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Blogi_118_Työn ja perheen yhteensovittamisen tila 14.1.2017
Vuosi on lähtenyt vilkkaasti liikkeelle monien mielenkiintoisten palaverien merkeissä. Perjantaina
(13.1.2017) tapasin Väestöliitossa Lassi Köpän, joka on hankepäällikkö Perheystävällisesti töissä hankkeessa. Osana strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaa olemme tätä aihetta sivunneet,
joten lupasin Lassille avata SPSS-tietokannan ja analysoida asiaa blogitekstin verran. Täältä pesee!
https://fi.linkedin.com/in/koppa
Perheystävällisyys kehittynyt viimeisten vuosien aikana
Tutkimussarjassa (Aura O, Ahonen G, Hussi T ja Ilmarinen J) olemme kysyneet n. 400 organisaation
edustajilta kuusi kertaa miten työhyvinvointi on otettu huomioon työn ja perheen yhteensovittamisessa.
Vastausvaihtoehdot ovat olleet ”ei lainkaan”, ”vähän”, ”kohtalaisesti”, ja ”paljon”. Vuosien 2009-2016
tulokset vedetään yhteen kuvassa 1.

Kuva 1. Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen työn ja perheen yhteensovittamisessa vuosina 2009-2016.
Kuva 1 osoittaa, että perheystävällisyys on vuosina 2014 ja 2016 ollut paremmalla tasolla, kuin vuosina
2009-2012. Tällä hetkellä noin neljännes työpaikoista ottaa työhyvinvoinnin huomioon ”paljon” työn ja
perheen yhteensovittamisessa. Tulkintani mukaan tätä voidaan pitää minimitasona perheystävälliselle
työpaikalle.
Toimialojen välillä suuria eroja
Eri toimialojen väliset erot ovat melko suuria, kuten kuva 2 osoittaa. Osa eroista on varmaan toimialan
luonteesta johtuvia, ikään kuin luonnollisia eroja, osa taas johtunee erilaisista toimintakulttuureista.
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Kuva 2. Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen "paljon" työn ja perheen yhteensovittamisessa eri
toimialoilla vuosina 2009-2016.
Parhaat toimialat perheystävällisyyden suhteen ovat liike-elämän palvelut ja valtio, heikoin tilanne on
rakennuksilla ja kunnissa. Liike-elämän palveluissa kolmannes työnantajista hoitaa perheystävällisyyttä
minimitasolla, rakennusalalla ja kunnissa jäädään alle 10 %:n. Monilla toimialoilla pienet työpaikat hoitavat
asiaa paremmin, kuin isot – erityisen suuret erot löytyvät kaupan ja kuljetuksen toimialoilta.
Johdon strategiatyö ratkaisee perheystävällisyydenkin
Johdon strategiatyö ja sen työhyvinvointipainotus on noussut monien prosessien tärkeimmäksi
vauhdittajaksi – niin on asian laita myös perheystävällisyyden suhteen. Mitä syvällisemmin työhyvinvointi
on mukana johdon strategiatyössä, sitä paremmin se otetaan huomioon myös työn ja perheen
yhteensovittamisessa. Strategiatyöhön työhyvinvointi (henkilöstöasiat) saadaan mukaan, kun vastataan
yksinkertaiseen kysymykseen ”Miten saavutamme strategian asettamat tavoitteemme?” Ihmisten kautta
on varma vastaus!
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Kuva 3. Työhyvinvoinnin huomioon ottaminen työn ja perheen yhteensovittamisessa johdon strategiatyön
työhyvinvointipainotuksen mukaan.
Perheystävällisyys korreloi motivaation, esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden kanssa
Vuoden 2016 tutkimuksessa kartoitimme vastanneiden organisaatioiden henkilöstötuottavuutta,
esimiestyötä ja työyhteisön toimivuutta. Näin saimme vastaukset ihmisten motivaation, osaamisen ja
työkyvyn tasosta, sekä tietysti myös esimiestyön ja työyhteisön ilmapiirin kannustavuuden tason. Näistä
moni korreloi vahvasti perheystävällisyyden kanssa, kuten kuva 4 osoittaa.
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Kuva 4. Työn ja perheen yhteensovittamisen työhyvinvointipainotuksen yhteydet henkilöstön ja
työyhteisön ominaisuuksiin.
Kuva 4 osoittaa tosiaan korrelaatioita, syy-seuraus -suhteista ei voida vetää johtopäätöksiä. Oma tulkintani
on se, että hyvät työn ja perheen yhteensovittamisen toimintatavat tukevat ihmisten motivaatiota ja ovat
elimellinen osa esimiestoimintaa ja työpaikan ilmapiirin rakentumista. Tämä on asia, joka vaatisi
syvällisempää tutkimusta mielellään seuranta-asetelmalla.
Perheystävällisyys tuo toivottuja tuloksia
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjassa olemme kartoittaneet toiminnan tuloksellisuutta
kahdeksan osa-alueen kautta (työkyky, terveys, ilmapiiri, esimiestyö, osaaminen, sitoutuminen, yrityskuva
ja talous). Tutkimuksen vastaajat ovat arvioineet, ovatko tulokset ao. osa-alueilla olleet hieman tai erittäin
positiivisia, onko niitä ollut lainkaan, vai ovatko tulokset olleet negatiivisia. Yksi vastausvaihtoehto oli ”ei
tietoa tuloksista”.
Perheystävällisyyden hyvät toimintatavat toivat parhaat tulokset tärkeissä asioissa, yrityskuvassa,
henkilöstön sitoutumisessa ja ilmapiirissä.
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Kuva 5. Työn ja perheen yhteensovittamisen hyvinvointipainotuksen merkitys strategisen hyvinvoinnin
tuloksellisuuteen.
Kuvan 5 tulkinta on selkeä: hyvät perheystävällisyyden toimintatavat tukevat yrityskuvan rakentumista,
tiukentavat ihmisten sitoutumista ja rakentavat osaltaan työpaikan ilmapiiriä. Hyviä – ja odotettuja
tuloksia!
Lue lisää: vuoden 2016 tutkimus, tämän alueen tulokset sivulla 51
Strategisen hyvinvoinnin kehittäminen – kirjan tiedot
Strategisen hyvinvoinnin kehittämisen työvälineet voit ladata täältä
http://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/tietoa-hankkeesta/
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Blogi_119_ Eurot eivät tuo tulosta – johtaminen tuo! 21.1.2017
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen ydin on organisaation tuloksellisuuden kehittäminen.
Tutkimussarjassamme (Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen 2009-2016) tätä on mitattu kartoittamalla tuloksia
talouden kautta. Vuoden 2016 raportin viimeisenä analyysina tutkittiin, miten taloudellisiin tuloksiin
päästiin, rahallisten resursointien vai johtamisen kautta (raportti s 75). Tässä tulosblogissa jatkan analyysia
hieman syvemmälle.
Organisaatiot jaettiin resursointi- ja johtamisen tasoluokkiin
Tuloksellisuuden kysymys on pysynyt vakiona vuodesta 2011 alkaen, joten vuosien 2011-16 aineistosta
valittiin keskitason resursoijat, 600-1200 euroa vuodessa palveluihin kuluttaneet organisaatiot. Tämä
resursointiryhmä kattoi puolet organisaatioista, 35 % resursoi alle 600€ ja 15 % yli 1200 € vuodessa. Valitut
organisaatiot jaettiin SHJ:n suhteen kolmeen ryhmään, heikkoon (SHJI alle 40), keskitasoon (SHJI 40-60) ja
hyvään (SHJI yli 60). Keskimääräinen resursointi oli 870€ vuodessa henkilöä kohden ja sen kohdentaminen
vaihteli hieman eri ryhmissä. Hyvässä ryhmässä panostettiin muita hieman enemmän koulutukseen ja
työterveyshuoltoon, heikossa ryhmässä taas enemmän virkistystoimintaan.
Johtaminen ratkaisee tuloksellisuuden talouden kautta
Kuvan 1 esittämä tulos on selkeä: johtaminen ratkaisee tuloksen. Samoilla talousresursseilla positiivisia
tuloksia saavutetaan 30 %:ssa huonon johtamisen organisaatioista, kun luku hyvän johtamisen
organisaatioissa on 77 %. Ero hyvän ja huonon johtamisen välillä on siis 2,5 kertainen, erittäin positiivisia
tuloksia saavuttaneiden organisaatioiden ryhmässä jopa nelinkertainen.

Kuva 1. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen merkitys taloudellisille tuloksille.
Taloudellisen panostuksen lisääminen ei yksin tuo tulosta
Toisessa analyysissa vuosien 2011-2016 reilu 1400 tutkimukseen vastannutta organisaatiota luokiteltiin
kolmeen taloudellisen resursoinnin ryhmään. Ja kun näille ryhmille tehtiin kuvan 1 mukainen analyysi
taloudellisesta tuloksellisuudesta, saatiin kuvan 2 osoittama tulos.
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Kuva 2. Panostettujen eurojen merkitys taloudellisille tuloksille.
Kuvan 2 tulos on selkeä – talouspanosten lisääminen ei tuota tuloksia talouden kautta! Itse asiassa tulokset
ovat lähes identtiset eri resursointiluokissa. Tämä tulos innosti minua tekemään vielä kolmannen analyysin,
jossa yhdistin kuvien 1 ja 2 tuloksia – analysoin johtamisen merkityksen kolmessa resursointiluokassa.
Johtamisella on merkitystä kaikilla resursointitasoilla
Kolmannessa analyysissa toistin siis kuvan 1 analyysin kaikissa kolmessa resursointiluokassa, tulos osoittaa
johtamisen merkityksen kaikilla resursointitasoilla.

Kuva 3. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen merkitys taloudellisille tuloksille eri resursointitasoilla.
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Kuvaa 3 katsoessa voidaan nähdä ja tulkita, että hyvä johtaminen tuottaa taloudellista tulosta eritoten
alhaisen ja keskitason resursointiryhmissä. Tuloksellisuus talouden kautta on korkean resursoinnin (yli
1200€/v/henk) ryhmässä hieman alhaisempi, kuin noissa alhaisen ja keskitason resursointiryhmissä. Voisiko
olla, että suuret rahalliset resurssit kohdentuisivat jotenkin ”epätaloudellisesti” tuloksellisuuden kannalta?
Kun rahaa on paljon, osa siitä menisi ikään kuin hukkaan. Tässä voisi olla ajatusta – kyllä rahallisille
resursoinneillekin joku optimi on, tulokset eivät kasva loputtomiin pelkän rahan lisäämisen kautta! Tulosten
mukaan vahva suositus onkin se, että ensi laitetaan johtaminen kuntoon – sillä niitä tuloksia saavutetaan.
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen lyhyt oppimäärä
Keskitason resursointiryhmässä, keskimäärin 870 euron panostuksilla voidaan siis saavuttaa kovin erilaisia
taloudellisia tuloksia. Strategisen hyvinvoinnin ydintoimintojen osalta hyvä, keskitasoinen ja huono
johtaminen eroavat toisistaan erittäin paljon. Ohessa johtamisen peruselementtien yleisyys näissä
kolmessa ryhmässä

•
•
•
•
•

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

Hyvä johtaminen lähtee näistä organisaation johdon tekemistä päätöksistä. Sisällöt, tavoitteet, mittarit,
vastuut kuntoon.
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Blogi_120_Esimiesten ja henkilöstön motivaatio tekevät tuloksen
28.1.2017
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjassa olemme Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi Hussin
kanssa etsineet toiminnan tuloksellisuutta kiivaasti seitsemän vuotta. Olemme kysyneet tuloksellisuutta eri
mekanismien kautta ja analysoineet mitkä tekijät tuota tuloksellisuutta parhaiten tuottaa. Ja nyt vihdoin,
lauantaina 28.1.2017 se on löytynyt. Vastaus on niin itsestään selvä, että sen löytyminen kesti: esimiesten
ja henkilöstön motivaatio yhdessä tuo parhaat tulokset!
Esimiesten ja henkilöstön motivaation yhdistäminen
Olemme tutkimussarjassa kysyneet jo useampana vuotena, mikä on esimiesten motivaatio työhyvinvoinnin
edistämisessä. Uusimmassa tutkimuksessamme otimme kysymyspatteristoon henkilöstötuottavuuden
osatekijät, ja siinä yhteydessä henkilöstön motivaation tila kartoitettiin. Ja niin minulla oli mahdollisuus
yhdistää nuo kaksi kuvan 1 mukaan.

Kuva 1. Esimiesten ja henkilöstön motivaation yhdistäminen.
Kuva 1 osoittaa näkemykseni esimies&henkilöstö motivaatioyhdistelmän tasomäärityksestä. 16 %
organisaatioista pääsi parhaaseen (vihreään) ryhmään, näissä sekä esimiesten että henkilöstön motivaatio
oli hyvä tai erinomainen. Suurin osa (61 %) organisaatioista sijoittui määritelmäni mukaan keskitason
keltaiseen ryhmään ja loppu porukka (23 %) oli punaista, alle keskitason ryhmää. Tästä jaottelusta voidaan
spekuloida loputtomiin, mutta kantani on selkeä: ollaksesi edes keskitasoa, tulee vähintään toisen osaalueen olla hyvä!
Niin, mitäs ne tulokset olivat?
Kuten johdannossa totesin, selitti tämä esimiesten ja henkilöstön motivaation yhdistelmä tuloksia kaikista
tekijöistä eniten. Kuvaan 2 on koottu tärkeimmät tulokset.
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Kuva 2. Esimiesten ja henkilöstön motivaation yhdistelmän merkitys strategisen hyvinvoinnin
tuloksellisuuteen.
Kuvan 2 tuloksen tulkinnassa on yksi tärkeä pointti. Esimies&henkilöstömotivaation erot tuovat huikeita
eroja tuloksellisuuteen. Organisaatioissa, joissa esimies&henkilöstömotivaation taso on alle keskitason vain
5 % saavuttaa erinomaisia tuloksia talouden kautta. Niissä organisaatioissa, joissa
esimies&henkilöstömotivaation taso on hyvä peräti 42 % saavuttaa erinomaisia tuloksia talouden kautta.
Vastaava toistuu muilla tuloksellisuuden osa-alueilla.
Kokonaisuudessaan se 16 % organisaatioista, joilla esimies&henkilöstömotivaation taso on hyvä, saavuttaa
mahtavia tuloksia strategisessa hyvinvoinnissa! Miten tähän ryhmään varmimmin pääsee – se on analyysini
seuraava vaihe.
Johdon strategiatyössä tämäkin asia päätetään!
Tein regressioanalyysin löytääkseni esimies&henkilöstömotivaation tasoa selittävät tekijät. Analyysin tulos
oli erinomaisen selkeä: työhyvinvoinnin huomioon ottaminen johdon strategiatyössä tuki eniten esimiesten
ja henkilöstön motivaatioyhdistelmän tasoa. Tulos kuvassa 3.
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Kuva 3. Johdon strategiatyön merkitys esimiesten ja henkilöstön motivaation yhdistelmään.
Kuvan 3 tulkinta on selkeä: niistä organisaatioista, jotka ottavat työhyvinvoinnin huomioon ”paljon” johdon
strategiatyössä 39 %:lla esimiesten ja henkilöstön motivaatioyhdistelmä on priimaa. Vastaavasti vain 6 %:lla
näistä organisaatioista esimiesten ja henkilöstön motivaatioyhdistelmä on kehno.
Kuvan 3 tuloksen johtopäätös on selkeä: ottakaa tämä asia johdon strategiatyön agendalle ja tehkää päätös
motivaation johtamisesta ja kehittämisestä hyvälle tasolle.
Mikä on tilanne eri toimialoilla?
Viimeinen analyysi, josta esitän tuloksen ilman sen syvällisempää tulkintaa, on esimiesten ja henkilöstön
motivaation tila eri toimialoilla. Tulos kuvassa 4.
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Kuva 4. Esimiesten ja henkilöstön motivaation yhdistelmän hyvän tason organisaatioiden osuudet eri
toimialoilla.
Kuvan 4 tulos on selkeä: liike-elämän palvelut ovat kingi ja logistiikan ja teollisuuden toimialoilla on eniten
kirittävää. Ei mitenkään yllättävää – no ehkä kaupan alan hyvä sijoitus oli pienoinen yllätys.
Mitä opimme tästä?
Perinteiseen tapaa yhteenveto kolmen pointin kautta

•
•
•

esimiesten ja henkilöstön hyvän motivaation yhdistelmä on TÄRKEIN strategisen
hyvinvoinnin tuloksellisuutta ”buustaava” tekijä
johdon strategiatyön hyvinvointi (henkilöstö) painotus on puolestaan tärkein esimiesten ja
henkilöstön motivaation yhdistelmää tukeva toiminto
tehkää päätös motivaation kehittymiseksi – silloin se kehittyy
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Blogi_121_Esimiesten osaamisen ja motivaation kehittämisellä 2 mrd€
käyttökatelisäys! 2.2.2017
Bloggasin viime viikolla (28.1.2017 – linkki http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/esimiesten-jahenkiloston-motivaatio-tekevat-tuloksen ) esimiesten ja henkilöstön motivaation yhdistelmän
merkityksestä strategisen hyvinvoinnin tuloksellisuudelle. Kirjoitus herätti paljon kiinnostusta ja se tietysti
kannusti minua etenemään valitsemallani tiellä. Niinpä tein analyysin – miten esimiesten motivaatio ja
osaaminen työhyvinvoinnin edistämisessä tukee henkilöstötuottavuutta ja sen kautta taloudellista tulosta?
Esimiesten motivaation ja osaamisen yhdistäminen
Olemme tutkimussarjassa (Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen Strategisen hyvinvoinnin johtaminen 2009-2016)
kysyneet jo useampana vuotena, mikä on esimiesten motivaatio ja osaaminen työhyvinvoinnin
edistämisessä. Yhdistin nämä kahden kysymyksen vastaukset ja määriotin samalla kokonaisuudelle kolme
tasoluokkaa kuvan 1 mukaan.

Kuva 1. Esimiesten motivaation ja osaamisen yhdistäminen.
Kuvan 1 mukaan heikoimpaan, punaiseen ryhmään kuuluu 15 % organisaatioista, keskitason keltaiseen 56
% ja hyvään vihreään ryhmään 29 % organisaatioista. Mielenkiintoista on havaita, että aivan priimaan
ryhmään (sekä motivaatio että osaaminen erinomainen) kuuluu 2 % organisaatioista!
Strategisen hyvinvoinnin perusvalinnat tukevat esimiesten motivaatiota ja osaamista
Seuraava askel analyysissa oli selvittää, mitkä päätökset tukevat esimiesten motivaatiota ja osaamista –
toisin sanoen miten eri organisaatiot eroavat tässä. Regressioanalyysin tulos oli selkeä: mitä syvällisemmin
työhyvinvointi on mukana johdon strategiatyössä, sitä parempi on esimiesten motivaatio ja osaaminen.
Myös päätös esimiesten roolista työhyvinvoinnin edistäjinä lisäsi motivaatiota ja osaamista – silloin on
laitettu toimeksi näissä asioissa. Tuloksen tiivistys kuvassa 2.
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Kuva 2. Esimiesten motivaatio ja osaaminen hyvällä tasolla - organisaatioiden peruspäätösten vaikutus.
Kuvan 2 tulkinnassa on hyvä muistaa, että kaikista organisaatioista 29 % kuuluu vihreään ryhmään. Luku on
56 % niissä organisaatioissa, joissa työhyvinvointi on ”paljon” johdon strategiatyössä ja joissa esimiehille on
päätetty vastuu työhyvinvoinnin edistämisestä. Ero on kaksinkertainen – ja vastaavasti ”johtamattomissa”
organisaatioista n. 10 % kuuluu tähän vihreään ryhmään.
Esimiesten motivaatio ja osaaminen eri toimialoilla ja kokoluokissa
Toimialojen ja kokoluokkien erot olivat mielenkiintoisia. Yllättävää ei ollut se, että kärjessä olivat
valtiotyönantaja ja liike-elämän palvelut ja heikoimpina teollisuuden ja rakentamisen toimialat. Yllättävää
oli se, että yrityskoon mukaan ei eroja ollut – yleensä isot organisaatiot ovat kaikessa parempia ja pienet
heikoimpia. Esimiesten motivaation ja osaamisen yhdistelmän taso ei siis ole henkilöstömäärästä
riippuvainen.
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Kuva 3. Esimiesten motivaatio ja osaaminen hyvällä tasolla työhyvinvoinnin edistämisessä eri toimialoilla ja
kokoluokissa.
Sitten itse asiaan – miten esimiesten motivaatio ja osaaminen heijastuu henkilöstötuottavuuteen?
Analyysini suurin mielenkiinto kohdistui esimiesten motivaation ja osaamisen merkityksestä
henkilöstötuottavuuteen. Vuoden 2016 tutkimuksessa Strateginen hyvinvointi 2016 kartoitimme
henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn tilaa ja niiden kautta laskimme organisaatiokohtaisen
henkilöstötuottavuusindeksin, aHTI:n arvon. Esimiesten motivaation ja osaamisen alaryhmien mukaan
lasketut aHTI:n keskiarvot on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Henkilöstötuottavuusindeksin (aHTI) keskiarvot esimiesten motivaation ja osaamisen yhdistelmän
eri tasoilla.
Kuvan 4 tulkinta etenee pohjan värien mukaan: kun esimiesten motivaatio ja osaaminen ovat heikolla
tasolla, on henkilöstötuottavuus heikko (punainen), keskitasolla aHTI on keskitasoa (keltainen) ja
erinomaisella esimiesten motivaation ja osaamisen tasolla aHTI on erinomainen (vihreä). Tämä yhteys on
tilastollisesti erittäin vahva ja on täysin yhtenevä, jonka saimme rakennusalan tutkimuksessamme 2015
(Aura, Ahonen, Hussi 2015 Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala).
Henkilöstötuottavuuden yhteys yritysten käyttökatteeseen tuli kiistattomasti esiin mainitsemassani
rakennusalan tutkimuksessa. Käytännössä aHTI:n arvoilla 40-43 ollaan käyttökatteen toimialakohtaisella
alarajalla, rakennusalalla 2 %:n tasolla (käyttökate-% liikevaihdosta). aHTI:n keskitasolla 47-50 käyttökate
on alan keskitasoa, rakennusalalla 6 %:n luokkaa ja hyvällä aHTI:n tasolla 56-60 käyttökate on alan
huipputasoa, rakennusalalla 10 %:n luokkaa.
Kun tiedetään henkilöstötuottavuuden ja käyttökatteen yhteys sekä henkilöstötuottavuuden tasoluokkien
prosentuaaliset jakaumat, voidaan laskea luotettavat kehittymisskenaariot. Tämän tulosblogin aineiston
osalta laskelma päätyy seuraavaan:

jos esimiestyön tason nousee – puolet tasoluokasta seuraavalle tasolla
nousee henkilöstötuottavuuden taso 4 %:lla ja
käyttökate (%-liikevaihdosta) nousee 0,6 %
ja koko Suomen yrityksissä käyttökate nousee 2,2 mrd€
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Oheinen ketjutus perustuu siis tämän blogin analyysiin ja rakennusalan tutkimuksen todistamaan
henkilöstötuottavuuden ja käyttökatteen yhteyteen. Kovilla tavoitteilla ja niiden toteuttamisella voidaan
lopputulokseen päästä – siis 2,2 mrd€:n käyttökatteen lisäykseen. Mutta ei tuo lisäys Excel-laskelmalla tule
– kyllä se vaatii johtamista ja esimiesten kyvykkyyksien kehittämistä.
Guy Ahosen kanssa kirjoittamassamme kirjassa Strategisen hyvinvoinnin johtaminen päädyimme
henkilöstötuottavuuden kokonaispotentiaalissa 9 mrd€:oon. Tässä luvussa suurin vipuvarsi on
henkilöstötuottavuuden ja siis sen osatekijöiden (motivaatio, osaaminen, työkyky) kehittyminen. Nyt tehty
analyysi osoittaa, että esimiestyöllä sinänsä on iso merkitys (2,2 mrd€ potentiaali), mutta kokonaisuus
edellyttää tasapainoista kehittämistä eritoten henkilöstön kyvykkyyksissä.
Mitä opimme tästä?
Perinteiseen tapaan tässä tulosblogin opit

•
•
•
•

26 %:lla organisaatioista esimiesten motivaatio ja osaaminen työhyvinvoinnin edistämisessä
on hyvä
hyvä johtaminen nostaa esimiesten motivaatiota ja osaamista
esimiesten motivaatio ja osaaminen tukevat henkilöstötuottavuutta
henkilöstötuottavuuden kehittyminen tuo laskennallisesti 2,2 mrd€:n lisäyksen Suomen
yritysten käyttökatteisiin – kun kokonaispotentiaali henkilöstön kyvykkyyksien kautta on 9
mrd€
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Blogi_122_Maakuntien välillä on eroa 3.2.2017
TyöhyvinvointiverkostoX on Työterveyslaitoksen toteuttama, maakuntien kautta jalkautuva työpaikkojen
TTT osaamisen kehittämisen hanke. Tässä yhteydessä nuo kirjaimet TTT tarkoittavat Työterveyshuoltoa,
Työsuojelua ja Työhyvinvointia. Eilen (2.2.2017) pidettiin hankkeen ohjausryhmän kokous ja sen päälle
yhteinen kokous alueellisten vastuuhenkilöiden kanssa. Alueilla tehdään paljon asioita, aina alueen
tarpeiden mukaan – tosin monella alueella on työhyvinvoinnin johtaminen noussut esiin. Niinpä innostuin
analysoimaan alueellisia eroja Strategisen hyvinvoinnin johtamisessa, sekä työterveyshuollon ja työsuojelun
toimintatavoissa.
Aineistona tässä analyysissa käytin koko vuosina 2009-2016 kerättyä strategisen hyvinvoinnin johtamisen
aineistoa, jota on kuuden tutkimuksen kautta n. 2200 organisaatiolta. Maakunnittain suurin vastaajamäärä
oli Uudeltamaalta, yli 800, muissa maakunnissa vastaajia oli 50-170 välillä. Ainoastaan Kainuussa ja EteläSavossa jäätiin vastaajamäärissä alle 40, joten heidän tuloksiaan voidaan pitää suuntaa antavina. Lisäksi on
otettava huomioon tutkimussarjan ajanjakso 2009-2016, monissa maakunnissa tilanteet ovat varmaan
muuttuneet näiden vuosien aikana.
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen maakunnissa
Yksi tapa arvioida maakuntien välisiä eroja on laskea keskiarvot Strategisen hyvinvoinnin johtamisen
indeksistä (SHJI). SHJI kuvastaa kokonaisuutta, jossa osatekijöinä ovat hyvinvoinnin strateginen asema,
johdon toiminnat hyvinvoinnissa, HR:n ja esimiesten toimintatavat sekä työhyvinvoinnin tukitoiminnot.
Kuva 1 osoittaa parhaiksi maakunniksi Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan – toisesta päästä löytyvät VarsinaisSuomi ja Satakunta.

Kuva 1. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksin (SHJI) keskiarvo maakunnittain 2009-2016.
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Kuvan 1 tulkinnan lähtökohtana voisi olla koko maan keskiarvo vuosina 2009-2016, joka oli 47. Sitä parempi
tilanne oli Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja Uudellamaalla, joka suuren vastaajamääränsä kautta nosti
keskiarvoa. Tulkintaa voisi jatkaa sillä, että paras neljännes organisaatioista on tasolla 60-80, joten kaikissa
maakunnissa on vielä kosolti kehitysvaraa!
Toinen tapa strategisen hyvinvoinnin johtamisen arvioimiseen on johtamisen peruspäätösten yleisyys.
Näitä peruspäätöksiä ovat päätös sisällöistä (mitä kehitetään), päätös tavoitteista (mihin halutaan päästä),
päätös suunnitelman tekemisestä ja esimiesvastuista, sekä päätös mittareista. Näiden yleisyys maakunnissa
on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. SHJ:n sisältöjen, tavoitteiden, suunnitelman, esimiesvastuun ja mittareiden yleisyys eri
maakunnissa vuosien 2009-2016 aineistossa.

Taulukko 1 osoittaa, että Lapissa 48 % organisaatioista on päättänyt tavoitteista ja 38 % tehnyt kirjallisen
suunnitelman. Taulukko osoittaa myös jonkinlaista epäloogisuutta, esim. Uudellamaalla 40 %
organisaatioista oli tehnyt suunnitelman, mutta 60 % mittasi tuloksia.
Taulukon 1 kautta voidaan käydä läpi strategisen hyvinvoinnin johtamisen ”lyhyt oppimäärä”:

•
•
•
•

miettikää ja päättäkää toiminnalle liiketoiminnan vaatimusten mukaiset sisällöt
asettakaa selkeät, mitattavat tavoitteet
tehkää kirjallinen suunnitelma, jossa päätetään eri toimijoiden roolit
mitatkaa tuloksia ja tehkää muutoksia toimintaan – oppikaa

Entäs TTT:n kaksi ”teetä”
Työterveyshuollon taso on laskettu tutkimussarjassa eri toimintojen vuosittaisen tekemisen tai toimintojen
riittävyyden mukaan. Tason pisteytyksen skaala on 0 – 100 ja koko maan tasolla keskiarvo oli vuosina 20092016 64.Maakunnista paras oli Pohjois-Karjala ja kehnoin Kainuu.
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Kuva 2. Työterveyshuollon tason keskiarvo maakunnittain 2009-2016.
Työterveyshuollon tason nostamisessa ydinasia on työnantajan ja työterveyshuollon palvelutuottajan tiivis
yhteistyö. Tämä on tutkimussarjan tulosten mukaan kehittynyt koko ajan vuosien 2009-2016 aikana.
Työsuojelun perustaso on tutkimussarjan mukaan hyvä – perusasiat ovat pääsääntöisesti kunnossa. Toki eri
toimintojen laadullisessa tekemisessä on aina kehitettävää. Maakuntien keskiarvot työsuojelun pisteissä on
esitetty kuvassa 3.
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Kuva 3. Työsuojelun tason keskiarvo maakunnittain 2009-2016.
Työsuojelussakin paras maakunta oli Pohjois-Karjala, eniten kirittävää oli Keski-Suomella ja Etelä-Savolla.
Mutta kuten kuvan 3 tulokset osoittavat, oli taso kaikissa maakunnissa yli 70. Aikaisemmat analyysit ovat
osoittaneet, että eniten kirittävää työsuojelun tasossa on aivan pienimmillä yrityksillä – ja siihenhän
TyöhyvinvointiverkostoX osaltaan tähtää.7
Yhteenveto
Maakuntien välillä oli mielestäni jopa yllättävän suuria eroja – toki vastaajaprofiilit erosivat maakunnittain
jonkin verran. tarkoitan tällä sitä, että jossakin maakunnassa pienet yritykset olivat suurin vastaajaryhmä,
jossain taas keskisuuret. Samoin vaihtelivat eri toimialat suurestikin – nämä molemmat osin selittävät
maakuntien eroja.
Kertauksen vuoksi – SHJ:n lyhyt oppimäärä!

•
•
•
•

miettikää ja päättäkää toiminnalle liiketoiminnan vaatimusten mukaiset sisällöt
asettakaa selkeät, mitattavat tavoitteet
tehkää kirjallinen suunnitelma, jossa päätetään eri toimijoiden roolit
mitatkaa tuloksia ja tehkää muutoksia toimintaan – oppikaa

http://partner.ttl.fi/partner/tyhyverkosto/alueet/sivut/default.aspx
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Blogi_123_Henkilöstöön panostaminen – johtamista ja euroja 6.2.2017
Suomen kilpailukyvyn nousuun on etsitty lukuisia keinoja, joista kilpailukykysopimus on yksi tärkeimmistä.
Asiasta on keskusteltu eri näkökulmista, lähinnä taktisesti omia (puhujan / kirjoittajan) tavoitteita tukien.
Itse pääsin ottamaan kantaa asiaan professori Guy Ahosen kanssa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla
tänään 6.2.2017 http://www.hs.fi/paivanlehti/06022017/art-2000005076086.html? . Mielipidepalstan tila
on rajalla, joten avaan tässä blogitekstissä sanomisiemme taustoja laajemmin.
Taustalla johtamisen ketju
Vuodesta 2009 alkanut tutkimustyö strategisen hyvinvoinnin johtamisen (SHJ) ja henkilöstötuottavuuden
alueilla on tiivistänyt näkemyksemme johtamisen ketjuun. Ketju on paras esittää lopusta alkaen ja se
menee seuraavasti:

•

•

•

•

jos halutaan hyvä ja kestävällä pohjalla oleva taloudellinen tulos, tekevät sen ihmiset.
Tieteellisesti sanottuna henkilöstötuottavuuden (motivaatio x osaaminen x työkyky) hyvä
taso varmistaa hyvän taloudellisen tuloksen
jos halutaan varmistaa hyvä henkilöstötuottavuuden taso, tulee varmistaa hyvä johtajuus.
Hyvä johtajuus on esimiesten osallistavaa, kannustavaa ja jokaista ihmistä aidosti tukevaa
leadershippiä.
jos halutaan varmistaa hyvä johtajuus, tulee kokonaisuuden johtaminen olla kunnossa.
Liiketoiminnan vaatimuksista kumpuavan tavoitteet, jämäkästi päätetyt roolit eri toimijoilla,
sujuvat prosessit, oikeat ajantasaiset mittarit ja liiketoiminnan muutoksiin reagoiva
johtamisen kehittäminen.
kun halutaan hyvää johtamista, lähtee se yrityksen strategiatyöstä: mitä kyvykkyyksiä
ihmisillä ja organisaatiolla tulee olla, että saavutamme strategian mukaiset liiketoiminnan
tavoitteet

Johtamisen ketjun tulokset vuoden 2016 Strateginen hyvinvointi 2016 -tutkimuksesta on kuvassa 1. Eri
askelmien yhteydet toimivat – haasteena on se, että jokaisella askeleella erinomaisen tuloksen saavuttavia
yrityksiä on muutama sadasta. Tietoa on, mutta kunnianhimoisia tavoitteita tulee asettaa paljon enemmän.
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Kuva 1. Johtamisen ketjun tuloksia Strateginen hyvinvointi 2016 tutkimuksesta.
Panostusten vaikuttavuus – johtamista vai euroja
Strategisen hyvinvoinnin – ja minkä tahansa yrityksen kehittämistyön panos/tuotos -suhde on suuren
mielenkiinnon kohteena. Omassa tutkimussarjassamme olemme lähestyneet tuloksellisuutta kahdeksan
osa-alueen kautta kysymällä SHJ:n tuloksellisuutta osaamisen, terveyden, työkyvyn, ilmapiirin, esimiestyön,
sitoutumisen, yrityskuvan ja talouden kautta. Talous on tekijä, joka kiinnostaa näistä eniten – siihenhän
koko kehittämistoiminta tähtää. Vuoden 2016 raportissa teimme analyysin johtamisen ja
talousresursoinnin merkityksestä taloustuloksiin ja havaitsimme, että johtaminen ratkaisee kaiken.
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Kuva 2. Johtamisen tason merkitys toiminnan taloudelliseen tuloksellisuuteen resursointitasolla 6001200€/henkilö vuodessa.
Kuva 2. osoittaa tosiaan selkeästi johtamisen merkityksen taloustuloksille. Tässä resursointiluokassa tulos
on siis selkeä: johtaminen ratkaisee kaiken! Tämä tulos herätti minulle jatkoanalyysin idean: miten
lisääntyvä resursointi vaikuttaa tuloksellisuuteen? Tämä analyysi oli pohjana Helsingin Sanomien
mielipideartikkelin loppupäätelmään, jonka mukaan taloudellisen panostuksen voisi kaksinkertaistaa.
Rahan lisääminen lisää tuloksellisuutta tiettyyn rajaan asti
Talouspanostuksen merkityksen analysoimiseksi jaoin tutkimusaineistomme organisaatiot viiteen
panostusluokkaan: alle 500€/v, 500-1000€/v, 1000-1500€/v, 1500-2000€/v ja yli 2000€/v – kaikki siis
henkilöä kohden laskettuna. Tulokset olivat mielenkiintoisia, tuloksellisuus lisääntyi panostusten kasvaessa,
mutta ei loputtomasti. Tiivistys kuvassa 3.
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Kuva 3. Strategisen hyvinvoinnin tuloksellisuus ihmisten (työkyky, terveys, osaaminen) ja organisaation
(ilmapiiri, esimiestyö, sitoutuminen) kautta eri resursointiluokissa.
Kuvan 3 tulkinta on selkeä: ihmisten kautta kumpuava tuloksellisuus lisääntyi 1500-2000 €:n
vuosiresursointiin asti ja heikkeni sen jälkeen. Organisaation toimivuuden kautta saatava tuloksellisuus
nousu huippuunsa jo 1000-1500€/v resursointitasolla.
Resursointitaso 1500-2000€/v/henkilö on kaksinkertainen nykyiseen tasoon verrattuna. Se voisi olla
perusteltu tavoite, jos samalla varmistetaan johtamisen ketjun toimivuus. Panostuksia kannattaa lisätä, jos
kokonaisuutta johdetaan hyvin, jos esimiestoiminta on laadukasta ja jos se kaikki tähtää
henkilöstötuottavuuden kehittymiseen. Ilman näitä tavoitteita ja reunaehtoja lisäpanostus valuu hukkaan.
Resepti 9 mrd€:n käyttökatelisäykselle
Henkilöstötuottavuudella on suuri merkitys liiketoiminnan tulokseen, sen todisti rakennusalan
tutkimuksemme 2015 (Aura, Ahonen, Hussi 2015 Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala
www.etera.fi/henkilostotuottavuus). Koko yrityskuntaan suhteutettuna analyyi päätyi 9 mrd€:n
käyttökatteen lisäykseen. Tämä tulos on helppo ”ekselöidä”, mutta käytännössä tämä tarkoittaa johtamisen
ketjun jokaisen askeleen toteuttamista – oikotietä ei ole. Kertauksena kirjaan tähän nuo askelmat – nyt
alusta alkaen:

1. Kokonaisuuden johtaminen lähtee liiketoiminnan vaatimuksista ja yrityksen strategian
luomista tavoitteista yksinkertaisen kysymyksen kautta: mitä kyvykkyyksiä ihmisiltä ja
organisaatiolta vaaditaan, jotta liiketoiminnan tavoitteet toteutuvat.
2. Hyvä johtaminen tukee hyvää johtajuutta, joka on osallistavaa, kannustavaa ja jokaisen
ihmisen huomioon ottavaa. Hyvän johtajuuden ytimessä ovat liiketoiminnan tavoitteet,
ihmisten motivaation ja osaamisen tukeminen sekä koko työyhteisön toimivuus.
3. Henkilöstötuottavuus (motivaatio x osaaminen x työkyky) tukee taloudellista tulosta
kestävällä tavalla.
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Blogi_124_Henkilöstötuottavuus tekee tuloksen kaupan alalla 11.2.2017
Olen tällä viikolla pohdiskellut strategista hyvinvointia ja henkilöstötuottavuutta kaupan toimialalla. Syynä
tälle oli innostava palaveri erään kaupan alan johtajan kanssa – tuon palaverin jälkeen tarkkailin asiaa myös
kaupassa käyvän asiakkaan silmin. Pohdiskelin huomaamattani ruokakaupassa, onko johtamisella yhteys
minun asiakastyytyväisyyteeni. Tämä innosti minut tarttumaan ”kynääni” ja analysoimaan ja bloggaamaan
asiasta lauantaiaamun ratoksi. Analyysin pohjana oli taas strategisen hyvinvoinnin johtamisen
tutkimussarja, jota olen tehnyt vuosina 2009-2016 Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa.
Kaupan ala keskitasolla strategisen hyvinvoinnin johtamisessa
Kaupan ala on erittäin merkittävä työllistäjä Suomessa, joten johtamisella on siinä mielessä väliä. Kun
tarkastellaan strategisen hyvinvoinnin johtamista kokonaisuudessaan, on kaupan ala keskitasoa. Kehitystä
on tapahtunut vuodesta 2009 alkaen, kuten kuva 1. osoittaa.

Kuva 1. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen indeksi eri toimialoilla vuosina 2009-2016.
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen on kehittynyt hyvin kaupan alalla, mutta toki kehitysaskelia on vielä
otettavissa. Yksi lähtökohta johtamisen kehittämiselle voisi olla asiakas – mitä asiakas odottaa ja mitä se
johtamiselta edellyttää. Asiakkuudessa me kaikki olemme asiantuntijoita – minä odotan ripeää ja
kohteliasta palvelua. Hinnallakin on merkitystä, mutta se ei ole ykkösvaatimukseni, jotenkin on kiva palata
siihen ystävälliseen kauppaan, vaikka hinta olisi hieman korkeampi.
Jos otamme asiakaspalvelun johtamisen tavoitteeksi, ovat edeltävät askelmat selkeitä. Tyytyväinen ja
osaava henkilöstö saa aikaan hyvän asiakaspalvelun; hyvä esimiestyö tukee henkilöstön osaamista ja
motivaatiota; ja hyvä johtaminen varmistaa hyvän esimiestoiminnan. Kyse on siis tässäkin johtamisen
ketjusta!

Sivu 29
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Johtamisen ketju toimii kaupan alallakin!
Lanseerasimme vuoden 2016 tutkimusraportissamme johtamisen ketjun (raportti, sivu 71). Tuo ketju ja sen
taustalla olevat tulokset analysoitiin koko tutkimusaineistosta, seitsemän toimialan organisaatioista. Nyt
tein analyysin kaupan toimialalta ja kyllä se ketju toimii tässäkin!

Kuva 2. Johtamisen ketjun tulokset kaupan toimialalla.
Kuva 2 osoittaa siis johtamisen ketjun toimivuuden myös kaupan alalla. Askelmat ovat seuraavat:

1. Mitä paremmin johdetaan kokonaisuutta, sitä paremmin toimivat esimiehet (vasen kuva)
2. Mitä paremmin esimiehet toimivat, sitä parempi on henkilöstötuottavuus (keskimmäinen
kuva)
3. Mitä parempi henkilöstötuottavuus on, sitä parempi on yrityksen taloudellinen tilanne (oikea
kuva)
Kuvan 2 kolmas tulos henkilöstötuottavuuden ja yrityksen taloudellisen tilan välillä on kova juttu! Se
osoittaa kiistattomasti henkilöstötuottavuuden merkityksen taloudelliseen tulokseen. Tietysti on
muistettava, että tutkimuksessa taloudellinen tilanne arvioitiin vastaavan toimesta viisiportaisella
kysymyksellä (taloudellinen tila; heikko – välttävä – kohtalainen -hyvä – erinomainen). Tämä ei
luonnollisesti vastaa tuloslaskelman tarkkuutta, mutta vahvasti suuntaa antava se on.
Mitä opimme tästä?
Perinteiseen tapaani vedän yhteen tulosblogin antia muutaman pointin kautta. Asiakkaista elävän kaupan
alalla yhteenvedon voisi tehdä seuraavilla painotuksilla

1. Oman väen, ihmisten henkilöstötuottavuus (osaaminen x motivaatio x työkyky) tekee
tuloksen, johtamisen fokus tulee olla siis ihmisissä
2. Henkilöstöä, ihmisiä tukevat esimiehet, eivät prosessit, ismit eivätkä excelit
3. Johtamisella voidaan tukea esimiesten toimintakykyä aikaresurssien ja osaamisen kautta
Olipahan varsin mahtipontiset pointit – pakko tunnustaa. Mutta kokonaisuudestahan tässä on kyse – itse
kutsun tuota kokonaisuutta strategisen hyvinvoinnin johtamiseksi. Käytännössä fokuksessa ovat sekä
esimies että henkilöstö, heidän motivaatio, osaaminen ja työkyky. Niillä se tulos tehdään.
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Blogi_125_Miten yrityskuva tukee tulosta 18.2.2017
Yrityskuva on tärkeä asia. Keskustelua seuratessa usein tulee kuitenkin mielikuva, että yrityskuva on tärkeä,
koska se on tärkeä. Ikään kuin itseisarvoisesti. Koska asia on itsellänikin ns. pyörinyt päässä, tein muutaman
analyysin yrityskuvan merkityksestä ja sen johtamisesta. Kaivoin Strategisen hyvinvoinnin johtamisen SPSStietokannan esiin ja analyysin tulokset ovat tässä.
Yrityskuvan ja talouden tulokset korreloivat vahvasti
Ensimmäinen analyysi toi hyvän ja osin itsestään selvän tuloksen – tuloksellisuus yrityskuvan ja talouden
kautta korreloivat vahvasti (r=0,69, p<0,001). Muuttujat sain tutkimussarjamme
tuloksellisuuskysymyksestä, jossa kysyttiin SHJ-toiminnan tuloksellisuutta 10 asian kautta, ja siis myös
talouden ja yrityskuvan.

Kuva 1. Yrityskuvan tuloksellisuuden yhteys toiminnan taloudelliseen tuloksellisuuteen, lähde: Strategisen
hyvinvoinnin johtaminen Suomessa tutkimussarja vuosilta 2011-2016 (Aura O, Ahonen G, Hussi T, Ilmarinen
J).
Kuva 1 tulokset ovat siis selkeät, kun tulokset yrityskuvan jautta ovat erittäin positiiviset, ovat ne talouden
kautta pääosin erittäin tai hieman positiiviset. Kuva osoittaa myös sen, että varsin iso osa vastaajista ei
osannut sanoa tuloksellisuudesta – 30 %ei talouden eikä 20 %yrityskuvan kautta. Tämä kokonaisuudessaan
osoittaa varsin kehnoa mittarointia ja seurantaa strategisessa hyvinvoinnin johtamisessa.
Yrityskuvan johtamisen ketju
Kujva 1 osoittaa siis vahvan korrelaation yrityskuvan ja talouden tulosten välillä. Seuraava vaihe
analyysissani oli etsiä johtamisen ketjua ilmiölle. Siinä etenin ikään kuin taaksepäin vaihe vaiheelta ja
päädyin selkeään johtamisen ketjuun.
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Taaksepäin analyysissa havaitsin, että esimiesten rooli ja toimintatavat vaikuttavat eniten yrityskuvan
tuloksellisuuteen – mitä paremmin esimiehet johtavat strategista hyvinvointia (=ihmisiä), sitä paremmat
ovat tulokset yrityskuvan kautta. Tämä on merkitty kuvaan 2 vaiheena 2.

Kuva 2. Yrityskuvan johtamisen ketju.
Seuraava askel analyysissa, esimiesroolin tason määrittäjä, on vanhaa tuttua – johdon strategiatyössä se
määritetään. Tämä tulos on vaihe 1 kuvassa 2 – mitä syvällisemmin työhyvinvointi on mukana johdon
strategiatyössä, sitä paremmin esimiehet toimivat. Tämä on itsestään selvää, kyllä strategiatyöllä on suuri
merkitys organisaation toiminnalle.
Yhteenvetoa
Yrityskuva-analyysini tulosten mukaan voidaan vetää selkeät johtopäätökset:

•
•

yrityskuvalla on vahva yhteys talouden tuloksellisuuteen
yrityskuvaa voidaan johtaa johdon strategiatyön ja esimiesten hyvän toiminnan kautta

Toisin sanoen yrityskuva ei ole itsetarkoitus – se tukee tulosta. Ja yrityskuva kehittyy määrätietoisen
johtamisen kautta – yrityskuva muodostuu ihmisistä ja ihmisten toimintatavoista. Ja siihen taas
esimiestyöllä ja ”firman” sisäisellä toimintakulttuurilla on suuri merkitys.
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Blogi_126_Liika työ rapauttaa yrittäjän työkyvyn 25.2.2017
Olen toiminut yrittäjänä kohta viisi vuotta ja aina silloin tällöin keskustelen muiden yrittäjien kanssa
työajasta – paljonko itse kukin tekee töitä? Aihe on pyörinyt mielessäni eritoten tällä viikolla, kun olen
viettänyt perinteistä hiihtolomaa pääosin etätöitä tehden. Asian laajemman pohdinnan tueksi kaivoin esiin
vuonna 2010 tekemäni Yrittäjien hyvinvoinnin tila Suomessa 2010 -tutkimusraportin ja aineiston.
Tutkimuksessa selvitin hyvinvointi- ja terveysasioiden ohella yritystoiminnan perusasioiden sujuvuutta ja
työaikaa. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Elisan ja Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen kanssa ja siihen vastasi
lähes tuhat yrittäjää. Raportti löytyy kotisivultani.
Yrittäjän työviikko oli 55 tuntinen
Työaikaa kartoitettiin arkipäivine ja viikonlopun osalta hyvin tarkasti ja viikkotyöajan keskiarvoksi
muodostui 55 tuntia. Keskiarvon ja keskihajonnan perusteella työaika jaettiin viiteen luokkaan, joista alin oli
alle 30 tuntia viikossa ja ylin yli 80 tuntia viikossa! Neljännes yrittäjistä työskenteli yli 65 tuntia viikossa.
Liika työ rapauttaa terveyden ja estää liikunnan
Viikkotyöajalla oli selkeä yhteys yrittäjien terveyteen ja työkykyyn – liika työ rapauttaa terveyttä ja
työkykyä. Tämä näkyy kuvan 1 tuloksista.

Kuva 1. Viikkotyöajan merkitys yrittäjien työkykyyn ja terveyteen.
Kuvan 1 tulkinta on selkeä, viikkotyöajan ylitettyä 65 tuntia viikossa koettu työkyky ja terveys heikkenevät.
Yli 80 tuntia töitä tekevistä puolet kokee työkykynsä heikoksi tai välttäväksi, kun vastaa av osuus 48-64
tuntia työskentelevien ryhmässä on 25 %. Koetussa terveydessä on vastaava trendi.

Sivu 33
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Mielenkiintoista on vähän töitä tekevien (alle 30 tuntia viikossa) heikko työkyky, ryhmästä 46 % koki
työkykynsä heikoksi tai välttäväksi. Syy tähän löytynee iän myötä ilmenneisiin työkyvyn ja terveyden
ongelmiin, lähes 60 % puolet ryhmän yrittäjistä oli yli 50-vuotiaita. Heillä siis alentunut työkyky aiheuttaa
vähäisen työajan, kun taas yli 65 tuntia työskentelevillä suuri työmäärä aiheuttaa työkyvyn heikkenemistä.
Suuri työmäärä aiheuttaa uniongelmia ja vähentää liikunta-aktiivisuutta
Viikkotyöajalla oli selkeä yhteys myös uniongelmiin ja liikunta-aktiivisuuteen. Uniongelmia kartoitettiin
unen määrän ja väsymysoireiden yhdistelmänä, liikunta-aktiivisuuden luokitus perustui liikuntamäärään ja
intensiteettiin.

Kuva 2. Viikkotyöajan merkitys yrittäjien vireyteen ja liikunta-aktiivisuuteen.
Kuva 2 osoittaa konkreettisesti sen, että yli 80 viikkotuntia töitä on todella liikaa! Näitä
”työnarmomaaneista” vain 15 % on normaalitasolla vireyden suhteen ja 13 % liikkuu riittävästi oman
terveytensä kannalta. Yrittäjien liikunta-aktiivisuus oli kokonaisuudessaan hieman alhaisempi, kuin
vertailuryhmänä olleilla palkansaajilla.
Yrittäjä-infran toimimattomuus aiheuttaa pitkiä työpäiviä
Tutkimuksessa kartoitettiin yritystoiminnan perusasioiden sujuvuutta monelta eri kantilta viestinnän,
ajankäytön, markkinoinnin ja talousseurannan osalta. Näiden asioiden toimimattomuus oli osin syypää
pitkiin työpäiviin.
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Kuva 3. Viestinnän ja talousseurannan sujuvuuden merkitys yrittäjien viikkotyöaikaan.
Kuva 3 osoittaa, että viestinnän ja talousseurannan sujuvuus olivat tärkeimpiä työaikaan vaikuttavia
yritystoiminnan perusasioita. Kun viestintä ja talousseuranta sujuivat kehnosti, tuli viikkotyöaikaan
seitsemän tuntia lisää keskiarvoon verrattuna. Kun viestintä ja talousseuranta sujuivat erinomaisesti, lyheni
viikkotyöaika 3-4 tunnilla keskiarvoon verrattuna. Voidaan siis sanoa, että yritystoiminnan perusasioiden
sujumattomuus lisää viikkotyöaikaa 10 tunnilla viikossa!
Mitä opimme tästä?
Tämän blogitekstin opit ovat aika selkeät:

•
•
•

liika työ (yli 65 tuntia viikossa) rapauttaa yrittäjän terveyden ja työkyvyn
liika työ tuo mukanaan uniongelmia ja estää liikunnan harrastamisen
toimimaton yrityksen perus-infra on osasyy pitkiin työpäiviin

Tutkimuksessa ei kartoitettu yritysten liiketoimintasuunnitelmia ja strategisia valintoja. On kuitenkin
itsestään selvää, että niistä kaikki lähtee. Briljantti liiketoimintasuunnitelma mahdollistaa taloudellisesti
kannattava toiminnan ja antaa yrittäjälle sopivan työajan. Huonot perusvalinnat taas pakottavat töihin joka
päivä – ja pitkään. Tästä lienee pohjimmiltaan kyse yli 80 viikkotunnin yrittäjyydessä.
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Blogi_127_Työhyvinvointi ihan oikeasti tuloksellisuuden tueksi? 25.2.2017
TTT-lehti https://www.tttlehti.fi/tyohyvinvointi-ihan-oikeasti-tuloksellisuuden-tueksi/
Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys on hokema, joka varsin usein ei ole totta. Hokemaa perustellaan
kansainvälisillä tutkimusnäytöillä, jotka pohjautuvat pääosin terveyden edistämisen välillisiin
talousvaikutuksiin. Toinen peruste hokemalla ovat yrityskohtaiset case’t, jotka sinänsä pitävät paikkansa.
Mutta yleisesti kyse on vain hokemasta!
Esittämäni väite kuulostaa suorastaan epäpyhältä ja aiheuttaa varmaan arvailuja, enkö itse usko
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyteen. Kyllä minä uskon ja minulla on siitä myös vankkaa
tutkimusnäyttöä. Työhyvinvointi tukee tuottavuutta – mutta vain kiusallisen harvoissa organisaatioissa.
Organisaatioissa, joissa ilmiön johtaminen on kunnossa, johtajuus hyvällä tasolla ja ihmiset hehkuvat
työssään. Näissä harvoissa työpaikoissa työhyvinvointi tukee tuottavuutta, muissa asia on hokeman
varassa.
Ihmisten hehkuminen ei ole hetken hurmaa ja hauskanpitoa, minun määritelmässäni se on ammatillista
osaamista ja työn hallintaa, intoa, motivaatiota ja sitoutumista, sekä riittävää työkykyä. Hehkuminen on
henkilöstötuottavuutta, joka rakentuu osaamisen, motivaation ja työkyvyn tulona. Henkilöstötuottavuus
nostaa käyttökatetta, se mahdollistaa työn tekemisen laadukkaammin, tehokkaammin ja turvallisemmin.
Tällöin ihmiset ovat osaavia, motivoituneita ja työkykyisiä – eivät tahdottomia ja uupuneita.
Rakennusalan tutkimuksemme (Aura, Ahonen, Hussi 2015 linkki:
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkilöstötuottavuus_ja_eurot_–
_case_rakennusala.pdf ) osoitti henkilöstötuottavuuden merkityksen yritysten käyttökatteelle, ero
keskimäärin 60 työntekijän yrityksissä heikon ja erinomaisen henkilöstötuottavuuden välillä oli yli 600000€,
siis yli 10000€ työntekijää kohden. Tuloslaskelman termein käyttökate kolminkertaistui 3%:sta 9%:iin,
prosentteina liikevaihdosta laskettaessa.
Henkilöstötuottavuus ei kehity sattumalta, se kehittyy jämäkän johtamisen ja hyvän johtajuuden kautta.
Ihmisten johtamisen ytimeen nostetaan työn ja asiakkaiden vaatimat asiat – ammatillinen
täsmäosaaminen, ystävällinen palvelu, virheettömät tuotteet, vain muutama esimerkki mainitakseni.
Yleisellä tasolla johdetaan tavoitteellisesti ihmisten motivaatiota, markkinassa erottuvaa osaamista ja
kehittyvää työkykyä. Johtaminen on siis selkeitä tavoitteita ja vastuun roolituksia, johtaminen on aktiivista
mittaamista ja kokonaisuuden kehittämistä.
Johtajuus nostaa henkilöstötuottavuuden huipputasolla – tai nujertaa sen alimpaan kvartaaliin. Johtajuus
on hyvää esimiestyötä, jossa kannustavuus, osallistavuus ja valmentava ote nostavat
henkilöstötuottavuutta. Mekanismi perustuu pitkälti motivaation tukemiseen, mutta toki hyvä johtajuus
tukee myös työn hallintaa ja työkykyä laajastikin. Vastaavasti autoritaarinen, ihmisestä välittämätön
esimies tukahduttaa motivaation, mitätöi osaamista ja rapauttaa työkykyä.
Strateginen hyvinvointi 2016 tutkimuksessa, sivulla 71, linkki:
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf
testasimme edellä kuvaamani johtamisen ketjun: miten strategista hyvinvointia johdetaan, miten se
heijastuu johtajuuteen, miten johtajuus heijastuu henkilöstötuottavuuteen, ja miten henkilöstötuottavuus
heijastuu taloudelliseen tuloksellisuuteen. Tulokset yli 400 organisaation vastauksista olivat selkeät:
johtaminen, johtajuus, henkilöstötuottavuus ja tuloksellisuus (tuottavuus) korreloivat kukin keskenään
tilastollisesti merkitsevästi. Johtamisen ketju toimii.
Tutkimuksemme tulos oli siis positiivinen, se osoitti työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteyden johtamisen
ketjun kautta. Toisaalta tulos oli hokemaväitettäni tukeva: organisaatioita, joissa kaikki oli erinomaista:
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johtaminen, johtajuus ja henkilöstötuottavuus, oli vain 1,5 % tutkimukseen vastanneista! Jos kriteeri
lasketaan viisiportaisella skaalalla toiseksi ylimpään, hyvään tasoon, päästiin 12 %:iin.
Kahdellatoista prosentilla suomalaisista organisaatioista toteutuu työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys
hyvin, niissä on johtaminen, johtajuus ja henkilöstötuottavuus kaikki hyvällä tasolla. Ja tietysti myös
tuottavuus hyvällä tasolla. 88%:lla organisaatioista jäljelle jää hokema! Mutta hokema voidaan muuttaa
todeksi johtamisen ja johtajuuden kautta.
Tällä muutoksella on myös suuri taloudellinen merkitys, laskimme Guy Ahosen kanssa edellä mainitun
rakennusalan tutkimuksen tulosten perusteella henkilöstötuottavuuden kasvupotentiaaliksi 9 mrd€:n
käyttökatteen kasvun. Tähän summaan päädyimme kovien tavoitteiden kautta: puolet heikoista kehittyy
keskitasolle ja puolet keskitason yrityksistä kehittyy hyvälle tasolle. Tämä on suuri mahdollisuus
taloudellisesti, mutta suuri mahdollisuus myös työhyvinvoinnille. Henkilöstötuottavuuden kehittyminen
tarkoittaa parempaa osaamista, parempaa motivaatiota ja parempaa työkykyä.
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Blogi_128_Henkilöstötuottavuus on hyvä mahdollisuus tuottavuuden
kasvulle
Tekniikan akateemiset https://www.tek.fi/fi/blogi/ossi-aura/henkilostotuottavuuden-kehittaminen-virittaatuloksen-uudelle-tasolle

Suomalainen työn tuottavuusloikkaa kaivataan ja siihen on etsitty monia lääkkeitä. Toisaalta tehtiin
kilpailukykysopimus laskemaan kustannuksia ja pidentämään työaikaa, toisaalta kaivataan lisää
innovaatiota ja R&D-toimintaa. Yksi iso kokonaisuus on saanut asiassa vähän huomiota ja se on ihmiset ja
heistä kumpuava tuottavuus. Tätä voidaan kutsua henkilöstötuottavuudeksi, joka koostuu motivaation,
osaamisen ja työkyvyn tulona. Se voidaan mitata, sitä voidaan kehittää ja sitä voidaan peilata liiketoiminnan
tunnuslukuihin.
Olen viimeisen kymmenen vuoden aikana päässyt tutkimaan henkilöstötuottavuutta ja sen johtamista
yhdessä Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa. Tutkimustyön punainen lanka on ollut vaihe
vaiheelta selvittää henkilöstötuottavuuden merkitys liiketoiminnalle, sekä johtamisen ja johtajuuden
vaikutus henkilöstötuottavuuteen.
Kaikki lähtee liiketoiminnan vaatimuksista
Kutsun henkilöstötuottavuuden kehittämiseen tähtäävää toimintaa strategiseksi hyvinvoinniksi. Strategisen
hyvinvoinnin ydin on se, että sen kehittämisalueet (mitä tehdään?) pohjautuvat liiketoiminnan asettamiin
vaatimuksiin. Ja niihin taas vaikuttaa suuresti yrityksen toimiala ja toimintaympäristö. IT-firman globaalin
liiketoiminnan vaatimukset eroavat aika paljon vaikkapa kaupan alan tai teollisen työn asettamista
vaatimuksista. Liiketoimintaahan hyvinvointityöllä tuetaan – mitäpä muutakaan.
Johtaminen on tavoitteita, vastuuta ja mittaamista
Strategisen hyvinvointi on tiukasti johdon johtamaa – liiketoimintaa tukien. Johto päättää tavoitteet ja
asettaa niiden saavuttamiseen vaadittavat resurssit – aikaa ja rahaa, mutta eritoten yhteistyötä. Ihan
normaalin johtamisen tavoin johto delegoi vastuuta eri toimijoille ja seuraa toiminnan kehittymistä laajaalaisen mittariston avulla. Mittaristossa ovat keskiössä henkilöstötuottavuuden elementit, motivaatio,
osaaminen ja työkyky, sekä näiden lisäksi esimiesten ja työyhteisön toiminta ja luonnollisesti liiketoiminnan
tunnusluvut.
Esimies on strategisen hyvinvoinnin ydintoimija
Hyvä johtajuus – kannustava, keskusteleva, aidosti palautetta antava esimiestyö on
henkilöstötuottavuuden tärkein kehittäjä. Tutkimuksemme osoittavat, että hyvä esimiestyö ”tuplaa”
henkilöstötuottavuuden – ja vastaavasti huono puolittaa. Hyvä johtajuus vaatii osaamista ja kokemusta,
mutta onneksi niitä voidaan kehittää valmennuksen ja oman johtajan tuen avulla.
Henkilöstö tekee tuloksen
Motivoitunut ja sitoutunut, osaava ja työnsä hallitseva sekä työkykyinen henkilöstö tekee hyvää tulosta.
Tämän todistimme rakennusalan tutkimuksessamme
(http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkilöstötuottavuus_ja_eurot_–
_case_rakennusala.pdf ) yhdessä Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa. Käyttökatteen ero oli 10t€ henkilöä
kohden vuodessa, kun ero laskettiin henkilöstötuottavuuden suhteen heikon ja hyvän yritysryhmän välillä.
Tutkimusotoksen keskimäärin 60 työntekijän yrityksessä tämä tekee 600.000 euroa enemmän
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käyttökatetta vuodessa. Ja tämä kaikki on ihmisten ansiota. Koko yrityskuntaan suhteutettuna tämä
tarkoittaisi 9 mrd€:n lisäystä käyttökatteisiin.
Ketju on valmis, mutta rakennettu vasta joka kymmenennessä yrityksessä
Tutkimuksemme
(http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf )
osoittavat, että ketju on kunnossa n. 10 %:ssa yrityksistä. Monet etsivät tuottavuuden kasvua yksittäisistä
projekteista – henkilöstön motivointiprojektin tulokset ilman esimiesten valmiuksien nostoa jäävät
lyhytaikaiseksi. Samoin perusteellinenkin esimiesvalmennus ei tuo pysyvyyttä, jos esimiesten omien
esimiesten tuki jää uupumaan. Koko ketju täytyy virittää kuntoon vaihe vaiheelta. Liiketoiminnan
vaatimuksista on hyvä aloittaa.
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Blogi_129_Tieteen tulokset käytäntöön 3.3.2017
HPM Dashboard Oy:n toimiala ja palvelut osuvat tutkimusintohimoihini täydellisesti. Vuonna 2000 aloitin
tohtoriopinnot Hankenilla Guy Ahosen ohjauksessa ja sain osaamispääomaan liittyneen väitöskirjan
valmiiksi 2006. Sen jälkeen olen päässyt hyödyntämään tieteellistä osaamistani strategisen hyvinvoinnin ja
henkilöstötuottavuuden tutkimuksissa. Nyt on aika viedä nuo tulokset käytäntöön.
Aineeton pääoma on kaiken perusta
Hankenin opinnoissa sukelsin aineettoman pääomaa – tai osaamispääomaa maailmaan, joka on todella
mielenkiintoinen kokonaisuus. Jo kauan on puhuttu yrityksen myynnin yhteydessä goodwill -arvosta, joka
2000-luvun taitteessa määritettiin koostuvaksi inhimillisestä pääomasta sekä rakenne- ja suhdepääomasta.
Nykyään aineeton pääoma on toimialasta riippuen kymmenen, jopa 20 kertaa suurempi, kuin perinteinen
tuloslaskelman oma pääoma. Oleellista on myös se, että aineetonta pääomaa voidaan johtaa ja kasvattaa –
tällöin puhutaan Knowledge managementista. Kehitetään osaamista, tuetaan motivaatiota; rakennetaan
yrityskulttuuria ja valmennetaan esimiehiä. Vahvistetaan yrityksen muista erottuvaa kilpailuetua.
Hyvä johtaminen tukee yrityksen arvoa
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarja alkoi 2009 yhdessä Guy Ahosen ja TYKY:n ”isän” Juhani
Ilmarisen kanssa. Myöhemmin tiimiin tuli Hankenin tohtorikollega Tomi Hussi. Seitsemän vuoden ja kuuden
tutkimuksen tulosten lyhyt oppimäärä on selkeä. Mieti, mitä business vaatii ihmisiltä, päätä mitattavat
tavoitteet, päätä roolit ja vastuut ja toimi. Ja mittaa tulokset! Järjestelmällistä työtä, joka tosin tulee tehtyä
hyvin vain 10-25 %:lla organisaatioista – kriteerin tiukkuudesta riippuen. Asian kuntoon laittaminen vaatii
vain yhden päätöksen: laitetaan johtaminen kuntoon.
Johtajuus nostaa henkilöstötuottavuutta
Henkilöstötuottavuuden ilmiö on kiinnostanut minua jo pitkään – taustalla on varmaan nuoruuden
urheiluvalmentajan kokemus. Silloin mietin miten pääsisi nopeammin, pitemmälle ja eritoten
korkeammalle. Työelämään liittyen osaamispääoman inhimillinen pääoma antoi ilmiölle tieteellistä syvyyttä
ja niinpä kaksi vuotta sitten mallinsin henkilöstötuottavuuden koostuvaksi motivaation, osaamisen ja
työkyvyn tulona. Rakennusalan tutkimus yhdessä Ahosen ja Hussin kanssa osoitti, että kannustava
esimiestyö oli tärkein henkilöstötuottavuutta kasvattava asia organisaatiossa.
Ihmiset tekevät tuloksen
Edellä mainitun tutkimuksen tärkein tulos oli henkilöstötuottavuuden merkitys käyttökatteen kasvattajana.
Mitä motivoituneempi, osaavampi ja työkykyisempi henkilöstö on, sitä parempi on yrityksen tulos. Tuo
tuntuu itsestään selvältä, mutta aika harvoin se todennetaan ”oikeassa elämässä”. Varsin usein tulosta
etsitään sairauspoissaolojen vähenemisen kautta, vaikka analyysimme osoitti henkilöstötuottavuuden
kasvupotentiaalin olevan 6 – 8 kertaa suurempi sairauspoissaolosäästöihin verrattuna.
Tiede käytäntöön
Minulta kysytään aika usein, mitä hyötyä tieteestä ja sen tekemisestä on? Vastaukseni on aina vakio: en tee
tiedettä, minä todennan käytännön todeksi tieteellisillä menetelmillä. Luotettavat menetelmät ovat avain
virheettömiin tuloksiin ja sen kautta oikeisiin johtopäätöksiin. HPM Dashboard Oy:ssä nämä menetelmät
ovat asiakkaiden käytössä, niin eri ilmiöiden mittaamisessa, kuin niiden kehittämisessä. Kokonaisuus
tiivistyy HPMDashboardiin, joka on reaaliaikainen henkilöstötuottavuuden ja liiketoiminnan
ohjausjärjestelmä. HPMDashboard on todellinen työkalu ihmisten potentiaalin hyödyntämiseen. Toisaalta
HPMDashboard on avain koko organisaation oppimiseen.
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Blogi_131_Työhyvinvointi ja tuloksellisuus -osa 2 8.3.2017
Bloggasin TTT-lehden blogissa 27.2.2017 teemalla ”Työhyvinvointi ihan oikeasti tuloksellisuuden tueksi?
http://www.tttlehti.fi/tyohyvinvointi-ihan-oikeasti-tuloksellisuuden-tueksi/ ” Blogiteksti sai paljon lukijoita
ja paljon kysymyksiä, eritoten suoraan minulle tulleita. Niinpä jatkan ja syvennän tuon blogin tuloksia.
Johtamisen ketju
Johtamisen ketju lähteen organisaation strategiasta ja päätyy asiakashyötyyn, joka näkyy toki myös
palvelutuottajan hyvänä taloudellisena tuloksena. Muita johtamisen ketjun askelmia ovat johtaminen,
johtajuus ja henkilöstötuottavuus.

Kuva 1. Johtamisen ketjun askelmat ja vähintään hyvän tulosten yhdistelmän saavuttaneiden
organisaatioiden osuus.
Johtamisen ketjun askelmat ovat siis selkeät:

•
•
•

hyvä johtaminen heijastuu hyvään johtajuuteen, esimiestyöhön
hyvä johtajuus tukee vahvasti henkilöstötuottavuutta
hyvä henkilöstötuottavuus tuottaa osaltaan hyvää taloudellista tulosta

Kuvan 1 esittämä 12 % on se osa organisaatioista, joilla kaikki kolme yhdistelmää toteutuvat: hyvä
johtaminen & hyvä johtajuus; hyvä johtajuus & hyvä henkilöstötuottavuus, sekä hyvä henkilöstötuottavuus
& hyvä tulos talouden kautta.
Erot toimialojen välillä suuria
Erot eri toimialojen välillä ovat suuria em. johtamisen ketjun askelmien ”kaikki hyviä” organisaatioiden
osuudessa. Liike-elämän palveluissa ja valtiolla päästään yli 20 %:n, kun teollisuudessa jäädään 5 %:iin.
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Kuva 2. Johtamisen ketjun (johtaminen / Johtajuus / henkilöstötuottavuus / tulos talouden kautta) ”kaikki
hyviä” organisaatioiden %-osuudet eri toimialoilla ja kokoluokissa.
Kuvan 2 tulokset ovat osin yllättäviä; kun kuljetus ja teollisuus jäivät 5-7 %:n tasolla, olivat kaupan ja
teollisuuden toimialat kolminkertaisissa luvuissa, 18-19 %:ssa. Kokoluokissa pienet organisaatiot jäivät
isompia jälkeen jo ensimmäisellä askelmalla, johtamisen hyvään ja erinomaiseen ryhmään kuului pienissä
organisaatioissa 14 %, kun luku oli keskisuurissa 32 % ja suurissa organisaatioissa 51 %. Perusta ratkaisee
tässäkin kaiken.
12 %:n valioryhmään pääseminen edellyttää myös rahaa
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjamme tulokset osoittavat, että keskimääräisellä
resursointitasolla (870€/henkilö/v) johtamisen taso ratkaisee tuloksellisuuden tason.
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf sivu 75).
Kun resursointeja lähestytään toisesta näkökulmasta, jossa kaikki johtamisen ketjun askelmat ovat hyvällä
tasolla, tulos jalostuu. Vuoden 2016 aineiston analyysi osoittaa sen, että tuo 12 %:n ”priimaporukka”
käyttää hyvään johtamiseen, hyvään johtajuuteen, hyvään henkilöstötuottavuuteen ja hyvään
taloustulokseen enemmän rahaa kuin muut 88 % organisaatioista. Keskiarvo ”priimaporukalle” oli
1280€/henkilö/v ja muille 820€/henkilö/v. Talouspanostukset jakaantuivat eri osa-alueille kuvan 3 mukaan.
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Kuva 3. Strategisen hyvinvoinnin (=henkilöstötuottavuuden) resursoinnit johtamisen ketjun ”kaikki hyviä”
organisaatioissa ja muissa 88 %:ssa organisaatioista.
Kuva 3 osoittaa yhden syyn henkilöstötuottavuuden (ja miksei myös esimiestyön tason) eroon
”priimaporukan” ja muiden välillä – panostukset koulutukseen olivat yli kaksinkertaiset paremmissa
organisaatioissa. Tilastollisesti merkitsevät erot nähtiin myös työterveyshuollon ja projektien panostuksissa.
Kuvan 3 tulos osoittaa sen, että johtamisen ketjun kaikkien askelmien saaminen hyvälle tasolla edellyttää
hyvän johtamisen ja johtajuuden ohella myös kohtuullisia taloudellisia panostuksia. Tämä ero tukee Guy
Ahosen kanssa Helsingin Sanomissa esittämäämme näkemystä strategisen hyvinvoinnin resursoinnin
kaksinkertaistamisesta (http://www.hs.fi/paivanlehti/06022017/art-2000005076086.html). Nyt esitetyissä
tuloksissa 56 %:n ero resursoinneissa (yhdistettynä hyvään johtamiseen!) tuotti paljon parempia tuloksia.
Yhteenvetona: työhyvinvointi tukee tuottavuutta
Työhyvinvointi tukee tuottavuutta, johtamisen ketjun jokainen askel tehdään hyvin:

•
•
•

johtaminen
johtajuus
henkilöstötuottavuus

Nämä tuovat tulosta kestävällä tavalla. ja kuten kuva 3 osoitti, tähän tarvitaan rahaa selkeästi enemmän
kuin tavanomaisiin tuloksiin.

Sivu 43
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Blogi_132_Onnea naisyrittäjille! 8.3.2017
Tänään naistenpäivänä (8.3.2017) analysoin nais- ja miesyrittäjien eroja. Naisia voidaan onnitella – teette
töitä fiksummin, olette terveempiä ja työvireenne on parempi kuin miesyrittäjillä.
Tulokset Yrittäjätutkimuksesta
Analyysia tehdäkseni kaivoin esiin vuonna 2010 tekemäni Yrittäjien hyvinvoinnin tila Suomessa 2010 tutkimusraportin ja aineiston. Tutkimukseen vastasi reilu 500 mies- ja 439 naisyrittäjää, joiden ikä- ja
koulutusrakenne olivat identtisiä. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Elisan ja Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen
kanssa ja siihen vastasi lähes tuhat yrittäjää. Raportti löytyy kotisivultani.
Naiset tekevät töitä fiksummin
Suuri ero nais- ja miesyrittäjien välillä on työaika – naiset tekevät keskimäärin 53 tuntista viikkoa, kun
miehillä töihin kuluu 58 tuntia viikossa. Kun otetaan huomioon lomapäivät – joita on naisilla ja miehillä 27
vuodessa – päästään siihen, että miehet tekevät 220 tuntia enemmän töitä, kuin naisyrittäjät.
Miesyrittäjien vuosityöaika oli 2575 h/v
Naisyrittäjien vastaava 2354 h/v
Siinä on muuten KIKY:lle mallia!
Naisilla parempi työvire ja terveys
Naisyrittäjillä oli hieman parempi työvire, kuin miesyrittäjillä. Ainakin osin tämä johtui toimistorutiinien
paremmasta hallinnasta. Suurempi ero naisten ja miesten välillä löytyi terveydessä, tarkemmin sanottuna
riskissä sairastua 2. tyypin diabetekseen. Diabetesriski lasketaan DEHKO-testin mukaan, joka koostuu
elämäntavoista (liikunta, ravitsemus), kehon painosta, iästä, todetuista verenpaine- ja
verensokeriongelmista sekä sukurasituksesta. Diabetesriskin ja siihen vahvasti vaikuttavan kehon
painoindeksin jakaumat kuvassa 1.

Sivu 44
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Kuva 1. Diabetesriskin ja kehon painon arvioiden jakaumat nais- ja miesyrittäjillä.
Kuva 1 osoittaa ensinnäkin sen, että naisyrittäjistä ihannepainoisia oli puolet ja miehistä joka neljäs. Massaa
oli miehille kertynyt 5-8 kiloa naisia enemmän, kun siis pituus otetaan huomioon. Diabetesriskin suhteen
naisista 27 % oli melko suuren tai suuren riskin alaisia, miehistä 34 %. Nämä molemmat ovat n. 10 %yksikköä suurempia lukuja, kuin palkansaajilla. Joku yrittäjyydessä aiheuttaa diabetesriskiä – suuri
työmäärä, liikunnan vähäisyys, hieman epäsäännöllinen ruokailurytmi ja ylipaino muodostavat
diabetesriskiä nostavan kokonaisuuden.
Naiset odottavat eläkeiältä hyvää itselleen
Yksi mielenkiintoinen osa tutkimusta oli eläkeiän toiveet, miten tärkeäksi vastaajat kokivat eri asiat
eläkeiässä. Vastausten yhteenveto – ja naisten ja miesten vertailu – on esitetty kuvassa 2.
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Kuva 2. Mikä on yrittäjille tärkeää eläkkeellä? Naisten ja miesten ”erittäin tärkeää” vastaukset (vasen
pystyakseli) ja naisten ja miesten erot (oikea pystyakseli).
Kuvan 2 tulkinnan ensimmäinen vaihe osoittaa, että terveys on eläkkeellä tärkeintä sekä naisille että
miehille, ”erittäin tärkeä” vastausten osuus oli yli 80 %. Toisen vaiheen tulkinta osoittaa, että naisille oli
selkeästi miehiä tärkeämpää oma hyvinvointi, toimintakyky ja onnellisuus. Erot naisten ja miesten välillä
olivat 16 – 21 %-yksikköä. Mielenkiintoista oli havaita, että varallisuus ei olekaan niin tärkeää eläkkeellä –
terveys, oma hyvinvointi. perhe ja laatuaika ajavat maallisen mammonan ohi reilusti!
Onnea naisille – ja oppia miehille!
Yrittäjätutkimuksen tulokset osoittavat kiistatta onnittelun aihetta naisille – ja oppia meille miehille.
Fiksumpi työn tekeminen, hieman paremmat elämäntavat ja painon kurissa pitäminen soisi yleistyvän
miehilläkin.
Mikä tekee naisyrittäjästä timanttisen?
Pidin luennon yrittäjätutkimuksen tuloksista Yrittäjäpäivänä toukokuussa 2010. Luennon otsikko oli Mikä
tekee naisyrittäjästä timanttisen?” Päädyin silloin seuraaviin asioihin – ja olen edelleen samaa mieltä!

•
•
•
•
•

Rautainen liikeidea
Timanttinen osaaminen
Elämänhallinta – elämäntavat
Tuottavuustyökalut kunnossa
Parhaat sidosryhmät
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Blogi_133_Management ja leadership – molempia tarvitaan 11.3.2017
Torstaina 9.3.2017 järjestettiin Work goes happy tapahtuma Wanhassa satamassa. Minulla oli tilaisuudessa
kaksikin roolia, luennon pitäminen ja HPMD-taloustyöpajan toteuttaminen yhdessä Guy Ahosen ja Riitta
Hyppäsen kanssa. Kertaan tässä bloggauksessa luentoni sisältöjä.
Management ja leadership – mitä se on?
Management ja leadership ovat kansainvälisesti selkeitä termejä, joista ensimmäinen tarkoittaa johtamista
ja toinen johtajuutta. Usein suomalaisessa keskustelussa niistä molemmista käytetään ”johtaminen”
termiä, joka sitten aiheuttaa väärinkäsityksiä. Jos joku sanoo ”meillä johtaminen on huonoa”, hän
luultavasti tarkoittaa sillä esimiestyön, eli johtajuuden puutteita. Alla omat koosteeni sanojen ja ilmiöiden
määritelmiksi.

Management on siis rakenteita, päätöksiä, prosesseja, mittaamista ja raportointia, jotka kaikki tapahtuvat
organisaatiotasolla. Managementtia on esimerkiksi strategisen hyvinvoinnin johtaminen, jota olemme
tutkineet Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa vuodesta 2009 alkaen (vuoden 2016
tutkimusraportti).
Leadership taas on ihmisten välistä yhteyttä, ja töissä tietysti työhön pääosin liittyvää. Hyvään johtajuuteen
kuuluvat tavoitteellisuus, osallistaminen, kannustaminen ja välittäminen. Huonoa johtajuutta kuvastavat
esimerkiksi käskeminen, palautteen antamattomuus, epäkohteliaisuus ja myös välinpitämättömyys.
Management ja leadership henkilöstötuottavuuden kehittämisessä
Johtamista ja johtajuutta tarvitaan molempia henkilöstötuottavuuden ja sen kautta taloudellisen tuloksen
kehittämisessä. Seuraavassa kuvassa asiaa hahmotetaan värikoodien kera.
Kun siis puhutaan taloudellisesta tuloksesta ja siihen merkittävästi vaikuttavasta henkilöstötuottavuudesta,
kannattaa pohdinta aloittaa liiketoiminnan vaatimuksista. Mitä toimiala vaatii, minkälainen on
kilpailutilanne, mikä on yrityksen kehitysvaihe, jne. Talonrakennuksen vaatimukset ovat kovin erilaiset, kuin
kuljetuksen tai globaalin peliteollisuuden. Vastaavasti asiantuntijatyö vaatii erilaisia kyvykkyyksiä, kuin
kolmivuorotyö sote-alalla. Esimerkkejä voitaisiin jatkaa loputtomasti, oleellista on pohtia, mitä liiketoiminta
edellyttää ihmisiltä ja työyhteisöiltä.
Hyvä paikka tähän pohdintaa ja päätöksentekoon on johdon strategiatyö, jonka merkitys strategisen
hyvinvoinnin johtamisessa on noussut erittäin suureksi mainitsemassani tutkimussarjassa vuosina 20092016. Henkilöstöön liittyvät asiat linjataan ja päätetään johdon strategiatyössä, johon muuten kannattaa
toki osallistaa henkilöstökin. Strategiatyössä päätetään kehitettävät asiat (sisällöt), päätetään tavoitteet ja
niitä vastaavat mittarit. Tehokkain tavoite on numeraalinen, ”motivoituneiden osuus kasvaa 70 %:sta 80
%:iin”.
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Kuva 1. Management ja leadership henkilöstötuottavuuden ja tuloksen kehittämisessä.
Tavoitteiden ja mittareiden päättämisen jälkeen on päätettävä kehittämisprosessit ja eri toimijoiden roolit
ja vastuut niissä. Tämä vaihe alkaa johdon strategiatyössä, mutta sitä on jatkettava eri toimijoiden kanssa
yhdessä. Tässä vaiheessa astuu leadership, johtajuus vahvasti mukaan. Johtoryhmän sisällä ja johtoryhmän
ja linjajohdon välillä asioiden eteenpäin vieminen vaatii hyvää johtajuutta. Ja tietysti myös johtamista –
päätöksiä, prosessien toteuttamista, seurantaa, jne. Sama pätee HR:n ja muiden asiantuntijoiden suhteen,
kokonaisuus etenee hyvällä johtamisen ja johtajuuden yhdistelmällä.
Esimiesten rooli on kaikista tärkein, kun asiaa tarkastellaan johtajuuden kannalta. Esimiesten kyvykkyys
tukea ihmisten motivaatiota, esimiesten osaaminen edistää ihmisten osaamista ja esimiesten jämäkkyys
työkykyjohtamisessa kehittävät henkilöstötuottavuutta uudelle tasolle. Toki esimiehiltä vaaditaan myös
johtamista; viikkopalaverit pidetään, kehityskeskustelut raportoidaan, osaamissuunnitelmat tehdään, jne.
Ihmisten kanssa toimiminen koostaa luontevasti esimiehen roolin työyhteisön johtajana, leaderina.
Henkilöstötuottavuudella on suuri merkitys liiketoiminnan tuloksellisuuteen, niin asiakastyytyväisyyden,
kuin käyttökatteen osalta. Rakennusalan tutkimuksemme (Aura, Ahonen, Hussi 2015) osoitti hyvän
henkilöstötuottavuuden kasvattavan käyttökatetta 50 %:lla, kun vastaavasti huono henkilöstötuottavuus
söi käyttökatteesta 50 % pois.
Pystynuolet kuvassa 1 kuvastavat tiedon keruuta ja mittaamista, jonka kokonaisvaltainen yhdistäminen
mahdollistaa toiminnan vaikuttavuuden analysoinnin ja strategisen kehittämisen. Korostan siis sitä, että on
mitattava kaikkien osa-alueiden muutoksia vaikuttavuuden analysoinnin mahdollistamiseksi. Liiketoimintaa
mitataan nykyään jopa päivätasolla liikevaihdon ja asiakaspalautteen muodossa. Käyttökate lasketaan
viikoittain, vähintään kuukausittain. Henkilöstötuottavuuden, työyhteisön ja esimiestyön elementit
mitataan klassisesti vuosittaisella henkilöstötutkimuksella – tässä on melkoinen vaiheistusero!

Henkilöstöstä raportoidaan kuukausittain kulut (palkat, sairauspoissaolot) ja vuosittain kasvua
ja kehittymistä kuvaavat asiat – näin kirjoitettuna tuo tahti on melkoisen harva.
Johtamisen ketju selkeyttää managementin ja leadershipin vaiheistuksen
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Kuva 1 tieteellisenä taustana on vuosien 2009-2016 aikana toteutetut tutkimusprojektit, joiden tulokset
voidaan kiteyttää johtamisen ketjuun. Olen tuon ketjun useasti blogeissani jakanut, mutta tässä uusinta
kuvaa 1 vastaavilla värikoodeilla.

Kuva 2. Johtamisen ketju.
Kuvan 2 tulkinta on tutkimustemme mukaan kiistaton:

•
•
•

hyvä johtaminen varmistaa hyvän johtajuuden
hyvä johtajuus tukee ja tuottaa hyvää henkilöstötuottavuutta
hyvä henkilöstötuottavuus tukee taloudellista tulosta ja asiakaskokemusta

Toisaalta, kuvaa 2 voidaan myös tulkita seuraavasti:

•
•
•

huono johtaminen aiheuttaa huonoa johtajuutta
huono johtajuus tuhoaa henkilöstötuottavuuden
huono henkilöstötuottavuus aiheuttaa huonon tuloksen ja surkean asiakaskokemuksen

Näin kahdella eri tavalla tilannetta voidaan tulkita – ja tutkimustemme mukaan näin myös todellisuudessa
on. Suurin osa organisaatioista on noiden kahden tulkinnan välimaastossa – eivät hyviä, eivätkä huonoja.
Tästä keskinkertaisuudesta poispääsyn resepti on yksinkertainen: ensin johtaminen kuntoon, se varmistaa
hyvän johtajuuden, joka puolestaan tukee henkilöstötuottavuutta ja tulosta.
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Blogi_134_Miten saadaan 9mrd€ käyttökatetta lisää? 17.3.2017
Torstaina 9.3.2017 järjestettiin Work goes happy http://www.wgh.fi/tapahtuma/wgh-helsinki-2017/
tapahtuma Wanhassa satamassa. Minulla oli kunnia alustaa HPMD-taloustyöpajassa yhdessä Guy Ahosen
kanssa, Riitta Hyppäsen juontamana. Kertaan tässä bloggauksessa alustuksemme sisältöä, jonka ydin on
kertoa MITEN SUOMESSA TEHDÄÄN 9 mrd€ LISÄÄ KÄYTTÖKATETTA IHMISTEN KAUTTA!
9 mrd euron kasvuloikka henkilöstötuottavuuden kautta – miten se tehdään?
Yhdeksän miljardin euron kasvuloikka oli tosiaan minun ja Guy Ahosen alustuksen teema. Guy lähestyi asiaa
strategiatyön tieteellisten mallien kautta, joissa on yllättävän harvassa mainintoja henkilöstöstä. Markkinaja kilpailija-analyysit, tuotekokonaisuudet ja taloudelliset asiat hallitsevat strategiatyötä.
Luonteva tapa henkilöstön sisällyttämiseksi strategiatyöhön on henkilöstötuottavuus. Rakennusalan
tutkimuksemme (Aura, Ahonen, Hussi 2015
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkilöstötuottavuus_ja_eurot_–
_case_rakennusala.pdf ) osoitti, että henkilöstötuottavuus selitti merkittävästi yritysten käyttökatteiden
eroja. Talonrakentamisessa ero heikon ja hyvän henkilöstötuottavuuden välillä oli käyttökatteessa suuri:
heikon henkilöstötuottavuuden yritysten käyttökate oli 3 % liikevaihdosta, kun luku hyvän
henkilöstötuottavuuden yrityksissä oli 9 %. Alan keskiarvo oli 6 %.
Eri toimialojen luvut Tilastokeskukselta
Sovelsimme Ahosen kanssa rakennusalan tutkimuksen tulostrendejä koko yksityiseen sektoriin. Tällöin
ensimmäisessä vaiheessa luokittelimme toimialat kolmeen luokkaa käyttökatetason mukaan. Alimman
luokat käyttökate oli keskimäärin 6% liikevaihdosta ja siihen kuuluivat isoina toimialoina kauppa, kuljetus,
rakentaminen ja teollisuus. Kokonaisuudessaan tämän luokan yrityksissä työskenteli 1,04 miljoonaa
ihmistä. Toisen tasoluokan käyttökate oli keskimäärin 11 % ja se työllisti 134.000 henkilöä. Korkeimmassa
käyttökateluokassa (KK 18 %) työskenteli 202.000 henkilöä.
Vuoden 2014 tilastojen mukaan suomalaisten yritysten yhteinen käyttökate oli 29,9mrd€. Sen
kasvattamiseen teimme mallin, jossa ensinnäkin käytimme rakennusalan tutkimuksen tulosta
henkilöstötuottavuuden vaikutuksesta käyttökatetasoihin. Toisaalta määritimme kehittymiselle kovat
tavoitteet, jotka on esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Käyttökatteiden kasvattamisen taustalla olevat henkilöstötuottavuuden kehittymistavoitteet.
Kuva 1 esittää lähtötilanteen ja kaksi kehittymisaskelmaa, joista eritoten toinen on äärimäisen kova.
Ensimmäinen tavoite on puolittaa heikkojen yritysten osuus 20 %:sta 10 %:iin ja nostaa samalla keskitason
yrityksistä 10 % hyvään luokkaan. Toisessa vaiheessa heikkojen yritysten osuus edelleen puolittuu 5 %:iin ja
keskitason yrityksistä puolet nousee hyvään luokkaan. Kovat, mutta täysin mahdolliset tavoitteet – jos
nämä tavoitteet vain asetetaan.
Henkilöstötuottavuuden kehittyminen näkyy käyttökatteiden kasvuna
Kun käyttökatteiden tasot ja eurot, henkilömäärät ja henkilöstötuottavuuden kehitysaskelmat ovat tiedossa
on helppo ”Ekselöidä” käyttökatteiden kasvu. Kuvan 1 mukaisilla henkilöstötuottavuuden kasvuaskelmilla
päädytään kuvan 2 mukaisiin käyttökatteiden nousuun.
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Kuva 2. Käyttökatteiden kasvu henkilöstötuottavuuden kasvun kautta.
Kuva 2 esittää ensinnäkin mielenkiintoisen tuloksen eri toimialojen arvontuoton eroista. Yli miljoona
ihmistä työllistävä ”perustöiden”, matalan käyttökatteen toimialat tuottavat nykyisellään käyttökatetta
16,4 mrd€. Vastaavasti korkean käyttökatteen alat (mm. IT ja viestintä, rahoitus ja vakuutus, sekä energiaala) tuottavat käyttökatetta 11,6 mrd€ 202.000 henkilön voimin. Uusia innovaatioita ja jalostusasteen
nostoa todella kaivataan!
Kuvan 2 tärkein tulkinta on kuitenkin käyttökatteiden kasvu. Ensimmäinen kehitysaskel tuottaa 3,2 ja
toinen 9,2 mrd€ lisää käyttökatetta. Siis henkilöstötuottavuuden kehittymisen kautta – samalla
henkilöstöllä enemmän tulosta. Toki laskelman toteutuminen edellyttää elinkeinoelämän hyvää tilaa, hyvä
vire mahdollistaa lisätuotannon toteutumisen.
Mitä 9 mrd€ tarkoittaa henkilöstötasolla
Henkilöstötuottavuus koostuu osaamisen, motivaation ja työkyvyn tulona. Osaamiseen sisältyy sekä
ammatillinen, työtehtävän vaatima osaaminen, sekä työhön vaikuttamisen mahdollisuus. Motivaatio
koostuu puolestaan hetkellisestä motivaatiosta, innostuneisuudesta ja työnantajaan sitoutumisesta. Näiden
muuttujien eroja analysoin, kun teimme jo aikaisemmin mainittua rakennusalan tutkimusta. Eteran laaja
aineisto – yli 12.000 vastaajaa ja yli 200 yritystä – antoi mahdollisuuden perusteelliseen analyysiin.
Analyysissa jaoimme yritykset kolmeen tasoluokkaan henkilöstötuottavuuden suhteen,
henkilöstötuottavuusindeksin arvot olivat alle 40, 40-56 ja yli 56. Yritykset jakaantuivat näihin luokkiin 20 %
- 60 % - 20 %. Seuraava vaihe oli analysoida henkilöstötuottavuuden eri osa-alueiden jakaumat näiden
tasoluokkien yrityksissä. Yhteenveto tästä analyysista on kuvassa 3.
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Kuva 3. Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden tila henkilöstötuottavuuden eri tasoluokkien yrityksissä,
hyvän ja erinomaisen vastauksen antaneiden %-osuudet henkilöstöstä.
Kuva 3 osoittaa ensinnäkin, että ammatillisen osaamisen ja koetun työkyvyn tasot olivat selkeästi
paremmat, kuin motivaation ja omaan työhön vaikuttamisen. Osaamisen koki hyväksi tai erinomaiseksi
lähes 90 % vastaajista, koetussa työkyvyssä osuus oli 76 %. Motivaatiossa hyvän ja erinomaisen vastauksen
antoi keskimäärin 60 % vastaajista, omaan työhön vaikuttamisessa osuus oli alle 50 %.
Kyseisiä tasoeroja tärkeämpi oli havainto hyvän ja heikon tasoluokan eroista, jotka motivaatiossa ja omaan
työhön vaikuttamisessa olivat 40 %:n luokkaa. Kehittyminen nykytilanteesta tavoitetilaan (+ 9 mrd€/v)
tarkoittaa koko työväestöön suhteutettuna ihmisissä seuraavia kehitysloikkia:

•
•
•
•

Motivoituneita lisää 300.000
Omaan työhön vaikuttavia lisää 300.000
Osaavia lisää 100.000
Työkykyisiä lisää 100.000

Miten tätä tulkitaan?
Näiden lukujen tulkinta on erityisen mielenkiintoista. Ensinnäkin on kiistattomasti todistettu, että eri HTItasojen välillä eniten eroavat MOTIVAATIO ja TYÖHÖN VAIKUTTAMINEN ja vähiten OSAAMINEN ja
TYÖKYKY. Toisaalta tulos on mielenkiintoinen, koska meillä Suomessa on lakiperusteista työkykyjohtamista
ja yrityksissä vahvaa osaamisen johtamista. Mutta meillä ei ole juuri lainkaan motivaatiojohtamista - ja
onko Työhön vaikuttamisjohtamista edes olemassakaan?
Strateginen hyvinvointi 2016 tutkimus, s 30-33
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf antaa
kokonaistilanteesta karun kuvan. Osaamisen kehittämiseen on asettanut mitattavan tavoitteen 7 %
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organisaatioista – perusteellisen suunnitelman on tehnyt 11 %. Motivaation kehittämisessä luvut ovat vielä
matalammat – mitattava tavoite 3 % ja perusteellinen suunnitelma 3 %. Ei työkyvyn kehittäminenkään
suuria lukuja saa – mitattava tavoite 8 % ja perusteellinen suunnitelma 8 %. Sairauspoissaolojen
vähentämisen luvut ovat sen sijaan korkeammat – mitattava tavoite 24 % ja perusteellinen suunnitelma 13
%.
Miten tästä eteenpäin?
Tämän blogitekstin lupaus on kova – 9 mrd€ lisää käyttökatetta suomalaisille yrityksille. Tämä on täysin
mahdollista, mutta edellyttää seuraavia askelmia otettavaksi yrityksissä:

•
•
•
•
•

päätetään tavoite käyttökatteen nostamiseksi
päätetään kehittää henkilöstötuottavuutta – selvitetään motivaation ja työhön
vaikuttamismahdollisuuksien tila ja asetetaan tavoite niiden kehittämiseksi
tehdään suunnitelma motivaation ja työhön vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi –
määritetään jokaiselle oma rooli tässä urakassa
mitataan paitsi käyttökatteen, myös motivaation ja työhön vaikuttamisen muutoksia
analysoidaan muutokset ja opitaan tekemään asiat entistä paremmin

Näin se menee – koska ihmiset tekevät tuloksen.

Blogissa mainitut tutkimukset löytyvät täältä
Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala www.etera.fi/henkilostotuottavuus
Strateginen hyvinvointi 2016 www.ossiaura.com/julkaisut
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Blogi_135_Miten Pohjanmaa pärjää työhyvinvoinnin johtamisessa?
18.3.2017
Seinäjoella järjestetään 16.5.2017 Työhyvinvoinnilla tuottavuutta- seminaari OmaSp-stadionin
kokoustiloissa. Olen mukana tapahtumassa ja se innoitti minua analysoimaan pohjalaisten yritysten ja
julkisen sektorin organisaatioiden toimintatapoja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden johtamisessa. Tässä
esimakua asiasta – perusteellisempaa tarinaa sitten toukokuussa!
Olen tutkinut strategisen hyvinvoinnin johtamista vuodesta 2009 alkaen Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja
Tomi Hussin kanssa. Seitsemän toimialan organisaatiot on valittu mukaan satunnaisotannalla ja mukaan on
tullut työpaikkoja eri puolelta Suomea. Pohjanmaan alueelta vastaajia on lähes 200, joten se antaa hyvän
pohjan vertailuun Uuttamaata ja muuta Suomea vasten.
Kokonaisjohtamisessa Uusimaa kärjessä, Pohjanmaalla kirittävää
Yksi tapa arvioida strategisen hyvinvoinnin (liiketoimintaa tukevan työhyvinvoinnin) johtamista on tiettyjen
peruspäätösten vertailu. Näitä peruspäätöksi ovat sisältö (mitä kehitetään?), tavoitteet (mihin pyritään?),
suunnitelma, mittarit, sekä esimiehille määritetty rooli alaisten tukemisessa.

Kuva 1. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen peruspäätösten osuudet Uudenmaan, Pohjanmaan ja muun
Suomen organisaatioissa.
Kuva 1 osoittaa, että pohjalaisilla organisaatioilla on vielä paljon parannettavaa johtamisen perusasioissa.
Kehitettävää on tosin kaikilla – kun tavoitteen asettaa 40 % organisaatioista, niin suunnitelman tekee 34% ja mittareita käyttää 48 %! Mitä ne 14 % mittaa, kun suunnitelmaa ei ole? Eli hieman tavallaan epäloogista
on tuottavuuden kehittäminen. Mutta palataan tähän 16.5. Seinäjoella – asia saadaan kyllä kuntoon!
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Tavoite ja suunnitelma tekee tulosta myös euroissa
Tuottavuutta tukevan strategisen hyvinvoinnin peruspäätösten merkitys toiminnan taloudellisiin tuloksiin
on suuri. Tästä todisteena kuva 2, jossa asiaa on analysoitu pohjalaisten organisaatioiden osalta.

Kuva 2. Tavoite ja suunnitelma tuo taloudellista tulosta.
Fakta nro 1: päätä tavoite ja tee suunnitelma – saat hyviä taloustuloksia!
Kuvan 2 tulkinta on selkeä – kun asetat tavoitteen ja teet suunnitelman, saat myös tuloksia. ¾-osaa näin
tehneistä organisaatioista kertoi taloudellisten tulosten olleen hieman tai erittäin positiivisia. Vastaavasti
tavoitteen asettamattomista ja suunnitelman tekemättömistä organisaatioista vain 28 % kertoi
taloudellisten tulosten olleen hieman positiivisia.
Hyvä johtaminen tuo tullessaan vahvan esimiesroolin
Taloudellisten tulosten ohella tuottavuuden johtamisen peruspäätökset vaikuttavat paljon myös esimiesten
vastuisiin ja rooliin. Kun toiminnalle on päätetty tavoitteet ja mietitty mittarit, on esimiesten rooli vahva.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimiehille päätetty vastuu alaisten työhyvinvoinnin johtamisesta
nousee ja esimiesten aktiivisuus eri tuottavuuden prosesseissa nousee. Tällöin esimies vastaa yhä
useammin osaamisen kehittämisestä, kiusaamisen estämisestä ja työn kuormittavuuden tasapainosta.
Hyvin johdettuna esimies toimii paremmin.
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Kuva 3. Tavoitteista päättämisen ja mittareiden käytön merkitys esimiesten toimintatavoille Pohjanmaalla.

Fakta nro 2: esimiesten merkitys tuottavuudelle on tosi tärkeä!
Esimiesten rooli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden johtamisessa on mielenkiintoinen. Työhyvinvoinnin
näkökulmasta varsinkin isommissa organisaatioissa esimiehet monesti kokevat, että joku muu (päätoiminen
työhyvinvointipäällikkö) hoitaa asiaa. Mutta näinhän asia ei ole – varsinkaan tuottavuuden kannalta. Työn
tuottavuudessa esimies ja hänen tiiminsä on se aktiivinen porukka, joka tekee tuloksen. Ja tästä on näyttöä
myös pohjalaisissa organisaatioissa. Tästä tulos kuvassa 4.
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Kuva 4. Esimiestyön tuloksellisuus tukee taloudellisen tuloksen syntymistä.
Kuvassa 4 yritykset ja organisaatiot jaettiin taas neljään osaan esimiestyön tuloksellisuuden suhteen. Ne
organisaatiot, jotka saavuttivat erittäin positiivisia tuloksia esimiestyössä, saavuttivat hyviä tuloksia myös
talouden kautta. Ja vastaavasti kuvan vasemman laidan organisaatiot, joissa ei osattu arvioida esimiestyön
tuloksellisuutta, eivät saavuttaneet juurikaan taloudellisia tuloksia.
Jatketaan livenä 16.5.2017 Seinäjoella!
Jatkamme asian pohtimista toukokuussa Seinäjoella (https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyopaikkojentyohyvinvointiverkosto/tyhyverkoston-toiminta-alueilla/etela-pohjanmaa/). Mukaan tulevat saavat
ennakkoon vastata kyselyyn, jossa kartoitetaan heidän oman organisaation tuottavuuden johtamisen
perusasioita. Näistä vastauksista koostetaan seminaariin työkirja, jonka mukaan edetään oman
organisaation henkilöstötuottavuuden kehittämistä.
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Blogi_136_Kyllä yrityksissäkin ilmapiiriä voidaan johtaa 24.3.2017
Tällä viikolla (22.3.2017) oli Aamuposti nettilehdessä armeijaan menneen pojan äidin kirjoitus, joka
hämmästytti minua selkeydellään. Jutun (http://www.aamuposti.fi/artikkeli/499682-nakokulma-poikanilahti-armeijaan-ja-se-auttoi-minua-ymmartamaan-mika-suomalaisessa ) viesti oli selkeä: miten armeijassa
onnistutaan kahdeksassa viikossa tekemään toisilleen tuntemattomista nuorista tiivis ryhmä – kun tuo ei
työelämässä tahdo onnistua edes kahdeksassa vuodessa (tuo vuosimäärä on minun sarkastinen heitto).
Twiittasin jutun ja sain twiitteihin lukuisia vastauksia, jotka voidaan tiivistää varusmiespalvelun
tavoitteellisuuden, johtamisen ja johtajuuden hyvään tasoon. Armeijassa on siis selkeä tavoite, että
porukka ryhmäytyy, tätä tavoitetta johdetaan määrätietoisesti ja johtajuus on aktiivisen osallistavaa.
Lähijohtajina ovat muuten muutaman kuukauden johtajakoulutusta saaneet vanhemmat varusmiehet!
Miten ilmapiirin johtaminen toimii yrityksissä?
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimuksessa 2016 (Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen Strateginen
hyvinvointi 2016 ) kartoitimme työyhteisön ilmapiirin kannustavuutta kaiken muun johtamistiedon ohella.
Eri johtamismuuttujien analyysi nosti esiin johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen tärkeyden. Kun
työhyvinvointi on johdon agendalla, on ilmapiiri parempi.

Kuva 1. Johdon strategiatyön henkilöstöpainotuksella on suuri merkitys työyhteisön ilmapiiriin.
Kuvan 1 tulkinta on seuraava: niissä yrityksissä, joissa työhyvinvointi (=henkilöstö) on vahvasti mukana
johdon strategiatyössä, on ilmapiirin kannustavuus parempi kuin muissa. Työhyvinvointipainotuksen
lisääntyminen parantaa ilmapiiriä askel askeleelta.
Tässä näkyy selkeästi johdon päätösten merkitys ilmapiirin kannustavuudelle!
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Esimiestyöllä – johtajuudella on suuri merkitys ilmapiiriin
Kartoitimme vuoden 2016 tutkimuksessamme myös esimiestoiminnan tasoa ja suhteutin sen ilmapiirin
tasoon. Mikään yllätys ei ollut, että hyvä johtajuus tukee kannustavaa ilmapiiriä. Eikä sekään ollut yllätys,
että huono johtajuus tuhoaa kannustavuuden työyhteisössä!

Kuva 2. Hyvä esimiestyö tukee työpaikan ilmapiirin kannustavuutta.
Kuvan 2 tulos on aivan kuin oppikirjasta – tässä käytäntö tukee teoriaa! Hyvään johtajuuteen kannattaa ja
tulee pyrkiä. Tulos osoittaa myös sen, että henkilöstökyselyn arvot yli 4,0, jopa 4,5 ovat mahdollisia ja
tavoiteltavia!
Hyvä johtajuus tukee ilmapiiriä!

Onko hyvä ilmapiiri itsetarkoitus – vai tuottaako se jotain?
Työelämän eri osa-alueista (johtajuus, osaaminen, ilmapiiri, motivaatio) puhutaan usein itsestään
selvyyksinä, ”ne ovat tärkeitä, koska ne ovat tärkeitä” -tyyliin. Tämän takia halusin testata tilastoanalyysilla,
onko työpaikan ilmapiirillä yhteyttä yrityksen taloudelliseen tilaan. ja olihan sillä, kuten kuva 3 osoittaa.

Sivu 60
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Kuva 3. Ilmapiirin kannustavuuden yhteys yrityksen taloudelliseen tilaan.
Kuva 3 osoittaa vuoden 2016 tutkimuksen 273 yrityksen osalta selkeän yhteyden ilmapiirin kannustavuuden
ja taloudellisen tilan välillä. Ilmapiirillä on siis merkitystä. Totuuden nimessä täytyy sanoa, että ilmapiiriä
tärkeämpää oli henkilöstötuottavuus, jonka merkitys taloustulokseen oli 3-4 kertaa suurempi kuin
ilmapiirin. Ihmisten motivaatio, osaaminen ja työkyky ratkaisevat tuloksen – mutta kannustava ilmapiiri
tukee sitä!
Henkilöstötuottavuus tekee tuloksen – ilmapiiri tukee sitä. Koska ihmiset tekevät tuloksen!
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Blogi_137_Johtamisen sietämätön helppous 19.5.2017
Miksi johtaminen – tai johtamiskokonaisuuden rakentaminen – on niin vaikeaa? Tämä kysymys on
vaivannut minua viimeisen vuoden ajan aina silloin tällöin, yleensä lyhyiden koulutusrupeamien jälkeen.
Muutaman tunnin koulutuksissa olen kokenut kyvyttömyyttä saada asiaani ilmaistua. Vika on aina
kouluttajassa, mutta toisaalta myös oppilaiden ”mindset” voi olla uuden luomista jollain tavalla rajoittava.
Työhyvinvointiin kouluttautuvat ajattelevat asioita ”työhyvinvointitavalla” ja HR-osaajiksi opiskelevat ehkä
liikaa ”HR-tavalla”. Tällä viikolla Seinäjoella oppilaina oli porukka, josta suuri osa oli yritysten johtoa ja
kolmannes yrittäjiä. Ja tällä porukalla rokkasi!
Työhyvinvoinnilla tuottavuutta seminaari
Seinäjoella oli tosiaan 16.5.2017 Työhyvinvoinnilla tuottavuutta seminaari, joka toi paikalle lähes sata
innokasta oppijaa. Seminaari oli osa Tyhyverkosto-X:n https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyhyverkostoxtyoterveytta-tyoturvallisuutta-tyohyvinvointia-verkostoituen-2015-2018/ toimintaa ja sen järjesti
Työterveyslaitoksen vetämän verkoston paikallisina toimijoina Ari Koivuniemi Siipipyörä
http://siippari.com/ Oy:stä ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Tilaisuuden osallistujista lähes 40 % oli
toimitusjohtajia ja johtoryhmän jäseniä, kolmannes yrittäjiä ja loput asiantuntijoita ja henkilöstön edustajia.
Tosi hyvä porukka miettimään työhyvinvoinnin – ja eritoten henkilöstötuottavuuden johtamista.
Johtamisen mindset aloitettiin esikyselyllä
Seminaaria edelsi strategisen hyvinvoinnin johtamiseen pureutunut esikysely, johon osallistujista reilu
puolet vastasi – ja loputkin kävivät kurkistamassa kyselyä siihen vastaamatta. Kyselyn tarkoituksena oli
nostaa osallistujien tietoisuutta seminaarin aiheista ja samalla kartoittaa johtamisen käytänteitä. Varsin
valikoituneen vastaajakunnan tulokset olivat hyviä – 60 % oli määrittänyt työhyvinvoinnille sisällöt,
tavoitteet ja mittarit. Reilun viidenkymmenen vastaajan tuloksista löytyi kuitenkin selkeä johtamisen
logiikka – kun sisältö ja tavoitteet on päätetty, on työhyvinvointi vahvasti johdon strategiatyössä – ja kun
asia on johdon agendalla, tehdään paljon hyviä asioita. Tästä esimerkkinä kuvan 1 tulokset.

Kuva 1. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen merkitys jatkuvan parantamisen mallin käytön
säännöllisyyteen (vas) ja hyvinvointiprojektien aktiivisuuteen (oik).
Seminaarissa rakennettiin johtamisen ketjua
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Valmistelin seminaariin 12 sivuisen työkirjan, jonka mukaan edettiin organisaation strategiasta johtamisen,
johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden osa-alueiden pohdintaan. Johtamisen ketju päättyy asiakashyötyyn,
taloudellisiin tuloksiin ja uudistumiskykyyn.

Kuva 2. Johtamisen ketju henkilöstötuottavuuden ja asiakashyödyn kehittämiseksi.
Ihmisten johtamiselle päätettiin sisällöt, tavoitteet, vastuut ja mittarit
Strategian ja sen toteuttamisen (=työn) vaatimukset määrittävät ihmisten johtamisen sisältöalueet ja
tavoitteet. Yrityskohtaisesti sisällöt voidaan pohtia pelkistetyn kysymyksen kautta: ”Mitä työn laadukas ja
tuloksellinen tekeminen edellyttää ihmisiltä ja työyhteisöltä?” Asiaa lähestyttiin asiakkaitten näkökulmasta,
heillehän työtä tehdään.
Tavoitteiden päättämisen jälkeen oleellista on pohtia yhdessä, miten ne saavutetaan. Tällöin voidaan
samalla sopia eri ihmisten rooleista ja vastuista; johdolla, esimiehillä ja henkilöstöllä on jokaisella oma
erilainen rooli kokonaisuuden kehittämisessä. Roolien määrittämisessä on hyvä vastata kysymykseen: ”Mitä
minä voin omalla toiminnallani tehdä tavoitteen saavuttamiseksi?”
Seminaarissa pohdittiin myös henkilöstötuottavuuden viemistä osaksi johdon strategiatyötä, esimiesten
koulutusta ja kehityskeskusteluja. Samoin pohdittiin esimiesten roolia – mitä he tekevät ja mitkä ovat
heidän nykyiset resurssit osaamisen ja ajankäytön osalta. Näitä keskusteluja kannustin jatkettavaksi
työpaikoilla seminaarin jälkeen.
Mittareista käytiin muutamia selkeyttäviä keskusteluja – mittari sanana tässä yhteydessä ei ole kovin tuttu.
Mutta nyt se tuli tutuksi, mittari löytyy monesti henkilöstötutkimuksesta ja sen vastausten jakaumista. Itse
kannustin kuvaamaan mittaria ”hyvän ja erinomaisen” vastauksen antaneiden %-osuuksina – se on
mielestäni selkeä esitystapa. 60 % motivoituneita on helpompi käsittää, kuin motivaatiokysymyksen
keskiarvo 3,58.
Etelä-pohjalaiset jatkavat johtamisen kehittämistä!
Seminaari oli tosiaan vajaan tunnin alustuksen jälkeen reilun kahden tunnin aktiivinen työskentelyjakso,
jossa johtamisen perusasioita pohdittiin – ja varmasti monessa organisaatiossa jo päätettiinkin. Kannustin
kovasti porukkaa jatkamaan työtä omilla työpaikoillaan, kaikkien osallistaminen on tulosten kannalta
ensisijaisen tärkeää. Toiminta jatkuu tietysti myös yhteisillä kokoontumisilla, mutta tärkein työ tehdään
jokaisella työpaikalla erikseen.
Miksi johtaminen on joskus vaikeaa?
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Bloggauksen lopuksi palaan alkujuonnon tuskaan – miksi johtamissysteemin rakentaminen on joskus niin
vaikeaa. Onko tosiaan niin, että ihmisen ennakkokäsitys asiasta (esim. työhyvinvointi) rajoittaa hänen
luovuuttaan. Asiantuntija ehkä rajaa ajatteluaan oman asiantuntemuksensa alueelle, kun taas johtaja
katsoo kokonaisuutta rajoitteista vapaana. Tätä avointa kokonaisvaltaisuutta koin Seinäjoen tapahtumassa,
ja samaan törmäsin myös Etelä-Savon työhyvinvointiakatemiassa vuosina 2015-2016. Tuolloin kuntien
johtoryhmät pohtivat työhyvinvointia kuntastrategian kautta ja päätyivät tosi kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin
– niistä olen blogannut mm. Kangasniemen http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/kangasniemenmalli-pohjaa-tyhyverkostoxlle osalta aikaisemmin.
Johtamisen ketju antaa hyvän kehyksen henkilöstötuottavuuden johtamiskokonaisuuden rakentamiselle.
Organisaation strategia ja asiakkaalle tuotettu lisäarvo ohjaavat toimintaa – niiden mukaan päätetään
sisällöt, tavoitteet ja eri toimijoiden roolit. Johtaminen on päätöksiä, seurantaa, muutoksia ja tukea
esimiehille ja heidän kauttaan henkilöstölle. Näistä rakentuu henkilöstötuottavuus, joka tuottaa tulokset.
Jokaisella työpaikalla ihmiset tekevät tulokset!
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Blogi_138_Pelolla johtamisen hintalappu 3 miljardia 8.4.2017
Pelolla johtaminen on jälleen ajankohtainen, kiitos Pelolla johtaminen on perseestä kirjan ja näytelmän.
Näytelmä sai ensi-iltansa 29.3.2017 ja olin mukana katsomossa. Näytelmä toi esiin useita tosielämän
kohtauksia lähtien parvekejohtamisesta päätyen etusormijohtamiseen. Aihe oli esillä myös radiossa tällä
viikolla Mikä maksaa ohjelmassa Maarika Mauryn (https://twitter.com/MaarikaMaury) ja Jyri Kansikkaan
(https://twitter.com/JyriKansikas) haastattelun kera – haastattelu on muuten kuultavissa YLE Areenassa
(http://areena.yle.fi/1-3983677 ).
Mitä pelolla johtaminen maksaa?
Juho-Pekka Rantalan haastattelussa pohdittiin pelolla johtamisen hintaa ja asiaan toi oman näkemyksensä
Mauryn ja Kansikkaan ohella myös TEM:n strategiajohtaja Antti Joensuu
(https://twitter.com/AnttiJoensuu). Arviot liikkuivat miljardien, ehkä kymmenien suuruusluokassa ja
perusteena oli lähinnä pelolla johtamisen aiheuttamat ongelmat sairauspoissaolojen muodossa. Toki esiin
tuli myös työteho, johon itse kohdistin analyyttisen sormeni.
Vuonna 2015 tein yhdessä Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa Eteran aineiston pohjalta tutkimuksen
Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala, jossa mallinsimme henkilöstötuottavuuden ja löysimme
sille myös vahvan yhteyden yritysten talouslukuihin. Kun rakennusalan tulokset suhteutettiin kaikkien
toimialojen yrityksiin, voitiin laskea henkilöstötuottavuuden kasvupotentiaaliksi 9 mrd€:n käyttökatteiden
lisäys.
Rakennusalan tutkimuksesta hintalapun suuruusluokka
Tutkimusraportin tärkein tulos pelolla johtamisen teeman suhteen on esimiesten tunnejohtamisen yhteys
henkilöstötuottavuuteen (Raportti, sivu 10
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuus_ja_eurot_%E2
%80%93_case_rakennusala.pdf ). Tulos osoittaa, että huono tunnejohtaminen puolittaa
henkilöstötuottavuuden ja erinomainen tunnejohtaminen nostaa sitä kolmanneksella. Tunnejohtaminen
koostui esimiehen kuuntelun ja keskustelun, kannustamisen, oikeudenmukaisuuden kyvyistä sekä
tyytyväisyydestä esimiehen johtamistapaan. Oman tulkintani mukaan näin määritelty tunnejohtaminen on
parhaimmillaan hienoa ihmisten tukemista ja heikoimmillaan pelolla johtamista.
Kun henkilöstötuottavuus suhteutetaan käyttökate-euroihin, päästään käsiksi pelolla johtamisen
talousvaikutuksiin. Kuvassa 1 on yhteenveto tunnejohtamisen tasoluokkien vaikutuksesta yritysten
käyttökatteisiin, siis niiltä osin mitä henkilöstötuottavuudella käyttökatteisiin vaikutetaan.
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Kuva 1. Tunnejohtamisen yhteydet käyttökatteisiin henkilöstötuottavuuden kautta.
Kuva 1 osoittaa, että suora negatiivinen hintalappu pelolla johtamiselle on 3 mrd€ vuodessa. Jos tähän
lisätään hyvin realistinen kasvupotentiaali, päästään yhteensä 8 miljardiin euroon. Tuo 5 mrd€ koostuu
siitä, että kaksi alinta tunnejohtamisen tasoa kehittyisi keskitasolle ja sen kautta käyttökatteet nousisivat.
Pelolla johtaminen maksaa 3 mrd€ vuodessa – ilolla johtaminen tuottaa 20 mrd€!
Kuvan 1 laskelma pohjautuu vuoden 2014 koko yrityskannan eri toimialojen tilinpäätöstietoihin ja se ottaa
huomioon henkilöstötuottavuuden merkityksen tuloksen muodostumisessa. Ja onhan tulos aika tyly –
heikoin kolmannes aiheuttaa kolmen miljardin menetykset. Mutta jos asiaa katsotaan positiivisilla
silmälaseilla, tuottaa paras 2/3-osaa yrityksistä 20 mrd€ hyvää!
Nämä kansalliset tunnusluvut voisivat olla hyvä pohja suomalaisen johtajuuden kehittämiselle – ei sitä
huvin vuoksi tehdä, vaan taloudellisen tuloksen takia!
Henkilöstötuottavuus koostuu motivaatiosta, osaamisesta ja työkyvystä
Henkilöstötuottavuuden laskukaava on motivaatio x osaaminen x työkyky ja sen yksikkö on nollasta sataan
vaihteleva henkilöstötuottavuusindeksi, HTI. Kuva 1 osoittaa, että tunnejohtamisen alimmalla tasolla HTI oli
arvoltaan 26 – kun yritysten keskiarvo on 49. Tuo 26 tarkoittaa käytännössä sitä, että 30 % ryhmään
kuuluvista on motivoituneita työhönsä – luku ylimmässä ryhmässä on 80 %. Vastaavasti omaan työhönsä
kykenee vaikuttamaan 40 % alimman ryhmän ihmisistä – luku ylimmässä ryhmässä on 80 %. Nämä luvut
konkretisoivat hyvin huonon tunnejohtamisen – siis pelolla johtamisen – vaikutukset työyhteisössä. Pelolla
johtaminen on todella perseestä – myös eurojen näkökulmasta.
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Blogi_139_Innostusta Etelä-Savossa 22.4.2017
Tämän viikon torstaina (20.4.2017) singahdin Mikkeliin, jossa järjestettiin Innostuksen iltapäivä tilaisuus.
Tavoitteena oli saada Etelä-Savon työpaikat hyvästä paremmaksi – ja siihen saatiin hyvä alku! Tilaisuus oli
osa TYHY-verkostoX:n toimintaa ja sen järjestäjinä olivat verkoston paikalliset dynamot Minna Lehesvuori ja
Tarja Kyllönen, tietysti Työterveyslaitoksen tuella. Tilaisuuden innostavan hengen viimeisteli juontaja
Tuulevi Aschan.
Innostavia yritystarinoita
Tärkein osa tilaisuutta oli paikallisten yritysten tarinat innostuksesta ja työhyvinvoinnista. Mölnlycken HSE
Specialist Jarkko Tujula kertoi terveysjohtamisesta ja siihen liittyvistä ihmisten aktivoinneista. Hyviä
kokemuksia laajasta tarjonnasta ja asiantuntijayhteistyöstä, esimerkkeinä InBody -mittaukset ja
liikuntakokeilut ja -kampanjat. Haasteitakin toki on, aktiiviset ihmiset osallistuvat aina ja ne passiivisemmat
jäävät kotiin. Kommentaattorina toin esiin henkilökohtaisen terveystilin, joka olisi terveyden ja
hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa luotava elinikäinen urakka oman terveyden edistämiseksi. Terveystilin
puitteissa ihminen pysähtyisi aina muutaman vuoden välein pohtimaan omaa terveyttään ja etsisi siihen
ratkaisuja ja tukea asiantuntijoilta.
Etelä-Savon työterveys Oy:n palvelupäällikkö Ulla Honkamaa kertoi palvelevasta johtamisesta, jonka ideana
on tukea kokonaisvaltaisesti palvelutyötä tekevää henkilöstöä. Kuudella paikkakunnalla toimivan, noin 50
henkilön yrityksissä tehdään paljon yhdessä sekä töissä, että vapaa-ajalla. Panostaminen toisten
tuntemiseen ja hyvän yhteishengen luomiseen tuo tulosta laadukkaan asiakastyön ja asiakastyytyväisyyden
kautta.
Marski Data Oy:n markkinointipäällikkö Marjo Rietz kertoi hyvän työn arjesta. Marski Data on kutsunut
itseään työrauhanturvaajaksi, he varmistavat, että asiakkaiden IT-ratkaisut toimivat. Tämän toteuttamiseksi
oma toiminta on tiimeittäin itseohjautuvaa ja avointa. Perheenomaisuus ja hyvä fiilis kuvaavat Marski
Datan yrityskulttuuria. Kulttuurin tukemissa tärkeää on ensiaskel, eli rekrytointi – töihin halutaan hyvin
porukkaan sopivia ammattilaisia. Ihmisten palkitseminen tukee osaltaan yrityskulttuuria, henkilöstö
äänestää keskuudestaan vuoden työntekijän.
Tutkittua tietoa Etelä-Savosta
Omassa alustuksessani toin esiin innostuksen merkityksen henkilöstötuottavuudelle ja sen kautta
taloudelliselle tulokselle. Innostus (=motivaatio) on yksi osa henkilöstötuottavuuden kaavassa:
henkilöstötuottavuus = motivaatio x osaaminen x työkyky.
Strateginen hyvinvointi 2016 tutkimus kartoitti vastanneiden organisaatioiden henkilöstötuottavuutta ja
Etelä-Savostakin vastaajia löytyi riittävä määrä. Kuvassa 1 esitetään tulokset, joissa Etelä-Savon ja
Uudenmaan lisäksi olen yhdistänyt muut maakunnat Etelä-Savosta etelään ja pohjoiseen sijoittuviin
ryhmiin.
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Kuva 1. Henkilöstötuottavuuden keskiarvot eri alueilla.
Kuvan 1 mukaan henkilöstötuottavuus oli Etelä-Savossa hieman alhaisempi, kuin muilla alueilla. Ei
mitenkään paljon, mutta hieman. Syy tähän paljastuu kuvasta 2.
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Kuva 2. Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden sekä ilmapiirin ja esimiestyön keskiarvot alueilla.
Kuva 2 sen siis kertoo: motivaatio on Etelä-Savossa kehnompi, kuin muilla alueilla. Innostuksen iltapäivä tuli
siis ihan tarpeeseen! Muilla osa-alueilla eteläsavolaiset organisaatiot olivat samalla tasolla, kuin muut –
työkyvyssä ja esimiestyössä jopa parhaita.
Miten motivaatio saadaan nousemaan?
Tilaisuuden yritysesimerkit antoivat innostuksen – motivaation kehittämiselle hyvän näkökulman: kyse on
kokonaisvaltaisesta toiminnasta rekrytoinnista alkaen. Avoimuus, luottamus ja ihmisten osallistumisen
mahdollistaminen ovat organisaatiotasolla innostuksen kehittämisen kulmakiviä. Kävin asiasta myös
muutamia henkilökohtaisia keskusteluja ja voin nuo keskustelut tiivistää kuvaan 3, joka on Guy Ahosen
kanssa kirjoittamastani Strategisen hyvinvoinnin johtaminen -kirjasta.
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Kuva 3. Esimerkki motivaation kehittämisen kokonaisuudesta johtamismatriisin muodossa.
Kuva 3. kertoo motivaation kehittämisen tavoitteen, mittarin ja prosessin omistajan. Toiminnassa tärkeintä
on poistaa ihmisiä harmittavat ja häiritsevät turhat asiat. Erittäin pitkäjänteisessä johtamistyössä
motivaation kehittämisen osa-alueita voivat olla omaan työhön vaikuttaminen, hyvä esimiestyö,
oikeudenmukainen palkitseminen ja yhteisöllisyyttä kehittävät henkilöstöedut. Nämä valinnat kuvaavat
hyvin sitä, että motivaatio ei kehity yksittäisillä tempuilla, vaan pitkäjänteisellä työllä. Tärkeää on myös
varmistaa johdon ja esimiesten osaaminen motivaation johtamisessa.
Innostuksen iltapäivästä innostuneeseen arkeen
Tilaisuus Mikkelissä onnistui todella hyvin, porukka oli innolla mukana! Haasteena on viedä innostus ja sen
kehittäminen työpaikoille. Oma näkemykseni tässä tiivistyy kuvan 3 johtamismatriisiin – motivaatiota
voidaan johtaa, kunhan se paloitellaan konkreettiseksi tekemiseksi. Tähän työhön löytyy työvälineitä
kotisivuiltani
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Blogi_140_Henkilöstötuottavuus vähentää sairauspoissaoloja 27.4.2017
Raha on aina mielenkiintoinen keskustelunaihe – myös yritysten henkilöstöasioissa. Palkoista Suomessa ei
juuri puhuta, keskustelu tiivistyy yleensä työkyvyn puutteiden kustannuksiin. Itse olen nostanut esiin
henkilöstötuottavuuden ja sen mittaamisen – ihmiset tekevät tuloksen ja sillä on euromääräinen arvo!
Henkilöstötuottavuus tuottaa tulosta
Pääsin kaksi vuotta sitten tutkimaan rakennusalan henkilöstötuottavuutta yhdessä Guy Ahosen ja Tomi
Hussin kanssa. Eteran isojen aineistojen kautta pääsimme yhdistämään henkilöstötuottavuuden yritysten
tuloslaskelman tietoihin. Kolmenkymmenenkolmen rakennusalan pk-yrityksen aineisto (lue raportti) tuotti
selkeän tuloksen: heikon henkilöstötuottavuuden yrityksissä käyttökatetta kertyi 5000€ henkilöä kohden
vuodessa, keskitason yrityksissä summa oli 9000€ ja erinomaisen henkilöstötuottavuuden firmoissa
käyttökatetta kertyi 14000€ /henk/v! Johtopäätöksemme oli selkeä
Kun ihmisten osaaminen, motivaatio ja työkyky ovat hyvällä tasolla, tekevät he lähes kolminkertaisen
käyttökatteen!
Miten henkilöstötuottavuus heijastuu sairauspoissaoloihin?
Sairauspoissaolot ovat työkyvyn mittari ja oleellinen osa työkykyjohtamista. Pitkissä sairauspoissaoloissa on
aina kyse sairaudesta ja sen tehokkaasta hoitamisesta ja ennaltaehkäisemisestä. Lyhyiden, muutaman
päivän sairauspoissaolojen suhteen moni on epäileväinen -niistä osa saattaa johtua työhön, johtamiseen ja
motivaatioon liittyvistä seikoista. Tällöin olisi luontevaa, että hyvissä työyhteisöissä sairauspoissaoloja on
vähemmän, kuin kehnosti toimivissa.
Testasin tätä ajatusketjua Strateginen hyvinvointi 2016 tutkimuksen 400 organisaation aineistolla.
Tutkimuksessa vastaajat kertoivat henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn tilan, sekä kirjasivat
organisaationsa sairauspoissaoloprosentin. Kun vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään, oli tulos selvä –
henkilöstötuottavuus vähentää sairauspoissaoloja.
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Kuva 1. Sairauspoissaoloprosentti henkilöstötuottavuuden mukaan jaetuissa organisaatioryhmissä.
Kuvan 1 tulos oli selkeä ja hyvin looginen
Kun ihmisten osaaminen, motivaatio ja työkyky ovat hyvällä tasolla, sairastavat he 40 % vähemmän,
kuin heikon osaamisen, motivaation ja työkyvyn omaavat ihmiset!
Tulos on selvä – ja itsestään selvä!
Tutkimuksen tulos on selkeä ja tilastollisesti merkitsevä. Kun asiaa pohtii henkilöstötuottavuuden
määritelmän kautta, on se itsestään selvä: hyvä osaaminen, motivaatio ja työkyky kannattavat ihmistä ja
hänen terveyttään. Huono osaaminen, motivaatio ja eritoten työkyky altistavat ja jopa aiheuttavat
sairauksia.
Makrolukujen laskentaa
Tein laskentaa sairauspoissaolojen vähenemisen vaihtoehdoilla ja 350 euron päivähinnalla. Jos kävisi niin,
että kaikkien organisaatioiden sairauspoissaolot kohenisivat parhaiden tasolle – siis 3,0%:iin – saataisiin
säästöjä 1 mrd euroa! Tämä on kuitenkin varsin epätodennäköinen skenaario.
Toisessa laskuharjoituksessa oletin, että keskitason firmat pääsevät hyvien tasolle (4,1 % ➔ 3,0 %) ja
vastaavasti heikon henkilöstötuottavuuden firmat keskitasolle (4,7 % ➔ 4,1 %). Tällöin kustannuksia
säästettäisiin 635 M€ - ihan iso summa sekin. Ja kova, mutta realistinen tavoite yrityksille.
Henkilöstötuottavuuden kasvupotentiaalin laskenta tuo näihin makrolukuihin mielenkiintoisen lisän. Kun
sovelsin rakennusalan tutkimuksen tuloksia koko yrityskuntaan SH 2016 tutkimuksen jakaumilla ja
henkilöstötuottavuustuloksilla, pääsin koviin lukuihin. Ensimmäinen skenaario (kaikki kehittyvät parhaiden
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tasolle) tuottaisi 6,4 mrd€, kun taas toisen skenaarion (heikot keskitasolle ja keskitaso hyvälle tasolle)
loppusumma oli 4,5 mrd€. Ero sairauspoissaolojen kustannussäästöihin on yli 6-kertainen.
Henkilöstötuottavuuden kasvupotentiaali on 6-kertainen verrattuna sairauspoissaolojen
kustannussäästöjen potentiaaliin – mutta nehän voivat toteutua molemmat!
Niin tosiaan – molemmat voivat toteutua hyvän johtamisen ja johtajuuden kautta!
Tekemäni laskelmat perustuvat henkilöstötuottavuuden kasvuun ja sen mukanaan tuomiin taloudellisiin
hyötyihin. Jos henkilöstötuottavuus kehittyisi tosi huimasti, saisimme 1 mrd€:n kustannussäästöt
vähentyneiden sairauspoissaolojen kautta – ja samalla 6,4 mrd€ lisän yritysten käyttökatteisiin. Perinteisen
Elon laskuopin mukaan tuo tekee yhteensä 7,4 mrd€. Realistisilla, mutta toki kovilla tavoittella voidaan
saavuttaa 635 M€:n kustannussäästö ja 4,5 mrd€:n kasvu käyttökatteisiin. Olisihan tuokin 5,1 mrd€ melkoinen ruiske Suomen elinkeinoelämälle.
Makroluvut ovat teoriaa – käytäntö tehdään jokaisessa yrityksessä erikseen!
Esittämäni tutkimustulokset ja niistä johdetut laskelmat ovat täysin oikeita, mutta toki teoriaa. Käytäntöön
tämä teoria saadaan yrityksissä hyvän johtamisen ja johtajuuden kautta. Asioille pitää päättää tavoite ja
toimintavastuut, asioita pitää mitata ja analysoida. Itse puhun johtamisen ketjusta ja sen jokaisen askelman
hyvästä toteuttamisesta. Strategian vaatimusten mukaiset tavoitteet ihmisten johtamiselle, hyvät
esimiehet ja osaavat ja motivoituneet ihmiset tuottavat tulosta.
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Blogi_141_Asiakas arvostaa henkilöstötuottavuutta 9.5.2017
Henkilöstötuottavuus on ihmisten osaamisen, motivaation ja työkyvyn yhdistelmä ja sillä on tutkitusti
positiivinen vaikutus liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Henkilöstötuottavuuden kehittäminen koetaan
yrityksen sisäiseksi asiaksi, mutta kyllä asiakkaat arvostavat sitä kaikkein eniten! Henkilöstötuottavuuden
hyvä taso tuo paitsi taloudellista tulosta, myös hyvän asiakaskokemuksen. Ja se taas kiinnittää luontevasti
asiakkaat pitkään asiakassuhteeseen.
Lähtökohtana liiketoiminnan vaatimukset
Johtamisen ketjun lähtökohtana on tukea ihmisiä liiketoiminnan vaatimissa kyvykkyyksissä. Jos työ on
intensiivistä asiakaspalvelua, tuetaan asiakaspalvelun vaatimia asioita, jos työ vaatii tiimityötä ja fyysistä
kuntoa, tuetaan niitä. Työn vaatimukset määrittävät ihmisten johtamisen sisältöalueet ja tavoitteet.
Yrityskohtaisesti sisällöt voidaan pohtia pelkistetyn kysymyksen kautta: ”Mitä työn laadukas ja tuloksellinen
tekeminen edellyttää ihmisiltä ja työyhteisöltä?” Asiaa kannattaa lähestyä asiakkaitten näkökulmasta,
heillehän työtä tehdään.

Johtamisen selkeys mahdollistaa hyvät tulokset
Tavoitteiden päättämisen jälkeen oleellista on pohtia yhdessä, miten ne saavutetaan. Tällöin voidaan
samalla sopia eri ihmisten rooleista ja vastuista; johdolla, esimiehillä ja henkilöstöllä on jokaisella oma
erilainen rooli kokonaisuuden kehittämisessä. Roolien määrittämisessä on hyvä vastata kysymykseen: ”Mitä
minä voin omalla toiminnallani tehdä tavoitteen saavuttamiseksi?” On selvää, että ylin johto on vastuussa
kokonaisuudesta ja että esimies on vastuussa asioiden toteutumisesta omassa yksikössään. On selvää
myös, että ihmisillä on omat vastuunsa – ne kannattaa keskustella ja kirjata ylös.
Hyvä työ tehdään osaamisen, motivaation ja työkyvyn avulla
Johtamisen ketjun tavoitteet ihmisten johtamisessa kannattaa määrittää tosi tarkasti, työn tekemisen
ydinasioihin pureutuen. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin puhua osaamisen, motivaation ja työkyvyn
kehittämisestä ja tukemisesta. Osaamisessa voidaan erotella alan yleinen ammattitaito ja se asiakkaan
kaipaama pieni extra, joka tekee asiakaskokemuksesta täydellisen. Monessa ammatissa se tarkoittaa työn
hyvän teknisen suorittamisen rinnalla aikataulujen pitämistä, luontevaa asiakaspalvelua ja asiakkaan
puolesta toiminnan kehittämistä. Kehittämisen pienet purot löytyvät käytännön työssä, niiden löytämiseen
kannattaa ihmisiä kannustaa. Ihmiset ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita!
Motivaatio kasvaa asiakashyödyn ja avoimen keskustelun kautta
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Motivaatio ja sitoutuminen työhön ovat edellä mainitun ”asiakasextran” mahdollistajia. Motivoituneena
teemme kaiken hyvin ihan luonnostaan. Motivaation kehittämiseen kannattaa panostaa kaikin keinoin;
motivaation esteet (turhat ärsytykset) tulee poistaa ja tuoda esiin työn asiakashyöty. Tasapuolinen,
oikeudenmukainen ja kannustava esimiestyö ovat osaltaan tärkeitä motivaation tukijoita – samaa voidaan
sanoa myös hyvästä työyhteisöstä. Motivaatio ja sen tukeminen ovat asioita, joista kannattaa keskustella
ihmisten kanssa sekä kahden kesken, että tiimeissä. Luottamus ja avoimuus ovat näiden keskustelujen
elinehto.
Työkykyyn kannattaa panostaa sekä työssä että vapaa-ajalla
Työkyky on pitkän työuran perusedellytys, ilman työkykyä työnteko loppuu! Jokainen työtehtävä määrittää
pitkälti sen vaatiman työkyvyn, ja sitä voidaan hahmottaa työn fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten
vaatimusten mukaan. Työkyvyn osalta en haluaisi puhua perinteisestä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta,
vaan työkyvyn kehittämisestä. Jos otetaan esimerkiksi joidenkin työtehtävien suuri psyykkinen kuormitus,
on selvää, että työkykyongelmien välttämiseksi tulee ihmisten henkistä kapasiteettia kehittää. Jos taas
fyysiset vaatimukset painottuvat työssä, tulee ihmisen harjoitella – ja tätä eritoten vapaa-ajallaan.
Johtamisen ketju saa energiansa mittareista
Henkilöstötuottavuuden kehittäminen on tavoitteiden ja vastuiden päättämisen jälkeen jatkuvaa
kehittämistä. Tämä kehittäminen vaatii luonnollisesti tietoa siitä, mihin on kulloinkin päästy. Miten
osaaminen on kehittynyt, miten motivaatio muuttunut ja miten asiakaspalaute on yhteydessä näihin.
Tarvitaan tietoa esimiesten johtajuudesta ja työyhteisön toimivuudesta, tarvitaan tietoa työn sujuvuudesta.
Oleellista on myös analysoida, miten positiiviset henkilöstötulokset heijastuvat liiketoiminnan
tunnuslukuihin.
Henkilöstötuottavuuden johtaminen tarvitsee ajantasaista tietoa päätöksenteon perusteiksi. Tarvitaan
kattava, mutta mahdollisimman joustavasti toteutettava henkilöstökysely motivaation, osaamisen, jne
keräämiseksi. Kun nämä tiedot yhdistetään työn laadun, asiakaspalautteen ja talouden tunnuslukuihin,
ollaan henkilöstötuottavuuden johtamisen ytimessä. Saadaan tietoa kokonaisuudesta, analysoidaan ja
tulkitaan sitä yhdessä ja kehitetään työtä paremmaksi. Tämä kehittäminen tuo positiivisia tuloksia niin
henkilöstölle, kuin työnantajallekin. Ja tärkeintä on se, että asiakkaatkin ovat entistä tyytyväisempiä –
asiakkaat arvostavat henkilöstötuottavuutta.
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Blogi_142_Miten sujuu työn tuunaus? 18.5.2017
Osallistuin viime viikolla (10.5.2017) Helsingin Yrittäjien Digiopisto- ja XL-Knowhow -hankkeiden
huippuseminaariin. Pääsin alustamaan osaamisen, motivaation ja työkyvyn merkityksestä tuottavuudelle.
Henkilöstötuottavuudesta oli siis jälleen kyse! Inspiraation tähän blogitekstiin sain kuitenkin työn
tuunaamisesta ja Leanista käydyistä käytäväkeskusteluista. Näiden keskustelujen ydin voidaan kiteyttää
yhteen kysymykseen:

Onko tuunaus aina hyvä?
Olin alustuksessani sitä mieltä, että ei se aina hyvä ole -palaan näkemykseeni kolmen kuvan jälkeen. Ensin
esitän tuloksia tuunauksen ja soveltaen myös Leanin johtamisesta Suomessa.
Johtamisen tiedot strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjasta 2009-2016
Olen tutkinut Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa strategisen hyvinvoinnin johtamista (SHJ)
kuuden tutkimuksen ja 2300 organisaation aineistolla. Tutkimusten kyselylomakkeessa olemme
kartoittaneet mm. SHJ:n tavoitteiden päättämistä ja suunnitelmien tekemistä – siis onko mietitty mitä
kehitetään, mihin halutaan päästä ja miten. Vuosien kuluessa tavoitteista päättäneiden osuus on kasvanut
30 %:sta 43 %:iin. Luvut kirjallisen suunnitelman tehneistä ovat vastaavasti 28 – 36 %. Sekä
tavoitepäätöksen että suunnitelman tehneitä oli 2009-2016 28 % - joka on muuten erittäin vähän! Lukuisat
analyysit ovat osoittaneet näiden peruspäätösten tärkeyden; kun ne on tehty, sujuu loppukin paremmin!
Tutkiakseni tuunausta valitsin kohderyhmäksi nämä parhaat SHJ-organisaatiot – silloin tulkintani ovat aivan
varmasti totta!

Työn sisällön ja osaamisen kehittämisestä on kyse
Tutkimussarjan kyselylomakkeessa emme ole kysyneet erikseen tuunaamisesta emmekä Leanista. Mutta
työn sisällön ja osaamisen kehittämisestä olemme kysyneet. Minkälaisilla tavoitteilla niitä kehitetään
(johdetaan) ja miten perusteellisia suunnitelmia tehdään.
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Kuva 1. Työn sisällön kehittämisen tavoitteet ja suunnitelmat parhaiden SHJ-organisaatioiden joukossa.
Kuva 1 osoittaa, että tavoitteissa on paljon parannettavaa – alle 10 % on päättänyt työn sisällön
kehittämiselle (tuunaamiselle) konkreettisen, mitattavan tavoitteen. Perusteellisen suunnitelman tehneitä
oli 9 %, jostain syystä eniten keskisuurissa organisaatioissa. On myös mielenkiintoista havaita, että
tuunaamisen johtamisen tavoitteellisuus oli pienissä organisaatioissa paremmassa tilassa, kuin
suuremmissa.
Kun yhdistetään työn sisällön kehittämisen tavoitteet ja suunnitelmat, saadaan timanttinen kolmen
prosentin ryhmä, jossa tuunaamisella on määrälliset tavoitteet ja perusteellinen suunnitelma! Siis 3 %
parhaista SHJ-organisaatioista – koko työnantajakentässä luku on tasan YKSI PROSENTTI!
Osaamisen kehittäminen on työn sisällön kehittämistä paremmassa tilassa
Osaamisen kehittämisen tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus olivat parhaiden SHJ-organisaatioiden
joukossa paremmassa tilassa, kuin työn sisällön kehittäminen.
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Kuva 2. Osaamisen kehittämisen tärkeys ja tavoitteet parhaiden SHJ-organisaatioiden joukossa.
Kuva 2 osoittaa, että konkreettinen, mitattava tavoite osaamisen kehittämiselle on 18 %:lla
organisaatioista. Vastaavasti perusteellisen suunnitelman on tehnyt 35 % organisaatioista – siis niistä
parhaista! Määrällinen tavoite & perusteellinen suunnitelma yhdistelmä löytyy 11 %:lta organisaatioista.
Joka kymmenes parhaista SHJ-organisaatioista johtaa osaamista timanttisesti – koko työnantajakentässä
luku on tasan KOLME PROSENTTIA!
Tuunaamista ja Leania johdetaan heikosti
Kyseiset tulokset työn sisällön ja osaamisen kehittämisestä osoittavat, että tuunaamista ja Leania johdetaan
heikosti. Tästä päästään arvioimaan tuunaamisen hyötyjä – onko henkilökohtaisesta työn tuunaamisesta
hyötyä, kun koko ilmiötä ei johdeta lainkaan?
Tuunaamisen hyödyt
Tuunaaminen tai työn muokkaaminen ovat tärkeä juttu meille jokaiselle. Omaan työhön vaikuttaminen
tekee työstä mielekästä ja motivoivaa. Näin omaan työhön vaikuttaminen (tuunaaminen) on tärkeä tekijä
henkilöstötuottavuuden ja sen kautta tuottavuuden kasvattamisessa. Rakennusalan tutkimus (Aura ym
2015) ja lukuisat organisaatiokohtaiset analyysit ovat osoittaneet omaan työhön vaikuttamisen olevat
oleellinen osa henkilöstötuottavuuden kasvua! Siis tuunaamisesta on hyötyä!
Tuunaamisen haitat
Voiko edellisen kappaleen viimeisen huutomerkin jälkeen sanoa, että tuunaamisesta on haittaa? Jos työtä
tuunaa itsenäisesti, ilman esimiehen ja työtovereiden kanssa käytyä keskustelua, voi se olla haitallista. Kun
työn kehittämistä ei juurikaan johdeta koko organisaation tasolla, nousee kunkin oma lähipiiri tärkeäksi.
Oman esimiehen lupa on tuunaamisen ehdoton edellytys – silloin työtä kehitetään koko tiimin kannalta
hyvään suuntaan. Itsenäinen tuunaaminen voi viedä asiakaspalvelun heikommaksi – palvelu eroaa työn
tekijästä riippuen. Tuunaaminen voi myös tarkoittaa sovituista työn prosesseista luopumista – kehno
homma sekin.
Nostetaan työn sujuvuus koko organisaation tavoitteeksi!
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Ratkaisu työn tuunaamisen lisäämiseksi on selkeä: nostetaan työn sujuvuus koko organisaation tavoitteeksi.
Asetetaan työn sujuvuudelle tavoite, joka on selkeä ja mitattava. Tämän tavoitteen rinnalla on tärkeä
seurata liiketoiminnan talouslukujen kehittymistä – nehän ovat se lopullinen tavoite. Olen vakuuttunut työn
muokkaamisen hyödyistä – toisaalta tutkimussarjamme tulokset osoittavat suuria puutteita tuunaamisen
johtamisessa. Tavoitteista päättäminen, eri toimijoiden vastuiden määrittäminen, sekä asianmukaiset
mittarit ovat avain asian kokonaisvaltaisessa edistämisessä.
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Blogi_143_Minna Canth -foorumissa tavataan! 23.5.2017
Kesäkuun puolivälissä, 16.6.2017 minulla on kunnia luennoida Kuopiossa Minna Canth -foorumissa.
Aiheenani on strategisen hyvinvoinnin johtaminen ja sen vaikutus henkilöstötuottavuuteen ja sen kautta
organisaation taloudelliseen suosituskykyyn. Tässä blogitekstissä käyn läpi aiheeni perusteita – näistä
syvennämme sitten kesäkuussa! Jäsennän tekstini johtamisen ketjun mukaan – se on oivallinen tapa
hahmottaa kokonaisuutta!

Johtamisen ketju

Organisaation strategia on lähtökohta strategisen hyvinvoinnin johtamiselle
Yrityksen (ja julkisen tai järjestösektorin organisaation) strategia määrittää aikaansaamisen tavoitteet.
Strategia yksinkertaisuudessaan kuvaa, mitkä ovat ne yrityksen suuret urotyöt, jotka se haluaa toteuttaa.
Strategisia tavoitteita voivat olla taloudelliseen menestykseen, asiakashyötyyn, vastuullisuuteen ja myös
henkilöstöön liittyvät asiakokonaisuudet.
Strategian rinnalla yrityksen toimiala määrittää paljon strategisen hyvinvoinnin johtamisen sisältöjä. Jos työ
on intensiivistä asiakaspalvelua, tuetaan asiakaspalvelun vaatimia asioita, jos työ vaatii tiimityötä ja fyysistä
kuntoa, tuetaan niitä.
Ihmisten johtamiselle tulee päättää sisällöt, tavoitteet, vastuut ja mittarit
Strategian ja sen toteuttamisen (=työn) vaatimukset määrittävät ihmisten johtamisen sisältöalueet ja
tavoitteet. Yrityskohtaisesti sisällöt voidaan pohtia pelkistetyn kysymyksen kautta: ”Mitä työn laadukas ja
tuloksellinen tekeminen edellyttää ihmisiltä ja työyhteisöltä?” Asiaa kannattaa lähestyä asiakkaitten
näkökulmasta, heillehän työtä tehdään.
Tavoitteiden päättämisen jälkeen oleellista on pohtia yhdessä, miten ne saavutetaan. Tällöin voidaan
samalla sopia eri ihmisten rooleista ja vastuista; johdolla, esimiehillä ja henkilöstöllä on jokaisella oma
erilainen rooli kokonaisuuden kehittämisessä. Roolien määrittämisessä on hyvä vastata kysymykseen: ”Mitä
minä voin omalla toiminnallani tehdä tavoitteen saavuttamiseksi?”
Hyvä esimiestyö – johtajuus tukee ihmisten aikaansaamista
Hyvä johtaminen – siis myös esimieheen kohdistuva johtaminen ja tuki – ovat tärkeä askel kohti
henkilöstötuottavuutta ja asiakashyötyjä. Kannustava, osallistava, mutta myös oikeudenmukaisesti jämäkkä
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esimies saa porukkansa tekemään työnsä motivoituneesti ja laadukkaasti. Erityisesti motivaatio ja sen
tukeminen ovat asioita, joista kannattaa keskustella ihmisten kanssa sekä kahden kesken, että tiimeissä.
Luottamus ja avoimuus ovat näiden keskustelujen elinehto.
Henkilöstötuottavuus tekee tuloksen
Henkilöstötuottavuus on osaamisen, motivaation ja työkyvyn yhdistelmä. Osaamisessa voidaan erotella
alan yleinen ammattitaito ja se asiakkaan kaipaama pieni extra, joka tekee asiakaskokemuksesta
täydellisen. Monessa ammatissa se tarkoittaa työn hyvän teknisen suorittamisen rinnalla aikataulujen
pitämistä, luontevaa asiakaspalvelua ja asiakkaan puolesta toiminnan kehittämistä.
Motivaatio ja sitoutuminen työhön ovat edellä mainitun ”asiakasextran” mahdollistajia. Motivoituneena
teemme kaiken hyvin ihan luonnostaan. Motivaation kehittämiseen kannattaa panostaa kaikin keinoin;
motivaation esteet (turhat ärsytykset) tulee poistaa ja tuoda esiin työn asiakashyöty.
Työkyky on pitkän työuran perusedellytys, ilman työkykyä työnteko loppuu! Jokainen työtehtävä määrittää
pitkälti sen vaatiman työkyvyn, ja sitä voidaan hahmottaa työn fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten
vaatimusten mukaan. Työkyvyn osalta en haluaisi puhua perinteisestä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta,
vaan työkyvyn kehittämisestä. Työn edellyttämiä kyvykkyyksiä pitää harjoitella!
Asiakas saa hyvää palvelua ja yritys tulosta – julkisella sektorilla palvelulla on vaikuttavuutta
Johtamisen ketju kulminoituu asiakashyötyyn ja sen kautta yrityksen saamaan taloudelliseen tulokseen.
Hyvä työ tuo mukanaan hyvän asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden ja niiden kautta asiakkaan
sitoutumisen. Pitkäkestoiset asiakassuhteet ovat sekä kestävän kehityksen, että hyvän taloudellisen
tuloksen edellytys.
Palataan näihin ja jatketaan syvemmälle Kuopiossa 16.6.2017
Minna Canth -foorumi järjestetään siis 16.6.2017
Kuopiossa, tervetuloa mukaan. Paikalla on minun
lisäksi muitakin asiantuntijoita ja yritysesimerkkien
kertojia. Musti ja Mirri Oy:n toimitusjohtaja Mika
Sutinen kertoo johtajan roolista työkykyjohtamisessa.
Helsingin kaupungin Työterveyshuolto Helsingin
ylilääkäri Ritva Teerimäki opastaa
työterveyshuoltopalvelujen ostamisessa – miten
palvelua kannattaa tilata. Mukana on myös taiteellisia
elementtejä – asian ohella saamme energiaa ja
esteettisiä kokemuksia.
Lisätiedot Minna Canth -foorumista tämän linkin
kautta. http://snellmankesayliopisto.mobie.fi/zine/106/article-21098
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Blogi_144_ Henkilöstötuottavuus kasvaa johtajuuden kautta 24.5.2017
Työsuhde.NYT! 10.10.2017
muutoksesta ja uudistumisesta
Uudistunut tapahtuma, monipuolinen kattaus työsuhdeasioita 10.10.2017 Crowne Plaza, Helsinki.
Palkanlaskennan, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tärkein kohtaamispaikka jo vuodesta 1991.
Henkilöstötuottavuus kasvaa johtajuuden kautta
Ossi Aura, tieteellinen johtaja, FT, HPM Dashboard Oy
Työelämän kiihtyvässä muutoksessa nousevat esiin isot megatrendit – digitalisaatio ja robotisaatio kärjessä.
Kaikki liikkuu bitteinä pilvessä ja tekoäly hoitaa hommat. Tältähän tilanne vaikuttaa, kun keskustelua
seuraa. Tottahan nuo kaikki ovat, mutta kyllä työelämässä vielä ihmisellekin työtä riittää. Olen nimittäin
vahvasti sitä mieltä, että ihmiset tekevät tuloksen!
Henkilöstötuottavuus on ihmistyön moottori ja aitoäly
Ihmisen – työntekijät, toimihenkilön, asiantuntijan, johtajan – kyvykkyyksistä voisi kirjoittaa paksun kirjan.
Tärkeitä ominaisuuksia löytyy paljon, persoonallisuuden piirteitä myös, ja kaiken lisäksi monet ismit ja
muotitermit lisäävät ihmisten kykyjen moninaisuutta. Kohta vain todellinen asiantuntija tietää, mistä
ihminen ja hänen kyvykkyytensä ovat tehty!
Itse olen asiaa yksinkertaistanut – henkilöstötuottavuus on ihmisen motivaation, osaamisen ja työkyvyn
tulo. Yhdessä tutkijakollegojeni professori Guy Ahosen ja KTT Tomi Hussin kanssa olemme asian noin
määrittäneet. Hyvä motivaatio – ja sen rinnalla sitoutuminen – luovat aikaansaavuutta työhön. Osaaminen
ja oman työn hallinta ovat avaimia asiakkaan tarpeiden täyttämiseen, siis oman strategian toteuttamiseen.
Työkyky taas mahdollistaa työn tekemisen koko työuran ajan, ihan oikealle eläkkeelle asti.
Henkilöstötuottavuutta voidaan mitata
Henkilöstötuottavuus on tarkasti mitattava ilmiö – mittari koostetaan henkilöstön omien kokemusten ja
tuntemusten kautta. Henkilöstötuottavuudelle löytyy vastine myös tuloslaskelmasta – pelkistetysti se on
yrityksen käyttökate. Ahosen ja Hussin kanssa päädyimme henkilöstötuottavuusarvoon, joka lasketaan
henkilöstökulujen ja käyttökatteen summana suhteessa henkilöstökuluihin. Yhden yrityksen seurannassa ja
ison yrityksen yksiköiden välillä käyttökate on hyvä mittari. Toimialasta riippuen ihmistyön vaikutus
käyttökatteeseen luonnollisesti vaihtelee – ja se tekee tästä ilmiöstä todella mielenkiintoisen!
Henkilöstötuottavuutta voidaan johtaa
Henkilöstötuottavuuden johtaminen on selkeä kokonaisuus: päätetään mitattavat tavoitteet motivaatiolle,
osaamiselle ja työkyvylle. Päätetään roolit ja vastuut. Tehdään oikeita asioita, mitataan muutoksia,
analysoidaan vaikuttavuutta, opitaan uutta.
Johtajuus kasvattaa henkilöstötuottavuutta
Hyvä esimiestyö, johtajuus kantaa henkilöstötuottavuutta ylöspäin. Kannustava ja valmentava esimies
tukee motivaatiota ja mahdollistaa hyvän työn hallinnan ja aikaansaamisen tunteen. Vastaavasti huono
pomo voi nollata motivaation ja alentaa osaamisen tunnetta. Hyvä johtajuus on osa esimiehen ja johtajan
ammattitaitoa, jossa on mestari vasta tuhansien tuntien harjoittelun jälkeen. Johtajan pitää harjoitella ja
johtajaa tulee valmentaa!
Henkilöstötuottavuus kasvattaa käyttökatetta
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Rakennusalalla tekemämme tutkimus (Aura, Ahonen, Hussi 2015) löysi henkilöstötuottavuuden ja
käyttökatteen välille selkeän yhteyden. Heikoin henkilöstötuottavuuden yrityksissä käyttökate oli 3%
liikevaihdosta – tulos vastaavasti lähellä nollaa. Hyvän henkilöstötuottavuuden firmoissa käyttökate oli 9% ero euroissa oli kolminkertainen (5000€/hlö vs. 15000€/hlö). Vastaavia yhteyksiä olen löytänyt muilta
toimialoilta ja isojen yritysten yksiköiden väliltä.
Julkisella sektorilla taloudellisen tuloksen maksimoiminen ei ole tavoite, eikä sen kautta hyvä mittari
henkilöstötuottavuudelle. Asiakastyön laatu ja eritoten vaikuttavuus ovat hyviä henkilöstötuottavuuden
rinnalla seurattavia mittareita.
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Blogi_145_On vain yhtä johtamista 29.5.2017
Johtaminen on taas mielessäni tätä blogitekstiä kirjoittaessa, siis sanan englanninkielissä management mielessä. Koko ajanhan se mielessä on – mutta viime viikon työpaja antoi mahdollisuuden keskinäiseen
sparraukseen asiasta.
Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti nimittäin 24.5.2017 työpajan joulukuussa 2016 pidetyn Kestävä
työelämä, tuottavuus ja menetetyn työpanoksen kustannukset -työpajan tulosten jatkotyöstämiseksi.
Tilaisuus keräsi yhteen suuren määrät työelämän eri osa-alueiden asiantuntijoita. Työpajaa alusti upealla
alustuksellaan (https://www.slideshare.net/PauliForma/tykyky-tulevaisuuden-tyelmss) Pauli Forma, jonka
esityksen kalvo 28 veti yhteen vanhan ja uuden johtamisen luonnehdinnat työkyvyn ja työhyvinvoinnin
alueilla. Forman näkemykset saivat täyden tukeni!
Työskentelyvaiheessa pääsin pohtimaan kokonaisuuden johtamista Riitta Saunin fasilitoimana yhdessä Pauli
Forman, Tomi Hussin ja Krista Pahkinin kanssa. Keskustelu oli vilkasta ja viralliset yhteenvedot niistä tulevat
aikanaan. Nostan tässä esiin muutaman oman ajatukseni, joita työpaja herätteli. Korostan, että alla
kirjaamani mietteet ovat minun – aktiivinen ryhmä herätteli ajatuksiani.
Olemmeko me asiantuntijat liian vaikeaselkoisia?
Työelämän kehittämistä niin kansallisella tasolla kuin organisaatioissakin kuvastaa monen asiantuntijuuden
kokonaisuus. Erittäin positiivisella tavalla Suomessa on kovia asiantuntijoita osaamisen kehittämisessä,
työkyvyssä, muutosjohtamisessa, coachingissa, rekrytoinnissa, jne. Ja hyvä niin – kova asiantuntemus on
hyvä ja välttämätön asia! Isoissa organisaatioissa tämä heijastuu usein eri toimintojen eriytymiseen; on
HRM-yksikkö, on HRD-tiimi, on työsuojelutoimikunta ja -vastaavat, on laaturyhmä, jne, jne.
Nämä kaikki asiat ovat tärkeitä, ja niitä tulee johtaa – kuvassa 1 alla kooste eri osa-alueiden
johtamisteemoista. Voi kai rehellisesti kysyä – myös itseäni peiliin katsoen – olemmeko me asiantuntija
tehneet omasta asiastamme niin tärkeän ja vaikeaselkoisen, ettei siitä ota selvää, kuin toinen
huippuasiantuntija. Asioillemme kasvaa pikkuhiljaa elämä, joka tangeeraa liiketoimintaa usein hyvin
hipaisten. Perustelumme asiamme edistämiselle ovat timanttiset alan käytännön kokemuksen, tutkimuksen
tai alaa linjaavan lain kautta. Mutta miten ne tukevat ja kehittävät liiketoimintaa, se meidän kannattaisi
aina selkiyttää.
Johtoa ei voi sitouttaa!
Johdon sitouttaminen on vanha suosikkiteemani – se nimittäin nousee esiin kaikkien seminaarien ja
kongressien loppuyhteenvedoissa. ”Tämä asia etenisi paremmin, kun vaan johto sitoutuisi siihen” – näinhän
se lause menee. Ja kuitenkin johdon tehtävän on johtaa organisaatiota kestävään menestymiseen. Johtajat
ovat aktiivisia ja eteenpäin pyrkiviä – ei heitä tarvitse sitouttaa -ei ainakaan työelämän eri osa-alueiden
asiantuntijoiden toimesta.
Johdon ykkösvastuusta strategisen hyvinvoinnin johtamisessa olen blogannut vuosi sitten:
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/-johtajan-merkitys-strategisessa-hyvinvoinnissa. Pelkistetysti
voi sanoa, että isoissa organisaatioissa, joissa ykkösvastuu on toimitusjohtajalla, panostetaan enemmän
liiketoiminnan vaatimiin asioihin, kun taas HR-johtajan johtamissa panostus on enemmän työhyvinvoinnin
ja työkyvyn alueilla.
Oma lähtökohtani on tuottaa johdolle selkeää tietoa eri työelämän osa-alueiden merkityksestä
liiketoiminnan tuloksellisuudelle ja kestävälle kehittymiselle. Lähden näissä perusteluissa
henkilöstötuottavuuden ja liiketoiminnan tunnuslukujen analyysista – ihmiset tekevät tuloksen. Ja tietysti
henkilöstötuottavuuden taustalla on hyvä johtajuus ja kokonaisuuden tavoitteellinen johtaminen.
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On vain yhtä johtamista
Takaisin tämän bloggauksen otsikkoon – on vain yhtä johtamista. Tämä oli lausahdukseni työpajan
ryhmätyön lopussa. Organisaatioita johdetaan johtoryhmässä ja sen kokousten agenda määrittää
johtamisen sisällön. Jos johtoryhmän agendalla on vakiona myynnin ja liikevaihdon tunnusluvut – silloin
niitä johdetaan. Jos agendalla on jatkuvasti osaamisen, motivaation ja vaikkapa tuotekehityksen raportit –
silloin niitäkin johdetaan. Olen tässä analyysissani erittäin rehellinen ja jopa tyly – vain jatkuva raportointi –
seuranta – ohjaus on todellista johtamista. Kaikki muu on projektien raportointia tai satunnaista asioiden
esiin nostamista.

Kuva 1. Otos työhön, työelämään ja liiketoimintaan liittyvistä johtamistermeistä.
Kuva 1 syntyi viiden minuutin pohdinnan ja kymmenen minuutin googlauksen (hakusana ”johtaminen”)
tuloksena. Kuvassa on lähes 30 erilaista johtamista – ja siitä puuttuu varmaan vielä toinen mokoma. Kaikki
ovat tärkeitä asioita organisaation toiminnan eri vaiheissa – haasteena on rakentaa kaikesta tästä yksi
johtaminen.
Merkittävin yhden johtamisen innovaatio maailmassa on ollut Kaplan & Nortonin Balanced Scorecard, joka
1990-luvun puolivälissä levisi Suomeenkin kulovalkean tavoin. BSC:ssa tiivistyy yhteen talous-, asiakas-,
prosessi- sekä osaamisen / kasvun näkökulmat johdolle helposti seurattavaan ja analysoitavaan muotoon.
BSC on hyvä konsepti, jonka toteuttamisessa vain on kokemukseni mukaan kaksi ”valuvirhettä”. Ensinnäkin
jokaiseen neljään boxiin tungetaan liikaa mittareita ja toiseksi eri osa-alueiden seurannan (johtamisen)
rytmi on liian erilainen. Taloutta ja asiakasmittareita seurataan jopa päivittäin, prosesseja silloin tällöin ja
henkilöstön osaamista ja kasvun elementtejä vuosittain. Tähän ”eritahtisuuteen” muuten Pauli Formakin
kiinnitti huomiota työpajan alustuksessaan.
Johtamisen ketju on yksi vaihtoehto
Johtamisen ketju on yksi vaihtoehto johtamisen selkeyttämiseksi – ainakin ihmisten johtamisen
näkökulmasta. Olen rakentanut johtamisen ketjua innovoinnin ja tutkimustulosten kautta – niitä olen
saanut vuosina 2009 – 2016 yhdessä Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa. Kuten kuva 2
osoittaa, kaikki lähtee organisaation strategiasta ja sen toteuttamisen edellyttämistä ihmisten
kyvykkyyksistä. Näitä johdetaan ja viedään käytäntöön johtajuuden avulla. Ihmisten osalta
henkilöstötuottavuus on se juttu, se ratkaisee tulokset – olivat tulokset sitten asiakaskokemukseen tai
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talouteen liittyviä. Ja yksi tulos on myös ihmisten ja organisaation uudistumiskyky, joka turvaa
organisaation tulevaisuuden.

Kuva 2. Johtamisen ketju.
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Blogi_147_Ohjaavatko arvot johtamista 15.6.2017
Arvot ovat olleet esillä viime aikoina (kesäkuun 10-14 päivinä 2017) eritoten valtakunnanpolitiikassa – kiitos
Sipilän, Orpon ja Perussuomalaisten välisen keskustelun. Onpa arvoista puhuttu myös Perussuomalaisten –
uusien ja vanhojen – kesken! Tämä innoitti minua tutkailemaan, miten arvot heijastuvat johtamiseen.
Analyysin pohjaksi kaivoin esiin strategisen hyvinvoinnin johtamisen tietokannan vuosilta 2010-2016 ja
sieltä löytyvät kaksi tuhatta organisaatiota.
Jos asia on tärkeä – on se arvojen mukainen
Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa keräämäni tutkimusaineisto perustuu organisaatioiden
johdon ja henkilöstövastaavien antamiin vastauksiin. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli ”Onko
yrityksessänne määritelty mitä työhyvinvoinnin kokonaisuuteen sisältyy?” Vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja
ei. Ne vastaajat, jotka vastasivat ”kyllä” saivat toisen kysymyksen vastatakseen: ”Miten työhyvinvoinnin
SISÄLTÖ on määritetty yrityksessänne virallisissa dokumenteissa ja miten olette priorisoineet eri osa
alueita?” Tässä vastausvaihtoehtoja oli viisi ”ei lainkaan tärkeästä” ”erittäin tärkeään”. Tärkeys osoittaa,
miten vahvasti eri asiat kuuluvat organisaation arvoihin. Tutkimuksessa ei siis kysytty organisaatioiden
arvoja suoraan, vaan nyt tulkitsen asian tärkeyden heijastavan, miten vahvasti se liittyy organisaation
arvoihin.
Tarkastelukohteeksi henkilöstötuottavuuden osa-alueet
Henkilöstötuottavuus on oikein sopiva tarkastelukohde tähän arvoanalyysiin. Henkilöstötuottavuushan
koostuu osaamisen, motivaation ja työkyvyn tulona ja kehittyäkseen tulee näitä kaikkia johtaa
määrätietoisesti. Johtamisen (managementin) perusasioita ovat tavoitteen asettaminen ja suunnitelman
tekeminen. Näitä analysoin – miten konkreettisia tavoitteita oli asetettu ja miten perusteellisia
suunnitelmia tehty.
Osa-alueiden tärkeys heijastuu tavoitteisiin
Osaamisen, työkyvyn ja motivaation koettu tärkeys näkyy tavoitteen konkreettisuuden nousuna. Kuva 1
osoittaa, että osaamisen kohtalaisen tärkeäksi määrittäneistä organisaatioista 9 % oli asettanut määrällisen
tavoitteen. Osaamisen tärkeäksi määrittäneillä luku oli 14 % ja erittäin tärkeäksi määrittäneillä 29 %.
Selkeät askelmat: mitä tärkeämpi osaaminen oli, sitä paremmin tavoite päätettiin. Toki määrällisen
(mitattavan) tavoitteen asettaneita pitäisi olla 100%.

Sivu 87
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Kuva 1. Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden koetun tärkeyden merkitys tavoitteen konkreettisuudelle.
Työkyvyn osalta trendi oli saman tyyppinen, kuin osaamisessa – tärkeyden kasvu heijastui tavoitteen
konkreettisuuden kasvuna. Motivaation osalta mitattava tavoite oli kaikissa tärkeysryhmissä kymmenen
prosentin luokkaa, tärkeyden kasvu heijastui laadullisen tavoitteen asettaneiden organisaatioiden osuuden
lisääntymisenä.
Tärkeys näkyy myös suunnitelmien tasossa
Eri osa-alueiden koettu tärkeys (arvo) näkyy luonnollisesti myös tehtyjen suunnitelmien tasossa; mitä
tärkeämpi asia on, sitä enemmän tehdään perusteellisia suunnitelmia. Osaamisen ja työkyvyn erittäin
tärkeäksi määrittäneistä organisaatioista lähes puolet tekevät perusteellisen suunnitelman – hyvä homma!
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Kuva 2. Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden koetun tärkeyden merkitys suunnitelman tasolle.
Toisin kuin osaamisen ja työkyvyn osalta, motivaation suunnitelmissa on suuria puutteita – vain muutama
organisaatio sadasta tekee motivaation kehittämiseksi perusteellisen suunnitelman. Tämä kaipaa
parannusta – ja paljon!
Henkilöstötuottavuuden johtamisessa on tosi hyviä erittäin vähän
Kun kuvien 1 ja 2 tulokset yhdistetään, päästään kiinni parhaisiin organisaatioihin. Nämä organisaatiot
asettavat mitattavan tavoitteen ja tekevät perusteellisen suunnitelman – mikä yhdistelmänä kuvaa parasta
toimintatapaa. Eri osa-alueiden tärkeyden mukaan saadut tulokset ovat melko heikot.
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Kuva 3. Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden koetun tärkeyden yhteys määrällisen tavoitteen
päättäneiden ja perusteellisen suunnitelman tehneiden organisaatioiden %-osuuteen.
Kuva 3 osoittaa, että osaamisen erittäin tärkeäksi määrittäneistä organisaatioista 8% on päättänyt
mitattavan tavoitteen ja tehnyt perusteellisen suunnitelman. Työkyvyn osalta luku on 7% ja motivaation
osalta pyöreä nolla!
Arvot heijastuvat johtamiseen – mutta paljon on vielä kehitettävää
Analyysin tulokset antavat aiheen tulkita, että arvot ohjaavat johtamista. Mitä tärkeämmäksi asia koetaan,
sitä paremmin sitä johdetaan. Mutta samalla täytyy todeta, että paljon on vielä kehitettävää. Jos joku asia
on erittäin tärkeä – arvojen mukainen – tulee sen kehittämiseen tehdä perusteellinen suunnitelma, jonka
tuloksia mitataan numeraalisesti tavoitteiden toteutumisen selvittämiseksi.
Siis istutaan alas, otetaan organisaation strategiset päämäärät ja arvot käsittelyyn ja tehdään niiden
kehittämiseksi selkeä suunnitelma. Ei sen kummempaa – vain kovaa työtä!
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Blogi_148_Musti ja Mirri johtamisen ketjussa 19.6.2017
Viime viikon perjantaina, 16.6.2017 järjestettiin Kuopiossa neljäs Minna Canth Foorumi. Foorumin teema oli
tällä kertaa Kilpailukykyä strategisella työhyvinvoinnin johtamisella. Hannu Laakkosen
https://www.linkedin.com/in/hannu-laakkonen-6b2175112/ moderoimassa Foorumissa aihetta käsiteltiin
monesta näkökulmasta, yksilön näkökulman muuttamisen taitoa valotti maagisen elinvoimainen 80 vuotias
Seela Sella ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa linjasi Työterveyshuolto Helsingin johtava lääkäri Ritva
Teerimäki. Oman johtamis- ja johtajuustarinansa kertoi Musti ja Mirri Oy:n toimitusjohtaja Mika Sutinen
https://twitter.com/MustiSuti , jonka ajatuksia peilaan tässä oman esitykseni sisältöihin. Olin Sutisen
esityksestä todella innoissani, ajatuksemme kohtasivat monessa oleellisessa kohdassa. Lisäksi opin häneltä
paljon – sehän on aina hyvän seminaarin tarkoitus.
Johtamisen ketju
Olen viime aikojen blogiteksteissäni esitellyt johtamisen ketjun moneen kertaan, mutta pohjaksi jatkolle
käyn sen nytkin läpi.

Johtamisen ketju lähtee organisaation strategiasta ja sen kautta asetettavista isoista tavoitteista – mitä
urotekoja organisaatio haluaa saada aikaan? Ihmisten johtamisessa nämä tavoitteet otetaan fokukseen –
mitä kyvykkyyksiä ihmisiltä ja työyhteisöiltä vaaditaan, että strategiset tavoitteet toteutuvat? Näille osaalueille – yleensä osaamiseen, työyhteisön toimivuuteen ja motivaatioon liittyen asetetaan tavoitteet,
päätetään vastuut ja prosessit ja luodaan mittarit. Organisaation eri tasoilla johtajuus, leadership on väline
ihmisten kyvykkyyksien kehittämiseen. Johtamisen ketjussa nämä kyvykkyyden kulminoituvat motivaation,
osaamisen ja työkyvyn muodostamaan henkilöstötuottavuuteen, jolla on selkeä yhteys
asiakaskokemukseen, taloudellisiin tuloksiin ja uudistumiskykyyn.
Sutisen opit strategiasta ja johtamisesta
Sutinen korosti Musti ja Mirrin toimivan intohimobusineksessa, heillä on missiona muuttaa lemmikkien,
sekä tietysti myös heidän emäntien ja isäntien elämää paremmaksi. Tämä vaatii henkilöstöltä omaa
intohimoa lemmikkeihin, motivaatiota ja osaamista auttaa asiakkaita. Näitä kyvykkyyksiä johdetaan
aktiivisesti ja toki asiat tulevat esiin jo rekrytointivaiheessa.
Strategian viemisestä käytäntöön Sutisella oli selkeä näkemys: toistoja, toistoja ja toistoja. Hän kertoi
pitävänsä vuosittain n. 80 henkilöstötilaisuutta, jossa strategiasta puhutaan ymmärrettävästi – kaikille
samoilla viesteillä. On vain yhtä strategiaviestintää, samat sanat ja sama tarina niin henkilöstölle, johdolle,
kuin sidosryhmillekin.
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Muutosjohtamisesta Sutisella oli selkeä näkemys: ei ole muutosjohtamista, on vain johtamista. Johtaminen
on helpompaa, kun on jatkuvassa muutoksessa – on aktiivinen ja reagoi muutoksiin.
Johtamiseen liittyvät mittarit Sutinen tiivisti kolmeen osaan: nykytilaa kuvaavat taloudellinen kannattavuus
ja asiakastyytyväisyys, sekä tulevaisuutta kuvaava henkilöstötyytyväisyys. Ulkoisen asiakastyytyväisyyden
lisäksi kartoitetaan sisäistä asiakastyytyväisyyttä, esimerkiksi sisäisestä asiakaspalvelusta markkinoinnin ja
myynnin välillä. Nämä kaikki ovat kehittyneet vuosien varrella; mitäpä tuohon olisi lisäämistä – täydellinen
paketti.
Sutisen opit johtajuudesta
Johtajien työn, jota tässä kuvaan johtajuus -termillä, ydin on Sutisen mukaan työtyytyväisyyden tukeminen.
Työtyytyväisyyden perusta on työn merkityksellisyys, työn merkitys suhteessa omaan arvomaailmaan.
Esimies voi pilata motivaation, mutta harvoin pystyy luomaan sitä, jos työ ei vastaa työntekijän
arvomaailmaa. Vertauksena urheiluun Sutinen totesi: ”Hyvä valmentaja parantaa peliä, parantaa halua
harjoitella – mutta ei saa rakastamaan lajia”. Tässä nousee esiin rekrytoinnin tärkeys – töihin on hyvä ottaa
jo valmiiksi lemmikkeihin rakastuneita!
Sutisella oli jämäkkä mielipide johtajuudesta: suomalaiset eivät uskalla johtaa – vaikka johtaminen on
ammatti ja siitä maksetaan palkkaa. Liian paljon annetaan asioiden vain mennä eteenpäin – tai siis alaspäin.
Ei uskalleta puuttua epämiellyttävin asioihin riittävän ajoissa – välitön puuttuminen tuottaa parhaat
tulokset ja vähiten vahinkoa.
Johtajuudella viedään strategisia tavoitteita eteenpäin, johtajan tehtävä on tehdä vaikeista asioista
ymmärrettäviä. Musti ja Mirri on Euroopan parhaita yrityksiä Great Place ro Work kilpailussa yhdessä
kysymyksessä, joka on ”Johdolla on selkeä näkemys siitä, mihin suuntaan organisaatio on menossa ja miten
sinne päästään”. Tähän on päästy tekemällä toistoja, toistoja ja taas toistoja. Ja tuloksena on se, että
ihmisten energia suuntautuu samaan suuntaan – asiakkaiden palvelemiseen ja liiketoiminnan
kehittämiseen.
Johtajuuden osalta Musti ja Mirri toimii ”oppien mukaan” – esimiehet osaavat, osallistavat ja kannustavat.
Lisäksi toiminnassa on tekemisen meininki – aktiivisuutta, toistoja ja tuloksellisuutta!
Johtamisen ja johtajuuden tuloksia Musti ja Mirrissä
Musti ja Mirrin tuloksia Sutinen sivusi alustuksessaan kuvailevalla tasolla, käyttökate on noussut reilusti
vuosien varrella ja asiakastyytyväisyys on huipputasoa. Vilkaisu sosiaaliseen mediaan osoittaa, että
yrityksen Facebooktilillä on yli 86000 seuraajaa ja Instragamissakin yli 13000. Asiakkaita siis sitoutetaan ja
palvellaan silläkin puolella aktiivisesti.
Seminaarin teeman mukaan tuloksissa korostui luonnollisesti henkilöstötyytyväisyys, motivaatio ja
sitoutuminen. Musti ja Mirri on menestynyt hyvin Great Place to Work kilpailussa sekä Suomen että
Euroopan tasolla. Lisäksi henkilöstön sitoutuminen on hyvä, vaihtuvuus on selkeästi alempi kuin kaupan
alalla yleensä. Musti ja Mirriin tullaan töihin, viihdytään töissä ja pysytään töissä. Yhteinen intohimo,
selkeät tavoitteet (”Meillä ei eletä pumpulissa, tavoitteet ovat kovat” – suora sitaatti Sutiselta), sekä hyvä
johtajuus ovat avainasemassa näihin saavutuksiin.
Mikä voisi olla vielä paremmin?
Musti ja Mirrillä menee kaikilla mittareilla tarkasteltuna hyvin – se on selvä asia. Mutta tietysti tutkijan ja
alan kehittäjän päässä herää otsikon kysymys: ”Mikä voisi olla vielä paremmin?” Johtamisen mittareiden
osalta kehityskohde on selkeä: henkilöstötuottavuutta voitaisiin mitata useammin kuin kerran vuodessa.
Vuosittainen mittaus ei pääse samaan rytmiin talous- ja asiakasmittareiden kanssa – riskinä on myös se,
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että ”asioiden vain annetaan olla”. Ongelmat jäävät pinnan alle ja liiketoiminnan edellytyksen heikkenevät.
Tietysti myös hyvät asiat jäävät pinnat alle – kun siis kokonaisuutta tarkastelee koko yrityksen kannalta.
Yleisiä kehittämisajatuksia
Henkilöstötuottavuuden (motivaatio, osaaminen, työkyky), johtajuuden ja työyhteisön toimivuuden
mittaamisen rytmi on yleensäkin vuosittainen, ei se ole sitä pelkästään Musti ja Mirrissä. Toin tämän
kehityskohteen esiin esityksessäni; nyt taloutta / myyntiä mitataan jopa päivittäin, asiakastyytyväisyyttä
viikoittain – ja henkilöstötuottavuutta vuosittain! Tällä toimintatavalla henkilöstön kehittäminen säilyy
muusta johtamisesta erillisenä projektina, josta vuosittain saadaan kymmenien kalvojen esitys
johtoryhmässä. Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan pohditaan kehittämisprojektit (sinne missä on
punaista!) ja niitä sitten toteutetaan. Oikeastihan henkilöstötutkimuksen tulisi toimia päätettyjen
tavoitteiden seurannan välineenä. Henkilöstötuottavuuden muutoksista on välttämätöntä saada tietoa
usein, vain niin voidaan reagoida nopeasti – sitähän se johtaminen on.
Henkilöstötutkimuksen vuosittainen tekeminen on iso projekti, sitä ei käy kieltäminen. Jotenkin minusta
kuitenkin tuntuu siltä, että se on jäänne ”paperivastausten” aikakaudelta. Vanhaan hyvään aikaan – ennen
internettiä – tutkimuksiin vastattiin paperilomakkeilla, joiden jakelu, täyttäminen ja vastausten
tallentaminen olivat työläs ja aikaa vievä prosessi. Tuloksia oli luvassa 2-3 kuukauden päästä kyselyn
toteuttamisesta. Nykyisin prosessi on pääosin täysin sähköinen ja tulostenkin osalta automatisoitu.
Valmiudet nopeaan kyselyn toistamiseen ovat siis olemassa. Kaikkea ei tietenkään kannata aina kysyä –
minun ratkaisuni on henkilöstötuottavuus, johtajuus ja työyhteisön toimivuus 5+2+2 kysymyksellä.
Vastaaminen vie aikaa kolme minuuttia ja tuottaa riittävästi tuloksia johtamisen tarpeisiin.
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Blogi_149_Pohjanmaalla johdetaan ihmisten kautta 30.6.2017
Kesä on kauneimmillaan, kesäloma menossa – ja silti altistuin ”komiasti” johtamisen ja johtajuuden
ilosanomalle 29.6.2017. Sain osallistua Into Seinäjoen järjestämään Into Business Stage tilaisuuteen ja sen
yhteydessä Provinssifestareille (www.provinssi.fi) Into Seinäjoki (http://www.intoseinajoki.fi/) oli kutsunut
paikalle sata kuulijaa ja neljä todella rokkaavaa yritystä!
Motivaation kautta maailmalle
Yhteisen Business Stagen alussa kuultiin kolmea hyvin erilaista yritystä, joilla kuitenkin oli samat pohjalaiset
periaatteet – kovalla työllä ja määrätietoisuudella maailmalle! Kovan työn ohella kaikki korostivat kuitenkin
omaa ja henkilöstön intoa – juuri sitä intoa, jolla rakentuu hyvä asiakaskokemus. joka se tuo lopulta
asiakkaalle parhaat ratkaisut.
Loota Percussion (http://www.lootapercussion.com/fi/ ) on Mika Liljan yritys, joka valmistaa koivusta
akustiseen soitantaan soveltuvaa rumpusettiä. Näppärästi laukkuun sopiva, pehmeästi soiva rumpusetti on
syntynyt Mikan omista tarpeista ja nyt yritys laajentaa Suomen ja Ruotsin markkinoiden lisäksi koko
maailmaan. Strategiana on tulla maailman parhaiden rumpaleiden kautta tunnetuksi ja ostetuksi kaikkialla!
Kati Aurasen ja Anna Koskimäen vetämä Huttaroo Oy https://huttaroo.fi/ tekee teräksestä uniikkeja koruja,
jotka valmistetaan mallikuvaa mukaillen tai elämän kauneimpia sanoja muotoillen. ”Se on koru täynnä
tunnetta ja muistoja. Koru, joka tästä hetkestä eteenpäin kulkee aina mukanasi. Koska parhaat muistot on
tehty kestämään.”
Ossi Viljanen PRP Oy:stä (www.prp.fi ) (Pohjanmaan Rakennuspelti) kertoi oman ja yrityksensä tarinan.
Viljanen vaihtoi 12 vuotta sitten ravintola-alalta täysin erilaiselle rakennusalalle. Muutos oli työn kannalta
suuri, mutta yksi asia pysyi: ihmiset tekevät tuloksen kaikilla toimialoilla. Yritystä johdetaan vahvalla visiolla,
tiukoin tavoittein – mutta tiiviisti yhdessä henkilöstön kanssa. Asiakas on kuitenkin tärkein – asiakas saa
PRP:ltä maailman parhaat rakennukset!
M-Files Oy - Sytyttävällä visiolla maailman huipulle
Into Business Stagen pääesintyjä oli M-Files Oy:n (www.m-files.com) toimitusjohtaja – tilaisuuteen
soveltuen seinäjokelaislähtöinen Miika Mäkitalo (https://twitter.com/MiikaMakitalo) , joka kertoi
johtamisesta, johtajuudesta ja sytyttävästä visioista. M-Files Oy on yksi maailman johtavista
tiedonhallintaratkaisuja tarjoavista yrityksistä, jossa tällä hetkellä työskentelee n. 350 henkilöä kuudessa
maassa.
Mäkitalon ydinkysymys on: ovatko ihmiset töissä vai liekeissä? Yrityksissä on hienot strategiat, hyvät
prosessit – mutta toiminnan tehokkuuden avain ovat ihmiset. Ihmisten arvostamisesta ja palvelevasta
johtajuudesta syntyy hyvä yrityskulttuuri. ”Kulttuuria voidaan johtaa – mutta sitä ei tee pelkästään johto.
Kulttuuri syntyy kaikkien tekemänä, joka päivä. Kulttuuri luo hyvän työpäiväkokemuksen, joka heijastuu
asiakaskokemukseen – joka taas varmistaa liiketoiminnan menestyksen!”
Kulttuurin johtaminen ei ole Mäkitalolle sanahelinää; se on selkeää ja määrätietoista työtä. Ensin on
kiteytettävä innostava visio ja siihen liittyen yrityksen päätehtävä. Toiseksi varmistetaan tekemisen vauhti –
tässä tiukan motivoivat tavoitteet ovat konkreettinen väline. Ja kolmanneksi on oivallettava, että
esimiestyö on palvelutehtävä! Esimiehen on palveltava jokaista alaistaan yksilöllisellä tavalla – ei samaa
esimiestyötä kaikille, vaan sopivaa johtajuutta jokaiselle.
Mäkitalon menestyksen resepti
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Esityksensä lopuksi Mäkitalo kertoi yritystoiminnan menestyksen reseptin, jonka tässä hänen luvallaan jaan
kaikille blogini lukijoille
1 Keksi loistava idea, jolla on kysyntää
2 Suunnittele tuote tai ratkaisu, joka ratkaisee asiakkaan ongelman ja joka on parempi kuin kilpailijoilla
3 Investoi markkinointiin ja myyntiin. MYYNTI on matematiikkaa!
4 Varmista skaalautuvuus – ilman sitä ei voi kasvaa suureksi
5 Rakenna ja johda se paras YRITYSKULTTUURI – koska ihmiset tekevät tuloksen

Ihmiset tekevät tuloksen
Into Business Stagen kaikki esitykset korostivat vahvan motivaation ja osaamisen merkitystä liiketoiminnan
tuloksellisuudelle. Sytyttävä visio on tärkeä – on sitten kyse globaalista M-Files Oy:stä tai maailmalle
lähtevästä Loota Percussion Oy:stä. Oma tekeminen ja henkilöstön osallistaminen huokuivat kaikista
esityksistä. Nämä viestit välittyivät Business Stage tilaisuuden kautta sadalle yritysjohtajalle – ja oli paikalla
myös Seinäjoen kaupungin ylin johto. Innostuksen ja hyvän johtajuuden periaatteet soveltuvat
erinomaisesti myös julkiselle sektorille!
Kiitos Into Seinäjoki!
Näin blogitekstin kautta haluan kiittää Into Seinäjokea mielenkiintoisesta ja komiasta tilaisuudesta, joka
päättyi Provinssiin. Pääsinpä minäkin vihdoin Provinssiin – suosikkini oli Haloo Helsinki! Ja kiitos tietysti
myös henkilökohtaiselle kutsujalleni Mirjami Kirjoselle, joka raivaa Etelä-Pohjanmaalla tietä hyvälle
johtajuudelle ja henkilöstötuottavuudelle Evica Oy:ssä. www.evica.fi
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Blogi_150_Henkilöstötuottavuus on kaiken ydin! 8.8.2017
Kesän ja kesälomien jälkeen on hyvä aloittaa työt tiukalla kertauksella. Henkilöstötuottavuus kiteyttää
ihmisten merkityksen tuloksellisuuteen – ja johtamisen ketju tiivistää kokonaisuuden yhteen kuvaan. Ja
kaikki alkaa strategiasta – siitäpä hyvinkin!
Organisaation strategia on lähtökohta työhyvinvoinnin johtamiselle
Yrityksen (ja julkisen tai järjestösektorin organisaation) strategia määrittää aikaansaamisen tavoitteet.
Strategia yksinkertaisuudessaan kuvaa, mitkä ovat ne yrityksen suuret urotyöt, jotka se haluaa toteuttaa.
Strategisia tavoitteita voivat olla taloudelliseen menestykseen, asiakashyötyyn, vastuullisuuteen ja myös
henkilöstöön liittyvät asiakokonaisuudet.
Strategian rinnalla yrityksen toimiala määrittää paljon ihmisten johtamisen sisältöjä. Jos työ on intensiivistä
asiakaspalvelua, tuetaan asiakaspalvelun vaatimia asioita, jos työ vaatii tiimityötä ja fyysistä kuntoa,
tuetaan niitä.

Ihmisten johtamiselle tulee päättää sisällöt, tavoitteet, vastuut ja mittarit
Strategian ja sen toteuttamisen (=työn) vaatimukset määrittävät ihmisten johtamisen sisältöalueet ja
tavoitteet. Yrityskohtaisesti sisällöt voidaan pohtia pelkistetyn kysymyksen kautta: ”Mitä työn laadukas ja
tuloksellinen tekeminen edellyttää ihmisiltä ja työyhteisöltä?” Asiaa kannattaa lähestyä asiakkaitten
näkökulmasta, heillehän työtä tehdään.
Tavoitteiden päättämisen jälkeen oleellista on pohtia yhdessä, miten ne saavutetaan. Tällöin voidaan
samalla sopia eri ihmisten rooleista ja vastuista; johdolla, esimiehillä ja henkilöstöllä on jokaisella oma
erilainen rooli kokonaisuuden kehittämisessä. Roolien määrittämisessä on hyvä vastata kysymykseen: ”Mitä
minä voin omalla toiminnallani tehdä tavoitteen saavuttamiseksi?”
Hyvä esimiestyö – johtajuus tukee ihmisten aikaansaamista
Hyvä johtaminen – siis myös esimieheen kohdistuva johtaminen ja tuki – ovat tärkeä askel kohti
henkilöstötuottavuutta ja asiakashyötyjä. Kannustava, osallistava, mutta myös oikeudenmukaisesti jämäkkä
esimies saa porukkansa tekemään työnsä motivoituneesti ja laadukkaasti. Erityisesti motivaatio ja sen
tukeminen ovat asioita, joista kannattaa keskustella ihmisten kanssa sekä kahden kesken, että tiimeissä.
Luottamus ja avoimuus ovat näiden keskustelujen elinehto.
Henkilöstötuottavuus tekee tuloksen
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Henkilöstötuottavuus on osaamisen, motivaation ja työkyvyn yhdistelmä. Osaamisessa voidaan erotella
alan yleinen ammattitaito ja se asiakkaan kaipaama pieni extra, joka tekee asiakaskokemuksesta
täydellisen. Monessa ammatissa se tarkoittaa työn hyvän teknisen suorittamisen rinnalla aikataulujen
pitämistä, luontevaa asiakaspalvelua ja asiakkaan puolesta toiminnan kehittämistä.
Motivaatio ja sitoutuminen työhön ovat edellä mainitun ”asiakasextran” mahdollistajia. Motivoituneena
teemme kaiken hyvin ihan luonnostaan. Motivaation kehittämiseen kannattaa panostaa kaikin keinoin;
motivaation esteet (turhat ärsytykset) tulee poistaa ja tuoda esiin työn asiakashyöty.
Työkyky on pitkän työuran perusedellytys, ilman työkykyä työnteko loppuu! Jokainen työtehtävä määrittää
pitkälti sen vaatiman työkyvyn, ja sitä voidaan hahmottaa työn fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten
vaatimusten mukaan. Työkyvyn osalta en haluaisi puhua perinteisestä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta,
vaan työkyvyn kehittämisestä. Työn edellyttämiä kyvykkyyksiä pitää harjoitella!

Asiakas saa hyvää palvelua ja yritys tulosta – julkisella sektorilla palvelulla on vaikuttavuutta
Johtamisen ketju kulminoituu asiakashyötyyn ja sen kautta yrityksen saamaan taloudelliseen tulokseen.
Hyvä työ tuo mukanaan hyvän asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden ja niiden kautta asiakkaan
sitoutumisen. Pitkäkestoiset asiakassuhteet ovat sekä kestävän kehityksen, että hyvän taloudellisen
tuloksen edellytys.
Henkilöstötuottavuuden taloudellinen potentiaali on käyttökatteessa laskettuna tuhansia euroja vuodessa
henkilöä kohden. Oheinen kuva antaa hyvän esimerkin – 6200€ kolmessa vuodessa. Varmimmin tuohon
päästään, kun johtamisen ketjun koko kokonaisuus on kunnossa. Ja se taas edellyttää kaikkien jatkuvaa
aktiivisuutta. Tässä aktiivisuudessa myös omistajilla on oma roolinsa – tärkeintä on kuitenkin
toimitusjohtajan aktiivisuus, hän määrittää toiminnan tason. Ja sen kautta tulokset.
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Blogi_152_Johtamista koko ajan – ja vuosittain 17.8.2017
Yritysjohdon tehtäväkenttä on nykyään entistä vaativampi, johtaminen nopeasti muuttuvassa maailmassa
ei ole helppoa. Hyvä strategia, sen taitava toteuttaminen ja nopea reagointikyky erottavat hyviä ja
keskitasoisia yrityksiä. Liiketoiminnan johtamisen rinnalla johdon tulee hallita lukuisia tukiprosesseja, jolloin
kokonaisuuden hallinta nousee tärkeäksi. Mittarit ovat ainoa väline ajantasaisen tiedon saamiseen ja sen
kautta oikeiden päätösten tekemiseen.
Liiketoiminnan seuranta – mittarit esillä koko ajan
Liiketoiminnan jatkuva seuranta on menestymisen kannalta elintärkeää. Kuluttajaliiketoiminnassa
liikevaihtoa seurataan viikoittain, jopa päivittäin. Muilla toimialoilla viikoittainen liikevaihdon seuranta
lienee yleisintä. Myynnin aktiivisuutta seurataan usein viikoittain, aktiivisuus tuo kauppaa. Yritys- ja
yksikkötason käyttökatteet koostetaan yleisesti kuukausittain. Lisäksi asiakaspalaute raportoidaan
toimialasta riippuen päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Näinhän se johtaminen etenee – tietoa on
oltava päätöksenteon pohjalle.

Kuvassa hahmotelma johtamisen mittareiden käytön aktiivisuudesta.
Henkilöstöä – kaiken tekijöitä – johdetaan vuosittain
Liiketoiminnan tekijöiden johtaminen on sen sijaan erittäin passiivista. Henkilöstöä johdetaan
konkreettisten prosessien kautta kerran vuodessa. Liikevaihdon ja myynnin mittaamiseen verrattuna
melkoinen ristiriita! Henkilöstötutkimus tehdään kerran vuodessa ja sen tuloksia käsitellään yleisesti ja
esimieskohtaisesti muutamien viikkojen, jopa kuukausien kuluttua kyselyn toteuttamisesta. Vastaavasti
vuosittainen kehityskeskustelu on – niin se on vuosittainen. Tässä on tosin uusiakin toimintatapoja,
useammin toteutettavia esimies-alaiskeskusteluja.
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Perinteetkö epärytmin taustalla?
Epärytmi liiketoiminnan ja henkilöstön mittaamisen ja sen kautta johtamisen välillä on selkeä ja melkoinen.
Kun asiaa pohtii liiketoiminnan tehokkuuden kannalta, on se hämmentävä – miten voit johtaa henkilöstöäsi
vuosittaisen tiedon varassa? Jos tarkastelukulmaksi ottaa HR-alan perinteet, antaa se ymmärrystä
vuosittaisille toimille. Ennen vanhaan – siis paperisten kyselylomakkeiden aikana – henkilöstötutkimuksen
vuosittainen tekeminen oli perusteltua. Vuosikymmenten aikana opittiin kyselyn prosessi suunnittelun,
toteutuksen ja jatkotoimien osalta. Ideana oli yleensä tehdä tutkimus ja päättää sen pohjalta
kehityskohteet seuraavaksi vuodeksi. Varsin usein nämä projektit jäävät ”oikean työn ja johtamisen”
ulkopuolelle – ei hyvä.
Ihmisten johtaminen edellyttää tietoa ja osaamista
Nykyään ihmisten johtaminen voisi edetä täysin toisinpäin: asetetaan tavoitteet ja seurataan niiden
edistymistä usein toistettavilla, lyhyillä kyselyillä. Yhdistetään näin saatavaan henkilöstöinformaatioon
liiketoiminnan KPI:t ja päästään kiinni liiketoiminnan kestävän kehittämisen ytimeen. Keskustellaan
muutoksista ja opitaan yhdessä niin ylös-, kuin alaspäin menevistä luvuista. Kehitetään
henkilöstötuottavuutta – siis motivaatiota, osaamista ja työkykyä pitkäjänteisesti. Johdetaan kokonaisuutta
linjajohdon ja esimiesten kautta, heidän kyvykkyyksiään jatkuvasti kehittäen.
HPM Dashboard tarjoaa analyysit ja jatkuvan kehittämisen työkalut
HPM Dashboard Oy:n palvelukokonaisuus pohjautuu suomalaiseen tutkimustietoon ja vankkaan alan
kokemukseen. Tarjoamme analyysit sekä lähtötilan että toiminnan vaikuttavuuden selvittämiseen.
Rakennamme yrityskohtaisen dashboardin kokonaisuuden johtamiseksi. Tuemme johtoa ja esimiehiä
henkilöstötuottavuuden kehittämisessä liiketoiminnan kestävän tuloksellisuuden lisäämiseksi.
Haluatko lisätietoa – linkki kontaktilomakkeeseen
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Blogi_153_Johtajatulet – mahtava tapahtuma 28.8.2017
Olin etuoikeutettu päästessäni osallistumaan Partiolaisten Johtajatulet tapahtumaan Evolla 26.8.2017.
Kahdelle tuhannelle partiolaiselle Johtajatulet oli koko viikonlopun juttu, minä alustajana ja evp:nä (ei vielä
partiolainen) tyydyin yhteen päivään. Mutta sekin päivä oli tosi hieno.
2000 osallistujaa – yli 100 puhujaa
Johtajatulien voima oli ihmisten määrässä ja laadussa. Mukana oli 2000 aikuista partiolaista kuuntelemassa
lauantaiaamupäivänä johtamisen guruja Risto Siilasmaata, Peter Vesterbackaa, Suvi Haimia ja Bruce
Oreck’ia. Iltapäivän aikana porukka kuuli yli sataa asiantuntijaa viiden eri teeman alla. Parempaa
johtamista, Kovaa osaamista, Tulevaisuuden tekijät, Eettinen johtaminen ja Vapaaehtoisten johtaminen
olivat nämä teemat, joita käsiteltiin työpajoissa metsässä, sekä myös vaeltaen, saunoen ja meloen! Oma
työpajani oli Parempaa johtamista teemassa otsikolla Ihmiset tekevät tuloksen.

Mielenkiintoinen metsätyöpaja ihmisten tuottavuudesta
Omassa työpajassani oli noin 20 osallistujaa, jotka olivat sopiva sekoitus nuoruutta ja kokemusta; miehiä ja
naisia; opiskelijoita, työntekijöitä, esimiehiä, luottamushenkilöitä ja yrittäjiä. Suomalaisen työelämän koko
kirjo saman pressukatoksen alla!
Työpajassa kävimme läpi teemaa läpi muutaman kysymyksen kautta: minkälainen on ihminen, joka tekee
hyvää tulosta? Minkälainen on ollut paras esimiehesi? Miten teidän organisaatiossa johdetaan näitä
kyvykkyyksiä? ja Miten asiakas tähän kaikkeen liittyy? Vastaukset tulivat kuin ”apteekin hyllyltä”: ”tulosta
tekevä ihminen loistaa työssään, on osaava ja sitoutunut ja ottaa muut huomioon”. ”Paras pomoni luotti
minuun, antoi vastuuta, oli jämäkkä ja tuki minua kaikissa tilanteissa”. Johtamisen osalta vastauksia tuli
vähemmän – vain kolmessa organisaatiossa oli tavoitteena ihmisten motivaation kehittyminen,
asiakaspalautetta kerättiin toki useammassa.
Tietoisen johdatteluni jälkeen pääsin rakentamaan keskustelusta johtamisen ketjun.
Henkilöstötuottavuutta konkretisoin post-it lappujen kuutiolla (täysi kuutio, kaikki hyvin; puolikas kuutio,
motivaatio puolittui, kaikki ei-hyvin). Muuten johtamisen ketjun askelmia esittivät kuivuneet oksat: niistä
löytyi strategia, johtaminen, johtajuus ja tulokset.
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Paneelissa aiheena jaettu johtaminen
Iltapäivän päätteeksi sain osallistua paneeliin yhdessä Filofosian Akatemian Karoliina Jarenkon ja Vincit
Group Oyj:n Petri Suhosen kanssa. Helena Ahosen vetämässä paneelissa paneuduimme jaetun johtamisen
hyviin ja huonoihin puoliin. Parhaimmillaan jaettu johtajuus maksimoi ihmisten luovuuden ja tuottavuuden,
nostaa asiakkaan toiminnan fokukseen ja tuo parhaan taloudellisen tuloksen. Toisaalta jaettu johtajuus
epämotivoituneessa, osaamiseltaan epätasaisessa ja tavoitteiltaan eroavassa porukassa on kaaos!

Paneelin osallistujat oikealta vasemmalle: Helena Ahonen, Petri Suhonen, Karoliina Jarenko ja Ossi Aura.
Suomen kovin johtajakoulutus
Johtajatulet oli minulle ensikosketus partiolaisuuteen ja täytyy sanoa, että syvät jäljet se mieleeni jätti.
tapahtuman ohjelma oli rautainen – monien mielestä Suomen kovin johtajakoulutus! Tilaisuuden
organisointi toteutettiin partiolaisten rautaisella osaamisella – 2000 ihmistä sai hengen ja ruumiin ravintoa
tosi joustavasti. Keli on kuin Suomen kesä – välillä satoi ja välillä paistoi – mutta ihmiset olivat
varustautuneet kaikkeen ja hommat sujuivat joustavasti.
Kahden vuoden päästä uudestaan?
Johtajatulet toteutettiin nyt toista kertaa, ensimmäinen tapahtuma oli kaksi vuotta sitten. Lukuisissa
keskusteluissa kyseltiin, todettiin ja melkeinpä vaadittiin uusia Johtajatulia taas kahden vuoden päästä. Jos
näin käy, olen varmasti mukana!
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Blogi_154_Henkilöstötuottavuuden budjetoinnin tärkeät numerot
8.9.2017
Näin syksyllä budjetoinnin aikana on hyvä nostaa esiin henkilöstötuottavuuden budjetointi. Kollegani Riitta
Hyppänen (https://twitter.com/RiittaHyppanen) bloggasi aiheen perusteista 3.9.2017
(http://hpmdashboard.com/henkilostotuottavuus-budjetointi/), minä tuon esiin ilmiön numerot. Eurojen
lisäksi numerot sisältävät henkilöstötuottavuuden tunnusluvut.
Mitä henkilöstötuottavuuden resursoinnilla tarkoitetaan?
Jokainen yritys on erilainen, jolloin myös jokaisen yrityksen numerot eroavat. Niinpä otan lähtökohdaksi
tutkimustiedot kahdelta toimialalta, rakentamisesta ja liike-elämän palveluista. Guy Ahosen, Tomi Hussin ja
Juhani Ilmarisen kanssa tekemämme tutkimussarja osoittaa, että henkilöstötuottavuuden resursoinnit ovat
rakennusalalla n. 800€ vuodessa henkilöä kohden ja liike-elämän palveluissa 1200€/hlö/v.
(tutkimusraportti, sivu 27
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf).
Henkilöstötuottavuuden kehittämisen lähtökohta on resurssien oikeaoppinen lisääminen – nykyisillähän on
päästy nykytilaan. Rahallisten, maksettujen resursointien rinnalla on hyvä ottaa huomioon
henkilöresurssien arvo. Henkilöresurssit koostuvat eri rooleissa olevien ihmisten ajankäytöstä johtamiseen,
asioiden tekemiseen ja eri toimintoihin osallistumiseen. Yrityskohtaiset selvityksemme ovat osoittaneet,
että henkilöresurssien määrä on optimaalisimmillaan samaa tasoa kuin maksettujen resurssien määrä.
Tämän bloggauksen laskelmassa käytän suhdelukua 75% - henkilöresurssien arvo on 75% maksetuista
euroista. Tällöin rakennusalan henkilöresurssit ovat 600€/henkilö/vuosi ja liike-elämän palvelujen
900€/henkilö/vuosi.
Henkilöstötuottavuus näkyy käyttökatteen kasvuna
Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa tekemässämme tutkimuksessa havaitsimme
henkilöstötuottavuusindeksin heijastuvan yritysten käyttökatteeseen positiivisesti.
Henkilöstötuottavuudeltaan heikon yrityksen käyttökate oli 5000€/henkilö/vuosi, kun luku hyvä
henkilöstötuottavuuden firmassa oli 14000€/henkilö/vuosi. Siis kolmen kertainen ero. Vastaavan tuloksen
olen saanut analysoidessani muiden toimialojen yrityksiä. Tutkimustuloksen ydin on se, että
henkilöstötuottavuuden kasvu nostaa käyttökatetta. Tämä on esitetty kuvassa 1. Kehittymisen skenaario on
realistinen: rakennusyrityksessä päästään kolmessa vuodessa 4200 euroa eteenpäin, kun heikon ja hyvän
yrityksen ero oli tutkimuksessa 9000 euroa.
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Kuva 1. Henkilöstötuottavuusindeksin kasvun merkitys käyttökatteelle rakennusalalla ja liike-elämän
palveluissa.
Kuvan 1 tulokset pohjautuvat sekä poikkileikkaustietoon että yritystason seurantaan. Tulkinnassa tärkeää
on se, että henkilöstötuottavuuden kasvu todellakin näkyy käyttökatteessa. Vielä tärkeämpää on
luonnollisesti se, että kuvan 1 tunnusluvut kannattaa analysoida yrityskohtaisesti. On helpompi asettaa
tavoitteet, kun tietää missä ollaan nyt.
Henkilöstötuottavuuden kehittyminen varmistettava budjetoinnissa
Kahden esimerkkitoimialamme nykyiset resurssit ovat hyvä pohja tulevalle budjetoinnille.
Henkilöstötuottavuuden kehittyminen edellyttää ihmisten motivaation ja sitoutumisen, osaamisen ja työn
hallinnan sekä työkyvyn kehittymistä. Näitä voidaan tukea hyvällä johtamisella sekä henkilöstön ja
esimiesten valmennuksilla. Resursointinäkökulmasta nykyiset palvelut ovat ikään kuin lähtökohta, joilla on
päästy nykyiseen tilaan – kehittyminen edellyttää lisäresursointeja. Uudistumistarpeista puhumattakaan.
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Kuva 2. Henkilöstötuottavuuden resursointien kasvu nykytilasta seuraavan kolmen vuoden aikana
Kuva 2 vetää yhteen resursointien kasvun – joka on siis pohja henkilöstötuottavuuden ja sen kautta
käyttökatteen kehittymiselle. Rakennusalalla maksetut resurssit kasvavat 1200 eurolla kolmessa vuodessa,
samaan aikaan työpanosten arvo nousee 900 eurolla. Kokonaisresursoinnin lisäys on siten 2100€, kun se
liike-elämän palveluissa on 3150€. Ero johtuu alojen eroista tietointensiivisyydessä ja sen kautta eritoten
osaamisen vaatimuksista.
Resursointien tuotto on hyvä; rakennusalalla 100% ja liike-elämän palveluissa 230%. Nämä ovat huikeita
lukuja, kun niitä vertaa esim. teollisten investointien tuotto-odotuksiin. Luvut jäävät kuitenkin
huomattavasti pienemmiksi kuin yleensä työhyvinvointiin liittyvän (TYHY)toiminnan resursoinneille
luvatusta 500-600%:n tuotosta. Tärkeää on se, että resursointien ja tuottojen eurot löytyvät
tuloslaskelmasta, toki henkilöresurssien suuruus tulee arvioida osaksi palkkakustannuksia.
Henkilöstötuottavuuden budjetointi ei ole pelkkiä euroja!
Henkilöstötuottavuuden kehittymisen lupaus on käyttökatteen kasvu. Tässä tulee muistaa budjetoida myös
henkilöstötuottavuusindeksin (HTI) kasvu – siis ihmisten motivaation, osaamisen ja työkyvyn kasvu. Kuvassa
1 on esitetty henkilöstötuottavuusindeksin kasvu 45:stä 55:een. Kymmenen yksikön HTI:n kasvu tuottaa
rakennusfirmassa lisää käyttökatetta 4200€/hlö kolmessa vuodessa, summan ollessa liike-elämän
palveluissa 10400€. Mitä tämä HTI:n kasvu 45 – 55 käytännössä tarkoittaa – miten HTI:n osa-alueet
kehittyvät?
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Kuva 3. Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden ja esimiestyön muutosten budjetointi kolmessa vuodessa.
Kuva 3 konkretisoi mielestäni hyvin henkilöstötuottavuuden kehittymisen. Kuvan luvut ovat
henkilöstötuottavuustutkimuksen
(http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuus_ja_eurot_%E2
%80%93_case_rakennusala.pdf ) keskiarvoja eri tasoisissa yrityksissä. Yrityskohtaiset seurannat ovat
tuottaneet hyvin saman suuntaisia tuloksia.
Saadaksemme lisää käyttökate-euroja tulee motivaation kehittyä 3,5 – 3,9. Vastaavasti muut osa-alueet
kehittyvät myös, mutta hieman vähemmän. Kaiken takana on esimiestyön kokemuksen kehittyminen –
pomot on valmennettu yksin ja yhdessä tiimiensä kanssa toimimaan paremmin. Kuvan 3 tunnusluvut on
ensin hyvä tunnistuttaa johdolla ja esimiehillä ja sen jälkeen liittää osaksi henkilökohtaisia tavoitteita. Näin
yksinkertaista se on. Kokonaisuuden taustalla on hyvä johtaminen – yrityksen strategisista päämääristä
kumpuavat ihmisten johtamisen tavoitteet, vastuut ja prosessit. Tämä kokonaisuus voidaan esittää
johtamisen ketjun avulla.

Kuva 4. Johtamisen ketju koostaa henkilöstötuottavuuden johtamisen kokonaisuuden.
Henkilöstötuottavuusindeksi helpottamaan johtamista ja budjetointia
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Budjetoinnista puhuttaessa puhutaan euroista – sekä tuotoista että kustannuksista. Johtamisessa eurojen
seuranta on tiivistä – on itsestään selvää, että euroja tarkkaillaan kuukausittain, jopa useammin. Sen sijaan
henkilöstötuottavuuden johtamisen seuranta koetaan haasteelliseksi. Ratkaisu on
henkilöstötuottavuusindeksin (HTI) käyttöönotto. Sitä on helppo seurata. Oma realistinen näkemykseni on
se, että HTI on mitattava kolmen kuukauden välein. Silloin henkilöstötuottavuutta paitsi budjetoidaan,
myös johdetaan määrätietoisesti.
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Blogi_155_Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa 14.9.2017
Kuntamarkkinoilla julkaistiin 13.9.2017 Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa julkaisu, jonka
päätoimittajana ja osin kirjoittajana minulla oli kunnia toimia. Julkaisu oli reilun puolen vuoden yhteinen
ponnistus, jossa oli mukana Kuntatyönantajat kustantajana, sekä kymmenen kirjoittajaa. Julkaisu on osa
Kuntatyönantajien Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt sarjaa.
Kiitos kirjoittajille!
Julkaisun artikkeleista neljä esittelee kuntakohtaisia ratkaisuja: Kangasniemi, Johanna Luukkonen
https://twitter.com/johannaluukkone ; Enonkoski, Kari Kuuramaa https://twitter.com/KariKuuramaa ; Juva,
Satu Auvinen ; ja Sulkava, Rinna Ikola-Norrbacka https://twitter.com/RinnaIkola . Me muut kirjoittajat
(Terttu Pakarinen https://www.linkedin.com/in/terttu-pakarinen-8a6aa517/ , Guy Ahonen
https://twitter.com/gahonen , Pauli Forma https://twitter.com/paufor , Pirkko Valtola, Annemaija
Summanen https://twitter.com/AnnemaijaS ja Ossi Aura https://twitter.com/AuraOssi ) pureuduimme
aiheen eri osa-alueisiin tieteellisen ja kokemusperäisen tiedon kautta.
Taustaa, teoriaa, käytäntöä ja ohjeita
Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa -julkaisu on rakennettu vahvan teorian ja käytännön
kokemuksen varaan. Lisäksi julkaisussa on paljon ohjeita ja kokemuksia suoraan kuntien ja miksei
muidenkin organisaatioiden hyödynnettäväksi. Koko toiminnan lähtökohta on pitkäjänteinen johtaminen,
joka tukee johtajuutta ja henkilöstötuottavuutta. Käsitteellisesti määrittelen julkaisussa, mitä se
työhyvinvointi kunnissa on:
”Työhyvinvointia edistävä toiminta on järjestelmällisesti johdettua ja eri toimijoille vastuutettua
toimintaa, joka tukee henkilöstötuottavuuden, hyvän johtajuuden ja työyhteisöjen toimivuuden kautta
kunnan varsinaisen toiminnan tuottavuutta ja kuntalaisille tuotettujen palvelujen vaikuttavuutta.”
Avainsanat ovat siis: johtaminen – henkilöstötuottavuus – tuottavuus – vaikuttavuus
Kuntastrategia on pohja henkilöstötuottavuuden johtamiselle
Kunta-alan julkaisua pohjustettiin Etelä-Savon Työhyvinvointiakatemiassa vuosina 2015-2016 ja prosessin
tärkein löydös oli henkilöstötuottavuuden kytkeminen osaksi kuntastrategian toteuttamista. Tähän
ajatukseen saatiin tutkimustuloksia akatemiahankkeen aikana ja laajemmin osan Strateginen hyvinvointi
2016 tutkimusta (raportti, sivut 71-72). Lopullinen ahaa -elämys koettiin Kangasniemen kunnan
johtoryhmässä elokuussa 2016 – kuntastrategiasta ponnistetaan.
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Kuva 1. Johtamisen ketju kunnissa.
Johtamisen ketjun ensimmäinen ja ehkä tärkein vaihe on pohtia minkälaisilla kyvykkyyksillä varustettu
henkilöstö toteuttaa kuntastrategien tavoitteet. Ja sen jälkeen tulee päättää johtamisen tavoitteet, vastuut
ja mittarit. ja edelleen päättää valmentaa johtoa ja esimiehiä ja varmistaa henkilöstötuottavuuden
kehittymisen edellytykset. Päätöksiä tarvitaan, jotta koko ketju saadaan kuntoon – tällä hetkellä johtamisen
ketjun boxit 2 – 5 ovat kaikki hyvällä mallilla 12%:lla organisaatioista!
Asiakaspalaute ja vaikuttavuus ohjaamaan johtamista?
Alustukseni jälkeen keskustelu oli vilkasta ja pureutui johtamisen haasteisiin kunnissa. Itse tiivistäisin
keskustelun ja vastaukseni seuraavasti: kunnissa tehdään tärkeää työtä ihmisiltä ihmisille – ja tämän työn
asiakaspalaute ja vaikuttavuus tulee saada näkyväksi. Vaikuttavuuden mittaaminen on suurten
tavoitteiden suhteen haastavaa ja aikaa vievää – kuntalaisten hyvinvointi, koululaisten työelämävalmiudet,
elinkeinoelämän toimintaedellytykset – ovat analysoitavissa useiden vuosien aikajänteellä.
Tämän takia välitön asiakaspalaute ja asiakashyöty kannattaa nostaa kuntatyön kehittämisen välineeksi.
Asiakaspalaute tukee työntekijöiden motivaatiota ja sparraa heidän osaamistaan, asiakaspalaute kehittää
myös työnorganisointia ja johtajuutta. Asiakashyöty on välitöntä asiakaspalautetta laajempi kokonaisuus,
jota voidaan tarkastella eri tulosmittareiden kautta. Asiakashyödyn merkitys on suuri, kun kehitetään
henkilöstötuottavuuden johtamista – siis sitä, missä asioissa henkilöstön ja organisaation tulee olla
erinomainen. Kuntastrategian ja johtamisen ketjun kokonaisseurantaa ja -mittarointia voisi hahmottaa
kuvan 2 avulla.

Kuva 2. Malli kuntastrategian ja johtamisen ketjun kokonaisseurannasta.
Kuvan 2 malli on siis kolmiosainen

1. välitön asiakaspalaute tukee ja ohjaa työtä – ihmisten henkilöstötuottavuutta ja jokapäiväistä
johtajuutta. Asiakkaiden hyvän palvelun vaatima osaaminen ja henkilöstön motivaatio ovat
fokuksessa, samoin kuin itsenäinen, vastuutettu työ – siis omaan työhön vaikuttaminen ja
sen kautta työn sujuvuus. Aikajänne on päivä – viikko – kuukausia.
2. Asiakashyöty ohjaa johtamista – missä asioissa henkilöstön ja organisaation tulee olla
erinomainen, jotta asiakashyöty maksimoituu saatavilla olevilla resursseilla. Aikajänne on
kuukausia – vuosi.
3. Toiminnan vaikuttavuus ohjaa (ja seuraa) kuntastrategiaa. Miten kuntalaisten hyvinvointi
kehittyy – miten eri toimialojen toiminnat siihen vaikuttavat kokonaisuutena.
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Vaikuttavuuden analysoiminen edellyttää koko toimintakentän ja kaikkien tulosten yhteistä
analysointia. Aikajänne vuosia.
Mittarit kuntoon
Kuvan 2. mallin atomeiksi purkaminen on mielenkiintoista. Asiakaspalaute tukee siis henkilöstötuottavuutta
ja johtajuutta, jolloin näiden yhteyksien analysoiminen edellyttää kaikkien osa-alueiden tietoja. On
tiedettävä paitsi asiakaspalaute, myös henkilöstötuottavuuden ja johtajuuden taso. Näin voidaan
analysoida ja oppia miten johtajuus, henkilöstötuottavuus ja asiakaspalaute linkittyvät toisiinsa.
Aikajännehän oli päiviä – viikkoja – kuukausia. Henkilöstötuottavuuden ja johtajuuden mittarien keruussa
kolme kuukautta on sopiva aikajänne – vuosittain (tai joka toinen vuosi) toteutettava henkilöstökysely ei
tätä tarkoitusta palvele.
Asiakashyödyn mittaamiseen sisältyy em. henkilöstötuottavuus- ja johtajuusmittareiden ohella työn
tulosten ja johtamisen mittarit. Näistä työn tulokset ovat tärkein – miten oppilaiden keskiarvot kehittyvät,
miten kuntalaisten liikunta- ja kulttuuripalvelujen käyttö kehittyy, jne. Ja vastaavasti, miten henkilöstöä
johdetaan näiden tavoitteiden suunnassa.
Vaikuttavuuden mittaaminen on haasteellista ja hyvin pitkäjänteistä. Jo aikaisemmin mainitsemani
esimerkit: kuntalaisten hyvinvointi, koululaisten työelämävalmiudet, elinkeinoelämän toimintaedellytykset,
kuvastavat vaikuttavuuden pitkäjänteistä luonnetta. Mittariston rakentuminen tulisi pohjautua olemassa
oleviin, julkisiin tilastoihin. Niiden koostaminen olisi useammankin blogitekstin urakka. Vaikuttavuuden
mittaamisesta voi saada hyviä näkökulmia Sitran vaikuttavuusinvestoimisen hankkeista.
https://www.sitra.fi/aiheet/vaikuttavuusinvestoiminen/
Lue, tulkitse ja anna palautetta
Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa julkaisu on ostettavissa Kuntatyönantajien julkaisukaupasta
oheisen linkin takaa: https://www.kt.fi/publications/3-0882 Kannustan kovasti lukemaan ja tulkitsemaan
sisältöä oman kokemuksen ja oman kunnan tilan suhteen. Näin voidaan ottaa hyviä askelmia eteenpäin
henkilöstötuottavuuden johtamisessa. Palautetta voit antaa esimerkiksi tämän blogin kautta.
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Blogi_156 Henkisestä työsuojelusta ja asiantuntijaslangista 19.9.2017
Työhyvinvointiverkosto-X:n ohjausryhmä istuttiin eilen (18.9.2017) ja se innosti minua taas bloggaamaan.
Mieleeni tuli kaksikin aihetta, henkinen työsuojelu ohjausryhmän kokouksesta ja alan asiantuntijaslangi
yleisemmin viime aikojen tilaisuuksien pohjalta.
Henkinen työsuojelu on psykosomaattisen kuormituksen hallintaa
Henkinen työsuojelu on terminä ja ilmiönä yleistynyt viimeisten vuosikymmenten aikana; se on nostettu
perinteisen fyysisen työn työturvallisuusilmiön rinnalle ja kohteena sillä on aivotyötä tekevät.
TYHYverkosto-X:n ohjausryhmässä todettiin kyseessä olevan psykosomaattisen kuormituksen hallinta,
mutta puhun silti tässä henkisestä työsuojelusta.
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjassa olemme (Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen) tutkineet
vuosina 2014 ja 2016 henkisen työsuojelun suunnitelman laatimista pelkistetyllä kysymyksellä, onko sitä vai
eikö sitä ole. Lähes 800 organisaation analyysin tulos on selkeä: kun kokonaisuuden johtamisen perusasiat
ovat kunnossa, on myös henkisen työsuojelun suunnitelma tehty! Tämä kuvassa 1.

Kuva 1. Johtamisen peruselementtien merkitys henkisen työsuojelun tekemiseen.
Kuvan 1 tulkinta on mielestäni selkeä: panostetaan perusasioiden tekemiseen – ne tuovat tulleessaan sitten
henkisen työsuojelun suunnitelman (ja paljon muutakin). Tulee panostaa siis johtamisen perusasioihin, ei
eri prosessien tai osa-alueiden edistämiseen. Ja johtamisen lähtökohtana tulee olla vain ja ainoastaan
yrityksen liiketoiminnan tukeminen – tai julkisen sektorin työnantajan varsinaisen tehtävän edistäminen.
Liiketoiminnan strategiasta kumpuava strateginen hyvinvointi ja henkilöstötuottavuuden kehittäminen ovat
olleet minun ja tutkijatiimin (Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen) fokuksessa jo vuodesta 2009 alkaen. Olen
kokenut, että olen tässä tavoitteellisuudessa ollut hieman alan valtavirtaa vastaan – yleensähän
työhyvinvoinnin lähtökohdaksi on asetettu hyvinvoiva ihminen, sujuva työ ja häiriötön työyhteisö.
Henkilöstötuottavuuden määritelmän mukaan (henkilöstötuottavuus = motivaatio x osaaminen x työkyky)
tuo vastakkainasettelu on hieman vähentynyt: motivoitunut, osaava ja työkykyinen henkilöstö voi olla
kaikkien tavoite, tekeehän se samalla parempaa taloudellista tulosta.
Määritelmiin ja isoihin linjoihin liittyen luin erittäin suurella mielihyvällä Työterveyslaitoksen pääjohtajan
Antti Koivulan ja Työkyky ja työurat -yksikön johtajan Kristiina Halosen bloggauksen Ekonomilehden
blogissa (https://www.ekonomilehti.fi/tyoelaman-muutos-haastaa-tyohyvinvoinnin-johtamisen/) . Koivula
ja Halonen kirjoittivat: ”Työhyvinvoinnin johtamisessa on olennaista sen kytkeytyminen työhön ja
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organisaation strategiaan. Jokaisessa yrityksessä olisi tärkeää tunnistaa, mitkä tekijät juuri omassa
organisaatioissa ja sen käytännöissä vahvistavat tai heikentävät työhyvinvointia ja sitä kautta työn
tuottavuutta.” Tässä ollaan asian ytimessä – businesstahan työhyvinvoinnillakin tuetaan!
Asiantuntijaslangi linjaa totuuksia
Minulla on onni päästä mukaan erilaisiin johtamista, työhyvinvointia ja työelämää käsitteleviin tilaisuuksiin.
Usein olen itsekin alustamassa, mikä on paitsi palkitsevaa, myös opettavaa. Tapaan uusia ihmisiä ja saan
vahvistusta omalle näkemykselleni. Usein kuitenkin tulee ”lunta tupaan”, varsinkin kun sanoja ja sanontoja
kuuntelee tarkasti. Meille alan asiantuntijoille pakkaa muodostumaan tiettyjä itsestään selvyyksiä, jotka
tietyn toistomäärän jälkeen ovat ihan vain toteamuksia. Nostan tähän muutaman – ja kyseenalaistan ne.

Tärkeää on jaksamisen tukeminen – miksei energian lisääminen?
Viime viikkojen aikana olen kuullut ja lukenut eri alustusten ja artikkelien otsikoissa ikään kuin itsestään
selvyyksinä ”hyvä työyhteisö auttaa ihmisiä jaksamaan työssään”; esimiesvalmennuksen ensimmäinen askel
on ”esimiehen oma jaksaminen”, jne. Onko jaksamisesta tullut tärkein tavoite? Onko meidän jokaisen
kohtalona uupuminen ja onko jokaisen esimiehen suurin ongelma jaksamattomuus? Olen täysin tietoinen,
että jaksamisongelmia on ja ne ovat vakavia jokaisen niitä kohdanneella ihmisellä. Mutta eihän työ
lähtökohtaisesti ole uuvuttavaa ja jaksamisongelmia aiheuttavaa – työ antaa toimeentulon ohella
merkitystä elämään. Eikä johtamisen päätavoite ole ihmisten uuvuttaminen, vaan tasapainoinen
tuloksellisuus talouden, asiakkuuksien ja myös henkilöstön suhteen. Ongelmiin on tartuttava, mutta isossa
kuvassa Suomen työelämä kaipaa energiaa ja aikaansaavuutta. Ja silloin voisimme sanoa ”hyvä työyhteisö
antaa jokaiselle energiaa” ja ”esimiehen oma energiataso”.
Muutos aiheuttaa ongelmia – miksei innostusta ja uusia mahdollisuuksia?
Muutos ja sen pelkästään negatiiviset seuraukset ovat toinen yleinen totuus, joka karahtaa korvani melko
usein. Kun asiantuntija toteaa ”muutoksen olevan negatiivinen henkilöstön hyvinvoinnille”, satapäinen
kuulijakunta nyökkää. Olen tästä muutamissa tilaisuuksissa elämöinyt – eihän muutoksia tehdä se takia,
että ihmisillä menisi heikommin, vaan sen takia että organisaatiolla ja sen kautta ihmisillä menisi paremmin.
Muutokseen on kehitetty aivan erityinen johtamisen muotokin, muutosjohtaminen. Tästä monet liikeelämän pyörteissä toimivat johtajat toteavat: ”Ei ole muutosjohtamista, on vain johtamista”. Tulevaisuuden
tutkijat ja eritoten tulevaisuuden työelämän gurut tietävät tämän vielä paremmin: muutos on paitsi
jatkuvaa, myös kiihtyvää. Osallistamalla koko organisaation – siis kaikki ihmiset – muutos koetaan
mahdollisuudeksi. Tässä meidän kaikkien ”ajattelun moodin” tulee muuttua – maailma muuttuu ja siinä
meidän on oltava aktiivisesti mukana.
Tekeminen, on tärkeää – mikseivät tulokset?
Kolmas korvamadoksi jäänyt asiantuntijatotuus ovat eri asioiden tekemiset. On hankkeita, on prosesseja,
on erilaista kehittämistä ja johtamista. Tehdään paljon, fokus on tekemisessä, puhutaan prosesseista – ja
juuri koskaan ei puhuta tuloksista. Tässä monet konsultit ja valmentajat ovat ottaneet oikeita askeleita, kun
kuvaavat itseään ”valmennan esimiehiä toimimaan paremmin”, ”etsin parhaat talentit”, ja ”ratkaisen
myynnin ongelmat”. On selvää, että eri asioilla on viralliset prosessinimitykset (johdon konsultointi,
esimiesten valmennus, henkilöstön kehittäminen), mutta silti uskallan väittää, että jäämme liian usein
prosessiemme vangeiksi ja emme puhu tuloksista. Tuloksilla tarkoitan niitä pysyviä kehitysaskelmia, jotka
tukevat yrityksen strategiaa ja edistävät siten liiketoimintaa. Tässä voisimme kaikki ottaa rohkean askeleen
eteenpäin. Niinpä itse lupaan, etten ole ”strategisen hyvinvoinnin tutkija”, vaan ”oivallutan yrityksiä
johtamaan ihmisiä paremmin”. En ole myöskään jatkossa ”henkilöstötuottavuuden kehittäjä”, vaan
”vauhditan asiakasyrityksen käyttökatteen kasvua kestävällä tavalla”.
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Blogi_157_Isännöintialakin elää henkilöstötuottavuudesta 22.9.2017
https://www.lisavirtaa.fi/isannointiala-elaa-henkilostotuottavuudesta/

Isännöintiala elää henkilöstötuottavuudesta
Johtaminen ja johtajuus ovat ilmiöitä, jotka suomen kielessä kuvataan usein sanan ”johtaminen” avulla.
Englanniksi asiat eriytetään selkeästi ”management” ja ”leadership” sanojen kautta. Kun keskusteluun
liitetään sana ”strategia”, on kokonaisuuden hahmottaminen melkoisen vaikeaa. Ja missä ovat tässä
keskustelussa ihmiset – jotka kuitenkin tekevät tulokset? Kokonaisuuden selkiyttämiseksi olen
tutkijakollegojeni kanssa rakentanut johtamisen ketjun, jota myös isännöintiala voi hyödyntää.

Asian voi tiivistää seuraavasti: Johtamisen ketjun kokonaisuus luo tuloksellisuutta kestävällä tavalla.
Liiketoimintastrategiaa toteutetaan ihmisiä johtamalla, selkeillä tavoitteilla ja vastuilla. Johtaminen tukee
johtajuuden kehittämistä – tässä kunkin esimiehen henkilökohtaiset kyvykkyydet ovat kehittymisen
perusta. Hyvä johtajuus tukee henkilöstötuottavuutta kolmen osa-alueen kautta: erityisen suuri merkitys
johtajuudella on motivaatioon, työn hallinnan kautta osaamiseen ja työkykyongelmien ehkäisemiseen.
Henkilöstötuottavuus vaikuttaa merkittävästi asiakaskokemukseen ja taloudelliseen tulokseen.

Asiakas on lähtökohta
Isännöintiyritysten johdolle suunnatussa Lisävirtaa johtamiseen -koulutuksessa käymme läpi johtamisen
ketjun kokonaisuutta aloittaen asiakkaasta. Kuka se isännöinnin asiakas oikein on, mitä hän nyt haluaa – ja
mitä uutta hänelle voidaan antaa? Keskustelussa toistuvat varmaan sanat hallitus, osakas, asukas ja niiden
kaikki mahdolliset yhdistelmät. Varmaa on kuitenkin se, että tuo asiakas on ihminen, joka haluaa hyvää
palvelua ja joka maksaa viulut. Mietitään myös, mitä näistä asiakkaista tiedämme johtamisen tueksi.

Henkilöstötuottavuus tekee asiakkuuden
Kun etenemme johtamisen ketjua ”takaperin”, iskemme huomion seuraavaksi työn tekijöihin ja heidän
henkilöstötuottavuuteensa. Isännöintiyrityksen ihmisten henkilöstötuottavuus koostuu heidän osaamisen,
motivaation ja työkyvyn yhdistelmänä. Näitä kaikkia tarvitaan; ilman motivaatiota osaaminen jää
käyttämättä ja ilman osaamista kova motivaatio valuu hukkaan. Työkyky tarkoittaa eritoten pitkän työuran
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mahdollistumista. Koulutuksessa pohdimme porukalla, mitä yrityksissä tiedetään oman porukan
henkilöstötuottavuudesta. Ilman tietoa johtaminen on hapuilua.
Koetulla esimiestyöllä on suuri merkitys henkilöstötuottavuuden tasolle – hyvä pomo tukee motivaatiota ja
saa tiimistään irti kaikkien parhaan osaamisen. Huono pomo taas muuten tuhoaa molemmat – näin tylyä se
on. Mutta ei hätää, hyvä johtaminen tukee jokaista esimiestä työssään. Ja johtaminen on tässä tapauksessa
erittäin selkeää: asetetaan yhdessä tavoitteet, sovitaan vastuut eri ihmisille ja seurataan tilannetta
aktiivisesti. Tavoite voi olla vaikka asiakastyytyväisyyden ja oman motivaation kehittäminen tai se voi olla
myös osakkailta tulevien puheluiden väheneminen puoleen. Tällöin ollaan työprosessien sujuvoittamisessa
ja digitalisaation hyödyntämisessä. Johtamisessa panostetaan sekä työhön että ihmisiin, johtajuus on taas
keino viedä asiat jokapäiväiseen työhön.

Kaiken alku on strategia
Lokakuun koulutuksen työsessio päättyy liiketoimintastrategian pohtimiseen – mitkä ovat ne uroteot, joita
yritys haluaa saavuttaa? Ja miten ihmiset ne toteuttavat? Näiden kahden yksinkertaisen kysymyksen kautta
päädymme takaisin johtamiseen ja sen tavoitteisiin, johtajuuteen ja henkilöstötuottavuuteen. Strategiset
valinnat vaikuttavat luonnollisesti myös johtamisen ketjun viidenteen boxiin – sen mittareilla mitataan
strategian onnistumista.

Tervetuloa Lisävirtaa johtamiseen -koulutukseen
Isännöintiliiton Lisävirtaa johtamisen -koulutus Helsingissä 25.10.2017. Isännöintiyritysten johdolle
suunnatussa koulutuksessa käsitellään johtamista ja henkilöstötuottavuutta Ossi Auran johdolla. Päivän
toisena teema on isännöinnin työsopimukset ja työehdot, kouluttajana VT, MBA Jarmo Asikainen,
Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva.
Kaikki ilmoittautuneet saavat vastata lyhyeen ennakkokyselyn, jossa kartoitetaan johtamisen ketjun osaalueiden tilaa ja toimintatapoja. Kyselyn pohjalta laaditaan työkirja, johon jokainen voi kirjata omat
koulutuksessa syntyneet ideansa.
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Blogi_158_Tee päätös tavoitteista – saat tuloksia! 29.9.2018
Työelämän kehittäminen on jatkuvasti esillä julkisuudessa poliittisten päättäjien, sekä alan asiantuntijoiden
ja tutkijoiden puheissa ja kirjoituksissa. Keskustelua kuvaa toisaalta suuret linjat ja laajat tavoitteet, jotka
ovat mielestäni enemmän visioita kuin selkeitä tavoitteita. Toisaalta tutkimuksista saatu tieto syvenee ja
sen kautta periaatteessa kansakunnan osaaminen kasvaa. Jokin kuitenkin ”mättää” – mitään merkittävää
muutosta ei tunnu tapahtuvan.
Yksi selkeä kehitysaskel olisi jokaisen otettavissa – tee päätös tavoitteesta! Niin, tee päätös tavoitteesta,
niin toimit paremmin ja saat tuloksia. Tavoite on päätetty ja mitattava, tavoite on siis numeraalinen;
tiedetään, missä ollaan nyt ja tiedetään, mihin halutaan päästä.
Tee päätös tavoitteesta – toiminta tehostuu
Tavoitepäätöksen tärkeys tulee esiin vuosien 2009 – 2016 strategisen hyvinvoinnin johtamisen
tutkimussarjassa, jota olemme tehneet tutkijatiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani
Ilmarinen. Tutkimuksissa olemme analysoineen satunnaisotannalla valittujen lähes 400 organisaation
johtamiskäytänteet strategiseen hyvinvointiin ja henkilöstötuottavuuteen liittyen. Kuva 1 kertoo kaiken
oleellisen: kun päätös tavoitteesta on tehty, johdetaan henkilöstötuottavuutta paremmin.

Kuva 1. Tavoitteen päättämisen merkitys henkilöstötuottavuuden johtamisen tasoon (n=2172).
Kuvan 1 tulkinta on selkeä: organisaatiot, joissa tavoitetta ei ole päätetty johtavat henkilöstötuottavuutta
heikosti. Näistä tavoitteettomissa organisaatioista vain 10 %:n johtamiskäytänteet ovat hyvät. Tavoitteen
päättäneistä organisaatioista hyvät johtamiskäytänteet on 43 %:lla ja erinomaiset 16 %:lla.
Henkilöstötuottavuuden osa-alueiden tarkempi analyysi tuo lisää vahvistusta tavoitteen päättämisen
tärkeydelle. Esimerkiksi osaamisen osalta laadullisen tavoitteen päättäneistä organisaatioista 51 % johtaa
henkilöstötuottavuutta hyvin ja 15 % erinomaisesti. Numeraalisen tavoitteen päättäneissä luvut ovat 42 %
hyvin ja 40 % erinomaisesti. Motivaation tavoitteiden ja henkilöstötuottavuuden johtamisen suhteen
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tulokset ovat samanlaiset; työkyvyn tavoitteiden konkreettisuus ei juuri erottele henkilöstötuottavuuden
johtamisen tasoa. Työkyvyn tavoitteet heijastuvat sen sijaan työkykyjohtamisen tasoon.
Tavoitteen on päättänyt vuosina 2014 ja 2016 vain 43% organisaatiosta – vielä on huikeita kehitysaskelia
otettavissa ihan perusasioissa! Pienissä organisaatioissa tavoitteen on päättänyt neljännes, keskisuurissa
vajaa puolet ja isoissa vajaa kaksi kolmasosaa.
Tee päätös tavoitteista – saat tuloksia
Johtamisen tarkoitus on saada aikaan tuloksia. Henkilöstötuottavuuden kehittämisessä tavoitteen
päättäminen mahdollisimman konkreettisena on avain tuloksiin.

Kuva 2. Tavoitteen päättämisen ja konkreettisuuden merkitys erittäin positiivisten tulosten osuuteen
talouden ja henkilöstötuottavuuden osa-alueilla (n = 1429).
Kuvan 2 aineisto on koostettu tavoitepäätösten ja tuloksellisuuden vastausten pohjalta. Esimerkiksi
osaamisen osalta kooste on seuraava: tavoitepäätöksen tekemättömistä organisaatioista 14% saavutti
erittäin positiivisia tuloksia osaamisen kautta; laadullisen tavoitteen päättäneistä organisaatioista erittäin
positiivisia tuloksia saavutti 29 %; ja numeraalisen tavoitteen päättäneistä organisaatioista 43 %.

Mitä konkreettisempi tavoite – sitä paremmat tulokset
Näin yksinkertaista ja loogista tämä on. Ei päätöstä tavoitteesta – huonot tulokset; päätös laadullisesta
tavoitteesta – keskitason tulokset; päätös numeraalisesta tavoitteesta – hyvät tulokset. On selvää, että
pelkkä tavoitteen päättäminen ei auta – se heijastuu kuvan 1 tavoin johtamiseen ja tekemiseen.
Lisää osaamista ja uskallusta kunnon tavoitteiden päättämiseen!
Tutkimustieto on näiden näyttöjen mukaan kiistaton: numeraalinen tavoitteen päättäminen heijastuu sekä
tekemisen että tulosten tasoon positiivisesti. Perusteltu kysymys kuuluukin: miksi tavoitteista päättäminen
on heppoista? Kun tavoitteista päättäminen suhteutetaan koko työnantajakuntaan ovat tulokset osin varsin
karut. Ensinnäkin 43 % on päättänyt yleensäkin tavoitteista – 57 % siis ei ole! Kun tarkastellaan laadullisen
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ja numeraalisen tavoitteen asettaneiden osuuksia henkilöstötuottavuuden osa-alueilla, on tuloksissa paljon
parannettavaa. Osaamisen kehittämisessä laadullisen tavoitteen päättäneitä on 31 % kaikista
organisaatioista, numeraalisen tavoitteen on päättänyt 7 %. Työkyvyn osalta luvut ovat samaa tasoa, 29 %
ja 8 %. Motivaation kehittämisen tavoitteenasettelu tuntuu olevan vaikeampaa, luvut siinä 27 % ja 3 %.

Kunnollisen – numeraalisen – mitattavan tavoitteen päättäminen on oleellinen osa
henkilöstötuottavuuden johtamisessa ja kehittämisessä.
Korostan vielä, että pelkkä päättäminen ei ole se juttu – ennen päätöstä pohditaan eri osa-alueiden
merkitys liiketoiminnalle, perehdytään nykytilaan ja etsitään luotettava ja helposti käytettävä mittari. Nämä
kaikki tehostavat henkilöstötuottavuuden johtamista ja sen kautta liiketoiminnan tuloksellisuutta.
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Blogi_159_Hyvästä on helppo muuttua 4.10.2017
Kunta-ala on valtavien muutosten edessä – kiitos maakunta- ja soteuudistusten. Muutoksesta alusti
professori Janne Tienari https://www.linkedin.com/in/janne-tienari-64038526/ Kuntatyönantajien HRverkoston ideatyöpajassa 3.10.2017. Päivän aikana kuultiin Tienarin ohella muutamia todella hyviä
esimerkkejä kuntien HR-johtamisesta ja minulla oli ilo puhua henkilöstötuottavuuden johtamisesta. Oma
tulkintani päivän annista oli otsikon mukainen: hyvästä on helppo muuttua!
Tienarin perusteet muutoksesta
Professori Tienari nosti esiin alustuksessaan muutoksen ja muutosjohtamisen perusteita. Tärkeimmäksi
asiaksi hän nosti sen, että muutoksen kohde on organisaatio, kaikki muu on ympäröivää maailmaa.
Muutoksessa fokus kannattaa laittaa täysin omaan organisaatioon ja sen toimintaan, vaikka asiat
ulkopuolella muuttuisivat koko ajan. Dynaaminen vakaus oli Tienarin esiin nostama kuvaava termi
muutosjohtamisesta: johtamistyön tarkoitus on luoda vakautta muutoksessa – jotain jatkuvuutta ja
vakautta on henkilöstölle (ja johdollekin) oltava.
Upeat esimerkit kaupungeista
Aamupäivän aikana kuulimme neljä upeaa esitystä kaupunkien HR-käytänteistä, joista ensimmäinen oli toki
HR-toimintoja laajempi. Tampereen kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Jaana Villilä-Vakkilainen
alusti koko kaupungin strategiaprosessista ja mahdollistavasta johtamisesta sen tuotoksena. Hämeenlinnan
henkilöstöjohtaja Anne Iijalainen https://www.linkedin.com/in/anne-iijalainen-b066503/ kertoi HR:n
vetämästä uudelleenorganisoitumisesta YT-prosesseineen, Jyväskylän henkilöstöpäällikkö Sari Uotila
https://www.linkedin.com/in/sari-uotila-54b61647/ alusti muutoksesta kehityskeskusteluista osallistaviin
osaamiskeskusteluihin ja Karkkilan henkilöstöpäällikkö Laura Similä https://www.linkedin.com/in/laurasimil%C3%A4-60a37291/ valotti prosessia kaupungin johtoryhmän tiimiytymisessä. Kaupungeissa on paljon
kovaa osaamista!
Henkilöstötuottavuuden johtaminen tuki muutokseen
Itse alustin ja ”workshoppasin” henkilöstötuottavuuden johtamisesta, josta kunta-alan osalta jo
bloggasinkin Kuntamarkkinoiden jälkeen (http://hpmdashboard.com/henkilostotuottavuus-kunnissa/). HRverkoston ideatyöpajassa nostin fokukseen kaksi asiaa: miten (millä kyvykkyyksillä) ihmiset toteuttavat
kuntastrategiaa? ja miten tehdään jatkuvaa kehittämistä?
Kuntastrategia määrittää ne suuret tulokset, joita kunta haluaa saada aikaan – ja ne tulokset tehdään
ihmisten avulla. Niinpä kuntastrategian tavoitteet on purettava atomeiksi: mitä se ”kuntalaisten
hyvinvointi” tarkoittaa eri kohderyhmissä, missä kunnan henkilöstö eri kohderyhmät kohtaa ja millä
kyvykkyyksillä kunkin kohderyhmän hyvinvointia edistetään. Kokonaisuutta voidaan kuvata seuraavasti:

Sivu 117
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Kuva 1. Henkilöstötuottavuuden johtamisen kehityspolku, esimerkkinä kuntalaisten hyvinvointi.
Kuvan 1 juoksutus on ajattelutapani kuntastrategian johtamisesta – siis henkilöstön ja
henkilöstötuottavuuden osalta. Aivan samanlaista ajattelupolkua voidaan käyttää yrityksissä ja
liiketoimintastrategioiden johtamisessa – ihmiset yrityksissäkin tuloksen tekevät!
Muutosklinikalla esittelin henkilöstötuottavuuden johtamisen työvälineitä, joista tärkein oli –
yksinkertaisesti – henkilöstötuottavuuden mittari. Yhdeksän kysymyksen ja kolmen minuutin kysely voidaan
toteuttaa vaikka kuukausittain, mutta jo kolmen kuukauden välein se antaa johdolle tärkeää tietoa: missä
”hapessa” ihmiset ovat. Henkilöstötuottavuusindeksin seuranta rinnan toiminta-, talous- ja
asiakasmittareiden kanssa antaa muutokselle hyvän kokonaiskuvan.
Hyvästä on helppo muuttua
Oma tulkintani koko päivän annista kiteytyy tosiaan tuohon otsikkoon: hyvästä on helppo muuttua. Kun
johtamiskäytänteet, kehittämisprosessit ja mittarit ovat hyvällä tasolla, on uuteen helppo lähteä.
Vastaavasti, jos kokonaisuus on sekava ja tieto henkilöstön tilasta vanhaa, on hyppäys uuteen epävarma ja
tuloksiltaan heikko. Professori Tienaria siteeratakseni fokus omassa organisaatiossa, omassa toiminnassa
on avain muutokseen. Hyvästä on helppo muuttua!
Lataa työvälineitä henkilöstötuottavuuden johtamiseen
Lataa julkaisuja henkilöstötuottavuudesta
Tilaa Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa opas
http://shop.kuntatyonantajat.fi/product_details.php?p=3390

Sivu 118
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Blogi_160_Tulevaisuus, työ ja työkykyjohtaminen 12.10.2017
Eläkevakuutusyhtiö Veritas järjesti Työelämän Forum 2017 tapahtuman Finlandiatalossa 11.10.2017.
Tilaisuus kokosi yhteen asiakkaat ja asiantuntija, hienoa oli asiakasyritysten toimitusjohtajien suuri määrä.
Tulevaisuus, työ ja työkyky kiinnostavat johtoa.
Tilaisuudessa Niko Herlin https://twitter.com/nikoherlin alusti tulevaisuuden työstä, Susanna Rantanen
https://twitter.com/RantanenSusanna työnantajabrändistä ja Olli-Pekka Ihalainen johtamisen
kehittämisestä. Oma alustukseni oli otsikoitu ”Työkykyjohtaminen nyt ja tulevaisuudessa”.
Futuristin linjaukset tulevaisuudessa pärjäämisestä
Niko Herlin teki varsin laajan katsauksen työn muutokseen, jonka hän tiivisti alustuksensa lopussa kolmeen
kuntoisuuteen. Tulevaisuuskuntoisuus on sopiva sekoitus avointa mieltä ja selkeitä päätöksiä, esimerkiksi
johtajalla on hyvä olla iloa, innostusta ja intohimoa – sekä paljon mielikuvitusta. Tulevaisuus vaatii selkeitä
päätöksiä – me teemme oman tulevaisuutemme.
Innovaatiokuntoisuus on toinen tulevaisuuden vaatimus, meillä tulee olla kyvykkyys sekä asteittaisiin, että
radikaaleihin innovaatioihin. Asteittaiset innovaatiot ovat jatkuvaa työn kehittämistä, radikaalit taas jotain
aivan uutta. Muutoskuntoisuus on Herlinin mukaan pelkistetysti kykyä ajatella (ja toimia) eri tavalla, kuin
aina ennen on ajateltu. Muutoskuntoisuutta voi tietoisesti harjoitella – aivot ovat harjoitettava elin.
Näkemykseni työkykyjohtamisen nykytilasta ja tulevaisuudesta
Oma esitykseni keskittyi työkykyjohtamiseen nyt ja tulevaisuudessa. Nykytila on hyvin tiedossa – ja
tulevaisuus tietenkin sopivan usvainen! Tiivistelmä näkemyksistäni kuvassa 1.

Kuva 1. Työkykyjohtamisen nykytilan ja tulevaisuuden nelikenttä.
Työkykyjohtamisen nykytilan analyysi pohjautuu pitkälti tutkimussarjaan strategisen hyvinvoinnin
johtamisesta vuosina 2009-2016 (raportit täältä, www.ossiaura.com/julkaisut). Lakipohja ja
asiantuntijapalvelut ovat hyvällä mallilla, ilmiön johtamisessa on vielä paljon parannettavaa. Esimerkkinä
mainittakoon, että yrityksillä on hyvin tiedossa Kelan 30-60-90 sairauspäivän laki ja sen tukitoiminnat,
mutta kokonaisvaltaiset tavoitteet ja suunnitelmat puuttuvat suurimmalta osalta yrityksistä – eritoten pksektorilla.
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Tulevaisuus on mielenkiintoinen työkykyjohtamisessakin. Itse näen suurina mahdollisuuksina ihmisen
ainutlaatuisuuden korostumista – siis koneisiin ja tekoälyyn verrattuna. Jatkuvan tiedon saaminen (siis
teknologia ja digitalisaatio!) on hieno mahdollisuus sekä ihmisten, että organisaatioiden johtamisessa.
Tässä korostuu tieto omasta itsestä – itsejohtaminen on jatkossa sekä tärkeämpää, että tarpeellista.
Tulevaisuuden työelämän muutoksista olen sillä kannalla, että muutos ei ole räjähdysmäisen nopea – itse
asiassa muutos on jo alkanut ja on koko ajan menossa. Teknologisten muutosten rinnalla me ihmiset ja
meistä koostuvat organisaatiot säilyvät ennallaan – ehkä evoluutio muuttaa ihmistä sitten seuraavien
tuhansien vuosien aikana.
Huono nykytila on tulevaisuuden surma
Tulevaisuuden sudenkuopista suurin – ja täysin meidän hallinnassamme oleva tekijä on nykytila ja sen
mahdollinen heikkous. En näe mitään innovatiivista, digitalistista tai robotiikkaan liittyvää tekijää, joka
muuttaisi taikaiskusta nykyisen huonon (työkyky)johtamisen hyväksi tulevaisuudessa! Päinvastoin vain
hyvästä nykytilasta on mahdollisuus loikata hyvään tulevaisuuteen.
Hyvä henkilöstötuottavuuden – ja siis myös työkyvyn johtaminen voidaan rakentaa johtamisen ketjun
kautta. Siinä lähdetään liiketoimintastrategiasta ja päädytään hyvään asiakastyöhön ja taloudelliseen
tulokseen. Ihmisten johtaminen ja esimiesten johtajuus tukevat henkilöstötuottavuutta – siis ihmisten
kyvykkyyttä tehdä hyvä tulos.

Kuva 2. Johtamisen ketju toimii työkykyjohtamisenkin viitekehyksenä.
Johtamisen ketjun kautta voidaan hahmottaa ja päättää esimerkiksi asiakaskokemuksen johtamisen
toimintatavat. Yrityksen strategian yksi päämäärä on asiakaskokemuksen maksimointi, jolloin johdon on
tehtävä päätös ihmisten ”asiakaskokemuskyvykkyyksien” johtamisesta. Nämä kyvykkyydet voidaan selvittää
yhdessä henkilöstön ja mielellään myös asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen, tai analyysien avulla.
Näistä kyvykkyyksistä (esim. motivaatio, palvelukyky, työn laatu) tehdään päätökset, päätetään tavoitteet,
vastuut ja mittarit; valmennetaan esimiehet tukemaan kyvykkyyksiä ja tuetaan ihmisiä työssään. Ja tietysti
mitataan asiakaskokemusta ja sen rinnalla taloudellisia tunnuslukuja. ja mitataan myös
henkilöstötuottavuutta ja esimiestyön kokemusta – näin voidaan analysoida koko ketjun
vaikuttavuussuhteen ja saada kehittämisen työkaluja.
Tulevaisuuden teemme me – oman tulevaisuuteni teen minä
Työelämä Forum 2017 oli innostava tilaisuus, jonka pääviesti minulle oli väliotsikon mukainen:
”Tulevaisuuden teemme me – oman tulevaisuuteni teen minä”. Yritystasolla tämä tarkoittaa ketterää
strategista ajattelua, mahdollisuuksiin tarttumista ja omaan toimintaan keskittymistä. Meidän jokaisen
osalta itsejohtamisen ja oman osaamisen kehittämisen vastuu kasvaa – ne mahdollistavat tulevaisuuden.
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Blogi_161_Johtajuus on johdon asia 29.10.2017
Johtajuus – suomalaisen esimiestyön taso on jatkuvasti keskustelun kohteena. Keskimäärin johtajuutemme
on kansainvälisesti hyvällä tasolla ja suurin osa meistä arvioi oman esimiehen hyväksi tai jopa
erinomaiseksi. Kriittisiä arvioita omasta esimiehestä antaa tutkimuslähteestä riippuen muutamasta
prosentista reiluun kymmeneen prosenttiin ihmisistä. Esimerkiksi 4 % on pieni luku, mutta paljon ihmisiä –
se on 100000 suomalaista työntekijää. Johtajuudella on siis väliä, se tukee ihmisiä ja heidän kauttaan työn
tuloksia.
Ylin johtaja määrittää johtajuuden tason
Kun tarkastellaan johtajuutta organisaation kokonaisuuden kannalta, voidaan sanoa, että ylin johto päättää
johtajuuden tason. Ylimmän johdon päätös on joko tietoinen, tai tiedostamaton. Onko esimiestyöstä, siis
johtajuudesta päätetty jotain, vai onko päätös jäänyt tekemättä. Onko esimiehille päätetty rooli
henkilöstön suhteen ja miten laadukasta johtajuutta organisaatiossa on?

Kuva 1. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen merkitys esimiesroolin päättämiseen ja
johtajuuden tasoon.

Ylimmän johdon päätös on joko tietoinen, tai
tiedostamaton. Onko esimiestyöstä, siis
johtajuudesta päätetty jotain, vai onko päätös
jäänyt tekemättä.
Kuvan 1 tulokset perustuvat seitsemän vuoden tutkimussarjaan, jossa tutkittuja organisaatioita on ollut
lähes 2200 (Aura, ym 2016. Strateginen hyvinvointi 2016 -tutkimus
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf ). Tulokset
ovat kiistattomia – johto päättää johtajuuden tason – tai on päättämättä. Ensimmäinen ja tärkein päätös on
esimiehen rooli henkilöstön tukijana. Esimies johtaa ja tukee ihmisiä, ei pelkästään järjestele töitä. Tähän
päätökseen vaikuttaa voimakkaasti johdon strategiatyön henkilöstöpainotus, kuten kuvan 1 vasen osa
osoittaa.
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Johdon strategiatyö heijastuu myös esimiestoiminnan tasoon, kuten kuvan 1 oikea osa näyttää. Pelkkä
strategiatyö ei sitä tee, mutta se tuo tullessaan esimiesroolin ohella sisältöjä esimiesten toimintatapoihin ja
koulutukseen.
Johtajuus nostaa henkilöstötuottavuuden kukoistamaan
Johtajuuden – siis leadershipin – taso ei ole itsetarkoitus, vaan sillä tavoitellaan tuloksia työssä. Ja koska
ihmiset tekevät tuloksen, on tärkeää, että esimiehet tukevat ihmisiä. Hyvä johtajuus tukee
henkilöstötuottavuutta.

Kuva 2. Johtajuuden yhteys henkilöstötuottavuuteen.
Kuvan 2. tulokset on edellä mainitusta Strateginen hyvinvointi 2016 tutkimuksesta, jossa tutkimukseen
vastasi yksi henkilö organisaatiosta arvioiden esimiestoiminnan, osaamisen, motivaation ja työkyvyn tasoa.
Vastaavat tulokset saatiin yli 10000 henkilön vastauksista vuonna 2015 yhdessä Guy Ahosen ja Tomi Hussin
kanssa tekemässäni henkilöstötuottavuuden perustutkimuksessa, tulokset raportin sivulla 10
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuus_ja_eurot_%E2
%80%93_case_rakennusala.pdf .
Johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden – siis motivaation, osaamisen ja työkyvyn – yhteys on hyvin selkeä.
Sitä voi itsekin arvioida oman työhistorian kautta pohtimalla omaa parasta ja heikointa esimiestä.

Miten se paras esimies sai sinut ihan liekkeihin ja
miten se heikoin pomo sai tuntemaan itsesi
osaamattomaksi ja epämotivoituneeksi.
Tutkimustulokset todistavat näin käytännön todeksi.
Johtajuuden kehittäminen kannattaa
Johtajuutta tulee siis johtaa – ja lisäksi sitä kannattaa kehittää. Strategisen hyvinvoinnin tutkimussarjan
tulokset osoittavat, että johtajuuden kehittyminen tuo mukanaan tuloksia taloudessa, osaamisessa ja
sitoutumisessa. Oleellista on havaita, että tulokset ovat erinomaisia vasta kun johtajuus kehittyy paljon!
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Kuva 3. Esimiestyön kehittymisen yhteys talouden, osaamisen ja sitoutumisen kehittymiseen. %-luvut
kuvaavat erittäin positiivisia tuloksia saavuttaneiden organisaatioiden osuutta.
Kuvan 3 viesti on siis positiivinen, mutta tietyllä tavalla myös tyly: vasta selkeä johtajuuden kehittyminen
tuo riittäviä tuloksia muilla osa-alueilla. Tämä on tärkeä huomio esimiesten valmennuksiin: niissä tulee
saavuttaa hyviä tuloksia, pikkutulokset (saati pelkkä valmennusten järjestäminen) ei riitä.

Esimiesvalmennuksissa fokus tulee olla
kyvykkyyksissä, joilla tuetaan ihmisten motivaatiota
ja osaamista liiketoiminnan tavoitteiden mukaan.
Valmennusten tavoitteet tulee olla kovat: vain hyvä
kehittyminen tuo liiketoiminnan vaatimia tuloksia.
Johtajuus siis tuottaa hyviä tuloksia, kunhan ensin johto tekee päätöksen johtajuuden vastuista, esimiesten
roolista ja heidän osaamisesta. Tässä vastuu on selkeästi toimitusjohtajalla - toki häntä voivat muut
johtoryhmän jäsenet tukea. Mielenkiintoista on pohtia myös hallituksen ja eritoten hallituksen
puheenjohtajan roolia - olisiko hänellä näkemystä linjata yrityksen johtamista ja johtajuutta?
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Blogi_162_Johtaja aukaisee latua! 28.10.2017
Ulkopuolisen asiantuntijan silmissä Kunteko 2020 on mielenkiintoinen ja kunnianhimoinen hanke kuntaalan työelämän kehittämiseksi. Olen tutkinut strategisen hyvinvoinnin johtamista vuodesta 2009 alkaen
Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa, kuudessa tutkimuksessa kunta-ala on ollut mukana
yhtenä toimialana. Lisäksi olen toimittanut ja osin kirjoittanut kaksi Kuntatyönantajien opasta, vuonna 2011
Työhyvinvointia johtamaan ja tänä vuonna Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa. Näihin oppaisiin
voi tutustua KT:n sivuilla julkaisut ja oppaat (https://www.kt.fi/tilastot-ja-julkaisut/oppaat).
Ylin johto määrittää kehittämisen tason kunnissa
Työelämän kehittämiseen liittyen olemme vuosien 2009-2016 tutkimussarjassa kartoittaneet jatkuvan
parantamisen mallin käyttöä työn, työsuhteen, työkyvyn ja osaamisen kehittämisessä. Tulokset mallin
käytön aktiivisuudesta ovat selkeät ja kiistattomat: johdon strategiatyö ratkaisee kaiken! Mitä vahvemmin
työhyvinvointi on huomioitu johdon strategiatyössä, sitä aktiivisemmin jatkuvan parantamisen mallia
käytetään.

Kuva 1. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen merkitys jatkuvan parantamisen mallin
aktiivisuuteen osaamisen kehittämisessä, n=341 kuntaorganisaatiota vuosina 2009-2016.
Kuvan 1 oppi allekirjoittaneen näkökulmasta on selkeä: johdon strategiatyö luo edellytykset
kehittämistyölle. Tekisi mieli melkein sanoa myös päinvastoin: ilman johdon strategiatyön linjausta
kehittämistyöllä ei ole kantavuutta.
Kehittämistyö – ja henkilöstötuottavuus – pohjautuvat kuntastrategiaan
Olemme tutkijaryhmällä koonneet strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjan tulokset johtamisen
ketjuun (ks. tutkimusraportti 2016, sivu 71,
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf ). Kuntaalalle on tästä muokattu oma versio, joka esiteltiin Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa oppaassa.
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Kuva 2. Johtamisen ketju kunnissa.
Johtamisen ketjun periaate on pelkistetty sekä tuottavuuden, että jatkuvan parantamisen suhteen:
kuntastrategia määrittää ne ihmisten kyvykkyydet, joilla strategian tavoitteet toteutetaan. Johtamisessa
päätetään näiden kyvykkyyksille tavoitteet, vastuut ja mittarit. Johtajuus varmistetaan valmentamalla ja
johtamalla esimiehiä tukemaan strategisia kyvykkyyksiä, jotka ovat käytännössä ihmisten motivaatioon ja
sitoutumiseen, osaamisen ja työn hallintaan, sekä työkykyyn liittyviä. Ketjun lopussa ihmiset tekevät
tulokset.
Johtamisen ketju antaa hyvän kehikon kunta-alan kehittämiseen. Tutkimussarjan tulokset kertovat
tilanteen olevan hyvässä kehitysvaiheessa: reilu 40 % kuntaorganisaatioista on päättänyt työhyvinvoinnille
tavoitteet, reilu 60 % määrittänyt esimiehille roolin alaisten tukemisessa ja reilulla puolella on mittarit
käytössä muutosten havaitsemiseksi. Lisäksi 60 % on arvioinut esimiestoiminnan tason hyväksi tai
erinomaiseksi ja lähes 70 % arvioi henkilöstötuottavuuden vähintään keskitasoiseksi. Hyvän ja erinomaisen
tason arvioita oli tosin vain 15 %.
Kokonaisuudessaan tilanne kunta-alalla on siis kohtuullisen hyvä. Kehittämispotentiaali on silti suuri – ja
oman näkemykseni mukaan kaikki lähteen johdon päätöksistä kuntastrategian toteuttamiseksi.
Lähtökohtaisesti ihmiset tekevät tulokset!
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Blogi_164_Ihmiset toteuttavat strategian 11.11.2017
Strategia on yritysten toimintaa ohjaava iso suunnitelma, joka kuvaa tulevat uroteot. Näin voidaan
tiivistetysti sanoa – toki parempia ja hienojakoisempia määritelmiä löytyy. Olen viime aikoina
strategiakäsitteeseen törmännyt usein keskusteluissa ja eri ryhmille koulutusta pitäessäni. Monesti
strategia koetaan epäselväksi asiaksi, jonka ”joku” toteuttaa. Pahimmillaan strategiasta tulee mielikuva,
että ”asiat vain tapahtuvat”. Itse olen sitä mieltä, että strategian toteuttavat ihmiset.
Monenlaisia strategioita – tai ainakin niiden uloskirjoittamisen tapoja
Strategioihin tutustuminen ihan googlettamalla on mielenkiintoista puuhaa – niin erilaisia ne ovat.
Ensinnäkin melko monilta isoiltakin yrityksiltä selkeä strategian uloskirjoittaminen puuttuu. Toiseksi
strategian esitystavassa korostuu ”lukijakunta” – kenelle strategia esitetään. Esimerkiksi isot
rakennusyritykset kuvaavat sijoittajilleen strategiset tavoitteensa selkeinä tilinpäätöksen tunnuslukuina.
Tästä esimerkkeinä NCC ”vähintään 4 prosentin käyttökate strategiakauden aikana”, sekä
”omavaraisuusaste vähintään 20 prosenttia” – lue lisää tästä https://www.ncc.fi/tietoa-nccsta/ncckonserni/visio-ja-strategia/, sekä Lemminkäinen ”Strategiakaudella 2016–2019 siirrymme taseen
vahvistamisesta parempaan kilpailukykyyn ja kannattavaan kasvuun.”, lue lisää tästä
http://www.lemminkainen.fi/lemminkainen/sijoittajat/lemminkainen-sijoituskohteena/lemminkaisenstrategia/.
Toinen tapa strategian esittämiseen löytyy esimerkiksi Terveystalolta, joka nostaa esiin ”Ylivertainen
palvelukokemus”, ”Vahvimmat asiakassuhteet” ja ”Halutuin työpaikka osaajille” tyyppisiä asioita – lue lisää
tästä https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Strategia/. Kesko vastaavasti kirjoittaa strategiastaan
”Strategisena tavoitteenamme on vahvistaa kuluttajien ja yritysten asiakaskokemusta sekä kaupoissa että
digitaalisissa kanavissa.” ja tukee sanomaansa useilla taloudellisen kasvun selkeillä numeraalisilla
tavoitteilla, lue lisää https://www.kesko.fi/yritys/strategia-visio-ja-arvot/.
Ihmiset strategiassa
Esitetyt neljä esimerkkiä strategian uloskirjoittamisesta eivät yritä olla täydellinen yhteenveto asiasta,
mutta suuntaa ne antavat. Strategian esittämistapoja on useita erilaisia – ja niissä monissa tekijät (=ihmiset)
eivät näy lainkaan. Ymmärrän hyvin, että kansainvälisen mallin mukaan tehdyssä sijoittajaviestinnässä
ihmiset (henkilöstö) loistavat poissaolollaan (miksiköhän – on tietysti jo toisen bloggauksen aihe...).
Toisaalta ymmärrän myös, että strategiaa kirjoitetaan julkiseksi asiakkaan luettavaksi ja myös silloin
henkilöstö saattaa unohtua tekstistä. Tätä tosin en oikein ymmärrä, koska olen sitä mieltä, että ihmiset
toteuttavat strategian. Kaikilla toimialoilla, kaikissa liiketoimintaympäristöissä.
Ihmiset toteuttavat strategian johtamisen kautta
Väitteeni tueksi – siis, että ihmiset toteuttavat strategian – on olemassa paljon tutkimustietoa. Olemme
tutkijatiimillä Aura, Ahonen, Hussi, Ilmarinen (Strateginen hyvinvointi 2016 tutkimus, sivu 71,
http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf )
koostaneet tulokset johtamisen ketjuksi. Ketju pohjautuu tilastollisesti merkittäviin tuloksiin johtamisen ja
johtajuuden, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden, sekä henkilöstötuottavuuden ja käyttökatteen välillä.
Aineistona tässä oli lähes 400 suomalaista organisaatiota vuonna 2016.

Sivu 126
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Kuva 1. Johtamisen ketju.
Tutkimustulokset ovat siis kiistattomat, jopa itsestään selvät. Tulosten käytäntöön viemisessä on kuitenkin
yksi kriittinen vaihe: mitä ihmisten johtamisessa johdetaan? Johtamisen ketjun mukaan se pohjautuu
liiketoimintastrategiaan – on siis johdettava niitä kyvykkyyksiä, joilla strategisen tavoitteet saavutetaan.
Tämä selviää vastauksena hyvin yksinkertaiseen kysymykseen: ”Minkälaisella henkilöstöllä saavutamme
asettamamme strategisen tavoitteet?”. Kysymyksen voisi esittää myös seuraavasti: ”Missä asioissa ja
tekemisessä meidän ihmisten pitää olla hyviä, jotta saavutamme strategiset tavoitteemme?”
Esimerkkimme mukaan voisimme pohtia minkälaiset ihmiset toteuttavat asiakaskokemuksen, sehän on
strateginen tavoite, jota myös tuloksissa mitataan. Riittääkö asiakaskokemuksen maksimointiin se, että
ihmisillä on alan tutkinto – tuskin, vaikka tutkinto usein on pakko olla. Riittääkö asiakaskokemukseen se,
että työtyytyväisyys on hyvä – osin, mutta sekään ei ehkä riitä. Vaatiiko hyvä asiakaskokemus sen, että työ
tehdään hyvin – sitä se varmaankin vaatii! Ja kun hyvä työ tehdään hyvin luontevan kohteliaasti, saadaan
lisäpisteitä! Mutta toisaalta hyvän työn taustalla on omien tavoitteiden selkeys, oma extra-osaaminen ja
intohimo asiakkaan palvelemiseen.
Asiakaskokemus on siis monen tekijän summa – niistä tulee valita johdettavaksi ne tärkeimmät. Valintaa voi
varmentaa tilastoanalyysilla (henkilöstötutkimus & asiakaspalautteet), mutta usein henkilöstön ja
asiakkaitten välinen keskustelu tuottaa riittävän intuition oikeaan valintaan.
Ihmisiä johdetaan johtoryhmässä – liiketoiminnan rinnalla
Edellä kuvattu aivojumppa ihmisten johtamisen sisällöistä on tosiaan kriittisin vaihe kokonaisvaltaisen
johtamisen rakentamisessa. Kokemukseni mukaan se jää usein tekemättä – ainakin siinä porukassa, jossa se
tulisi tehdä. Oikea porukka ja oikea aika ovat johtoryhmä ja yrityksen strategiatyö. Siellä asia tulee käsitellä,
luonnollisesti asiantuntijoita ja henkilöstöä kuullen. Hyvä olisi kuulla myös asiakasta, heillehän työtä
tehdään – ja he varmaan tietävät minkälaiset ihmiset tekevät työnsä hyvin.
Strategiatyöhön liitetyn aivojumpan jälkeen ihmisten johtaminen on ”business as usual”. Johdettaville
kyvykkyyksille päätetään tavoitteet ja mittarit, sekä määritetään osallistavasti jokaisen rooli ja vastuu niiden
kehittämisessä. Loogisena jatkona esimiesten johtajuutta kehitetään näiden kyvykkyyksien tukemiseksi – ei
mitään yleistä leadershipcoachingia, vaan juuri meidän yrityksen tarvitsemaa täsmävalmennusta. Esimiehet
tukevat aktiivisesti henkilöstötuottavuutta, johon asiakkaan vaatimat kyvykkyydet sisältyvät. Ja ihmiset
tekevät tulokset – siis toteuttavat strategian!

Sivu 127
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Blogi_165_Luottamus on tärkeää – mutta vain tulosten takia 17.11.2017
Syksyn Work Goes Happy kiertueen kolmas tapahtuma järjestettiin eilen (16.11.2017) Kuopiossa. Tilaisuus
toi yhteen lähes 20 asiantuntijaa alustusten ja yli 50 palvelujen esittelyn merkeissä. Alustukset käsittelivät
monia työelämän eri osa-alueita – johtamista, osaamista ja hyvinvointia. Työelämä 2020 hankkeen
hankejohtaja Margita Klemetti https://twitter.com/MMAKlemetti piti loistavan katsauksen suomalaisen
työelämän nykytilasta ja haasteista. Yksi hänen ydinviestinsä oli luottamus – ja se sai minut aukaisemaan
tilastosoftani ja analysoimaan asiaa. Analysoin luottamuksen merkitystä henkilöstötuottavuuteen – koska
vain hyvät tulokset tekevät suomalaisesta työelämästä parhaan!
Kyllä – luottamus on pohja henkilöstötuottavuudelle!
Teimme Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa kaksi vuotta sitten tutkimuksen
(http://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuus_ja_eurot_%E2
%80%93_case_rakennusala.pdf ), jossa määritimme henkilöstötuottavuuden koostuvat motivaation,
osaamisen ja työkyvyn tulona. Analyysimme osoitti, että henkilöstötuottavuuden tasoon vaikuttivat eniten
koettu esimiestyö ja työyhteisön toimivuus. Toisaalta vielä tärkeämpi löydäs oli henkilöstötuottavuuden
yhteys yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn, käyttökatteeseen. Hyvän henkilöstötuottavuuden
rakennusyritykset tekivät lähes kolmikertaisen käyttökatteen verrattuna huonon henkilöstötuottavuuden
yrityksiin (14000€/hlo/v vs 5000€/hlö/v).
Tämän perustutkimuksen jälkeen olen tehnyt lukuisia yrityskohtaisia analyyseja, jotka nyt siis avasin
uusinta-analyysiin luottamuksen näkökulmasta. Kävin läpi kolme organisaatiota, teollisuuden ja sote-alan
yritykset ja valtion viraston aineistot. Kuva 1 osoittaa, että luottamus tukee henkilöstötuottavuutta.

Kuva 1. Luottamuksen yhteys henkilöstötuottavuuteen teollisuusyrityksessä ja valtion virastossa.
Kuvan 1 taustalla on siis henkilöstötutkimuksen tiimikohtaiset tunnusluvut ja niiden jaottelu luottamuksen
suhteen kolmeen tasoluokkaan. Tasoluokittain henkilöstötuottavuusindeksi, HTI vaihteli selkeästi – hyvä
luottamus oli pohja hyvälle henkilöstötuottavuudelle.
Analysoin henkilöstötutkimuksen kautta myös luottamuksen perustaa, mistä se organisaatoissa syntyy?
Teollisuusyrityksessä luottamus syntyi tavoitteiden tuntemisesta ja hyvästä esimiestyöstä (esimiehen

Sivu 128
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

antamasta tuki kehittymiselle, esimiehen antama kiitos hyvästä työstä); virastossa taas keskustelun (johto
kiinnostunut henkilöstön mielipiteistä) ja tavoitteiden tuntemisen (henkilöstö selvillä organisaation
tavoitteista) kautta.
Mutta luottamus ei pelkästään riitä
Luottamus on tärkeää, mutta se ei pelkästään riitä. Teollisuusyrityksen analyysi kuvassa 2 osoittaa, että
johtajuuden tasolla on suuri merkitys henkilöstötuottavuudelle.

Kuva 2. Luottamuksen ja johtajuuden merkitys henkilöstötuottavuudelle.
Luottamuksen ohella johtajuus – esimiestyö – vaikuttaa henkilöstötuottavuuden tasoon.
Esimerkkiyrityksessä johtajuuden merkitys oli jopa hieman luottamuksen merkitystä suurempi. Alimmalla
luottamustasolla hyvä johtajuus toi HTI-arvon 42, kun ylimmän luottamustason heikko johtajuus toi HTI:n
38. Yhteenvetona voidaan sanoa, että molempia tarvitaan – luottamusta ja hyvää johtajuutta!
Luottamuksen muutos muuttaa henkilöstötuottavuutta
Luottamuksen kehittyminen kehittää henkilöstötuottavuutta ja sen kautta tulosta – näinhän sitä mielellään
sanoisi. Ja näin se on keskimäärin! Kuvassa 3 on soteyrityksen tulos luottamuksen muutoksen yhteydestä
henkilöstötuottavuuden muutokseen. Yhteys on selkeä, korrelaatio positiivinen – mutta muutoksia on sekä
ylös- että alaspäin!
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Kuva 3. Luottamuksen muutoksen yhteys henkilöstötuottavuuden muutokseen.
Kuva 3 kuvastaa montaa asiaa. Ensinnäkin luottamuksen muutoksella on erittäin merkittävä yhteys
henkilöstötuottavuuden muutokseen, korrelaatiohan on r=0,73. Toisaalta se kertoo sen realiteetin, että
kaikki eivät kehity – 47 % tiimeistä kehittyi sekä luottamuksessa että henkilöstötuottavuudessa, kun
vastaavasti 22 % tiimeistä taantui molemmissa. Kokonaisuus oli toki positiivinen.
Esimerkkiyrityksessä luottamuksen muutosta selittivät (selitysosuus 58 %) tiedottamisen ja
oikeudenmukaisuuden tunteen muutokset. Samat asiat – luottamuksen muutoksen kera – selittivät 68 %
henkilöstötuottavuuden muutosten eroista tiimien välillä. Aika monimutkaisesti sanottu – mutta
pelkistetään: luottamus ja sen taustalla oikeudenmukaisuus ja hyvä tiedonkulku tukevat
henkilöstötuottavuuden kasvua!
Summaten: luottamuksen kasvu lisää liiketoiminnan kasvua
Analyysini tulokset ovat luottamuksen ja henkilöstötuottavuuden suhteen kiistattomat: hyvä luottamus ja
luottamuksen kasvu tukevat henkilöstötuottavuutta ja sen kasvua. Tutkimuksemme mukaan
henkilöstötuottavuus taas tukee liiketoiminnan tuloksellisuutta. Luottamus on siis tärkeää – mutta vain
yritysten tulosten ja julkisen sektorin työn vaikuttavuuden takia.
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Blogi_166_HRx-seminaari pelkisti ja digitalisoi henkilöstötyötä 23.11.2017
Alma Talent Eventsin (https://twitter.com/EventsFinland) ja HENRY ry:n (www.henry.fi) suuri
yhteistyöponnistus HRx-seminaari pidettiin toissa päivänä, 21.11.2017. Tilaisuus kokosi yli 600 osallistujaa,
ison määrän palvelutuottajia ja huippuluokan alustajia. Suuren osan päivää ohjelma eteni kolmessa linjassa,
joten kaikkea hyvää ei millään päässyt kokemaan. Parin yön nukkumisen jälkeen piirtelin paperille omat
tuntemukseni tilaisuudesta.
HR:n huikean laaja toimintakenttä
Seminaari alustukset avasi professori Armin Trust https://twitter.com/ArminTrost, joka on Twitter -tilinsä
mukaan ”Leading mind in HRM”. Trust hauskuutti yleisöä piirtämällä kaavion HR:n tärkeimmistä tehtävistä
– ja niitähän on paljon.

Kun tätä Trustin kuvaa katsoo, löytyy sieltä liiketoiminta, strategia ja ihminenkin. Mutta laajaalaisuudessaan kokonaisuus tuntuu hengästyttävältä, enkä lainkaan ole kateellinen keskisuuren yrityksen
ainoalle HR-ihmiselle. Iso työ tämän rakentaminen!
Trustin ydinviesti oli kuitenkin keskittyminen prosessien ja hallintotoimien sijasta ihmiseen – osaamiseen ja
uudistumiseen. HR:n näkökulmasta oleellista on oppimisen ja uudistumisen mahdollistaminen. ”To learn =
to work” ja ”To work = to learn” oli Trustin näkemys asiaan.
Digitalisaatio tulee – onko HR valmis?
Digitalisaatiota sen eri näkökulmista käsiteltiin HRx-seminaarissa useissa alustuksissa. Huikeita konsepteja,
huikeita toteutuksia – ei voi muuta sanoa! Ja taas tulee mieleen se keskisuuri yritys ja sen HR...
Itse tulkitsen tätä ”digi-tykitystä” siten liiketoiminnan ja yrityksen sisäisen yhteistyön kautta. Liiketoiminnan
vaatimukset määrittävät digitalisaation, sekä liiketoiminnassa että HR:n suhteen. Voisin kuvitella, että
vahvasti digitaalista liiketoimintaa tekevässä yrityksessä HR-digin rakentaminen ja eritoten aktiivinen käyttö
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on luontevampaa, kuin perinteistä liiketoimintaa tekevissä yrityksissä. HR:ssä digin vaatimuksiin liittyy
lisäksi luonnollisesti yrityksen koko. Isossa yrityksessä tarvitaan enemmän HR-digiä, kuin pienessä. Kolmas
asia on digitaalisesti käsiteltävä ja muokattava data – mitä se on ja mistä se tulee? Ja kuinka paljon siellä on
ihmisten (henkilöstön) osaamiseen, motiiveihin, kokemuksiin ja uudistumiseen liittyvää dataa? Ei sitä
esityksissä vielä paljoa näkynyt olevan – tai sitten en kaikkea ehtinyt nähdä.
Seminaarin toinen alustaja, Deutche Telekomin Senior Vice President of the HR division Digital & Innovation
Reza Moussavian https://twitter.com/rezamou linjasi yhden tärkeän periaatteen: digitaalinen HR tehdään
yhdessä johdon, HR:n ja IT:n kanssa. Itse tulkitsen tuota siten, että johto johtaa prosessia ja määrittää
siihen liiketoiminnan edellyttämät sisällöt, HR muokkaa kokonaisuutta johdolle käytettäväksi ja IT tekee
digityöt. Allekirjoitan tuon 100%:sti
HR liiketoiminnan kasvun mahdollistajana
Päälavalla esiteltiin Aditron tekemän syksyn HR-suurtutkimuksen tuloksia Sara Purhosen
https://twitter.com/sarajmp ja Merja Vehmaisen https://twitter.com/vehmainen toimesta. 139 vastaajan
tuloksista löytyi HR:n nykyiset ja tulevat painopisteet liiketoiminnan kasvun tukemisessa. Menneiden
kahden vuoden tärkeimmät HR-prosessit olivat olleet rekrytointi, muutosjohtaminen ja osaamisen
johtaminen. Tulevaisuuden kannalta kasvua tuetaan samoilla elementeillä, osaamisen ja muutoksen
johtamisella ja työnantajakuvan kehittämisellä. Mittareissa korostuivat tutkimuksessa kysytyt mittarit:
henkilöstötyytyväisyys, sairauspoissaolot, vaihtuvuus ja johtajuusindeksi. Itse kaipasin vaihtoehtoihin
selkeitä liiketoiminnan tunnuslukuja – samaan päätyivät alustajat omassa tulkinnassaan.
Purhosen ja Vehmaisen kolmen askeleen ohjeet kasvuun olivat todella oikeaan osuneet. Valitettavan
heikkolaatuinen, kaukaa otettu kuva esittää ne: panosta työnantajakuvaan ja henkilöstön hyvinvointiin, luo
HR-mittarit yhdessä liiketoiminnan kanssa, sekä kehitä henkilöstön osaamista muuttuvassa maailmassa.
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Vilkasta Somepöhinää
Iso tapahtuma aiheuttaa ison, positiivisen some-pöhinän. Näin kävi myös HRx-tapahtumassa, #pinnalla
palvelun mukaan reilu 300 ihmistä twiittasi 1100 kertaa tapahtuman tunnuksella #HRxHki. Ohessa päivän
(21.11.2017) viraalipilvi, joka osoittaa twiittejä lennelleen. Tapahtuman tunnuksen ohella ”pilveen”
pääsivät aamupäivän esiintyjät Armin Trost ja Reza Moussavian. Muuten keskusteluissa olivat mm. lonkero
ja äitiyspakkaus – ihan normaali somepäivä siis!

Somekeskusteluun voi jokainen palata Twitterissä hakemalla #HRxHki suosituimmat twiitit. Hienoja nostoja
– aina kunkin oman painotuksen mukaan. Mutta sitähän some on. Itse nostan tähän vielä Armin Trustin
twiitin, hän halusi nostaa esiin Reza Moussavienin esityksestä seuraavaa: ”Executives use their smartphones
400 times a day. How many times do they look into their HR system? Thanks @rezamou #digitalhr”.
Kiitos HENRY
Suurin kiitos HRx-tapahtumasta kuuluu luonnollisesti Alma Talent Eventsille, mutta nostaisin suuresti
kiitettävien joukkoon myös HENRY ry:n. Hallituksen jäsenenä tiedän sen intohimon ja ammattitaidon, jolla
toiminnanjohtaja Marita Salo https://twitter.com/SaloMarita on HRx-tapahtumaa edistänyt – kiitos siis
eritoten hänelle – ja toki koko HENRY:n toimiston tiimille.
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Blogi_167_Missä menet suomalainen HR? 30.11.2017
Henkilöstöjohtamisen tilaa kartoitetaan – ja jopa tutkitaan – varsin tiiviiseen tahtiin. Osa selvityksistä on
selkeitä asiantuntijayritysten markkinointiin liittyviä nostoja, mikä on sinänsä sallittua. Osa tutkimuksista
täyttää oikean tutkimuksen kriteerit. Tässä blogitekstissä en kuitenkaan arvioi selvitysten / tutkimusten
tasoa, vaan tuloksia. Oman Henkilöstöjohdon ryhmän, HENRY ry:n 3-vuotisen hallituskauteni lopuksi etsin
vastausta otsikon kysymykseen: Missä menet suomalainen HR?
HR:n toimintojen koko kuva HRx seminaarista
Kun pohditaan, missä HR menee, on tietysti määritettävä tarkkailun kohde. Tässä oivallinen valinta on
professori Armin Trusti https://twitter.com/ArminTrost HRx seminaarissa esittämä kokonaisuus.

Kuva 1. HR:n kokonaisuus Armin Trustin esittämänä.
Kuvasta 1 löytyy monia HR:n ydinprosesseja ja löytyy sieltä selkeät yhteydet liiketoimintaankin. Strategia
määrittää ihmisten tekemistä ja tasapainotettuun tuloskorttiin (Balanced Scorecard) voidaan hyvin
sisällyttää ihmisiin liittyviä mittareita.
Mutta karrikoidusti, jos halutaan selvittää HR:n tilaa, tulee kaikki kuvan 1 elementit tutkia – ja luultavasti
siinäkään ei ole kaikkea. On selvä, että tällaista megatutkimusta ei ole, joten poimin pohdiskeluni tueksi
joitakin syksyn tuotoksia.
Nordic HR-survey
EY:n toteuttama pohjoismainen Nordic HR-survey https://www.henry.fi/media/ajankohtaista/uusib18001_nordic-hr-survey_final_finland.pdf oli varmaan suurin alan tutkimus tänä syksynä. Tutkimus
kartoitti automaatiota, työsuhteita, demografisia muutoksia ja data-analytiikkaa. Suomessa tutkimukseen
vastasi 215 henkilöä, joista suurin osa HR-johtajia ja -päälliköitä.
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Nordic HR-surveyn mukaan automatisaatio on totta 50 %:ssa yrityksistä ja 23 % odottaa suurta muutosta
seuraavien vuosien aikana. Automaation ennakoinnin ja valmistautumisen suhteen Suomessa oltiin muita
pohjoismaita jäljessä. Tutkimusraportin kuva 15 osoittaa hyvin loogisen tuloksen: automatisaation
strategiaan sisällyttäneiden firmojen valmiudet ovat paremmat kuin muilla. Tämäkin asia alkaa ja etenee
johdon pöydältä. HR:n prosesseja odotetaan automatisoitavaksi puolessa vastanneista yrityksistä.

Kuva 2. Automaatio strategiassa vs. valmiudet automatisaatioon Pohjoismaissa.
Toinen mielenkiintoinen Nordic HR-surveyn tutkimusaihe oli data-analytiikan käyttö yrityksissä. Kaikista
vastaajista 47 % näki ennakoivan analytiikan jo nyt oleelliseksi edustamansa yrityksen toimialalle, kun
suomalaisista 34 % koki samoin. HR-toiminnolle analytiikan koki tärkeäksi 80 %, mutta vain 37 % oli
tyytyväinen tämänhetkiseen kykyynsä hyödyntää sitä. Tämän ristiriidan poistamiseen kannustaa HENRY:n
toiminnanjohtaja Marita Salo tutkimuksen tiedotteessa seuraavasti ”Analytiikka on ehdottomasti se osaalue, johon HR:ssä pitäisi jatkossa kiinnittää huomiota. Se tarjoaa käyntikortin kulmahuoneeseen, sillä
analytiikka tuo tärkeää lisäarvoa liiketoiminnalle.”
Lues lisää Nordic Hr-surveystä HENRY.n sivuilta: https://www.henry.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/yliviidesosa-tyosta-automatisoidaan-viidessa-vuodessa-hr-johto-kipuilee-tyoelaman-muutosten-kanssa.html Ilmarisen Future Score
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on kehittänyt testin, jolla sekä työnantajat että henkilöstö voivat testata
tulevaisuuden kyvykkyyksiään. https://www.ilmarinen.fi/uutishuone/arkisto/2017/uudistu-taikatoa/?utm_source=blogi&utm_medium=social&utm_campaign=tyoelamataidot Testi kartoittaa useita
osa-alueita, mutta HR-toiminnan näkökulmasta voidaan nostaa esiin. Testiin vastanneet työnantajat
kokevat, että työ tulee muuttumaan merkittävästi, mutta silti henkilöstölle ei tarjota riittävästi koulutusta.
75 % yritystestiin vastanneista kokee yrityksen toiminnan tulevan jatkumaan samanlaisena, eikä
henkilöstön koulutustarvetta ole olemassa. Tässä HR-ihmisille työsarkaa!

Suomalaisen työn liitto – Suomalaisen työn indikaattori
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Suomalaisen työn liitto tekee vuosittain suomalaisen työn indikaattorin, joka kuvaa työhön vaikuttavia
muutosvoimia ja niiden avaamia mahdollisuuksia yrityksille ja työyhteisöille.
https://suomalainentyo.fi/asiasana/suomalaisen-tyon-indikaattori/
Liiton määritelmän mukaan työn merkityksellisyyteen sisältyvät seuraavat asiat: työn on TUOTTAVAA,
parantaa työn tuottavuutta, luo työtä, uudistaa työtapoja ja perustuu asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen
eli se tuottaa uutta arvoa. Merkityksellinen työ on KESTÄVÄÄ, koska se synnyttää arvoa pitkäkestoisesti
kestävien arvoketjujen ja pitkäaikaisten lojaalisuuteen perustuvien asiakassuhteiden muodossa.
Merkityksellinen työ on myös OSALLISTAVAA, koska se synnyttää jaettua arvoa osakkeenomistajien lisäksi
työntekijöille ja yhteiskunnalle. Kuvan 3 mukaan suomalaisen työn indikaattori on mennyt eteenpäin
viimeisten vuosien aikana.

Kuva 3. Suomalaisen työn indikaattori tuottavuuden, kestävyyden ja osallistavuuden kautta.
Indikaattorin lisäksi kysely tuotti hyviä tuloksia. 93 % työnantajista näkee, että henkilöstön
vaikutusmahdollisuuksien parantaminen vaikuttaa yrityksen menestykseen erittäin paljon tai jonkin verran.
Lisäksi 62 % työnantajista näkee, että henkilöstön koulutukseen käytettyjen työpäivien määrä vaikuttaa
yrityksen menestykseen erittäin paljon tai jonkin verran. Molemmat tärkeitä HR:n työtä tukevia löydöksi.
Aditron HR liiketoiminnan kasvun mahdollistajana
Aditron tekemän syksyn HR-tutkimukseen vastasi 139 HENRY:n jäsentä ja tuloksista löytyi HR:n nykyiset ja
tulevat painopisteet liiketoiminnan kasvun tukemisessa. Menneiden kahden vuoden tärkeimmät HRprosessit olivat olleet rekrytointi, muutosjohtaminen ja osaamisen johtaminen. Tulevaisuuden kannalta
kasvua tuetaan samoilla elementeillä, osaamisen ja muutoksen johtamisella ja työnantajakuvan
kehittämisellä. Mittareissa korostuivat tutkimuksessa kysytyt mittarit: henkilöstötyytyväisyys,
sairauspoissaolot, vaihtuvuus ja johtajuusindeksi. Tutkimuksen tulkinnan olivat selkeät: panosta
työnantajakuvaan ja henkilöstön hyvinvointiin, luo HR-mittarit yhdessä liiketoiminnan kanssa, sekä kehitä
henkilöstön osaamista muuttuvassa maailmassa.
Missä HR menee?
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Vuoden 2017 selvityksiin ja tutkimuksiin perehtyminen ei oikein kunnon vastausta kysymykseeni antanut.
HR:n eri prosessien määrä on valtava ja niitä tehdään erilaisilla priorisoinneilla eri organisaatioissa, niin kai
tutkimustuloksia voidaan tulkita. Pääosassa tutkimuksista kerrotaan vastausten jakaumia, ei niinkään niiden
keskinäisiä yhteyksiä.
Laaja-alaiselle, otantaan perustuvalle tutkimukselle olisi sijansa – se tuottaisi luotettavaa tietoa HRtoimintojen tilasta ja eritoten niiden merkityksestä yritysten liiketoiminnan tuloksellisuudelle. Tällaisen
tutkimuksen asetelma olisi mielenkiintoinen ja työläs; vastauksia tulisi saada HR-ihmisten lisäksi myös
prosessien käyttäjiltä – ja tuloslaskelman riveiltä! Miten aktiivisesti ja vaikuttavasti eri prosessit toteutuvat,
miten johto hyödyntää kerättyä mittaritietoa, ja miten ne heijastuvat käyttökatteeseen ja asiakashyötyyn,
jne olisivat mielenkiintoisia kysymyksiä selvitettäväksi.
Oma ehdotukseni kokonaistutkimuksen viitekehykseksi on johtamisen ketju, joka alkaa strategiasta ja
etenee johtamisen, johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden kautta tuloksiin talouden, asiakkuuksien ja
oman uudistumisen kannalta. Olen johtamisen ketjusta paljon kirjoittanut, tässä linkki koosteeseen
elokuulta 2017 http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuus-on-kaiken-ydin
Lopuksi, rehellinen vastaus blogitekstini otsikossa asettamaani kysymykseen (Missä menet suomalainen
HR?) on: ei ole tietoa.
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Blogi_168_Tuottavuus kasvaa ihmisistä 2.12.2017
Suomalaisen työn tuottavuuden kasvu on Suomen talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisen ydin.
Asia on taas ollut aktiivisesti esillä viime päivinä; perjantaina 1.12.2017 Työsuojelurahasto
https://twitter.com/TSRahasto järjesti Tutkimus tutuksi tilaisuuden Tuottavuusloikkaa ja kilpailukykyä teemalla ja tänään 2.12. Helsingin Sanomat kirjoitti tuottavuuden kasvusta asiantuntijalausuntojen ja
Tilastokeskuksen graafien kera.
TSR:n tilaisuudessa asiantuntijat linjasivat tuottavuuden kasvua
Työsuojelurahasto olin kutsunut tilaisuuteen (linkki https://www.tsr.fi/tuottavuus ) useita asiantuntijoita
tarkastelemaan tuottavuutta. Itse pääsin yhdessä Aalto yliopiston professori Timo Kuosmasen kanssa
esittelemään meneillään olevaa tutkimushankettamme Johtaminen ja tuottavuus - Henkilöstön johtaminen
menestystekijänä.
Professori Guy Ahosen sijaisena esittelin Pohjoismaisen tuottavuustutkimuksen tuloksia, joiden mukaan
eritoten pääoman lisäämisellä ja työn fyysisten olosuhteiden tasolla on merkitystä tuottavuuteen. Koko
raportti on luettavissa raportista tämän linkin kautta
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2014-546/
Tekesin Tuomo Alasoini tarkasteli tuottavuuden syntyä asiaa eri näkökulmista ja professori Juha Siltala lui
näkymää asiaan psykohistorioitsijan osaamisella.
Johtaminen ja tuottavuus - Henkilöstön johtaminen menestystekijänä -tutkimushanke
Omassa alustuksessani kävin läpi tutkimuksen asetelman, jossa selvitämme teollisuuden toimialalla
strategisen hyvinvoinnin johtamisen (SHJ) käytänteiden yhteyttä yritysten taloudelliseen tuottavuuteen –
mikä on johtamisen merkitys tuottavuudelle? Alustus on nähtävissä tilaisuuden koosteessa kohdasta
8:25min alkaen. https://unionimedia.fi/live-2/) Timo Kuosmanen puolestaan esitteli tuottavuuden
laskentamalleja ja niiden menetelmällisiä haasteita. Kuosmanen totesi tuottavuuden olevan pelkistetysti
tuotoksen määrän ja panosten suhde (tuotoksen määrä, y / panoskäyttö, x).
TSR:n tukemassa hankkeessa selvitämme siis SHJ:n johtamiskäytänteiden yhteyttä tuottavuuteen.
Kuosmanen totesi, että SHJ:ssä mallinnettu henkilöstöjohtamisen mittari voidaan lisätä tuottavuutta
analysoivaan regressiomalliin panostekijäksi, tuotantofunktioon vaikuttavaksi tekijäksi, tai tuottavuuden
jakaumaan vaikuttavaksi tekijäksi. Ensi keväänä tehtävä analyysi tulee osoittamaan johtamisen
merkityksen. Kuosmasen esitys tallenteen https://unionimedia.fi/live-2/) kohdasta 17:40min alkaen.
Tekesin Tuomo Alasoini hahmotti tuottavuuden kasvumekanismeja
Tuomo Alasoini aloitti alustuksena tarkastelemalla organisaatiotason mahdollisia tuottavuuden
kasvumekanismeja, joista tiivistelmä kuvassa 1.
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Kuva 1. Tuottavuuden kasvupotentiaali organisaatiotasolla Tuomo Alasoinin mukaan.
Alasoinin hahmotelma tuottavuuden kasvupotentiaalista lähti ”kiky-ajattelusta” ja päätyi uuden osaamisen
kautta tuotettaviin fiksumpiin ratkaisuihin / tuotteisiin. Kaikki tietävät ”kiky-ajattelun” olevan meneillään,
samoin lean-ajattelulla on paljon toteuttajia. Lisäksi uusia tuotteita kehitetään kovasti ja varmaan osa
yrityksistä etsii ihan uusille tuotteille ihan uusia markkinoita.
Itse koen Alasoinin ketjutuksen myös sopivan yrityskohtaiseen kehittämiseen, toki siten, että ”kikystä” ja
leanista edetään nopeasti kolmanteen ja mahdollisuuksien mukaan neljänteen vaiheeseen. Lisäksi ole sitä
mieltä, että eri vaiheiden toteuttaminen on mitä suurimmassa määrin johtamis- ja johtajuuskysymys: ”kiky”
menee autoritaarisella johtamisella, leanissa tarvitaan jo paljon osallistavaa johtajuutta. Uusien tuotteiden,
osaamisen ja niiden kautta uusien markkinoiden valtaaminen edellyttää sekä tavoitteellista johtamista:
päätöksiä, tavoitteita, roolitusta, ajantasaista seurantaa että osallistavaa, jopa itseohjautuvaa johtajuutta.
Alasoinin alustus on kokonaisuudessaan katsottavissa oheisessa videossa (https://unionimedia.fi/live-2/)
kohdasta 41:00 min.
Siltala loi psykohistoriallisen katsauksen tuottavuuteen
Professori Juha Siltala tarkasteli tuottavuutta sekä historiallisesta että sosiaalisesta näkökulmasta.
Historiassa aina 1990-luvun puoliväliin saakka tuottavuuden kasvu perustui pitkälti teollistumiseen ja siinä
halvan energian ja työvoiman bulkkistrategiaan. Tuon jälkeen on siirrytty työntekijöitä korostavaan
laatustrategiaan, jossa on merkityksellistä työn sisältö ja työhän vaikuttamisen mahdollisuus. Siltalan laaja
esitys on kokonaisuudessaan nähtävissä oheisen videon (https://unionimedia.fi/live-2/) kohdasta 51:00 min
alkaen.
Tuottavuuden tilanne juuri nyt – Helsingin Sanomat ja Tilastokeskus kertovat
Helsingin Sanomat esittää tänään 2.12.2017 Tilastokeskuksen tuottavuustilasto, jonka mukaan tuottavuus
Suomessa kasvaa kolmatta vuotta peräkkäin. Hesarin artikkelissa (linkki https://www.hs.fi/talous/art2000005473552.html?share=b0dda3c8cc88fbe57e2b84c2892822f3) Nordean pääekonomisti Aki

Sivu 139
AURAN FAKTAT – blogin yhteenveto vuodelta 2017

Kangasharju tulkitsee tilannetta seuraavasti: ”Jos katsotaan tehtyjä työtunteja, ne eivät ole kasvaneet juuri
lainkaan. Toisin sanoen talouskasvu tulee hyvin laajasti työn tuottavuuden kasvusta.”

Kuva 2. Suomalaisen työn tuottavuus 2010-2017.
Kuvan 2 mukaan tuottavuus on kasvanut ja tulkintojen mukaan nimenomaan työn tuottavuuden kautta.
Kangasharju toteaa kone- ja laiteinvestointien kasvun olevan merkki myös kohta kasvasta työvoiman
tarpeesta, tämä vähentää työttömyyttä ja sen kautta lisää hyvinvointia Suomessa.
Tuottavuus kasvaa ihmisistä – johtamisen ketju koostaa asian yritystasolla
Tuottavuusloikkaa ja kilpailukykyä -tilaisuus päättyi alustajien paneeliin, jossa varsin yksimielisesti
vastailtiin tilaisuuden juontajan TSR:n Mikael Saarisen ja asiantuntevan yleisön kysymyksiin. Paneelin
keskustelu on kokonaisuudessaan kuultavissa tallenteen (https://unionimedia.fi/live-2/ ) kohdasta 1.06:00
alkaen.
Koko tilaisuudessa ja myös paneelissa tuottavuutta tarkasteltiin laajasti eri tasoilla – siis lähtien yksittäisestä
työntekijästä päätyen globaaliin liiketoimintaan. Itse fokusoin tuottavuuden mielelläni yhden yrityksen
tasolla, jokaisen yrityksen toiminnasta koostuu Suomen menestys. Kuvasin kokonaisuutta alustuksessani ja
paneelissa johtamisen ketjussa, josta kuva ohessa.
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Kuva 3. Johtamisen ketju.
Tuottavuuden kannalta johtamisen ketjun ydin on yrityksen strategian ja asiakastuotosten jatkuva yhteinen
tarkastelu. Strategia tehdään asiakkaita varten ja asiakkaat määrittävät joka hetki strategian
elinvoimaisuuden. Tähän strategiseen tarkasteluun sisältyy asiakasreaktioiden ohella mm. kilpailutilanteen,
teknologian ja yhteiskunnallisen ja globaalin säätelyn seuranta. Tarkastelun tuloksena strategiaa muutetaan
ketterästi ja sen mukaan muutetaan tarvittaessa ihmisten johtamisen sisältöjä ja tavoitteita. Asiakastyön
menestymisen edellyttämä ihmisten osaaminen saattaa muuttua ajan kuluessa ja siihen tulee reagoida
johtamisessa.
Johtamisessa (management) päätetyt tavoitteet viedään eteenpäin esimiesten johtajuuden (leadership)
kautta yhdessä henkilöstön kanssa. Johtajuudella tuetaan liiketoiminnan (asiakkaiden) vaatimaa osaamista,
buustataan motivaatiota ja sitoutumista ja tuetaan pitkäjänteisesti työkykyä. Asiakasrajapinnassa ihmiset
tekevät tuloksen – motivoituneet, osaavat ja työkykyisen ihmiset tekevät parhaan tuloksen.
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Blogi_169_Uudistumisanalyysilla kestävää kilpailukykyä 19.12.2017
Suomalaisen työelämän laatu ja kilpailukyky ovat kansakuntamme kohtalonkysymyksiä. Voimme menestyä
ja edetä taloudellisesti vain jatkuvan tuottavuuden kehittymisen kautta. Eri toimijat kehittävät asiaa
aktiivisesti maassamme koko ajan, mutta oleelliseksi kysymykseksi nousee kehittämisen kohderyhmät.
Kehittävätkö hyvät omaa toimintaansa ja heikommat toimijat jäävät jatkossakin heikoiksi.
Tämän kysymyksen nosti esiin 16.12.2017 STTK:n työelämäasiantuntija Erkki Auvinen
(https://twitter.com/EOAuvinen), joka kysyi ”Henkilöstötilinpäätökset tms. osana normaalia
tilinpäätöskäytäntöä taitavat olla vain edelläkävijätyöpaikkojen arkea. Miksi?” siteeratessaan oheista
Alahuhdan näkemyksistä kertovaa Kauppalehden artikkelia. Muutamien vastausten ja kommenttien jälkeen
lupasin valottaa omaa näkökulmaani – ja tässä se on.
Tuottavuudesta, strategiasta ja johtamisesta tiedetään paljon
Suomalaisen kilpailukyvyn rakentaminen ei ole tiedon puutteesta kiinni! Viime viikkoina aihepiiristä on
noussut monia hyviä nostoja. Kauppalehti siteerasi 13.12.2017 (https://www.kauppalehti.fi/uutiset/mattialahuhta-listasi-tarkeimmat-indikaattorit--joita-yritysjohtajan-pitaa-seurata/Dsi3JT55?ref=twitter:03ac)
Matti Alahuhtaa, jonka mukaan toimitusjohtajan tulee seurata talouslukujen rinnalla henkilöstö- ja
asiakastyytyväisyyden lukuja.
Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantto https://twitter.com/TomiLantto puolestaan kirjoitti 29.11.2017 Ystudiossa (https://y-studio.fi/unohda-hampurilaismalli-7-havaintoa-palautteesta/) johtajuuden ytimestä,
palautteen antamisesta – ja ottamisesta. ”Anna positiivista palautetta seitsemän kertaa enemmän kuin
negatiivista – ja kuuntele palaute kaksin korvin” ovat Lanton ydinohjeet.
Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen (https://twitter.com/KaiKaasalainen) kuvaa blogissaan
(http://johtajuus.net/transformaatio/) 2.12.2017 jatkuvan muutoksen, ennakoinnin ja uudistumiskyvyn
välttämättömyyttä yleisesti ja luonnollisesti myös Tamron osalta. ”Kun sekä ulkoiset että sisäiset
muutosvoimat olivat selviä, piti myös strategian, johtamisen ja toiminnan uudistumisen muuttaa tahtia.”
ovat Kaasalaisen lähtökohdat asiaan.
Esa Lehtinen https://twitter.com/lehtinen_esa teki kokonaisvaltaisen katsauksen suomalaisen johtamisen
ja johtajuuden tilaan blogissaan (http://esalehtinen.blogijanne.fi/2017/12/18/suomi-100-vuotta-kestaakosuomalainen-johtaminen-ajan-tarkastelua/). Lehtisen tärkeä havainto oli johtamisen tason
polarisoituminen – Suomessa on tosi hyvää johtamista, mutta paljon myös huonoa.
Edellä mainittujen nostojen lisäksi paljon on puhuttu mm. osallistavasta johtamisesta, ihmisten
motivaatiosta, pelolla johtamisesta, muutoksesta, tulevaisuudesta, digitalisaatiosta, jne. Kirjat, lehdet ja
blogit ovat tulvillaan hyviä ja perusteltuja ohjeita parempaan johtamiseen ja johtajuuteen ja niiden kautta
parempaan fiilikseen, työpäiväkokemukseen ja tuottavuuteen. Tiedosta ei ole pulaa!
Tiedon tulvaa seuraavana tulee helposti mieleen peruskysymys: ”Mitä nyt pitää tehdä?” Mikä on tärkeintä,
mistä aloittaa ja miten edetä? Kun kaikki muuttuu – niin strategian tekeminen, johtaminen,
liiketoimintaympäristö ja asiakkaiden odotukset – mitä pitää tehdä?
Kasvun ja uudistumisen kokonaisanalyysi on avain kilpailukyvyn kehittämiseen
Oma näkemykseni kilpailukyvyn, kestävän kasvun kehittämiseen kulminoituu johtamisen ketjuun, josta olen
blogannut ja luennoinut väsymättä viimeisten kahden vuoden aikana. Tästä bloggauksesta
(http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuus-on-kaiken-ydin) löytyy tiivistelmä,
josta lyhyt oppimäärä on tässä: ”Ihmisiä johdetaan strategian ja asiakashyödyn edellyttämillä ydinalueilla.
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Johtajuus tukee ihmisten kyvykkyyksiä näissä strategisissa kompetensseissa. Ihmiset tekevät tuloksen, niin
taloudellisen kuin asiakashyödyn.”
Lyhyen oppimäärän tärkein sana on ”ydinalue”, joka tarkoittaa niitä ihmisten ja organisaation extrakompetensseja, joilla asiakas pidetään tyytyväisenä ja kassavirta hyvänä. Nämä ihmisten kompetenssit ovat
juuri edellä siteerattujen nostojen asioita: oivalletaan henkilöstötyytyväisyyden merkitys tulokselle,
annetaan palautetta oikein, muokataan strategiatyö ennakoivaksi ja ketteräksi, johdetaan ihmisiä asiakkaan
vaatimissa kyvykkyyksissä.
Yrityksissä on paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää kyseisten ydinalueiden ja asiakasvaatimusten
analysoimisessa. Tämä kaikki tieto (data, kokemus ja viisaus) kannattaa hyödyntää kilpailukyvyn
kehittämisessä, kokonaisvaltainen uudistumisanalyysi nostaa esiin todelliset, usein piilossa olevan
menestystekijät.
Oheinen kuva hahmottaa uudistumisanalyysin osa-alueita ja etenemistä. Datan näkökulmasta oleellista on
kerätä samaan tietokantaan kaikki yritykseen, yksikköön ja kustannuspaikkaan kohdistettu tieto, on se
sitten johtamiseen, henkilöstöön, talouteen tai asiakkaisiin liittyvää.

Kuva 1. Uudistumisanalyysin kokonaisuus.
Uudistumisanalyysin edellytys on numeraalisen datan saaminen kaikilta osa-alueilta. Johtamisen osalta kyse
voi olla prosessien tehokkuus- tai toimintaluvuista, johtamiprosessien toimintatavoista, sekä luonnollisesti
ihmisten arvioista johtajuuden tasosta. Henkilöstö-KPI:t sisältävät kaiken mahdollisen eurodatan ohella
mm. osaamisen, motivaation ja työkyvyn tunnusluvut. Vakioidusti kerätyt omat arviot ovat luotettavia
lukuja tässä analyysissa. Talouden yleisimmät KPI-luvut saadaan tuloslaskelmasta, mutta toki niissä voi olla
myös tarkat panostukset tuotekehitykseen, markkinointiin ja myyntiin – aina yrityksen toimialan ja
arvoluontimekanismiin mukaan. Asiakas-KPI:t lähtevät asiakastyytyväisyydestä ja etenevät asiakashyödyn
kautta sidosryhmiin ja markkinaosuuksiin.
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Kuvatulla tavalla uudistumisanalyysin tietokanta on pullollaan tietoa – jaoteltuna yrityksen, yksiköiden ja
tiimien osalta omiin lokosiinsa. Analyysissa data muuttuu tiedoksi oikean viitekehyksen kautta – ja tieto
muuttuu viisaudeksi oikean tulkinnan kautta. Itse olen analyyseissa käyttänyt viitekehyksenä jo mainittua
johtamisen ketjua: miten johtamisen taso ja osa-alueet heijastuvat johtajuuteen ja miten johtajuus
vaikuttaa henkilöstötuottavuuteen. Ja lopuksi: miten henkilöstötuottavuus tukee käyttökatetta,
asiakaspalautetta ja uudistumiskykyä? Näin siis pelkistetysti – käytännössähän analyysi on satojen, ellei
tuhansien kokeilujen työ – joskus ne ydinkompetenssit ovat vähän piilossa!
Tieteelliset menetelmät ja osaaminen varmistavat oikean tuloksen
Hyvän ja kattavan datan ohella uudistumisanalyysin ytimessä ovat tieteelliset menetelmät ja osaaminen.
Menetelmäosaaminen tarkoittaa ensin datan laadun tarkistamista ja sen jälkeen oikeiden
analyysimenetelmien käyttöä. Korrelaatiomatriisi on usein hyvä alku, jota täydentää vaiheittainen
regressioanalyysi. Joskus on tarpeen tehdä faktorianalyysi, joskus voidaan taas verrata eri ryhmiä T-testillä
tai jollain ei-parametrisella testillä, jne.
Tilastoanalyysissa kannattaa olla tarkka tilastollisesti merkitsevistä eroista tai tuloksista – niiden
löytämiseksi tilastoanalyyseja tehdään. Tilastolliset menetelmät eivät toki ole itsetarkoitus. Itsetarkoitus on
saada oikeita ja rehellisiä tuloksia, koska niiden pohjalta tehdään tulkinnat ja muutetaan toimintaa. Väärällä
menetelmällä saatu oikea tulos on käytännössä väärä tulos, joka johtaa väärään tulkintaan ja vääriin
muutoksiin toiminnassa.
Oikeat tulokset tarvitsevat viisaan tulkinnan
Uudistumisanalyysissa on kaksi tärkeää vaihetta: asetelman luominen (mitä dataa kerätään, mitä analyyseja
tehdään) ja tulosten tulkinta. Kuvan 1 yläosan pilvenhattarassa mainittu Nykytilan yleisanalyysi antaa
pohjaa hyvälle asetelmalle, siis datan keräämiselle ja analyysien juoksutukselle. Se varmistaa oikeiden
tulosten saamisen. Kuvan alaosan pilvi on toinen tärkeä vaihe – tulosten tulkinta.
Tulosten tulkinta tulee tehdä kohdejoukon kanssa – mukaan ehdottomasti yrityksen johto, asiantuntija ja
henkilöstö. Ja joskus myös asiakkaat – toimialasta ja loppuasiakkaan läheisyydestä riippuen. Tulkinnan ydin
on yhdistää tilastoanalyysin tulokset elävään elämään keskustelun ja kyseenalaistamisen kautta. Pidetään
tuloksista kiinni, mutta tulkitaan niitä yhdessä – se on homman ydin.
Vastaus Erkki Auvisen kysymykseen
Uudistumisanalyysi ei ole oikea vastaus Erkki Auvisen kysymykseen – eivät huonosti johdetut yritykset tee
uudistumisanalyyseja. Uudistumisanalyysi on kuitenkin vastaus varsin monen yrityksen haasteisiin: kun
dataa on, kannattaa se hyödyntää ja etsiä oikeita tuloksia ja tehdä niistä oikeita tulkintoja. Ja muuttaa
toimintaa vahvistamaan johtamista, johtajuutta ja ihmisten kyvykkyyksiä asiakastyön vaatimille ydinalueilla.
Ja sen kautta kasvattaa tulosta ja valmistautua tulevan ajan turbulensseihin.
Uudistumisanalyysi tuottaa nykytilan, josta on hyvä jatkaa eteenpäin
Uudistumisanalyysi tuottaa valtavasti tietoa ja sen paloittelu on tärkeää. Itse olen rehellinen johtamisen
ketjulle: henkilöstötuottavuus on hyvällä tasolla, vain jos esimiestyö on laadukasta; ja esimiehet toimivat
hyvin, vain jos heitä johdetaan hyvin, jne. Kyse on johtamisesta, asioihin vaikuttamisesta koko ajan.
Uudistumisanalyysi löytää kokonaisuuden hyvät ja huonot osa-alueet ja antaa pohjan järjestelmälliselle
kehittämiselle.
Seuranta on johtamista, joka aistii nykytilan ja huomisen
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Yrityksissä mitataan paljon asioita koko ajan. Kymmenet tekemäni uudistumisanalyysit ovat osoittaneet,
että mittaristossa on usein kehittämisen varaa. Mitataan asioita erikseen ja eri aikajänteillä – taloutta
viikoittain, asiakaspalautetta kuukausittain ja henkilöstötyytyväisyyttä vuosittain. Ja nämä kaikki erikseen –
siis datamielessä eri tietokannoissa. Uudistumisanalyysin tärkein tuotos on kokonaisvaltainen, ajassa
samaan tahtiin tietoa keräävä mittaristo, joka paitsi kertoo nykytila, voi jatkossa myös ennustaa tulevia
muutoksia. Tämä kaikki on mahdollista, mutta ensi täytyy olla oleellinen data ”samassa paketissa”.
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HENKILÖSTÖTUOTTAVUUS
Henkilöstötuottavuus kunnissa
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuus-kunnat
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/hyvasta-on-helppo-muuttua

Uudistumisanalyysi – henkilöstötuottavuuden yhteydet liiketoimintaan
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/uudistumisanalyysi
HT budjetointi
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuuden-budjetoinnin-numerot
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuus-on-kaiken-ydin
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http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/esimiesten-osaamisen-ja-motivaation-kehittamisella-2mrdeurn-kayttokatelisays
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Tuottavuus kasvaa ihmisistä
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tuottavuus-ihmiset
Ihmiset toteuttavat strategian
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/ihmiset-strategia

HR
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/missa-suomalainen-hr
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/hrx-seminaarista

Luottamus
http://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/luottamus-tulokset
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Johtaminen
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