		26 %		17 %		13 % 13 %		14 %
Jatko- ja täydennys																	
koulutuksessa	
ei lainkaan
		 7 %		 6 %		15 %		13 %		20 % 13 % 19 %		21 % 12 %		 6 % 13 %		12 %		22 %		16 % 18 %		17 %
vähän
		36 % 34 %		42 %		41 %		31 % 27 % 30 %		34 % 34 %		37 % 35 %		33 %		36 %		40 % 38 %		39 %
kohtalaisesti 		46 % 50 %		39 %		39 %		45 % 48 % 44 %		40 % 47 %		46 % 45 %		48 %		39 %		39 % 39 %		40 %
paljon
		11 %		 9 %		 3 %		 7 %		 4 % 13 %		 7 %		 5 %		 7 %		10 %		 8 %		 7 %		 3 %		 5 % 4 %			 4 %
Kehittämiskeskusteluissa	
																		
ei lainkaan
		 2 %		 6 %		 3 %		 7 %		 6 %		 9 %		 2 %		13 %		 1 %		 1 %		 5 %		 5 %		10 %		 5 % 6 %			 6 %
vähän
		 7 %		 6 %		17 %		24 %		20 % 13 % 14 %		24 % 10 %		 9 % 14 %		11 %		15 %		16 % 17 %		14 %
kohtalaisesti 		30 % 48 %		45 %		59 %		33 % 54 % 35 %		39 % 51 %		41 % 44 %		54 %		49 %		48 % 51 %		53 %
paljon
		61 % 39 %		35 %		 9 %		41 % 25 % 49 %		24 % 38 %		49 % 37 %		31 %		26 %		31 % 27 % 27 %
Työaikojen ja järjestelyjen
		
joustavuudessa	
ei lainkaan
				 3 %				 6 %		 4 %		 7 %		 2 %		 6 %		 2 %		 1 %		 3 %		 3 %		 4 %		 3 %		 5 %		 4 %
vähän
		 5 % 17 %		18 %		22 %		16 % 11 %		 9 %		18 % 15 %		10 % 15 %		15 %		18 %		18 % 17 % 22 %
kohtalaisesti 		39 % 50 %		51 %		59 %		39 % 41 % 42 %		40 % 51 %		48 % 46 %		48 %		56 %		53 % 51 % 43 %
paljon
		55 % 30 %		31 %		13 %		41 % 41 % 47 %		35 % 32 %		42 % 36 %		34 %		22 %		26 % 26 % 30 %
Työkuormituksen
säätelyssä
																		
ei lainkaan
		 2 %		 5 %		 3 %		 4 %		 6 %		 5 %		 5 %		 8 %		 3 %		 2 %		 4 %		 3 %		 6 %		 4 % 4 %			 5 %
vähän
		18 % 22 %		14 %		33 %		20 % 16 % 14 %		25 % 22 %		11 % 20 %		17 %		27 %		25 % 28 % 29 %
kohtalaisesti 		48 % 58 %		61 %		50 %		47 % 55 % 60 %		49 % 57 %		57 % 54 %		60 %		56 %		60 % 54 % 50 %
paljon
		32 % 16 %		23 %		13 %		27 % 23 % 21 %		18 % 18 %		30 % 22 %		20 %		11 %		11 % 14 % 15 %
Ikäjohtamisessa																						
ei lainkaan
		 9 %		 9 %		14 %		20 %		14 % 25 % 12 %		24 % 12 %		 8 %		15 %		12 %		20 %		16 % 16 %		18 %
vähän
		29 % 34 %		42 %		43 %		33 % 20 % 40 %		37 % 35 %		31 % 34 %		34 %		34 %		42 % 39 %		40 %
kohtalaisesti 		52 %		47 %		32 %		33 %		43 % 48 % 30 %		33 % 44 %		46 % 41 %		43 %		40 %		37 % 41 %		35 %
paljon
		11 %		 9 %		11 %		 4 %		10 %		 7 % 19 %		 6 %		 9 %		15 % 10 %		11 %		 6 %		 6 % 3 %			 7 %
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TEEMA:
IKÄJOHTAMINEN
Ikäjohtaminen oli tutkimussarjassamme vuoden 2016 erikoisteema. Ikäjohtamisen toimintatapoja kysyttiin organisaatioilta seuraavasti: ”Miten yrityksessänne toimitaan ikäjohtamisen eri osa-alueilla?” Alakysymykset olivat: reilun ikäasenteen
edistäminen, eri-ikäisten yhteistyön edistäminen, yksilöllisten työjärjestelyjen toteutus, avoin kommunikointi ikään liittyvissä
asioissa, kokemustiedon siirtäminen eri ikäisten välillä, sekä ikäsyrjinnän ehkäisy. Vastausvaihtoehdot olivat: ei toteudu
lainkaan, toteutuu jonkin verran, toteutuu kohtalaisen hyvin, toteutuu melkein aina ja toteutuu täysin. Näistä laskettiin
jakaumat, jotka esitetään alla olevassa taulukossa 14.
Taulukko 14. Ikäjohtamisen eri osa-alueiden toimintatapojen jakaumat.
TOIMIALA
Reilun ikäasenteen
edistäminen

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

Reilun ikäasenteen
edistäminen
ei toteudu lainkaan
		 2 %		 9 %		 4 %		 6 %		 6 %		 5 %		 2 %		 8 %		 4 %		 3 %		 5 %
toteutuu jonkin		30
verran
%		34 %		25 %		28 %		20 %		21 %		14 %		25 %		24 %		28 % 25 %
toteutuu kohtalaisen
hyvin
		36
%		34 %		27 %		39 %		29 %		41 %		23 %		32 %		38 %		29 % 33 %
toteutuu melkein
aina
		20
% 14 %		32 %		20 %		29 %		16 %		51 %		21 % 24 %		31 % 25 %
toteutuu täysin		13 %		 8 %		11 %		 7 %		16 % 16 %		 9 %		14 % 11 %		10 % 11 %
Eri-ikäisten yhteistyön
											
edistäminen
ei toteudu lainkaan
		 2 %		 6 %		 7 %				 2 %		 2 %				 4 %		 5 %				 3 %
toteutuu jonkin		20
verran
%		30 %		15 %		24 %		16 % 27 %		 9 %		19 % 21 %		22 % 21 %
toteutuu kohtalaisen
hyvin
		41
%		34 %		31 %		37 %		29 % 34 %		30 %		35 % 31 %		36 % 34 %
toteutuu melkein
aina
		21
% 19 %		32 %		31 %		29 % 27 %		51 %		27 % 29 %		32 % 29 %
toteutuu täysin		16 % 11 %		14 %		 7 %		24 % 11 %		 9 %		15 % 14 %		10 % 13 %
Yksilöllisten työjärjestelyjen
											
toteutus	
ei toteudu lainkaan
		 2 %		 6 %		 1 %		 6 %		 6 %		 5 %				 6 %		 4 %		 1 %		 4 %
toteutuu jonkin		16
verran
%		17 %		25 %		24 %		27 % 23 % 12 %		27 % 22 %		13 % 21 %
toteutuu kohtalaisen
hyvin
		34
%		45 %		35 %		44 %		27 % 34 % 28 %		29 % 38 %		40 % 36 %
toteutuu melkein
aina
		38
% 20 %		32 %		22 %		24 % 27 % 58 %		27 % 26 %		39 % 31 %
toteutuu täysin		11 % 11 %		 6 %		 4 %		16 % 11 %		 2 %		11 %		 9 %		 6 % 9 %
Avoin kommunikointi
ikään
										
liittyvissä asioissa	
ei toteudu lainkaan
		 5 %		 5 %		 4 %		 9 %		 4 %				 7 %		 5 %		 5 %		 5 %		 5 %
toteutuu jonkin		29
verran
%		28 %		21 %		22 %		18 % 32 % 16 %		21 % 25 %		27 % 24 %
toteutuu kohtalaisen
hyvin
		32
%		39 %		31 %		28 %		22 % 27 % 33 %		27 % 30 %		34 % 31 %
toteutuu melkein
aina
		21
% 22 %		31 %		31 %		33 % 34 % 37 %		32 % 29 %		28 % 30 %
toteutuu täysin		13 %		 6 %		13 %		 9 %		22 % 7 %			 7 %		15 %		11 %		 6 % 11 %
Kokemustiedon siirtäminen
										
eri ikäisten välillä
		
ei toteudu lainkaan
2 %		 5 %			 1 %										 1 %		 2 %		 1 %		 1 %
toteutuu jonkin		27
verran
% 30 %		13 %		24 %		18 % 30 %		12 %		18 % 21 %		28 % 22 %
toteutuu kohtalaisen
hyvin
		54
% 39 %		51 %		43 %		24 % 25 % 44 %		34 % 44 %		44 % 40 %
toteutuu melkein
aina
		13
% 22 %		28 %		24 %		41 % 36 % 40 %		33 % 27 %		25 % 28 %
toteutuu täysin		 5 % 5 %			 7 %		 9 %		16 %		 9 %		 5 %		15 %		 5 %		 3 %		 8 %
Ikäsyrjinnän ehkäisy
												
ei toteudu lainkaan
		 2 %		 2 %				 4 %				 2 %				 2 %		 2 %				 1 %
toteutuu jonkin		
verran
9 % 25 %		 8 %		15 %		 8 %		 7 %		 2 %		13 %		 8 %		13 % 11 %
toteutuu kohtalaisen
hyvin
		36
% 33 %		25 %		31 %		14 % 30 %		28 %		20 % 37 %		29 % 28 %
toteutuu melkein
aina
		32
% 22 %		42 %		31 %		45 % 23 % 47 %		31 % 31 %		40 % 34 %
toteutuu täysin		21 % 19 %		24 %		19 %		33 % 38 % 23 %		34 % 22 %		18 % 25 %
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Ikäsyrjinnän ehkäisyä johdetaan parhaiten
Kuva 23 koostaa tulokset kuuden kysymyksen osalta kokoluokittain. Parhaiten johdetaan (toteutuu) ikäsyrjinnän ehkäisy
ja heikoiten vastaavasti kokemustiedon siirtäminen eri ikäisten välillä. Kuvan 23 tärkeä tulkinta on se, että aika kehnosti
ikäjohtamista toteutetaan Suomessa. ”Toteutuu melkein aina” ja ”toteutuu aina” vastausten yhteinen prosenttiosuus on
n. 40 prosentin paikkeilla. Ja sehän tarkoittaa sitä, että 60 prosentissa organisaatioita ikäjohtamista johdetaan heikosti.
% Ikäjohtamisen eri osa-alueiden toteutuminen eri organisaatioiden kokoluokissa 2016
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Reilun ikäasenteen
edistäminen

yli 250
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0
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KUVA 23. Ikäjohtamisen eri osa-alueiden toteutuminen eri kokoluokissa vuonna 2016.
Liiketoiminnassa ja pienissä yrityksissä ikäjohtaminen hoituu parhaiten
Kuva 23 kertoo selkeästi pienten organisaatioiden paremmat toimintatavat useilla ikäjohtamisen osa-alueilla. Tämä
nähdään konkreettisesti ikäjohtamisen kuuden osa-alueen yhdistelmän, ikäjohtamisfaktorin tuloksissa. Kuva 24 esittää
kokoluokkien ohella eri toimialojen tulokset.

Ikäjohtamisfaktorin keskiarvo

Ikäjohtamisen kokonaistaso eri toimialoilla ja kokoluokissa vuonna 2016
21,5
21,0
20,5
20,0
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kunta
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valtio
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ja kuljetus

teollisuus
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palvelut

kauppa

16,5
alle 50

KUVA 24. Ikäjohtamisen kokonaistaso eri toimialoilla ja kokoluokissa vuonna 2016.
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50–249

yli 250

Kuva 24 osoittaa kaupan ja liike-elämän palvelujen selkeän ykkösaseman ikäjohtamisessa. Samoin nähdään se, että pienet organisaatiot toteuttavat ikäjohtamista paremmin kuin keskisuuret ja suuret organisaatiot. Nämä molemmat tulokset
ovat varsin yllättäviä, yleensä strategisen hyvinvoinnin johtamisessa valtiotyönantaja on ollut paras ja kauppa kehnoimpien joukossa. Vastaavasti yleensä isot organisaatiot ovat olleet parhaita ja pienet heikoimpia SHJ-kokonaisuudessa.
Johdon strategiatyö tehostaa ikäjohtamista
Ikäjohtaminen ei ole erillinen toiminto, vaan kytkeytyy saumattomasti strategisen hyvinvoinnin kokonaisuuteen. Tämä
nähdään alla (kuva 25), jossa johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen intensiivisyys tuottaa parempaa ikäjohtamista. Kuvan 25 tulkinta on selkeä, mitä enemmän työhyvinvointi on johdon strategiatyön agendalla, sitä paremmin
ikäjohtamista toteutetaan (johdetaan). Kuvasta nähdään jälleen pienten organisaatioiden paremmuus ikäjohtamisessa
keskisuuriin ja suuriin organisaatioihin verrattuna.

Ikäjohtamisen taso johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen mukaan eri kokoluokissa
Tasoluokkien prosenttiosuudet

%
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20
10

toiseksi paras taso
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Työhyvinvointi johdon
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paljon

kohtalaisesti

vähän

ei lainkaan

paljon

kohtalaisesti

vähän

ei lainkaan

paljon

kohtalaisesti

vähän

ei lainkaan

0

Työhyvinvointi johdon
strategiatyössä,
kokoluokka yli 250

KUVA 25. Ikäjohtamisen taso johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen mukaan eri kokoluokissa.
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Mitä tuloksia ikäjohtaminen tuottaa?
Olemme tutkimussarjassamme kartoittaneet strategisen hyvinvoinnin johtamisen tuloksellisuutta talouden, työkyvyn,
osaamisen, terveyden, ilmapiirin, esimiestyön, sitoutumisen ja yrityskuvan kautta. Ikäjohtamisen tulokset koostuvat hyvin
mielenkiintoisesti.
Kuva 26 osoittaa, että ikäjohtamisen tulokset tulevat esimiestyön, henkilöstön sitoutumisen, yrityskuvan ja ilmapiirin
kautta. Monipuolinen kokonaisuus, joka kuvaa samalla hyvin ikäjohtamisen kokonaisuutta. Ensinnäkin ikäjohtaminen ja
esimiestyö ovat yhtä ja samaa, toisaalta ikäjohtaminen tukee sitoutumista, yrityskuvaa ja ilmapiiriä.
Kiinnostavaa oli, että tuloksellisuus työkyvyn ja osaamisen kautta jäi pienemmäksi kuin kuva 26 esitetyillä neljällä alueella.
Ikäjohtamistahan on pidetty eritoten työkyvyn ja/tai osaamisen kehittämisen välineenä. Ja kyllähän niissäkin tuloksia
saatiin, mutta kokonaisuudessaan tulokset osoittavat ikäjohtamisella olevan kuitenkin huomattavasti laajempi merkitys
organisaatioissa.

Ikäjohtamisen tason yhteys strategisen hyvinvoinnin tuloksellisuuteen

Erittäin positiiviset tulokset

%
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Ikäjohtamisen kokonaistaso
tuloksia sitoutumisen kautta

Ikäjohtamisen kokonaistasotuloksia yrityskuvan kautta

KUVA 26. Ikäjohtamisen tason yhteys strategisen hyvinvoinnin tuloksellisuuteen.
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5. ESIMIESTYÖ JA HR:N TOIMINNOT
5.1. 	Esimiesten rooli työhyvinvoinnissa
Esimiesten roolia ja vastuuta kartoitettiin kaksivaiheisesti seuraavilla kysymyksillä. Ensin kysyttiin: Onko yrityksessänne
määritelty lähiesimiehille selkeä rooli henkilöstön (alaisten) työhyvinvoinnin kehittämisessä? Ja jos vastaaja vastasi tähän
kysymykseen ”esimiehillä on määritelty rooli hyvinvoinnissa”, seurasi toinen kysymys: Mitä osa alueita esimiesten vastuulle
on määritetty yrityksessänne, ja millä tavalla niitä toteutetaan? Tässä kysymyksessä oli kahdeksan osa-aluetta ja jokaisessa
kolme vastausvaihtoehtoa (ei määritetty, rooli määritetty, toteutetaan satunnaisesti; sekä rooli määritetty, toteutetaan
järjestelmällisesti). Tulokset alla taulukossa 15.

Taulukko 15. Esimiesten roolin määrittäminen hyvinvoinnin edistämisen eri osa-alueilla.
TOIMIALA
Esimiehen rooli määritetty
työhyvinvoinnin edistämisessä

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

		 84 %		67 %		 48 %		 37 %		 51 %		52 %		67 %		 36 %
on määritetty - %
Jakaumat niiden osalta, 															
joilla esimiesten rooli on määritetty.

kaikki
2016
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kaikki
2012

kaikki
2011

56 %		 83 %		58 %		 52 %		 46 %		 43 %

työhyvinvointi mukana 															
kehityskeskusteluissa	
		 0 %		 5 %		 6 %		 10 %		 4 %		 7 %		 3 %		 4 %		 8 %		 2 %		 4 %		
ei määritetty
		 19 %		28 %		 47 %		 40 %		 40 %		52 %		28 %		 36 %		36 %		 33 %		34 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 81 %		67 %		 47 %		 50 %		 56 %		41 %		69 %		 60 %		57 %		 65 %		61 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
on vastuussa alaistensa 																	
työhyvinvoinnista	
		 4 %		 0 %		 3 %		 5 %		 4 %		10 %		 3 %		 9 %		 4 %		 2 %		 4 %		
ei määritetty
		 21 %		23 %		 35 %		 40 %		 52 %		31 %		28 %		 28 %		28 %		 35 %		31 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 74 %		77 %		 62 %		 55 %		 44 %		59 %		69 %		 64 %		68 %		 63 %		65 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
																
valvoo työn kuormittavuutta,
kehittää työn organisointiA
		 0 %		 5 %		 6 %		 5 %		 0 %		 0 %		 0 %		 0 %		 2 %		 5 %		 2 %		
ei määritetty
		 38 %		35 %		 35 %		 45 %		 32 %		38 %		21 %		 38 %		22 %		 42 %		35 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 62 %		60 %		 59 %		 50 %		 68 %		62 %		79 %		 60 %		72 %		 58 %		63 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
																		
vastaa osaamisen kehittymisestä
		 0 %		 2 %		 0 %		 5 %		 0 %		17 %		 0 %		 4 %		 5 %		 1 %		 3 %		
ei määritetty
		 34 %		44 %		 44 %		 50 %		 40 %		38 %		45 %		 43 %		38 %		 43 %		41 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 66 %		53 %		 56 %		 45 %		 60 %		45 %		55 %		 53 %		57 %		 56 %		56 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
																				
estää työpaikkakiusaamista	
		 0 %		 5 %		 0 %		 5 %		 4 %		 3 %		 0 %		 4 %		 4 %		 0 %		 2 %		
ei määritetty
		 19 %		26 %		 29 %		 45 %		 32 %		21 %		14 %		 30 %		18 %		 28 %		25 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 81 %		70 %		 71 %		 50 %		 64 %		76 %		86 %		 66 %		78 %		 72 %		73 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
																
kohtelee kaikkia tasapuolisesti
ja oikeudenmukaisesti	
		 2 %		 2 %		 0 %		 0 %		 4 %		 0 %		 0 %		 4 %		 0 %		 1 %		 1 %		
ei määritetty
		 28 %		26 %		 38 %		 40 %		 36 %		24 %		14 %		 32 %		20 %		 34 %		29 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 70 %		72 %		 62 %		 60 %		 60 %		76 %		86 %		 64 %		80 %		 65 %		70 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
																			
hyväksyy joustavat työajat	
		 2 %		 9 %		 9 %		 10 %		 4 %		 7 %		 3 %		 11 %		 7 %		 4 %		 6 %		
ei määritetty
		 19 %		26 %		 26 %		 30 %		 36 %		52 %		14 %		 15 %		37 %		 27 %		28 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 79 %		65 %		 65 %		 60 %		 60 %		41 %		83 %		 74 %		57 %		 69 %		66 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
															
tukee vaikeissa tilanteissa	
		 2 %		 9 %		 9 %		 10 %		 4 %		 7 %		 3 %		 11 %		 7 %		 4 %		 6 %		
ei määritetty
		 19 %		26 %		 26 %		 30 %		 36 %		52 %		14 %		 15 %		37 %		 27 %		28 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 79 %		65 %		 65 %		 60 %		 60 %		41 %		83 %		 74 %		57 %		 69 %		66 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
																
vastaa varhaisen puuttumisen
aloittamisesta	
		 2 %		 0 %		 3 %		 0 %		 4 %		 0 %		 0 %		 4 %		 1 %		 0 %		 1 %		
ei määritetty
		 13 %		21 %		 29 %		 35 %		 32 %		24 %		31 %		 36 %		18 %		 24 %		25 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 85 %		79 %		 68 %		 65 %		 64 %		76 %		69 %		 60 %		80 %		 76 %		74 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
																
edistää työhön paluun tukea
pitkän sairausloman jälkeen
		 4 %		 0 %		 6 %		 0 %		 0 %		 0 %		 0 %		 4 %		 3 %		 0 %		 2 %		
ei määritetty
		 15 %		30 %		 24 %		 30 %		 28 %		38 %		24 %		 32 %		29 %		 21 %		26 %		
määritetty, toteutetaan satunnaisesti
		 81 %		70 %		 71 %		 70 %		 72 %		62 %		76 %		 64 %		68 %		 79 %		72 %		
määritetty, toteutetaan järjestelmällisesti
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kaikki
2014

kaikki
2010

kaikki
2009

37 %		

35 %

3 %		
–		 4 %		 2 %		 3 %
35 %		 40 %		 25 %		30 %		 33 %
62 %		 60 %		 70 %		68 %		 63 %

3 %		 7 %		 8 %		12 %		 10 %
31 %		 35 %		 35 %		45 %		 37 %
66 %		 58 %		 57 %		43 %		 53 %

2 %		 2 %		 3 %		 2 %		 3 %
26 %		 40 %		 36 %		36 %		 33 %
72 %		 58 %		 60 %		62 %		 63 %
4 %		 9 %		 8 %		 8 %		 8 %
30 %		 40 %		 43 %		47 %		 36 %
65 %		 52 %		 48 %		45 %		 56 %
3 %		 5 %		 3 %		 3 %		 7 %
26 %		 23 %		 26 %		31 %		 32 %
70 %		 72 %		 70 %		65 %		 61 %

1 %		
–		 1 %		 1 %		 2 %
22 %		 22 %		 20 %		25 %		 24 %
76 %		 78 %		 79 %		74 %		 74 %
–		 11 %		 19 %		14 %		 9 %
–		 30 %		 25 %		26 %		 32 %
–		 58 %		 55 %		60 %		 59 %
–		
–		
–		

–
–
–

2 %		 3 %		 8 %		
23 %		 25 %		 25 %		
75 %		 72 %		 67 %		

3 %		 4 %		 7 %		
30 %		 33 %		 36 %		
67 %		 63 %		 56 %		

Taulukko 15:n tulokset ovat erittäin kannustavia. Ensinnäkin jo 58 prosentilla yrityksistä esimiehillä oli selkeä määritelty
rooli henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä. Tässä on havaittavissa selkeä nousua edellisiin vuosiin verrattuna. Esimiehen roolin määrittäminen oli yhteydessä yrityskokoon (isoissa yrityksissä rooli määritetty 83 prosentissa, pienissä 36
prosentissa). Toimialoista paras oli valtiotyönantaja (84%) ja heikoin rakentaminen (37 %).
Esimiesten rooleista tärkeimmäksi on linjattu esimiehen aktiivisuus varhaisen tuen aloittamisessa; siinä 74 % kaikista
niistä vastaajista, joilla esimiesten rooli strategisessa hyvinvoinnissa oli määritetty, valitsi vaihtoehdon ”rooli määritetty,
toteutetaan järjestelmällisesti”. Erityisen korkealle määritettiin varhaisen tuen aktiivisuus julkisella sektorilla (79–85 %).
Mielenkiintoisia vastauksia saatiin kysymyksiin esimiesten vastuusta suhteessa alaisten hyvinvointiin, sen oli määrittänyt selkeästi 65 % niistä vastaajista, joilla esimiesten rooli hyvinvointityössä yleensä oli määritetty. Kokonaisuudessaan
voidaan sanoa, että vain noin 38 % suomalaisista työskentelee yrityksissä, joissa esimiehille on selkeästi vastuutettu henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen. Tähän päästään kun muistetaan, että 58%:lla yrityksistä esimiehille oli määritetty rooli
henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä. Tällä tavalla lasketut tulokset on esitetty alla (kuva 27), joka osoittaa selkeästi
että kaikkein huonoiten on ohjeistettua ja johdettua oli esimiehen vastuu osaamisen kehittämisessä.
Positiivista oli se, että selkeät työkykyä tukevat prosessit, varhainen puuttuminen (43 %), kiusaamisen estäminen (42 %)
ja työhön paluun tuki (42 %) olivat erittäin hyvin vastuutettu esimiehille.
Erot vuosien 2009–2014 tuloksiin olivat selkeät johtuen siitä, että nyt 58 % organisaatioista oli vastuuttanut hyvinvointiasiat esimiehille. Positiivista oli nähdä kehitystä esimiesten hyvinvointivastuissa, joita konkreettisesti edustavat varhainen
puuttuminen ja työhön paluun tuki.

Työhyvinvointitoiminnot määritetty esimiesten vastuulle - tulokset suhteutettu koko suomalaisen työväestön suhteen
Vastaa osaamisen
kehittymisestä

Työhyvinvointi mukana
kehityskeskusteluissa

Esimies valvoo työn kuormittavuutta,
kehittää työn organisointia

Esimies on vastuussa
alaistensa työhyvinvoinnista

Kohtelee kaikkia tasapuolisesti
ja oikeudenmukaisesti

2009
Edistää työhön paluun tukea
pitkän sairausloman jälkeen
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Estää työpaikkakiusaamista

2011
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Vastaa varhaisen puuttumisen
aloittamisesta
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KUVA 27. Esimiehille määritetty, ja järjestelmällisesti toteutettu rooli henkilöstön hyvinvoinnin
kehittämisessä suhteutettuna koko työväestöön.

46
Strateginen hyvinvointi 2016 -tutkimusraportti

Esimiesten vastuu oli lisääntynyt kaikilla toimialoilla vuosina 2009–2016, kuten kuva 28 osoittaa.

Esimiesroolin määrittäneiden
organisaatioiden %-osuudet

Esimiesroolin SHJ:ssa määrittäneiden organisaatioiden prosenttiosuudet eri toimialoilla
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valtio 66 %

2009

kunta 55 %

2010

teollisuus 43 %

rakentaminen 29 %

2011

kauppa 43 %

kuljetus 36 %

2014

2016

2012

liike-elämän
palvelut 48 %

KUVA 28. SHJI:n Työhyvinvointi määritetty esimiesten vastuulle, organisaatioiden %-osuudet eri kokoluokissa.
Esimiesten kokonaisvaltaisia resursseja työhyvinvoinnin johtamiseen kysyttiin vuosien 2014 ja 2016 tutkimuksissa
kolmiosaisella kysymyksellä: ” Miten arvioit esimiestenne resursseja alaisten työhyvinvoinnin edistämisessä?” jatkokysymykset olivat: esimiesten motivaatio/halu työhyvinvoinnin edistämisessä; esimiesten osaaminen työhyvinvoinnin
edistämisessä, ja esimiesten aikaresurssit työhyvinvoinnin edistämisessä.
Tulokset seuraavan sivun taulukossa 16 osoittavat, että esimiesten motivaation hyväksi/erinomaiseksi arvioi 57 %
vastaajista, osaamisen hyväksi/erinomaiseksi 31 %, ja aikaresurssit vastaavasti 13 % vastaajista. Muutokset vuodesta
2014 olivat minimaalisia.
Haasteita siis riittää – hyvää on motivaatiotaso, mutta osaamiseen ja aikaresursseihin täytyy panostaa. Tämä voidaan
saavuttaa selkeällä työhyvinvoinnin johtamiskonseptilla, jossa esimiehille vastuutetaan ja resursoidaan tietyt osaalueet.
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Taulukko 16. Miten arvioit esimiestenne resursseja alaisten työhyvinvoinnin edistämisessä?
TOIMIALA
Motivaatio/halu

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

heikko		0 %		0 %		 1 %		 4 %		 2 %		 0 % 		 0 %		 2 %		 0 %		 2 %		 1 %		 1 %
välttävä		7 %		5 %		 6 %		 9 %		 2 %		 9 %		 5 %		 9 %		 7 %		 2 %		 6 %		 5 %
keskitasoa		16 %		33 %		49 %		52 %
hyvä		63 %		50 % 39 %		
erinomainen

35 %

34 %		26 %		35 % 39 %		33 %

36 %		40 %

26 %			47 %

52 % 53 %		46 %		44 %		51 %

47 %		48 %

14 % 13 %		 4 %		 9 %

14 %		 5 %

TOIMIALA
Osaaminen

16 %		 8 % 10 %		13 %

10 %		 6 %

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

heikko		 0%		 0%		 4 %		 4 %		 2 %		 0%		 0% 		 2 %		 1 %		 2 %		 2 %		 2 %
välttävä		9 %		8 %		14 %		28 %		10 %		18 %		14 %		18 %		14 %		10 %		14 %		14 %
keskitasoa		50 % 59 %		61 %		50 %

51 %

52 % 49 %		50 % 49 %		62 %		54 %		56 %

hyvä		39 % 31 %		20 %		17 %

35 %

29 % 28 %		27 %		33 %		24 %		28 % 26 %

erinomainen		 2 %		2 %		 1 %		 2 %		 2 %		 2 %		9 %		 3 %		 2 %		 2 %		 3 %		 2 %

TOIMIALA
Aikaresurssit

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

heikko		 4 %		 5 %		 4 %		 7 %		 4 %		 5 %		 5 %		 9 %		 3 %		 2 %		 5 %		 6 %
välttävä

32 % 39 %		 28 %		43 %

24 %

30 % 28 %		26 %		32 %		40 %

32 % 32 %

keskitasoa		50 %		45 %		 58 %		41 %

51 %

50 % 49 %		48 %		51 %		48 %

49 % 50 %

hyvä		13 %		 9 %		 10 %		 7 %

20 %

13 % 16 %		15 %		13 %		 9 %

12 % 12 %

erinomainen		 2 %		 2 %				 2 %				 2 %		 2 %		 2 %		 1 %		 1 %		 1 %		 1 %
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TEEMA:
ESIMIESTYÖN KOKO KUVA
Esimiehet ovat strategisen hyvinvoinnin johtamisen ydintoimijoita, he tavallaan vievät johdon linjaukset käytäntöön
omissa tiimeissään.
Esimiehille päätetty vastuu lisääntynyt hyvin
Yksi SHJ-tutkimussarjan 2009–2016 tärkeimmistä tuloksista on esimiesvastuun kasvaminen. Esimiehille päätetty vastuu
on lisääntynyt tänä aikana 37 prosentista 58 prosenttiin, kun tunnuslukuna on esimiehille vastuun päättäneiden organisaatioiden osuus. Esimiesvastuu on suurin valtiotyönantajalla, jossa 84 % organisaatioista on päättänyt esimiesvastuusta.
Alhaisin luku on rakentamisessa, jossa 37 % yrityksistä on ao. päätöksen tehnyt. Kokoluokittain esimiesvastuu vaihtelee
pienten organisaatioiden 36 prosentista, keskisuurten 56 prosentin kautta isojen 83 prosenttiin.
Esimiesten resurssit
Vuosina 2014 ja 2016 kartoitimme esimiesten motivaatiota, osaamista ja aikaresursseja oman henkilöstön työhyvinvoinnin johtamiseen. Tulokset näinä kahtena vuotena olivat identtiset; esimiesten motivaatio oli hyvä tai erinomainen
vuonna 2014 54 prosentissa ja vuonna 2016 57 prosentissa organisaatioita. Osaamisen osalta luvut olivat 28 % ja 31 % ja
aikaresurssien osalta 13 % ja 13 % (ks. edellisen sivun taulukko 16). Motivaatiota on siis hyvin, osaamista kohtuullisesti ja
aikaresursseja heikosti. Tässä esimiestyön kokonaisresurssit – kehitettävää on paljon.
Esimiestyö tukee eritoten motivaatiota ja ilmapiirin kannustavuutta
Vuonna 2016 kartoitimme organisaatioiden tilaa henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn, esimiestoiminnan
tason ja ilmapiirin kannustavuuden osalta. Näistä motivaatio, osaaminen ja työkyky muodostavat henkilöstötuottavuuden kokonaisuuden (ks. TEEMA: HENKILÖSTÖTUOTTAVUUS, sivulla 66). Kuva 29 esittää esimiestoiminnan tason yhteydet
henkilöstön ja työyhteisön tilaan. Esimiestoiminta vaikuttaa kaikkeen, mutta erityisen selkeät yhteydet esimiestoiminnan
tasolla on henkilöstön motivaatioon ja työyhteisön ilmapiirin kannustavuuteen.
Kun tarkastellaan kuvan 29 tuloksia, tulee muistaa, että strategisen hyvinvoinnin johtamisen kokonaistaso heijastuu vahvasti esimiestyön tasoon. Tämä korostaa SHJ:n ketjutusta, jossa esimiestyö ja sen kehittäminen ei ole erillinen ilmiö, vaan
osa kokonaisuutta. Asiasta tarkemmin teemassa (TEEMA: Johtamisen ketju, sivulla 71).

Keskiarvot

Esimiestoiminnan tilan yhteys henkilöstön motivaatioon, osaamiseen ja työkykyyn sekä työyhteisön
ilmapiirin kannustavuuteen vuoden 2016 aineistossa
5,0
4,5
4,0
3,5

Esimiestoiminnan tila

3,0

erinomainen

2,5

hyvä

2,0

kohtalainen

1,5

välttävä

1,0

henkilöstön
motivaatio

henkilöstön ammatillinen osaaminen

henkilöstön työkyky

työyhteisön ilmapiirin
kannustavuus

KUVA 29. Esimiestoiminnan tilan yhteys henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn sekä työyhteisön
ilmapiirin kannustavuuden tasoon vuoden 2016 aineistossa.
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Esimiestyön kehittyminen tukee henkilöstötuottavuuden osatekijöitä
Edellinen kuva (kuva 29) esitti vuoden 2016 tuloksia esimiestyön ja henkilöstötuottavuuden osatekijöiden välisistä yhteyksistä. Esimiestyön muutosta on kysytty SHJ:n tuloksellisuuden yhteydessä ja kuva 30 osoittaa esimiestyön kehittymisen
todella suuren merkityksen henkilöstötuottavuuden osatekijöiden ja talouden tuloksellisuuteen.
Kuva 30 koostaa vuosien 2011–2016 reilun 1 400 organisaation vastaukset strategisen hyvinvoinnin tuloksellisuudesta.
Kuvan tulkinta on selkeä; kun esimiestyöhön on panostettu erittäin paljon, kehittyvät henkilöstötuottavuuden ja talouden tulokset hyvin.
Tämä korostaa tavoitteen asettamisen merkitystä: esimiestyön kehittämiselle konkreettisen, mitattavan tavoitteen asettaa ainoastaan 7 % kaikista organisaatioista. Kehittyminen on kuitenkin mahdollista vain silloin, kun on asetettu tavoite.

Esimiestoimintaan panostamisen yhteys strategisen hyvinvoinnin tuloksellisuuteen
Erittäin positiiviset
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Esimiestoimintaan panostaminen
Tuloksia talouden kautta

KUVA 30. Esimiestyöhön panostamisen yhteys henkilöstötuottavuuden ja talouden tuloksellisuuteen.
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5.2. Työhyvinvointi HR-toiminnoissa
Tutkimuksessa kartoitettiin strategisen hyvinvoinnin sisällyttämistä yrityksen eri HR-toimintoihin seuraavalla kysymyksellä: ”Työhyvinvointi mukana yrityksen (muissa) toimintojen kirjatuissa ohjeistuksissa. Miten yrityksenne eri kirjatuissa toiminnoissa otetaan työhyvinvoinnin näkökulma huomioon?”

Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen HR-toiminnoissa
Henkilöstön palkitsemisessa
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KUVA 31. Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen HR-toiminnoissa, kohtalaisesti tai paljon vastanneiden prosenttiosuudet.
Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen eri HR-toiminnoissa oli kehittynyt hyvin vuosiin 2009–2012 verrattuna, joskin
vuoden 2014 tilanteesta ei juuri muutoksia ole tapahtunut. Erityisesti työn ja perheen yhteensovittamisessa kehitys
on ollut selkeää, kohtalaisesti tai paljon vastanneiden osuus nousi 62 prosentista 77 prosenttiin kahdessa vuodessa.
Kehitys on ollut hyvää myös perehdyttämisen ja tasa-arvo-ohjelman osalta.
Taulukko 17. Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen yrityksen eri HR-toiminnoissa.
TOIMIALA
Strateginen hyvinvointi
HR:n toiminnoissa

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

Rekrytointiohjeissa	
ei lainkaan
		18 %		19 %		20 %		24 %		18 %		21 %		 9 %		26 % 18 %		12 %		19 %		19 %		28 %		20 % 23 % 23
vähän
		32 % 45 %		34 %		35 %		33 %		30 % 42 %		37 % 38 %		33 % 36 %		34 %		32 %		38 % 36 % 34
kohtalaisesti 		46 % 33 %		35 %		33 %		43 %		41 % 42 %		31 % 38 %		48 % 39 %		41 %		35 %		35 % 39 % 36
paljon
		 4 %		 3 %		11 %		 7 %		 6 %		 7 %		 7 %		 7 %		 6 %		 7 %		 7 %		 6 %		 5 %		 7 %		 3 %		 6
Perehdyttämistoiminnassa	
																						
ei lainkaan
		 5 %		 6 %		 4 %		 7 %		 8 %		 4 %		 0 %		 9 %		 4 %		 2 %		 5 %		 3 %		 6 %		 5 %		 5 %		 7
vähän
		23 % 22 %		15 %		35 %		16 % 20 % 16 %		24 % 21 %		17 % 21 %		19 %		26 %		30 % 26 % 26
kohtalaisesti 		55 % 48 %		46 %		48 %		61 % 54 % 49 %		47 % 55 %		52 % 51 %		62 %		54 %		50 % 56 % 50
paljon
		16 % 23 %		34 %		 9 %		14 % 23 % 35 %		19 % 20 %		29 % 22 %		15 %		14 %		15 % 12 % 17
Työn ja perheen 																
yhteensovittamisessa	
ei lainkaan
		 4 %		 6 %		 1 %		 4 %		 8 %		 7 %		 2 %		 8 %		 4 %		 2 %		 5 %		 5 %		 7 %		 8 % 10 %		 9
vähän
		 7 % 23 %		17 %		33 %		18 % 20 %		 9 %		23 % 21 %		12 % 19 %		18 %		30 %		26 % 27 % 26
kohtalaisesti 		45 % 50 %		55 %		56 %		47 % 52 %		51 %		46 % 53 %		54 %		51 %		52 %		48 %		52 % 48 % 46
paljon
		45 % 20 %		27 %		 7 %		27 % 21 %		37 %		24 % 23 %		32 % 26 %		25 %		14 %		14 % 15 % 18
Tasa-arvo-ohjelmassa
																			
ei lainkaan
		 5 % 16 %		 7 %		13 %		16 % 13 %		 9 %		18 %		 9 %		 6 % 11 %		11 %		19 %		15 % 14 % 22
vähän
		18 % 23 %		23 %		37 %		24 % 27 % 30 %		32 %		26 %		18 % 26 %		23 %		25 %		33 % 29 % 23
kohtalaisesti 		54 % 52 %		51 %		46 %		39 % 45 % 35 %		39 % 51 %		49 % 47 %		49 %		44 %		42 % 47 % 40
paljon
		23 %		 9 %		20 %		 4 %		20 % 16 % 26 %		11 % 13 %		26 % 17 %		17 %		12 %		10 % 10 % 14
Henkilöstön palkitsemisessa
																	
ei lainkaan
		25 % 19 %		14 %		17 %		20 % 14 %		 9 %		21 % 17 %		13 % 17 %		18 %		23 %		15 % 17 % 17
vähän
		36 % 42 %		41 %		50 %		39 % 46 % 53 %		45 % 43 %		42 % 44 %		36 %		35 %		37 % 34 % 37
kohtalaisesti 		32 % 31 %		37 %		31 %		31 % 30 % 30 %		31 % 31 %		35 % 32 %		35 %		38 %		41 % 42 % 39
paljon
		 7 %		 8 %		 8 %		 2 %		10 %		 9 %		 7 %		 4 %		 9 %		10 %		 7 %		10 %		 4 %		 7 %		 7 %		 6
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6. TYÖHYVINVOINNIN TUKITOIMINNOT
6.1.

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon toimintoja kartoitettiin kahdella kysymyksellä, joista ensimmäinen oli: ”Mitä seuraavista toimenpiteistä/
palveluista työterveyshuoltonne tekee säännöllisesti vuosittain?” Vastaukset löytyvät taulukosta 18.
Taulukko 18 osoittaa, että yritysten työterveyshuolloista 69 % tekee vuosittain kirjallisen toimintasuunnitelman ja 76%
ilmoitti työterveyshuollon tukevan työkykyä ylläpitävää toimintaa. Vastaavasti työterveyshuolto osallistuu aktiivisesti
(vuosittain) terveys- ja työkyvyttömyysriskien vähentämiseen 84 prosentissa yrityksiä. Työyhteisötasolla työhyvinvointia
edistetään vuosittain 76 prosentissa yrityksiä ja tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta raportoidaan vuosittain
63 prosentissa yrityksiä. Ollakseen lakisääteisiä toimintoja nämä funktiot saavuttivat huonon tuloksen – luvunhan pitäisi
olla kaikissa näissä 100 %!
Erityisen vähän myönteisiä vastauksia sai työterveyshuollon osallistuminen työkuormituksen säätelyyn, vain 43 prosentissa yrityksiä tätä tehdään vuosittain. Työkuormituksen säätely on selkeä yhteistoiminnallinen alue työterveyshuollon
ja työnantajan välillä ja saattaa siten jäädä ”harmaalle alueelle”. Jos yhteistyöstä asian suhteen ei ole sovittu, kumpikin
osapuoli odottaa siinä toisen aktiivisuutta.
Muutokset työterveyshuollon perustoiminnoissa ovat olleet pääsääntöisesti positiivisia (kuva 32 seuraavalla sivulla). Kehitys on ollut hyvää selkeää yhteistyötä vaativilla osa-alueilla työkykyriskien, työhyvinvoinnin ja työkuormituksen säätelyn
osalla.
Taulukko 18. Työterveyshuollon vuosittain tekemien toimintojen yleisyys.
TOIMIALA
Työterveyshuolto tekee vuosittain

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

Tukee työkykyä		91
ylläpitävää
%		72 %		79 %		67 %		73 %		68 %		79 %		62 %		76 %		90 %		76 %		85 %		83 %		 80 %
toimintaa
Tekee kirjallisen		91
toiminta%		53 %		68 %		69 %		71 %		61 %		72 %		43 %		79 %		85 %		69 %		76 %		84 %		 76 %
suunnitelman
Osallistuu aktiivisesti
terveys		95
%		78 %		85 %		93 %		84 %		73 %		81 %		68 %		91 %		93 %		84 %		76 %		69 %		 65 %
ja työkyvyttömyysriskien
vähentämiseen
			
Osallistuu työhyvinvoinnin
		86 % 77 %		82 %		70 %		69 %		68 %		81 %		55 % 85 %		89 % 76 %		68 %		63 %		 58 %
edistämiseen työyhteisötasolla
Raportoi tavoitteiden toteu		64 % 69 % 70 %			54 %		67 %		52 %		65 %		44 % 69 %		78 % 63 %		68 %		68 %		 52 %
tumisesta ja vaikuttavuudesta
Osallistuu työkuormituksen
			
säätelyyn
		30 % 52 % 54 %			43 %		39 %		39 %		40 %		28 % 40 %		62 % 43 %		39 %		28 %		 28 %

73 %

78 %

77 %

75 %

58 %

62 %

56 %

57 %

53 %

56 %

29 %

24 %
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KUVA 32. Työterveyden vuosittain tekemien toimintojen prosenttiosuudet vuosina 2009–2016 kaikkien vastaajien osalta.

Toinen kysymys työterveyshuollon toiminnoista kartoitti eri hyvinvointiin liittyvien toimintojen riittävyyttä: ”Seuraavista
työterveyshuollon toiminnoista haluaisimme tietää, miten usein/riittävästi työterveyshuolto niitä mielestänne tekee.” Vastaukset taulukossa 19 seuraavalla sivulla.
Taulukko 19 mukaan aktiivisin työterveyshuollon toiminto kysytyistä oli työpaikkaselvitykset, joita tehtiin riittävästi 76 %
vastaajien mielestä. Heikoin tilanne oli kunta-alalla – jossa tarve varmaan olisi suuri. Kohdennetut terveystarkastukset
tehdään riittävästi 73 prosentissa työpaikkoja, aktiivisin tässä oli teollisuus ja passiivisin kunta-ala.
Aktiivinen työhyvinvoinnin edistäminen sai kohtalaiset arvioinnit. Vajaakuntoisten työssä selviytymisen seurantaa ja kuntoutukseen ohjausta tehtiin riittävästi 60 prosentissa yrityksiä. Terveyden edistäminen henkilötasolla tai kurssien kautta
oli riittävää vastaajien mielestä vain 38 prosentissa yrityksiä, vastaavasti ihmisten tukeminen työhön paluussa sai myös
varsin kohtuullisen arvion; 53 % vastaajista koki työterveyshuollon tekevät sitä riittävästi.
Työterveyshuollon tekemän poissaolojen seurannan arvioi riittäväksi 55 % yrityksistä, joka oli selkeästi korkeampi kuin
edellisinä vuosina. Tilanne oli paras suurissa yrityksissä (68 %) ja heikoin pienissä (38 %). Yleinen kysymys työterveyshuollon tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta sai vuositasolla paremman arvion; edellisen sivun taulukon (taulukko
18) mukaan 68 % yrityksistä ilmoitti sitä tehtävän vuosittain. Kokonaisuudessaan yritystason raportoinnissa näyttäisi olevan kehittämisen varaa, vaikkakin esim. poissaoloseurannassa on suuria menetelmällisiä haasteita. Toisaalta poissaolot
ovat yleisin yritysten käyttämä mittari strategisen hyvinvoinnin mittaamisessa (ks. kappale 3.2.)
Muutokset vuodesta 2009 alkaen ovat selkeitä; työterveyshuollon toiminnat olivat suurin eteenpäin mennyt työhyvinvoinnin tukitoiminto.
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Taulukko 19. Vastaajien arviot työterveyshuollon toimintojen riittävyydestä.
TOIMIALA
Vastaajien arviot työterveyshuollon
toimintojen riittävyydestä

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

Riittävästi vastanneiden organisaatioiden %-osuudet

Tekee työpaikkaselvityksiä
ei lainkaan
		 0 %		 3 %		 0 %		 0 %		 4 %		 2 %		 7 %		 6 %		 0 %		 0 %		 2 %		 2 %		 3 %		 2 %		 4 %		 5 %
jossain määrin 		11 %		42 %		20 %		31 %		20 %		16 %		 9 %		31 %		20 %		15 %		22 %		28 %		30 %		38 %		50 %		43 %
riittävästi
		89 %		55 %		80 %		69 %		76 % 82 %		84 %		63 %		80 %		85 % 76 %		69 %		66 %		60 %		47 %		51 %
Tekee kohdennettuja
																	
terveystarkastuksia	
ei lainkaan
		 2 %		 3 %		 1 %		 2 %		 4 %		 4 %		 5 %		 6 %		 1 %		 1 %		 3 %		 3 %		 4 %		 2 %		 5 %		 8 %
jossain määrin 		20 %		41 %		18 %		28 %		24 %		18 %		19 %		31 %		20 %		21 %		24 %		20 %		24 %		28 %		25 %		30 %
riittävästi
		79 % 56 %		80 %		70 %		71 % 79 % 77 %		63 %		79 %		78 % 73 %		76 %		71 %		70 %		70 %		62 %
Toteuttaa vajaakuntoisen
															
työssä
selviytymisen seurantaa ja
kuntoutukseen ohjausta	
ei lainkaan
		 5 %		 5 %		 4 %		11 %		 4 %		 9 %		 9 %		15 %		 2 %		 2 %		 7 %		 9 %		11 %		13 % 16 % 21 %
jossain määrin 		29 %		52 %		28 %		35 %		33 %		32 % 26 %		37 %		36 %		28 % 34 %		35 %		41 %		47 % 38 % 46 %
riittävästi
		66 % 44 %		68 %		54 %		63 % 59 % 65 %		47 % 62 %		70 % 60 %		57 %		48 %		40 % 46 % 32 %
Toteuttaa terveyden edistämistä
henkilötasolla tai kurssien
kautta
ei lainkaan
		 7 % 17 %		11 %		11 %		16 % 23 % 14 %		30 % 10 %		 3 % 14 %		15 %		20 %		21 % 23 % 26 %
jossain määrin 		38 % 63 %		42 %		54 %		47 % 48 % 42 %		42 % 49 %		53 % 48 %		50 %		53 %		58 % 52 % 51 %
riittävästi
		55 % 20 %		46 %		35 %		37 % 29 % 44 %		28 % 42 %		44 % 38 %		35 %		28 %		21 % 25 % 23 %
Tekee poissaolojen
																
seurantAa	
ei lainkaan
		 7 % 25 %		 8 %		20 %		18 % 18 % 16 %		34 %		 7 %		 7 % 16 %		18 %		27 %		36 % 37 % 46 %
jossain määrin 		25 % 36 %		28 %		26 %		29 % 32 % 26 %		28 % 34 %		25 % 29 %		32 %		30 %		31 % 33 % 24 %
riittävästi
		68 % 39 %		63 %		54 %		53 % 50 % 58 %		38 % 59 %		68 % 55 %		50 %		44 %		33 % 30 % 30 %
Tukee ihmisiä työhön
																
paluussa	
ei lainkaan
		 4 %		 5 %		 7 %		13 %		12 % 11 % 16 %		23 %		 4 %		 1 %		 9 %		13 %		18 %		21 % 22 % 27 %
jossain määrin 		30 % 58 %		41 %		35 %		37 % 34 % 26 %		39 % 41 %		34 %		38 %		42 %		44 %		54 % 51 % 53 %
riittävästi
		66 % 38 %		52 %		52 %		51 % 55 % 58 %		38 % 55 %		65 % 53 %		45 %		38 %		26 % 26 % 20 %
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KUVA 33. Työterveyshuollon eri toimintojen ”riittävästi” arvioineiden prosenttiosuudet vuosina 2009–2016.
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Työterveyshuollot toteuttamistapaa kartoitettiin seuraavalla kysymyksellä: ”Miten työterveyshuolto on järjestetty organisaatiossanne, ts. mistä ostatte työterveyshuollon palvelut? Onko palveluntuottaja?” Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = Yksityinen lääkärikeskus, 2 = Kunnan terveyskeskus, 3 = Työnantajan oma/ yhteinen työterveysasema, 4 = Toisen työn-antajan
työterveysasema, 5 = Muu palvelun tuottaja, ja 6 = Yhdistelmä näistä. Tulokset ovat ohessa, taulukossa 20.
Taulukko 20 osoittaa, että suurin osa, 72 %, organisaatioista ostaa työterveyspalvelut yksityiseltä lääkärikeskukselta.
Toiseksi yleisin tapa on kunnan työterveyskeskus, joka oli ratkaisu 9 prosentilla organisaatioista.
Taulukko 20. Työterveyshuollon järjestämistavan jakaumat; mistä palvelut ostetaan.
TOIMIALA
Mistä ostatte työterveyshuollon
palvelut? Onko palveluntuottaja?

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

Yksityinen lääkärikeskus
		96 %		34 %		72 %		81 %		73 % 75 %		77 %		72 %		75 %		68 %		72 %		67 % 66 %
Kunnan terveyskeskus
				17 %		11 %		 6 %		10 % 13 %			 17 %			 4 %		 5 %		 9 %		 9 % 14 %
Työnantajan oma/yhteinen
		 2 % 19 %		 7 %		 4 %		 4 %		 4 %		 9 %		 3 %		 8 %		10 %		 7 %		 6 %		 9 %
työterveysasema
		
Toisen työnantajan
			 6 %															 2 %		 1 %		 1 %		 4 %		 1 %
työterveysasema
Muu palvelun tuottaja
				17 %				 4 %		 6 %		 5 %		 5 %		 5 %		 9 %		 2 %		 5 %		 7 %		 3 %
Yhdistelmä näistä
		 2 %		 6 %		10 %		 6 %		 6 %		 4 %		 9 %		 3 %		 1 % 1 4 %		 6 %		 7 %		 6 %
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TEEMA:
MAINETTAAN PAREMPI TYÖTERVEYSHUOLTO
Työhyvinvoinnin edistämisessä eritoten työkyvyn osa-alueella työterveyshuollon merkitys on suuri. Koko tutkimussarjan
ajan vuosina 2009–2016 työterveyshuollon toimintatapojen arvio on ollut hyvä nousten 60 tasolta 75 tasolle. (kuva 38,
sivulla 63). Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet koko ajan ja tämä on herättänyt vilkasta keskustelua.
Työterveyshuollon toiminnallinen taso ja kustannukset ovat nousseet samassa tahdissa
Tutkimussarjamme tulokset osoittavat työterveyshuollon toiminnallisen tason ja kustannusten nousseen lähes samaa
tahtia, korrelaatio kustannusten ja toiminnan tason välillä vuosien 2009–2016 aineistossa oli r=0,77, joka on tilastollisesti
erittäin merkitsevä.
Kuva 34 osoittaa sen, että vuosina 2010 ja 2011 työterveyshuollon kustannukset nousivat nopeammin kuin toiminnallinen taso. Vuodesta 2012 alkaen kustannusten ja toimintatason nousu on ollut yhtä suurta. Tähän tulokseen on ehkä
vaikuttanut vuonna 2012 voimaan tullut työterveyshuollon lakimuutos ns. 30–60–90 päivän sääntönä. Tuo lakikohta
edellyttää työnantajan ja työterveyshuollon aktiivisempaa puuttumista sairauspoissaoloihin. Tämä on selkeästi nostanut
työterveyshuollon toiminnallista tasoa (kuvan musta viiva), luultavasti parantuneen yhteistyön kautta.
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KUVA 34. Työterveyshuollon kustannusten (vasen akseli) ja toiminnallisen arvion (oikea akseli) muutokset vuosina
2009–2016 koko tutkimusaineistossa.
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Työterveyshuollon ja asiakkaan aktiivisuus tuovat tulosta
Tutkimussarjassa on kartoitettu SHJ:n tuloksellisuutta kahdeksan eri osa-alueen kautta. Yksi näistä osa-alueista on ollut
työkyky, jonka kehittäminen on työterveyshuollon ykköstavoite. Kuva 35 vetää yhteen tuloksellisuuden työkyvyn kautta
toisaalta työterveyshuollon tasoluokissa ja toisaalta siihen lisättynä esimiesten varhaisen tuen aktiivisuutena.
Lähes tuhannen organisaation analyysi kuvassa 35 osoittaa sen, että työterveyshuollon toiminnallisella tasolla on suuri merkitys tuloksellisuuteen työkyvyn kautta (vasen osa kuvaa). Vielä tärkeämpi havainto on se, että
työterveyshuollon ja esimiestyön yhdistelmä tuottaa vielä paremmat tulokset. Tämä korostaa työterveyshuollon ja työpaikan aktiivisen yhteistyön tärkeyttä.

Työterveyshuollon toiminnallisen tason ja esimiesten aktiivisen varhaisen tuen merkitys
tuloksellisuudelle työkyvyn kautta

Tulokset erittäin positiiviset
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KUVA 35. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tuloksellisuus työkyvyn kautta
työterveyshuollon toiminnallisen tason ja esimiestyön aktiivisuuden suhteen.

Työterveyshuollon hyvä toiminta ja
esimiesten aktiivisuus varhaisessa tuessa
parantavat työkykyä.
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6.2. Työsuojelu
Työsuojelun toimintaa kartoitettiin kahden kysymyksen avulla, joista ensimmäinen paneutui työsuojelun perustoimintojen kartoittamiseen ja toinen eri toimintojen tekemisen aktiivisuuteen. Kysymykset olivat: ”Mitä seuraavista hyvinvointiin
liittyviä toimenpiteitä sisältyy työsuojelun ohjelmaan yrityksessänne?” ja ”Seuraavista työsuojelun toiminnoista haluaisimme
tietää, miten usein niitä tehdään.” Vastaukset on vedetty yhteen alla taulukossa 21.

Taulukko 21. Työsuojelun toimintojen yleisyys eri toimialoilla ja kokoluokissa.
TOIMIALA
Työsuojelun toimintojen
esiintyminen ja arvio niiden
riittävyydestä

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

työpaikkojen 		91 %		88 %		96 %		93 %		90 %		86 %		79 %		80 %		92 %		96 %		89 %		88 %		84 %		81 %		84 % 81 %
turvallisuusohjeisto
				
työolojen kehittäminen
		80 %		77 %		94 %		72 %		80 % 84 % 72 %		73 % 81 %		89 %		81 %		80 %		78 %		72 % 76 % 73 %
(lämpö, kosteus, melu,
kemiallinen altistus)
		88 %		94 %		97 %		94 %		90 % 95 % 86 %		93 % 93 %		90 % 92 %		93 %		89 %		86 % 88 % 93 %
työhön perehdyttäminen
henkisen työsuojelun
		73 %		58 %		58 %		52 %		53 % 46 % 60 %		40 % 58 %		74 % 57 %		50 %				
suunnitelma
läheltä piti –tilanteiden
		61 % 70 %		94 %		72 %		65 % 79 % 56 %		60 % 74 %		84 % 73 %		67 %				
seurantajärjestelmä
															
työpisteiden ergonomia
tarkistetaan
ei lainkaan
		 2 %		 3 %		 1 %		 2 %		 2 %		 2 %		 2 %		 5 %		 1 %				 2 %		 2 %		 2 %		 2 %		 8 %		 4 %
jossain määrin 		14 % 44 %		42 %		57 %		47 %		46 %		35 %		49 % 39 %		35 %		41 %		42 %		44 %		49 % 49 % 50 %
riittävästi
		84 % 53 %		56 %		41 %		51 %		52 %		63 %		46 % 60 %		65 % 57 %		56 %		54 %		49 % 44 % 47 %
tapaturmien määrän
																
seuranta
ei lainkaan
		 2 %		 2 %				 4 %		 2 %		 2 %		 9 %		 6 %		 1 %				 3 %		 4 %		 5 %		 6 %		 7 %		 8 %
jossain määrin 		11 % 30 %		 8 %		15 %		20 % 16 % 16 %		25 % 14 %		10 % 17 %		16 %		18 %		18 % 18 % 20 %
riittävästi
		88 % 69 %		92 %		81 %		78 % 82 % 74 %		69 % 85 %		90 % 81 %		80 %		77 %		76 % 75 % 72 %
tapaturmien syiden
																	
analysointi
ei lainkaan
		 5 % 11 %						 6 %		 2 %		 7 %		 6 %		 2 %		 5 %		 4 %		 7 %		 9 %		 9 % 11 % 12 %
jossain määrin 		27 % 42 %		10 %		30 %		20 % 30 %		21 %		24 %		28 %		25 % 26 %		28 %		30 %		31 % 27 % 31 %
riittävästi
		68 % 47 %		90 %		70 %		73 % 68 %		72 %		69 %		70 %		71 % 70 %		66 %		60 %		60 % 62 % 58 %

Taulukko 21 osoittaa, että työsuojelun perustoiminnot ovat varsin hyvällä mallilla yrityksissä. Työhön perehdyttämistä
tehdään 92 %:ssa yrityksistä, turvallisuusohjeisto on 89 %:ssa ja työolojen kehittämistä tehdään 81 %:ssa yrityksistä. Luvut
pienissä yrityksissä olivat yleensä alhaisempia kuin keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Puutteitakin toki oli havaittavissa,
esim. työolojen kehittäminen oli puutteellista rakentamisen ja liike-elämän palvelujen toimialoilla 28 %:lla työpaikoista.
Vuonna 2014 työsuojelun kyselyä täydennettiin henkisen työsuojelun suunnitelman ja läheltä piti –tilanteiden seurantajärjestelmän kysymyksillä. Näistä läheltä piti –tilanteiden seurantajärjestelmä oli 73 prosentilla organisaatioista, kun taas
henkisen työsuojelun suunnitelma löytyi 57 prosentilla organisaatioista. Molemmissa oli otettu pieni askel parempaan
suuntaan.
Työpisteiden ergonomian tarkastamisessa 57 % vastaajista ilmoitti, että sitä tehdään riittävästi; suurimmat puutteet
rakentamisen (59 %) toimialalla. Tapaturmien määrää seurataan riittävästi 81 %:ssa yrityksistä, mutta tapaturmien syiden
analysointia tehdään riittävästi 70 prosentissa yrityksistä. Heikointa aktiivisuus oli kuntatyönantajan toimialalla, sen sijaan
työturvallisuuden kannalta perinteisesti haasteellisella teollisuuden alalla tilanne oli jopa erinomainen.
Muutokset työsuojelun toiminnoissa olivat pieniä verrattua vuosien 2009–2014 tilanteeseen. Kaikki työsuojelun lukemat
tulisi saada 100 prosenttiin, joten kehitystyölle on vielä tehtävää.

6.3. Terveelliset elämäntavat
Terveyden edistäminen kuuluu työnantajan aktiivisen toiminnan piiriin strategisessa hyvinvoinnissa ja sen takia siihen pureuduttiin kahden kysymyskokonaisuuden kautta. Työterveyshuollon osalta asiaa kartoitettiin myös ja taulukko 19 osoitti,
että 35 %:n vastaajien mielestä työterveyshuolto tekee terveyden edistämistä yksilö- tai ryhmätasolla riittävästi.
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Ensimmäinen kysymys terveyden edistämisessä oli luentojen/tietoiskujen ja projektien järjestäminen ja henkilöstön
osallistumisaktiivisuus. ”Miten aktiivisesti yrityksessänne toteutetaan ja osallistutaan seuraaviin henkilöstön työhyvin-vointiin
liittyviin toimintoihin?” Hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä luentoja; ja terveyden edistämisen projekteja – esim. vähintään
muutamia kuukausia kestäviä hyvinvointivalmennuksia. Vastausvaihtoehtoja oli neljä: 1 = ei ole, 2 = on, osallistujia vähän,
3 = on, osallistujia kohtalaisesti, ja 4 = on, osallistujia paljon. Tulokset oheisessa taulukossa 22.
Taulukko 22. Luentojen ja tietoiskujen sekä terveyden edistämisen projektien järjestämisen yleisyys ja niihin
osallistumisaktiivisuus.
TOIMIALA

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

hyvinvointiin ja terveyteen
liittyviä luentoja
		21 % 44 %		59 %		74 %		63 %		64 %		37 %		73 %		51 % 33 %		52 %		46 %		48 %		62 %		52 % 53 %
ei ole
23 %		 20 %		15 %		11 %		16 %		20 %		21 %		10 %		19 % 25 %		18 %		21 %		31 %		19 %		24 % 25 %
on, osallistujia vähän
		41 % 28 %		23 %		13 %		 6 %		13 %		33 %		15 %		22 % 31 %		22 %		25 %		 9 %		 7 %		 7 %		 6 %
on, osallistujia kohtalaisesti
		14 %		 8 %		 3 %		 2 %		14 %		 4 %		 9 %		 3 %		 8 % 11 %		 7 %		 8 %		13 %		13 %		16 % 16 %		
on, osallistujia paljon
																
terveyden edistämisen
projek		
teja - esim. vähintään
muutamia
		
kuukausia kestäviä
hyvinvointivalmennuksia
		63 % 63 %		61 %		78 %		73 %		64 %		51 %		87 %		65 % 40 % 65 %		69 %		70 %		79 %		69 % 72 %
ei ole
		16 % 13 %		 8 %		19 %		12 %		11 %		16 %		 5 %		13 % 23 % 13 %		13 %		 7 %		 3 %		10 %		 7 %
on, osallistujia vähän
		16 % 16 %		25 %		 2 %		 8 %		16 %		26 %		 7 % 13 % 28 % 16 %		13 %		11 %		 7 %		12 % 11 %
on, osallistujia kohtalaisesti
		 5 %		 9 %		 6 %		 2 %		 6 %		 9 %		 7 %		 2 %		 9 %		 9 %		 6 %		 5 %		13 %		11 %		 9 % 10 %
on, osallistujia paljon

Luentoja ja tietoiskuja järjestettiin melko aktiivisesti, puolet yrityksistä (52 %) ei järjestänyt luentoja tai tietoiskuja. 18 prosentilla organisaatioista pieni osa henkilöstöstä osallistui luennoille, 22 prosentilla kohtalaisesti ja 7 prosentilla osallistujia
oli paljon. Toimialoista aktiivisin luentojen ja tietoiskujen järjestäjä oli valtiotyönantaja (79 %) ja passiivisimmat rakentaminen (26 %) ja kuljetus (36 %). Yrityskoon mukaan aktiivisuus oli suurinta isoissa yrityksissä ja pienintä pienissä.
Terveellisiä elämäntapoja tukevat Terveyden edistämisen ja kulttuurin toimintojen aktiivisuus
projektit ovat heikosti hyödyn100
netty mahdollisuus strategisessa
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KUVA 36. Terveyden edistämisen ja kulttuurin tuen käytön aktiivisuus vuosina 2009–2016.
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6.4. Henkilöstöedut
Henkilöstöetuja toimintoja kartoitettiin seuraavasti: ”Miten aktiivisesti yrityksessänne toteutetaan ja osallistutaan seuraaviin
henkilöstön työhyvinvointiin liittyviin toimintoihin?” Kysytyt henkilöstöedut olivat liikunta, kulttuuri sekä lounasetu. Vastausvaihtoehtoja oli neljä: 1 = ei ole, 2 = on, osallistujia vähän, 3 = on, osallistujia kohtalaisesti, ja 4 = on, osallistujia paljon.
Vastaukset seuraavan sivun taulukkossa 23.
Taulukko 23 seuraavalla sivulla osoittaa, että 88 % työnantajista tuki taloudellisesti tai järjesti työpaikkaliikuntaa. Työpaikkaliikunnan yleisyys oli lähes 100 % keskisuurissa ja suurissa yrityksissä, kun pienissä luku oli 74 %. Toimialoista vähäisintä
tuki oli kuljetuksen toimialalla. Eri toiminnoista yleisin oli liikuntapalvelujen taloudellinen tukeminen, jota toteutti 84 %
yrityksistä. Yhteisiä tapahtumia 64 % ja liikuntakampanjoita 55 % yrityksistä.
Erot vuosien 2009–2014 tuloksiin olivat pieniä, mutta positiivisia (kuva 37). Työpaikkaliikunnan toimintatavat ovat kehittyneet taloudellisen tuen ja liikuntakampanjoiden osalta vuosien 2009–2016 aikana.
Taulukosta 23 nähdään myös, että suosituin kulttuurin ja virkistyksen toiminto oli henkilöstötapahtumat, joita toteutti
87 % yrityksistä. Tapahtumat olivat vuonna 2016 hieman yleisempiä kuin vuosina 2009–2014.
Kulttuurin taloudellinen tukeminen on lisääntynyt tasaisesti vuodesta 2009 21prosentista 65 prosenttiin. Kulttuuriseteli ja
sen käyttö ovat lisänneet tukea ja tuen käyttöä (kuva 36 edellisellä sivulla). Tämä muutos on suurin kaikista muutoksista
strategisen hyvinvoinnin toimintatavoissa tutkimussarjan aikana vuosina 2009–2016.
Yrityksistä 57 % tarjoaa henkilöstölleen lounasedun. Tämä oli vähemmän kuin vuosina 2009–2012. Tähän pudotukseen
saattoi vaikuttaa se, että lounasetua kartoittanut kysymys muuttui vuonna 2014. Aikaisemmin lounasetua kartoitettiin
tarkemmin, erikseen lounasedun ja erikseen oman henkilöstöravintolan suhteen. Nyt lounasetu kysyttiin osana henkilöstöetuja ja niin sen vastaukset saattoivat tästä kysymysteknisestä syystä jäädä alhaisemmiksi.
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KUVA 37. Liikunnan tukemisen aktiivisuus vuosina 2009–2016.
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Taulukko 23. Henkilöstöetujen yleisyys ja henkilöstön osallistumisaktiivisuus.
TOIMIALA

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

liikunnan harrastamisen
taloudellinen tuki
		 2 %		11 %		17 %		19 %		18 % 34 %		 9 %		33 %		10 %		 5 %		16 %		16 %		21 %		20 %		28 % 25 %
ei ole
		 4 %		 9 %		17 %		20 %		10 % 20 %		 9 %		17 %		18 %		 3 % 13 %		16 %		27 %		33 %		31 % 28 %
on, osallistujia vähän
		45 %		63 %		35 %		43 %		31 % 29 %		35 %		35 %		35 %		52 % 40 %		44 %		20 %		16 %		18 % 21 %
on, osallistujia kohtalaisesti
		50 %		17 %		31 %		19 %		41 % 18 %		47 %		15 % 37 %		40 % 31 %		24 %		33 %		31 %		22 % 25 %		
on, osallistujia paljon
																	
yhteisiä liikuntatapahtumia
		
(koko henkilöstölle)
		16 %		27 %		41 %		37 %		45 % 52 %		37 %		52 % 26 %		30 % 36 %		31 %		39 %		40 %		40 % 38 %
ei ole
		 9 %		28 %		23 %		28 %		16 % 27 %		12 %		18 % 20 %		25 % 21 %		27 %		22 %		26 %		29 % 25 %
on, osallistujia vähän
		57 %		33 %		31 %		26 %		24 % 16 %		37 %		19 % 44 % 33 % 32 %		34 %		15 %		10 %		14 % 15 %
on, osallistujia kohtalaisesti
		18 %		13 %		 6 %		 9 %		14 %		 5 % 14 %		11 % 10 %		13 % 11 %		 8 %		24 %		23 %		17 % 22 %
on, osallistujia paljon
		
liikuntakampanjoita
		30 % 23 %		49 %		56 %		51 % 70 %		35 %		70 % 40 %		24 % 45 %		44 %		49 %		55 %		57 % 56 %
ei ole
		20 % 34 %		25 %		30 %		16 % 13 %		12 %		15 % 24 %		28 % 22 %		26 %		18 %		20 %		22 % 18 %
on, osallistujia vähän
		43 %		41 %		21 %		11 %		24 % 14 %		42 %		14 % 29 %		40 % 28 %		25 %		13 %		 9 %		 9 % 12 %
on, osallistujia kohtalaisesti
		 7 %		 2 %		 4 %		 4 %		 8 % 4 %		 12 %		 2 %		 7 %		 8 %		 5 %		 5 %		20 %		16 %		13 % 14 %
on, osallistujia paljon
		98 %		94 %		85 %		87 %		86 % 79 %		91 %		74 %		93 % 98 % 88 %		91 %		90 %		90 %		86 % 90 %
Liikunta, jokin kolmesta
			
lounasetu henkilöstölle
		30 %		41 %		44 %		46 %		49 % 66 % 19 %		57 % 42 %		29 % 43 %		40 %		29 %		32 % 26 % 32 %
ei ole
		 0 %		 6 %		 8 %		 4 %		 2 %		 5 %		 7 %		 7 %		 4 %		 4 %		 5 %		 5 %		19 %		17 %		 9 % 12 %
on, osallistujia vähän
		11 %		22 %		23 %		22 %		10 %		11 % 12 %		15 % 20 %		13 % 16 %		22 %		16 %		15 % 23 % 16 %
on, osallistujia kohtalaisesti
		59 %		31 %		25 %		28 %		39 %		18 % 63 %		21 % 35 %		54 % 36 %		33 %		36 %		37 % 42 % 40 %		
on, osallistujia paljon
														
kulttuurin harrastamisen
taloudellinen tuki
		 5 %		36 %		35 %		41 %		37 % 66 %		23 %		48 % 36 %		21 % 35 %		39 %		51 %		58 % 68 % 79 %
ei ole
		 2 %		13 %		 8 %		17 %		16 %		 7 %		 9 %		14 %		 8 %		 9 % 10 %		13 %		22 %		21 % 23 % 13 %
on, osallistujia vähän
		38 %		38 %		38 %		30 %		22 % 13 %		28 %		25 % 30 %		35 % 30 %		28 %		10 %		 9 %		 4 %		 3 %
on, osallistujia kohtalaisesti
		55 %		14 %		18 %		13 %		24 % 14 %		40 %		13 % 26 %		36 % 25 %		19 %		16 %		12 %		 5 %		 5 %		
on, osallistujia paljon
													
yhteisiä henkilöstötapahtumia
		
(koko henkilöstölle)
		 4 %		19 %		18 %		 7 %		 6 % 21 %		12 %		15 % 11 %		13 % 13 %		13 %		25 %		22 % 21 % 18 %
ei ole
		 5 %		16 %		15 %		13 %		 6 % 11 %		 2 %		16 % 10 %		 6 % 10 %		11 %		41 %		48 % 53 % 54 %
on, osallistujia vähän
		46 %		44 %		52 %		46 %		47 % 38 %		35 %		40 % 48 %		46 % 45 %		42 %		12 %		11 % 11 %		 8 %
on, osallistujia kohtalaisesti
		45 %		22 %		14 %		33 %		41 % 30 %		51 %		30 % 32 %		35 % 32 %		34 %		21 %		19 % 15 % 19 %		
on, osallistujia paljon
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6.5. Strategiseen hyvinvointiin liittyvä viestintä
Strategiseen hyvinvointiin liittyvää sisäistä viestintää kysyttiin vaihtoehdoilla käytetään – ei käytetä yhdentoista eri
viestintämenetelmän suhteen seuraavalla kysymyksellä: ”Sisäinen viestintä. Mitä viestinnän menetelmiä yrityksessänne
käytetään hyvinvointiin liittyvien toimintojen viestinnässä?” Tulokset ovat nähtävissä taulukossa 24.
Taulukko 24. Työhyvinvointiin liittyvän sisäisen viestinnän välineiden ja tapojen käytön yleisyys.
TOIMIALA
Hyvinvoinnin viestinnässä
on käytössä

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

96 % 98 %
suullinen viestintä
yksikköpalavereissa
				
sähköposti
96 % 97 %
suullinen viestintä
88 % 69 %
koko yrityksen
			
tapahtumissa
tiedotteet
66 % 63 %
ilmoitustaulu
32 % 53 %
intranet
95 % 53 %
viestintä yhdyshenkilö- 64 % 38 %
verkoston avulla
kampanjaesitteet
29 % 39 %
julisteet
27 % 28 %
henkilöstölehti
16 % 20 %
sosiaalinen media
14 % 20 %

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

89 %		93 %

88 %

77 %		 86 %		85 %		90 %		94 %

90 %		92 %		91 %		88 %

85 %

87 %

87 %		81 %
86 %		83 %

84 %
86 %

77 %		 88 %		73 % 96 %		94 %
73 %		 84 %		79 % 84 %		80 %

88 %		84 %
81 %		79 %

88 %		87 %
71 %		76 %

86 %
77 %

85 %
77 %

66 %		61 %
87 %		61 %
59 %		48 %
39 %		28 %

57 %
65 %
59 %
22 %

68 %		 56 %		48 %
88 %		 42 %		63 %
39 %		 79 %		27 %
29 %		 28 %		21 %

65 %		75 %
65 %		60 %
68 %		89 %
37 %		51 %

63 %		69 %
63 %		65 %
61 %		61 %
36 %		41 %

73 %		68 %
74 %		71 %
61 %		57 %
42 %		41 %

68 %
68 %
61 %
39 %

69 %
69 %
57 %
43 %

35 %		20 %
27 %		28 %
38 %		22 %
17 %		15 %

31 %
41 %
16 %
18 %

21 %		 28 %		19 %
25 %		 33 %		18 %
32 %		 21 %		11 %
18 %		 33 %		10 %

24 %		47 %
24 %		47 %
17 %		47 %
14 %		33 %

30 %		31 %
29 %		33 %
24 %		28 %
19 %		13 %

28 %		31 %
33 %		25 %
30 %		30 %
11 %			

36 %
35 %
33 %

34 %
32 %
33 %

Taulukko 24 osoittaa, että yleisimmin käytössä olevat viestinnän menetelmät ovat suullinen viestintä yksikköpalavereissa
ja sähköposti. Hyvinvointiasiaa kerrotaan yksikköpalavereissa 90 prosentissa ja koko yrityksen tapahtumissa 81 prosentissa yrityksiä. Nämä olivat positiivisia, erittäin korkeita prosentteja. On hyvä, että työhyvinvointi nostetaan keskusteluun
työpalavereissa eri tasoilla. Sähköposteilla hyvinvointia viestitetään 88 prosentissa yrityksiä.
						
Somen kasvu on ollut
						
hämmästyttävän
hidasta,
						
kun 						
otetaan huomioon sen
						
yleistyminen vuoden
						
2012 jälkeen.
						

Varsinaiset strategiseen hyvinvointiin selkeästi kohdennetut viestinnän välineet
ovat käytössä vähemmän. Yhdyshenkilöverkosto on 36 prosentilla yrityksistä,
kampanjaesitteitä käytetään 30 prosentissa yrityksistä ja julisteita kiinnitetään
seinille 29 prosentissa yrityksistä. Sosiaalista median käyttöä tiedusteltiin kolmatta
kertaa; 19 % organisaatioista käyttää sosiaalista mediaa työhyvinvoinnin viestinnässä. Somen kasvu on ollut hämmästyttävän hidasta, kun otetaan huomioon
sen yleistyminen vuoden 2012 jälkeen.

Hyvää viestinnässä on suullinen viestintä eri tapahtumissa erittäin laajasti, toisaalta kehitettävää on hyvinvointiin kohdennettujen viestinnän välineiden käytössä.
Viestinnän välineiden ja tapojen muutokset vuosista 2009–2014 olivat erittäin pieniä.
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7. STRATEGISEN HYVINVOINNIN
JOHTAMISEN INDEKSIN YKSITYISKOHTAINEN YHTEENVETO
Strategisen hyvinvoinnin kokonaisuudessa parhaat arvioinnit saivat työsuojelu ja hyvinvoinnin vastuut ja ohjausryhmä.
Heikoimmat arvioit löytyvät hyvinvoinnin tavoitteiden, sisällön ja suunnittelun; mittareiden sekä terveellisten elämäntapojen osa-alueilla. Kuva 38 esittää strategisen hyvinvoinnin indeksin eri osa-alueiden suhteellisten arvioiden keskiarvot
kaikkien organisaatioiden osalta.
Kuvasta 38 nähdään strategisen hyvinvoinnin eri osa-alueiden tulosten pysyneen melko samoina verrattuna vuosiin
2009–2014. Positiivista kehittymistä on tapahtunut johdon toiminnoissa, raportoinnissa ja esimiesten roolissa.
Hyvinvoinnin tukitoiminnot olivat suurin piirtein vuoden 2014 tasolla.

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin eri osa-alueiden arviointien keskiarvo
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KUVA 38. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin eri osa-alueiden arviointien keskiarvot.
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2014

2016

Taulukko 25 osoittaa selkeät erot toimialojen välillä; valtiotyönantaja on tässä suhteessa ylivoimainen; seuraavassa ryhmässä ovat liike-elämän palvelut, teollisuus ja kuntatyönantaja. Alimmat kokonaispisteiden keskiarvot olivat rakentamisen ja kuljetuksen toimialoilla. Yrityskoon mukaan trendi oli selkeä; strategisen hyvinvoinnin indeksi oli pienin pienissä
yrityksissä ja suurin suurissa yrityksissä.
Taulukko 25. Strategisen hyvinvoinnin indeksin eri osa-alueiden pisteiden keskiarvot sekä kokonaispisteiden keskiarvot.
TOIMIALA

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki kaikki
2016 2016

kaikki
2014

kaikki
2012

HYVINVOINNIN STRATEGINEN
PERUSTA
Strategisen hyvinvoinnin
		 5,2		 5,4		 4,9		 5,1		 4,9		 4,9		 5,0		 5,0		 5,1		 5,1		 5,1		68 %		69 %		69 %
vastuut, johtaminen ja
ohjausryhmä
Strategisen hyvinvoinnin
		 2,6		 1,5		 1,8		 1,3		 1,3		 1,6		 2,5		 0,6		 1,8		 3,0		 1,8		22 %		22 %		17 %
mittarit
Strategisen hyvinvoinnin
		 4,5		 4,2		 2,1		 2,2		 2,1		 2,0		 2,6		 2,1		 2,8		 3,7		 2,8		41 %		40 %		38 %
raportointi 		
Strategisen hyvinvoinnin
		 3,2		 2,6		 2,6		 3,1		 3,2		 2,7		 3,7		 2,9		 3,0		 3,0		 3,0		30 %		30 %		27 %
investoinnit 																
HYVINVOINTI JOHDON
TOIMINNOISSA
Strategisen hyvinvoinnin
		
ta3,4		 1,7		 1,7		 1,7		 1,8		 1,9		 2,4		 1,1		 2,1		 3,0		 2,1		27 %		30 %		27 %
voitteet, sisältö
		
ja suunnittelu
Työhyvinvointi		
yrityksen
10,2		 9,1		 8,6		 7,6		 8,7		 8,9		 9,7		 7,3		 9,4		 10,2		 9,0		60 %		60 %		49 %
strategisissa toiminnoissa
																
ESIMIESTYÖ JA HR:n
TOIMINNOT
Esimiesten rooli
		 7,7		 5,9		 4,1		 3,1		 4,4		 4,3		 6,1		 3,1		 4,9		 7,2		 5,0		50 %		43 %		36 %
työhyvinvoinnissa
Työhyvinvointi		 5,8		 5,2		 5,8		 4,7		 5,4		 5,4		 6,0		 4,9		 5,5		 6,1		 5,5		55 %		55 %		45 %
HR-toiminnoissa
																
TYÖHYVINVOINNIN
TUKITOIMINNOT
Työterveyshuolto
		 10,3		 8,3		 9,7		 8,9		 9,2		 8,4		 9,4		 7,1		 9,9		 10,7		 9,2		74 %		75 %		67 %
Työsuojelu 		 4,3		 3,8		 4,4		 3,9		 3,9		 4,0		 3,8		 3,7		 4,1		 4,3		 4,0		80 %		78 %		80 %
Työpaikkaliikunta
		 0,9		 0,7		 0,6		 0,6		 0,7		 0,4		 0,8		 0,5		 0,7		 0,8		 0,6		52 %		50 %		59 %
Terveelliset elämäntavat
		 0,7		 0,6		 0,5		 0,2		 0,4		 0,5		 0,7		 0,2		 0,5		 0,8		 0,5		20 %		19 %		16 %
Työpaikkaruokailu
		 0,8		 0,6		 0,5		 0,5		 0,6		 0,3		 0,9		 0,4		 0,6		 0,8		 0,6		49 %		49 %		51 %
Kulttuuri ja virkistyspalvelut
		 1,1		 0,6		 0,6		 0,7		 0,7		 0,5		 0,9		 0,6		 0,7		 0,8		 0,7		57 %		54 %		48 %
Sisäinen viestintä
		 0,8		 0,7		 0,8		 0,7		 0,7		 0,7		 0,7		 0,6		 0,7		 0,9		 0,7		58 %		55 %		62 %
Strategisen hyvinvoinnin
		 62,7		52,1		 50,4		 44,8		 48,5		47,2		56,4		 41,2		52,8		 61,2		51,6		51,6 % 50,7 %		46 %
johtamisen indeksi
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kaikki
2011

kaikki
2010

kaikki
2009

70 %		69 % 69 %

14 %

19 % 18 %

35 %

35 % 37 %

31 %

31 % 28 %

22 %

28 % 18 %

50 %

47 % 47 %

33 %

34 % 30 %

46 %

46 % 47 %

60 %
77 %
58 %
12 %
47 %
48 %
62 %
44 %

59 %
77 %
53 %
16 %
53 %
40 %
62 %
45 %

58 %
79 %
55 %
20 %
63 %
42 %
63 %
44 %

8. STRATEGISEN HYVINVOINNIN
TULOKSELLISUUS
Hyvinvoinnin tuloksellisuutta pyydettiin arvioimaan seuraavan kysymyksen avulla: ” Hyvinvointityön tuloksellisuus. Miten
arvioitte yrityksenne hyvinvointityön tuottavuutta (tai hyötyä) eri osa alueilla?” Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = ei tietoa
tuloksista, 2 = tulokset negatiiviset, 3 = pysyneet samana, 4 = hieman positiiviset, 5 = erittäin positiiviset. Tulokset näiden
vastausvaihtoehtojen nähdään keskiarvioina taulukosta 26.
Taulukko osoittaa strategisen hyvinvoinnin tulosten laaja-alaisuuden. Parhaat tulokset saavutettiin ilmapiirin ja työkyvyn
kautta ja vastaavasti heikoimmat tulokset saatiin osaamisen ja talouden kautta. Tämä tulosten laaja kirjo edellyttää monipuolista mittaristoa toiminnan tuloksellisuuden mittaamiseksi ja vaikuttavuuden analysoimiseksi.
Strategisen hyvinvoinnin mittareista yleisimmät ovat sairauspoissaolojen seuranta ja henkilöstötutkimus (taulukko 6,
sivulla 26). Henkilöstötutkimuksen kysymykset antavat mahdollisuuden varsin monien osa-alueiden mittarin rakentamiseen. Yksi mahdollisuus on mittarin koostaminen henkilöstötuottavuudelle motivaation, osaamisen ja työkyvyn
tunnusluvuista.
Taulukko 26. Keskiarvot vastaajien arvioista hyvinvoinnin tuloksellisuudesta eri osa-alueilla.
TOIMIALA
Työhyvinvoinnin
tuloksellisuus

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

ilmapiirin
		4,1		3,9		3,7		
kannalta
3,7		 4,1		3,7		
työkyvyn
		4,0		3,7		3,6		
kannalta
3,5		 3,8		3,5		
terveyden
		3,9		3,5		3,6		
kannalta
3,5		 3,9		3,5		
yrityskuvan
		3,7		3,5		3,6		
kannalta
3,6		 3,8		3,5		
sitoutumisen
		3,8		3,5		3,5		
kannalta
3,5		 4,1		3,5		
esimiestyön
		4,0		3,5		3,5		
kannalta
3,4		 3,9		3,3		
osaamisen
		3,7		3,3		3,4		
kannalta
3,3		 3,6		3,3		
talouden
		3,6		3,3		2,9		
kannalta
3,0		 3,5		3,1		
kaikkien		3,9		3,5		3,5		
osa3,4		 3,8		3,4		
alueiden keskiarvo

kaikki
2016

kaikki kaikki
2014 2012

3,7		 3,4		4,0		 4,2		 3,8		
3,6		 3,2		3,7		 4,1		 3,7		
3,6		 3,2		3,7		 4,1		 3,6		
3,6		 3,1		3,7		 4,1		 3,6		
3,5		 3,2		3,7		 3,9		 3,6		
3,6		 3,0		3,7		 4,0		 3,6		
3,5		 2,9		3,6		 3,8		 3,4		
3,2		 2,7		3,1		 3,7		 3,2		
3,5		 3,1		3,6		 4,0		 3,6		

3,7
3,5
3,5
3,6
3,4
3,5
3,3
3,0
3,4

3,8
3,5
3,8
3,6
3,7
3,9
3,6
3,4
3,7

Kuva 39 osoittaa havainnollisesti strategisen hyvinvoinnin johtamisen tason vaikutuksen toiminnan taloudellisiin
tuloksiin. Alimmalla heikolla tasolla olevista organisaatioista 7 % arvioi taloustulokset hieman tai erittäin positiivisiksi.
Erinomaisella johtamisen tasolla olevissa organisaatioissa vastaava luku on 83 %. Hyvä johtaminen sekä tuo tulosta,
että tehostaa mittaamista.

Tuloksellisuus talouden kautta,
arvioiden jakauma

% Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tason yhteys toiminnan taloudelliseen tuloksellisuuteen
100

ei tietoa tuloksista
tulokset heikentyneet

80

tulokset pysyneet samana

60

tulokset hieman positiiviset
40

tulokset erittäin positiiviset

20
0
HEIKKO

VÄLTTÄVÄ

KOHTALAINEN

HYVÄ

ERINOMAINEN

KUVA 39. Strategisen hyvinvoinnin taloudellisen tuloksellisuuden arviointien jakaumat strategisen
hyvinvoinnin johtamisen tasoluokissa.
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TEEMA:
HENKILÖSTÖTUOTTAVUUS
Vuonna 2015 tekemässämme tutkimuksessa (Aura, Ahonen & Hussi 2016 Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala
Etera, Helsinki) määrittelimme henkilöstötuottavuuden henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi, joka koostuu työkyvystä,
osaamisesta ja motivaatiosta. Tulosten mukaan henkilöstötuottavuuteen vaikuttavat organisaatiotason ilmiöt kuten
johtajuus, ilmapiiri ja organisaation kulttuuri.
Kyseisessä tutkimuksessa henkilöstötuottavuuden eri osa-alueiden tilaa kartoitettiin työhyvinvointikyselyn kysymyksillä
ja henkilöstötuottavuutta kuvaava tunnusluku (henkilöstötuottavuusindeksi, HTI) laskettiin näiden kysymysten vastausten pistemäärien mukaan. Lopullisessa laskennassa henkilöstötuottavuusindeksi ilmaistiin skaalalla 0–100. Henkilökohtaisten vastausten keskiarvon perusteella laskettiin vastaavasti yrityskohtainen tunnusluku. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että henkilöstötuottavuusindeksin vaihtelu eri yritysten välillä on melko suurta. Kun HTI:n keskiarvo oli 47, olivat alhaisimmat yritysarvot alle 30:n ja korkeimmat yli 75:n tasolla. Tämä kuvastaa sitä, että 10–20 prosentin, jopa 30 prosentin,
henkilöstötuottavuuden kehitys on täysin mahdollinen.
henkilöstötuottavuuden osatekijät kartoitettiin Vuonna 2016
Tämän tutkimuksen vastaajilta kysyttiin arviota henkilöstön motivaatiosta, osaamisesta ja työkyvystä, sekä työyhteisön
ilmapiirin kannustavuudesta ja esimiestoiminnan tasosta. Vastausvaihtoehtoja oli viisi heikosta erinomaiseen. Osa-alueiden tason lisäksi kysyttiin niiden tärkeyttä.
Taulukko 27:n tulokset osoittavat, että parhaaksi henkilöstötuottavuuden osatekijäksi arvioitiin ammatillinen osaaminen
(koko aineiston keskiarvo 4,11), toiseksi parhaaksi työkyky (ka 3,83) ja heikoimmaksi motivaatio (ka 3,77). Merkille pantavaa oli se, että työyhteisön ilmapiirin kannustavuus ja esimiestoiminnan taso arvioitiin näitä kolmea heikommaksi. Voisiko
yleistulkinta olla, että ihmisten kyvykkyydet ovat paremmassa tilassa kuin organisaation ja esimiestyön.
Taulukko 27. Henkilöstötuottavuuden osatekijöiden tilan ja koetun tärkeyden keskiarvot vuonna 2016.
TOIMIALA
valtio

KOKOLUOKKA

kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

henkilöstön 		3,93		3,83		 3,61		3,80		3,88		3,59		 3,84		 3,76		3,74		 3,81		3,77
motivaation tila
henkilöstön ammatillisen
		4,29		4,00		 4,06		4,13		3,98		4,13		 4,28		 4,13		4,13		 4,09		4,11
osaamisen tila 			
henkilöstön työkyvyn
		3,79		3,66		
tila
3,76		3,81		3,92		3,93		 4,02		 3,92		3,77		 3,79		3,83
työyhteisön ilmapiirin
		3,61		3,66		 3,35		3,69		3,63		3,64		 3,81		 3,60		3,63		 3,60		3,61
kannustavuuden
		
tila
esimiestoiminnan
		3,61		3,59		
tason
3,38		3,61		3,55		3,46		 3,70		 3,49		3,55		 3,60		3,55
tila
Henkilöstötuottavuus		51,60		48,90		 48,60		50,20		49,80		49,60		 52,30		 50,40		49,70		 49,80 50,00
indeksi, aHTI
henkilöstön motivaation
		4,71		4,55		 4,41		4,54		4,76		4,54		 4,67		 4,56		4,57		 4,62		4,58
tärkeys
		
henkilöstön ammatillinen
		4,61		4,56		 4,55		4,56		4,67		4,57		 4,70		 4,55		4,60		 4,63		4,60
osaamisen tärkeys
henkilöstön työkyvyn
		4,54		4,41		 4,54		4,56		4,63		4,57		 4,47		 4,46		4,52		 4,60		4,53
tärkeys
työyhteisön ilmapiirin
		4,50		4,52		 4,31		4,41		4,49		4,41		 4,44		 4,40		4,46		 4,45		4,44
kannustavuuden tärkeys
esimiestoiminnan
		4,61		4,48		
tason
4,35		4,57		4,55		4,46		 4,72		 4,28		4,53		 4,76		4,52
tärkeys
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Kuva 40 osoittaa, että kaikki osa-alueet koetaan paljon tärkeimmiksi kuin mitä niiden tila nyt on. Suurimmillaan tärkeyden ja nykytilan välinen ero oli esimiestyössä ja pienimmillään osaamisessa. Eri kokoluokkien välillä merkittävin eroavuus
oli esimiestyön tärkeyden arvottamisessa, sen koettu tärkeys kasvoi organisaation koon mukaan (taulukko 27).

%-osuudet erittäin tärkeä / erinomainen

% Henkilöstötuottavuuden lähteiden tärkeys ja tila 2016 – erittäin tärkeän ja erinomaisen vastausten %-osuudet eri osa-alueilla
70
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40
30
20
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tärkeys
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tärkeys
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tärkeys

tila
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tärkeys

tila

ILMAPIIRI

tärkeys

tila

ESIMIESTYÖ

KUVA 40. Henkilöstötuottavuuden lähteiden tärkeys ja tila Suomessa 2016 – erittäin tärkeän ja erinomaisen
vastausten prosenttiosuudet eri osa-alueilla.
henkilöstötuottavuus laskettiin Vuonna 2016
Aineistosta laskettiin jokaiselle organisaatiolle henkilöstötuottavuusindeksi,jota tässä raportissa kutsutaan aHTI:ksi.
Tässä aineistossa aHTI:n keskiarvoksi muodostui 50, kun se Eteran aineistossa oli siis 47.
Edellisen sivun taulukko 27 osoittaa aHTI:n keskiarvot eri toimialoilla, joista paras oli liike-elämän palvelut (aHTI 52,3 ja
heikoin teollisuus (aHTI 48,6). Tämä ero oli tilastollisesti merkitsevä. Eri kokoluokissa aHTI oli samalla tasolla. Keskiarvojen lisäksi teimme aHTI:sta lukuisia analyyseja, joista tärkein on strategisen hyvinvoinnin johtamisen kokonaisuuden ja
esimiestoiminnan tason positiivinen korreloiminen aHTI:n kanssa.

aHTI:n keskiarvot

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen ja esimiestyön tason yhteys henkilöstötuottavuusindeksin keskiarvoihin
65
60
55
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45
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35
30

heikko välttävä keskitaso hyvä erinomainen

heikko välttävä keskitaso hyvä erinomainen

SHJI:n taso

Esimiestyön taso

KUVA 41. Henkilöstötuottavuusindeksin keskiarvot strategisen hyvinvoinnin johtamisen ja esimiestoiminnan tasoluokissa.
Kuva 41 korostaa kokonaisuuden merkitystä henkilöstötuottavuuden kehittämisessä. Kun kehitetään ihmisten motivaatiota, ammatillista osaamista ja työkykyä, tulee kaikkien toimintojen olla tasapainoisesti kunnossa. SHJI:n rinnalla esimiestoiminnalla on oma erityinen merkityksensä, kuten kuvasta nähdään, sen vaikutus on suurempi kuin SHJI:n tasolla
on. Tutkimussarjamme muut tulokset osoittavat kuitenkin aukottomasti sen, että ilman hyvää kokonaisjohtamista (SHJI)
esimiestoiminta ei ole kovin hyvää.
Analyysit osoittivat henkilöstötuottavuuden yhteyden strategisen hyvinvoinnin taloudelliseen tuloksellisuuteen.
Tästä on tuloskuva johtamisen ketjun teemassa (TEEMA: Johtamisen ketju, sivulla 71).
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9. TOIMET TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI JA 		
JATKUVAN PARANTAMISEN MALLIN KÄYTTÖ
9.1.
		

Toimet työurien pidentämiseksi ja niiden yhteydet sairauspoissaoloihin
ja työeläkkeen työkyvyttömyysmaksuosuuteen

Tämä tutkimussarja on antanut hyvän mahdollisuuden kerätä tietoa työnantajien toiminnoista työurien jatkamiseksi.
Työnantajan toimia työurien pidentämiseksi kartoitettiin kymmenen osa-alueen osalta suhteellisella skaalalla. Kysymys
vastausskaaloineen oli seuraava. ”Mitä eri toimenpiteitä olette toteuttaneet TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI?” Anna vastauksesi
oheisista osa alueista siten, että 0=asiaan ei ole kiinnitetty huomiota työurien pidentämisen kannalta; ja 10=asiaan on panostettu aktiivisesti ja tuloksellisesti. Osa-alueet olivat: terveyden edistäminen, osaamisen kehittäminen, työn sisältöjen
kehittäminen, työolosuhteiden kehittäminen, johtamisen kehittäminen, esimiestyön parantaminen, työn kuormituksen
vähentäminen, työaikajärjestelyt, osa-aikaiset työt, sekä seniorivapaat.
Kuva 42 seuraavalla sivulla osoittaa, että yli 60 % työnantajien edustajista arvioi panostamisen työurien pidentämiseen
olleen aktiivista (arvio 7–10) kaikissa muissa, paitsi seniorivapaissa. Näissä kaikissa tosin todella aktiivisen panostamisen
(arvio 9–10) vastausosuudet jäivät 8–27 %:n tasolle. Kuva 42 osoittaa selkeästi, että panostaminen työurien pidentämiseen on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2014 (keskimäärin +10 %), samoin verrattuna keskimäärin vuosien 2010–2012
tasoon (+10%); vertailukohtana tässä arvioiden 7–10 antaneiden organisaatioiden prosenttiosuudet. Eniten on lisääntynyt panostus työkuormituksen vähentämiseen, +18 % ja työaikajärjestelyihin +13 % vuosien 2010–2014 keskiarvoon
verrattuna, kun siis verrataan arvioiden 7–10 prosenttiosuuksia.
Taulukko 28 esittää tulokset eri toimialoilta ja kokoluokista. Panostusta työurien pidentämiseen on ollut (vastaajien oman
arvion mukaan) eniten suurissa yrityksissä, sekä toimialoista valtiotyönantajalla. Vastaavasti vähiten panostus oli pienissä
yrityksissä ja rakentamisen toimialalla. Taulukosta näkyy selkeästi myös työurien pidentämisen panostuksen vaihtelut
vuosiin 2010–2014 verrattuna.
Työurien pidentämisen toimenpiteiden aktiivisuuden yhteyksiä itse ilmiöön (työurien pidentäminen) testattiin tilastollisesti sairauspoissaolojen ja työeläkkeen työkyvyttömyysmaksuosuuden avulla. Näin haluttiin testata, olivatko työurien
pidentämiseen tähtäävien toimenpiteiden aktiivisuus yhteydessä alhaisempiin sairauspoissaoloihin ja pienempään työeläkkeen työkyvyttömyysmaksuosuuteen, joka ehkä parhaiten kuvaisi työurien pidentymistä saatavilla olevassa kyselyaineistossa. Regressioanalyysi sairauspoissaoloprosentin ja työurien pidentämiseen tähtäävien toimenpiteiden aktiivisuuden yhteyksistä ei tuottanut tilastollisesti merkitseviä tuloksia.
Taulukko 28. Työurien pidentämiseksi tehtyjen toimenpiteiden aktiivisuuden keskiarvot.
Arviontien skaala: 0=ei panostus –10=aktiivinen panostus
TOIMIALA

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

kaikki
2011

työolosuhteiden
		7,7		7,1		7,1		6,8		6,7		6,9		 6,9		6,5		7,0		7,6		7,0		 7,0		6,2		6,0
kehittäminen
työaikajärjestelyt
		8,3		7,1		6,5		6,2		6,9		6,6		 7,4		6,2		7,0		7,8		7,0		 6,7		6,2		5,7
esimiestyön
		7,6		6,8		6,6		6,5		7,1		7,0		 7,3		5,8		7,1		8,0		6,9		 7,0		6,5		6,0
parantaminen
					
osaamisen
		7,7		6,6		6,5		6,5		6,7		6,9		 6,8		6,1		6,9		7,4		6,8		 6,7		6,2		5,9
kehittäminen
terveyden
		7,3		6,0		6,6		6,8		6,2		6,9		 6,7		5,7		6,7		7,5		6,6		 6,5		6,0		5,4
edistäminen
työn kuormituksen
		7,0		6,5		6,7		6,2		5,9		6,5		 6,6		5,9		6,5		7,1		6,5		 6,1		5,5		5,3
vähentäminen
työn mielekkyyden
		7,3		6,1		6,1		 6,1		 6,3		6,4		 6,6		 5,9		6,4		 6,9		 6,4		 6,2			
kehittäminen
osatyökykyisten
		7,8		7,0		6,2		 5,2		 5,9		6,0		 6,3		 4,5		6,7		 7,8		 6,4		 6,3			
ratkaisut		
seniorivapaat
		2,1		2,3		2,4		2,1		2,4		1,9		 2,4		1,8		1,9		3,0		2,2		 2,3		2,1		2,0
panostusten
		
keskiarvo 7,0		6,2		6,1		5,8		6,0		6,1		 6,3		5,4		6,3		7,0		6,2		 6,1		5,5		5,2
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Työurien pidentämiseen toteutettujen toimenpiteiden aktiivisuuden arvioinnin jakauma eri osa-alueilla
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KUVA 42. Työurien pidentämiseen toteutettujen toimenpiteiden aktiivisuuden arvioinnin jakauma eri osa-alueilla.
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9.2. Jatkuvan parantamisen mallin käyttö
Työurien pidentämiseen ja laajemminkin hyvinvointityön tehokkuuteen liittyen on Suomessa yleistynyt ns. jatkuvan
parantamisen toimintatapa. Kyseisen toimintatavan yleisyyttä kysyttiin seuraavasti: ”Jatkuvan parantamisen tai yhteistoiminnan toimintatapa. Onko yrityksessänne käytössä jatkuvan parantamisen toimintatapa eri alueilla? Jatkuva parantaminen tarkoittaa prosessia, jossa tiimit tai muut organisaation osat tekevät yhteistoiminnassa (henkilöstö ja esimiehet yhdessä)
kehittämistyötä. Jatkuvassa parantamisessa tiimi voi tehdä itseään koskevia päätöksiä ja sillä on myös resurssit toteuttaa ne.”
Osa-alueet, joista jatkuvan parantamisen toimintatapaa kysyttiin, olivat työsuhde- ja henkilöstöasiat; työhön ja työn
kehittämiseen liittyvät asiat; työkykyyn liittyvät asiat, sekä osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen liittyvät asiat. Vastausvaihtoehdot olivat 1 = Ei ole käytössä, 2 = On käytössä satunnaisesti, ja 3 = On käytössä säännöllisesti. Tulokset ohessa.
Taulukko 29 osoittaa, että jatkuvan parantamisen mallin käyttäminen oli varsin vähäistä; säännöllisesti sitä käytettiin työsuhde- ja henkilöstöasioissa 24 prosentissa organisaatioista; työhön ja työn kehittämiseen liittyvät asioissa 31 prosentissa;
työkykyyn liittyvät asioissa 26 prosentissa, sekä osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen liittyvät asioissa 30 prosentissa
organisaatioista. Tilanne on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2014.
Aktiivisimmin jatkuvan parantamisen mallia käytettiin valtiotyönantajalla ja teollisuudessa, joissa jatkuvaa parantamista
käytettiin säännöllisesti vähintään yhdellä osa-alueella 52 % organisaatioista. Vähäisintä jatkuvan parantamisen malli oli
rakentamisen toimialalla, jossa vastaava prosentti oli 28 %.
Jatkuvan parantamisen mallin käyttö korreloi vahvasti hyvinvointityön tuloksellisuuden arvioiden kanssa. Esimerkiksi
jatkuvan parantamisen mallin käyttö työkykyyn liittyvissä asioissa oli yhteydessä arvioituun tuloksellisuuteen työkyvyssä. 12 % organisaatioista, jotka eivät käyttäneet jatkuvan parantamisen mallia arvioivat tulosten työkyvyssä kehittyneen
hieman tai paljon. Vastaava luku organisaatioissa, jotka käyttivät jatkuvan parantamisen mallia satunnaisesti, oli 21 % ja
organisaatioissa, jotka käyttivät jatkuvan parantamisen mallia säännöllisesti 47 %.

Taulukko 29. Jatkuvan parantamisen mallin käyttö eri osa-alueilla eri toimialoilla ja kokoluokissa.
TOIMIALA
Esimiehen rooli määritetty
työhyvinvoinnin edistämisessä

KOKOLUOKKA

valtio kunta teollisuus rakenta- kauppa kuljetus liikealle 50 50–249 yli 250
minen
elämän
palvelut

Työsuhde- ja henkilöstöasioissa
Ei ole käytössä
		34 % 38 %		28 %		39 %		43 % 34 %
On käytössä satunnaisesti
		29 % 45 %		45 %		46 %		31 % 46 %
On käytössä säännöllisesti
		38 % 17 %		27 %		15 %		27 % 20 %
Työhön ja työn kehittämiseen
												
liittyvissä asioissa
Ei ole käytössä
		20 % 30 %		20 %		35 %		22 % 27 %
On käytössä satunnaisesti
		45 % 45 %		39 %		46 %		37 % 55 %
On käytössä säännöllisesti
		36 % 25 %		41 %		19 %		41 % 18 %
Työkykyyn liittyvissä												
asiossa
Ei ole käytössä
		16 % 30 %		25 %		41 %		37 % 25 %
On käytössä satunnaisesti
		50 % 47 %		46 %		44 %		33 % 57 %
On käytössä säännöllisesti
		34 % 23 %		28 %		15 %		31 % 18 %
Osaamisen kehittämiseen
ja
												
jakamiseen liittyvissä asioissa
Ei ole käytössä
		18 % 33 %		27 %		35 %		20 % 25 %
On käytössä satunnaisesti
		45 % 44 %		41 %		44 %		37 % 55 %
On käytössä säännöllisesti
		38 % 23 %		32 %		20 %		43 % 20 %

kaikki
2016

kaikki
2014

kaikki
2012

28 %		50 %
42 %		36 %
30 %		14 %

33 %		20 %
45 %		42 %
22 %		38 %

35 %		32 %
41 %		40 %
24 %		28 %

44 %
39 %
17 %

14 %		37 %
49 %		43 %
37 %		21 %

20 %		16 %
48 %		44 %
32 %		40 %

24 %		23 %
45 %		46 %
31 %		31 %

32 %
44 %
24 %

26 %		44 %
40 %		46 %
35 %		10 %

22 %		18 %
51 %		40 %
27 %		41 %

28 %		24 %
46 %		45 %
26 %		31 %

38 %
43 %
20 %

16 %		34 %
49 %		47 %
35 %		18 %

23 %		19 %
46 %		40 %
31 %		40 %

25 %		22 %
45 %		48 %
30 %		30 %

34 %
45 %
21 %
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TEEMA:
JOHTAMISEN KETJU
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen pohjautuu johtamisen malliin (kuva 1, sivulla 14), jossa edetään organisaation
arvoista ja strategiasta johtamisen ja eri toimintojen kautta välillisiin työyhteisö- ja yksilötason tuloksiin ja niiden kautta
liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Vuoden 2016 tutkimusaineistossa kartoitimme organisaatioiden henkilöstötuottavuuden osatekijöitä ja esimiestoiminnan tasoa, jolloin tämän ”johtamisen ketjun” tilastollinen testaaminen oli mahdollista.
Kuva 43 osoittaa SH:n johtamisen ketjun eri askelmien tilastolliset yhteydet, korrelaatiot eri muuttujien välillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. SHJI:n, siis kokonaisjohtamisen tason yhteys esimiestoiminnan tasoon on selkeä. Esimiestoiminnan tason yhteys henkilöstötuottavuuteen on erittäin suuri, samanlainen tulos saatiin henkilöstötutkimusaineiston
kautta rakennusalan tutkimuksessa (Aura, ym 2015). Johtamisen ketjun kolmas askel on henkilöstötuottavuuden ja taloudellisen tuloksen yhteys. Tässä käytimme talouden muuttujana organisaatioiden antamaa arviota SHJ:n tuloksellisuudesta
talouden kautta. Tämä tunnusluku ei suoraan kuvaa organisaation taloudellista tulosta (esim. käyttökatetta), mutta se
antaa hyvän arvion SHJ:n taloudellisesta tuloksellisuudesta. Tulos henkilöstötuottavuuden ja taloustuloksen välillä on
mielenkiintoinen, voisi jopa tulkita, että vasta kun henkilöstötuottavuus on hyvä tai erinomainen se tukee toiminnan
taloudellista tulosta.
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Henkilöstötuottavuuden tason yhteys
taloustulosten tasoon
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KUVA 43. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen ketjun tulokset vuoden 2016 aineistossa. SHJ:n tason yhteys esimiestoiminnan tasoon (vasemmalla), esimiestoiminnan tason yhteys henkilöstötuottavuuteen (keskellä) ja henkilöstötuottavuuden yhteys toiminnan taloudelliseen tuloksellisuuteen (oikealla).
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Kuva 44 vetää yhteen johtamisen ketjun kokonaisuuden. Näkemyksemme mukaan ketjussa tulee korostaa sen kokonaisvaltaisuutta ja sitä, että siinä edetään määrätietoisesti vasemmalta oikealle. Organisaation strategia ja toimialan asettamat
vaatimukset määrittävät pitkälti SH:n johtamisen elementit, tavoitteet, vastuut, prosessit ja mittarit. Esimiesten kyvykkyys
johtajuudessa tulee varmistaa, koska sillä on erittäin suuri merkitys henkilöstötuottavuuden kasvulle. Henkilöstötuottavuudessa tulee mitata ja kehittää tasapainoisesti ihmisten motivaatiota, strategian edellyttämää osaamista sekä yksilöllistä työkykyä. Ja lopuksi henkilöstötuottavuus (mitatusti!) tukee asiakastyön ja liiketoiminnan tuloksia.

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen ketjun askelmat
STRATEGIA

JOHTAMINEN,
MANAGEMENT

JOHTAJUUS,
LEADERSHIP

HENKILÖSTÖTUOTTAVUUS

Tavoitteet

Kompetenssi

Motivaatio

Vastuullisuus

Vastuut,
prosessit

Kunnianhimo

Osaaminen

Kannattavuus

Mittarit

Kannustavuus

Työkyky

Asiakashyöty

ASIAKASHYÖTY,
KÄYTTÖKATE
Asiakashyöty
Uskollisuus
Käyttökate

KUVA 44. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen ketjun askelmien kuvaus.
Konkreettisesti johtamisen ketjussa lähdetään siis organisaation strategiasta, niistä asioista, mitä organisaatio haluaa
saada aikaan. Johdon strategiatyössä – johon mielellään henkilöstökin osallistetaan – tulee pohtia, mitä kyvykkyyksiä
strategian toteuttaminen ihmisiltä ja työyhteisöltä vaatii? Nämä kyvykkyydet voidaan sitten asettaa strategisen hyvinvoinnin johtamisen kehityskohteiksi.
Johtaminen ”management” -mielessä on kaikkea sitä, mitä tässä tutkimuksessa on tutkittu. Selkeitä tavoitteita, päätettyjä
vastuita ja rooleja sekä toimivia prosesseja. Mittaaminen on erityisen tärkeää – kaikkia kehitettäviä asioita on mitattava,
mielellään rinnan liiketoiminnan mittareiden kanssa. Vain tällainen kokonaisuus mahdollistaa SHJ:n vaikuttavuuden
analysoimisen ja jatkuvan kehittämisen.
						
Valmentava
ja osallistava
						
johtajuus tukevat
						
						
motivaatiota.

Esimiesten kyvykkyyttä ei voida liikaa korostaa. Oleellista on varmistaa ”leadership”
-ominaisuudet yleisellä tasolla, mutta esimiesvalmennuksissa kannattaa panostaa
erityisesti asetettujen tavoitteiden edellyttämään osaamiseen. Valmentava ja
osallistava johtajuus tukevat motivaatiota, lisäksi kannattaa panostaa strategian
						
vaatiman osaamisen tukemiseen – se on usein aivan muuta kuin toimialan
						perusosaaminen.
Tutkimuksemme henkilöstötuottavuudesta (Aura ym 2015) korostavat motivaation, osaamisen ja työkyvyn kokonaisuuden tärkeyttä. Näistä kuitenkin ihmisten motivaatio ja sitoutuminen ovat osa-alue, joka eniten erottaa hyvät organisaatiot
huonoista. Motivaation ja osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä on perusteelliset esimerkit Strateginen hyvinvointi
kirjassa (Aura, Ahonen 2016).
Koko ketju päätyy asiakashyötyyn ja taloudelliseen tuloksellisuuteen. Yrityksissä hyöty näkyy käyttökatteessa – hyvin
johdettu henkilöstö on tuottavampi. Julkisella sektorilla voidaan hyödyntää erilaisia tuottavuuden mittareita. Kaikilla
toimialoilla asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus ovat hyvän johtamisen tuloksia.

Kaikilla toimialoilla asiakastyytyväisyys ja
-uskollisuus ovat hyvän johtamisen tuloksia.
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10. TUTKIMUKSEN YHTEENVETO
JA JOHTOPÄÄTÖKSET
10.1. Tutkimuksen menetelmällinen arviointi
Tutkimuksen kohdejoukkona oli 810 yritystä seitsemältä toimialalta. Lopullinen vastaajien määrä oli 48,5 % kyselyn
saaneista, jota voidaan pitää hyvänä tämän tyyppisessä tutkimuksessa. Vastauksia saatiin kaikilta halutuilta toimialoilta
sekä erityisesti kaikista yrityskokoluokista. Valitut toimialat kattavat suuren osan Suomen työmarkkinoista. Näin tutkimus
kuvaa varsin hyvin strategisen hyvinvoinnin tilaa Suomessa vuonna 2016. Tutkimus on jatkoa vuosina 2009–2014 tehdyille tutkimuksille, jonka tiedot kerättiin samalla tavalla samaan aikaan keväällä. Näin näiden tutkimusten vertaaminen on
erittäin luotettavaa. Seurantatutkimuksena tämä tutkimussarja on ainutlaatuinen kansainvälisestikin.

10.2. 	Strateginen hyvinvointi johdon ja esimiesten toiminnoissa
		
kehittynyt vuodesta 2014
Strateginen hyvinvointi on selkeästi johdettua vain n kolmasosassa suomalaisista yrityksistä. Tähän päädytään, jos johtamisen edellytyksiksi nostetaan normaalit johtamisprosessin elementit – sisällön määrittäminen, tavoitteet, suunnitelmat,
resurssit, seuranta. Tällä alueella on kuitenkin tapahtunut kehittymistä, erityisesti strategisen hyvinvoinnin sisällön määrittäminen (=mitä tehdään) ja tavoitteiden konkreettisuus olivat kehittyneet vuosista 2009–2014. Muutokset ovat olleet
suurimpia pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jolloin suurten työyhteisöjen tilanne on pysynyt ennallaan.
Esimiesten rooli hyvinvoinnin edistäjänä oli kehittynyt selkeästi vuosista 2009–2014. Positiivista oli nähdä eritoten esimiehen työhyvinvointivastuun lisääntyminen, tähän panostetaan edellistä vuotta enemmän. Positiivista oli havaita myös
esimiesten selkeä vastuu varhaisen puuttumisen ja työhön paluun tuen toteuttamisessa. Saatujen vastausten mukaan
niistä yrityksistä, joissa hyvinvointi oli vastuutettu esimiehille, esimiehet toteuttivat varhaista puuttumista (74 %) ja työhön paluun tukea (72 %).
Suosituksena voidaan esittää, että järjestelmälliseen strategisen hyvinvoinnin edistämiseen sisältyy vahva lähiesimiesten
panos alaistensa hyvinvoinnin edistäjinä. Konkreettisesti tämän tarkoittaa mm. kehityskeskustelujen hyödyntämistä edistämistoimenpiteiden aloittamiseksi, työn ja työilmapiirin edistämistä sekä henkilökohtaista tukemista.

10.3. 	Strategisen hyvinvoinnin investointien tason lasku taittunut
Tutkimuksen tulosten pohjalta voitiin tehdä arvio strategisen hyvinvoinnin investoinneista Suomessa vuonna 2016. Kokonaisinvestoinneissa päädyttiin 1,8 miljardiin euroon vuodessa. Positiivista oli se, että investointien tason lasku pysähtyi ja
nousi hieman vuoteen 2014 verrattuna. Vielä on tosin matkaa vuosien 2009–2011 tasolle.

10.4. 	Johtamisen ketju luo selkeän mallin strategisen hyvinvoinnin
		
johtamisen kehittämiselle
Tässä raportissa on aikaisempiin raportteihin verrattuna lisänä useita teemakappaleita. Teemoilla haluamme nostaa esiin
tärkeiksi kokemiamme asioita ja tarkastella niitä hieman perusteellisemmin, kuin lyhytsanaisessa raportissa yleensä on
mahdollisuus.
Yksi tärkeä teema on johtamisen ketju, kuva 44 edellisellä sivulla. Ketju – ja johtaminen – alkaa organisaation strategiasta
ja siihen kirjatuista strategisista tavoitteista. Näiden taustalla on toimialan asettamat vaatimukset henkilöstön ja organisaation toiminnalle. Nämä vaatimukset ovat painotetusti strategisen hyvinvoinnin sisältöalueita ja tavoitteita.
Johtaminen – manageeraus – on johtamisen ketjun toinen osa. Se voidaan hyvin pitkälti käsittää tämän tutkimussarjan
ja tämän raportin sisältöjen mukaiseksi johtamisjärjestelmäksi tavoitteineen, vastuineen, prosesseineen ja mittareineen.
Tutkijoina tahtotilamme on tässä selkeä: ottakaa oppia tuloksista!
Johtajuus – leadership – on johtamisen ketjun kolmas lenkki. Se korostaa esimiesten tärkeää työtä, jossa he ohjaavat ja
innostavat henkilöstöä hyviin tuloksiin.
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Henkilöstötuottavuus on henkilöstön kyvykkyys, jolla tulos tehdään! Mallissa tuetaan ja kehitetään ihmisten motivaatiota, osaamista ja työkykyä.
Johtamisen ketju luo hyvän viitekehyksen myös strategisen hyvinvoinnin mittaristolle ja sen kautta toiminnan vaikuttavuuden analysoimiselle. Mittariston tulee kattaa kaikki osa-alueet ja mittaritietoa tulee kerätä riittävän usein.

10.5. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen kehitystasot vuosina 2009–2016
Vuonna 2011 Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 tutkimusraportissa määritimme strategisen hyvinvoinnin
johtamisen evoluution kuuden tason avulla. Tätä kehitystasojen ideaa jalostettiin vuonna 2014 viiteen tasoon ja tehtiin
analyysi näiden tasojen muutoksista vuosien 2009–2016 aikana. Tulokset vuosittain kaikkien vastaajien osalta oheisessa
kuvassa 45.

Organisaatioiden %-osuudet eri kehitystasoilla

Strategisen hyvinvoinnin johtamisen kehitystasojen prosenttiosuudet
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KUVA 45. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen kehitystasojen prosenttiosuudet.
Kuva 45 osoittaa, että strategisen hyvinvoinnin johtamisen alimman kehitystason osuus on selkeästi pienentynyt ja
vastaavasti toiseksi ylimmän tason osuus kasvanut vuosien 2009–2016 aikana. Muilla kehitystasoilla prosenttiosuudet
ovat pysyneet melko tasaisina. Kehitys on ollut positiivista. Ensinnäkin niiden organisaatioiden osuus, joissa strategista
hyvinvointia johdetaan tosi huonosti, on vähentynyt. Toisaalta strateginen hyvinvointi on liitetty johdon toimintoihin
yhä useammin.
Heikkoa tuloksissa on se, että tosi hyvin strategista hyvinvointia johtavien organisaatioiden osuus on pysynyt samassa,
noin kymmenen prosentin tasossa.
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10.6. Eurot eivät ratkaise – johtaminen on tärkeintä
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen ydin on organisaation tuloksellisuuden kehittäminen. Tutkimussarjassa tätä on mitattu kartoittamalla tuloksia talouden kautta (luku 8, sivulla 65). Viimeisenä raportin analyysina tutkittiin, miten taloudellisiin tuloksiin päästiin, rahallisten resursointien vai johtamisen kautta.
Tuloksellisuuden kysymys on pysynyt vakiona vuodesta 2011 alkaen, joten vuosien 2011–2016 aineistosta valittiin keskitason resursoijat, 600–1 200 euroa vuodessa palveluihin kuluttaneet organisaatiot. Tämä resursointiryhmä kattoi puolet
organisaatioista, 35 % resursoi alle 600 € ja 15 % yli 1200 € vuodessa. Valitut organisaatiot jaettiin SHJ:n suhteen kolmeen
ryhmään, heikkoon (SHJI alle 40), keskitasoon (SHJI 40–60) ja hyvään (SHJI yli 60).
Keskimääräinen resursointi oli 870 € vuodessa henkilöä kohden ja sen kohdentaminen vaihteli hieman eri ryhmissä.
Hyvässä ryhmässä panostettiin muita hieman enemmän koulutukseen ja työterveyshuoltoon, heikossa ryhmässä taas
enemmän virkistystoimintaan.

Johtamisen merkitys taloudelliseen tulokseen: resursointiluokka 600–1 200 €/henkilö/v.

Hieman ja erittäin positiiviset tulokset
talouden kautta, %-osuudet yrityksistä
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Resursoinnit samalla tasolla, keskimäärin 870 €/henkilö/v.

KUVA 46. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen merkitys taloudelliseen tulokseen.
Kuvan 46 esittämä tulos on selkeä: johtaminen ratkaisee tuloksen. Samoilla talousresursseilla positiivisia tuloksia saavutetaan 30 prosentissa huonon johtamisen organisaatioista, kun luku hyvän johtamisen organisaatioissa on 77 %. Ero hyvän
ja huonon johtamisen välillä on siis 2,5 kertainen, erittäin positiivisia tuloksia saavuttaneiden organisaatioiden ryhmässä
jopa nelinkertainen.
Keskimäärin 870 euron resursoinneilla voidaan siis saavuttaa kovin erilaisia taloudellisia tuloksia. Strategisen hyvinvoinnin
ydintoimintojen osalta (ks. esipuhe sivulla 3) hyvä, keskitasoinen ja huono johtaminen eroavat toisistaan erittäin paljon.
Ohessa johtamisen peruselementtien yleisyys näissä kolmessa ryhmässä
•
•
•
•
•

Liiketoiminnan vaatimusten mukaiset sisällöt: sisältö määritetty huonon johtamisen ryhmässä 19 prosentissa,
keskitason ryhmässä 53 prosentissa ja hyvän johtamisen ryhmässä 90 prosentissa organisaatioista
Johdon asettamat tavoitteet ja resurssit: tavoitteet päätetty 8 % – 35 % – 84 %
Mitataan muutoksia ja vaikuttavuutta: mittarit käytössä 11 % – 61 % 93 %
Johto vastaa johtamisesta: työhyvinvointi otettu huomioon ”kohtalaisesti” tai ”paljon” johdon
strategiatyössä 29 % – 63 % – 89 %
Esimiehet ovat ydintoimijoita: esimiehille päätetty rooli alaisten hyvinvoinnissa 2 % – 48 % - 94 %

Hyvä johtaminen lähtee näistä organisaation johdon tekemistä päätöksistä: sisällöt, tavoitteet, mittarit ja vastuut.
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10.7. Tutkimuksen tärkeimpiä tunnuslukuja
Tutkimuksessa nousi esiin mm. seuraavia yksittäisiä mielenkiintoisia havaintoja:
Hyvinvoinnin johtaminen
• Vastaajaorganisaatioista 55 prosenttia oli määritellyt kirjallisesti hyvinvointityön sisällön,
43 prosenttia tavoitteet.
• 36 prosenttia oli tehnyt kirjallisen kehittämissuunnitelman ja 59 prosenttia käytti
hyvinvoinnin mittareita.
• 40 prosentissa toimitusjohtaja tai vastaava määriteltiin hyvinvointityön päävastuulliseksi,
käytännön organisoija oli 38 prosentissa yrityksistä henkilöstöpäällikkö tai vastaava.
• Hyvinvoinnin ohjausryhmä on 40 prosentilla työyhteisöistä
• 63 prosenttia organisaatioista ottaa työhyvinvoinnin huomioon johdon strategiatyössä.
• Hyvinvointityön tulosten arvioidaan olevan parhaimpia työilmapiiriin ja työkyvyn osalla.
Hyvinvointi HR-toiminnoissa
• Henkilöstön hyvinvointi on huomioitu rekrytoinnissa 45 prosentilla vastaajista, perehdyttämisessä
74 prosentilla, henkilöstökoulutuksessa 52 prosentilla ja kehityskeskusteluissa 81 prosentilla.
Esimiesten rooli hyvinvoinnissa
• 58 prosenttia vastaajaorganisaatioista oli määrittänyt esimiehille roolin alaisten
hyvinvoinnin tukemisessa.
• Hyvinvointi oli otettu osaksi esimiesten koulutusta 70 prosentilla.
Ikäjohtamisessa
• 60 prosenttia organisaatioista toteutti melkein aina tai täysin ikäsyrjinnän ehkäisemistä.
• Muilla ikäjohtamisen osa-alueilla (reilun ikäasenteen edistäminen, eri-ikäisten yhteistyön edistäminen,
yksilöllisten työjärjestelyjen toteutus, avoin kommunikointi ikään liittyvissä asioissa, kokemustiedon
siirtäminen eri ikäisten välillä) luku oli n. 40 prosenttia.
• Toimialoista parhaiten ikäjohtamista toteuttivat kaupan ja liike-elämänpalvelut.
Hyvinvoinnin investoinnit
• Investoinnit nousivat 7 prosenttia vuodesta 2014, keskimäärin 757 eurosta 780 euroon/henkilö/vuosi.
• Investointien laskennallinen kokonaissumma oli 1,8 Mrd €.
Hyvinvoinnin tukitoiminnot
• Työterveyshuollon toimintasuunnitelma tehdään 69 prosentilla vastaajia, työterveyshuolto tukee hyvinvointia
työyhteisötasolla 76 prosentissa. Työterveyshuollon koetaan tekevän riittävästi toimenpiteitä työpaikkaselvityksissä 76 prosentissa, terveyden edistämisessä 38 prosentissa ja sairauspoissaolojen seurannassa
55 prosentissa työyhteisöjä.
• Työsuojelussa turvallisuusohje on 89 prosentilla vastaajista, mutta neljä prosenttia ei analysoi
tapaturmien syitä lainkaan.
• Terveellisten elämäntapojen projekteja toteutetaan 35 prosentissa organisaatioista.
• Työpaikkaliikuntaa tuetaan tavalla tai toisella 88 prosentissa organisaatioista.
• Aktiivisten kulttuurin harrastamista tuetaan 65 prosentissa organisaatioista, tämä on kasvanut
yksittäisistä osa-alueista eniten vuosien 2009–2016 aikana.
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksi
• Kaikkien toimialojen keskiarvo nousi hieman vuoden 2014 tasosta, mutta oli 7 prosenttiyksiköä korkeampi
verrattuna vuosien 2009–2012 tasoon; eniten kehittyivät toiminnan suunnitelmallisuus ja esimiesten vastuut.
• Tuloksissa havaittiin suuria eroja yrityskokoluokkien ja toimialojen välillä.
• Isot yritykset olivat parempia kuin keskisuuret; jotka taas olivat parempia kuin pienet yrityksen.
• Toimialoista paras oli valtiotyönantaja, liike-elämän palvelut ja kuntatyönantaja muodostivat toisen
ryhmän – eniten kirittävää oli rakentamisen ja kaupan toimialoilla.
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LIITE
Taulukko 30. Tuottavuuden ja kustannussäästöjen johtamisen indeksien laskemisen osa-alueet.
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työn sisältö

terveelliset elämäntavat

ilmapiiri

sairauspoissaolojen hallinta

kehityskeskustelu

työkuormitus

osaamisen kehittäminen

estää työpaikkakiusaamista

vastuu hyvinvoinnista

varhainen tuki

tasapuolisuus

työhön paluun tuki

johdon strategiatyö

työkuormituksen säätely

esimiesten koulutus

ikäjohtaminen

kehityskeskustelu
jatkokoulutus
HR-toiminnot

perehdyttäminen

rekrytointi

työn ja perheen yhteensovittaminen

tasa-arvo-ohjelma

palkitseminen
Mittarit

työhyvinvointi

työkyvyn tila

osaaminen

työeläke

työyhteisö, ilmapiiri, tyytyväisyys

TTHn toiminnat

työ, työn sisältö

sairauspoissaolot

johtaminen, esimiestyö

tapaturmapoissaolot

		

elämäntavat

Raportointi

henkilöstötilinpäätös

työterveyshuollonraportti

sisäinen henkilöstöraportti

työterveyshuollon Kela-korvausanomus

osana toimintakertomusta
erillinen hyvinvointiraportti
Työterveyshuolto

työhyvinvointi työyhteisötasolla

toimintasuunnitelma

työpaikkaselvitykset

raportoi

kohdennetut terveystarkastukset

tukee TYKY-toimintaa

terveyden edistäminen

osallistuu terveysriskien vähentämiseen

		

osallistuu työkuormituksen säätelyyn

		

kuntoutukseen ohjaus

		

poissaolojen seuranta

		

työhön paluun tuki

Työsuojelu		

työsuojelun kokonaisarvio

Terveelliset elämäntavat

terveellisten elämäntapojen kokonaisarvio

Työpaikkaliikunta

työpaikkaliikunnan kokonaisarvio

Kulttuuri- ja virkistystoiminta

kulttuuri- ja virkistystoiminnan kokonaisarvio

77
Strateginen hyvinvointi 2016 -tutkimusraportti

LÄHDELUETTELO

Aura O, Ahonen G: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. Talentum Pro. Helsinki 2016
Aura O, Ahonen G, Hussi T; Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera,
Helsinki 2015
Aura O, Ahonen G, Hussi T., Ilmarinen J: Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014. Pohjola-OP ja Työterveyslaitos, Helsinki 2014. http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/strategisen_hyvinvoinnin_johtaminen_suomessa_2014.aspx
Luettu 7.11.2016
Aura O, Ahonen G., Ilmarinen J: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2009. Excenta Oy, Helsinki 2009.
http://www.ossiaura.com/julkaisut.html Luettu 7.11.2016
Aura O, Ahonen G., Ilmarinen J: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2010. Excenta Oy, Helsinki 2010.
http://www.ossiaura.com/julkaisut.html Luettu 7.11.2016
Aura O, Ahonen G., Ilmarinen J: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011. Excenta Oy ja Työterveyslaitos, Helsinki 2011.
http://www.ossiaura.com/julkaisut.html Luettu 7.11.2016
Aura O, Ahonen G., Ilmarinen J: Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2012. Pohjola Terveys Oy ja Työterveyslaitos,
Helsinki 2012. http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/strategisen_hyvinvoinnin_tila_suomessa_2012.aspx
Luettu 7.11.2016
Tekemättömän työn vuosikatsaus 2015.
http://www.ttl.fi/fi/uutiset/Sivut/tyokykya_johtamalla_saastettaisiin_miljardeja.aspx Luettu 7.11.2016

78

STRATEGINEN HYVINVOINTI 2016 -tutkimusraportti kuvaa strategisen hyvinvoinnin johtamisen toimintatapoja Suomessa.
Tutkimuksen toimialat kattavat suuren osan Suomen työmarkkinoista
ja se on jatkoa vuosina 2009–2014 tehdyille tutkimuksille. Raportti
esittää seitsemän vuoden trendit strategisen hyvinvoinnin johtamisen
ilmiölle. Seurantatutkimuksena tämä sarja on kansainvälisestikin ainutlaatuinen.
Tutkimusraportti palvelee tutkijoiden ohella organisaatioiden johtoa
ja HR-vastaavia sekä alan palvelutuottajia.
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