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ESIPUHE
Olen blogannut kiinnostuksen aiheistani ja tutkimuksistani syksystä 2014 alkaen.
Bloggausten aiheet ovat vaihdelleet johtamisen, johtajuuden,
henkilöstötuottavuuden, strategisen hyvinvoinnin ja eri tapahtumien tunnelmien
välillä. Joskus olen kirjoittanut systemaattisesti saman aiheen eri näkökulmista,
joskus olen tarttunut meneillään oleviin keskustelunaiheisiin. Kattavat
tutkimusaineistoni sekä johtamisen toimintatavoista, että henkilöstötutkimuksista
antavat hyvän pohjan uusien FAKTOJEN analysoimiseen ja kirjoittamiseen.
Vuoden 2019 aikana olen kirjoittanut noin 35 bloggausta satunnaisessa
järjestyksessä. Tähän yhteenvetoon olen ryhmittänyt kirjoituksia eri otsikoiden
alle, jolloin niiden lukeminen on helpompaa. Yhteenveto koostuu läpi vuoden kirjoitetuista teksteistä, joten
niissä on väkisinkin toistoa – perustelut tutkimuksista, johtamisen ketju ja monet muut asiat toistuvat
usein. Olkaa kärsivällisiä... Vilpitön tavoitteeni on ollut – ja on tälläkin yhteenvedolla – jakaa tietoa ihmisten
johtamisesta, henkilöstötuottavuudesta ja näiden yhteyksistä liiketoiminnan taloudelliseen suorituskykyyn.
Bloggaaminen jatkuu 2020, siitä voitte olla varmoja! Ammennan aiheita nykyisistä tutkimustietokannoista
ja kerään samalla uusia. Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeen
seurantamittaukset tehdään syksyllä 2020, joten niistä löytyy monta bloggauksen aihetta.
Ja tietysti katselen työelämän kehittymistä useissa eri viiteryhmissä ja tapahtumissa. Niiden sisällöt
päätynevät lukuisten bloggausten sisällöiksi.
Antoisia lukuhetkiä -ja pysy kanavalla! Osoitehan on www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi
Helsingissä 27.12.2019

Ossi Aura
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JOHTAMINEN
Voisiko yrityksen hallitus tukea kannattavuutta
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/hallitus-kannattavuus
Julkaistu 1.3.2019
Keskusteltaessa johtamisesta yrityksen hallituksen rooli nousee harvoin esiin. Hallitus päättää strategisata,
ja valitsee toimitusjohtajan – siinä tärkeimmät. Mutta voisiko hallitus osaltaan tukea yrityksen
kannattavuutta ja kasvua, sopivasti hallituksen rooliin liittyen?
Tutkittua taustaa
Johtamisen potentiaali yritysten kannattavuuden kehittämiseen on suunnaton! Laskin taannoin
(https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-potentiaali-9-mrdeur), että johtamisen
kehittämisen kautta yrityksen voisivat saada 9,4 mrd€ lisää käyttökatetta. Kun kaikki yritykset kehittävät
johtamisen parhaan kolmanneksen tasolle, on tuo mahdollista. Tulos saatiin viiden toimialan pk-valtaisessa
otoksessa, raportti löytyy täältä www.ossiaura.com/htj2018 .
Julkaisimme hiljattain Aalto yliopiston julkaisusarjassa Johtaminen ja tuottavuus -tutkimuksen, jonka
nimen alaviite kertoo paljon: henkilöstön johtaminen menestystekijänä. Tuossa tutkimuksessa
analysoimme 225 teollisuusyrityksen johtamiskäytänteitä ja tilinpäätöksiä vuosien 2009-2016 välillä.
Tutkimuksen tulokset korostivat johdon päätösten merkitystä kannattavuuden kasvattamisessa. Tästä
bloggasin jo keväällä ensimmäisiä tuloksia.
Mitä hallitus voisi tehdä?
Teimme tuon teollisuusyritysten tutkimuksen raportissa tuloksiin pohjautuvia suosituksia. Me suosittelijat,
siis tutkimuksen tekijät olimme kaksi professoria, Guy Ahonen ja Timo Kuosmanen, sekä kaksi tohtoria,
Ossi Aura ja Juha Eskelinen. Omistajille ja hallitukselle suosittelimme näin:

Hallitukselle antamamme suositukset perustuivat sekä tutkimuksen tuloksiin että kokemukseemme.
Suosituksen ydin on varmistaa liiketoiminnan kannalta tärkeimpien kyvykkyyksien taso yrityksessä.
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1. Varmistakaa liiketoimintastrategian edellyttämien kyvykkyyksien korkea taso ja tavoitteet
Kohdassa 1. se tarkoittaa liiketoimintastrategian ”suomentamista” henkilöstön kyvykkyyksien kielelle. Mitä
perusosaamista ala vaatii ja erityisesti mitä erikoisosaamista asiakkaiden luottamuksen voittaminen joka
päivä vaatii? Onko henkilöstö motivoitunut ja tyytyväinen työnantajaansa, onko sitoutuminen riittävällä
tasolla? Onko porukka hyvinvoiva ja työkykyinen? Nämä ovat kysymyksiä, joilla hallitus voi tukea
toimitusjohtajaa ja hänen johtoryhmäänsä kannattavan kasvun varmistamisessa.
2. Keskustelkaa jokaisessa hallituksen kokouksessa henkilöstön kyvykkyyksien ja liiketoiminnan
kannattavuuden yhteyksistä
Kohdan 2. keskustelu henkilöstön kyvykkyyksien ja liiketoiminnan kannattavuuden yhteyksistä on
liiketoiminnan seurannan ydin! Kannattavuutta seurataan jo nyt, joskus jopa liiankin taajaan, mutta miten
on ihmisten kyvykkyys sen ohella? Onko kasvua saatu ihmisten liikakuormituksen kautta, mitkä ovat kasvun
edellytyksen jatkossa? Missä kunnossa on se todellinen yrityksen ”kone”, löytyykö sieltä tarvittaessa tehoja
ja myös riittävää sitkeää taloudellisuutta?
3. Vaatikaa vuosittainen analyysi henkilöstön kyvykkyyksien ja liiketoiminnan tulosten yhteyksistä ja
niiden muutoksista
Hallituksen suositusten kolmas kohta konkretisoi edelliset suositukset. Vuosittainen analyysi liiketoiminnan
tunnuslukujen ja henkilöstön kyvykkyyksien muutoksista on syvällinen analyysi muutoksista ja niiden
yhteyksistä. Minimi tässä on esimerkiksi liikevaihdon ja käyttökatteen muutosten yhdistäminen samaan
graafiin henkilöstötyytyväisyyden ja asiakaspalautteen tunnuslukujen kanssa. Oma näkemykseni on
analyyttisempi, haluan tietää miten johtaminen ja sen kautta henkilöstön kyvykkyydet heijastuvat
liiketoiminnan kannattavuuteen. Olen näkemykseni esittänyt julkisesti Arjessa yhtiöiden seurantaraportissa
sivuilla 17-18.
Onko näin – voisiko hallitus ottaa aktiivisemman roolin?
Esitimme siis oheiset suositukset, mutta ovatko ne kohdallaan? Voisiko yrityksen hallitus ottaa aktiivista
roolia johtamisen ja henkilöstön kyvykkyyksien suhteen. Kun asiaa tarkastellaan yritysten vuosikertomusten
kautta, rooli on vaatimaton. Numeroissa esitetään henkilöstökulut ja henkilöstömäärä, teksteissä kuvaillaan
keskimäärin koulutustasoa, tasa-arvoa ja ikäjakaumaa.
Oheistan tähän elokuussa 2018 kirjoittamani jokaisen hallituksen päätavoitteen. Voisihan sen näinkin
esittää!
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Toimitusjohtajan päätökset nostavat kannattavuutta
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/toimitusjohtaja-paatokset-kannattavuus
Julkaistu 9.3.2019
Toimitusjohtajan rooli on erittäin tärkeä yrityksen kannattavuuden ja kasvun suhteen, se on selvä. Ja
otsikon viesti on itsestään selvä yleisellä tasolla. Tässä yhteydessä otsikolla viitataan erityisesti henkilöstöä
ja henkilöstötuottavuutta koskeviin päätöksiin.
Tutkittua taustaa
Johtamisen potentiaali yritysten kannattavuuden kehittämiseen on suunnaton! Laskin taannoin
(https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-potentiaali-9-mrdeur), että johtamisen
kehittämisen kautta yrityksen voisivat saada 9,4 mrd€ lisää käyttökatetta. Kun kaikki yritykset kehittävät
johtamisen parhaan kolmanneksen tasolle, on tuo mahdollista.,
Oheinen laskelma perustuu tammikuussa 2019 julkaistuun tutkimukseen Henkilöstötuottavuuden
johtaminen 2018, jonka raportit – päätulokset ja laaja – löytyvät täältä. Tutkimuksessa kartoitimme (Ossi
Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen) johtamiskäytänteitä ja laskimme kattavuuden yritysten
tilinpäätöstietojen pohjalta.
Helmikuussa 2019 julkaisimme Aalto yliopiston julkaisusarjassa Johtaminen ja tuottavuus -tutkimuksen,
jonka nimen alaviite kertoo paljon: henkilöstön johtaminen menestystekijänä. Tuossa tutkimuksessa
analysoimme 225 teollisuusyrityksen johtamiskäytänteitä ja tilinpäätöksiä vuosien 2009-2016 välillä.
Tutkimuksen tulokset korostivat johdon päätösten merkitystä kannattavuuden kasvattamisessa.
Mitä suosittelemme toimitusjohtajalle?
Teimme tuon teollisuusyritysten tutkimuksen raportissa tuloksiin pohjautuvia suosituksia. Me suosittelijat,
siis tutkimuksen tekijät olimme kaksi professoria, Guy Ahonen ja Timo Kuosmanen, sekä kaksi tohtoria,
Ossi Aura ja Juha Eskelinen. Toimitusjohtajalle suosittelimme näin:

Toimitusjohtajille antamamme suositukset perustuivat sekä tutkimuksen tuloksiin että kokemukseemme.
Suosituksen ydin on varmistaa liiketoiminnan kannalta tärkeimpien kyvykkyyksien taso yrityksessä.
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1. Päättäkää henkilöstötuottavuuden kehittämiselle mitattavat tavoitteet
Kohdassa 1. korostamme tavoitteiden päättämisen tärkeyttä. Ilman tavoitteita toiminta on hapuilevaa ja
ehkä myös poukkoilevaa. Mitattava tavoite tarkoittaa tavoitteen ja sen mittarin yhdenaikaista päättämistä.
Jos tavoitteena on henkilöstön motivaation kehittäminen, niin päätetään samalla millä sitä mitataan.
Vuodesta 2009 alkanut tutkimussarjamme on koko ajan korostanut tavoitteen päättämisen tärkeyttä;
päätetty tavoite tehostaa toimintaa.
2. Päättäkää henkilöstötuottavuuden kehittämiselle vastuut
Kohdan 2. keskustelu henkilöstön kyvykkyyksien kehittämisen vastuista on tärkeä, ilman vastuita tavoitteet
eivät toteudu. Tutkimuksissa olemme kartoittaneet esimiehille päätettyä vastuuta. Tämän päätöksen
tehneiden yritysten osuus on vaihdellut 24-32 %:n välillä vuosittain, kun kohderyhmäksi valitaan 20-1000
henkilöä työllistävät yritykset. Kuva 1 osoittaa, että esimiesvastuulla on myös taloudellista merkitystä.
3. Varmistakaa (=päättäkää) riittävät resurssit henkilöstötuottavuuden kehittämiselle
Resurssit ovat luonnollisesti oleellinen osa kehittämistä. Tutkimussarjamme ja myös kaksi edellä mainittua
tutkimusta osoittavat, että resursseista johtaminen on tärkeämpi kuin raha. Hyvä johtaminen ja
kehittäminen tuo tuloksia, mutta pelkällä rahalla niitä ei saada. Esimiehen resursseista olemme
kartoittaneet osaamista, motivaatiota ja aikaa. Usein tuo aika on kriittinen – vuonna 2018 19 % yrityksistä
arvioi esimiesten aikaresurssit hyviksi tai erinomaisiksi, kun asiaa kartoitettiin henkilöstön kehittämisen
suhteen.
Mikä merkitys toimitusjohtajan päätöksillä on?
Yksittäisinä päätöksinä kohtien 1 – 3 päätöksillä on suuri merkitys kannattavuuteen. Kuvassa 1 on
yhteenveto tuloksista.

Kuva 1. Johdon päätösten merkitys kannattavuuteen.

Kuva 1 tulkinta on selkeä: johdon päätökset heijastuvat käyttökatteen kasvuun 2,0 – 3,5 %-yksikön verran.
10 M€:n liikevaihdolla päätökset tehneen toimitusjohtajan yritysten tekee käyttökatetta 200000-350000€
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enemmän, kuin päätöksiä tekemättömän toimarin yritys. 100M€:n liikevaihdolla ero on 2-3,5M€ - siis
erittäin merkittäviä summia!
Lopuksi oheistan tähän elokuussa 2018 kirjoittamani jokaisen hallituksen päätavoitteen. Voisihan sen
näinkin esittää!

Onko ylin johto vapautettu henkilöstötuottavuuden johtamisesta – ei kannattaisi!
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/ylin-johto-henkilostotuottavuus
Julkaistu 16.10.2019
Olen päässyt tekemään johtamistutkimusta vuodesta 2009 alkaen professorien Guy Ahonen ja Juhani
Ilmarinen, sekä KTT Tomi Hussin kanssa. Vuonna 2017-2019 sain tutkia teollisuusyritysten johtamista
Ahosen, sekä Aalto-yliopiston professori Timo Kuosmasen ja KTT Juha Eskelisen kanssa. Tutkimuksen
fokuksessa on ollut mm. johdon päätökset, toisaalta niiden yleisyys ja toisaalta merkitys yrityksen
tuloskuntoon.
Onko ylin johto vapautettu henkilöstötuottavuuden johtamisesta?
Kun tarkkaillaan tiettyjä tuloksia, on blogin tämänkertainen otsikko aivan oikeutettu; johdon strategiatyössä
työhyvinvointi on kehnohkosti mukana. Tämä nähdään selkeästi Kuva 2.

Kuva 2. Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen ”paljon” johdon strategiatyössä, esimiesten koulutuksessa ja
kehittämiskeskusteluissa vuosien 2014-2018 tutkimusaineiston lähes 700 yrityksessä.
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Johdon toiminnan tärkeimmässä paikassa – strategiatyössä – vain 13 % yrityksistä pohtii ihmisten tilannetta
perusteellisesti. Esimiesten kouluttamisessa ja kehittämiskeskusteluissa asia on sen sijaan mukana hyvin
paljon suuremmalla yrityskunnalla. Esimiesten ja henkilöstön osalta asia on siis tärkeä – mutta
strategiatyössä ei!
Mainittakoon tässä tutkimuskysymyksestä, jossa kysyttiin sanatarkasti näin: Työhyvinvointi yrityksen
prosesseissa. Miten yrityksenne eri kirjatuissa toiminnoissa otetaan työhyvinvoinnin näkökulma huomioon.
Vastausvaihtoehdot olivat ”ai lainkaan”, ”vähän”, ”kohtalaisesti” ja ”paljon”.
Strategiatyön painotuksella on suuri merkitys johtamisen tasoon
Olen aina kuvannut johdon strategiatyötä paikaksi, jossa linjataan yrityksen tavoitteita ja toimintoja
syvällisen pohdinnan perusteella. Iso aineistomme osoittaa näin olevan ainakin henkilöstötuottavuuden
johtamisen kannalta, kuten Kuva 3 osoittaa.

Kuva 3. Henkilöstötuottavuuden johtamisen päätöksenteko johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen mukaan vuosina 20142018.

Kuva 3 viesti on selvä, kun työhyvinvointi on mukana perusteellisesti strategiatyössä, tehdään päätöksiä
johtamisen tärkeillä osa-alueilla. Päätöksiä tehneiden yritysten osuus on ”paljon” ryhmässä lähes
kolminkertainen verrattuna ”ei lainkaan” ryhmään. Toki tällä parhaalla ryhmälläkin on kirittävää –
tavoitteen ja esimiesroolin on päättänyt siinäkin ryhmässä vain puolet yrityksistä!
Strategiatyön painotuksella on siis iso merkitys johtamisen päätöksiin – jolla puolestaan on huikea merkitys
kannattavuuteen.
Eikä tässä vielä kaikki – päätökset tietävät rahaa!
Raflaava väliotsikko pohjautuu tosiaan johdon päätöksenteon tason ja kannattavuuden yhteyteen. Kun
kaikki päätökset henkilöstötuottavuuden johtamisessa tehdään hyvin, ollaan kannattavuudessa huimasti
parempia, kuin kilpailijat. Kun taas päätökset jää käytännössä kokonaan tekemättä, ollaan reilusti
miinuksella toimialan keskitasoon verrattuna.
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Kuva 4. Johdon päätöksenteon tason yhteys kannattavuuteen mitattuna käyttökatteen erona toimialan mediaanitasoon (%yksikkönä). * tarkoittaa tilastollisesti merkitsevää eroa.

Kuva 4 tulkinta on selkeä: päätöksiä tekemätön yritys sukeltaa 6 %-yksikköä alle kilpailijoiden, kun taas
päätökset perusteellisesti tehnyt yritys nousee saman 6 %-yksikköä kilpailijoitaan korkeammalle
kannattavuustasolle. Ero on liiketoiminnan kehittämisen kannalta huikea; 100M€:n liikevaihdolla heikon ja
erinomaisen yrityksen käyttökatteen ero on 12M€! Näitä ääripäiden yrityksiä oli 10 % molemmissa skaalan
päissä. Tuloskuva löytyy myös Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 päätulokset raportista sivulta 12.
Toinen huomiota herättävä tulkinta kuvan 3 tuloksesta on se, että vasta erinomainen päätöksenteko tuo
lisäarvoa! Keskitason päätöksenteolla oltiin 1,1%-yksikköä yli mediaanin ja hyvällä päätöksenteolla 2,1 %yksikköä. Erinomainen päätöksenteko nosti kannattavuuden 5,6 %-yksikköä yli kilpailijoiden.
Vastaavaan tulokseen päädyimme Aalto-yliopiston kanssa tehdyssä tutkimuksessa, jossa yhdistettiin
teollisuusyritysten johtamiskäytänteet kannattavuuslukuihin. Raporttimme (Johtaminen ja tuottavuus)
sivulla 45 kuvassa 13 esitetään pitkälti sama tulos – vasta erinomainen päätöksenteko tuo lisää
kannattavuutta. Ja kuten raporttimme kuva 12 osoittaa, tuo se myös lisää tuottavuutta.
To conclude – vahvat vinkit toimitusjohtajille
Mainitsemani Johtaminen ja tuottavuus -tutkimuksen yhteydessä pohdimme eri toimijoiden muistilistoja.
Tässä tämänkin blogin yhteenvedoksi sopiva toimitusjohtajan muistilista – olkaa hyvät!
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Johtamisen sietämätön selkeys
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-selkeys
Julkaistu 19.11.2019
Olen päässyt tutkimaan henkilöstötuottavuuden johtamista jo kymmenen vuoden ajan. Tuotoksena on ollut
seitsemän kansallista tutkimusta ja niissä lähes 2400 organisaatiota. Lisäksi yli 30 ison organisaation
analyysia johtamisen tasosta ja eritoten tason vaihtelusta.
Yrityskohtaisesti tason vaihtelun ymmärtää – jotkut ovat alussa ja jotkut jo konkareita. Johtamisen
osaamisestahan tässäkin on kyse. Mutta ison organisaation sisällä johtamisen isot tasovaihtelut
ihmetyttävät. Pääkonttorissa johtaminen osataan – tai ainakin mallinnetaan hyvin, mutta alempana
organisaatiossa taso vaihtelee.
Muutama perusasia
Henkilöstötuottavuuden johtaminen tähtää henkilöstötuottavuuden kehittymiseen ja sen kautta / rinnalla
yrityksen kannattavuuden kasvuun tai julkisen sektorin organisaation tuottavuuden paranemiseen.
Fokuksessa on ihmisten motivaation ja sitoutumisen, osaamisen ja työn hallinnan sekä työkyvyn
kehittäminen, hyvän (ellei parhaan) esimiestyön rinnalla.
Johtaminen on selkeää: tehdään päätös mitä johdetaan (esim. motivaatio), tehdään päätös tavoitteesta
ja sitä mittaavasta mittarista, tehdään päätös eri toimijoiden rooleista ja vastuista. Mitä tekee
toimitusjohtaja, mitä linjajohtaja, mitä esimies ja mitä henkilö. Tämän jälkeen on helppo löytää keinot,
kehittämisprosessit, valmennukset, luennot, kirjat, nettiopiskelunvälineet, jne. Kun on tarve, löytyy
työkalut.
Ison organisaation esimerkki
Oheinen tuloskuva esittää ison, maanlaajuisen organisaation esimerkin henkilöstötuottavuuden johtamisen
tasovaihtelusta. Asiantuntijoiden viralliset linjaukset koostavat henkilöstötuottavuuden johtamisen
indeksiksi (HTJI) reilusti yli 70, joka on erinomainen plus arvioinniltaan. Koko organisaation kaikkien
yksiköiden keskiarvo oli 53, ja heikoimmat yksiköt saivat HTJI:ksi 35.
Yksikön johtajien vastaamissa HTJI-tuloksissa oli hurjaa vaihtelua, syihin palaan kuvan alla.
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Kuva 5. Henkilöstötuottavuuden johtamisen tasovaihtelu ison organisaation yksiköissä.

Erot yksiköiden välillä olivat siis isoja ja organisaation asiantuntijoiden ensimmäinen, spontaani reaktio oli,
että johtaminen oli ”väärin mitattu”. Eihän meillä voi olla näin suurta vaihtelua ja huonosti johdettuja
yksiköitä. Pölyn laskeuduttua palattiin tulosten perusteisiin ja löydettiin selkeät syyt tasovaihteluille.
1. Yksikön johdon päätöksissä on suurta eroa
Monissa yksiköissä heikko johtaminen perustuu päättämättömyyteen. Ei ole päätetty mitä johdetaan, mitkä
ovat tavoitteet ja mitkä ovat eri toimijoiden vastuut. Dramaattisinta on se, että esimiesvastuusta ei ole
päätetty – tämän jälkeen esimiehet eivät ole aktiivisia ja henkilöstö on ikään kuin heitteillä asian suhteen.
Monissa yksiköissä taas päätökset on tehty ja kaikki etenee loistavasti!
2. Johdon prosesseissa henkilöstöasiat tehdään hyvin - tai laiskasti
Kun päätökset on tehty, otetaan henkilöstötuottavuuden elementit aktiivisesti mukaan strategiatyöhön,
esimiesten valmennuksiin ja kehityskeskusteluihin.
Kun päätöksiä ei ole tehty, toteutuu henkilöstötuottavuuden ja hyvinvoinnin elementit johdon työssä
kehnosti. Strategiatyössä asia ei nouse agendalle, esimiesten valmennuksissa sitä ei näy. Myös
kehityskeskustelut sujuvat mollivoittoisesti – paikallinen johto kuitenkin näyttää suuntaa ja luo kulttuuria.
3. Jatkuvan kehittämisen aktiivisuus vaihtelee
Edelleen kun päätöksiä ei ole tehty, toteutuvat jatkuvan kehittämisen prosessit satunnaisesti ja
välinpitämättömän kehnosti. Onhan niitä olemassa, kun pääkonttori ”käskee”, mutta juuri nyt ei ole aikaa
kunnon perehtymiseen. Tuntuuko tutulta?
Päätöksiä tehneissä yrityksissä taas jatkuva kehittäminen on aktiivista ja se näkyy "viivan alla". Aalto
yliopiston kanssa tekemämme tutkimus teollisuusyritysten johtamisesta osoitti jatkuvan kehittämisen
selkeän yhteyden kannattavuuteen, perehdy raporttiin, sivulla 68.
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4. Myös tukitoimintojen aktiivisuus vaihtelee suuresti
Henkilöstötuottavuuden johtamiseen sisältyy työkyvyn kehittämisen kannalta myös työterveyshuollon ja
työsuojelun toiminnat. Kokonaisuuden johtamisen taso ja työterveyshuollon taso korreloivat vahvasti,
kuvan 1 isossa organisaatiossa korrelaatiokerroin on r=0,73. Työsuojelun toimintatasoon korrelaatio on
tätäkin korkeampi, r=0,79. Hyvä johtaminen heijastuu aktiivisuutena kaikkeen – ja huono johtaminen näkyy
passiivisuutena kaikessa.
Johtamisen erot – johtamisen taso – tasalaatuinen johtaminen – päätöksentekokyky
Kohdat 1 – 4 ovat esimerkkejä ison yrityksen yksiköiden välisistä eroista. Kaikki tiivistyvät johtamisen
päätöksien eroihin – osa päättää ja osa vain jättää päättämättä.
Mitä tämä ilmiö oikein on? Johtamisessa on eroja, päätöksissä sen taustalla. Onko kyse maagisesta
yrityskulttuurista, onko ilmiö toimialakohtainen? Kokemukseni mukaan toimialariippuvaista tämä ei ole,
olen löytänyt suurta vaihtelua kaikilta toimialoilta niin yrityksistä kuin julkiselta sektorilta.
Tämä on johtamiskulttuuria, päätöksenteon kulttuuria, päätöksentekokyvykkyyttä. Ihan klassista
johtamisen ydintä. Tehdään päätöksiä ja viedään ne läpi organisaation kaikilla tasoilla. Osallistaen, hyvän
leadershipin avulla, ihmisten kanssa.
KYLLÄ SE PÄÄTÖKSENTEKOKYKYÄ ON – SE EROTTELEE HYVÄT JA HUONO ORGANISAATIOT
HENKILÖSTÖTUOTTAVUUDEN JOHTAMISESSA JA SEN KAUTTA KANNATTAVUUDESSA.
Johdon päätökset ratkaisevat kaiken – olisiko kannattavuus päätösten paras motivaattori?
Johdon päätökset ovat siis tärkein osa henkilöstötuottavuuden johtamista. Olen monesti miettinyt
päätöksenteon esteitä – kiire tietysti on yleisin. Myös isoissa organisaatioissa olemme vastuuhenkilöiden
kanssa pohtineet syitä yksikönjohtajien passiivisuuteen. ja yleisin syy tuntuu olevan ”ei tämä kuulu mulle”.
Kuva 6 tarjoaa loistavan perusteen hyvälle johtamiselle – se on kannattavuuden kasvu!

Kuva 6. Henkilöstötuottavuuden johtamisen ja johtajuuden tasojen merkitys yrityksen kannattavuuteen.
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Kuva 6 on päätulos tutkimuksestamme Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018. (linkki). Kolme
johtamisen tasoa ja niiden sisällä johtajuuden tasot välttävä – hyvä. Yrityksen jakaantuvat suhteellisen
tasaisesti kolmeen pääluokkaan ja kuuteen alaluokkaan. Parhaan ja heikoimman alaryhmän ero
käyttökatteessa mitattuna 8,1%-yksikköä. Kun koko yritysryhmän käyttökatteen keskiarvo oli 9,1%, on
suhteellinen ero heikoimman ja parhaan ryhmän välillä plus/miinus 50%!
Kuva 6 tulosta kannattaa suhteuttaa liikevaihtoon ja todellisiin käyttökatteisiin. Jos ajatellaan tilannetta,
jossa on kuusi 2 M€:n liikevaihtoa tekevää yksikköä kuvan 2 mukaan, on parhaan yksikön käyttökate 254
000€ ja heikoimman 93 000€. Laskennan perustana 8,5%:n käyttökateprosentti ja 2M€:n yksikkökohtainen
liikevaihto.
254t€ on muuten 2,7 kertaa suurempi kuin 93t€ - tai 174% suurempi, ihan niin kuin halutaan laskea. Kun
käyttökatteesta vähennetään teoriassa samansuuruiset poistot ja rahoituskulut ja maksellaan verot,
muodostuu liikevoiton eroksi vielä huomattavasti 174%:ia suurempi.
Jos vielä jatketaan laskelmaa koko yrityksen suhteen, tarkoittaisi yksiköiden käyttökatteen nousu koko
yrityksen käyttökatteen kasvua 12,7%:iin. Koko yrityksen käyttökate kasvaisi 1,09M€:sta 1,53M€:oon.
434000 euron kasvu, joka prosentteina olisi 39,8%.
Voisiko tämä motivoida kaikkia johtajia johtamaan paremmin? Siis ensin tekemään päätöksiä tavoitteista,
vastuista, prosessien aktiivisuudesta. ja sitten toimimaan parempina ihmisjohtajina.

Suomalainen johtaminen - Management vai leadership?
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/suomalainen-johtaminen
Julkaistu 7.9.2019
Olin 5.9.2019 mukana Boardmanin Liikkeenjohdollisen tutkimusryhmän LJT:n 70 v juhlaseminaaria
”Johtamisen tulevaisuus”. Seminaarissa kuulimme useita alustuksia johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa,
painottuen Risto Siilasmaan tekoälyn hyödyntämisestä Janne Tienarin tulevaisuuden johtamisen
kompleksisuuteen.
Alustukset herättivät minut pohtimaan johtamisen perusteita jälleen kerran – mitä se management
(johtaminen) ja leadership (johtajuus) oikein ovat? Johtaa -verbihän on meillä suomen kielessä molemmat
osa-alueet kattava, samoin johtaja on henkilönä aktiivinen sekä managementissa että leadershipissa.
Itse näen managementille ja leadershipille selkeän eron sekä määritelmissä että organisaation käytännön
toiminnoissa. Management on johtamisjärjestelmä, päätöksiä, vastuita, mittareita, raportointia ja niiden
ohella aktiivisia prosesseja. Leadership on taas henkilökohtaista yhteyttä kahden henkilön välillä,
tavoitteiden sopimista, kannustamista, osallistamista ja empatiaa puolin ja toisin.
Pohdinnan avuksi uutta tutkimustietoa
Oheisten määritelmien mukaan olen tehnyt Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi Hussin kanssa
management tutkimusta vuodesta 2009 alkaen. Vuosina 2016 ja 2018 lisäsimme kyselypatteristoon myös
esimiestoiminnan yleisen arvion, sekä kysymykset esimiesten motivaatiosta ja osaamisesta alaisten
työhyvinvoinnin tukemisessa. Näin saimme otantaperusteisen aineiston suomalaisista yrityksistä, johon
vuonna 2018 pystyimme lisäämään myös yritysten toimialavertaillut tilinpäätöstiedot Bisnode Finlandin
isoista tietokannoista.
Pohdintani tukena on siis täydellinen aineisto – johtamisen käytänteet ja taso, johtajuuden taso,
henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn taso, sekä yritysten taloudellisen suorituskyvyn mittarit.
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Lähtökohtana johtamisen ja johtajuuden nelikenttä
Nelikenttä ei ole mitenkään ainutlaatuinen tapa hahmottaa kahden asian yhteyttä ja niinpä tein sellaisen
johtamisen ja johtajuuden suhteen. Johtamisen muuttujaksi valitsin henkilöstötuottavuuden johtamisen
kokonaisuudesta ”Johdon päätökset” – siis managementin ytimen. Johtajuuden tasoa peilasin esimiesten
kyvykkyydellä alaisten työhyvinvoinnin tukemisessa motivaation ja osaamisen yhdistelmänä. Käytännössä
jaottelin johtamisen ja johtajuuden muuttujat kahteen osaan keskiarvon ja keskihajonnan mukaan ja sen
jälkeen ristiintaulukoin muuttujat. Tulos nähdään Kuva 7.

Kuva 7. Managementin ja leadershipin tasojen ristiintaulukoinnin tulos.

Kuva 7 osoittaa, että 32 %:lla yrityksistä sekä johtaminen että johtajuus olivat hyvällä tasolla – siis yli
keskitason. Vastaavasti 30 % yrityksistä kuului alle keskitason johtamisen ja johtajuuden ryhmään. Kuvasta
nähdään myös, että yhdistelmä hyvä johtaminen, heikko johtajuus oli varsin harvinainen, ryhmään kuului
11 % yrityksistä.
Miten johtamisen ja johtajuuden yhdistelmä heijastui henkilöstöön ja kannattavuuteen?
Johtamisen ja johtajuuden vaikutusten pohdinnan lähtökohta minulla on yrityksen kannattavuus. ja
kannattavuuden kautta luonnollisesti kestävä yritykset arvon kasvu. Johtajuuden merkitys
henkilöstötyytyväisyyteen, ja laajemmin henkilöstötuottavuuteen on kiistaton. Oheisessa tarkastelussa
yhdistän nämä kaksi näkökulmaa.
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Kuva 8. Johtamisen ja johtajuuden yhteydet yrityksen kannattavuuteen, sekä henkilöstön motivaatioon, osaamiseen ja työkykyyn.

Kuva 8 on siis vaaka-akselilla kuvan 1 esittämät neljä johtamisen & johtajuuden yritysryhmää. Vasen
pystyakseli ja sininen viiva esittävät yritysten kannattavuutta, käyttökateprosenttia suhteessa toimialan
mediaanikäyttökateprosenttiin. Tässä tarkastelussa arvo 100% tarkoittaa toimialan (=kilpailijoiden) kanssa
samaa käyttökateprosenttia ja esimerkiksi 144% tarkoittaa 2 – 5 %-yksikköä kilpailijoita korkeampaa
käyttökateprosenttia toimialan kannattavuustason mukaan.
Oikealla pystyakselilla on esitetty yritysryhmien keskiarvot henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn,
sekä työpaikan ilmapiirin kannustavuuden suhteen.
Kuva 8 tulosten tulkinta on mielenkiintoinen. Ensinnäkin tulokset ovat kannattavuuden suhteen todella
loogiset, näin on kirjoitettu tutkimusraporteissa (linkki) ja useissa blogiteksteissäni, joista esimerkki tässä.
Hyvä johtaminen ja siihen yhdistyvä hyvä johtajuus heijastuvat parhaaseen kannattavuuteen. Ja vastaavasti
huono johtaminen ja huono johtajuus heikentävät kannattavuutta. Ei siis mitään uutta.
Mutta uutta on se, että huono johtaminen ja hyvä johtajuus ovat yhteydessä parhaaseen henkilöstön
motivaatioon, osaamiseen ja työkykyyn, sekä työpaikan ilmapiiriin. Ero muihin ryhmiin on tilastollisesti
merkitsevä - ei siis sattumaan. Mutta samalla yritysten kannattavuus on samalla tasolla kuin kilpailijoilla –
käyttökate 101% toimialan mediaanista. Hyvä leadership & huono management ➔ hyvä
henkilöstötuottavuus ja fiilis, mutta keskitason kannattavuus. Voisiko tulosta tulkinta seuraavasti

hyvä johtajuus (leadership) ilman hyvää johtamista (management) tukee motivaatiota ja fiilistä,
mutta ei nosta kannattavuutta
Näin sen ainakin minä tulkitsen.
Jos tarkastellaan Kuva 8 oikeaa laitaa, hyvän johtamisen ja hyvän johtajuuden ryhmää, nähdään ryhmän
yrityksillä erinomainen kannattavuus ja hyvän keskitason henkilöstötuottavuus ja ilmapiiri. Tulkintani on
tässä selkeä:
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hyvä johtajuus (leadership) ja hyvä johtaminen (management) yhdessä tukevat motivaatiota ja
fiilistä riittävästi ja nostavat kannattavuuden kilpailijoita korkeammalle tasolle.
Ovatko tulkintani oikeita?
edellä esitin kaksi tulkintaa, joiden oikeellisuutta voidaan luonnollisesti kriittisesti arvioida.
Menetelmällisesti olen aika vahvoilla; satunnaisotannalla valitut 150 suomalaista yritystä ja niille koko
yrityskuntaa kattavan tilinpäätösaineiston benchmarkdata. Johtamisen validoitu menetelmä tuke
johtamisen tasoluokkien jaon oikeellisuutta. Johtajuuden osalta arvio perustuu tutkimukseen vastanneiden
arvioihin, joka voi aiheuttaa kaksijaon keskivaiheilla pientä huojuntaa. Itse katson, että aineisto on
kokonaisuudessaan riittävän pätevä tulkintojeni pohjaksi.
Jos data on kunnossa, ovat tulokset kiistattomia. Hyvän johtamisen ja hyvän johtajuuden yhdistelmä on
kannattavuuden ja kestävän kasvun varmistaja. Huono johtaminen hyvään johtajuuteen yhdistettynä
tuottaa mukavaa fiilistä, mutta töiden puolella sujuvuus ja tehokkuus ovat vain keskitasoa.
henkilöstötuottavuuden johtamisen mallissa johdon päätökset ovat päätöksiä tavoitteista, vastuista ja
mittareista, sekä ihmisten huomioon ottamista strategiatyössä, esimiesten ja henkilöstön koulutuksessa
sekä kehityskeskusteluissa. Näillä päätöksillä on vahva yhteys kannattavuuteen, sen olemme jo kahdella
erillisellä tutkimuksella osoittaneet, Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018, sekä Johtaminen ja
tuottavuus 2019.
Ovatko johtopäätökset myös loogisia?
Omat johtopäätökseni tuloksista ovat mielestäni kovin loogisia
1. johtamisen tasoa tulee kehittää jatkuvasti, ja samalla
2. johtajuuden tasoa tulee nostaa koko ajan
Kaksi erillistä asiaa, jota nivoutuvat yhdeksi johtajan ja esimiehen työksi. Päätettyjä tavoitteita, aktiivisia
prosesseja, jatkuvaa kehittämistä, muutosten mittaamista, oppimista, tulkintaa, uusi päätöksiä. Jatkuvasti.

Strategia syö fiiliksen aamupalaksi
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/strategia-syo-fiiliksen-aamupalaksi
Julkaistu 22.2.2019
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen yllättävin yksittäinen tulos oli yrityksen
henkilöstötuottavuuden tason ja kannattavuuden yhteys. Henkilöstötuottavuudeltaan parhaat yritykset
eivät olleet kannattavimpia, vaan paras kannattavuus saavutettiin keskitason henkilöstötuottavuudella.
Tämä tulos oli vahvasti ristiriidassa aikaisempien tulostemme kanssa, sekä rakennusalalla, että sotepalveluissa parempi henkilöstötuottavuus heijastui parempana kannattavuutena. Miksi nyt ei näin ollut –
sitä lähdin syväanalysoimaan.
Lyhyt taustoitus
Teimme Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen tiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi
ja Juhani Ilmarinen. Tutkimuksessa kartoitimme yritysten strategisia linjauksia, johtamisen päätöksiä ja
laskimme tilinpäätöksistä kannattavuuden suhteessa saman toimialan yrityksiin. Henkilöstötuottavuus
kartoitettiin kysymällä henkilöstön osaamisen, motivaation ja työkyvyn taso viisitasoisilla (erittäin heikko –
erittäin hyvä) kysymyksillä, joista laskettiin Henkilöstötuottavuusindeksi, HTI. Menetelmä löytyy
tutkimuksen laajasta tulosraportista sivulta 79.
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Henkilöstötuottavuusindeksi, HTI oli heikon / välttävän tason yrityksissä keskimäärin 46, keskitason
yrityksissä 52 ja hyvän / erinomaisen tason yrityksissä 58. Erot olivat siis vain reilu 10 % suuntaansa
keskitasosta laskettaessa. Ilmapiirin kannustavuus vaihteli tasoryhmissä HTI:n suuntaisesti ollen alatasolla
keskimäärin 3,29, keskitasolla 3,89 ja ylätasolla 4,18.
Keskitason henkilöstötuottavuus toi parhaan kannattavuuden
Kuva 9 kiteytyy tutkimuksemme ristiriitainen tulos, keskitason HTI toi parhaan kannattavuuden. Tähän
lähdin etsimään syitä analysoimalla HTI:n kolmen tasoluokan yritysten strategisia linjauksia ja johtamisen
käytänteitä.

Kuva 9. Yritysten kannattavuus henkilöstötuottavuuden HTI:n tasoluokissa.

Yritykset jakaantuivat HTI:n tasoluokkiin tasaisesti, heikkoon / välttävään luokkaan kuului 33 % yrityksistä,
keskitasoon 35 % ja hyvään / erinomaiseen luokkaan 32 % yrityksistä. Tämä antoi hyvän pohjan
tasoluokkien erojen analysoimiseen.
Kannattavin tasoluokka painotti liiketoiminnan tuloksellisuutta ja asiajohtamista
Kartoitimme tutkimuksessa yritysten toimitusjohtajilta strategisia priorisointeja sekä liiketoiminnan että
henkilöstön johtamisen kannalta. Liiketoimintastrategian linjauksissa keskitason HTI-luokan yritykset
erottuivat muista, ne priorisoivat muita enemmän liiketoiminnallista kilpailukykyä ja taloudellista
tuloksellisuutta. HTI:n keskitason yrityksistä 63 % nosti kilpailukyvyn tärkeimmäksi liiketoimintastrategian
osa-alueeksi, kun luku muissa HTI-tason yrityksissä oli 30 %:n luokkaa.
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Kuva 10. Yritysten tärkeimpien liiketoimintastrategian painopisteiden osuudet HTI:n eri tasoluokkien yrityksissä.

Kuva 10 tulkinta on selkeä: kun linjaat kilpailukyvyn tärkeimmäksi strategiseksi asiaksi, saavutat muita
paremman kannattavuuden.
Toinen strategiaa kartoittanut kysymyskokonaisuus oli henkilöstön johtamisen painopisteet. Kysymyksessä
oli neljä osa-aluetta, jotka yhdistin tässä analyysissä seuraavasti; Henkilöstön osaaminen ja työpaikan
ilmapiiri Ja osallistava, henkilöstöä tukeva johtaminen oli ensimmäinen kysymyspari, asioiden johtaminen ja
tiukka henkilöstökulujen hallinta oli vastaavasti toinen kysymyspari. Erot HTI:n tasoluokissa nähdään Kuva
11.

Kuva 11. Henkilöstön johtamisen strategisten linjausten erot HTI:n mukaan jaetuissa yritysten tasoluokissa.

Kuva 11 osoittaa, että keskitason HTI-luokka eroaa muista luokista selkeästi; keskitason yritykset
painottavat muita enemmän asiajohtamista ja henkilöstökulujen kulukuria ja vastaavasti vähemmän
osallistavaa johtamista, osaamista ja ilmapiiriä. HTI:n keskitason yritykset ovat siten vähän ”kovempia”
henkilöstön johtamisessa, kuin muut.
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Johtamisen peruspäätöksissä on myös eroja
Strategisten linjausten ohella HTI:n tasoluokkien yritykset eroavat henkilöstötuottavuuden johtamisen
peruspäätösten tekemisessä Kuva 12 mukaan.

Kuva 12. Henkilöstötuottavuuden johtamisen peruspäätösten tehneet henkilöstötuottavuuden tason mukaan.

Kuva 12 osoittaa, että keskitason HTI-yritykset ovat päättäneet muita tasoluokkien enemmän toiminnan
tavoitteet, esimiesten roolin ja mittareiden käytön. Keskitason yrityksissä johtaminen (=management) on
siis paremmalla tasolla, kuin henkilöstötuottavuuden ala- tai ylätason yrityksissä on. Erityisen suuri ero oli
tavoitteiden päättäneiden yritysten osuudessa. Myös esimiesroolin päätökset olivat mielenkiintoisia;
keskitason yrityksistä puolet oli päättänyt esimiehille vastuun, kun luku hyvän HTI-tason yrityksissä oli 30 %.
Mitä opimme tästä
Kuten alussa kirjoitin, oli henkilöstötuottavuuden tason ja kannattavuuden yhteys tutkimuksemme
ristiriitaisin tulos. Tämä analyysi toi kokonaisuuteen lisää ymmärrystä, jonka mukaan voisi sanoa:
STRATEGIA SYÖ HYVÄN FIILIKSEN AAMUPALAKSI
Perustana tälle erästä tunnettua lausahdusta muistuttavalle sloganille on kuvan 2 tulokset. Kuva 2 osoitti,
että keskitason HTI-yritykset haluavat kilpailukykyä, he haluavat voittaa kilpailijansa. Ja tässä strategia syö
hyvän fiiliksen aamupalaksi – HTI:n lisäksi ylätason yrityksissä ilmapiiri oli parempi, kuin keskitason
yrityksissä. Mutta kannattavuus kilpailijoihin verrattuna heikompi kuin keskitason HTI-yrityksissä.
Toisaalta tulokset osoittavat, että JOHTAMINEN tuo tulosta. Kuva 4 osoitti, että keskitason HTI-yrityksissä
tavoitteen ja esimiesroolin päättäminen on muita tasoluokkia paremmalla tasolla.
Nämä tulokset ovat selkeitä tuloksia – näin satunnaisotannalla valitut toimitusjohtajat vastasivat. Tulkinnat
ovat minun kynästäni ja niistä voidaan olla eri mieltä.
Miksi yrityksille riittää vähän parempi tulos, kuin kilpailijoille?
Näiden tulosten mukaan voidaan myös kysyä ”Miksi yrityksille riittää vähän parempi tulos, kuin
kilpailijoille?” Miksei yritykset tavoittele selkeästi parempaa tulosta? Miksi melko hyvä riittää, kun
henkilöstön kyvykkyyksien puolesta voisi saavuttaa enemmän?
Nämä kysymykset kietoutuvat pk-yritysten yleiseen kasvun ja intohimon tasoon – liian monelle riittää ”ihan
kiva taso”. Tätä tavoitteellisuutta tulisi kaikin keinoin kehittää, sillä siitä seuraisi parempaa johtamista,
parempaa liiketoimintaa ja parempaa tulosta.
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Osaamispääoman johtaminen
Linkki https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/osaamispaaoma
Julkaistu 5.5.2019
Twitterin aktiivisessa #lauantaipöhinä ryhmässä keskusteltiin eilen ja tänään (4.5. ja 5.5.2019) Antti
Palkenin aloitteesta tulevaisuuden johtajuudesta ja laajasti liiketoiminnan uusista vaatimuksista. Keskustelu
virtasi ehkä tavanomaistakin aktiivisemmin ja päätyi yhdessä twiittivirrassa osaamispääomaan, kiitos
sytykkeistä Iiro Mäenpää ja Marjo Huhtala. Ja siitähän se idea sitten lähti – palasin vuonna 2006 Hankenilla
tekemääni väitöskirjaan ja sen tuloksiin. Kolmannessa twiitissä lupasin blogata aiheesta – ja täältä siis
pesee.
Osaamispääoman tieteellinen tausta
Osaamispääoman (Intellectual Capital) ilmiö on ollut olemassa koko teollisen aikakauden ajan yritysten
goodwillin muodossa. Yrityksistä maksettiin enemmän, kuin niiden tilinpäätösluvut olisivat antaneet olettaa
– jostakin se ylimääräinen arvo tuli. 1980-luvun lopussa kirjoitettiin ensimmäisiä malleja osaamispääomasta
(tai aineettomasta pääomasta (Intangible Assets) ), näiden edelläkävijöiden joukossa oli mm. ruotsalainen
Karl-Erik Sveiby. Oma polkuni tangeerasi Karl-Erikin kanssa 2003-2006, kun hän oli Hankenilla toinen
väitöskirjani ohjaaja Guy Ahosen ohella. Olin enemmän kuin onnekas!
1990-luvulla osaamispääoman mallintaminen, mittaaminen ja johtamisen perusteet olivat kiivaan
kehitystyön kohteena. Kaplanin ja Nortonin uraauurtava tasapainotettu tuloskortti -malli on ehkä
laajimmalle levinnyt IC:n mittaamiseen ja johtamiseen liittyvä innovaatio. Muita alan suuria nimiä olivat jo
mainittu Karl-Erik Sveiby (www.sveiby.com), Edvinsson & Malone, sekä Nonaka & Takeuchi. Kuvaus IC:n
askelmista lähdeviitteineen löytyy väitöskirjani sivulta 23.
Vuosituhannen alussa osaamispääoman terminologiaa vakiinnutettiin eurooppalaisen Meritum -projektin
kautta ja suomalaista näkemystä mukaileva kokonaisuus on Kuva 13.

Kuva 13. Osaamispääoman osa-alueet.

Osaamispääoma muodostuu siis inhimillisestä pääomasta, rakennepääomasta ja suhdepääomasta. Monissa
keskusteluissa inhimillinen pääoma koetaan pelkkänä osaamisena, mutta toki siihen sisältyvät myös
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oppimis- ja muutoskyky ja innovatiivisuus. Tietynlaisia perustoja ovat asenteet ja arvot, sekä terveys ja
työkyky.
Rakennepääoma koostuu sekä näkymättömistä ilmiöistä (kulttuuri, ilmapiiri, johtajuus), että
konkreettisemmista järjestelmistä (esim. tieto- ja laatujärjestelmä).
Suhdepääomaa on kaikki organisaation ulkopuolinen, tärkeimpänä asiakkaat ja eri yhteistyökumppanit.
Yrityskuva, brändi, markkinaosuus – ja markkinoiden luottamus ovat myös tärkeitä rakennepääoman osia.
Osaamispääoma on arvoa
Kuva 13 osoittaa myös osaamispääoman arvon mekanismin - se muodostuu tasapainoisesti inhimillisen,
rakenne- ja suhdepääoman yhdistelmänä. Tuo arvo näkyy pörssiyritysten omaa pääomaa huomattavasti
suurempana kokonaisarvona. Tämä market to book -value on monilla aloilla 5-10 kertainen. Voisi kai
yleistäen sanoa, että “markkinat” arvioivat yrityksen tulevaa arvoa pörssikurssin kautta. Mihin tämä
kuuluisa ”markkinoiden arvio” kulloinkin perustuu, on eri blogin asia – mutta tieteellisesti arvo muodostuu
inhimillisen, rakenne- ja suhdepääoman yhdistelmänä.
Osaamispääoman johtaminen – the one and only original knowledge management
Koska osaamispääoma kasvattaa yrityksen arvoa, on sen johtaminen erityisen tärkeää. Näin pohtivat monet
alan gurut 1990-luvun lopulla ja toki myös 2000-luvulla. Erilaisia osaamispääoman sisältö- ja
johtamismalleja on tehty kymmeniä, yksittäisiä mittareita on satoja. Kuuluisin mittaristo on
Kaplan&Nortonin Balances Scorecard, jonka antamaa mahdollisuutta ei tosin kokonaisuudessaan yleensä
hyödynnetä.
Kuva 1 antaa vastauksen myös osaamispääoman johtamiseen – se on tietojohtamista alkuperäisen
knowledge managementin mukaan. Siinä mitataan ja johdetaan kaikkia osaamispääoman osa-alueita
tasapainoisesti liiketoiminnan vaatimalla dynaamisuudella. Tämä vastaa hyvin nykyisen ja tulevan
liiketoiminnan vaatimuksiin – tiedetään kaikki oleellinen koko ajan!
Johtamisen askelmat
Osaamispääoman johtamisen rakentaminen voidaan kuvata neljän askelman kautta
1. Osaamispääoman määrittäminen – mitä strategian toteuttaminen edellyttää ihmisiltä ja
organisaatiolta
Pohditaan liiketoiminnan vaatimat henkilöstön ja organisaation kyvykkyydet ja ulkoisen maailman
vaatimukset. Hyvä lähtökohta tälle pohdinnalle on kuvan 1 mukainen perusmalli, jota muokataan
mahdollisimman hyvin yrityksen haasteisiin vastaavaksi.
2. Rakennepääoma
Rakennepääoman alla määritetään – ja päätetään johtamisen peruselementit – tavoitteet, vastuut,
resurssit, prosessit, mittarit. Näistä muodostuu johtamismatriisi, joka kuvaa kokonaisuutta ja toimii
mittareiden koostamisen alustana.
Tässä kohdassa päätetään myös johtamisen malli; mennäänkö perinteisellä linjajohtamisen mallilla, vai
edetäänkö esimerkiksi tiimien itseohjautuvuuteen?
Johtamismallin ohella johtajuus on tärkeä kuvata – hyvä johtajuus on osaamispääoman jokapäiväisen tuen
ja freesauksen väline. Johtajuus tukee inhimillisen pääoman kasvua.
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3. Inhimillinen pääoma
Inhimillinen pääoma kattaa työn ja elämän perusasioita (arvot, asenteet – terveys, työkyky) ja selkeämmin
yrityskohtaisesti määrittyvät osaamisen, oppimis- ja muutoskyvyn ja innovatiivisuuden elementit. Itse
linjaisin pitkälti siten, että inhimillinen pääoma on henkilöstötuottavuutta.
4. Suhdepääoma
Yritystoiminnan nykyiset tulokset tehdään inhimillisen ja rakennepääoman kautta – tulevaisuuden arvo
kasvaa suhdepääoman avulla. Tulevaisuuden potentiaalit kasvavat asiakashyödyn ja -uskollisuuden, sekä
laajemmin vahvan brändin ja luotettavan toimittajaverkoston ja osin jopa yhteiskuntasuhteiden kautta.
Osaamispääoman mittaamisen ydin
Osaamispääoman mittaamisen ydin voidaan kiteyttää jo aikaisemmin mainitsemaani sloganiin: tiedetään
kaikki oleellinen koko ajan! Rakennetaan joustava datavirta henkilöstön, organisaation, asiakkaiden ja
muiden sidosryhmien datasta ja muokataan siitä muutoksia visualisoiva kaikkien tekijöiden työväline.
Kaikilla tekijöillä tarkoitan omistajia / hallitusta, johtoa, esimiehiä, asiantuntijoita ja henkilöstöä.
Kokonaisuus voisi näyttää tältä
Osaamispääoman kokonaisuutta voidaan esittää Kuva 14 mukaan. Käytän kuvassa itselleni vakiintuneita
termejä henkilöstötuottavuus, johtajuus ja asiakashyöty inhimillisen, rakenne- ja suhdepääoman sijasta.

Kuva 14. Malli osaamispääoman käytännön johtamisesta.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2019

24

Innovaatioiden johtaminen
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/innovaatiojohtaminen
Julkaistu 11.10.2019
Olin 8.10.2019 alustamassa ja keskustelemassa johtamisesta ja innovaatioista Perheyritysten liitossa.
Paikalla oli innokas joukko yritysten omistajia ja eri rooleissa työtä tekeviä yrittäjiä, sekä tilaisuuden
mahdollistajien Fennian ja Elon edustajat.
Kirjaan tähän keskustelun tärkeimmät pointit omien tutkimustulosten kera.
Onko innovaatioita kolmea sorttia?
Meillä jokaisella on oma näkemys innovaatioista ja niinpä minäkin esitin omani. Väliotsikon tapaan kysyn,
onko niitä kolme eri kategoriaa. Tilaisuudessa sain varovaisen hyväksynnän jaottelulleni.
1. Todelliset uudet innovaatiot tulevat enemmän tai vähemmän ”out of the box”. Toimialan
liiketoimintamallien disruptio voi olla kova innovaatio, joskus teknologinen oivallus antaa pohjan
innovaatiolle. Näitä esimerkkejä ovat esimerkiksi Applen iPhone ja monet alustatalouden toimijat.
Onko niin, että todellisen innovaation tekijä on sopivasti erilainen, kuin alan muut tuotekehittäjät.
Tutkijan sijasta muotoilija, liiketoimintaosaajan sijasta koodaaja – esimerkiksi. Yksi tehokas tapa
uusien innovaatioiden löytämiseen on jatkuva ja määrätietoinen kokeileminen – niin tuotteiden
kuin palvelumallienkin.
2. Toinen innovaatioiden luokka on kovan ja tavoitteellisen tuotekehityksen tuottamat innovaatiot.
Lääketieteellisen tutkimuksen tulokset, materiaalien rakenteen muokkaaminen, uudet teknologiat
jne. Näissä on oleellista erinomaisen osaamisen ohella tavoitteellinen johtaminen, tilanteeseen
sopiva esimiestyö ja ihmisten motivointi niin työn tulosten kuin taloudellisten insentiivien kautta.
3. Kolmas innovaatioiden luokka ovat arjen pienet innovaatiot– työ sujuvoittaminen, asiakaspalvelun
uusi twisti tai materiaalin käyttöaste nousu. Pieniä muutoksia arjessa, joita jokainen voi tehdä.
Tässäkin lähtökohtana on johtaminen, vastuun – tai vähintään luvan antaminen ihmisille
innovointiin. Ihmisten kuuntelu perinteistä aloitelaatikkoa aktiivisemmin – ihmisten huomioon
ottaminen, inhimillisyys.
Mitä innovointi edellyttää ihmisiltä ja johtamiselta?
Keskustelimme perheyrittäjien kanssa innovoinnin edellytyksistä ja innovaatioiden johtamisesta. Näissä
kysymyksissä porukka oli yksimielistä: innovointi edellyttää hyvää motivaatiota, rautaista osaamista ja
ennakkoluulotonta asennetta! Näiden kyvykkyyksien johtamisessa korostuvat kehittämisen vastuiden
päättäminen, innovoinnin – myös epäonnistumisten salliminen ja toimitusjohtajan positiivinen asenne
uuden kehittämiseen. Toimitusjohtajan merkitys on luonnollisesti sitä suurempi, mitä pienempi yritys on.
Oma tutkimusdataan pohjautuva näkemykseni
Olin ennen tilaisuutta louhinut tutkimustietokannoistani esiin innovaatiokyvykkyyden ja sen johtamisen
indikaattorit. Mielestäni sain aikaan riittävän hyvät muuttujat.
Innovaatiofaktoriin sisällytin neljä osa-aluetta: ihmisten motivaatio, työstä innostuneisuus; omaan työhön
vaikutusmahdollisuudet; mahdollisuus omien kykyjen ja taitojen käyttämiseen työssä; sekä yhteinen uusien
työtapojen kehittämisen aktiivisuus.
Johtajuuteen sisältyi esimies antaman palautteen taso, sekä esimiehen luottamus henkilöön.
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Innovaatioiden johtamisen kokonaisuus rakentui tavoitteiden päättämisestä osaamisen ja työn sisällön
kehittämisessä; esimiesten vastuusta alaisten osaamisen kehittämisessä ja motivaation tukemisessa; sekä
jatkuva kehittämisen aktiivisuudesta työhön ja työn kehittämiseen liittyvissä asioissa sekä osaamisen
kehittämiseen ja jakamiseen liittyvissä asioissa.
Esimiehen luottamus nostaa innovaatiokyvykkyyttä
Innovaatiokyvyn ja johtajuuden aineistona toimi reilun sadan yrityksen työyhteisökyselyjen yritysdata.
Innovaatiokyvyn muuttuja oli tilastollisesti erittäin pätevä; jakauma oli kaunis ja normaali. tulosten
helppolukuisuutta varten tein muuttujalle suhteellisen skaalan, jossa keskitaso oli 50 %.
Johtajuuden merkitystä analysoin sekä esimiehen antaman palautteen ja luottamuksen suhteen. Tulokset
olivat hyvin samansuuntaisia, mutta esimiehen luottamus henkilöstöön oli hieman vahvempi
innovaatiokyvykkyyden tukija.

Kuva 15. Esimiesten luottamuksen ja innovaatiokyvykkyyden yhteys.

Kuva 15. nähdään esimiehen luottamuksen suuri merkitys innovaatiokyvykkyyteen. Merkitys on jopa
”kiihtyvä”, tosi hyvä luottamus nostaa innovaatiokyky selkeästi ylöspäin. Mielenkiintoista on myös havaita
esimiehen luottamuksen numeroarvot eri viidesosissa. Toiseksi alimmassa ryhmässä esimiehen
luottamuksen numeroarvot olivat välillä 3,79 – 3,94; parhaassa ryhmässä vastaavasti yli 4,23. Vain kolmen
kymmenyksen ero oli erittäin merkitsevä – vaikutus innovaatiokyvykkyyteen 25 %. Tämä korostaa
henkilöstötutkimusten hyvän ”numerolukutaidon” merkitystä.
Hyvä johtaminen on oivallinen tapa nostaa esimiestoiminnan tasoa!
Jos kerran esimiestoiminnalla on iso vaikutus innovatiivisuuteen, on varmaan hyvä nostaa
esimiestoiminnan tasoa. Hyvä – ja käytännössä ainoa tapa tähän on hyvä johtaminen.
Kuva 16 on kuvattu johtamisen ja johtajuuden yhteyttä. aineistona yli 1100 yrityksen vastaukset
Henkilöstötuottavuuden johtaminen tutkimuksiin vuosina 2012-2018.
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Kuva 16. Johdon päätösten yhteys esimiestoimintaan (vas), sekä johdon strategiatyön yhteys esimiesten motivaation ja osaamiseen
tasoon (oik).

Johdon päätöksiin sisältyvät päätökset toiminnan sisällöistä, tavoitteista, esimiesroolista ja mittareista; sekä
työhyvinvoinnin painottaminen johdon strategiatyössä, esimiesten ja henkilöstön koulutuksessa,
kehityskeskusteluissa ja työn kuormituksen hallinnassa. Tulos Kuva 16 vasemmassa kuvassa osoittaa, että
vasta paras johtaminen on kyllin hyvää esimiestoiminnan tason varmistamiseksi.
Kuva 16 oikeanpuoleinen tulos on mielenkiintoinen; kun työhyvinvointi on vahvasti johdon agendalla
strategiatyössä, on esimiesten motivaatio ja osaaminen alaisten tukemisessa korkealla. Näillä asioilla ei
näennäisesti ole mitään yhteyttä, mutta johdon kiinnostus tukee esimiehiä monella tavalla.
Innovaatiojohtaminen on osa johtamista
Väliotsikkoni tuntuu varmaan hölmöltä – totta kai innovaatiojohtaminen on osa johtamista. Mutta sen
verran siinä on totuuden siementä, että ilman hyvää johtamista ei ole hyvää innovaatiojohtamista.
Määrittelin innovaatiojohtamisen osa-alueet jo aikaisemmin ja nyt esitän analyysin tuloksen – johdon
strategiatyöhön sieltä taas esiin tupsahtaa!
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Kuva 17. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen yhteys innovaatiojohtamisen tasoon.

Kuva 17 tulkinta etenee siten, että ”paljon” työhyvinvointia huomioon ottavista yrityksistä 67%:lla on
innovaatiojohtaminen hyvää tasoa. ”Ei lainkaan” työhyvinvointia huomioon ottavista yrityksistä kyseinen
osuus on 16%. Johto määrittää strategiatyössään siis myös innovaatiojohtamisen tason. Tulos pätee
vakiintuneissa yrityksissä – puhtaat startup -yritykset ovat varmaan eri asia.
Niin ja huomion arvoista on tietenkin se, että Kuva 17 ”paljon” yrityksiä on 10 % kaikista yrityksistä –
kirittävää riittää!
Johtamisen ja johtajuuden ydinasiat
Perheyritysillan päätteeksi keskustelimme johtamisen ja johtajuuden ydinmääritteistä. Suomen kielellä
nämä kaksi menevät helposti sekaisin, in english ero on selkeämpi; management vs leadership. Päädyimme
seuraaviin ydinasioihin, kun tarkastelun linssinä oli innovaatioiden mahdollistaminen.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2019

28

Strategia ja osaaminen – nyt ja tulevaisuudessa
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/strategia-ja-osaaminen
Julkaistu 25.10.2019
Osallistuin eilen 24.10.2019 Suomalaisen työn liiton kutsumana skenaariotyöpajakeskusteluun suomalaisen
työelämän mahdollisista kehityskuluista. Keskustelun viitekehyksenä oli Suomalaisen työn indikaattori,
jonka jatkosta keskustelimme isohkolla asiantuntijaporukalla.
Nostan tässä esiin muutaman keskustelun teeman, joihin kaivoin tutkimustietokannoistani vähän faktaa –
mitäpä muutakaan.
Yrityksen uudistumishakuisuus linjaa osaaminen johtamista
Työelämän osaamisen murros on meneillään ja se nopeutuu jatkossa. Perinteinen ammattiin opiskelu ja
luokkahuoneessa tapahtuva täydennyskoulutus ovat vain hyvä pohja laajemmalle osaamisen
uudistamiselle.
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksessa kartoitimme mm. yritysten strategisia painotuksia
ja osaamisen johtamisen aktiivisuutta. Uudistumishakuisuus ja vakaus olivat yksi vastinpari, jonka suhteen
analysoin osaamisen johtamisen toimia.

Kuva 18. Strategisen osaamisen kartoittamisen ja työnkiertojärjestelmän aktiivisuus uudistumishakuisuuden ja vakauden mukaan.
Kuvan %-luvut viittaavat yritysten %-osuuteen eri alaryhmissä, esim. uudistumishakuisista yrityksistä 67%:ssa strategisen osaamisen
kartoitukset tehtiin lähes kaikille tai koko henkilöstölle.

Kuva 18 osoittaa selkeästi, että uudistumishakuiset yritykset pohtivat koko henkilöstön strategisia
osaamisia, kun taas vakauteen pyrkivät kouluttavat ihmisiä mm. työnkierron avulla. Sama trendi oli
havaittavissa muidenkin työssä oppimisen menetelmien suhteen.
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Strateginen linjaus – uudistuminen tai paikallaan pysyminen – siis vaikuttavat suuresti tulevaisuuden
osaamisen pohtimiseen. Vakauteen tyytyvät kouluttavat ihmisiä nykyisen osaamisen suhteen.
Johdon strategiatyön ihmispainotteisuus heijastuu johtoryhmäraportointiin
Johtaminen ja strategia toistuivat eilisessä keskustelussa varsin usein, Niinpä analysoin jo mainitusta
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksesta johdon strategiatyön ihmispainotteisuuden
yhteyden johtoryhmäraportoinnin toimintatapoihin.

Kuva 19. Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden raportointi johtoryhmän jokaisessa kokouksessa johdon strategiatyön
työhyvinvointipainotuksen mukaan

Kuva 19 osoittaa huikeat erot johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen mukaan. Yrityksissä, joissa
työhyvinvointi on otettu huomioon strategiatyössä ”paljon”, 73% raportoi osaamisesta jokaisessa
johtoryhmän kokouksessa. ”Kohtalaisesti” työhyvinvointia painottavista yrityksistä osuus on 34 % ja
”vähän” painottavista 23 %. Erot ovat melkoisen isoja!
Toinen mielenkiintoinen havainto on henkilöstötuottavuuden eri osa-alueiden raportointiaktiivisuus, siis
johdon kiinnostuneisuus eri asioista. Osaaminen on kiinnostavin ja työkyky vähiten kiinnostava.
Johdon strategiatyön painotus linjaa osaamisen ja muiden henkilöstötuottavuuteen liittyvien osa-alueiden
raportointia – ja siis johtamisen aktiivisutta.
Onko merkityksellinen työ arvostusta ja työhön vaikuttamista?
Työn merkityksellisyydestä keskusteltiin myös paljon, onhan se Suomalaisen työn liiton Suomalaisen työn
indikaattori yksi ydin. Todettiin merkityksellisyyden olevan nuorille tärkeää, mutta samalla muistutettiin,
että tärkeää se on vähän vanhemmillekin!
Omissa tutkimusaineostoissani merkityksellisyyttä ei ole muuttujana juurikaan mukana, joten koostin sen
yhdistämällä ihmisen arvostuksen ja työhön vaikuttamisen muuttujat. Ja analysoin, mitkä asiat vaikuttivat
tuon tekemäni merkityksellisyysmuuttujan tasoon. Regressioanalyysi sen todisti: työpaikan avoin
keskusteluilmapiiri ja esimiehen taholta koettu luottamus olivat merkityksellisyyden taustalla.
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Kuva 20. Työyhteisön avoin keskustelukulttuuri ja esimiehen luottamus tukevat koettua arvostusta ja työhön vaikuttamisen
mahdollisuuksia.

Kuva 20 osoittaa selkeästi sen, että parhaat arvioit (4 ja 5) työyhteisön avoimuudessa ja esimiehen
luottamuksessa yhdistyvät parhaaseen merkityksellisyyteen (arvostukseen ja työhön vaikuttamiseen).
Isossa vastaaja-aineistossa (lähes 10000 ihmistä) graafi rakentuu nätisti asteittain.
Seuraava kysymys onkin sitten, miten rakennetaan avoimuutta työyhteisöön ja luottamusta esimieheen.
Vastaukseni on johtamisen periaatteet, hyvä leadership ja tietysti jokaisen ihmisen avoin aktiivisuus.
Yhteisellä tekemisellä nämä kaikki syntyvät, mutta yrityksessä kaikki voi alkaa johtajien päätöksistä.
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Henkilöstötuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen
Linkki: https://www.vibemetrics.com/uutiset/henkilostotuottavuuden-mittaaminen-ja-kehittaminen/
Julkaistu 26.11.2019
Henkilöstötuottavuuden määrittämisen taustalla oli iänikuinen keskustelu henkilöstön merkityksestä
yrityksen tuloksellisuudelle. Siitä on keskusteltu eri viitekehyksien kautta ja pyritty todistamaan ihmisten ja
ihmistyön osuus yrityksen tuloksellisuudesta. Pahimmillaan ihmisten merkitystä on todisteltu pienten tai
vähenevien sairauspoissaolojen kautta – ikään kuin työssä vietetty aika olisi jokaisella yhtä tehokasta ja
tuottavaa.
Muutaman vuoden pohdinnan jälkeen määrittelimme
henkilöstötuottavuuden henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi,
joka koostuu motivaatiosta, osaamisesta ja työkyvystä (Aura,
Ahonen & Hussi 2015). Motivaatioon sisältyy työn innostavuus
ja työnantajaan sitoutuminen, osaamiseen ammattitaito ja
omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuus, työkyky on koettu
työkyky suhteessa elinikäiseen parhaaseen.
Henkilöstötuottavuuden eri osa-alueiden tilaa kartoitetaan
viidellä kysymyksellä ja henkilöstötuottavuutta kuvaava
tunnusluku (henkilöstötuottavuusindeksi, HTI) lasketaan
näiden kysymysten vastausten pistemäärien mukaan.
Laskukaavan perusteella HTI:ta voidaan kuvata oheisen kuution
mukaan – mitä parempi henkilöstötuottavuus, sitä suurempi
kuutio.
Lopullisessa laskennassa henkilöstötuottavuusindeksi ilmaistaan skaalalla 0–100. Henkilökohtaisten
vastausten keskiarvon perusteella lasketaan vastaavasti yrityskohtainen tunnusluku.
Hyvä johtaminen ja johtajuus kasvattavat henkilöstötuottavuutta
Vuonna 2015 tehdyn perustutkimuksen ja sitä seuranneiden tutkimusten ja yrityskohtaisten analyysien
tulokset ovat yhteneviä: koettu hyvä esimiestyö nostaa henkilöstötuottavuutta. Paras johtajuus nostaa
HTI:ta kolmanneksella, heikoin johtajuus taas puolittaa HTI:n – esimiestyön vaikutus on siis todella iso.
Tutkimuksista tiedämme lisäksi, että hyvä johtaminen tukee esimiesten resursseja, osaamista ja
motivaatiota. Hyvä johtaminen kehittää johtajuutta, joka kehittää henkilöstötuottavuutta. Tämä
johtamisen ketju on melkoisen vankka – mitään poppakonsteja henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi ei
ole.
Johtajuuden suurimmat vaikutukset ilmenevät työmotivaation ja työhön vaikuttamisen kautta. Hyvä
esimies saa ihmiset liekkeihin – huono mikromanageeraaja taas sammuttaa innostuksen ja tuhoaa työn
hallinnan. Jokainen voi testata ilmiötä omilla esimieskokemuksillaan – vaikka ääripäitä ei olisikaan kokenut,
on parhaan ja heikoimman esimiehen ero todella suuri!
Henkilöstötuottavuuden kehittäminen on jatkuvaa johtamista
Henkilöstötuottavuuden kehittämisessä on oleellista johtaa tiedolla. On tiedettävä nykytila ja sen vaatimat
kehittämisen painopisteet. Kaikille esimiehille ei sama konsti päde ja kaikille tiimeillekään ei samaa
kehityspolkua voi rakentaa. Analyysieni mukaan vain 30-40 %:lla organisaatioista tilanne on selkeä, ne ovat
joko hyviä tai huonoja molemmissa – henkilöstötuottavuudessa ja esimiestyössä. Osalla
henkilöstötuottavuus on hyvä ja esimiestyö kehno – ei kovin pysyvän tuntuinen tila. Osalla taas
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henkilöstötuottavuus on heikossa jamassa, mutta esimiestyö hyvää tasoa – ratkaisu löytynee osaamisen
alueilta.
Johtamisen ydin on selkeiden tavoitteiden ja toimintaroolien päättäminen, ilman niitä kehittäminen menee
puuhasteluksi. Tavoitteiden seuranta taas edellyttää jatkuvaa tietoa muutoksista, vain niin voi johtaja
reagoida ja muuttaa suuntaa tarvittaessa.
Henkilöstötuottavuuden bonus on kannattavuuden kasvu!
Henkilöstötuottavuuden kehittäminen ei ole itsetarkoitus – sillä on merkittävä vaikutus yrityksen
kannattavuuden kasvuun. Tämän todistimme jo mainitussa vuoden 2015 rakennusalan tutkimuksessa ja
vahvistimme sote-alalla vuonna 2018 ilmestyneessä Arjessa yhtiöiden seurantatutkimuksessa.
Henkilöstötuottavuuden suhteen hyvän ja huonon yrityksen kannattavuuden ero on jopa 6 %-yksikköä.
Hyvä firma on 3 %-yksikköä parempi kuin toimialalla keskimäärin, heikko firma taas saman 3 %-yksikköä alle
kilpailijoiden. Tuo 6 %-yksikköä on paljon rahaa – niin on myös 3 %-yksikköä. Ne kaikki kannattaa ottaa
markkinoilta hyvän johtamisen ja henkilöstötuottavuuden kautta.

Johtamisen kokonaisuutta voidaan kuvata Johtamisen ketjun avulla
Henkilöstötuottavuus toteuttaa Wall Streetin uuden vaatimuksen
Tässä toteutuu Wall Streetin uusi busineksen paradigma – ei pelkkää voittoa. Hyvin johdetussa yrityksessä
henkilöstö voi hyvin, kannattavuus on hyvä ja asiakkaat saavat hyvää palvelua.

Henkilöstöasiat johtoryhmässä – kun menee huonosti?
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuus-johtoryhmassa
Julkaistu 9.2.2019
Kulmahuoneen kokoukseen kaikki haluavat – siellähän ne päätökset tehdään. Johtoryhmä ja sen raportointi
on tärkeä osa systemaattista johtamista – what you measure – you manages. Henkilöstötuottavuuden
johtaminen 2018 tutkimuksessa (LINKKI) kartoitimme johtoryhmän aktiivisuutta henkilöstöasioiden
käsittelyssä. Vastaajina olivat toimitusjohtajat itse ja aineisto painottui pk-sektorin yrityksiin.
Henkilöstöasioiden johtoryhmäkäsittely oli varsin aktiivista
Kokonaisuudessaan henkilöstöasioita käsiteltiin johtoryhmissä melko aktiivisesti. Yli 60 % yrityksien
johtoryhmistä käsitteli henkilöstön osaamista ja motivaatiota vähintään joka toisessa kokouksessa. Tämä on
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hämmästyttävän korkea luku, kun muistetaan että vain 2 % yrityksistä oli päättänyt osaamiselle ja 4 %
motivaatiolle määrällisen tavoitteen. Asioista siis keskustellaan, mikä on hyvä – vaikka niillä ei mitattavia
tavoitteita olekaan. Olisi tosi mielenkiintoista olla kuulemassa, mitä nuo keskustelut pitävät sisällään.
Aktiivisuus kokonaisuudessaan nähdään Kuva 21.

Kuva 21. Henkilöstötuottavuuden eri osa-alueiden johtoryhmäkäsittely.

Mikä vaikuttaa henkilöstöasioiden käsittelyn aktiivisuuteen
Tutkimuksemme aineisto mahdollistaa analyysin, jolla selvitetään henkilöstöasioiden johtoryhmäkäsittelyn
syitä. Ensiksi henkilöstöasioiden johtoryhmäkäsittelystä muodostettiin summamuuttuja, joka kertoi
kokonaisaktiivisuuden tason. Toiseksi tehtiin korrelaatio- ja regressioanalyysit, joiden mukaan tärkeimmäksi
tekijäksi nousi johdon strategiatyön työhyvinvointipainotteisuus, mutta taloudellisella tilallakin oli
merkityksensä.

Kuva 22. Henkilöstöasioiden johtoryhmäraportoinnin aktiivisuus johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen ja kannattavuuden
tason mukaan. Kuvassa pystyakselin indeksi kuvaa henkilöstöasioiden käsittelyn aktiivisuutta, mitä korkeampi luku, sitä useammin
henkilöstöasiat ovat johtoryhmän käsittelyssä.
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Kuva 22 tulos on kaksijakoinen. Ensinnäkin strategiatyön henkilöstöpainotteisuus aktivoi henkilöstöasioiden
johtoryhmäkäsittelyä, tämä tuntuu perin loogiselta. Toisaalta taloudellisen tilan heikkous – tilinpäätöksen
mukaan suhteessa kilpailijoihin – aktivoi henkilöstöasioiden johtoryhmäkäsittelyä. Vastavuoroisesti kun
taloudellisesti menee hyvin, henkilöstöasioiden johtoryhmäkäsittely on vähäisempää. Tämä ”heikon tilan
aktivointivaikutus” näkyy myös sairauspoissaolojen kautta, kuten Kuva 23 osoittaa.

Kuva 23. johtoryhmän henkilöstöasioiden käsittelyaktiivisuuden yhteys kannattavuuteen ja sairauspoissaoloihin.

Kuva 23 antaa perusteet tulkintaan, jonka mukaan henkilöstöasioiden johtoryhmäkäsittely on aktiivisempaa
silloin, kun liiketoiminnassa tai henkilöstöllä menee heikosti. Kun henkilöstöasioita käsitellään vähän, on
kaikki hyvin – sekä kannattavuus että sairauspoissaolot. Voidaan sanoa, että yritysten johtoryhmissä
henkilöstöasioiden laajemman raportoinnin kypsyys on heikko. Tässä tulkinnassa tulee kuitenkin muistaa
se, että toimitusjohtajakyselyyn vastasi lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajat. Vain 14 %
vastaajista oli isojen yritysten toimitusjohtajia.
Voidaanko tuloksia tulkita näin?
Tulosten tulkinta on aina tulkitsijan mukainen. Minun tulkintani menee näin:
•
•
•
•

•

osaamien ja motivaation tavoitteellisuus on erittäin heikko, vain muutama prosentti yrityksistä on
päättänyt mitattavan tavoitteen näille
asioista keskustellaan johtoryhmässä melko säännöllisesti
kun menee heikosti, keskustelu kiihtyy – etsitään selityksiä tai jopa syitä heikkoon tilaan
keskustelu on aktiivista, mutta tuloksetonta – kun ei ole tavoitteita, eikä siis luultavasti myöskään
tietoa alkutilanteesta, ei keskustelussa voida tehdä johtopäätöksiä ja perusteltuja päätöksiä
tilanteen korjaamiseksi
ja keskustelu jatkuu...
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Henkilöstöasioiden raportointi
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostoasioiden-raportointi
Julkaistu 26.4.2019
Eilen 25.4.2019 osallistuin Linkedinnissä keskusteluun työkyvyn ja työhyvinvoinnin vaikuttavuudesta ja
raportoinnista. Keskustelun lomassa Firstbeat Oy:n Juho Tuppurainen heitti minulle kysymyksen, johon
ajattelin vastata bloggauksen kautta.
10 vuoden tutkimussarja antaa dataa
Olen päässyt asiaa tutkimaan tiimillä, jossa ovat mukana Guy Ahonen, Juhani Ilmarinen ja Tomi Hussi.
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen on ollut teemana vuosina 2009-2016 ja viime vuonna teimme
tutkimuksen nimikkeellä Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018. Osana laajaa aineistoa olemme
kartoittaneet mittareiden käyttöä, viime vuonna kartoitimme asiaa tarkemmin johtoryhmän aktiivisuuden
kautta. Koko aineisto, raportit ja kalvot on ladattavissa kotivisuiltani www.ossiaura.com/htj2018
Miten paljon mitataan?
Tein analyysin mittareiden yleisyydestä ja tarkemmista sisällöistä alle 1000 henkilöä työllistävissä
yrityksissä. Tämä sen takia, että viime vuonna päädyimme tuohon rajaukseen, kun halusimme liittää
tutkimusaineistoon myös tilinpäätöstiedot. Kuva 24 esitän mittareita käyttäneiden yritysten osuudet eri
kokoluokissa.

Kuva 24. Henkilöstötuottavuuden / strategisen hyvinvoinnin mittareiden yleisyys eri yrityskokoluokissa vuosina 2009-2018.

Kuva 24 tulkinta on selkeä, isoista yrityksistä 80-90 % käyttää mittareita, keskisuurista reilu 60 % ja pienistä
n. 20 %. Muutokset vuosien välillä ovat melko pieniä kuitenkin siten, että vuosina 2014-2018 mittareiden
käyttö oli tilastollisesti aktiivisempaa kuin vuosina 2009-2012.
Mitä mitataan?
Kartoitimme mittareita tutkimussarjassa kaksivaiheisella kysymyksellä; ensin kysyttiin, onko mittareita (vrt.
Kuva 24) ja sen jälkeen pyydettiin vastaajia kirjoittamaan käytetyt mittarit. Näin saatiin Kuva 25 tulos.
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Kuva 25. Mittareiden käytön yleisyys vuosina 2009-2018.

Kuva 25 osoittaa, että selkeästi yleisimmät mittarit ovat sairauspoissaolojen seuraaminen ja
henkilöstötutkimus. Juho Tuppuraisen kysymykseen Kuva 25 antaa vastauksen, kyllä – työhyvinvoinnin
mittaaminen on yleistynyt noin 5 %:n tasolta noin 10 %:n tasolle. Sehän on kaksinkertaistunut, vaikka toki
10 % yrityksistä on vielä melko pieni osuus. Sairauspoissaolojen seurannasta voidaan spekuloida, että
vuonna 2012 voimaan tullut 30-60-90 Kelalaki on aktivoinut sairauspoissaolojen seurantaa yrityksissä.
Henkilöstötuottavuuden johtoryhmäkäsittely aktivoituu, kun menee heikosti?
Vuoden 2018 tutkimuksessa kartoitimme varsin laajasti henkilöstöasioiden johtoryhmäkäsittelyä. Tulosten
kooste on tutkimuksen laajassa tulosraportissa sivuilla 27-28. Sivulla 28 esitetään henkilöstöasioiden
raportoinnin sekä kannattavuuden ja sairauspoissaolojen yhteys. Sen mukaan henkilöstötuottavuuden
johtoryhmäkäsittely aktivoituu, kun menee heikosti! Tein tästä uuden analyysin kannattavuustason
mukaan, tulos kuvassa 3.

Kuva 26. Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden johtoryhmäkäsittely yritysten kannattavuustason mukaan.
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Kuva 26 yritykset on jaettu kahteen kannattavuusluokkaan, heikkoon ja hyvään. Heikossa luokassa on
kunkin toimialan heikoin 50% ja vastaavasti hyvässä luokassa paras 50% käyttökatteen mukaan. ja tuloshan
on melkoisen selkeä - kun menee heikosti, henkilöstöasioissa ollaan johtoryhmässä aktiivisia!
Miten tätä pitää tulkita?
Kuva 26 tuloksen tulkinta on mielenkiintoinen. Onko niin, että heikon kannattavuuden tilanteessa syytä
etsitään henkilöstöstä ja vastaavasti hyvän kannattavuuden tilanteessa henkilöstöasiat jäävät vähemmälle
huomiolle. Osaamisen osalta ero on joka tapauksessa tilastollisesti merkitsevä. Edelleen vastaajien arvioima
henkilöstön osaaminen on heikon kannattavuuden yrityksissä tilastollisesti heikompi kuin hyvän
kannattavuuden firmoissa. Onko osasyy heikkoon kannattavuuteen siis osaamisessa ja siihen sen takia
kiinnitetään paljon huomiota – näin voidaan tulkita.
Kasvua henkilöstötuottavuuden kautta
Kuva 26 tulokset ovat hämmentäviä, henkilöstö nousee johtoryhmän agendalle aktiivisemmin silloin, kun
menee huonosti. Oikeasti asian tulisi olla tasan päinvastoin. Selkeä liiketoimintaan sidottu suunnitelma
henkilöstötuottavuuden kehittämiseksi on avain kestävään kasvuun. Tämä aktivoi mittaamista ja
raportointia – on hyvä tietää ajantasaisesti missä mennään.

Työkaari kantaa tukee teollisuuden pk-yrityksiä
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tyokaari-tuloksia
Julkaistu 7.6.2019
Työkaari kantaa - tuottavaa työhyvinvointia on hanke työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi.
Teknologiateollisuus ry on hankkeesta päävastuussa, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät
toimihenkilöt YTN ry ovat tärkeitä kumppaneita. Hankkeen kuvaus löytyy sivulta www.tyokaari.fi
Laajat alkuanalyysit toivat paljon tietoa
Minulla oli mahdollisuus tehdä hankkeen 35 yritykselle laajat alkuanalyysit, joissa pääsin hyödyntämään
viime vuosien tutkimustyön menetelmiä. Analyyseissa edettiin Johtamisen ketjun mukaan ja kartoitettiin
seuraavat osa-alueet:
1. henkilöstötuottavuuden johtaminen auditointikyselyn avulla;
2. johtajuus, esimiesten osaamista ja toiminnan aktiivisuutta kaikille esimieskuntaan kuuluville
kohdennetulla esimiestutkimuksella;
3. henkilöstötuottavuus koko henkilöstön vastaaman Yksilötutka – työhyvinvointikyselyn avulla; sekä
4. kannattavuus yrityksen tuloslaskelman pohjalta lasketulla ja toimialan mediaanitasoon verratulla
käyttökatteella mitattuna
Hanke on kaksivuotinen ja kaikki analyysit toistetaan syksyllä 2020. Silloin nähdään, miten johtamisen
kehittyminen on vaikuttanut esimiesten osaamiseen ja aktiivisuuteen. Vastaavasti voidaan analysoida,
miten esimiesten johtajuuden muutos heijastuu henkilöstötuottavuuteen ja kannattavuuteen. Odotan
seurantaa suurella mielenkiinnolla, mutta toki jo alkuanalyysi toi esiin paljon mielenkiintoista tietoa.
Analyysien yhteenvetoraportti on ladattavissa hankkeen kotisivulta www.tyokaari.fi
Tärkeimpien tulosten kooste
Teen tässä bloggauksessa koosteen alkuanalyysien tärkeimmistä tuloksista, seuraavan parin viikon aikana
pureudun tarkemmin esimiestyöhön, motivaatioon ja teollisuuden kannattavuuden taustoihin.
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Johtaminen
Henkilöstötuottavuuden johtaminen oli hankeyrityksissä parempaa kuin vertailuyrityksissä, vuosina 20142018 tutkituissa saman kokoisissa teollisuusyrityksissä. Silti johtamisen kehittyminen tuo ison taloudellisen
kasvupotentiaalin. Selkeitä kehityskohteita ovat johtamisen tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus, sekä
esimiesten roolin päättäminen. Myös monissa kehittämisprosesseissa oli paljon potentiaalia, mm.
osaamisen kehittämisen kohderyhmiä voisi laajentaa ja jatkuvan kehittymisen aktiivisuutta lisätä.
Yhtenä yksittäisenä johtamisen tuloksena nostan esiin eri osa-alueiden johtoryhmäraportoinnin
aktiivisuuden.

Kuva 27. Eri mittareiden raportoinnin aktiivisuus hankkeen yrityksissä.

Kuva 27 osoittaa johtoryhmäraportoinnin olleen yleisintä talouden tunnuslukujen ja tuotannon laadun
suhteen. Toiseksi aktiivisin mittaristo liittyi työkykyyn. Henkilöstötuottavuuteen liittyvien mittareiden
raportointi oli erittäin passiivista. Pelkistetysti voidaan sanoa, että yritysten johto ei saanut tietoa
henkilöstön osaamisesta ja motivaatiosta juuri lainkaan.
Määritelmällisesti raportointi tarkoittaa numeraalisen tiedon esittämistä. Tämän rinnalla eri ilmiöiden
havainnointi ja havainnoista keskustelu on hyvä toimintatapa johtoryhmille. Johtoryhmä pysyy ns. ajan
tasalla ja voi tehdä päätöksiä toiminnan kehittämiseksi
Johtajuus – esimiestyö
Johtajuutta kartoitettiin koko esimieskunnalle kohdennetulla tutkimuksella, johon saatiin 300 vastausta 32
yrityksestä. Tavoitteiden konkretisointi ja esimiehen osaamisen vahvistaminen olivat esimiestutkimuksen
tärkeimmän johtopäätökset.
Analyysin mukaan erittäin vaativa esimiesosaaminen koostui kyvykkyyksistä toiminnan suunnittelussa,
alaisten osaamisen tuntemisessa, käytännön työn organisoinnissa, alan kehityksen seurannassa, sekä oman
esimiestoiminnan suunnitelmallisuudessa. Esimiestyö on kokonainen työ, jota ei voi menestyksekkäästi
tehdä ”oman toimen ohella”. Esimiehiä on tuettava ja valmennettava johtajuuden kehittämiseksi.
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Henkilöstötuottavuus
Henkilöstötuottavuus oli hankeyrityksissä pääosin hyvällä tai keskitasolla. Ammatillinen osaaminen koettiin
hyväksi, mutta 24 % vastaajista koki puutteita uuden oppimisen mahdollisuuksissa. Työmotivaatio oli hyvä
tai kohtalainen 81 %:lla ja työnantajaan sitoutuminen 88 %:lla vastaajista. Työkykynsä koki heikoksi tai
välttäväksi 18 % Yksilötutkaan vastanneista.
Henkilöstötuottavuuden tasoon vaikuttivat analyysin mukaan oikeudenmukainen kohtelu, koettu terveys,
työjärjestelyt, voimavarat ystäviin ja harrastuksiin, esimiehen antama tuki, sekä luottamus työnantajaan.
Tämä kokonaisuus kuvastaa henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaisvaltaisuutta.
Kannattavuus
Hankkeen yritysten kannattavuus käyttökatteella mitattuna oli keskimääräistä tasoa, tosin vaihtelu oli
varsin suurta. Kannattavuus analysoitiin käyttökatteen erona toimialan mediaaniin verrattuna, tässä
hyödynnettiin Bisnode Finland Oy:n laajaa tilinpäätöstietokantaa.
Analyyseissa mielenkiinto kohdistui johtamisen, esimiestyön ja henkilöstötuottavuuden yhteyksiin
kannattavuuden kanssa.
Johtamisen yhteys kannattavuuteen on positiivinen; hyvä johtaminen siis lisää kannattavuutta ja sen kautta
myös kestävän kasvun perustaa. Hyvin johdetuissa yrityksissä käyttökate oli reilu 2%-yksikköä parempi kuin
toimialalla, ja huonosti johdetuissa yrityksissä käyttökate oli vastaavasti 2%-yksikkö alempi kuin kilpailijoilla.
Johtajuudella, esimiesten osaamisella ja aktiivisuudella on myös selkeä yhteys kannattavuuteen. Analyysin
perusteella muodostettu johtajafaktori koostui koetusta johtajuudesta (suunnitelmallisuus, alaisten
näkökulmat huomioon ottava ja myönteinen suhtautuminen alaisten kehitysideoihin) sekä johtamisen
(talouden ja toiminnan suunnittelu) osaamisesta. Käyttökate-ero parhaiden ja heikkojen yritysten välillä oli
peräti 6,6 %-yksikköä.

Kuva 28. Johtajafaktorin tason yhteys kannattavuuteen hankkeen yrityksissä.
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Henkilöstötuottavuuden taso ei alkuanalyyseissa korreloinut kannattavuuden kanssa. Yksi yritys saavutti
erinomaisen kannattavuuden heikolla henkilöstötuottavuuden tasolla ja vastaavasti muutama yritys jäi
kannattavuudessa heikolle tasolla hyvällä henkilöstötuottavuudella. Yrityskohtaiset tulkinnat toivat esiin
syitä oletettua heikompaan kannattavuuteen. Joissakin yrityksissä kyse oli ulkoisista tekijöistä, mutta
pääsääntöisesti syynä oli heikko työn kokonaisorganisointi ja kehittämistoimintojen toteuttaminen ilman
henkilöstön osaamisvalmiuksien varmistamista.
Mielenkiintoinen projekti – lisää tuloksia tulossa
Teknologiateollisuuden hanke on ollut todella mielenkiintoinen – 35 yritystä, neljä analyysia jokaiselle
yritykselle ja 35 kahden tunnin tuloskokousta Skypen/Teamsin kautta. Noissa tuloskokouksissa on tuloksia
tulkittu avoimen rehellisesti, paljon on hyvää johtamista, mutta paljon on vielä kehitettävääkin.
Yhteenvedon raportti julkaistaan tosiaan ensi viikon alussa ja lisää blogitekstejä on tulossa! Seurataan
tilannetta – informoin tuotoksista Twitterissä, Linkedinnissä ja Facebookissa.

Johtamisen tuloksellisuus kunta-alalla
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-tuloksellisuus-kunta-alalla
Julkaistu 13.12.2019
Olin eilen 12.12.2019 luennoimassa FCG:n kunta-alan työhyvinvointiseminaarissa, aiheena tietysti
henkilöstötuottavuus ja sen johtaminen. Luentoa valmistellessani innostuin kaivamaan esiin vanhaa,
vuosien 2010-2016 tutkimusdataa kunta-alan johtamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta.
Osana strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaa kartoitimme johtamisen päätöksiä ja
aktiivisuutta kuntaorganisaatioissa vuosina 2010-2016 287 organisaatiosta. Ihan iso määrä suomalaisia
kuntia ja kunnallisia organisaatioita! Raportti vuodelta 2016 löytyy TÄSTÄ.
Vanhan aineiston uudessa analyysissa kartoitin johtamisen tuloksellisuutta talous- ja työkykyvaikutusten
suhteen. Tutkimuskyselyssä kysyimme asiaa näin: ”Hyvinvointityön tuloksellisuus. Miten arvioitte
yrityksenne hyvinvointityön tuottavuutta (tai hyötyä) eri osa alueilla? Osa-alueita olivat mm. ”talouden
kannalta” ja ”työkyvyn kannalta”. Vastausvaihtoehdot olivat: 1 = ei tietoa tuloksista, 2 = tulokset
negatiiviset, 3 = pysyneet samana, 4 = hieman positiiviset, 5 = erittäin positiiviset.
Taloudellinen tuloksellisuus kumpuaa hyvästä johtamisesta
Kun tein regressioanalyysin taloustuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä, nousivat esiin seuraavat
johtamisen ja kehittämisen osa-alueet: suunnitelman tekeminen, esimiesroolin päättäminen,
työhyvinvoinnin huomioon ottaminen johdon strategiatyössä ja jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Ihan
tavallisia, mutta tärkeitä johtamisen osa-alueita. Seuraavaksi jaoin kuntaorganisaatiot kolmeen
tasoluokkaan kyseisen ”talousfaktorin” suhteen ja ristiintaulukoin ne taloustuloksellisuuden kanssa. Tuotos
Kuva 29.
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Kuva 29. Taloudellinen tuloksellisuus kunta-alalla talousfaktorin tasoluokissa.

Kuva 29 tulos on selkeä, kun suunnitelma on tehty ja esimiesrooli päätetty ja kun vielä työhyvinvointi
otetaan huomioon johdon strategiatyössä ja jatko- ja täydennyskoulutuksessa hyvin, saadaan tuloksia
talouden kautta. Ja se, mikä on mielenkiintoista, hyvien taloustulosten taustalla ei ole suuremmat rahalliset
resursoinnit – ne olivat samat eri tasoluokissa.

Johtaminen siis ratkaisee taloudellisen tuloksellisuuden, ei kehittämiseen kulutetut
eurot!

Kuva 30. Henkilöstön kehittämisen rahalliset resursoinnit talousfaktorin eri tasoluokan kuntaorganisaatioissa.
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Tuloksellisuus työkyvyn kautta kumpuaa johtamisesta ja täsmäprosesseista
Taloudellisen tuloksellisuuden ohella analysoin tuloksellisuutta työkyvyn kautta. Hyvää tuloksellisuutta
selitti regressioanalyysin mukaan suunnitelma tekeminen, sekä työhyvinvoinnin huomioon ottaminen
esimiesten koulutuksessa ja työkuormituksen hallinnassa. Melkoisen loogista, kun työkykyä tarkastellaan
koko henkilöstön näkökulmasta. Tulokset Kuva 31.

Kuva 31. Tuloksellisuus työkyvyn kautta kunta-alalla työkykyfaktorin tasoluokissa.

Kokonaistulkintaa
Kuvien (Kuva 29ja Kuva 31) tulkinta on selkeä – tuloksellisuus saavutetaan hyvällä johtamisella. Ei mitään
hokkuspokkus temppuja, vaan päätöksiä ja aktiivisuutta oikeissa prosesseissa. Tehdään suunnitelma,
päätetään tavoitteet ja selkeä rooli esimiehille. Toimitaan aktiivisesti – otetaan henkilöstöasiat mukaan
strategiatyöhön, esimiesten ja henkilöstön koulutukseen, sekä työkyvyn osalta täsmäprosessina
työkuormituksen hallintaan.
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JOHTAJUUS
Esimiestyön koko kuva
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/esimiestyon-koko-kuva
Julkaistu 18.3.2019
Nykyään kirjoitetaan paljon esimiestyöstä ja johtajuudesta. Aika usein myös siteerataan kansainvälisiä,
lähinnä amerikkalaisia kirjoituksia – hyvä niin! Yhteenvetona näistä kirjoituksista voidaan sanoa, että
esimiestyö (leadership) koetaan erittäin tärkeäksi. Toisaalta keskustelussa keskitytään usein – ihan sallitusti
– pelkkään esimiestyöhön.
Tässä yhteenvetoblogissa – tai oikein artikkelissa vedän yhteen viimeisen kahden kuukauden aikana
julkaistujen tutkimustemme tulokset. Toivon, että tilanne katsaus selkeyttää keskustelua – mikä on
esimiestyön tilanne Suomessa 2019?
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus tutki esimiestyö monelta kantilta
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksessa analysoimme ja teemoitimme esimiestyötä
tiimillä, jossa olivat Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen. Teemassa (laaja
tutkimusraportti sivulla 60) juonsimme asiaa seuraavasti: Esimiehet ovat henkilöstötuottavuuden
johtamisen ydintoimijoita, he tavallaan vievät johdon linjaukset käytäntöön omissa tiimeissään.
Esimiehille päätetty vastuu lisääntynyt hyvin vuoteen 2016 saakka, mutta kääntyi nyt laskuun
Yksi HTJ-tutkimussarjan 2009-16 tärkeimmistä tuloksista on esimiesvastuun kasvaminen. Esimiehille
päätetty vastuu on lisääntynyt vuosien 2009-16 aikana 35 %:sta 58 %:iin, kun tunnuslukuna on esimiehille
vastuun päättäneiden organisaatioiden osuus. Nyt tämä hyvä kehitys kääntyi laskuun vuonna 2018.
Esimiesvastuun päättäneitä yrityksiä oli vain 39 %.
Henkilöstötuottavuuden johtamisen yhteys esimiesroolin tasoon
Henkilöstötuottavuuden johtamisen, HTJ:n kokonaistaso heijastuu vahvasti esimiesroolin tasoon, kuten
Kuva 32 alla osoittaa. Kun kokonaisuutta johdetaan huonosti (alin ja 2. alin taso; HTJI-arvot alle 37), ei
esimiesroolia käytännössä ole. Kun taas johtaminen on kahdella ylimmällä tasolla (HTJI-arvot yli 54), on
esimiesten rooli lähes täydellinen.
Kokonaisuus siis ratkaisee ja siinä käytännössä johdon päätökset. Mainittakoon, että kokonaisjohtamisen
suhteen hyviä (2. ylin ja ylin taso) yrityksiä oli 29 % yrityksistä – tässä on huikea kehittymismahdollisuus.
Esimiesten rooli ja vastuu kehittyy vain kokonaisjohtamisen kautta, ei irrallisina projekteina.
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Kuva 32. HTJI:n tason yhteys esimiesroolin.

Kuva 32 tulkinnassa kannattaa kiinnittää huomiota yrityskokoon – ei sillä ole mitään merkitystä tässä
asiassa. Hyvä johtaminen varmistaa johtajuuden perustan niin pienessä kuin isossakin yrityksessä!
Esimiesten resurssit
Vuodesta 2014 alkaen olemme kartoittaneet esimiesten motivaatiota, osaamista ja aikaresursseja oman
henkilöstön työhyvinvoinnin johtamiseen. Tulokset näinä kahtena vuotena olivat identtiset, mutta
paranivat vuonna 2018. Motivaatiota on siis hyvin, lähes 60 %:ssa yrityksistä, osaamista kohtuullisesti, vajaa
40 % ja aikaresursseja edelleen heikosti, n. 20 %:ssa yrityksistä. Tässä esimiestyön kokonaisresurssit –
kehitettävää on paljon. Aikaresursseissa toteutuu legendaarinen 80-20 sääntö – mutta valitettavasti väärin
päin! Kun vain 20 %:lla esimiehistä on riittävästi aikaa varsinaiseen esimiestyöhön (=ihmisten johtamiseen
ja tukemiseen), eivät mitkään uudet johtajuuden mallit tuo tulosta.

Kuva 33. Esimiesten motivaatio, osaamisen ja aikaresurssien tasot vuosina 2014-2018.
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Esimiestyö tukee eritoten motivaatiota ja ilmapiirin kannustavuutta
Vuosina 2016 ja 2018 kartoitimme yritysten tilaa henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn,
esimiestoiminnan tason ja ilmapiirin kannustavuuden osalta. Näistä motivaatio, osaaminen ja työkyky
muodostavat henkilöstötuottavuuden kokonaisuuden. Kuva 34 esittää esimiestoiminnan tason yhteydet
henkilöstön ja työyhteisön tilaan. Esimiestoiminta vaikuttaa kaikkeen, mutta erityisen selkeät yhteydet
esimiestoiminnan tasolla on henkilöstön motivaatioon ja työyhteisön ilmapiirin kannustavuuteen.

Kuva 34. Esimiestoiminnan tilan yhteys henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn sekä työyhteisön ilmapiirin kannustavuuden
tilaan vuoden 2018 aineistossa.

Kun tarkastellaan Kuva 34 tuloksia, tulee muistaa, että henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaistaso
heijastuu vahvasti esimiestyön tasoon. Tämä korostaa HTJ:n ketjutusta, jossa esimiestyö ja sen
kehittäminen ei ole erillinen ilmiö, vaan osa kokonaisuutta. Asiasta tarkemmin teemasivulla Johtamisen
ketju
Esimiestyön taso vaikuttaa henkilöstötuottavuuden osa-alueiden tilaan ja sen kautta luonnollisesti
henkilöstötuottavuusindeksiin, HTI:hin. Esimiesten osaamisella on myös selkeä yhteys HTI:n tasoon.
Erinomaisen esimiesosaamisen ryhmän HTI-tulokset olivat oletuksen mukaan tilastollisesti merkitsevästi
parempia, kuin muissa ryhmissä. Mielenkiintoista oli se, että myös hyvän ja välttävän
esimiesosaamisryhmän HTI:n ero oli tilastollisesti melko merkitsevä.
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Kuva 35. Esimiesten osaamisen yhteys henkilöstötuottavuusindeksiin, HTI:hin.

Kuva 35 tulos on hyvin lähellä henkilöstökyselyn kautta kerätty tulosta, jonka saimme Guy Ahosen ja Tomi
Hussin kanssa henkilöstötuottavuuden perustutkimuksessamme vuonna 2015 (Henkilöstötuottavuus ja
eurot – case rakennusala, linkki, tulos sivulla 10).
Esimiesten osaaminen osana käyttökatteen kasvua
Tutkimuksessa kartoitettiin esimiestoimintaa kolmella eri kysymyssarjalla. Ensimmäinen kartoitti esimiehille
päätettyä vastuuta henkilöstötuottavuuden kehittämisessä, toinen esimiesten motivaatiota, osaamista ja
ajankäyttöä työhyvinvoinnin edistämisessä ja kolmas työurien pidentämistä esimiestyön avulla.
Esimiestoiminnan kehittäminen osana työurien pidentämistä oli yhteydessä kannattavuuteen siten, että
vähäinen aktiivisuus oli yhteydessä 4 %-yksikköä toimialaa alempaan käyttökatteeseen. Muilla panostuksen
tasoille käyttökate oli 0,9 – 2,4 %-yksikköä toimialaa korkeampi.

Kuva 36. Esimiestoiminnan yhteys kannattavuuteen; panostus työurien pidentämiseen esimiestyön kehittämisen avulla
(vasemmalla) ja esimiesten osaaminen työhyvinvoinnin edistämisessä (oikealla).
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Esimiesten osaaminen työhyvinvoinnin edistämisessä selitti yritysten kannattavuutta. Niissä yritykset, joissa
esimiesten osaaminen arvioitiin heikoksi tai välttäväksi (13 % yrityksistä), käyttökate oli 5,6 %-yksikköä alle
toimialan (=kilpailijoiden) mediaanin. Hyvään ja erinomaiseen tasoluokkaan kuuluvissa yrityksissä (37 %
yrityksistä) käyttökate oli 2,9 %-yksikköä yli toimialan keskitason.
Lisää tuloksia Johtaminen ja tuottavuus -tutkimuksesta
Helmikuussa 2019 julkaistiin Aalto yliopiston kanssa tehty tutkimus Johtaminen ja tuottavuus – henkilöstön
johtaminen menestystekijänä (linkki raporttiin). Tutkijatiimiin kuuluivat Ossi Aura, Juha Eskelinen, Guy
Ahonen ja Timo Kuosmanen. Aineistona oli vuosina 2009-2016 kerätty teollisuusyritysten johtamisaineisto
ja tilinpäätöstiedot. Johdon päätösten tasolla ja esimiesten motivaation ja osaamisen tasolla oli selkeä
yhteys yritysten kannattavuuteen Kuva 37 mukaan.

Kuva 37. Johdon päätösten ja esimiesten työhyvinvoinnin edistämisen osaamisen ja motivaation tason yhteydet käyttökatteeseen.

Kuva 37 tulkinta on selkeä: kun johto on päättänyt henkilöstötuottavuuden kehittämisen tavoitteet,
vastuut, prosessit ja mittarit hyvin ja kun esimiesten motivaatio ja osaaminen ovat kunnossa, on
kannattavuus huikeasti parempi, kuin kilpailijoilla. Kuva 37 osoittaa myös, että ilman hyvää päätöksenteon
tasoa esimiesten hyvä motivaatio ja osaaminen tukevat kannattavuutta vain hieman. Kokonaisuus
ratkaisee!
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Mitä opimme tästä – mikä on esimiestyön tila Suomessa?
Olen usein päättänyt bloggaukseni ”mitä opimme tästä” kysymykseen ja niin teen nytkin.
Kokonaisuudessaan tilanne on mielenkiintoinen – yhteenveto ja tulkintani on seuraava:
•
•
•

•

Johtamisen kokonaistaso ratkaisee esimiestyön tason – nyt kokonaisjohtaminen on hyvä 29 %:lla
yrityksistä. Tässä on huikea kehittymisen mahdollisuus, joka edellyttää johdolta selkeitä päätöksiä
Esimiesrooli on päätetty 39 %:ssa yrityksistä – ja se on vähän, vuosina 2014.2016 oltiin yli 50 %:n
luvuissa. Tämän kehittyminen vaatii johdon päätöksiä – vrt edellinen kohta.
Esimiesten kyvykkyydet arvioidaan hyviksi tai keskitasoisiksi, mutta aikaresurssi on ongelma. Vain
20 %:ssa yrityksistä – siis 20 %:lla esimiehistä on riittävästi aikaa tukea tiimiä
henkilöstötuottavuudessa – siis osaamisessa, motivaatiossa ja työkyvyssä. Tämän kehittyminen se
vasta päätöksiä vaatiikin – miten esimiesten ajankäyttö päätetään resursoitavaksi – johtavatko he
prosesseja, exceleitä vai ihmisiö?
Hyvällä esimiestyöllä on erittäin suuri merkitys henkilöstötuottavuuden ja kannattavuuden tasoon!
Se on tärkein tulos tutkimuksissamme, jota tosin kohtien 1-3 puutteet nakertavat. Kuvien 3-6 hyvän
ja erinomaisen esimiestyön luokan osuudet vaihtelevat 20-40%:n välillä – joten hyviä tuloksia
saavuttaa kiusallisen pieni osa yrityksistä.

Hyvän johtajuuden hyöty voidaan ottaa käyttöön!
Niin, kyllä hyvän johtajuuden hyöty voidaan ottaa käyttöön, jos... Jos tehdään päätöksiä ja toimitaan niiden
mukaan. Aloitetaan perusasioista, eikä hypätä suoraan ”super-hyper-leadrship” ohjelmaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Päätetään kehitettävät asiat – asiat jotka tukevat strategisten tavoitteiden toteutumista
Päätetään jokaisen vastuu ao. asioiden kehittämisessä – osallistamalla sitouttaen tietysti
Päätetään tavoitteet ao. asioille – mitattavat, numeraaliset tavoitteet
Johdetaan aktiivisesti – joka päivä, joka viikko ja koko ajan
Seurataan aktiivisesti muutoksia ja tuloksia – niin havainnoinnin kuin mittareiden avulla
Yhdistetään mittaritiedot ja analysoidaan toimintojen yhteydet kannattavuuden kasvuun – tätä
voidaan kutsua vaikuttavuudeksi

Mistä hyvä leadership tulee – osa 1
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/mista-leadership-tulee
Julkaistu 18.9.2019
Asiantuntijakeskustelu johtamisesta käy vilkkaana – fokuksessa on yleensä johtajien ja esimiesten
leadership kyvykkyys, jota minä kutsun johtajuudeksi. Leadershipillä on lukuisia määritelmiä ja eri
näkökulmien vastinpareja. On klassisia vastakohtia, kuten autoritaarinen vs demokraattinen ja kontrolloiva
vs voimaannuttava. Näiden rinnalla on johtajuuden määritelmiä, kuten osallistava, valmentava,
muutosmyönteinen ja palveleva johtajuus.
Sain johtajuuden osa-alueista rautaisannoksen 11.9.2019 HENRY Fellowsin tilaisuudessa, jossa Juha Äkräs
kertoi laajan tutkimuksensa ennakkotietoja johtamisen kokeneilla asiantuntijoilla. Juha palaa itse
tuloksiinsa, kun niiden julkistamisen aika on, minä analysoin omia tutkimustietokantojani ilmiön
selvittämiseksi. Pelkistetty kysymykseni oli Mistä hyvä leadership tulee?
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Osa 1 – aineistona Henkilöstötuottavuuden johtaminen – tutkimussarja
Etsin leadershipin syitä kahden tutkimusaineiston kautta. Ensimmäinen on vuodesta 2009 alkanut
Henkilöstötuottavuuden (strategisen hyvinvoinnin) johtamisen (HTJ) tutkimussarja, jossa yli 2300
organisaation toimitusjohtajat ja HR-vastaavat ovat vastanneet johtamista ja johtajuutta koskeviin
kysymyksiin. Toinen aineistoni on Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa hanke, jossa sain kerätä
täydellisen aineiston yritysten johtamisesta, esimiesten omista kokemuksista, henkilöstön vastauksista ja
tilinpäätöstiedoista. Palaan tähän aineistoon piakkoin, nyt esittelen HTJ-tutkimusten tuloksia.
Leadership syntyy johdon päätöksistä
Vuosien 2014 - 2018 tutkimuksissa kartoitimme 661 yrityksen osalta esimiesten motivaatiota ja osaamista
alaisten työhyvinvoinnin edistämisessä. Tämä summamuuttuja kuvaa aineistossamme parhaiten
johtajuuden tasoa – täydellinen se ei ole, mutta mielestäni riittävä. Yrityksissä esimiesten leadership kyvykkyys jakaantui kolmeen tasoon; heikko 16 %, keskitaso 54 % ja hyvä 30 %.
Analysoin regressioanalyysin avulla yritysten johtajuuden tasoon vaikuttaneet tekijät. Esiin nousi kaksi
tulosta: henkilöstötuottavuuden tavoitteiden ja esimiesroolin päättäminen, sekä työhyvinvoinnin
huomioon ottaminen esimiesten koulutuksessa.
Johdon strategiatyö on päätöksenteon paikka
Tavoitteet ja esimiesvastuu ovat pohja leadershipille, mutta johdon strategiatyö on pohja tavoite- ja
vastuupäätöksille. Strategiatyön suuri työhyvinvointipainotus takaa päätökset tavoitteista ja
esimiesvastuusta. Lisäksi strategiatyössä linjataan esimiesten koulutuksen työhyvinvointi (=henkilöstö)
painotus.

Kuva 38. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen yhteydet tavoite- ja vastuupäätöksiin, sekä esimiesten koulutuksen
työhyvinvointipainotukseen. Aineistona 661 alle 1000 henkilön yritystä.

Kuva 38 tulokset korostavat johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen tärkeyttä. Yrityksistä, joissa
työhyvinvointi otetaan huomioon ”paljon” 65 % päättää esimiehille vastuun alaisten työhyvinvoinnin
edistämisessä. Yrityksistä, joissa työhyvinvointia ei oteta huomioon lainkaan vain 18 % tekee päätöksen
esimiesvastuusta.
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Päätökset tavoitteista ja esimiesten vastuusta ovat hyvän johtajuuden perusta
Tavoitteiden päättäminen (kyllä / ei) ja esimiehille päätetty vastuu alaisten kehittämisessä (kyllä / ei)
selittivät 30 % leadership -kyvykkyyden tasosta. Tulos voidaan esittää Kuva 39 kautta.

Kuva 39. Leadership -kyvykkyyden jakauma tavoitteiden ja esimiesvastuun päättämisen mukaisissa ryhmissä eri yrityskokoluokissa
vuosina 2014-2018.

Kuva 39 nähdään selkeästi kaksi asiaa; 1. leadership arvioidaan paremmaksi pienissä yrityksissä, ja 2.
johdon päätökset heijastuvat parempana leadershippinä.
Alle 50 henkilön yrityksistä 34 % arvioi esimiesten motivaation ja osaamisen hyvälle tasolle, luku oli
keskisuurissa yrityksissä 28 % ja isoissa 26 %. Lisäksi nähdään, että päätökset tavoitteista ja vastuista olivat
pohja hyvälle leadershipille.
Esimiesten koulutus tukee heidän osaamistaan ja motivaatiota
On luonnollista, että esimiesten koulutuksen työhyvinvointipainotus lisää esimiesten osaamista ja
motivaatiota työhyvinvoinnin edistämisessä. Näiden kahden asian yhteys ei kuitenkaan ole täysin
suoraviivainen – yrityksistä, joissa työhyvinvointia ei oteta huomioon lainkaan esimiesten koulutuksessa, 18
% kuului hyvään luokkaan esimiesten motivaation ja osaamisen suhteen. Ja päinvastainen ristiintaulukointi
(työhyvinvointi ”paljon” koulutuksessa – heikko motivaatio ja osaaminen) nosti esiin 7 % yrityksistä.
Suuressa kuvassa kuitenkin koulutuksen (tai paremminkin valmennuksen) henkilöstöpainotuksella on suuri
merkitys.
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Kuva 40. Leadership -kyvykkyyden jakauma esimiesten koulutuksen työhyvinvointipainotuksen mukaisissa ryhmissä vuosina 20142018.

Leadership syntyy strategiatyön, tavoitteiden ja vastuun sekä koulutuksen kautta – entäs sitten?
Olen kuvissa (Kuva 38 - Kuva 40) maalannut kokonaisuutta siten, että se alkaa johdon strategiatyöstä ja
jatkuu siellä tehtyjen päätösten myötä selkeinä tavoitteina, esimiesvastuina ja esimiesten oikeaoppisena
kouluttamisena. Leadership kehittyy näin ja sillä on merkittävä vaikutus myös yritysten kannattavuuteen.
Vuoden 2018 tutkimusaineistoon saimme yritysten ja niiden toimialojen tilinpäätöstiedot Bisnode Finland
Oy:lta. Tämä mahdollisti leadershipin tason ja kannattavuuden vertailevan analyysin. Kannattavuuden
muuttujana on yrityksen käyttökateprosentin ero saman toimialan yritysten mediaaniin verrattuna.

Kuva 41. Yritysten kannattavuus ja henkilöstötuottavuusindeksi, HTI leadershiptason mukaan.
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Kuva 41 tulos on selkeä, leadershipillä on selkeä yhteys yrityksen kannattavuuteen ja
henkilöstötuottavuuteen. Kuva 41 tärkein tulkinta on se, että heikkoa esimiesten motivaatiota ja osaamista
tulee välttää kaikin keinoin. Kuten aikaisemmat kuvat osoittavat, ovat selkeät tavoitteet, vastuut ja
kouluttaminen hyvä vaihtoehto tähän!
Kuva 41 osoittaa myös selkeän yhteyden esimiesten kyvykkyyden ja henkilöstötuottavuuden välillä.
Henkilöstötuottavuusindeksi, HTI laskettiin henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn tulona. Tulos
on yhdenmukainen aikaisempien tutkimustuloksien kanssa rakennusalalta ja sotealalta.
Yhteenvetoa tuloksista
Esitin tässä blogitekstissä kysymyksen Mistä hyvä leadership tulee? Ja vastaukset olivat selkeät
•
•
•
•

johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus linjaa johdon päätöksiä
johdon päätökset johtamisen tavoitteista ja esimiesten vastuista erottelevat yrityksiä paljon
esimiesten kouluttamisen työhyvinvointipainotus tukee esimiesten osaamista ja motivaatiota
esimiesten kyvykkyys – hyvä leadership heijastuu hyvään taloudelliseen kannattavuuteen joko
suoraan tai hyvän henkilöstötuottavuuden kautta

Hyvä esimiestyö ”tulee” siis johdon päätöksistä, selkeitä tavoitteista, annetusta vastuusta ja myös
esimiesten kouluttamisesta. Ihan loogisesti. Seuraava kysymys on sitten se, miten henkilöstön motivaation,
osaamisen ja työkyvyn asiat saadaan johdon strategiatyön agendalle? Ja minkälaisina mahdollisuuksina?
Myös taloudellisen kannattavuuden mahdollisuuksina!
Tulokset ovat selkeät, mutta kehittymismahdollisuudet huikeat
Esittämäni tulokset ovat mielestäni kovin selkeät ja loogiset – johdon strategiatyöstä kaikki tavoitteellinen
toiminta saa buustia. Kehittämistä tilanteessa kuitenkin on, kun katsoo alla olevia %-osuuksia
•
•
•
•

johdon strategiatyö on iso mahdollisuus – työhyvinvointi on otettu huomioon ”paljon” 14 %:ssa
yrityksistä
sekä toiminnan tavoite että esimiesvastuu on päätetty 25 %:ssa yrityksistä
esimiesten koulutus tukee osaamista ja motivaatiota – työhyvinvointi on otettu huomioon
koulutuksessa ”paljon” 26 %:ssa yrityksistä
esimiesten osaaminen ja motivaatio ovat hyviä 30 %:ssa yrityksistä

Esitetyt %-osuudet vaihtelevat suuresti yrityskoon mukaan ollen isojen yritysten ryhmässä korkeampia, kuin
pk-sektorilla. Isossa kuvassa kehittymistarvetta on kuitenkin paljon. Oma ajatusmallini johdon
motivoimiseksi lähtee kannattavuudesta - hyvä esimiestyö ja hyvä henkilöstötuottavuus tukevat
kannattavuutta kestävällä tavalla.
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Mistä johtajuus tulee – osa 2
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/mista-johtajuus-tulee-2
Julkaistu 4.10.2019
Bloggasin kaksi viikkoa sitten, 18.9.2019 teemasta ”Mistä hyvä leadership tulee – osa 1” Lupasin palata
aiheeseen Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa hankkeen analyysien kautta. Tässä Auran faktat asiasta!
Työkaari kantaa hankkeen kuvaus
Työkaari kantaa hankkeessa on mukana 35 teollisuusyritystä, joille tein keväällä 2019 analyysit
henkilöstötuottavuuden johtamisesta, esimiesten toimintatavoista, henkilöstötuottavuudesta ja
kannattavuudesta. Analyysien raportti on ladattavissa kotisivuiltani tämän LINKIN kautta.
Hyvän johtajuuden pohja on johtamisessa
Blogeissani päädyn yleensä aina väliotsikon teemaan, niin nytkin. Hyvään johtamiseen ihan perusasiana
liittyy toiminnan tavoitteista päättäminen. 35 firman osalta tavoitteissa mentiin 40/60 periaatteella – 40 %
yrityksistä oli päättänyt johtamiselle tavoitteet.
Tavoitteiden päättäminen heijastuu luonnollisesti parempaan toimintaan myös esimiestyössä. Kuva 42
kertoo sen selkeästi.

Kuva 42. Tavoitteen päättämisen merkitys esimiesvastuun päättämiselle ja esimiestyön raportoinnin aktiivisuudelle.

Kun tavoite on päätetty, päätetään myös esimiehille vastuu alaisten henkilöstötuottavuuden edistämisessä.
Lähes kaikki tavoitteen päättäneet olivat näin tehneet – ei-tavoitteellisista esimiesvastuun oli päättänyt 30
%. Ero esimiestyön raportoinnissa oli selkeä, tavoitteellisista 69 % raportoi esimiestyöstä johtoryhmässä
vähintään vuosittain, kun vastaava osuus ei-tavoitteellisista yrityksistä oli 20 %.
Esimiestyön johtamisenaktiivisuus heijastuu esimiesten aktiivisuuteen
On selvää, että jos esimiestyötä johdetaan aktiivisesti, toimivat esimiehet aktiivisesti. Tietysti on ja sen
myös analyysi osoitti. Kuva 43 kertoo tulokset.
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Kuva 43. Esimiestyön johtamisen aktiivisuus heijastuu esimiesten oman toiminnan aktiivisuuteen.

Kuva 43 ydinviesti on se, että vasta kun esimiestyötä johdetaan aktiivisesti, toimivat esimiehet aktiivisesti.
Tämä itsestäänselvyys toteutuu 32 %:ssa pk-yrityksistä. 22 % yrityksistä oli päättänyt esimiesvastuun, mutta
johtivat esimiehiä passiivisesti. Tämä ryhmä ei eronnut mitenkään niistä yrityksistä, joissa esimiesvastuuta
ei ollut päätetty.
Päätös esimiesvastuusta ja aktiivinen esimiesten johtaminen tuovat tulosta esimiesten riittävän
aktiivisuudenkautta!
Hyvin toimivat esimiehet tukevat henkilöstötuottavuutta ja luottamusta
Työkaari kantaa hankkeessa kartoitettiin johtamisen ja esimiesten toimintatapojen lisäksi myös henkilöstön
kokemaa esimiestyötä. Tulokset olivat klassisia – hyvä leadership tukee henkilöstötuottavuutta ja
luottamusta. Tämä näkyy esimiehen palautteen koetun tason kautta Kuva 44.
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Kuva 44. Esimiesten palautteenanto heijastuu henkilöstötuottavuuden osatekijöihin ja luottamukseen työnantajaa kohtaan.

Kuva 44 osoittaa, että koetulla esimiestyöllä on suurin vaikutus työmotivaatioon ja luottamukseen
työnantajaa kohtaan. Henkilöstötuottavuuteen kokonaisuudessaan esimiespalaute heijastui myös;
henkilöstötuottavuusindeksin HTI:n keskiarvot olivat kuvan 3 tasoryhmissä 48, 51 ja 55. Keskitasosta
mentiin siis 6-7 % alas- ja ylöspäin.
Entäs leadership ja kannattavuus?
Olen vahvasti sitä mieltä, että hyvä leadership on tärkeää, mutta sen yhteys kannattavuuteen ja yrityksen
kesävään kasvuun on vielä tärkeämpää. Työkaari kantaa hankkeen 35 pk-yrityksen suhteen yhteys löytyi,
siitä Kuva 45.
Esimiestutkimuksen muuttujista muodostettiin johtajafaktori, joka koostui johtajuuden (suunnitelmallisuus,
alaisten näkökulmat huomioon ottava sekä myönteinen suhtautuminen alaisten kehitysideoihin) ja
johtamisen (talouden ja toiminnan suunnittelu) osaamisesta.
Johtajafaktorin tasolla oli erittäin suuri merkitys kannattavuuteen; alimman tason yrityksissä kannattavuus
oli 3,9 %-yksikköä alle, ylimmän tason yrityksissä taas 2,7 %-yksikköä yli toimialan mediaanin.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2019

56

Kuva 45. Johtajan osaamisen yhteys kannattavuuteen pk-sektorin teollisuusyrityksissä.

Kuva 45 tulos on kiistaton ainakin teollisuusyrityksissä, mistä aineisto siis oli. Olen vahvasti sitä mieltä, että
vastaava leadership- ja management -osaamisen yhdistelmä toimii muillakin toimialoilla. Mielenkiintoista
Kuva 45 tuloksessa on eri ryhmien %-osuudet. Kun mennään keskiarvon ja keskihajonnan kautta, tulee
noihin alimpaan ja ylimpään ryhmään 15-20% firmoista. Siis 1/6-osalla menee hyvin ja 1/6-osalla heikosti!
Kierränkö totuuden rinkiä?
Olen blogannut vuonna 2009 alkaneen tutkimussarjan tuloksista reilun 200 kertaa ja välillä tuntuu, että
kierrän kehää! Kehäni lähtöpiste on aina johdon päätökset ja strategiatyö, toinen askel on johtajuus
esimiestyön erilaisina tunnuslukuina. Kolmas steppi on henkilöstötuottavuus ja neljäs kannattavuus.
Yleensä kuvaan tätä johtamisen ketjuna, mutta voi sen kehänäkin hahmottaa.
Kehäni askelmat ovat hyvin loogisia; hyvä johtaminen tukee johtajuutta, joka puolestaan tukee
henkilöstötuottavuutta, joka sitten heijastuu parempaan kannattavuuteen. Kukaan ei ole näitä yhteyksiä ja
askelmia kyseenalaistanut. Eikä sitä, että koko apparaatin parempi (=erinomainen) toiminta toisi mukanaan
9,4 mrd€ kasvun käyttökatteisiin Suomen yrityksissä.
Faktoja on – mutta missä on ongelma?
Ongelmahan on tässä, että suuri osa yrityksistä jatkaa johtamistaan (tai johtamattomuuttaan) ihan niin kuin
aina ennenkin. Isoja harppauksia tarvitaan ja siitä on hyvä esimerkki Teknologiateollisuuden Työkaari
kantaa hanke. Hankkeen tuloksia nähdään syksyllä 2020, jolloin analysoidaan kehittymistä johtamisessa,
johtajuudessa ja henkilöstötuottavuudessa. Kahden vuoden hanke, jossa käytännössä puolentoista vuoden
seuranta antaa alustavia suuntaviivoja kehittymiselle. Hyvä alku, jonka jälkeen yritykset toivottavasti
jatkavat kunnianhimoisten tavoitteiden suunnassa.
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Kehitystä tapahtunut – mutta kiusallisen vähän
Kehityksen hitaudelle on faktaakin olemassa, nimittäin tuo vuodesta 2009 alkanut tutkimussarja. Olemme
yhdessä Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi Hussin kanssa tutkineet viiden eri toimialan yrityksiä ja
laskeneet niille henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaistason. Henkilöstötuottavuuden johtamisen
indeksi, HTJI on kehittynyt 35-40 tasolta yhdeksässä vuodessa 45 tasolle – hyvä niin. Mutta kun tavoitetaso
on 60-80, on vielä paljon töitä edessä!

Kuva 46. Henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaistason muutokset 2009-2018 eri toimialoilla.

Kokonaisuudessaan HTJI:n tavoitealueelle on viime vuosina päässyt 30-35 % yrityksistä. Tutkimussarjan
alkuvuosina jäätiin 10-20 %:iin, joten kehitystä on tapahtunut. Kuva 46 osoittaa kuitenkin, että monella
toimialalla kehitys on pysähtynyt 2014 vuoden tasolle.
Mistä potkua johtamisen kehittämiselle?
Päätän tämän turhankin pitkän bloggauksen kysymykseen ”Mistä potkua johtamisen kehittämiselle?”
Johtamisen tasolla on selkeä yhteys johtajuuteen ja kannattavuuteen. Yhteys kannattavuuteen on
laskettavissa 9,4 mrd€:n kannattavuuden kasvupotentiaaliksi! Olen aikaisemminkin ihmetellyt, kuka tuosta
innostuisi? Löytyykö Sinulta vastaus tähän?

Esimiehet ja johtajat ovat johtajina kovin erilaisia
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/esimiehet-ja-johtajat-ovat-johtajina-kovin-erilaisia
Julkaistu 26.11.2019
Tämän blogini aihe kumpuaa johtamisen ja esimiestyön lukuisista ismeistä ja ohjeista. Asiantuntijalehdet,
some ja toki myös päivittäinen media on täynnä toinen toistaan parempia ohjeita johtamisen ja
johtajuuden alalla. Ohjeet ovat varmaan oikeita, mutta oleellinen kysymys on miten esimiehet johtavat
nyt? Johtamisen kehittäminen olisi hyvä suhteuttaa nykytilaan – siitähän kaikki kehittäminen lähtee.
Miten esimiehet johtavat – heidän itsensä vastaamina?
Kartoitin johdon ja esimiesten johtamiskäytänteitä osana Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa –
tuottavaa työhyvinvointia hanketta (tutustu hankkeeseen). Keväällä 2019 toteutettiin kyselytutkimus 35
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yrityksissä ja siihen vastasi 300 johtajaa, päällikköä ja lähiesimiestä. Vastausprosenteissa pääsimme pienissä
yrityksissä sataan ja vähän isommissa tasolle 70-85%. Tulokset kuvaavat siis hyvin kohderyhmän tilannetta.
Kartoitin seitsemän osa-alueen johtamista
Esimiestutkimuksessa kartoitettiin tavoitteiden konkreettisuutta, käytännön johtamisen aktiivisuutta, omaa
johtajuutta ja osaamista, sekä oman tiimin johtamisen ja seurannan aktiivisuutta. Näistä vastauksista
koostettiin seitsemän osa-alueen kokonaisarvio: Osaamisen, motivaation, ilmapiirin, työkyvyn, työn
sujuvuuden, asiakastarpeen ja toiminnan ja talouden johtamisen arvio. Koko hankkeen alkuanalyysien
raportti löytyy sivuiltani.
... ja muodostin kaksi kokonaisjohtamisen muuttujaa
Seitsemän osa-alueen lisäksi tiivistin johtamisen kahteen kokonaisuuteen: ihmisten johtaminen
(osaaminen, motivaatio, työkyky ja ilmapiiri), sekä työn johtaminen (työn sujuvuus, asiakastarve ja
toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta).
Ihmisten johtamisen kokonaisaktiivisuuden keskiarvo oli 300 vastaajan joukossa 64%, heistä 29 % pääsi
vähintään 70 %:n tasolle. Työn johtamisen aktiivisuus oli selkeästi korkeampi 70%, jolloin 49 % vastaajista
saavutti vähintään 70 %:n tason.

Kuva 47. Työn ja ihmisten johtamisen aktiivisuus johtajilla, päälliköillä ja esimiehillä teollisuudessa.

Kuva 47 osoittaa, että työn johtamisessa johtajat ovat aktiivisempia, kuin päälliköt ja esimiehet. Ihmisten
johtamisessa vastaavaa eroa ei ole.
Miten työn ja ihmisten johtamisen yhdistäminen sujuu
Seuraava vaihe analyysissani oli jakaa työn ja ihmisten johtamisen kokonaisarviot kolmeen tasoluokkaan.
Työn johtamisen faktori jakaantui seuraavasti: Ylin taso 28 % vastaajista, keskitaso 40 % ja alin taso 32 %
vastaajista. Ihmisten johtamisfaktorin jakauma oli puolestaan seuraava: ylin taso 32 %, keskitaso 40 % ja
alin taso 29 % vastaajista.
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Näin saatujen tasoluokkien ristiintaulukointi antoi mielenkiintoisen tuloksen, joka antaa hyvän pohjan
esimiesvalmennusten suunnittelulle.

Kuva 48. Työn ja ihmisten johtamisen tasoluokkien ristiintaulukoinnin tulos 300 teollisuuden esimiehen osalta.

Kuva 48 perustulkinta voidaan esittää seuraavasti:
•
•
•
•

14% esimiehistä on mestaritasolla
42% kisällitasolla
29% oppipoikatasolla
15% aivan aloittelijoita

Jaottelussa sovelletaan ikiaikaista käsityöläisammattien tasoluokittelua. 14 % johtoon ja esimieskuntaan
kuuluvista johti sekä työtä että ihmisiä todella aktiivisesti – tämä on melko vähän. Vastaavasti 15 % ei
tehnyt käytännössä mitään johtamistyötä, näin voidaan tylysti tulkita.
Mielenkiintoisia osaamisyhdistelmiä
Jo Kuva 48 yleinen analyysi työn ja ihmisten johtamisen tasoista antaa mielenkiintoisia tulkintoja. 3 %
esimiehistä johtaa työtä tosi hyvin, mutta ihmisiä täysin passiivisesti. Vastaavasti 4 % on loistavia
ihmisjohtajia, mutta työn johtajina ihan aloittelijoita. 11 % johtaa työtä keskitasoisesti, mutta ihmisiä
kehnosti – toinen 11 %:n ryhmä johtaa ihmisiä keskitasolla, mutta työtä heikosti.

Olisiko niin, että analyysi antaa aihetta yhdeksään erilaiseen esimiesten ja johdon
valmennuspolkuun?
Tarkempi analyysi työ lisää vaikeuskerrointa
Edellä mainitsemani seitsemän osa-aluetta ja niiden johtamisen aktiivisuuden analysointi tuo lisähaastetta
esimiesten kehittämistyöhön. Joku johtaa työn sujuvuutta hyvin, mutta osaamista ei lainkaan, joku toinen
taas on aktiivinen osaamisen tukija, mutta passiivinen työn sujuvuuden edistäjänä.
Toinen esimerkkipari voisi olla motivaatio ja työkyky – miten niiden johtamisen sujuu yhdessä?
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Kuva 49. Työn sujuvuuden ja osaamisen, sekä motivaation ja työkyvyn johtamisen aktiivisuuden ristiintaulukoinnit 300 teollisuuden
esimiehellä.

Kuva 49 osoittaa saman kohderyhmän monimuotoisuuden johtamisen suhteen! 39 % johtaa työn
sujuvuutta ja osaamista erinomaisesti – kun taas vain 8 % saa erinomaisen arvosanan motivaation ja
työkyvyn yhdistävässä johtamisessa.
Työn sujuvuuden johtaminen on päivittäisen johtamisen mittari – ja se sujuu teollisuuden esimiehillä hyvin,
lähes 2/3-osaa saa siitä hyvän arvosanan. Osaamisen johtamisessa puolet on riittävän aktiivisia. Päivittäistä
työtä hyvin johtavista osa johtaa osaamista heikosti (9 % esimiehistä), ja osa keskitasoisesti (17 %
esimiehistä). Tämä on riski tulevaisuuden kannalta. Tietysti vielä suurempi riski on se 19 %:n ryhmä, joka
asemoituu punaiseen tai oranssiin luokkaan – heillä on tosi paljon kirittävää.
Työkyky-motivaatio -yhdistelmässä huomio kiinnittyy työkyvyn erittäin heikkoon johtamiseen. Todellakin
86 % esimieskuntaan kuuluvista johtaa työkyky heikosti, heillä ei ole tavoitteita ja he ovat passiivisia oman
tiimin työkyvyn johtamisessa ja seurannassa. Motivaation osalta tilanne on hieman parempi, tosin siinäkin
43 % kohderyhmästä on passiivisia johtajia.

Olisiko niin, että analyysi antaa aihetta yli yhdeksään erilaiseen esimiesten ja johdon
valmennuspolkuun?

Teollisuuden esimiestyö hyvässä kehitysvaiheessa
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/esimiestyo-teollisuudessa
Julkaistu 12.6.2019
Esimiestyöstä – tuosta mystisestä leadershippistä – keskustellaan paljon asiantuntijoiden keskusteluissa.
Erityisesti sosiaalisessa mediassa käydyt keskustelut pureutuvat leadershipin hienoihin nyansseihin.
Viimeisen vuosikymmenen aikana tehdyt kansallisen tutkimukset kertovat kuitenkin totuuden –
esimiestyön päätökset ovat suurelta osalta yrityksistä vielä kokonaan tekemättä.
Minulla on ollut mahdollisuus tutkia asiaa vuodesta 2009 alkaen – aika rientää! Esimiehen roolin on
päättänyt 35 – 58 % yrityksistä eri vuosina. Isoissa yrityksissä tuo päätös on tehty useammin (77 %) kuin
pienissä (27 %). Eroja on myös toimialojen välillä, aktiivisin on liike-elämän palvelut (43 %) ja passiivisin
rakentamisen toimiala (26 %). Yhteenvetotiedot löytyvät Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018
tutkimuksen laajasta tulosraportista sivuilta 57-63 osoitteesta www.ossiaura.com/htj2018
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Nyt olen tutkinut teollisuuden pk-yritysten esimiehiä
Osana Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa hanketta kartoitin esimiestyötä neljän suurennuslasin avulla.
Miten esimiestyötä johdetaan, miten esimiehet itse kokevat oman johtajuutensa, miten henkilöstö arvioi
esimiestyötä ja miten esimiestyön aktiivisuus heijastuu yrityksen kannattavuuteen. Nostan tähän
muutaman tuloksen – koko raportti löytyy julkaisuistani tämän LINKIN takaa.
Lähtökohtana tietoinen päätös esimiehen roolista ja vastuusta
Päätös esimiesroolista on tärkeä. Hankkeen 35 yrityksestä 55% oli määrittänyt esimiehille vastuun
henkilöstötuottavuuden johtamisessa. Tämä on selkeästi enemmän kuin teollisuudessa samassa
kokoluokassa yleensä (33%). Esimiesten aktiivisuus eri osa-alueilla nähdään oheisesta kuvasta.

Kuva 50. Esimiesten toiminnan aktiivisuus yrityksissä, joissa esimiesrooli oli päätetty.

Kuva 50 osoittaa, että esimiehet toimivat – ja heitä johdetaan – aktiivisimmin työturvallisuuden ja
työkykyjohtamisen alueilla. Hyvä niin, mutta vastaavasti aktiivisuus osaamisen ja motivaation johtamisessa
on melko vähäistä. Tässä siis selkeä kehityskohde.
Mitä paremmin esimiehiä johdetaan sitä aktiivisemmin he johtavat
Johtamisen auditoinnissa laskettiin esimiestyön johtamisen aktiivisuus ja kun se ristiintaulukoitiin
esimiesten oman aktiivisuuden kanssa, löydettiin selkeä korrelaatio.
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Kuva 51. Yritystason esimiestyön johtamisen aktiivisuuden yhteys esimiesten aktiivisuuteen. Kuvassa jokainen piste edustaa yhtä
yritystä.

Kuva 51 tulkinta on selkeä: kun esimiehiä johdetaan hyvin, hekin johtavat hyvin. Tällöin pelkkä roolin (ja
vastuun) päättäminen ei riitä, esimiehille on myös varmistettava riittävä osaaminen ja tuki. Esimiehen oma
esimies johtaa esimiestä – aika monimutkaisesti sanottu selkeä asia.
Hyvä esimiestyö näkyy sitoutumisessa ja motivaatiossa
Yksi Työkaari kantaa hankkeen analyyseja oli työhyvinvointikysely, johon koko henkilöstö vastasi. Tämä
antoi mahdollisuuden yritysten välisiin analyyseihin. Analyysin mukaan koettu esimiestyö (sekä esimiehen
tuki että antama palaute) korreloi vahvimmin työn organisoinnin kanssa. Kun esimies toimii hyvin, sujuvat
siis työtkin – erinomaisen selkeä tulos.
Esimiestyön kokemus oli yhteydessä vahvasti myös työhön sitoutumiseen ja työmotivaatioon Kuva 52
mukaan.

Kuva 52. Koetun esimiestyön yhteys sitoutumiseen ja työmotivaatioon. Kuvassa jokainen piste edustaa yhtä yritystä.
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Kuva 52 tulkinta on selkeä: kun esimies tukee sinua, olet sitoutunut – ja kun esimies ei tue sinua,
sitoutumisesi on heikko. Vastaavasti esimiehen antama palaute on yksi työmotivaation rakentajista.
Esimiehen osaamisessa – ja roolissa paljon kehitettävää
Osana esimieskyselyä kartoitettiin myös esimiesten henkilöstötuottavuutta. Tulosten mukaan esimiehet
olivat motivoituneita ja sitoutuneita ja hallitsivat omaa työaikaansa hyvin. Mutta oma osaaminen – siis
osaaminen esimiestyössä – paljastui melko heikoksi. Vain hieman yli puolet esimiehistä kokivat osaavansa
työnsä hyvin, vastasivat kysymykseen ”Hallitsen nykyisen tehtäväni kaikki osa-alueet erittäin hyvin” ”täysin
samaa mieltä” tai ”samaa mieltä”. Tämä on huolestuttavaa, teollisuusyritysten esimiehistä 44 % ei osaa
työtään hyvin – se heijastuu puutteina eritoten työn ja osaamisen johtamisessa. Henkilöstötasolla
esimiesten huono osaaminen näkyi toimintakyvyn ja työkyvyn alhaisempana tasona. Osaamisella on siis
todella väliä!
Niin – ja mikä tärkeintä – hyvä esimiestyö näkyy euroissa!
Esimiestyö ei ole tärkeää sen takia että se on tärkeää. Hyvä esimiestyö näkyy myös euroissa! Tutkimuksen
yksi tärkeimmistä tuloksista oli hyvän esimiestyön yhteys kannattavuuteen. Esimiestutkimuksen
muuttujista muodostettiin korrelaatioanalyysin tulosten ja päättelyn perusteella johtajafaktori, joka koostui
johtajuuden (suunnitelmallisuus, alaisten näkökulmat huomioon ottava sekä myönteinen suhtautuminen
alaisten kehitysideoihin) ja johtamisen (talouden ja toiminnan suunnittelu) osaamisesta.
Johtajafaktorin tasolla oli erittäin suuri merkitys kannattavuuteen; alimman tason yrityksissä kannattavuus
oli 3,9 %-yksikköä alle, ylimmän tason yrityksissä taas 2,7 %-yksikköä yli toimialan mediaanin.

Kuva 53. Johtajafaktorin tason yhteys kannattavuuteen hankkeen yrityksissä.

Kuva 53 tulos on niin selkeä, että eipä sitä tarvitse juuri tulkita!
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Askelmerkit parempaan johtajuuteen
Työkaari kantaa hankkeen alkuanalyysien tulosten tulkinta esimiestyön kehittämiseksi on selkeä. Tarvitaan
päätöksiä, aikaresursseja ja osaamisen vahvistamista.
1. Päätös esimiesten roolista – nyt päätöksen tehneitä oli 55 %
2. Päätös esimiesten riittävästä ajankäytöstä ihmisten tukemiseen – nyt esimiesten aikaresurssit olivat
keskitasoiset 27 %:lla yrityksistä, lopuille ne olivat heikot tai välttävät. Yhdelläkään yrityksellä
aikaresurssit eivät olleet hyvät tai erinomaiset
3. Päätös esimiesten osaamisen kehittämisestä – vain pitkäjänteinen koulutus ja valmennus kehittää
osaamista. Tähän motivoi myös tulos, jonka mukaan esimiesten koulutuksen vahva
työhyvinvointipainotus näkyy esimiesten osaamisena mm. osaamisen ja talouiden johtamisessa!
Lataa tutkimusraportti – ja muitakin raportteja sivuiltani tämän LINKIN takaa.
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Oma motivaatio tukee motivaation johtamista
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/oma-motivaatio-johtaminen
Julkaistu 10.12.2019
Motivaatio on tärkeä asia työssä ja työn tekemisessä. Motivoitunut ihminen tekee työtä intohimolla ja saa
aikaa paljon. Sisäinen motivaatio saa ihmisen kukoistamaan ja ulkoiset motivoitumisen elementit
viimeistelevät kaiken. Siis hyvän työn ja asiakaskokemuksen - ja mahtavan fiiliksen kaupan päälle!
Motivaatio on tärkeä – mutta miten sen johtaminen sujuu?
Motivaation johtaminen on mielenkiintoinen asia. Monen mielestä motivaatiota ei voi johtaa, se vain on tai
tapahtuu. Toiset taas, niin kuin minä, ovat sitä mieltä, että motivaatiota voi ja pitää johtaa. Minun
johtamiseni on managementtia, jossa päätetään tavoitteet, vastuut ja yhteiset motivaatioon vaikuttavien
asioiden kehittämisprosessit. Niin ja mitataan motivaatiota ja sen muutoksia osana kokonaisvaltaista
henkilöstötuottavuuden ja liiketoiminnan tulosten mittaamista.
Miten käy teollisuudessa rock´n roll?
Osana Teknologiateollisuuden Työkaari kantaa hanketta pääsin tekemään 35 teollisuuden pk-yrityksen
laajat alkuanalyysit henkilöstötuottavuuden johtamisesta. Kartoitin motivaation johtamisen tavoitteita,
suunnitelmia ja esimiesvastuita. Toisaalta kysyin 307 esimieheltä heidän aktiivisuuttaan motivaation
johtamisessa. Tulokset olivat mielenkiintoisia.
Motivaation johtamisessa mahtava kehittymispotentiaali
Motivaation johtamisen peruspäätökset ennakoivat huikeaa kehittymistä, noin sarkastisesti sanottuna.
Johtamisen tavoitteista päättäneistä 13 yrityksistä neljällä oli motivaation kehittämiselle oma tavoitteensa.
Tämä on 11% yrityksistä. Suunnitelma motivaation kehittämiseksi oli tehty samoilla neljällä yrityksellä –
loogista sinänsä!
Esimiesvastuun oli päättänyt 18 yritystä, joista 17 kertoi esimiesten tukevan henkilöstön motivaatiota
satunnaisesti, ei siis säännöllisesti. Puolessa firmoista oli siis esimiehen rooli hyvässä alkuvaiheessa.
15 yrityksessä, 44%:ssa hankkeeseen osallistuneista motivaatiosta raportoitiin johtoryhmässä vuosittain.
Näistä yrityksistä kuusi oli niitä, joissa esimiehet tukivat henkilöstön motivaatiota satunnaisesti.
Kovin oli satunnaista motivaation johtaminen oheisten tunnuslukujen valossa. Lisäksi analyysi osoitti, että
näillä satunnaisilla päätöksillä ei ollut mitään yhteyttä esimiesten aktiivisuuteen motivaation johtamisessa.
Esimiesten motivaation johtamisen aktiivisuuteen vaikutti heidän oma motivaationsa!
Kuten edellisessä kappaleessa totesin, johtamisen päätöksillä ja toimintatavoilla ei olut yhteyttä esimiesten
aktiivisuuteen motivaation johtamisessa. Tämä aktiivisuus laskettiin viiden motivaatioon liittyvän
kysymyksen vastauksista. Mutta mielenkiintoista oli se, että esimiesten (ja johdon) oma motivaatio
heijastui positiivisesti motivaation johtamisen aktiivisuuteen. Hyvä motivaatio – parempi johtaminen!
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Kuva 54. Esihenkilöiden oman motivaation yhteys motivaation johtamisen aktiivisuuteen.

Kuva 54 tulos on tavallaan odotettu, jos olet innolla töissä, johdat myös muiden intoa hyvin. ja koska näin
on, analysoin toisesta aineistosta esimiesten motivaatioon vaikuttavat tekijät. Työn mielekkyyden,
arvostuksen ja kehittymismahdollisuuksien rinnalla esimiesten motivaatioon vaikutti oman esimiehen
kannustus ja tuki. Ihmekös tuo – kyllä esimieskin tarvitsee oman esimiehen tukea.

Kuva 55. Oman esimiehen kannustuksen yhteys omaan motivaatioon esimiehillä.

Kuva 55 aineistossa on reilu 1400 johtajaa ja esimiestä, tulos ei siis ole sattumaa. Kun kokee, että oma
esimies tukee erinomaisesti, on pohja motivaatiolle vankka. Puolet oman esimiehen kannustamiseen
erittäin tyytyväisistä oli erittäin motivoituneita. Melko tyytyväisissä luku oli 29 % ja muissa ryhmissä 10 %:n
paikkeilla.
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Motivaatio kasvaa ketjussa
Kuvien (Kuva 54 ja Kuva 55) tulkinta on selkeä: motivaatio kasvaa ketjussa. Esimiesten kokema tuki omalta
esimieheltään vaikuttaa esimiesten motivaatioon, jonka taso puolestaan heijastuu motivaation johtamisen
aktiivisuuteen. Aika selkeä resepti motivaation kehittämiseen!

Miten esihenkilön työkyky näkyy johtamisen aktiivisuudessa
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johdon-tyokyky-johtamisen-aktiivisuus
Julkaistu 17.12.2019
Työkyky on nykyään paljon esillä, ja niin pitääkin. Lähinnä siitä puhutaan työkyvyttömyyden näkökulmasta,
sekä sairauspoissaoloista että työkyvyttömyydestä johtuvien eläkkeistä. Eläketurvakeskuksen loistavien
tilastojen (tässä linkki) myötä tiedämme henkilön tarkkuudella eri syistä työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtyneiden lukumäärät vuosittain. Sairauspoissaolojen suhteen tilastointi on sekavampi, paras kuva
saadaan Kelan sairauspäivärahatilastoista – joissa ei tosin ole lyhyitä sairauspoissaoloja.
Toinen osa työkykykeskustelua on positiivinen puoli – mikä on koko henkilöstön työkyky ja miten sitä
kehitetään. Tämä keskustelu on monitahoista – jokainen vakavasti otettava toimija etsii omaa
tulokulmaansa saatavilla olevan tiedon kautta. Keskustelun – ja siis koko positiivisen työkykyisyysilmiön –
isoa kuvaa on vaikea hahmottaa, en itse ainakaan näe selkeästi mihin suuntaan keskustelu, ja sen kautta
toiminnalliset painotuksen ovat menossa.
Yksi kulma keskusteluun on esihenkilöiden oma työkyky ja sen yhteys johtamisen aktiivisuuteen
Oma mielenkiintoni työkykyyn on johtaminen ja johtajuus, joita olen päässyt tutkimaan vuodesta 2009
alkaen. Tiedän sen kautta, että management mielessä työkyvyn johtamisessa on kovasti kehittämisen
varaa, vaikka sairauspoissaoloja seurataankin ahkerasti. Esimerkkeinä tästä olkoot se, että vain 4-7 %
yrityksistä on päättänyt työkyvyn kehittämiselle mitattavan, numeraalisen tavoitteen ja 5-8 % on tehnyt
työkyvyn kehittämiselle perusteellisen suunnitelma (Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 laaja
raportti, sivut 43-46).
Mutta nyt keskityn johtamisen ja esihenkilöiden omaan työkykyyn ja sen yhteyteen johtamisen
aktiivisuuteen. Aineiston tähän analyysiin tarjosi Työkaari kantaan hankkeen 35 teollisuuden pk-yritystä,
joissa tehtiin laaja esimiestutkimus 307 esihenkilölle. Iso uteliaisuuteni aihe, elikkäs analyysi
tutkimuskysymys oli: Miten esihenkilön oma työkyky heijastuu johtamisen aktiivisuuteen?
Esihenkilöiden työkyky
Päästäkseni vastaamaan tuohon pääkysymykseen, kartoitin tietysti esihenkilöiden työkyvyn tason. Koettu
työkyky kartoitettiin esimiestutkimuksessa osana henkilöstötuottavuuden kysymyspatteria, ja kysymyksenä
oli klassinen 0 – 10 kysymys, ”Miten arvioit tämänhetkistä työkykyäsi suhteessa elinikäiseen parhaaseesi?
Nolla tarkoittaa täydellistä työkyvyttömyyttä ja 10 on paras työkyky työurasi aikana.”
Koko vastaajakunnan keskiarvo oli 8,15 ja heikkoja arvioita oli tosi vähän – 4 % esihenkilöistä antoi
työkykyarviokseen 5 tai heikompi. 19 %:lla vastaajista arvio oli 6 – 7, 66 %:lla 8 tai 9 ja 11 %:lla täysi 10.
Työkaari kantaa hankkeessa tehtiin esimiestutkimuksen lisäksi koko henkilöstölle yrityskohtaiset
työhyvinvointikyselyt, joissa kaikkien vastaajien (n=2246) koetun työkyvyn keskiarvo oli 7,72.
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Johtamisen aktiivisuus henkilöstötuottavuuden ja työn eri osa-alueilla
Työkaari kantaa hankkeen esimiestutkimuksessa kartoitettiin henkilöstötuottavuuden (osaaminen,
motivaatio, työkyky), ilmapiirin ja työn eri osa-alueiden (työn sujuvuus, asiakastarve, liiketoiminnan
suunnittelu ja seuranta) johtamista monipuolisesti. Vastauksista muodostettiin faktorit ensin osa-alueille
(osaaminen, motivaatio, työkyky, ilmapiiri, työn sujuvuus, asiakastarve, liiketoiminnan suunnittelu ja
seuranta) ja sitten ihmisten ja työn johtamisen kokonaisfaktorit, tässä bloggaus.
Oma työkyky heijastuu työn johtamisen aktiivisuuteen – eritoten lähiesimiehillä
Oman työkyvyn ja johtamisaktiivisuuden analyysi osoitti, että työkyvyllä on yhteys työn johtamisen
aktiivisuuteen lähiesimiehillä. Analyysia varten yhdistin koetun työkyvyn arviot kolmeen luokkaan, 0-6, 7-8
ja 9-10.

Kuva 56. Koetun työkyvyn yhteys työn johtamisen aktiivisuuteen johtajilla, päälliköillä ja lähiesimiehillä.

Kuva 56 osoittaa, että työn johtamisen aktiivisuus oli heikon työkyvyn lähiesimiehillä tilastollisesti
passiivisempaa kuin hyvän työkyvyn lähiesimiehillä. Johtajien ja päälliköiden osalla vastaavaa eroa ei
havaittu.
Tulos kokonaisuudessaan on mielenkiintoinen. Ensinnäkin täytyy todeta, että esihenkilöiden osaaminen,
oman työn hallinta ja työnantajaan sitoutuminen olivat työkykyä tärkeämpiä johtamisen aktiivisuutta
selittäviä muuttujia. Johtamisen aktiivisuus kumpuaa siis osaamisesta, työn hallinasta ja sitoutumisesta, ja
vain pieneltä osin työkyvystä. Ainakin, kun ilmiötä tarkastellaan poikkileikkausaineistossa, kuten nyt tein.
Toisaalta tulos antaa perusteen pohtia eri esihenkilötasojen roolia – onko lähiesimiehillä johtajiin ja
päälliköihin verrattuna jotenkin haavoittuvampi rooli. Koettu heikko työkyky alentaa työn johtamisen
aktiivisuutta, kun samalla lähiesimiesten työn hallinta ja sitoutuminen ovat heikompia kuin johtajilla.
Lähiesimiehen roolissa on paljon selkeyttämistä. Tähän suurin osa Työkaari kantaa hankkeen yrityksistä
kiinnittikin huomiota alkuanalyysien jälkeen.
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Omalla työkyvyllä ei ollut vaikutusta ihmisten johtamisen aktiivisuuteen
Työkyky on osa ihmisten johtamisen kokonaisuutta ja oletin, että esihenkilöiden omalla työkyvyllä olisi
merkitystä ihmisten johtamisen aktiivisuuteen. Näin ei kuitenkaan ollut, kuten Kuva 57 osoittaa.

Kuva 57. Koetun työkyvyn yhteys ihmisten johtamisen aktiivisuuteen johtajilla, päälliköillä ja lähiesimiehillä.

Omalla työkyvyllä ja ihmisten johtamisen aktiivisuudella ei tosiaan ollut kokonaisuudessaan yhteyttä. Eri
osa-alueista koettu työkyky heijastui positiivisesti ilmapiirin johtamiseen. Kokonaisuudessaan
esihenkilöiden motivaatiolla oli merkitystä ihmisten johtamisen aktiivisuuteen, kuten motivaation
johtamisen osalta jo aikaisemmin bloggasin
Johtajan työkyvyllä on iso merkitys
Esittelemäni tulokset on analysoitu 35 yrityksen 307 esihenkilön poikkileikkausaineistosta. Tulokset
osoittivat koetun työkyvyn ja johtamisen aktiivisuuden välille melko vähän yhteyksiä. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita sitä, etteikö johtajan työkyvyllä olisi suuri merkitys. Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja linjajohtajien
työkyvyllä on suuri merkitys, varsinkin jos työkyvyttömyyden riskit toteutuvat.
Jatkuva kiire, päätöksenteon paine ja 24/7 tavoitettavissa oleminen aiheuttavat väsymystä, uupumusta ja
näiden kautta työkyvyn heikkenemistä. Väsyneenä ja eritoten uupuneena päätöksenteko on heikompaa ja
se voi aiheuttaa yrityksen toiminnalle suurtakin vahinkoa. Kokonaan toisen luokan vahingosta puhutaan, jos
pätevä johtaja on täysin työkyvytön. Tällöin työkyvyttömyyseläköitymisen aiheuttamat eläkemaksujen
nousu voi olla pientä suhteessa liiketoimintaan aiheutuneille taloudellisille vahingoille.
Johdon uupuminen voi vielä olla tabu, puhumaton asia, jota johtajat käsittelevät kukin yksilöllisellä tavalla.
Elokuussa julkaistussa väitöskirjassaan Annemaija Summanen luokitteli kuntajohtajat uupumuksen
käsittelyn suhteen neljään luokkaan: Kiistäen, sinnitellen, selviytyen vai puolustaen. Kannattaa perehtyä
linkin kautta.
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JOHTAMINEN JA KANNATTAVUUS
Johtamisen potentiaali on 9,4 mrd€
Linkki https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-potentiaali-9-mrdeur
Julkaistu 26.1.2019
Viime torstaina (24.1.2019) julkaistiin Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus. Julkkareissa oli
iso joukko asiantuntijoita ja median edustajia – ja niinpä tietous tutkimuksen tuloksista on levinnyt hyvin.
Kiitos kaikille somettajille – teillä on iso merkitys tärkeän tiedon levittämisessä. Ja tietysti somessa olen
kohdannut myös varsin aiheellisen kysymyksen – mistä se 9.4 mrd€:n kasvupotentiaali johtamisen
kehittymiselle oikein tulee? Siihen annan vastauksen nyt.
Kiitos kuuluu koko joukkueelle!
Ensi taustoja tutkimuksen tekemiselle. Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 oli yhdeksäs tutkimus
yhdeksän vuoden aikana, mitä olen päässyt tekemään tiimini kanssa. Guy Ahonen, Juhani Ilmarinen ja Tomi
Hussi ovat luoneet minulle tiedollisen ja henkisen kivijalan tämän yhdeksän vuoden aikana, he ovat paitsi
tukeneet, myös välillä hillinneet intoani. Nämä yhdeksän tutkimuksen raportit voi ladata sivultani
www.ossiaura.com/julkaisut

Tässä koko jengi julkkareissa, istumassa Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen, takana Ossi Aura ja Tomi Hussi.
Johtaminen jakaantuu kolmeen tasoon
Yksi tutkimuksemme päätuloksista oli se, että johtaminen jakaantuu kolmeen tasoon – niin johtamisen kuin
talouden suhteen. Hyvä johtaminen heijastuu kannattavuuteen 3,0 %-yksikköä parempana käyttökatteena,
heikko taas aiheuttaa 2,4 %-yksikön laskun käyttökatteeseen. Nämä prosentit on laskettu suhteessa
jokaisen yrityksen kilpailijoihin, tieteellisemmin ilmaistuna ”käyttökateprosentin ero toimialan mediaaniin
%-yksikkönä”.
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Kuva 58. Henkilöstötuottavuuden johtamisen tason yhteys yrityksen käyttökatteeseen.

Tästä päätuloksesta laskimme johtamisen kehittymiselle taloudellisen kasvupotentiaalin – ja tässä
laskelmassa yksi %-yksikkö on paljon rahaa!
Kasvupotentiaalin kaksi laskutapaa – yleinen ja tarkka
Johtamisen kehittyminen ja kannattavuuden kasvu – se oli siis laskennan kohde. Pohjana oli oheisen kuvan
4 (löytyy tutkimuksen päätulosten raportista sivulta 10) lähtökohta ja jokaisen yrityksen kehittyminen
parhaiden yritysten tasolle. Siis sekä alimman johtamistason että keskitason yritykset kehittyvät parhaiden
tasolle – se on kova, mutta periaatteessa täysin realistinen tavoite. Laskelmassa parhaiden tavoitteena oli
säilyttää nykyinen hyvä tila!
Laskin kehittymispotentiaalin kahdella tavalla – ensin koko yrityskunnan liikevaihdon ja tutkimuksemme
käyttökateprosenttien avulla ja päädyin 9,4 mrd€:n kasvuun. Tämä tulos on esitetty tutkimuksen laajassa
tulosraportissa kuvassa 85 sivulla 105.
Yleisen laskennan jälkeen etenin toimialakohtaiseen laskentaan, jossa hyödynsin Tilastokeskuksen uusimpia
tilinpäätöstilastoja vuodelta 2017. Ne löytyvät muuten tältä sivulta – mielenkiintoinen sivusto muutenkin!
Toimialakohtaisen laskennan ensimmäinen askel oli suhteuttaa tutkimuksemme tulokset kunkin toimialan
käyttökatetasoon. Tutkimuksessa olleiden yritysten käyttökatteiden keskiarvo oli 8,5 % ja kuvan 4
esittämien tasoluokkien käyttökatteidenkeskiarvot siten alatasolla 6,1 %, keskitasolla 9,9 % ja ylätasolla
11,5 %. Nämä luvut suhteutettiin eri toimialojen käyttökatetasoon ja niin esimerkiksi kaupan alalla
päädyttiin alatasolla 2,8 %, keskitasolla 4,6 % ja ylätasolla 5,3 %:iin, kun alan käyttökatteiden keskiarvo oli
3,9 %. Vastaavasi rakentamisen toimialalla luvut olivat samat, kuin tutkimuksessa keskimäärin, alan
käyttökateprosenttien keskiarvo oli 8,5 %. Informaation ja viestinnän toimialalla luvut ja niiden erot olivat
selkeästi suuremmat, olihan alan KK%:n keskiarvo 17,8%, jolloin skenaariolaskelman KK%:t olivat alatasolla
12,8 %, keskitasolla 21,0 % ja ylätasolla 24,2 %.
Paljon numeroita, mutta periaate oli se, että tutkimusyritysten johtamistasojen käyttökatteet suhteutettiin
kunkin toimialan käyttökatetasoon. Näillä laskenta suoritettiin – tarkemmat luvut alla taulukoissa. Yksi
oleellinen elementti toimialakohtaisessa laskennassa on kunkin toimialan suuruus. Kun teollisuuden ja
kaupan toimialojen koko liikevaihto oli huikea - 137 ja 119 mrd€, oli se IT-alalla 21 ja majoitus- ja
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ravitsemusalalla 7 mrd€ vuodessa. Tällöin kaupan alan pieni prosentuaalinen kasvu oli euroina suurempi
kuin suurten prosenttien IT-alan – 1,3 vs 1,1 mrd€. Vertailun vuoksi MARA-alan 7 miljardin kasvupotentiaali
on 143 M€ vuodessa.
Tarkat taulukot kertovat kasvupotentiaalin!
Seuraavat taulukot kuvaavat luonnettani tutkijana – haluan kertoa kaikki löydökset avoimesti. Tunnustan
toki, että oheiset taulukot ovat raskasta luettavaa, mutta näin toimialakohtainen laskenta eteni.
Taulukko 1. Toimialojen liikevaihto 2017 ja johtamisen tasoluokkien lasketut käyttökateprosentit.

Taulukon mukaan voidaan laskea kunkin toimialan käyttökateprosentin arvo, kun otetaan huomioon alan
koko liikevaihto. Näin laskettuna teollisuuden ja kaupan alan yksi käyttökateprosentti vastaavat 1,4 ja 1,2
miljardia euroa, kun yhden KK%:n arvo IT-alalla on 0,22 ja MARA-alalla 0,07mrd€. Mielenkiintoista
liiketoiminnan arvon ja laajuuden yhdistelmää.
Toinen taulukko esittää toimialojen nykyiset ja potentiaaliset käyttökate-eurot johtamisen eri tasoluokissa.
Taulukko 2. Toimialojen käyttökate-eurot johtamisen tasoluokissa nyt ja kasvuskenaariossa.
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Taulukon esittämien käyttökatteiden kasvu on 9,4 mrd€ - siis sama, kuin yleisellä laskelmalla saatu –
tilastolliset keskiarvot siis toimivat tässä kokonaisuudessa.
Miten 9,4 mrd€ saadaan?
Olen kahdella tavalla esittänyt suuren kasvupotentiaalin johtamisen kehittymisen kautta – 9,4 mrd€ sieltä
tulee summaksi. Mielenkiintoinen kysymys on tietenkin se, miten se saavutetaan? Sehän se tässä se
varsinainen asian pihvi on!
Vastaus on yksinkertaisuudessaan selkeä: johtamalla paremmin! Johtaminen (management) tarkoittaa
tässä yhteydessä johdon päätöksiä, joista esitän tässä muutamia.
•
•
•
•

johto on päättänyt tavoitteet henkilöstötuottavuudelle – alataso 0 %, keskitaso 16 %, ylätaso 59 %
yrityksistä
esimiehille päätetty vastuu alaisten henkilöstötuottavuuden johtamisessa – alataso 6 %, keskitaso
25 %, ylätaso 94 % yrityksistä
johto on päättänyt ottaa ihmisten kyvykkyydet osaksi strategiatyötä ”paljon” – alataso 0 %,
keskitaso 16 %, ylätaso 26 % yrityksistä
osaamisesta raportoidaan jokaisessa johtoryhmän kokouksessa – alataso 29 %, keskitaso 35 %,
ylätaso 53 % yrityksistä

Melkoisen suuria eroja – ja melkoisen selkeitä asioita. Päätöksiä, päätöksiä ja päätöksiä! Kysymys
kuuluukin: miten yritykset saadaan tekemään nämä päätökset. Tai miten toimitusjohtajat saadaan
tekemään nämä päätökset lienee oikeampi kysymys.
Oikea vastaus on tietysti jokaista yritystä ja toimitusjohtajaa kerrallaan! Mutta kuka häntä voisi kannustaa?
Liiketoiminnan konsultit ja muut yritysjohtoa auttavat tahot ovat aktiivisia toimijoita ja toivon, että näistä
tutkimustuloksista olisi heille hyötyä.
Mutta entäs EK, Suomen Yrittäjät, Kauppakamarit, Työministeriö tai valtionvarainministeriö? Halukkaiden
ilmoituksia otetaan vastaan!
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Johtaminen on tärkeämpää kuin johtajuus
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtaminen-on-tarkeampaa-kuin-johtajuus
Julkaistu 2.2.2019
Reilu viikko sitten julkaistiin Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus. Tutkimuksen tulokset ovat
saaneet hyvin huomiota, ei vähiten niiden konkreettisten talouteen liittyvien tulosten takia. Hyvän
johtamisen kasvupotentiaali koko Suomen yrityskunnassa on 9.4 mrd€. Huikea summa, joka
saavuttamiseksi on tehtävä kova työ: kaikkien yritysten johtaminen kehitetään parhaiden tasolle. Tästä
kirjoitti mm. Kauppalehti hyvän jutun , jonka kysymyksiä tarkensin blogissani
Johtaminen on siis tärkeää, mutta entäs johtajuus? Englanniksi kysymys voisi kuulua: ”Magament is
important, but what about leadership?” Voi olla, että käännökseni (toki googleavusteinen…) on kehno,
mutta pointtina on johtamisen ja johtajuuden – managementin ja leadershipin merkityksen arviointi. Ja
arviointi, eipäs vaan analysointi nimenomaan suhteessa yritysten kannattavuuteen. Pidän toki hyvää
johtamista ja johtajuutta tärkeänä ihan itsessään, mutta kannattavuutta ja kasvuahan yritystoiminnalla
tavoitellaan.
Aineistona Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus
Tämän bloggauksen aineistona on Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus, jonka olen tehnyt
yhdessä Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa. Tutkimuksen raportit ja kalvot löytyvä tämän
LINKIN takaa.
Johtamisen ja johtajuuden alaryhmät
Tässä analyysissa – joka muuten syventää tutkimusraporttiemme tuloksia – ensimmäinen vaihe on yritysten
jakaminen johtamisen ja johtajuuden alaryhmiin. Henkilöstötuottavuuden johtaminen jaettiin kolmeen
tasoluokkaan ja johtajuus, esimiestyön taso kahteen luokkaan. Näin päädyttiin kuuteen yritysryhmään,
joiden osuudet vaihtelivat 13 – 24 %:n välillä. Siis melko tasaisesti, niin kuin kuva 1 osoittaa.
Johtamisen ja johtajuuden merkitys kannattavuudelle
Kuva 59 esittää yritysten kannattavuuden em. kuudessa ryhmässä. Kannattavuutta mittasimme
tutkimuksessa yritysten käyttökateprosentin erona saman alatoimialan yritysten mediaaniin. Suomeksi
sanottuna siis kannattavuutena kilpailijoihin nähden.
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Kuva 59. Johtamisen ja johtajuuden merkitys kannattavuuteen.

Kuva 59 tulokset mukailevat ensinnäkin tutkimuksemme päätulosta, henkilöstötuottavuuden johtamisen
yhteyttä kannattavuuteen. Johtamisen alatasolla käyttökateprosentti on 2,4 %-yksikköä alle kilpailijoiden,
johtamisen keskitasolla se on 1,5 %-yksikköä ja ylätasolla 3,90 %-yksikköä yli kilpailijoiden.
Mutta kuten Kuva 59 osoittaa, johtajuudella on selkeä lisävaikutus kannattavuuteen. Mainittakoon, että
johtajuudella yksittäisenä muuttujana ei vaikutusta kannattavuuteen ollut. Mutta siis johtamisen tasoon
yhdistettynä johtajuuden taso nosti tai laski kannattavuutta.

Tästä voidaan tulkita, että johtaminen itsessään on tärkeää, johtajuus johtamisen kera on
tärkeää, mutta johtajuus itsessään ei ole tärkeää – siis kun asioita suhteutetaan yritysten
kannattavuuteen.
Aika vahvasti sanottu!
Myönnän, että edellinen tulkinta on vahvasti sanottu, mutta niin aineisto osoittaa. Ja varmaan moni
johtajuuden asiantuntija ja eritoten johtajuusintoilija on täysin eri mieltä. Ja saa minun puolestani ollakin,
eihän johtajuudessa mitään pahaa ole. Mutta ilman kunnollista johtamista se ei kanna läpi organisaation ja
läpi ajan.
Mitä se hyvä johtaminen sitten on?
Tutkimuksen julkistamisen jälkeen minulta on lukuisia kertoja kysytty Mitä se hyvä johtaminen oikein on?”
Ja vastaus on pelkistetty: yrityksessä johto on tehnyt tärkeät päätökset henkilöstötuottavuuden
johtamiseksi: on päätetty selkeät tavoitteet, vastuut ja mittarit, on päätetty ottaa henkilöstötuottavuus
käsiteltäväksi strategiatyöhön, on sisällytetty se kaikkeen koulutukseen, kehityskeskustekuihin. Ja
päätösten myötä kaikki kehittämisprosessit tehdään aktiivisesti. Ei siis mitään ihmeellistä, näin toimii 29 %
yrityksistä. Hyvän johtamisen vastakohta on muuten huono johtaminen, jota päättämättömyyden takia
harrastaa 32 % yrityksistä.
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Ja pointti on...
Johtamisen ja johtajuuden yhdistäminen – tai tietoinen vastakkainasettelu – perustuu tutkimusaineistoon.
Ja sen esittää Kuva 59 – kun johtaminen on huonoa, ei hyväkään johtajuus nosta kannattavuutta
kilpailijoiden tasolle. Esimiesten kyvykkyydet valuvat ikään kuin hukkaan – koko orkesteri ei toimi kaikilta
osin, eikä ainakaan soita samaa sinfoniaa...
Miten asia tehdään hyvin?
Hyvän johtamisen ja hyvän johtajuuden varmistaminen on johdon tärkein työ, ilman niitä yritys ei toimi
tuottavasti ja kestävästi. Askelmat tähän ovat onneksi selkeät:
1.
2.
3.
4.
5.

tee päätökset
toiminnan sisällöistä ”mitä kehitetään”
tavoitteista ”mihin halutaan päästä”
vastuista ”mitä kukin tekee”
mittareista ”mihin pääsimme”

Näiden päätösten yhteinen valmistelu ja edistäminen edesauttaa laadukkaan johtamiskokonaisuuden
rakentumista. ja kun mietitään tavoitteita ja vastuita, löydetään nopeasti esimiesten roolin ja tehtävien
ydin – se on ihmisten johtaminen – ja siinä esimiehet tarvitsevat tukea ja harjoittelua.

Parhaat päätökset kantavat 2-3 vuotta
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtaminen-kantaa-2-3-vuotta
Julkaistu 28.8.2019
Yhdessä Guy Ahosen ja Aalto-yliopiston professori Timo Kuosmasen ja tutkija Juha Eskelisen kanssa
tehdyssä tutkimuksessa pääsin analysoimaan hyvän johtamisen vaikutusten pysyvyyttä. Aineisto koostui
teollisuusyritysten vuosien 2009-2016 johtamiskäytänteistä ja vuosien 2008-2016 tilinpäätösaineistoista.
Tämä mahdollisti sen, että pystyimme analysoimaan, miten johtamisen aktiivisuus heijastui seuraavien
vuosien kannattavuuteen. Koko raportti on ladattavissa kotisivuiltani tämän linkin
https://www.ossiaura.com/julkaisut.html kautta.
Johdon päätökset ratkaisivat kannattavuuden
Tutkimuksen yksi päätulos oli johdon päätösten tason yhteys kannattavuuteen, jota mittasimme
käyttökatteen erona saman toimialan yritysten käyttökatteen mediaaniin.
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Kuva 60. Johdon päätösten tason yhteys käyttökatteeseen teollisuusyrityksissä vuosina 2009-2016.

Kuva 60 tulkinta on selkeä: kun päätökset tavoitteista, suunnitelmista ja mittareista on tehty kunnolla,
päästään parempaan kannattavuuteen. Päätöksiin sisältyvät on työhyvinvoinnin huomioon ottaminen
johdon strategiatyössä, esimiesten ja henkilöstön koulutuksessa ja kehityskeskusteluissa. Siis varsin laajaalainen päätösten kokonaisuus.
Tuloksen tulkinnassa voidaan kiinnittää huomio käyttökatteen %-yksikköön. Se on iso määrä rahaa, 100
M€:n liikevaihdosta 2,8%-yksikköä on 12,8 M€. Toisaalta kuvan 2 esittämä 2,8 % on noin kolmannes
teollisuuden keskimääräisestä käyttökateprosentista! Kolmanneksi vielä tuo 2,8 %-yksikön ero
käyttökatteessa tarkoittaa 40 % suurempaa yrityksen arvon kasvamista, ihan taseen mukaan laskettuna.
Johtaminen heijastuu siis sekä kannattavuuteen juuri nyt että yrityksen arvon kasvuun! Tämä saattaa
kiinnostaa myös omistajia!
Miten hyvät päätökset kestävät?
Aineistomme mahdollisti tosiaan johtamisen tason ja tulevan kannattavuuden yhdistämisen. Tällöin
esimerkiksi vuoden 2012 johtamistuloksia analysoitiin vuosien 2011-2016 kannattavuuden suhteen.
Tutkimuskysymys voitaisiin esittää virtaviivaisesti: ”Miten kauan hyvän johtamisen teho säilyy?”
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Kuva 61. Johdon päätösten tason yhteys käyttökatteeseen tutkimusvuonna ja sitä seuraavina kolmena vuotena.

Kuva 61 tulos on mielenkiintoinen ja looginen yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Ensinnäkin paras
päätöksenteko heijastuu tutkimusvuonna 2,8 %-yksikön erona kilpailijoihin verrattuna, ihan niin kuin kuva 1
osoitti. Toisaalta kannattavuuden ero kilpailijoihin vain kasvaa kahtena seuraavana vuotena laskien
kolmantena vuotena takaisin 3%-yksiön tasolle. Se ainoa poikkeus loogisuudesta on heikoimman
päätöksentekoluokan kolmannen vuoden 2,9 %-yksikön kannattavuusero toimialaan verrattuna; siihen
emme löytäneet pätevää selitystä.
Parhaan johtamisen vaikutus kestää kaksi vuotta!
Jos Kuva 61 tulosta tulkitsee tiukasti, voidaan tosiaan sanoa parhaan
johtamisen vaikutuksen olevan kaksi vuotta. Vuosien +1 ja +2 yli
viiden prosenttiyksikön ero kilpailijoihin verrattuna on huikea!
Kolmantena vuotena palataan kolmen prosenttiyksikön eron tasolle,
joka sekin on tietysti hyvä.
Voidaan siis perustellusti väittää, että hyvääkin johtamista on
jatkuvasti kehitettävä – isossa kuvassa koko johtamisen kannalta 2-3
vuoden sykleissä. Kokemuksieni perusteella tämä tarkoittaa
erityisesti ”johtamisen johtamisen” jatkuvaa kehittämistä. Ketju
toimitusjohtaja-johtoryhmän jäsen-päällikkö-esimies tulisi toimia
niin saumattomasti, että ”tehohävikkiä” ei tapahtuisi. Isoissa
organisaatioissa kuvaamani ketju on helposti viisi tai kuusiportainen,
jolloin ”johtamisen johtamisen” laatu korostuu.
Tutkimuksen pdf-versio löytyy suoraan tämän LINKIN kautta.
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Johtaminen todella vaikuttaa
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtaminen-todella-vaikuttaa
Julkaistu 5.8.2019
Antell Oy:n toimitusjohtaja Tomi Lantto twiittasi viime viikolla vuosi sitten kirjoittamani ”loman jälkeen”
bloggauksen. Kiitos siitä Tomille – aihe on edelleen ajankohtainen – johtaminen ja johtajuus kaipaavan
kehitysaskelia!
Tänä vuonna loman jälkeen katsoin myös taaksepäin ja huomasin olleeni kiitettävän aktiivinen aihepiirin
tutkija. Alkuvuoden 2019 aikana julkaistiin kolme raporttia johtamisen, johtajuuden ja
henkilöstötuottavuuden yhteyksistä kannattavuuteen. Toki töitä oli tehty vuoden 2018 puolella – kiitos siitä
kuuluu tutkijakollegoille Guy Ahonen, Juha Eskelinen, Tomi Hussi, Juhani Ilmarinen ja Timo Kuosmanen,
sekä tutkimusten mahdollistajille Työsuojelurahastolle ja Teknologiateollisuus ry:lle.

Kuva 62. Kevään 2019 julkaisujen kannet.

Johtaminen ja tuottavuus – Henkilöstön johtaminen menestystekijänä
Yhdessä Aalto-yliopiston kanssa tehdyn tutkimuksen aineistona olivat vuosina 2009-2016 johtamisen osalta
tutkitut teollisuusyritykset. Hyödynsimme siis aikaisempaa tutkimustietoa ja yhdistimme siihen yritysten
tilinpäätöstiedot. Aineistossa oli 225 yritystä, raportti löytyy tästä LINKKI.
Tämän tutkimuksen tärkein tulos oli johdon päätösten yhteys kannattavuuteen – vasta erinomainen taso
toi lisäarvoa!
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Kuva 63. Johdon päätösten tason yhteys käyttökatteeseen teollisuusyrityksissä vuosina 2009-2016.

Kuva 63 tulkinta on selkeä: kun päätökset tavoitteista, suunnitelmista ja mittareista on tehty kunnolla,
päästään parempaan kannattavuuteen. Päätöksiin sisältyvät on työhyvinvoinnin huomioon ottaminen
johdon strategiatyössä, esimiesten ja henkilöstön koulutuksessa ja kehityskeskusteluissa. Siis varsin laajaalainen päätösten kokonaisuus.
Kannattavuutta mittasimme käyttökatteen prosentuaalisena erona alatoimialan käyttökatteen mediaaniin.
Käytännössä vertasimme yrityksen kannattavuutta suhteessa kilpaileviin yrityksiin. Todettakoon vielä, että
%-yksikkö on iso määrä rahaa, 100 M€:n liikevaihdosta se on 1 M€. Toisaalta Kuva 63 esittämä 2,8 % on
noin kolmannes teollisuuden keskimääräisestä käyttökateprosentista!
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus
Tässä ”vanhalla tutkijajengillä” – Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen – tehdyssä tutkimuksessa oli
kohderyhmänä 166 viiden toimialan yritystä. Kartoitimme henkilöstötuottavuuden johtamisen
toimintatavat hyvin perusteellisesti, lisäksi kartoitettiin esimiestoiminnan, johtajuuden taso. Näiden kahden
yhdistelmä muodosti tutkimuksen päätuloksen kannattavuuden suhteen. Lisää aineistoa ja tutkimuksen
kaksi raporttia löytyvät tämän LINKIN takaa.
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Kuva 64. Johtamisen ja johtajuuden tasojen yhteydet yritysten kannattavuuteen.

Kuva 64 tulos on erinomaisen looginen: johtamisen taso määrittää kannattavuutta ja kullakin johtamisen
tasolla johtajuuden taso tuo eroa yritysten välille. Ero parhaiden ja heikoimpien yritysten välillä oli 8,1 %yksikköä. Voi yleistäen sanoa, että paras johtaminen ja johtajuus tuo 50 % lisää käyttökatetta ja huonoin
johtaminen ja johtajuus hävittävät 50 % käyttökatteesta! Tutkimusyritysten käyttökatteiden keskiarvot
olivat kokoluokissa 8-10 %:n tasolla keskimäärin.
Henkilöstötuottavuuden johtaminen teollisuudessa
Henkilöstötuottavuuden johtaminen teollisuudessa – Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia hankkeen
alkuanalyysien yhteenveto oli kevään 2019 kolmas raportti. Hankkeessa pääsin analysoimaan 35
teollisuuden pk-yrityksen johtamista, johtajuutta, henkilöstötuottavuutta ja kannattavuutta hyvin
perusteellisesti. Raportti löytyy TÄSTÄ.
Hankkeen laaja aineisto mahdollisti syvällisen analyysin ja yhdeksi merkittävimmäksi tulokseksi muodostui
esimiesten johtajakokemuksen yhteys kannattavuuteen.
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Kuva 65. Johtajafaktorin yhteys kannattavuuteen 35 teollisuusyrityksessä.

Johtajafaktori koostui suunnitelmallisuudesta, kannustavuudesta ja oman vastuualueen talouden ja
toiminnan suunnittelusta. managementin ja leadershipin ydinasioista. ja kun nämä kaikki sujuivat hyvin, oli
yrityksen käyttökate 2,7 %-yksikköä kilpailijoita parempi – ja kun nämä kaikki sujuivat huonosti, oli yrityksen
käyttökate 3,9 %-yksikköä kilpailijoita huonompi. Jälleen voidaan yleistäen sanoa: hyvä johtaminen ja
johtajuus kasvattaa käyttökatetta puolella ja huono romahduttaa siitä puolet!
Mitä opimme tästä?
Olen ottanut tavaksi pohtia kunkin bloggauksen oppeja. Nyt vastaus on selkeä: johtamisella on todella
väliä! Ja kokonaisuudessa mennään johtamisen ketjun mukaan – vasta kokonaisuus tuo kestävää tulosta.

Sanallisesti johtamisen ketjun voi purkaa näin:
1.
2.
3.
4.
5.

määrittäkää strategian toteuttamisen kannalta tärkeät henkilöstön ja organisaation kyvykkyydet
päättäkää näille kyvykkyyksille tavoitteet, kehittämisvastuut ja -prosessit sekä mittarit
tukekaa aktiivisesti jokaisen esimiehen johtamisen osaamista – he sitten tukevat tiimiensä ihmisiä
seuratkaa muutoksia koko ajan suhteessa liiketoiminnan mittareihin
olkaa isossa kuvassa pitkäjänteisiä, pienemmissä asioissa ketteriä
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Hyvä johtajuus toimii kaikilla kannattavuustasoilla
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtajuus-kannattavuustaso
Julkaistu 5.4.2019
Bloggasin reilu viikko sitten teemalla Esimiestyön koko kuva. Bloggaus herätti kovasti keskustelua sekä
Twitterissä että Linkedinnissä, joten jatkoin aiheen analysointia. Keskustelujen pohjalta innostuin
analysoimaan mikä yhteys yrityksen kannattavuustasolla on esimiestyön vaikuttavuuteen. Tuoko hyvä
esimiestyö tulosta vain silloin, kun firmalla menee hyvin – vai tukeeko se kannattavuutta myös silloin kun
menee huonommin?
Yrityksen jakaantuvat hyvän ja huonon kannattavuuden ryhmiin
Yritysten kannattavuus jakaantuu luontevasti hyvään ja huonoon ryhmään. Tutkimusaineistossani
(Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 -tutkimus (linkki) on viiden toimialan yrityksiä, jotka jaoin
tarkkojen toimialojen mukaan noihin kahteen ryhmään käyttökatteiden mediaanin mukaan. Heikon
kannattavuuden yrityksiin tuli siis heikompi 50 % ja hyvän kannattavuuden yrityksiin paras 50 % kunkin
toimialan yrityksistä.
Hyvä esimiestyö tukee kannattavuutta molemmilla kannattavuustasoilla
Kuva 66 osoittaa, että esimiestyön hyöty toteutuu sekä heikon, että hyvän kannattavuuden yrityksissä.
Heikon kannattavuuden yrityksissä huono esimiestyö syö katteen todella miinukselle. Hyvän
kannattavuuden yrityksissä esimiestyön tason nousu nostaa käyttökatetta tasaisesti.

Kuva 66. Esimiesten osaamisen merkitys kannattavuuteen hyvän ja heikon kannattavuuden yrityksissä.

Kuva 66 nähdään selkeästi myös kannattavuusjako; heikon kannattavuuden yritysten käyttökate oli 6 %yksikköä alle toimialan mediaanin, hyvä kannattavuuden yrityksillä taas 7,5 %-yksikköä yli toimialan
mediaanin.
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Ohjelmointialakin elää johtamisesta
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/ohjelmointiala-johtaminen
Julkaistu 4.9.2019
Ohjelmointialaa pidetään usein työelämän muutosten kärjessä kulkijana. Johtamisen muutoksissa, ihmisten
osallistamisessa ja viime aikoina itseohjautuvuudessa ohjelmointialan yritykset ovat olleet vahvasti esillä.
Asiakaskohtaiseen, projektiluonteiseen työhön itseohjautuvuus soveltuu hyvin, mutta miten on laajemmin
johtamisen merkitys – sitä lähdin analysoimaan Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen
aineistosta.
Tutkimuksessa mukana 17 ohjelmointialan yritystä
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen yritykset etsittiin mukaan satunnaisotannan kautta
ja näin mukaan saatiin 17 ohjelmointialan yritystä. Yritykset jakaantuivat lukumääräisesti tasan pieniin,
keskisuuriin ja suuriin henkilöstömäärän mukaan. Yritysten liikevaihdon keskiarvo oli 13 M€, vaihdellen
kahden ja 57 miljoonan välillä. Yritysten käyttökateprosentin mediaani oli 10,2% liikevaihdosta, kun
toimialan (62010, ”Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus”) mediaani Bisnode Finland Oy:n tilastossa oli
9,3%. Otanta edusti siis hyvin toimialan yrityksiä kannattavuuden suhteen.
Tutkittiin johtamista kokonaisuutena
Tutkimus kartoitti nettikyselyn kautta yritysten johtamisen peruspäätöksiä ja eri prosessien aktiivisuutta.
Lisäksi vastaajilta kartoitettiin henkilöstön motivaatiota, osaamista ja työkykyä ja laskettiin niiden pohjalta
henkilöstötuottavuusindeksi.
Erot ohjelmointialan ja muiden toimialojen välillä
Ohjelmointiala oli kokonaisuudessaan samalla henkilöstötuottavuuden johtamisen tasolla, kuin muut
toimialat. Eroja löytyi tietyillä osa-alueilla, joista tilastollisesti merkitsevät erot esitetään Kuva 67.

Kuva 67. Henkilöstötuottavuuden johtamisen osa-alueiden eroja ohjelmointialan ja kaikkien toimialojen välillä vuonna 2018.

Erot ohjelmointialan ja muiden toimialojen välillä olivat tietyillä osa-alueilla varsin suuria. Esimiehen rooli
oli päätetty ja sitä toteutettiin ohjelmointialalla selkeästi passiivisemmin, kuin muilla toimialoilla.
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Ohjelmointiyrityksistä 24 % oli päättänyt esimiesvastuun, muilla toimialoilla luku oli 42 %. Lisäksi muilla
aloilla esimiehet toimivat hieman aktiivisemmin ohjelmointialaan verrattuna.
Pieniä eroja oli havaittavissa henkilöstötuottavuuden suunnitelmallisuudessa, työsuojelun ja HR-prosessien
aktiivisuudessa. Henkilöstötuottavuuden investoinneissa (1132€ vs 778€/henk/v), henkilöstöetujen ja
terveellisten elämäntapojen edistämisen aktiivisuudessa ohjelmointiala oli selkeästi edellä muita toimialoja.
Kun tarkasteltiin henkilöstön kehittämisen prosesseja tarkemmin, havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja
neljässä prosessissa Kuva 68 mukaan.

Kuva 68. Erot henkilöstötuottavuuden huomioon ottamisessa eri HR-prosesseissa ohjelmointialan ja kaikkien toimialojen välillä
vuonna 2018.

Ohjelmointialalla henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutus on vähemmän työhyvinvointipainotteista kuin
muilla toimialoilla. Työaikojen ja järjestelyjen joustavuudessa, kehityskeskusteluissa ja työn ja perheen
yhteensovittamisessa ohjelmointialla painottui työhyvinvointi enemmän kuin muilla toimialoilla. Erot olivat
tilastollisesti erittäin merkitseviä. Puheet ihmislähtöisestä johtamisesta ohjelmointialalla ovat siis totta!
Ihmiset ovat liekeissä ohjelmointialalla
Henkilöstötuottavuusindeksin lasketaan henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn arvoista.
Henkilöstötuottavuusindeksi, HTI kuvaa kokonaisuutta ja sen keskiarvo koko työväestön suhteen on 47-50
tasolla. Ohjelmointialalla luku oli 68, joka on tilastollisesti muita toimialoja suurempi, poikkeuksena muut
liike-elämän palvelut.
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Kuva 69. Henkilöstötuottavuusindeksin, HTI:n keskiarvot eri toimialoilla.

Henkilöstötuottavuusindeksin osa-alueista ohjelmointiala oli selkeästi paras henkilöstön motivaatiossa ja
hyvää tasoa osaamisessa ja työkyvyssä. Mainittakoon, että ohjelmointiala oli muihin toimialoihin verrattuna
hyvä myös työyhteisön kannustavuudessa, mutta keskitasoa esimiestoiminnassa.
Johtamisen yhteys kannattavuuteen ohjelmointialan sisällä
Johtamisen suhteen yritykset jaettiin kahteen ryhmään ohjelmistoalan ”sisällä”, alle ja yli keskitasoon.
Näiden ryhmien erot havaittiin seuraavilla osa-alueilla: johdon päätökset, esimiestyön kehittäminen, HRprosessit, työterveyshuolto ja henkilöstöedut.
Kun johto tekee jämäkämmin päätöksiä, kun esimiehiä kehitetään enemmän, kun HR-prosessit ovat
työhyvinvointipainotteisempia ja kun vielä työterveyshuolto toimii paremmin ja henkilöstöetuja käytetään
aktiivisemmin, saadaan parempi kannattavuus! Melkoisen laaja, mutta linjakas settin johtamisen ja
kehittämisen toimintoja heijastuu taloudelliseen suorituskykyyn. Voisin kuvitella, että näillä toimintatavoilla
on selkeä yhteys henkilöstön sitoutumiseen ja uuden talentin rekrytoimiseen.
Numeraaliset erot kannattavuudessa nähdään Kuva 70. Huonon johtamisen yrityksissä käyttökate on tasan
ohjelmistoalan mediaanissa, hyvän johtamisen yrityksissä taas 5,3%-yksikköä yli mediaanin. Varsin iso ero,
joka heijastuu positiivisesti kehittämiseen, investointikykyyn ja myös yrityksen kirjanpitoarvon nousuun.
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Kuva 70. Johtamisen ja henkilöstötuottavuuden tason vaikutus kannattavuuteen ohjelmoinnin toimialalla.

Henkilöstötuottavuuden yhteys kannattavuuteen ohjelmointialan sisällä
Henkilöstötuottavuuden suhteen ohjelmointialan yritykset jaettiin myös kahteen ryhmään, alle ja yli
keskiarvon. Näiden ryhmien HTI:n keskiarvoiksi muodostuivat 52 ja 84, joista 52 on keskitasoa ja 84
erinomainen plus!
Alle keskitason HTI oli yhteydessä -0,6%-yksikköä ohjelmointialan mediaania alempaan käyttökatteeseen.
Käytännössä siis keskitason HTI:lla (52) saavutettiin keskitason käyttökate. Erinomaisella HTI-tasolla olevien
yritysten kannattavuus oli 6,0 %-yksikköä ohjelmointialan mediaania parempi.
Kun Kuva 70 johtamisen ja henkilöstötuottavuuden tasot ristiintaulukoitiin, saatiin suuria eroja
kannattavuudessa. Yritysryhmässä, jossa sekä johtaminen että HTI olivat yli keskitason, oli käyttökate 8,2%yksikköä yli toimialan mediaanin. Heikoimmassa ryhmässä – sekä johtaminen että HTI alle keskitason, oli
käyttökate 1,8%-yksikköä alle toimialan mediaanin.
To conclude
Joitakin yhteenvetoja
•
•
•
•
•

henkilöstötuottavuuden johtaminen kokonaisuudessaan on ohjelmointialalla samalla tasolla
muiden toimialojen kanssa
tiettyjä ihmislähtöisiä prosesseja toteutetaan ohjelmointialalla muita toimialoja aktiivisemmin
esimiesrooli ja esimiesten aktiivisuus on ohjelmointialalla muita toimialoja passiivisempaa
ohjelmointialan sisällä hyvin johdetut yritykset ovat 5,2 %-yksikköä kannattavampia kuin
huonommin johdetut yritykset
henkilöstötuottavuudelta paremmat yritykset ovat 6,6 %-yksikköä kannattavampia kuin yritykset,
joissa osaaminen, motivaatio ja työkyky ovat alemmalla tasolla
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Lisää vientiä johtamisen kautta
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/vienti-johtaminen
Julkaistu 15.4.2019
Kirjoitan tätä tekstiä eduskuntavaalien jälkeisenä päivänä 15.4.2019. Eduskunnan koostumuksesta viis,
Suomen taloudellisen hyvinvoinnin selkäranka on vienti. Ja viennissä paalupaikalla on teollisuus,
palvelualoja, matkailua ja peliteollisuutta ja muita toimialoja unohtamatta. Palataan niihin myöhemmin.
Miten teollisuus voi generoida lisää taloudellista hyvää aineettomin keinoin? Miten johtaminen, johtajuus
ja henkilöstötuottavuus tukevat teollisuuden kannattavuutta? Siinä tämän tulosblogin kysymys.
Teollisuuden faktat Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksesta
Viime vuonna keräsimme satunnaisotannalla 44 teollisuusyrityksen johtamisen, johtajuuden ja
henkilöstötuottavuuden tiedot. Yhdistimme nämä yritysten tilinpäätöstietoihin Bisnodelta saamiemme
toimialakohtaisten tietojen mukaan. Tutkimus on laajasti raportoitu (katso tästä), tässä tulosblogissa tein
pelkistetyn jatkoanalyysin: Miten johtaminen, johtajuus ja henkilöstötuottavuus vaikuttavat yritysten
kannattavuuteen teollisuudessa?
Hyvä on parempi kuin huono!
Otsikon viesti on pelkistetyn yksinkertainen. Niinhän se menee, että hyvä johtaminen tuottaa parempaa
tulosta, kuin huono. Edelleen huono johtajuus tuottaa parempaa tulosta, kuin huono johtajuus. Ja sama on
tilanne henkilöstötuottavuuden suhteen. Yhteenveto kuvassa alla.

Kuva 71. Johtamisen, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden tason vaikutus kannattavuuteen (käyttökate-%) teollisuudessa.

Kuva 71 esittää mielenkiintoisen kannattavuuden kasvun ”ihmislähtöisyyden” lisääntyessä. Johtamisen
toimintatapojen merkitys on 3,1 %-yksikköä, johtajuuden 7,0 %--yksikköä ja henkilöstötuottavuuden jopa
11,4 %-yksikköä. Tilastollisesti johtajuuden tason merkitys oli melkein merkitsevä, henkilöstötuottavuuden
tason merkitys oli tilastollisesti merkitsevä (p<0,01).
Kuva 71 tulokset voidaan tulkata euroiksi, kun laskennan pohjaksi otetaan tutkimuksen keskimääräisen
teollisuusyrityksen liikevaihto 39 M€ vuodessa. Johtamisen, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden tason
aiheuttamat erot käyttökatteessa olivat kuvan mukaisia.
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Kuva 72. Johtamisen, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden tason vaikutus kannattavuuteen (käyttökate euroina) teollisuudessa.

Kuva 72 tulkinta on selkeä:
•
•
•
•

hyvän ja huonon johtamisen tuoma ero käyttökatteessa on 1,2 M€/v
hyvän ja huonon johtajuuden tuoma ero käyttökatteessa on 2,7 M€/v
hyvän ja huonon henkilöstötuottavuuden tuoma ero käyttökatteessa on 4,4 M€/v
nämä kaikki siis yrityksellä, jolla liikevaihto on 39 M€ vuodessa

Oheinen listaus on vakuuttava – eurot puhuvat.
Mitä hyvä ja huono johtaminen sitten on?
Hyvän ja huonon johtamisen ero suhteessa kannattavuuteen on siis selkeä, joten kysymys herää mitä se
hyvä johtaminen oikein on? Siihen antavat vastauksen seuraavat kaksi kuvaa. Ensimmäisessä kuvassa (Kuva
73) selviää johtamisen peruspäätösten tehneiden yritysten osuudet hyvän ja huonon johtamisen ryhmissä.
Pelkistetysti hyvä johtaminen on päätöksiä, päätöksiä ja vielä kerran päätöksiä. Johdon strategiatyön
suhteen kuvan %-osuus kuvaa ”kohtalaisesti” tai ”paljon” työhyvinvoinnin huomioon ottaneiden yritysten
osuutta.
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Kuva 73. Johtamisen peruselementit päättäneiden yritysten osuudet hyvän ja huonon johtamisen ryhmissä teollisuudessa

Huonon johtamisen voisi kiteyttää: ei päätetä tavoitteita eikä esimiehille vastuuta henkilöstötuottavuuden
johtamisessa!
Kuva 74 on mielenkiintoinen ja nivoo kuvien 1 ja 2 tuloksia yhteen. Hyvään johtamiseen liittyy oleellisesti
esimiestyön resurssit, joista kuvassa 3 on yksi tärkeä – esimiesvastuun päättäminen. Kuvassa 4 esitetään
seuraavan askeleen tulokset, esimiesten resurssien taso hyvän ja huonon johtamisen yrityksissä.

Kuva 74. Esimiesten resurssien riittävä taso (hyvä tai erinomainen) hyvän ja huonon johtamisen ryhmissä teollisuudessa.

Kuva 74 osoittaa, että hyvä johtaminen luo pohjan esimiestyön resursseille. Erot esimiesresursseissa hyvän
ja huonon johtamisen ryhmissä on selkeä ja tilastollisesti melkein merkitsevä, osaamisen suhteen se on
tilastollisesti merkitsevä. Tämä tarkoittaa, ettei ero ole sattumaa – vaan hyvän johtamisen tuotosta.
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Hyvä johtaminen tarkoittaa myös parempaa osaamisen johtamista
Viimeinen todiste hyvän johtamisen eduista on osaamisen johtaminen. Ilman grafiikkaa voin sanoa, että
paremman johtamisen yrityksissä osaamista kartoitetaan perusteellisemmin – tämä koskee sekä alan
perusosaamista että yrityksen strategista osaamista. Strateginen osaaminen kartoitetaan koko
henkilöstöltä 40 %:ssa hyvän johtamisen yrityksistä, kun luku huonon johtamisen yrityksissä on 5c %. Myös
jatko- ja täydennyskoulutus on hyvän johtamisen yrityksissä aktiivisempaa kuin huonommin johdetuissa
yrityksissä.
Mitä opimme tästä?
On tullut tavakseni kysyä tuo väliotsikon kysymys -mitähän tästä voisi oppia? No nyt oppien ketju on selkeä:
1. päättäkää tavoitteet, vastuut ja mittarit
2. varmistakaa esimiesten motivaatio, osaaminen ja ajankäyttö ihmisten johtamiseen
3. nauttikaa tuloksista

ORGANISAATION TILA JA TOIMINTA
Osaamisen johtamisen koko kuva
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/osaamisen-johtamisen-koko-kuva
Julkaistu 9.1.2019
Blogitekstini saavat innostuksen joskus omista pohdinnoista, joskus muiden teksteistä. Tähän bloggaukseen
innostuksen ryöpsähdyksen antoivat ainutlaatuinen äiti-tytär -pari Leenamaija Otala ja Karoliina Jarenko
Facebook -postauksessaan, jonka taustalla oli Karoliinan bloggaus itseohjautuvan ketterän oppimisen
johtamisesta. Osaamisen johtamisesta olemme keränneet faktaa vuodesta 2009 alkaen osana strategisen
hyvinvoinnin ja viime vuonna henkilöstötuottavuuden johtamisen tutkimuksia. Koostin niistä muutaman
tiivistelmän.
Osaamisen johtamisen tavoitteet
Vuoden 2018 tutkimuksessa päätimme kohderyhmäksi alle 1000 ihmistä työllistävät yritykset, joten esitän
tässä bloggauksessa tuloksia tuon kohderyhmän mukaan. tavoitteiden päättäminen yleensä, ja osaamisen
johtamisen erityisesti on ensimmäinen askel tiivistelmässäni. Kuva 75 on yhteenveto määrällisen tavoitteen
päättäneiden yritysten %-osuuksista eri kokoluokissa vuosina 2010-2018. Määrällistä tavoitetta kuvailimme
myös numeraaliseksi tavoitteeksi, jonka tuloksia mitataan.
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Kuva 75. Osaamisen kehittämisen määrällisen tavoitteen asettaneiden yritysten osuudet 2010-2018.

Kuva 75 tulos on hämmästyttävän kehno – mitattavan tavoitteen osaamisen kehittämiselle (kehittymiselle)
on päättänyt pikkuyrityksistä keskimäärin 2 %, keskisuurista 5 % ja isoista 8 % eri vuosina. Toinen
silmiinpistävä havainto on eri vuosien suuret erot; tutkimuksen vastaajat valittiin satunnaisotannalla ja
vaihtelu eri vuosien välillä oli täysin sattumanvaraista. Tämä kuvastaa osaamisen johtamisen suurta
vaihtelua yritysten välillä.
Kuva 75 lukujen taustalla on myös yleinen tavoitteen päättäminen strategiselle hyvinvoinnin tai
henkilöstötuottavuuden johtamiselle. Tämän päätöksen oli tehnyt pikkuyrityksistä keskimäärin joka kuudes,
keskisuurista joka kolmas ja isoista puolet vuosien 2009-2018 aikana. Siinäkin on kosolti kehitettävää. Jos
tämä fakta ikään kuin unohdetaan, on yleisen tavoitteen päättäneistä osaamiselle päättänyt määrällisen
tavoitteen 16 % pikkufirmoista, 16 % keskisuurista ja 16 % isoista yrityksistä. Hämmästyttävää kyllä,
keskiarvo vuosilta 2010-2018 oli kaikissa kokoluokissa 16 %! Vaikka tätä näinkin katsoo, ovat luvut liian
alhaisia! Osaamisen johtamista voi kuvata tavoitteettomaksi!
Osaamisen johtamisen suunnitelmat
Yksi konkreettinen osa johtamiskäytänteiden kartoittamista on ollut kirjallisten suunnitelmien
kartoittaminen; onko niitä tehty ja miten perusteellinen suunnitelma eri osa-alueilla on. Kuva 76 on
osaamisen johtamisen tulokset.
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Kuva 76. Osaamisen kehittämisen perusteellisen suunnitelman tehneiden yritysten osuudet 2010-2018.

Kuva 76 tylyhkö yhteenveto kertoo perusteellisen suunnitelman tehneiden yritysten osuuksiksi
pikkuyrityksissä 4 %, keskisuurissa 9 %v ja isoissa 11 %. Olisko tuossakin parantamisen varaa? Kun katsotaan
yleensä suunnitelman tehneet yritykset, nousevat luvut 23 %, 31 % ja 26 %:iin eri kokoluokissa. Kun
yritykset tekevät kirjallisen suunnitelman, niin osaamisen kehittämisen osalta niistä neljännes on
perusteellisia – ja loput sitten yleisluonteisia kuvailuja.
Osaamisen kehittämisen toimenpiteiden kohdentaminen
Vuonna 2018 kartoitimme osaamisen johtamista tarkemmin. Kysymyspatteristo sisälsi kuusi kysymystä ja
kaikkien vastaajien yhteenveto on alla (Kuva 77).

Kuva 77. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintojen aktiivisuus.
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Kuva 77 viesti on selkeä: vielä on paljon kehitettävää. Osaamiskartoitukset – joista kaikki alkaa – tehdään
hyvin alle puolessa yrityksistä. Pitäisihän osaaminen sekä alan yleisten että yritysten strategian
edellyttämien vaatimusten mukaan kartoittaa kaikilta – mistä se kehittäminen muuten alkaisi? Toisaalta
kun katsotaan aktiivisia osaamisen kehittämisen toimia, ei se kaikilla alakkaan!
Hämmästyttävää on myös osaamiskartoitusten ja kehittämistoimien korreloimattomuus. Työssä oppimista
ja työnkiertoa harrastetaan ilman kunnollisia osaamisvaatimusten kartoituksia. Yrityksen ulkopuolella
tapahtuvaa jatkokoulutusta sentään linjataan osaamiskartoitusten mukaan.
Osaamiskartoituksista olenkin jo blogannut aikaisemmin, sen mukaan mitä vahvemmin työhyvinvointi on
johdon agendalla, sitä paremmin osaamisen johtamisen perusasiat tehdään. Eli kun ihmiset ovat johdon
strategiatyön agendalla vahvasti, on siellä mukana myös osaaminen. Ja kun ei, niin ei!
Osaamista käsitellään johtoryhmissä hyvin!
Vuonna 2018 sana johdon kyselyä (lähinnä pk-sektorin yritykset) kartoitettiin henkilöstöön liittyvien
asioiden johtoryhmäkäsittely. Tulokset oheisessa taulukossa. Aktiivisimmin johtoryhmissä käsiteltiin
osaamista ja motivaatiota, kuten Kuva 78 osoittaa.

Kuva 78. Henkilöstötuottavuuden eri osa-alueiden johtoryhmäkäsittely.

Kuva 78 tulkinta on mielenkiintoinen. Ehdottoman hyvää on se, että osaamista käsitellään melko usein
johtoryhmissä – siis pk-sektorin yrityksissä. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että tosi harvalla on
osaamiselle kunnon tavoite ja yhtä harva on tehnyt kunnon suunnitelman, ja silti asiaa käsitellään. Onko
käsittely sattumanvaraisiin asioihin reagointia, vai jollain tavalla systemaattista, se jää arvoitukseksi.
Strateginen osaamisen johtaminen tuo tulosta!
Viimeinen tiivistelmä tutkimusten tuloksista on osaamisen ja kannattavuuden yhteys. Vuonna 2018 meillä
oli käytössä yritysten ja niiden toimialojen tilinpäätöstiedot (kiitos Bisnode Finland Oy
https://finland.bisnode.fi/ ). Analysoimme kannattavuutta käyttökatteiden kautta, yksikkönä oli yrityksen
käyttökatteen ero kilpailijoiden (sama toimiala) käyttökatteeseen. Ja havaitsimme, että strategisen
osaamisen kartoittamisen aktiivisuus heijastui parempana kannattavuutena.
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Kuva 79. Strategian vaatiman osaamisen kartoittamisen laajuuden yhteys käyttökatteeseen.

Kuva 79 tulkinta on selkeä – kun strategian vaatima osaaminen kartoitetaan koko henkilöstöltä, tehdään 5
%-yksikköä parempaa tulosta kuin kilpailijat! Ja toinen tulkinta on vastakkainen – kun strategista osaamista
ei kartoiteta lainkaan, tai kartoittaminen kohdistuu korkeintaan puoleen henkilöstöstä, tehdään kilpailijoita
heikompi tulos!
Taloudellisen tuloksellisuuden ohella – tai oikeammin sitä edeltävänä – strategisen osaamisen
kartoittamisen aktiivisuus heijastuu osaamisen kehittämisen aktiivisuuteen. Mitä suurempi osa henkilöstöä
on strategisen osaamisen kartoittamisen kohteena, sitä aktiivisempaa (suuremmat kohderyhmät
tavoittavaa) on jatko- ja täydennyskoulutus, työssä oppiminen ja Talent Management ohjelma. Työnkierron
aktiivisuuteen kartoittamisen aktiivisuudella ei sen sijaan ollut vaikutusta.
To conclude!
Nimesin tämän blogitekstin komeasti ”Osaamisen johtamisen koko kuva” ja sen mukaan on aika tehdä
yhteenvetoa.
1. Osaamisen johtamisen tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus on heikolla tasolla, se on selvä.
Osaamisvaatimuksia kartoitetaan varsin hyvin, mutta suunnitelmallisuus jää kehnoksi. Lisää
kunnianhimoa ja ahkeruutta – kenties myös resursseja tarvitaan.
2. Johto on kiinnostunut osaamisesta – asia on johtoryhmän agendalla erittäin usein. Tähän
keskusteluun tarvitaan numeroita – osaamiskartoitusten tekemisestä, toimenpiteiden määrästä,
osaamisen kokemuksista ja työn hallinnasta.
3. Strategisen osaamisen kartoittaminen tukee kannattavuutta. Tällöin tiedetään osaamisen tilanne
paremmin ja tehdään oikeita asioita osaamisen kehittämiseksi. ja tämä näkyy ”viivan alla” –
vaikkakin muuttujamme oli käyttökate, eikä tulos.
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Ilmapiiri on tärkeä, mutta onko sillä merkitystä tulokseen?
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/ilmapiiri-kannattavuus
Julkaistu 15.2.2019
Työpaikan ilmapiiri on tärkeä osa hyvää työpaikkaa – sehän on itsestään selvää! Kukapa huonossa
ilmapiirissä haluaisi työtä tehdä. Mutta miten ilmapiiri saadaan johtamalla hyväksi ja mikä merkitys
ilmapiirillä on kannattavuuteen, sitä lähdin analysoimaan.
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus antaa datan
Ilmapiiristä on tehty lukuisia tutkimuksia ja joka vuosi sitä myös kartoitetaan henkilöstökyselyn keinoin.
Aika harvoin ilmapiiriä voidaan suhteuttaa johtamiseen ja taloudelliseen kannattavuuteen. Tässä suhteessa
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus on ainutlaatuinen tietopankki, siinä yhdistyy
johtamisen kokonaisuus ja tilinpäätöksistä analysoitu yritysten kannattavuus suhteessa kilpailijoihin.
Hienommin sanottuna laskimme käyttökateprosentin eron toimialan mediaaniin prosenttiyksikköinä.
Ilmapiiriä kysyimme tutkimuksessa yksinkertaisesti näin: ”Miten arvioit yrityksesi henkilöstön ja työyhteisön
tilaa? Käytä arviossasi hyväksesi mahdollisten henkilöstö- tai työtyytyväisyyskyselyjen tuloksia.” Yksi
kysyttävä asia oli ”työyhteisön ilmapiirin kannustavuus” ja vastausvaihtoehdot: heikko (1), välttävä (2),
keskitasoa (3), hyvä (4), ja erinomainen (5).
Johdon päätökset, ihmisläheiset HR-prosessit ja hyvä esimiestyö luovat hyvän ilmapiirin
Johtamisen ja kehittämisprosessien analyysi osoitti, että hyvä ilmapiiri rakentuu johdon päätösten,
ihmisläheisten HR-prosessien ja ihmiset huomioon ottavan esimiestyön kautta. Alla tulos
prosessinomaisena kuvana.

Kuva 80. Ilmapiirin rakentuminen johtamisen ja kehittämistyön kautta.

Johdon päätökset (tavoitteet, mittarit) ja erityisesti johdon strategiatyön ihmispainotteisuus määritti
pitkälti ilmapiiriin vaikuttavien prosessien tason. Kun päätökset olivat selkeät ja työhyvinvointi otettu
huomioon syvällisesti johdon strategiatyössä, oli työhyvinvointi otettu hyvin huomioon perehdytyksessä,
työn ja perheen yhteensovittamisessa, ikäjohtamisessa ja henkilöstön palkitsemisessa perusteellisesti.
Samoin esimiestyössä oli hyvä aktiivisuus vastuunotossa, tasa-arvoisessa kohtelussa ja ihmisten
motivaation tukemisessa. Ja nämä kaikki heijastuivat sitten hyvään ilmapiiriin.
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Kuva 80 tuloksen mukaan voisi siis sanoa, että hyvä ilmapiiri ei synny sattumalta, se syntyy johdon
päätösten ja laadukkaan tekemisen kautta. Tekemisessä esimiesten rooli on johtamisen kannalta oleellinen,
käytännössä sitten ilmapiiri on aidosti koko joukkueen ansiota – vastuu siitä on kaikilla.
Miten ilmapiiri näkyy kannattavuudessa?
Ilmapiirin yhteys kannattavuuteen on mielenkiintoinen, onko ilmapiirin hyvä taso itseisarvo, vai onko sillä
merkitystä myös taloudellisessa mielessä? Vastaus tähän löytyy tutkimuksen tietokannasta ja se on
vahvahko ei.

Kuva 81. Työpaikan ilmapiirin ja kannattavuuden yhteys.

Kuva 81 osoittaa, että kannattavuuden suhteen ilmapiirissä tärkeintä on välttää huono ilmapiiri! Huonon
ilmapiirin yrityksissä (5 % tutkimukseen osallistuneista) kannattavuus oli surkea, lähes 12 %-yksikköä alle
kilpailijoiden tason. Oletan, että näissä yrityksissä taloudellinen kaaos tuli ensin ja huono ilmapiiri sen
myötä.
Katastrofifirmojen jälkeen muissa yrityksissä ilmapiirin taso ja kannattavuus eivät juuri eronneet. Kuvan 2
mukaan oli jopa niin, että erinomaisen ilmapiirin yrityksissä kannattavuus oli hieman alle toimialan, kun se
kohtalaisen ja hyvän ilmapiirin yrityksissä oli vajaa 2 %-yksikköä yli toimialan tason.
To conclude
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen syväanalyysi osoitti seuraavaa:
•
•
•
•

ilmapiiri rakentuu hyvän johtamisen ja ihmisen huomioon ottavan kehittämisen ja esimiestyön
kautta
ilmapiirin tasolla ei ole yhteyttä kannattavuuteen, paitsi heikon ilmapiirin yrityksissä – jossa
talouden katastrofaalinen
kannattavuudelle tärkeää on johtamisen taso ja henkilöstötuottavuus, jotka molemmat ovat
yhteydessä ilmapiiriin
ilmapiiri itsessään, yksin tai pelkästään ei tuota hyvää taloudellista tulosta
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TYÖELÄMÄSTÄ YLEISTÄ
LJT, liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä 70 vuotta
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/ljt-70-vuotta
Julkaistu 6.9.2019
Vuonna 1949 perustettiin valtionvarainministeriön kansliapäällikkö Klaus Wariksen aloitteesta
liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä, LJT. Perustavaan kokoukseen osallistui 12 yritysjohtajaa, julkisen
sektorin tai osuustoiminnan johtajia ei silloin mukaan otettu. Nykyään Boardmanin osana oleva LJT toimii
yhdyssiteenä ja verkostojen vahvistajana liikkeenjohtajien, julkishallinnon ja akateemisen maailman välillä.
70 v juhlaseminaari 5.9.2019
Eilen 5.9.2019 pidettiin LJT:n 70 v juhlaseminaari Dipolissa lähes 200
osallistujan voimin. Ryhmän historiaa kartoittivat LJT:n puheenjohtaja Kari
Kasanen avauspuheessaan sekä vuodesta 1978 alkaen LJT:n jäsenenä ollut
Algol Oy:n entinen toimitusjohtaja Magnus Bargum. Ryhmän historian
kaarta symboloi se, että Bargumin isä oli yksi kahdestatoista LJT:n
perustajista.
Seminaarin moderaattorina toimi professori Liisa Välikangas ja esiintyjäkaarti oli huippuluokkaa. Aaltoyliopiston rehtori Ilkka Niemelä, F-Securen ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa,
europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Millenial Boardin Robert Torvelainen, Hankenin johtamisen
professori Janne Tienari, aTalent Recruiting Oyn toimitusjohtaja Niklas Huotari, sekä Annu Nieminen, joka
on The Upright Projectin Founder & CEO.
Muutamia nostoja loistavasta seminaarista
Juhlaseminaarin runsaan kahden tunnin ja seitsemän esityksen ilotulistus vaatii minulla vielä sulattelua –
sen verran tiukkaa asiaa saatiin kuulla. Rohkenen kuitenkin nostaa esiin seminaarin parhaita paloja.
Risto Siilasmaa – kysy oikeat kysymykset!
Risto Siilasmaa puhui johtamisvaatimusten muutoksesta ja tekoälystä johdon tukena.
Esityksen pääviestejä oli kaksi:
1. jokaisen tulee osata tekoälyn ja koneoppimisen perusteet. Tämä mahdollistaa toisen
pääviestin toteutumisen:
2. kysy oikeat kysymykset. Näin yrityksen on mahdollista hyödyntää tekoälyä ja
koneoppimista. Luonnollista on, että näiden osaamisten rinnalla yrityksellä on oltava
dataa, datan keruun systeemi ja liiketoimintaa tukeva datastrategia.

Sirpa Pietikäinen – osaoptimointi ei enää riitä
Kokenut ympäristöpoliitikko Sirpa Pietikäinen tykitti puolessa tunnissa valtavan määrät faktaa maapallon
nykytilasta ja tulevaisuuden uhkakuvista. Oma ymmärrykseni tulkitsi hänen viestiään siten, että
osaoptimoinnin aika on ohi – se ei enää riitä luonnonvarojen pelastamiseen. Huimimmillaan kyse on siitä,
että nykyiset tuotteet / palvelut on pystyttävä tuottamaan kymmenesosalla nykyisistä resursseista.
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Janne Tienari – tulevaisuuden johtamisen ydin on ihminen
Tienarin visio tulevaisuuden johtamisesta oli selkeä: ihmisläheisyyden tärkeys. Ihmiset
haluavat työssään jo nyt vapautta ja selkeyttä ja tämä on tulevaisuudessa ”uusi musta”.
Johtajilta tämä edellyttää nykyisen johtamisosaamisen lisäksi kykyä kohdata ja tukea
ihmisiä. Tienari puhui osuvasti kolmen kielitaidon vaatimuksesta: johtaja on osattava
puhua numeroita, teknologiaa ja ”ihmiskieltä”.
Oheisen pelkistyksen lisäksi Tienari hahmotti tulevaisuuden johtamisen kompleksista
pelikenttää, jossa korostuvat teknologisoituminen, ekologisoituminen,
finanssivetoisuus, medialisoituminen ja näiden keskellä monikulttuuristuminen.
Johtamisen ammatilliset osaamisvaatimukset ovat tulevaisuudessa todella kovat!
Niklas Huotari tuki Tienarin näkemystä nuorena, nuorten ihmisten johtajana. Hän toi esiin kolme ilmiötä
nuorten johtamisessa: individualismin nousu, ihmisen johtaminen datan keskellä, sekä merkityksellisen
liikkeen tuoman kilpailuedun.
Annu Nieminen - arvonluonnin uusi aikakausi muuttaa johtajuuden vaatimuksia
Annu Nieminen aloitti esityksensä räväkästi toteamalla, että ”tapamme mitata
yrityksen arvonluontia on vanhentunut”. Tällä hän tarkoitti perinteistä
tilinpäätökseen pohjautuvaa taloudellisen arvon mittaamista, jossa korostuu
pelkkä yrityksen taloudellinen hyöty. The Upright Projectissa Nieminen on
kumppaneineen kehittänyt kokonaisvaltaisen, vahvaan tekoälyosaamiseen
perustuvat arvonluonnin mallin.
Upright Model koostuu neljän laajasti määritetyn osa-alueen (ympäristö, terveys,
yhteiskunta, osaaminen) resurssikulutuksen ja tuottojen analysoimisesta yhdeksäntoista kategorian
suhteen. Apuna tässä on hämmästyttävä tekoälysovellus, joka yhdistää ilmiöitä 130 miljoonan tieteellisen
artikkelin joukosta.
Kahdentoista toimitusjohtajan keskustelukerhosta isoksi vaikuttajaksi
Liikkeenjohdollinen tutkimusryhmä on 70 vuoden aikana kasvanut pienen vaikutusvaltaisen piirin
keskustelukerhosta isoksi vaikuttajaksi. Tällä hetkellä Boardman tarjoaa LJT:lle hyvän kotipesän. Boardman
mahdollistaa liike-elämän vaikuttajien ja tutkijoiden vuoropuhelun sekä tieteellisen tiedon levittämisen
yritysjohdolle seminaarien ja muiden tapahtumien kautta.
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Työelämä on kehittynyt Työelämä2020 hankkeen aikana
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tyoelama2020
Julkaistu 14.3.2019
Eilen 13.3.2019 pidettiin Työelämä2020 hankkeen juhlaseminaari, joka
samalla oli kahdeksanvuotisen hankkeen päätösseminaari. Upea tilaisuus,
jossa suurimmat aplodit sai ansaitusti hankejohtaja Margita Klemetti –
tiimeineen, niin kuin hän kiitoksessaan korosti.

Työministerit intohimoisesti mukana työelämän kehittämisessä
Tilaisuuden alussa kuultiin hankkeen vastuuministereitä Lauri Ihalaista ja
Jari Lindströmiä. Täytyy sanoa, että harvoin näkee ministereitä niin
innostuneina ja sitoutuneina, kuin mitä molemmat herrat tästä asiasta ovat. Ihalainen johti hanketta alussa
ja Lindström varmisti sen jatkon toiselle hallituskaudelle.
Ministerit nostivat esiin useita työelämän menestyksen kulmakiviä, joihin muutamaan tartun
tutkimustietojen kautta. Ihalainen korosti kehittämistä oivallisin sanoin ”Muutos pitää tehdä
turvallisemmaksi kuin paikallaan pysyminen”. Tästä esitän jatkuvan parantamisen trendit vuosilta 20112018. Lindström korosti mm. työn ja perheen yhteensovittamista, siitä kerron tilastot vuosilta 2009-2018.
Molemmissa asioissa on muuten menty hyvään suuntaan. Mutta paljon on toki vielä työtä jäljellä – sitä
korostivat molemmat ministerit.
Miten työelämän johtaminen on kehittynyt hankkeen aikana?
Aloitan tutkimustietojen purkamisen kuitenkin kokonaisuudesta, koko ilmiön johtamisesta. Itse puhun
henkilöstötuottavuuden johtamisesta, mutta aivan hyvin voitaisiin käyttää ilmaisua työelämän johtaminen.
Olen vuodesta 2009 alkaen tutkinut ilmiötä strategisen hyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden johtamisen
viitekehyksessä. Tutkimustiimissäni ovat olleet alan kokeneet osaajat professorit Guy Ahonen ja Juhani
Ilmarinen sekä KTT Tomi Hussi.
Kokonaisuus – ilmiön johtaminen
Henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaisuutta olemme tutkimuksissa ilmaisseet HTJI:llä
(henkilöstötuottavuuden johtamisen indeksi), joka koostuu strategisesta perustasta, johdon päätöksistä,
esimiestyöstä ja henkilöstön kehittämistoiminnoista sekä työhyvinvoinnin tukitoiminnoista. HTJI:n lukuarvo
vaihtelee nollan ja sadan välillä; parhaat organisaatiot ovat n. 80 paikkeilla ja heikoimmat jäävät alle 20
tulokseen. Tarkemmin voit tutustua kokonaisuuteen uusimmasta laajasta tutkimusraportista, jonka voit
ladata tämän LINKIN kautta.
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Kuva 82. Henkilöstötuottavuuden johtamisen indeksin keskiarvot julkisella ja yksityisellä sektorilla vuosina 2011-2018.

Kuva 82 esitetään henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaisindeksin keskiarvot Työelämä 2020
hankkeen ajalta. Julkisella puolella, eritoten valtiotyönantajalla, ihmisiä johdetaan hieman paremmin kuin
yrityksissä. Trendi johtamisessa on koko ajan ollut ylöspäin – vähän, mutta pikku hiljaa!
Ihalainen korosti muutosta – miten sujuu jatkuva parantaminen?
Tutkimussarjassa olemme kartoittaneet jatkuvaa parantamista vuodesta 2011 alkaen 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." Kuva 83
jatkuvan parantamisen trendi.

Kuva 83. Jatkuvan parantamisen mallin käytön aktiivisuus 2011-2018.
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Jatkuvan parantamisen aktiivisuus on kohtuullisella tasolla – noin 40 % organisaatioista käyttää sitä
aktiivisesti. Kuvan 2 tulokset analysoitiin neljän osa-alueen aktiivisuuden mukaan, tutkimuksessa
kartoitettiin työn, työsuhteiden, työkyvyn ja osaamisen jatkuvaa parantamista.
Onko 40 % tulos sitten hyvä vai huono, on jokaisen arvioitavissa. Minun mielestäni se on huono – eri osaalueilla 30-40 % organisaatioista ei käytä jatkuvaa parantamista lainkaan. Tämä yhteisen tekemisen malli
kannattaa ehdottomasti ottaa muutoksen tekemisen välineeksi. Yhteinen tekeminen tukee muutoksen
turvallisuutta!
Lindström korosti työn ohella muutakin elämää – miten työn ja perheen yhteensovittaminen on
kehittynyt?
Tutkimussarjassa kartoitimme työn ja perheen yhteensovittamista seuraavalla kysymyksellä: Työhyvinvointi
yrityksen prosesseissa. Miten yrityksenne eri kirjatuissa toiminnoissa otetaan työhyvinvoinnin näkökulma
huomioon. Vastausvaihtoehdot olivat ”ai lainkaan”, ”vähän”, ”kohtalaisesti” ja ”paljon”. Kuva 84 esittää
trendit vuodesta 2009 alkaen.

Kuva 84. Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen työn ja perheen yhteensovittamisessa vuosina 2009-2018.

Työhyvinvointi otetaan huomioon työn ja perheen yhteensovittamisessa melko hyvin – n. 80 %
organisaatioista ottaa asian huomioon ”kohtalaisesti” tai ”paljon”. Tietysti tuon ”paljon” vastaajien osuus
voisi olla vieläkin korkeampi. Voisi perustellusti sanoa, että kolmannes organisaatioista tekee tämän asian
hyvin ja puolet kohtalaisesti. Positiivista on nouseva trendi vuosien varrella.
Mitä on hyvä työelämä?
Työelämä2020 hankkeen visio on ”Suomen työelämä on Euroopan parasta vuonna 2020”. Tämä visio on
hyvin lähellä toteutua, hankejohtaja Margita Klemetti kertoi seminaarissa vuoden 2016 analyysista, jossa
Suomi oli monella mittarilla kolmen parhaan eurooppalaisen maan joukossa. Hyvään suuntaan siis
mennään. Samalla Klemetti korosti työllisyysastetta, joka on hankkeen aikana noussut 68 %:sta nykyiseen
lähes 73 %:iin. Tämä on mahtava tulos, jota on toki avittanut talouden yleinen noususuhdanne.
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Minun mielestäni hyvä työelämä on hyvin johdettua ja taloudellisesti kannattavaa. Tutkimuksessamme
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 analysoimme positiivisen yhteyden henkilöstötuottavuuden
johtamisen ja kannattavuuden välille. Hyvin johdettu yritys tekee 3 %-yksikköä korkeampaa käyttökatetta,
kuin kilpailijansa. Huonosti johdettu yritys taas jää 2,4 %-yksikköä kilpailijoiden tason alle.

Kuva 85. Henkilöstötuottavuuden johtamisen tason yhteys käyttökatteeseen.

Kuva 85 prosentit tuntuvat pieniltä, mutta ovat suuria! Laskin kyseisten yritysten tasojakaumien ja %yksikköerojen pohjalta johtamisen kasvupotentiaalin ja päädyin 9,4 mrd€:oon . Tavoite on kova ja perustuu
siihen, että alimman ja keskitason yritykset kehittyvät parhaiden yritysten tasolle. Toisin sanoen 17 %
yrityksistä kehittyy parhaan 29 %:n tasolle. Kova, muttei mahdoton tavoite. Seurantatutkimus Arjessa Oy:n
kanssa on osoittanut, että tavoite on mahdollinen. Arjessa on kehittynyt henkilöstötuottavuudessa hyvältä
tasolta erinomaiselle tasolle kahdessa vuodessa! Ja tämä on saavutettu määrätietoisen johtamisen avulla.
Eteenpäin on menty, mutta paljon on työtä jäljellä
Viimeinen otsikko on suora kopio niin Ihalaisen, Lindströmin kuin Klemetinkin puheista. Hanke loppuu ja
käytännön työ jatkuu. Tehokkain tapa työelämän kehittämisessä on johtaminen – ja eritoten johdon
päätökset. Siitä on vahvaa tutkimusnäyttöä edellisen mukaan, mutta hyvää näyttöä saatiin myös
seminaarin menestystarinoista.
MPY Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Pekka Mettälä kertoi johdon päätöksistä – henkilöstö osallistettiin ja
yrityksen suunta kääntyi. Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen palopäällikkö Sampsa Lintunen kertoi johdon
päätöksistä – henkilöstö osallistettiin ja tuottavuus kasvoi. Verohallinnon henkilöstöpäällikkö Niko Rautio
kertoi uuden pääjohtajan päätöksestä – henkilöstö osallistettiin ja osaaminen kehittyy. Ja neljäntenä
Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti johdon päätöksestä – henkilöstö osallistettiin ja
työturvallisuuskulttuuri saatiin nykyaikaan.
Kaikissa neljässä menestystarinassa oli sama kaava: johdon päätökset – henkilöstön osallistaminen –
tavoitteiden saavuttaminen. Siis johtaminen, tavoitteet, resurssit, toimintatavat, tuloksia! Ihan
yksinkertainen resepti, joka lähtee aina johdon päätöksistä. Johtoa ei sitouteta, johto päättää.
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Tuottavuuden ja osallistuvuuden dilemma
Linkki: https://suomalainentyo.fi/2019/04/11/tuottavuuden-ja-osallistuvuuden-dilemmasta/
Julkaistu 11.4.2019
Merkityksellisen ja arvokkaan työn indikaattori tärkeä vuosittain dokumentti suomalaisen työn tilasta
yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän näkökulmista. Tarkastelukohteet työn arvioimisessa ovat
kestävyys, osallistavuus ja tuottavuus. Indikaattori pohjautuu laajan kansalliseen ja kansainväliseen
tutkimus- ja tilastotietoon.
Indikaattorin tulokset ovat pääosin loogisia ja seuraavat taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Yksi
tulos kuitenkin kummastuttaa – työntekijän tuottavuuden ja osallistavuuden ristiriitainen kehittyminen.
Monet tutkimukset korostavat osallistavuuden ja tuottavuuden positiivista yhteyttä.
Miksi osallistavuus ja tuottavuus eivät korreloi - tämän tuloksen tulkintaan sain Suomalaisen työn liitosta
haasteet ja mielelläni sen vastaan otin.
Lähtökohtia – määritelmiä – mittaustapa
Tulkinnan mahdollistamiseksi on hyvä perehtyä ilmiöiden määritelmiin ja mittareihin. Teen tässä lyhyet
katsaukset ja tulkinnat tuottavuuden ja osallistavuuden mittareihin.
Tuottavuus makrotasolta – vertailuna euroalueeseen
Työntekijöiden tuottavuuden osalta tulos saadaan makrotason mittarista seuraavasti – suora lainaus
indikaattorin raportista vuodelta 2016: ”Työntekijöiden tuottavuutta olemme arvioineet Eurostatin
tilastoaineiston pohjalta vertaamalla suomalaisen työvoiman tuottavuuden kehitystä muun euroalueen
työvoiman tuottavuuden kehitykseen.” Tämä on luotettava kansainvälinen vertailu, jonka
”työntekijälähtöisyyttä” voidaan hieman spekuloida. Tarkoitan tällä sitä, että työvoiman tuottavuuteen
vaikuttaa työntekijöiden kyvykkyyksien ja toimintaedellytysten rinnalla myös mm. taloudellinen tilanne ja
kansainvälisen kaupan tilan muutokset. Itse arvioisin näiden muiden tekijöiden merkitystä jopa
suuremmaksi kuin työntekijöistä kumpuavaa tuottavuutta.
Työntekijän osallistavuus Työolobarometrista – siis Suomesta
Työn osallistavuutta mitattaessa merkityksellisen työn indikaattorissa on tilastolähteenä käytetty työ- ja
elinkeinoministeriön työolobarometria. Jälleen suora lainaus indikaattorin raportista: ”Työelämän
osallistavuuden arvioinnissa käytämme työolobarometristä seitsemää muuttujaa, jotka ovat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

työntekijän palkkauksen kannustavuus,
työntekijän mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen,
koulutukseen käytettyjen työpäivien lukumäärä,
työntekijöiden mahdollisuudet oppia uutta työpaikallaan
työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työtahtiin,
työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työtehtäviin ja
työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet työnjakoon”

Osallistavuuden tunnusluku muodostuu siis seitsemästä erittäin laajasti omaa työtä ja työn edellytyksiä
kartoittavasta muuttujasta. Tämä on erinomainen asia, mutta toisaalta laajan mittarin tarkastelu eri
vuosien Työolobarometrien julkaisuista on haasteellista ilman alkuperäistä tilastodataa. Minussa asuva
tutkija olisi halunnut dataa pöyhiä.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2019

105

Olisiko kansallinen työn tuottavuuden mittari parempi kuin euroalueeseen vertailu?
Merkityksellisen työn indikaattorissa työntekijöiden tuottavuuden mittari on siis euroalueen maihin
vertaileva ja minulla heräsi ajatus, olisiko puhtaasti kansallinen mittari parempi. Aalto yliopiston kanssa
tekemässämme tutkimuksessa (Aura ym. 2019 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8368-1) käytimme työn
tuottavuuden kuvaajana tuotokseen perustuvaa työn tuottavuutta (linkki). Lisäsin sen merkityksellisen työn
indikaattorin raportin tuloskuvaan seuraavasti Kuva 86.

Kuva 86. Suomalaisen työn indikaattorin työntekijöiden tuottavuuden ja osallistavuuden sekä tuotokseen perustuvan työn
tuottavuuden kuvaajat vuosina 2005-2018.

Kuva 86 Tilastokeskuksen dataan perustuvan tuotokseen perustuvat työn tuottavuuden skaalaus ei ole
välttämättä vertailukelpoinen työntekijän tuottavuuden ja osallistavuuden käyriin, mutta oleellista on
nähdä muuttujien muutosten suhteet. ja aivan kuin euroalueen vertailukäyrä, muuttuu kansallinen
tuottavuuskäyrä epäloogisesti osallistavuuden käyrän suhteen. Pohdinnassani siis kansallinen tuottavuuden
mittari ei tuonut lisäarvoa.
Onko osallistavuus paras työntekijöiden tuottavuuden selittäjä?
Toinen lähestymistapa tulkintaani oli osallistavuuden pohdinta – onko se paras tuottavuutta tukeva ja
lisäävä ilmiö? Kansainväliset tutkimukset sanovat sen olevan, mutta haastan sitä silti. Olen tutkinut yhdessä
Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi Hussin kanssa viimeisen kymmenen vuoden ajan
(www.ossiaura.com/htj2018 ) henkilöstötuottavuuden johtamista ja viimeisen viiden vuoden ajan
henkilöstötuottavuuden merkitystä yritysten kannattavuuteen. Havaintomme ovat osoittaneet, että
henkilöstötuottavuus – siis henkilöstön motivaatio, osaaminen ja työkyky – ovat yhteydessä taloudelliseen
kannattavuuteen. Tulos on analysoitu sekä yritysten välisessä vertailussa että seuranta-asetelmassa. Kooste
kahdesta tutkimuksestamme on Kuva 87.

AURAN FAKTAT blogin yhteenveto 2019

106

Kuva 87. Henkilöstötuottavuuden johtamisen, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden tason yhteys yrityksen kannattavuuteen.

Kuva 87 johtamisen ja johtajuuden tulokset ovat Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksesta,
henkilöstötuottavuuden tulos vuonna 2015 julkaistusta Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala tutkimuksesta. Kuvasta havaittavat neljän, jopa kuuden %-yksikön erot käyttökatteessa ovat todella
merkittäviä. 10 miljoonan liikevaihdon yrityksissä puhutaan 400000-600000 €:n erota, 100 M€:n
liikevaihdossa jo 4-6M€:n erosta käyttökatteessa.
Itse tulkitsen kysymystäni ”Onko osallistavuus paras työntekijöiden tuottavuuden selittäjä?” siten, että
hyvä se on, muttei paras. Motivaatio, osaaminen ja pitkällä aikajänteellä työkyky kuvaavat paremmin
ihmisten tuottavuutta. Ymmärrän toki, että merkityksellisen työn indikaattoriin ei henkilöstötuottavuuden
muuttujaa ole ollut saatavilla.
Kokonaistulkintani
Työn tuottavuuden ja työntekijöiden osallistavuuden ristiriitaiset muutokset johtuvat mielestäni kahdesta
asiasta. Ensisijaisesti siitä, että tuottavuuden mittarin tasoon vaikuttaa työntekijöiden ohella erittäin paljon
muutkin tekijät. Toinen syy saattaa olla se, että osallistavuutta parempi muuttuja olisi
henkilöstötuottavuus, joka nimensä mukaan paremmin mittaisi henkilöstön kyvykkyyttä tuloksen
tekemiseen. Haittana henkilöstötuottavuudessa on se, ettei sen mittaria ei ole ollut saatavilla
merkityksellisen työn indikaattorin mittaushistorian ajan.
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Yhteiskunnallinen yritys
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/yhteiskunnallinen-yritys
Julkaistu 24.5.2019
Pääsin eilen 23.5.2019 kuulemaan Suomalaisen työn liitossa mitä yhteiskunnallinen yritys tarkoittaa. RSA:n
tilaisuudessa asiasta alustivat kyseisen liiton tutkimusjohtaja Jokke Eljala ja yhteiskunnallinen yritys -merkin
markkinointipäällikkö Niina Ollikka.
Yhteiskunnallinen yritys määritellään Suomalaisen työn liiton nettisivulla seuraavasti: ”Yhteiskunnalliset
yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Nämä yritykset harjoittavat kestävää
pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät voitostaan vähintään puolet toimintansa kehittämiseen tai
lahjoittavat sen määrittämäänsä hyvään tarkoitukseen. Merkin voi saada käyttöönsä yritys, joka on
perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia.” Aiheeseen voit tutustua tarkemmin liiton
sisuilta tämän LINKIN kautta.
Muiden arvojen saavuttaminen vs. voiton maksimointi
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksessa kartoitimme yritysten strategisia linjauksia
monelta kantilta. Strategisen orientaation osalta kartoitimme neljän osa-alueen painotukset. Kysymykset
rakennettiin vastakkaisten väittämien kautta (Kumpi seuraavista pareista kuvaa parhaiten yrityksenne
toiminnan perusluonnetta?) ja yksi vaihtoehtopari oli Voiton maksimointi – Muiden arvojen saavuttaminen.
Tämä linjaus kuvaa ainakin osin yhteiskunnallista yritystä ja niinpä innostuin kaivamaan
tutkimustietokantaa hieman. Etsin vastauksia paljonko näitä muiden arvojen tavoittelijoita on ja miten ne
muissa strategialinjauksissa eroavat voiton maksimointiin tähtäävistä yrityksistä.
Yritysten vastaukset jakaantuivat Kuva 88 mukaan. Strategiakyselyn kuvaus ja tulokset löytyvät
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen laajasta tulosraportista sivuilta 12-14 ja 19-26

Kuva 88. Yritysten jakaantuminen voiton maksimoinnin ja muiden asioiden saavuttamisen suhteen.
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Tämän perustuloksen mukaan voiton maksimoijia oli 33% ja muiden arvojen saavuttamiseen tähtääviä
yrityksiä oli 26 %. Jos sovitaan, että tämä jaottelu on pätevä, voidaan tehdä jatkoanalyyseja näiden
yritysryhmien eroista.
Muut strategisen orientaation linjaukset
Muiden strategisen orientaation kysymysten suhteen voiton maksimoijien ja muiden arvojen
tavoittelijoiden linjaukset erosivat Kuva 89 osoittamalla tavalla.

Kuva 89. Voiton maksimoijien ja muiden arvojen tavoittelijoiden strategisen orientaation painotukset.

Erot strategisessa orientaatiossa olivat melko selkeät – ja ehkä odotetut. Uudistushakuisuudessa ero oli
pieni, mutta kasvuun tähtääminen oli voiton maksimoijilla suurempaa kuin muiden arvojen tavoittelijoilla.
Henkilöstön osallistamisessa puolestaan muiden arvojen tavoittelijat olivat selkeästi määrätietoisempia,
kuin voittoa maksimoivat yritykset. Tässä suhteessa muiden arvojen tavoittelijat ovat juuri Suomalaisen
työn liiton Yhteiskunnallinen yritys kriteerien mukaisia!
Strategian osa-alueiden priorisointi
Kysymys strategian osa-alueiden priorisointiin esitettiin näin: ”Strategiaan katsotaan usein kuuluvaksi kuusi
asiakokonaisuutta. Miten yrityksessäsi nämä priorisoituvat, ts. mikä näistä on tärkein, mikä toiseksi tärkein
jne.” Strategian osa-alueet ja niiden priorisointi nähdään Kuva 90.
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Kuva 90. Voiton maksimoijien ja muiden arvojen tavoittelijoiden strategian osa-alueiden priorisoinnit.

Kuva 90 mukaan voiton maksimoijat painottavat muiden arvojen tavoittelijoita enemmän asiakkaita ja
kilpailukykyä, kun taas muiden arvojen tavoittelijoiden painotus henkilöstöön ja rahoitukseen ja muihin
resursseihin on suurempi. Henkilöstö siis korostuu taas!
Onko yhteiskunnallisia yrityksiä 26 % kaikista yrityksistä?
Kun arvioidaan Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen tuloksia voiton maksimoinnin ja
muiden arvojen saavuttamisen suhteen, voidaan kysyä, onko yhteiskunnallisia yrityksiä 26 % kaikista
yrityksistä? Mielestäni voisi olla!
Edelleen jos syvennetään tuon 26%:n ”sisältöä”, nähdään että tässä yritysryhmässä on paljon sekä pieniä
alle 50 henkilön että suuria yli 250 henkilön yrityksiä. Keskisuuria yrityksiä taas on vähemmän. Onko tämä
sattumaa – otoksemme strategiakyselyssä oli melko pieni (98 yritystä) ja painottui pk-sektoriin.
Toimialojen vertailussa muiden arvojen tavoittelijoiden osuus oli muita suurempi liike-elämän palveluissa ja
erityisen pieni rakentamisen sekä kuljetuksen ja logistiikan toimialoilla. Tämä tulos on mielestäni hyvin
looginen.
Taloudelliselta suorituskyvyltään muita arvoja tavoittelevat yritykset ovat keskitasoisia, käyttökatteen ero
toimialan muihin yrityksiin oli -0,3%-yksikköä – ei siis mitään. Voiton maksimointiin tähdänneet olivat
tavoitteessaan onnistuneet, näissä yrityksissä käyttökate-% oli 4,2%-yksikköä kilpailijoita parempi. Selkeät
taloudelliset tavoitteet tuovat siis tulosta!
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Kroonisen potilaan johtaminen
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/krooninen-potilas
Julkaistu 18.6.2019
Eilen 17.6.2019 julkaistiin Elinkeinoelämän valtuuskunnan, EVA:n analyysi KROONINEN POTILAS. Raporttiin
oli haastateltu 1263 yritysten johtoon kuuluvaa henkilöä. Tutkimus kattoi 21 kilpailukyvyn eri osa-aluetta
koulutus- ja innovaatiojärjestelmistä talouspolitiikkaan. Yksi osa-alue oli liikkeenjohdon toimintatavat,
johdon strategiset menetelmät ja analyyttiset menetelmän. Isossa kuvassa voidaan puhua johtamisesta, ja
se kiinnosti minua erittäin paljon. Raportti on ladattavissa tästä linkistä.
Johtaminen – kehittyneet liikkeenjohdon toimintatavat olivat hyvällä tasolla – ja kehittyneet vuodesta
2013
EVA:n tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013, joten se mahdollisti muutosten analysoinnin vuosien
2013-2018 välillä. Kyselyssä eri osa-alueiden tilaa arvioitin ensin suhteessa kilpailijamaihin ja toiseksi niiden
kehittymisnäkymää seuraavien vuosien aikana. Vastauksista koostettiin vahvuus-heikkous- ja vahvistuuheikkenee -akselit, joiden muodostama nelikenttä oli avain tulosten tulkintaan.
Liikkeenjohdon toimintatavat arvioitiin sekä vuonna 2013 että 2018 vahvoiksi ja erityisesti 2018 niiden
arvioitiin kehittyvät tulevina vuosina. Johtamisrintamalla siis kaikki hyvin!
Miten henkilöstötuottavuuden johtaminen on muuttunut vuosien 2013-2018 välillä?
Oma mielenkiintoni kohdistuu todellakin johtamiseen, jota olen tutkinut vuodesta 2009 alkaen laajoilla
otantaperusteisilla tutkimuksilla (lataa raportit) yhdessä professorien Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen sekä
KTT Tomi Hussin kanssa. Lisäksi tänä vuonna julkaistiin Aalto-yliopiston professori Timo Kuosmasen ja KTT
Juha Eskelisen kanssa tehty tutkimus, jossa analysoitiin johtamiskäytänteiden yhteyttä teollisuusyritysten
tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Nämä aineistot antavat mahdollisuuden katsoa, miten johtaminen on
muuttunut ja onko se samassa linjassa EVA:n analyysin kanssa?
Johtamisen kokonaisuus on kehittynyt vuodesta 2013
Oman tutkimusaineistoni osoittaa, että henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaisuus on kehittynyt
vuodesta 2013, aivan niin kuin EVA:n raportti osoitti. Kuva 91 esitetään henkilöstötuottavuuden johtamisen
indeksin tasoluokkien muutos vuosien 2013-2018 välillä. Vuoden 2013 tason määritin vuosien 2012 ja 2014
keskiarvona, kun tutkimusta ei tehty juuri vuonna 2013.
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Kuva 91. Henkilöstötuottavuuden johtamisen tasoluokat yrityksissä vuosina 2013 ja 2018.

Kuva 91 osoittaa positiivisen muutoksen, joka on tapahtunut heikon johtamisen vähenemisen ja
keskitasoisen johtamisen kasvun kautta. Hyvä johtaminen oli pysynyt ennallaan – hieman alle 30 %
yrityksistä johti henkilöstötuottavuutta hyvin. Kokonaisuudessaan siis hyvää kehitystä, mutta hyvän
johtamisen kehittyminen on huolestuttavan pientä.
Päätökset ovat tärkeä osa johtamista
Tutkimuksissamme johtamista on kartoitettu varsin kokonaisvaltaisesti. Yksi osa on ollut tehtyjen
peruspäätösten osuudet, kuinka monta prosenttia yrityksistä on esim. päättänyt tavoitteen
henkilöstötuottavuuden johtamiselle, jne. Näiden peruspäätösten merkitys on nähty tärkeiksi, ne linjaavat
johtamisen kokonaisuutta. Kuva 92 on kooste tärkeimpien päätösten tehneiden yritysten osuuksista
vuosina 2013 ja 2018.

Kuva 92. Henkilöstötuottavuuden johtamisen peruspäätösten tehneiden yritysten osuudet vuosina 2013 ja 2018.
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Kuva 92 osoittaa pääsääntöisesti pientä kasvua peruspäätökset tehneiden yritysten osuuksissa.
Sisältömäärityksen tehneiden yritysten osuus kasvoi selkeästi, kun taas tavoitteen päättäneiden osuus laski
7 %-yksiköllä. Kuvasta 2 voidaan hahmottaa henkilöstötuottavuuden johtamisen suuri kehittymispotentiaali
– peruspäätökset on tehnyt 30-40 % yrityksistä. Tässä on sama trendi kuin EVA:n raportissa, isot yritykset
tekevät päätöksiä selkeästi useammin kuin pienet yritykset.
Johdon prosessit edistävät henkilöstötuottavuutta ja kannattavuutta
Olemme tutkijatiimissä kutsuneet tiettyjä prosesseja johdon prosesseiksi, vaikka oikeammin voisi sanoa,
että kyse on johdon resursoimista prosesseista. Näitä prosesseja on henkilöstötuottavuuden huomioon
ottaminen johdon strategiatyössä, esimiesten koulutuksessa, jatko- ja täydennyskoulutuksessa sekä
kehityskeskusteluissa. Kyselyssä kartoitettiin, miten aktiivisesti henkilöstötuottavuuden otetaan huomioon,
vastausvaihtoehdot olivat ”ei lainkaan”, ”hieman”, ”kohtalaisesti” ja ”paljon”. Kuva 93 esitetään
aktiivisimpien yritysten (”paljon”) osuudet vuosina 2013 ja 2018.

Kuva 93. Henkilöstötuottavuuden huomioon ottaminen "paljon" eri johdon prosessissa - yritysten osuudet vuosina 2013 ja 2018.

Kuva 93 osoittaa kaksi asiaa. Ensinnäkin kehitys vuodesta 2013 on ollut erittäin positiivista –
henkilöstötuottavuuden aktiivinen huomioon ottaminen johdon prosesseissa on lisääntynyt selkeästi.
Toiseksi kuva osoittaa selkeitä kehityskohteita –vain 14 % yrityksistä käsitteli henkilöstötuottavuutta johdon
strategiatyössä vuonna 2018. Tässä on huikea kehitysaskel otettavana – tutkimustemme mukaan juuri
johdon strategiatyö on se paikka, jossa henkilöstötuottavuuteen liittyvä johtamiskäytänteet saavat
positiivisen sykäyksen.
Johtamisella on väliä – erityisesti kannattavuuden suhteen
Johtaminen ei ole tärkeää vain itseisarvoisesti, se on erityisen tärkeää yrityksen kannattavuuden ja sen
kautta kestävän kasvun näkökulmasta. Olemme tutkineet johtamisen ja kannattavuuden yhteyttä Aaltoyliopiston kanssa teollisuuden yrityksissä vuosien 2009-2016 aineistossa ja vuonna 2018 laajemmin viidellä
toimialalla. Näiden molempien tutkimusten päätulos oli sama: vasta hyvä johtaminen tuo selkeästi lisää
kannattavuutta!
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Kuva 94. Johtamisen taon yhteys kannattavuuteen, Aura ym. Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018.

Kuva 94 kannattavuus on laskettu käyttökatteen erona toimialan käyttökatteen mediaaniin. Voidaan sanoa,
että luku vertaa yritystä kilpailijoiden kannattavuuteen. Tulos on selkeä – parhaiten johdetuissa yrityksissä
käyttökate on 3,0 %-yksikköä korkeampi kuin kilpailijoilla. Heikoimmin johdetuilla yrityksillä käyttökate on
taas 2,4 %-yksikköä kilpailijoita heikompi. Ero on selkeä – olemme laskeneet, että kaikkien yritysten
kehittyminen johtamisessa parhaiden tasolle heijastuisi 9,4 mrd€:n kasvuun käyttökatteissa
(Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 laaja tulosraportti, sivu 104).
To conclude: johtaminen on kehittynyt – mutta paljon on vielä kehitettävää
Sekä EVA:n analyysi, että tutkijatiimimme tulokset osoittavat suomalaisen johtamisen kehittymisen
vuodesta 2013. Eteenpäin on menty, mutta lähinnä kehittymällä heikosta keskitasolle. Kannattavuuden
kannalta kriittinen hyvä johtamisen taso on pysynyt lähes samassa vuodesta 2013 vuoteen 2018. Ja kuten
Kuva 94 osoitti, vasta erinomaisella johtamisella on selkeä yhteys parempaan kannattavuuteen.
Tulkitsen asiaa vahvan tahtotilani kautta seuraavasti: vaikka johtaminen – liikkeenjohdon toimintatavat
ovat varsin hyvällä mallilla, ei se riitä. Johtamisen tason tavoitteeksi tulee asettaa erinomainen – koska
vasta se tuo taloudellista lisäarvoa! Asiaan kannattaa paneutua sekä strategiatyössä että johtoryhmän
operatiivisessa työssä – miten kehitämme johtamistamme entistä paremmaksi?

