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”Teistä kaikista kertyy
ainutlaatuinen työyhteistö.
Älkää ikinä menettäkö sitä.
Se on jotain, mistä jotkut
voivat vain unelmoida.”
Aleksanteri, kesätyöntekijä
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Esipuhe
Henkilöstömme koostuu tärkeää ihmissuhdetyötä
tekevistä sosiaalialan ammattilaisista, joiden työnteon
ytimessä on pyrkimys lisätä hyvinvointia ja osallisuutta
sekä vähentää syrjäytymistä. Me uskomme, että yhden
ihmisen auttaminen tänään vie meidät kaikki parempaan tulevaisuuteen huomenna.
Yhteisiin tulevaisuudentavoitteisiin tähdätessämme
on korostunut entisestäänkin se, kuinka tärkeää tällä
vaativalla ja haastavalla, mutta niin antoisalla toimialalla on pystyä pitämään huolta koneen moottorista,
eli hyvästä henkilöstöstä ja esimiehistä. Palvelun laatu
ja hyvä henkilöstötuottavuus lähtee hyvästä johtamisesta ja henkilöstön hyvinvoinnista. Valitsimme
jo vuosia sitten strategisen linjan, että panostamme
organisaatiossa ihmisten hyvinvointiin ja tätä työtä
olemme jatkaneet johdonmukaisesti. Usko siihen, että
työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen on paras
tapa vaikuttaa palvelun laatuun ja vaikuttavuuteen on
kannattanut, ja näkyy erityisesti korkeana asiakastyytyväisyytenä.
Olemme suhtautuneet henkilöstötuottavuuden kehittämistyöhön
varsin kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti, mutta samaan aikaan
nöyrästi. Keskeisenä ajatuksenamme on ollut
ajatus siitä, että jokaisella työntekijällä on
oikeus hyvään työyhteisöön ja välittävään
esimieheen. Samalla jokaisella on velvollisuus
ja vastuullisuus, vastavuoroisuus huolehtia
omasta työyhteisöstä ja työkavereista.

Haasteita ja vaikeitakin tilanteita on tottakai matkan
varrelle mahtunut, mutta näitä tilanteita olemme pyrkineet aktiivisesti korjaamaan ja ratkomaan yhdessä.
Haluan tässä kohtaa kiittää erityisesti koko henkilöstöämme, Ilmarista sekä Ossi Auraa ja muuta tutkimustiimiä, jotka ovat mahdollistaneet tämän julkaisun.
Tutkimustiimi osasi nostaa esiin keskeisiä kohtia
toiminnastamme, joita emme ehkä välttämättä itse
jokapäiväisessä arjessa edes huomaisi.
Kiitos luottamuksesta työtämme ja palvelujamme kohtaan myös asiakkaillemme. Henkilöstömme osaaminen ja asenne on huomioitu laajasti asiakaspalautteissa.
Pasi Kohtala, toimitusjohtaja, Arjessa

Me uskomme, että
yhden ihmisen auttaminen tänään
vie meidät kaikki
parempaan tulevaisuuteen huomenna.

Positiivisten tulosten aikaansaaminen on
seurausta siitä, että koko organisaatio ja henkilöstö on
ollut mukana luomassa edellytyksiä rakentaa hyviä työyhteisöjä. Olemme saaneet henkilöstöltämme kiitosta
siitä, että he ovat kokeneet, että heillä on aito vaikuttamismahdollisuus niin työympäristöön kuin työn tekemisen edellytyksiin. Arjessa on kasvanut suhteellisen
nopeasti, jonka ansiosta ihmiset ovat paitsi joutuneet,
myös saaneet ottaa isoja rooleja organisaatiossamme.
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1. Henkilöstötuottavuus
- mitä se on?
Suomalaisen työn tuottavuus on vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen heikentynyt; palkkakustannukset ovat nousseet ja tuotoksen pienentyneet. Tämä on aiheuttanut ensinnäkin Suomen
suhteellisen tilanteen heikkenemisen kansainvälisesti ja toiseksi kansallisen kestävyysvajeen syvenemisen. Vuodesta 2016 alkanut työllisyystilanteen paraneminen kehittää tuottavuutta parempaan
suuntaan, mutta tärkeää on myös työn tuottavuuden lisääntyminen jokaisella työpaikalla. Yksityinen sektori tuottaa tässä taloudellisen lisäarvon, jota voidaan julkisella sektorilla hyödyntää entistä
tehokkaammin.

Henkilöstötuottavuus on osa tuottavuutta ja sen kehittämistä.
Henkilöstötuottavuus määritellään henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi, joka koostuu työkyvystä, osaamisesta ja motivaatiosta (Aura, Ahonen & Hussi 2015). Henkilöstötuottavuuteen
vaikuttavat organisaatiotason ilmiöt kuten johtajuus, ilmapiiri ja
organisaation kulttuuri.
Henkilöstötuottavuuden eri osa-alueiden tilaa kartoitetaan työhyvinvointikyselyn kysymyksillä 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.
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Kuva 1 Henkilöstötuottavuuden kokonaisuus

Henkilöstötuottavuuden osa-alueet
Henkilöstötuottavuus on siis yksilöllinen ilmiö, joka koostuu osaamisesta, motivaatiosta ja työkyvystä. Näitä
osa-alueita voidaan kuvata seuraavasti:
Osaaminen
• Osaaminen perusta on hyvä koulu- ja opiskelujärjestelmä sekä järjestelmällinen jatko- ja täydennyskoulutus työuran
aikana.
• Osaaminen työssä on tehtäväspesifiä ja nykyisessä työelämässä nopeasti muuttuvaa – tulevaisuudessa muutoksen nopeus kasvaa.
• Osaamisen rinnalla ihmisen kokema hallinnan ja vaikuttamisen tunne mahdollistaa osaamisen hyödyntämisen liiketoiminnassa.
Motivaatio
•
•
•
Työkyky

•
•
•
•
•

Motivoitunut ihminen tekee työnsä paremmin.
Sisäinen motivaatio lähtee työstä ja sen tuottamasta hyvästä. Ulkoista motivaatiota tukee palkka ja muut edut.
Motivaatio tukee työnantajaan sitoutumista.
Työkyky on työn tekemisen ja koko työuran perusta.
Työkyky on työtehtävään sidottu – jokainen voi olla työkykyinen jossakin työssä.
Työkyky on laaja ilmiö, joka koostuu yksilön, työyhteisön ja jopa yhteiskunnan elementeistä.
Työkyvyn puute – työkyvyttömyys on lopulta aina lääketieteellinen ilmiö; työkyvyttömyyseläkkeen perustana on
sairausdiagnoosi.
Henkilöstötuottavuuden kokonaisuudessa työkyky nähdään ja mitataan henkilökohtaisen työkyvyn kokemuksena
kansallisesti vakiintuneen kysymyksen avulla (Ilmarinen ym. 1997)

Henkilöstötuottavuuden maksimi on sata ja keskiarvo 49
Henkilöstötuottavuuden keskiarvo yksilövastauksissa
(n=10380) oli 46,9 ja yritysaineistossa (n=168) 48,9 (Aura,
Ahonen, Hussi 2015). Yritysaineistossa keskihajonta oli
9,0, jonka mukaan 68 % yrityksistä sijoittui HTI:ssä välille
39,9-57,9. Vastaavasti kuudesosa yrityksistä jäi alle 39,9 ja
kuudesosa oli parempia, kuin 57,9.
Henkilöstötuottavuusindeksin jakauma on perusta viitearvostolle, joka kaikkien toimialojen suhteen on seuraava
• heikko alle 35
• välttävä 35,0 – 44,0
• keskitaso 44,1 – 53,0
• hyvä 53,1 – 62,0
• erinomainen yli 62,0

Kuva 2. HTI:n jakauma yritysaineistossa (Aura ym. 2015).
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Henkilöstötuottavuutta tukevat johtaminen, johtajuus
ja hyvä työyhteisö
Henkilöstötuottavuuden taustalla ovat vahvasti luottamus, johtaminen, johtajuus ja työyhteisön toimivuus. Tutkimuksessamme
vuonna 2015 (Aura, Ahonen & Hussi 2015) havaitsimme, että
koettu esimiestyö vaikutti henkilöstötuottavuuden tasoon paljon.
Huonon esimiestyön yrityksissä HTI oli tasolla 25, kun taso
parhaan esimiestyön yrityksissä oli 60. Kun HTI:n keskiarvo yritystasolla oli 49, voidaan sanoa, että huono esimiestyö puolittaa
sen ja hyvä kasvattaa neljänneksellä.

Henkilöstötuottavuuden taustalla
ovat vahvasti luottamus, johtaminen, johtajuus ja työyhteisön
toimivuus.

Strategisen hyvinvointi 2016 -tutkimuksessa (Aura ym. 2016)
löydettiin selkeä positiivinen yhteys henkilöstöjohtamisen ja esimiesten kyvykkyyden välille. Lisäksi myös tässä tutkimuksessa
esimiesten kyvykkyys korreloi vahvasti henkilöstötuottavuuden
kanssa. Tutkimusraportissa kuvaamme tätä ilmiötä johtamisen
ketjuksi, jossa johtaminen, johtajuus ja henkilöstötuottavuus
ketjuuntuvat ja tukevat toiminnan taloudellista tuloksellisuutta.

Henkilöstötuottavuusindeksin
laskeminen
Henkilöstötuottavuusindeksi lasketaan sen kolmen osa-alueen,
työkyvyn, osaamisen ja motivaation tulona. Pienin mahdollinen
tulos on nolla, koska itse arvioitu työkyky voi saada arvon nolla.
Suurin arvo laskettavalle indeksille on sata.
Osaaminen – 2 – 10 pistettä kahden kysymyksen
vastausten mukaan
• Osaamiseni ja ammattitaitoni vastaavat työtehtäviäni (1=täysin eri mieltä ... 5=täysin samaa mieltä)
• Voin vaikuttaa työni ja työpaikkani kehittämiseen
(1=täysin eri mieltä ... 5=täysin samaa mieltä)

•
•

•

Motivaatio – 2 – 10 pistettä kahden kysymyksen
vastausten mukaan
Työni on innostavaa ja mukaansa tempaavaa
(1=täysin eri mieltä ... 5=täysin samaa mieltä)
En ole ajatellut työpaikan vaihtamista viime aikoina (1=täysin eri mieltä ... 5=täysin samaa mieltä)
Työkyky – 0 – 10 pistettä yhden kysymyksen
vastausten mukaan
Koettu työkyky: Oletetaan, että työkykysi on
parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisit nykyiselle työkyvyllesi? (0=täysin
työkyvytön ... 10=työkyky parhaimmillaan)

Henkilöstötuottavuusindeksi, HTI = osaaminen (p) x
motivaatio (p) x työkyky (p) / 10
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2. Henkilöstötuottavuuden
muutokset 2015 – 2017
Henkilöstötuottavuus ja siihen vaikuttavat tekijät kartoitettiin Eteran työhyvinvointitutkimuksella
vuosina 2015 – 2017. Tutkimuskyselyyn vastasi vuosittain 300 – 433 henkilöä, jotka edustivat 7980 prosenttia kulloisestakin henkilöstömäärästä. Vastaajat jakaantuivat 12 yritykseen ja vuosittain
saatiin riittävästi vastauksia 47 – 68 kustannuspaikan tunnuslukujen laskemiseen. Kustannuspaikat
olivat keskimäärin yhden lähiesimiehen ja 8-12 työntekijän työpaikkoja.

Kuva 3 osoittaa HTI:n kehittymisen kolmen vuoden aikana,
sekä erot eri henkilöstöryhmien
välillä. Koko vastaajajoukossa
HTI on noussut vuoden 2015
55:stä, vuoden 2016 59:n kautta
vuoden 2017 61:een. Sivulla 4
olevan viitearvoston mukaan
tämä tulos on hyvin lähellä erinomaista.

Henkilöstötuottavuusindeksin keskiarvot eri henkilöstöryhmissä sekä
naisilla ja miehillä vuosina 2015 - 2017
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Kuva 3. Henkilöstötuottavuusindeksin keskiarvot eri henkilöstöryhmissä sekä naisilla ja
miehillä vuosina 2015 – 2017.

Erot eri henkilöstöryhmien välillä ovat
saman suuntaisia, kuin laajemmassakin aineistossa (Aura ym 2015). Esimiesten ja johdon HTI-arvot
ovat suurempia, kuin eri rooleissa toimivien työntekijöiden.
Laajemmassa aineistossa käytetään erottelua työntekijä – toimihenkilö, tämän raportin aineistossa käytämme yhtä luokkaa,
joka on siis työntekijä.
Eri henkilöstöryhmien tuloksissa työntekijöiden tulokset ovat
kehittyneet tasaisesti vuodesta toiseen. Lähiesimiesten HTI:ssa
tapahtui vuonna 2016 erittäin positiivinen hyppäys reilun 60
keskiarvosta yli 70 keskiaroon; tähän löytyy luonteva selitys lähiesimiesten roolin ja kyvykkyyksien kehittämisestä (ks kappale
8, sivulla 23 ). Johdon HTI on ollut koko ajan hyvällä reilun 70
tasolla.

Lähiesimiesten HTI:ssa tapahtui
vuonna 2016 erittäin positiivinen
hyppäys reilun 60 keskiarvosta yli
70 keskiaroon; tähän löytyy luonteva selitys lähiesimiesten roolin ja
kyvykkyyksien kehittämisestä (ks
kappale 8, sivulla 23 ).

Naisten ja miesten välillä ei ole ollut eroa HTI:ssa, naisilla tosin
kehittyminen vuosien 2015 – 2017 välillä on ollut hieman suurempaa kuin miehillä.
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Henkilöstötuottavuuden kehittymisen taustalla työuran ja
johtamisen kehittyminen
Analysoitaessa HTI:n muutosta kustannuspaikkojen aineistolla
havaittiin, että muutosta selittivät muutokset työuralla etenemismahdollisuuksissa, luottamuksessa johtoon, sekä tiedonkulussa
johdon ja henkilöstön välillä. Myös henkilöstön kokemus esimiehen työn organisointikyvykkyyden kasvusta ja työn merkityksellisyys tuki henkilöstötuottavuuden kasvua. Kokonaisuudessaan
voidaan sanoa, että henkilöstötuottavuus kehittyy hyvän ja
avoimen johtamisen, sekä työn merkityksen kasvun kautta.

Kokonaisuudessaan voidaan sanoa,
että henkilöstötuottavuus kehittyy
hyvän ja avoimen johtamisen, sekä
työn merkityksen kasvun kautta.

Henkilöstötuottavuuden kaikki osa-alueet ovat kehittyneet
Vuosien 2015 ja 2017 välillä kaikki henkilöstötuottavuusindeksin osa-alueet ovat kehittyneet eri henkilöstöryhmissä. Ainoa
poikkeus on työntekijöiden työn innostavuus, joka on laskenut
hieman. Kuvassa 4 on yhteenveto osaamisen ja motivaation
osa-alueiden tuloksista. Kuvan 4 tulokset kannattaa purkaa
kohta kohdalta. Kokemus omasta ammattitaidosta on korkealla
tasolla, työntekijöillä 4,2 ja esimiehillä 4,4 tasolla. Vuosittain 3 –
7 % vastaajista koki ammattitaitonsa heikoksi tai välttäväksi.

Työhön vaikuttamisen tulokset ovat kehittyneet selkeästi;
työntekijöillä 3,3:sta 3,9:ään ja esimiehillä 4,2:sta 4,7:n tasolle.
Työntekijöillä kahden alimman vastauksen antaneiden osuus oli
vuosittain 2015 17 %, 2016 11 % ja 2017 9 %. Kehitys on siis
ollut hyvää, mutta toki vielä on varaa parantaa.
Työn innostavuudessa havaittiin selkeä tasoero työntekijöiden
(4,2) ja esimiesten (4,5) välillä. Kokonaisuudessaan työn innostavuus – siis tämänhetkinen motivaatio oli kehittynyt vuosina
2015-2017 hieman.

Henkilöstötuottavuuden osaamisen ja motivaation osa-alueiden
keskiarvot vuosina 2015 - 2017
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Kuva 4. Henkilöstötuottavuuden osaamisen ja motivaation osa-alueiden keskiarvot vuosina
2015 – 2017 työntekijöillä ja esimiehillä, joihin tässä tuloksessa kuuluvat lähiesimiehet ja
johto.
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Työnantajaan sitoutumisessa havaittiin innostavuutta
suurempi tasoero työntekijöiden (3,7) ja esimiesten (4,3)
välillä. Työntekijöillä sitoutuminen oli hieman heikentynyt, kun taas esimiehillä hieman parantunut vuosien
2015-2017 välillä.

Koettu työkyky huipputasolla
Henkilöstön koettu työkyky on ollut huipputasolla koko
seurannan ajan. Vuosittaiset keskiarvot (2015, 2016 ja
2017) olivat työntekijöillä 8,47, 8,65, 8,64; esimiehillä
8,70, 8,77, 8,88; naisilla 8,53, 8,66, 8,69, ja miehillä 8,49,
8,68, ja 8,69. Suomalaisen työväestön keskiarvot ovat
eri lähteiden mukaan tasolla 8,1 – 8,3. Tässä aineistossa
selittävänä tekijänä on osittain ikärakenne, henkilöstön
keski-ikä 37 vuotta ja yli 50-vuotiaiden osuus on varsin
pieni, vuonna 2015 12 %, 2016 9 % ja 2017 11 %.

Hyvät esimiehet on ehdoton vahvuus!
Missään muualla ei ole tullut vastaan
järjestäen sellaisia esimiehiä, jotka antavat
kunkin työntekijän käyttää omia vahvuuksiaan, kannustavat kehittämään itseään, ymmärtävät työntekijän oman elämän ja työelämän tasapainon vaikutuksen
myös työn tekemiseen ja työhyvinvointiin
sekä luottavat tiiminsä työntekijöihin. Ja
huomautan, että olen työskennellyt tässä
konsernissa tosi monen esimiehen alaisena, myös laitospuolella!
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3. Johtaminen ja esimiestyö
henkilöstötuottavuuden taustalla
Johtamisella ja koetulla esimiestyöllä oli selkeä yhteys henkilöstötuottavuuteen. Tämä nähtiin sekä
vuosittaisten tulosten että vuosittaisten muutosten analyyseissa, joista jo mainittiin edellisessä kappaleessa. Tehdyt regressioanalyysit osoittivat, että johtaminen selitti eniten HTI:n kustannuspaikkojen
välisistä eroista ja oli myös tärkein muutoksiin vaikuttanut tekijä.

Hyvä johtaminen tukee eniten
henkilöstötuottavuutta

Esimies ottaa asiat heti
hoitaakseen ja työntekijän hyvinvointi otetaan
huomioon hyvin.

Vuosittaisissa analyyseissa luottamus johtoon nousi tärkeimmäksi
henkilöstötuottavuuteen vaikuttavaksi johtamisen muuttujaksi.
Luottamus oli yhteydessä eritoten työnantajaan sitoutumiseen ja
omaan työhän vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Johtoon luottamisen rinnalla lähiesimiehen koettu toiminta oli yhteydessä henkilöstötuottavuuden tasoon. Henkilöstön tukeminen ja kannustaminen, sekä ohjaus tavoitteiden saavuttamiseen ja töiden hyvä
organisointi selittivät henkilöstötuottavuuden hyvää tasoa.
Kuvassa 5 kustannuspaikat on jaettu johdon luottamus ja töiden
organisointi -muuttujien suhteen viiteen tasoon, joiden suhteen
HTI:n keskiarvot on laskettu. Kustannuspaikkojen välillä korrelaatiot olivat korkeita, luottamus johtoon ja HTI:n välillä r=0,76,
p<0,001 ja töiden organisointikyvykkyyden ja HTI:n välillä
r=0,63, p<0,001.

<< Kuva 5. Henkilöstötuottavuuden yhteys johtamisen
tasoon kustannuspaikoilla,
vuoden 2017 aineisto .

Henkilöstötuottavuuden yhteys johtamisen tasoon
kustannuspaikoilla
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Johtamisen muutokset heijastuvat henkilöstötuottavuuden
muutoksiin
Vuosittaisten korrelaatioiden ohella johtamisen ja koetun esimiestyön muutokset selittivät henkilöstötuottavuuden muutoksia. Vuosittaisten muutosten analysoimisessa käytettiin kustannuspaikkojen aineistoa, jolloin analyysiin saatiin 47 (2015-2016)
ja 56 (2016-2017) kustannuspaikan muutosdata. Iso aineisto lisää
tulosten luotettavuutta.

Muutosanalyysi vahvistaa johtamisen merkitystä henkilöstötuottavuuden kehittäjänä. Johtamisen muutosten rinnalla HTI:n
muutoksia selittivät työuran etenemismahdollisuuksien ja työn
merkityksellisyyden muutokset. Nämä ovat asioita, joihin voidaan johtamisella vaikuttaa.

Vuosittaisissa muutoksissa suurin osa kustannuspaikkoja pysyi
ennallaan tai kehittyi johtamisen osa-alueilla, pienessä osassa
kustannuspaikkoja tapahtui heikkenemistä. Regressioanalyysin
mukaan luottamuksen ja esimiesten organisointikyvyn muutokset selittivät 41 % HTI:n muutoksista, vastaavasti korrelaatiot
muutosten välillä olivat luottamuksen ja HTI:n muutosten välillä
r=0,62, p<0,001 ja töiden organisointikyvykkyyden ja HTI:n
muutosten välillä r=0,51, p<0,001.

Johtamisen muutosten rinnalla
HTI:n muutoksia selittivät työuran
etenemismahdollisuuksien ja työn
merkityksellisyyden muutokset.

Töiden organisointikyvyn muutoksen
vaikutus HTI:n muutokseen

Johtoon luottamuksen muutoksen
vaikutus HTI:n muutokseen

24%

15%
12%

5%
-2%

-7%

-1%

-1%

heikkeni
hieman

pysyi
ennallaan

-22%

-33%

heikkeni

heikkeni
hieman

pysyi
ennallaan

Luottamus johtoon

kehittyi

kehittyi
paljon

heikkeni

kehittyi

kehittyi
paljon

Kokemus esimiehen organisointikyvystä

Kuva 6. Johtoon luottamuksen ja esimiehen organisointikyvykkyyden muutosten vaikutus henkilöstötuottavuuden muutoksiin vuosien 2016-2017 välillä.
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Johtamisen ketju rakentaa henkilöstötuottavuutta
Olemme 2016 (Aura ym 2016) kuvanneet johtamisen, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden yhteyttä liiketoiminnan
taloudelliseen tuloksellisuuteen johtamisen ketjulla. Kansallisen
tutkimuksen noin 400 organisaation tulosten mukaan hyvä
johtaminen heijastuu hyvään johtajuuteen, joka puolestaan tukee
taloudellista tulosta. Tämän tutkimuksen vuoden 2017 68 kustannuspaikan aineisto tarjosi hyvän mahdollisuuden johtamisen
ketjun tilastolliseen testaamiseen.

Henkilöstötuottavuusindeksin tasoluokat jakaantuvat talouden
kannalta kahteen luokkaan; kahdessa alimmassa HTI-luokassa
HTA oli 120 %:n tasoa, joka vastaa käyttökateprosentissa 12
%:n tasoa. Vastaavasti kahdessa ylimmässä HTI-luokassa HTA
oli 134-139 %:n tasoa, joka vastaa käyttökateprosentissa 18 %:n
tasoa. Ero alimman ja ylimmän HTI-tason välillä on tilastollisesti lähes merkitsevä; liiketoiminnan kannalta kuuden prosenttiyksikön ero käyttökateprosentissa on merkittävä.

Johtamisen tasoa kuvasti aineistossa parhaiten luottamus johtoon, joka korreloi vahvasti esimiestyön arvion kanssa (r=0,64,
p<0,001). Korrelaatio töiden organisointikyvykkyyden ja HTI:n
välillä r=0,63, p<0,001. Kustannuspaikkatason aineistossa korrelaatio HTI:n ja taloudellista tuloksellisuutta kuvaavan Henkilöstötuottavuusarvon, HTA:n (ks. kappale 6, sivulla 12) välillä on
heikompi, r=0,40, p<0,05.

4,2

3,5

3,0

alle 3,0

3,0 - 3,5 3,6 - 4,0 4,1 - 4,5

Luottamus johtoon

yli 4,5

68

Henkilöstötuottavuus
tukee tulosta

67

62
55

44

alle 3,0

3,0 - 3,5

3,6 - 4,0

4,1 - 4,5

Henkilöstötuottavuusarvo, HTA

4,1
4,0

Esimiestyö tukee
henkilöstötuottavuutta
Henkilöstötuottavuusindeksi, HTI

Esimiestyön arvio - töiden
organisointi

Luottamus johtoon tukee
esimiestyöarviota

yli 4,5

Esimiestyön arvio - töiden
organisointi

Kuva 7. Johtamisen ketjun tulokset Arjessa kustannuspaikoissa vuonna 2017.
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139
134

121

120

alin 1/4

2. alin 1/4

2. ylin 1/4

ylin 1/4

Henkilöstötuottavuuden
tasoluokat

4. Hyvä työyhteisö kannattelee
henkilöstötuottavuutta
Johtamisen ja esimiestyön rinnalla työyhteisön ilmapiiri ja toimivuus
heijastuvat henkilöstötuottavuuden tasoon. Työyhteisön toimivuudella
on myös positiivinen yhteys sairauspoissaoloihin – hyvä työyhteisön
toimivuus on yhteydessä alhaisiin sairauspoissaoloihin.

Hyvä työyhteisön toimivuus tukee henkilöstötuottavuuden
tasoa
Työyhteisön toimivuudella
on myös positiivinen yhteys
sairauspoissaoloihin
– hyvässä työyhteisössä
sairauspoissaolot ovat vähäisiä.

Työyhteisön toimivuutta kartoitettiin työhyvinvointitutkimuksessa
useilla kysymyksillä, joista henkilöstötuottavuusindeksin kannalta tärkeimmiksi nousivat työn ja ammatin arvostuksen ja tasa-arvoisen kohtelun kokemukset. Näistä ensimmäisen korrelaatio HTI:hin oli r=0,66,
p<0,001 ja toisen r=0,06, p<0,001. Kuva 8 osoittaa, että muuttujilla
oli selkeä yhteys HTI:n keskiarvoihin. Yhteys oli kuitenkin selkeästi
heikompi kuin johtamisen muuttujat (ks. kuva 5, sivulla 9).
Henkilöstötuottavuuden yhteys työyhteisön toimivuuden tasoon
kustannuspaikoilla
67

65
63

63
60

60
57

56

48

alin

47

2. alin

keski

2. ylin

Työn ja ammatin arvostus työpaikalla

ylin

alin

2. alin

keski

2. ylin

ylin

Tasa-arvoisen kohtelun taso

Kuva 8. Henkilöstötuottavuuden yhteys työyhteisön toimivuuden tasoon kustannuspaikoilla, vuoden 2016 aineisto.
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Työyhteisön toimivuuden muutos vaikutti henkilöstötuottavuuteen
Johtamisen muutosten tapaan työyhteisön toimivuuden muutokset vaikuttivat
HTI:n muutoksiin. Regressioanalyysin
mukaan työn arvostuksen ja tasa-arvokokemuksen muutokset selittivät
37 % HTI:n muutoksista, vastaavasti
korrelaatiot muutosten välillä olivat
työn arvostuksen ja HTI:n muutosten
välillä r=0,58, p<0,001 ja tasa-arvokokemusten ja HTI:n muutosten välillä
r=0,53, p<0,001.
>> Kuva 9. Kuva 6. Työn ja ammatin
arvostuksen ja tasa-arvoisen kohtelun
kokemuksen muutosten vaikutus
henkilöstötuottavuuden muutoksiin
vuosien 2016-2017 välillä.

Arvostuksen muutoksen vaikutus
HTI:n muutokseen

Tasa-arvokokemuksen muutoksen
vaikutus HTI:n muutokseen

17%

7%
1%

3%

0%

5%

-7%
-13%

-22%
-25%

heikkeni

heikkeni
hieman

pysyi
ennallaan

kehittyi

kehittyi
paljon

heikkeni

Työn ja ammatin arvostus

heikkeni
hieman

pysyi
ennallaan

kehittyi

kehittyi
paljon

Tasa-arvoinen kohtelu

Työyhteisön toimivuus alentaa sairauspoissaoloja
Sairauspoissaoloprosentti on laskenut Arjessa
vuosien 2015-2017 aikana selkeästi. Kustannuspaikkakohtaisen muutosanalyysin mukaan
työyhteisön toimivuuden muutoksilla on ollut
yhteys sairauspoissaoloprosentin muutoksiin.
Näiden ohella kiireen tunteen lisääntyminen
heijastui sairauspoissa-olojen nousuun 20162017.

Työpaikan ilmapiirin ja koetun työkyvyn yhteydet
sairauspoissaoloprosenttiin kustannuspaikoissa 2017

5,5 %

4,0 %

Vuoden 2017 aineistossa, jolloin siis koko
yrityksen sairauspoissaoloprosentti oli 2,8%,
työpaikan ilmapiirin ja koetun työkyvyn taso
olivat yhteydessä kustannuspaikkojen sairauspoissaoloprosenttiin.

3,0 %

3,0 %
2,6 %

2,6 %

2,1 %

2,0 %

>> Kuva 10. Työpaikan ilmapiirin ja koetun
työkyvyn yhteydet sairauspoissaoloprosenttiin
kustannuspaikkatason aineistossa vuonna
2017.
alin

2. alin

keski

2. ylin

Koettu työkyvyn taso
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3,0 %

2,9 %

ylin

alin

2. alin

keski

2. ylin

Työpaikan ilmapiirin taso

ylin

Kiireen tunne lisää sairauspoissaoloja,
huomaavaisuus vähentää
Sairauspoissaolojen muutosten analysoiminen on tilastollisilla menetelmillä haastavampaa, kuin vakiomuotoisten kyselykeskiarvojen muutosten; hajonta kustannuspaikkojen välillä on varsin suurta. Keskimäärin
8-12 henkilön työpaikoilla yksi pitkä poissaolo nostaa sairauspoissaoloprosentin varsin korkealle. Koko yrityksen tasolla tehty henkilötason varhaisen tuen toiminta näkyy selkeänä sairauspoissaoloprosentin
laskuna vuodesta 2015 (kuva 19, sivu 22).
Tilastollisesti suuntaa-antavia tuloksia saatiin 2016-2017 kiireen
vähentymisen ja huomaavaisuuden lisääntymisen yhteyksistä aleneviin
sairauspoissaoloihin.

Huomaavaisuuden ja
ystävällisyyden muutoksen yhteys
sairauspoissaoloprosentin
muutokseen kustannuspaikoissa
2016-2017

Kiireen ja työn pakkotahtisuuden
muutoksen yhteys
sairauspoissaoloprosentin muutokseen
kustannuspaikoissa 2016-2017

2,9 %

1,7 %
1,3 %
0,8 %
0,6 %
0,3 %

0,2 %

-0,4 %

-0,5 %

Lisääntyi
paljon

Lisääntyi
hieman

Pysyi
ennallaan

Väheni
hieman

-0,6 %

Väheni paljon

Heikkeni
paljon

Kiireen ja pakkotahtisuuden tunne

Heikkeni
hieman

Pysyi
ennallaan

Kehittyi
hieman

Kehittyi
paljon

Huomaavaisuuden ja ystävällisyyden tunne

Kuva 11. Kiireen tunteen ja työyhteisön huomaavaisuuden muutosten yhteydet sairauspoissaolojen
muutoksiin vuosina 2016-2017 kustannuspaikoissa. Muutos on prosenttiyksikköä.

Työ on monipuolista ja mukaansatempaavaa. Kokoajan
oppii uutta ja on mahdollista
kehittyä ammatillisesti. Työyhteisö on erinomainen, loistavat
esimiehet. Pystyy itse vaikuttamaan työaikoihin. Asiakkaat
motivoivat parhaiten ja heidän
edistyminen / tyytyväisyys /
onnellisuus.
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5. Henkilöstötuottavuuden yhteydet asiakastyytyväisyyteen
Asiakaspalautetta kerätään Arjessa yhtiöissä säännöllisesti niin palvelun tilaajilta
kuin loppukäyttäjiltäkin. Lastensuojelupalveluissa palautetta kerätään tämän lisäksi
myös lasten / nuorten vanhemmilta.

Asiakaspalaute on hyvällä tasolla
Kokonaisuudessaan asiakaspalaute on hyvällä tasolla. Lastensuojelupalveluissa tilaajien antamien
Tilaajien antamaan pakaikkien
lautteen tasoon havaitpalautteiden
keskiarvo
tiin vaikuttavat kolme
on 9,0, kun
muuttujaa; henkilösvastausten skaala on 0 – 10.
tön kokemana yritykPalautetta oli vuonna 2017
saatu 23 LSP:n yksiköstä,
sen maine, tiedonkulku
ja vain yhdessä luku jäi alle
yksiköiden välillä, sekä
kahdeksan. Vanhempien
antaman palautteen keskiarvo
aktiivinen ystävällisyys
oli 8,6 ja lasten/nuorten antyötovereita kohtaan.
taman palautteen 7,0. Lasten
antamissa palautteissa vaihtelu oli suurinta; viidesosassa
yksiköistä palaute oli yli 9 ja
vastaavasti viidesosassa alle 6. Vanhempien antaman palautteen
taso oli melko vakio, vain 1 % palautteista oli kriittisiä.
Hyvinvointipalveluissa tilaajien antaman palautteen keskiarvo oli 9,2 ja loppuasiakkaitten 8,8. Annetut palautteet olivat
tasaisen hyviä, tilaajien palautteet olivat kaikki yli 8 ja loppuasiakkaitten palautteista löytyi vain yksi alle 8 arvio.

Tilaajien palautteiden tasoon heijastuvat ammatilliset asiat,
lasten palautteisiin ohjaajien henkilö
Analysoitaessa LSP:n palautteita tarkemmin havaittiin tilaajien antamaan palautteen tasoon vaikuttavat kolme muuttujaa;
henkilöstön kokemana yrityksen maine, tiedonkulku yksiköiden välillä, sekä aktiivinen ystävällisyys työtovereita kohtaan.
Mitä paremmin tieto kulkee ja mitä ystävällisempiä ollaan, sitä
paremman palautteen palvelun tilaajat antavat. Yrityksen maine
on taas enemmän heijaste saadusta henkilökohtaisesta palautteesta.
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Lasten ja nuorten antaman palautteen tasoon vaikutti melko
voimakkaasti sairauspoissaolot; jos yksikön sairauspoissolo-%
oli yli 5%:n, oli palaute varsin heikko. Syynä tähän ovat sairauspoissaolojen aiheuttamat henkilöstön sijaisuudet, jotka rikkovat
tavanomaiset arkirutiinit. Toinen lasten palautteeseen vaikuttanut tekijä oli henkilöstön kokema työn fyysinen kuormitus;
mitä raskaammalta työ tuntuu, sitä heikompi oli palaute.

>> Kuva 12. Asiakaspalautteiden
tasoon vaikuttavat tekijät Lastensuojelupalveluissa palvelun
tilaajien (vasen kuva) ja lasten /
nuorten (oikea kuva) osalta.

Lasten asiakaspalautteen tasoon
vaikuttaneet tekijät LSP:ssä

Tilaajan asiakaspalautteeseen vaikuttavat
tekijät LSP:ssä
9,1

9,4

8,7

9,2

9,3

9,1

9,1

8,6

8,6
7,8

7,6

7,6
6,9

5,9
5,5

alin

keski

ylin

Ystävällisyys työtovereita
kohtaan

alin

keski

ylin

alin

Tiedonkulku yksikköjen välillä

keski

ylin
alle 2 %

Yrityksen maine

2-5%

yli 5 %

Sairauspoissaolot

kevein

keskiluokka

raskain

Koettu työn fyysinen
kuormitus

Hyvinvointipalveluissa asiakaspalautetta nostaa tiedon hallinta ja
kokemus
Hyvinvointipalveluiden saama asiakaspalaute oli erittäin
tasaista. Palautteen tasoon vaikuttavien tekijöiden
analyysi nosti tilaajien palautteiden osalta esiin henkilöstötuottavuuden, motivaation, sekä henkilöstön kokeman
kiireen ja työn keskeytykset. Henkilöstötuottavuuden
ja siihen sisältyvän motivaation vaikutus tilaajapalautteeseen oli looginen: mitä parempi henkilöstön tila, sitä
parempi asiakaspalaute. Kiire ja pirstaleinen työ näkyivät
asiakaspalautteissa, kun kaikki sujuu henkilöstön näkökulmasta sujuvasti, on asiakaskin tyytyväinen.
Hyvinvointipalvelujen loppuasiakkaitten antamaan
palautteeseen vaikuttivat hyvin loogisesti työn hallinta
ja henkilöstön kokemus. Mitä helpommaksi työ koetaan
ja mitä paremmin henkilötason tietojen hallinta on, sitä
parempi on asiakaspalvelu – työt siis sujuvat hyvin! Kokemus tuotti parempaa palautetta, pisimpien työsuhteiden
yksiköt saivat 9,2 palautteen, kun se muilla oli tasolla 8,8.

Tilaajien antaman asiakaspalautteen tasoon vaikuttavat tekijät
Hyvinvointipalveluissa 2017

9,4

9,4
9,3
9,1

9,1

9,1

heikoin

keskitaso

9,1

paras

Henkilöstötuottavuus

heikoin

keskitaso
Motivaatio

9,2
9,1

paras

eniten

9,1
9,1

9,1

keskitaso
Kiireen tuntu

vähiten

eniten

keskitaso

vähiten

Työn keskeytykset

Kuva 13. Tilaajien antamaan asiakaspalautteeseen vaikuttaneet
tekijät Hyvinvointipalveluissa.

<< Kuva 14. Loppuasiakkaitten antamaan asiakaspalautteeseen vaikuttaneet tekijät Hyvinvointipalveluissa.

Loppuasiakkaitten antaman asiakaspalautteen tasoon vaikuttavat
tekijät Hyvinvointipalveluissa 2017

9,4
9,3
9,2

8,9

8,9
8,8

8,8

8,7
8,7

koetaan
vaativaksi

keskitaso

koetaan eivaativaksi

Asiakastyön vaativuus

hieman
ongelmia

keskitaso

ei ongelmia

Henkilötason tiedon hallinta

lyhyimmät
työsuhteet

keskitaso

pisimmät
työsuhteet

Työsuhteen kesto
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6. Henkilöstötuottavuus tukee
taloudellista tuloksellisuutta
Henkilöstötuottavuuden yhteyttä liiketoiminnan taloudelliseen suorituskykyyn on analysoitu vuosien
2015-2017 aikana 12 yrityksen ja 50-60 kustannuspaikan tuloslaskelmien avulla. Henkilöstötuottavuusindeksiä, HTI ja muita henkilöstöindikaattoreita on analysoitu suhteessa Henkilöstötuottavuusarvoon (HTA). Henkilöstötuottavuusarvo, HTA kuvaa henkilöstön suorituskykyä ja se lasketaan
käyttökatteen ja henkilöstökulujen (palkat ja lakisääteiset sivukulut) summana prosentteina henkilöstökuluista.
HTA:n käyttökelpoisuutta henkilöstön suorituskyvyn mittarina puoltaa aineiston saamisen
helppous – jokainen talousseurantaa tekevä
yritys voi sen laskea kuukausi-, kvartaali- ja vuositasolla. Lisäksi HTA tasaa samalla toimialalla
mahdollisten palkkaerojen vaikutusta henkilöstön taloudellisen suorituskyvyn arvioimisessa.

HTA =

henkilöstökulut + käyttökate
----------------------------- x 100 %
henkilöstökulut

LSP on hyvä koelaboratorio henkilöstötuottavuuden taloudellisen arvon analysoimisella

Kuva 15 osoittaa, että henkilöstötuottavuusindeksin merkitys henkilöstötuottavuusarvon kasvulle on lisääntynyt
vuosien 2015-2017 välillä. Vuonna 2015 HTI:n keskiarvolla
saavutettuun HTA:n arvo 115 ja vuonna 2017 HTI:n keskiarvolla 61 HTA:n arvo 130. Vuoden 2015 HTA-arvo vastasi
kuuden LSP:n yrityksen osalta käyttökateprosenttia 9,5 %
liikevaihdosta. Vuoden 2017 HTA-keskiarvo 130 vastasi
käyttökateprosenttia 16,1 % liikevaihdosta. Vuoden 2015
regressiokäyrän mukaan HTI:n arvolla 61 tulisi saavuttaa
HTA-arvo 119 ja vastaavasti käyttökateprosentti 11,2 %,
mutta todettu käyttökateprosentti oli paljon suurempi, 16,1
%. Näin voidaan laskea, että HTI:n nousu vastasi 36% HTA:n
ja käyttökatteen noususta.
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Muu HTA:n kehittyminen perustunee liiketoiminnan prosessien
parempaan toteutumiseen.

Henkilöstötuottavuusindeksin yhteys
Henkilöstötuottavuusarvoon LSP:n yhtiöissä 2015-2017
160
150

Henkilöstötuottavuusarvo, HTA

Arjessa on kasvanut sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta
vuosina 2015-2017. Samalla yhtiön toimialat ovat kasvaneet
Hyvinvointipalveluissa ja maahanmuuttajien asumispalveluissa.
Lastensuojelupalvelut (LSP) ovat perustoimintaa Arjessa ja
niinpä ne tarjoavat parhaan mahdollisuuden seurannan tekemiseen; samat yritykset ja kustannuspaikat ovat toimineet
kolmen vuoden aikana. Kuvassa 15. on esitetty henkilöstötuottavuusindeksin, HTI:n ja henkilöstötuottavuusarvon,
HTA:n regressiokäyrä lastensuojelupalvelujen kuuden
yrityksen aineiston perusteella vuosina 2015-2017.
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Henkilöstötuottavuusindeksi, HTI
v 2015

v 2016

v 2017

Lin. (v 2015)

Lin. (v 2016)

Lin. (v 2017)

Kuva 15. Henkilöstötuottavuusindeksin ja henkilöstötuottavuusarvon yhteydet lastensuojelupalvelujen yhtiöissä vuosina
2015-2017.
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Tasa-arvon, arvostuksen ja kehittämisen lisääntyminen kasvatti HTA:ta
Henkilöstötuottavuusarvo kehittyi lastensuojelupalvelujen
yhtiöissä suurin harppauksin vuosien 2015 – 2017 välillä. Koko
Arjessa kaikkien kustannuspaikkojen muutosanalyysi tuo esiin
hiljaisia signaaleja taloudellisen suorituskyvyn kehittymisen taustalla. 55 kustannuspaikan vuosien 2016-2017 muutosanalyysin
tulokset on tiivistetty kuvaan 16.

HTA:n muutosanalyysin
tuloksia voidaan tulkita yleisellä tasolla siten, että Arjessan erittäin ihmistyövaltaisella toimialalla taloudellista
tulosta kehitetään ihmisiä
tukien ja työyhteisöjen
avointa toimintaa kehittäen.
Osaamisen kehittymisellä
on tärkeä rooli taloudellisen
suorituskyvyn kestävässä
kehittämisessä.

Kuva 16 kertoo varsin loogisista ja tärkeistä löydöksistä HTA:n
kehittymisen taustalla; ihmisten arvostus ja heidän aktiivinen
oma kehityshalu ovat perusta taloudellisen tuloksen kehittymiselle. Jatkoanalyysi kuvan 16 kolmen muuttujan muutoksista
kertoo kokonaisvaltaisesta kehittymisestä: tasa-arvoisen kohtelun muutosta selittivät työtovereiden tuen ja oman osaamisen
hyödyntämisen muutokset, arvostuksen muutosta osaamisen ja
työtovereiden tuen muutokset, sekä kehittymisehdotusten kasvua
motivaation ja työn itsenäisyyden kasvu.

Kustannuspaikkojen henkilöstötuottavuusarvon muutokseen vaikuttaneet
muuttujat 2016-2017
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Kuva 16. Kustannuspaikkojen HTA:n muutokseen vaikuttaneet tekijät 2016-2017.
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7. Arjessa asemointi henkilöstötuottavuudessa ja sairauspoissaoloissa
Henkilöstötuottavuuden taso on Arjessa yhtiöissä hyvä, kun sitä vertaa tutkimuksemme (Aura, ym
2015) tuloksiin. Lisää vertailupohjaa saadaan Kevan toteuttamista kunta-alan työhyvinvointitutkimuksista vuosilta 2014 ja 2016 (Pekka & Perhoniemi 2014, Pekkarinen & Pekka 2016). Mainituissa
julkisen alan työhyvinvointitutkimuksissa on kyselytutkimuksella kartoitettu kuntien eri toimialojen,
myös sosiaalialan henkilöstön työhyvinvointia. Tulosten mukaan voidaan laskea toimialakohtaisesti
henkilöstötuottavuuden osa-alueiden ja kokonaisuuden tulokset.

HTI on Arjessassa erinomaisella
tasolla
Henkilöstötuottavuusindeksi, HTI on Arjessassa noussut vuoden
2015 55:stä vuoden 2017 61:een, joka on tutkimuksemme (Aura,
ym 2015) mukaan lähes erinomaisella tasolla. Saman tutkimuksen mukaan teollisuusyritysten keskiarvo HTI:ssä oli 46 ja
rakentamisen yritysten 49. Kunta-alan tutkimusten (Pekka &
Perhoniemi 2014, Pekkarinen & Pekka 2016) tulosten mukaan
sosiaalialan HTI:ksi voidaan laskea vuonna 2014 51 ja vuonna
2016 49. Tulos perustuu esim. vuonna 2016 tutkimusraportin
(Pekkarinen & Pekka 2016) kuvioiden 2, 5, 7, 8 ja 22 jakaumien
mukaan laskettuihin sosiaalialan keskiarvoihin ja niiden avulla
laskettuun HTI-arvoon.

Ero kunta-alan ja Arjessan välillä aiheutui osaamisen ja työhön
vaikuttamisen kokemuksista, jotka olivat Arjessassa parempia
kuin kunnissa. Motivaatio, sitoutuminen ja työkyky olivat
samalla tasolla.

Henkilöstötuottavuusindeksin vertailu eri toimialoilla
Erinomainen
61

Keskiarvo
49

49

Rakennusala

Sosiaaliala kunnissa

46

Teollisuus

Arjessa yhtiöt

Kuva 17. Henkilöstötuottavuusindeksin vertailu eri toimialoilla .
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Esimiestyössä ja työyhteisön toimivuudessa pieniä eroja
kunta-alaan

>> Kuva 18. Koetun esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden vertailu kunta-alan ja
Arjessa kesken.
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Esimiestyön ja työyhteisön kokemisen vertailua
5,00

4,50

Osa-alueiden keskiarvot

Mainitut kunta-alan tutkimukset antavat hyvän pohjan
myös esimiestoiminnan ja
työyhteisön toimivuuden
vertaamiseen. Kuva 18 osoittaa, että koettu esimiestyö
oli Arjessa selkeästi parempi,
kuin kuntien sosiaalialalla.
Työyhteisön luottamus oli
kunnissa parempi, kun taas
työyhteisön ilmapiiri oli Arjessa selkeästi parempi.
Kokonaisuudessaan erot
olivat melko pieniä, kunnissa
hyvää keskitasoa ja Arjessa
hyvää tasoa.
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Arjessa 2016

Arjessa 2017

Arjessa 2015

työyhteisön ilmapiiri

Sairauspoissaolot paljon alhaisemmat kunta-alaan verrattuna
Sairauspoissaolojen hallintaan on Arjessa kiinnitetty paljon huomiota vuosien
2015-2017 aikana. Työkykyjohtamisessa
on panostettu varhaisen tuen mallin
toteuttamiseen ja yhteistyöhön työterveyshuollon kanssa. Analyysimme osoittivat,
että tämän lisäksi työyhteisön toimivuuden kehittyminen (kuva 11, sivulla 17 ) on
vähentänyt sairauspoissaoloja.
Kunta-alan sairauspoissaolotiedoista on
ammattiryhmäkohtainen yhteenveto Työterveyslaitoksen (Työterveyslaitos 2018)
sivuilla. Aineisto on kerätty Kunta-10
työhyvinvointitutkimuksessa ja se edustaa
suurta osaa isoimpia kuntia. Yhteenveto
kunta-alan ja Arjessan sairauspoissaoloista
kuvassa 19.

Sairauspoissaoloprosenttien vertailu kunta-alan ja Arjessa välillä
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10,8 %
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3,3 %
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kodinhoitajat

lähihoitajat

sosiaalityöntekijät

Kunta-ala, Kunta10, v 2016

Kuva 19 osoittaa ensinnäkin sen, että
sairauspoissaoloprosentti on Arjessassa laskenut merkittävästi
vuosien 2014-2017 aikana. Toisaalta kuva 19 osoittaa, että kuntien sosiaalialan henkilöstön sairauspoissaoloprosentti on huomattavasti korkeampi, kuin Arjessassa. Kunta-alan sairauspoissaolot
on ilmoitettu Työterveyslaitoksen nettisivuilla (Työterveyslaitos
2018) poissaolopäivinä, joista laskimme sairauspoissaoloprosentin
samalla laskukaavalla, kuin Arjessa laskee.

sote-alan
johtajat

v 2014

v 2015

v 2016

v 2017

Arjessa yhtiöt

Kuva 19. Sairauspoissaoloprosenttien vertailu kunta-alan suhteen.
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8. Kehittämistyö ja johtajuuden
periaatteet Arjessassa
Meillä Arjessassa on alusta asti uskottu pieniin tiimeihin, eli läsnäolevaan lähiesimiestyöhön ja
tiiviisiin työyhteisöihin. Esimiestyö ei ole vasemmalla kädellä hoidettavaa hallintoa, vaan keskittymistä, sitoutumista, aitoa kiinnostusta ja osaamista vaativaa tekemistä. Tätä kaikkea meidän, tämän
julkaisun ilmestymishetkellä yli 120 esimiehen porukka on, ja julkaisussa esitetyt henkilöstötuottavuustulokset suurelta osin loistavien esimiestemme ansiota.

esimiestyön varmistaminen kasvuyrityksessä lähtee jo esimiestyön alkutaipaleesta, uuden esimiehen rekrytointiprosessista.
Olemme kehittäneet prosessiamme siirtämällä henkilöarvioinnit sisäisten asiantuntijoidemme käsiin. Esimiesten henkilöarvioinnit pohjautuvat johtamisprofiiliimme, jolloin uusia
potentiaalisia esimiehiä arvioidessamme pystymme aidosti
huomioimaan uusien esimiesehdokkaiden soveltuvuuden johtamiskulttuuriimme, arvoihimme, sekä työyhteisön tarpeisiin.
Arviointiprosessi myös antaa paljon sekä uudelle esimiehelle
itselleen että hänen tulevalle esimiehelle, kun arvioinnissa tunnistetut vahvuudet saadaan tehokkaaseen käyttöön ja kehittämiskohteita osataan tukea heti työsuhteen alusta lähtien.

Hyvä johtaminen on kahden tekijän summa. Sen lisäksi, että hyvään johtamiseen tarvitaan osaavia, rooliinsa sitoutuneita esimiehiä, täytyy taustalta löytyä esimiesroolia tukevat ja mahdollistavat rakenteet. Organisaatiomme rakentuu noin 7-12 työntekijän
tiimeistä, joilla kullakin on oma lähiesimies. Pienten tiimien
pohjalle rakennettu kokonaisuus tarjoaa esimiehillemme aidon
mahdollisuus tuntea jokainen tiimissä työskentelevä työntekijä
riittävällä tasolla ja antaa tukea ja ohjausta kunkin työntekijän
tarvitsemalla tavalla.
Olemme onnistuneet Arjessan historian ajan rekrytoimaan ja
sitouttamaan meille ja arvoillemme soveltuvia esimiehiä hyvin.
Viime vuosina esimiestyöhön on meillä kiinnitetty erityisen aktiivisesti huomiota. Ei siksi, että esimiestyömme tasossa olisi ollut
haasteita, vaan siksi, että tiedostamme että myös hyvällä tasolla
olevista kokonaisuuksista täytyy pitää jatkuvasti huolta. Hyvän
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Meillä jokainen esimiesrooli on aito. Puhumme vastuuttavasta
johtamismallista, jolla tarkoitamme mm. sitä, että päätöksenteko on siellä missä sen kuuluukin olla, eli alueilla. Raamit
alueelliselle päätöksenteolle tulee yritys- ja johtamiskulttuuristamme, henkilöstöpolitiikasta ja -käytännöistämme sekä laeista
ja työehtosopimuksesta. Näiden raameissa lähdemme siitä, että
jokainen esimies tuntee tiiminsä parhaiten ja on näin paras
päätöksentekijä vastuualuettaan koskevissa asioissa. Alueellinen päätöksenteko tuo mukanaan myös aidon vastuun. Vastuu
taas osaltaan korostaa esimiesroolin merkitystä osana kokonaisuutta, sekä sitouttaa, palkitsee, opettaa ja luo mahdollisuuksia
esimiehillemme. Vastuuttava johtamismalli ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että esimies jätettäisiin yksin. Esimiehellä, kuten
muullakin henkilöstöllä, on aina oikeus ja tarvittaessa myös
velvollisuus tukeutua omaan esimieheensä – pienten tiimien
rakenteemme kantaa myös esimiestyön tukemisessa.
Vastuullisen ja merkityksellisen esimiesroolin kantaminen tarvitsee paitsi jatkuvaa tukea, myös osaamisen jatkuvaa ylläpitoa ja
kehittämistä. Käynnistimme sisäisen Arjessa Akatemia -esimiesvalmennuksen syksyllä 2015, jolloin meillä aloitti useita osaajia
esimiesrooleissa, suuri osa ilman aikaisempaa esimieskokemusta.
Myös olemassa oleville esimiehillemme halusimme tarjota mahdollisuuden päivittää osaamistaan esimiestyössään. Akatemian
sisältö on suunniteltu esimiesten toimenkuvien ja johtamiskulttuurimme pohjalta. Valmennus sisältää mm. työlainsäädännön ja
viestinnän koulutusta, mutta ehkä tärkeimpänä, henkilöstöjohtamisen valmiuksia tukevia kokonaisuuksia. Suurin osa koulutuksesta järjestetään omien sisäisten asiantuntijoidemme toimesta,

mutta myös ulkoisia kumppaneita käytetään silloin kun se on
tarkoituksenmukaista. Arjessa Akatemia paitsi tukee esimiestemme ammatillista kehittymistä, tarjoaa heille äärimmäisen tärkeän
esimieskollegaverkoston. Onkin ollut ihailtavaa nähdä, kuinka
esimiehemme ovat oppineet kasvattamaan ja kehittämään kuin
sivutuotteena myös toisiaan sparraamalla esimiestyössään eteen
tulevien tilanteiden äärellä ja jakamalla keskenään parhaita käytäntöjä. Kokonaisuus lähtee yksilöistä, mutta lopputulos saavutetaan yhdessä!
Akatemian tuloksia on nähtävissä henkilöstötuottavuutemme
kehityksen tuloksissa, mm. esimiesten kokemus oman työn hallinnasta kehittyi huimasti vuodesta 2015 vuoteen 2016. Osaltaan
oman työn hallinnan tunteen positiiviseen kehitykseen ja johtamisen tason kehittymiseen yleisestikin on varmasti vaikuttanut
myös keväällä 2016 aloitettu resursointi hallinnon tukipalveluihin sekä muutamia vuosia kestänyt, yhä jatkuva järjestelmäkehityksemme. Näiden kehittämistoimien myötä esimiehiltämme
on vapautunut aikaa varsinaiseen esimiestyön ytimeen, omien
tiimiensä henkilöstöjohtamiseen.

Rakastan työtäni!
Huipputiimi, ihanat
lapset ja nuoret, joissa
näen toivoa.

Aiomme jatkaa henkilöstömme työhyvinvoinnin kehittämistä
myös tulevaisuudessa valitsemallamme linjalla, hyvän johtamisen ja laadukkaan esimiestyön kautta. Tulemme arvioimaan
jokaisen Arjessan esimiehen kuluvan kevään aikana, käyttäen
aikaisemmin mainittuja, rekrytoinneissammekin käytettyjä
henkilöarviointityökaluja. Arviointitulosten kautta osaamme
entistä paremmin tukea esimiehiämme yksilöllisesti, aivan kuten
asiakkaitammekin. Mitä kaikkea muuta johtamisemme saralla
tulee tulevaisuudessa tapahtumaan, jää nähtäväksi.
Elina Harju, henkilöstöjohtaja, Arjessa

Esimiehet on lähellä
ja kannustaa. Välitön
palaute.
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Tutkijat
Arjessassa on alusta alkaen valittu tietoisesti henkilöstöön panostava johtamismalli. Tämä näkyi hyvinä ja edelleen kehittyvinä henkilöstötuottavuuden tunnuslukuina vuosien 2015 – 2017 seurannassa. Oikeudenmukaisen johtamisen ja ihmisiä tukevan johtajuuden
kautta henkilöstötuottavuus on kehittynyt hyvältä erinomaiselle tasolle.
Henkilöstötuottavuudella on selkeä yhteys taloudelliseen suorituskykyyn. Vuosien 2015 - 2017 tuloksia voidaan tulkita siten, että
Arjessan erittäin ihmistyövaltaisella toimialalla taloudellista tulosta kehitetään ihmisiä tukien ja työyhteisöjen avointa toimintaa kehittäen. Osaamisen kehittymisellä on tärkeä rooli taloudellisen suorituskyvyn kestävässä kehittämisessä. Tämä kokonaisuus varmistaa
nykyhetken laadukkaan toiminnan ja kestävän tuloksen, sekä varmistaa koko organisaation uudistumiskyvyn tulevaisuuden nopeasti
muuttuvassa työelämässä.
Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi
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