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Sisäinen viestintä tuo tuloksia 16.1.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/viestinta-henkilostotuottavuus
Bloggaustauko on nyt ohi – lähes kolmen viikon tauon jälkeen inspiroiduin pöyhimään
tutkimustietokantaani ja bloggaamaan. Innoittajana oli Pekka Aula https://twitter.com/pekka_aula , jonka
tapasin yläkoulun lauantain koulupäivässä 13.1.2018. Aula on entinen viestinnän professori – josta hänet
tunnen – ja nykyinen Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri. Vanhempainyhdistyksen kahviossa – kahvia
ja mokkapaloja – keskustelimme niin lastemme koulunkäynnistä kuin viestinnästä yrityselämässä.
Johtamisen vaikutus viestinnän tasoon
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen (SHJ) tutkimussarja 2009-2016 tarjoaa hyvän pohjan sisäisen
viestinnän aktiivisuuden tutkimiseen. Olemme tutkijatiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani
Ilmarinen kartoittaneet lähes 2200 organisaation sisäisen viestinnän toimintatapoja ja aktiivisuutta. Samalla
olemme selvittäneet kokonaisuuden johtamista.

Kuva 1. SHJ-tavoitteiden päättämisen ja johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen vaikutus sisäisen viestinnän tasoon,
vuosien 2009-2016 aineisto 2172 organisaatiota.

Kuvan 1 tulkinta on selkeä: päätös tavoitteista ja työhyvinvoinnin vahva rooli johdon strategiatyössä
nostavat sisäisen viestinnän tason hyväksi. Hyvin luonteva tulos.
HYVÄ JOHTAMINEN VARMISTAA LAADUKKAAN SISÄISEN VIESTINNÄN
Viestinnän sujuvuus tukee henkilöstötuottavuutta ja liiketoiminnan tulosta
Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa tekemäni tutkimus henkilöstötuottavuudesta (linkki) antoi hyvän
mahdollisuuden analysoida eri muuttujien yhteyksistä henkilöstötuottavuuteen. Näin analysoin myös
viestinnän merkityksen henkilötason tuloksiin.

Sivu 4
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Kuva 2. Sisäisen viestinnän kokemuksen yhteys henkilöstötuottavuuden tasoon reilun 10000 vastaajan aineistossa.

Kuva 2 osoittaa selkeästi tiedonkulun suuren merkityksen henkilöstötuottavuuteen – mitä paremmin
tiedonkulku sujuu, sitä parempi henkilöstötuottavuus. Esimerkiksi johdon ja henkilöstön välisen
tiedonkulun kysymykseen parhaan arvion (5 = täysin samaa mieltä) vastanneista 45% kuului erinomaiseen
HTI-luokkaan ja 24 % hyvään HTI-luokkaan. Samaan kysymykseen heikoimman arvioin (1=täysin eri mieltä)
antaneista vastaaviin luokkiin kuului 2 ja 3 %.
Tiedonkulun sujuvuudella oli merkitystä työnantajaan sitoutumiseen ja omaan työhön vaikuttamiseen.
Työyksikköjen sisäisellä tiedonkulun sujuvuudella oli positiivinen merkitys myös työhön motivoitumiseen.
SUJUVA TIEDONKULKU TUKEE HENKILÖSTÖTUOTTAVUUTTA
Hyvä tiedonkulun taustalla monet hyvän johtamisen ja työyhteisön elementit, kuten osallistava ja
kuunteleva esimies, kannustava työyhteisö ja selkeät työn tavoitteet.
Myös tiedonkulun muutos vaikuttaa henkilöstötuottavuuteen
Muutokset tiedonkulussa heijastuvat henkilöstötuottavuuteen – sehän on selvä. Parhaiten tätä ilmiötä voi
tutkia saman yrityksen eri kustannuspaikkojen muutosanalyysin avulla. Kuvassa 3 on varsin tyypillinen
esimerkki tällaisesta muutosanalyysista.
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Kuva 3. Tiedonkulun muutoksen yhteys henkilöstötuottavuuden muutokseen ison yrityksen 57 kustannuspaikan aineistossa.

Kuvan 3 tulos on siis tyypillinen muutosanalyysin tulos – muutokset korreloivat, mutta aivan lineaarinen
muutosten yhteys ei ole. 37 % kustannuspaikoista kehittyi sekä tiedonkulussa että
henkilöstötuottavuudessa, 32 % taas taantui molemmissa. Kokonaisuus meni hieman eteenpäin sekä
tiedonkulussa että HTI:ssa, mutta hajonta oli varsin suurta.
Yhteenvetoa
Yhteenvetona voidaan sanoa, että viestinnällä on oma tärkeä roolinsa henkilöstötuottavuuden ja sen kautta
liiketoiminnan tuloksellisuuden kehittämisessä. Kokonaisuuden kannalta perustana ovat yrityksen arvot ja
luottamus johtoon – ne muodostavat järkähtämättömän kivijalan niin viestinnälle kuin
henkilöstötuottavuudelle. Hyvä esimiestyö ja sujuvan selkeä työ tukevat (ja ovat osa) viestintää – ja
kasvattavat henkilöstötuottavuutta.
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Työhön vaikuttaminen ja henkilöstötuottavuus 25.1.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tyohon-vaikuttaminen-ja-henkilostotuottavuus
Henkilöstötuottavuus lasketaan motivaation, osaamisen ja työkyvyn tulona, näin olemme määritelmän
tehneet Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa (lataa raportti Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala
https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuus_ja_eurot_%E2
%80%93_case_rakennusala.pdf ). Määritelmämme tarkempi versio kertoo, että osaaminen koostuu
puolestaan ammatillisen osaamisen kokemisesta ja omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuudesta.
Tarkastelen tässä bloggauksessa osaamista tarkemmin, sen johtamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen
merkitystä henkilöstötuottavuuteen ja sen kautta taloudelliseen suorituskykyyn.
Osaamisen ja työn kehittämisen johtaminen
Perustan tekstini pitkälti tutkimuksen tuloksiin ja niinpä kaivoin esiin strategisen hyvinvoinnin johtamisen
tutkimussarjan tietokannan. Johtamisen peruselementtien osalta osaamisen johtaminen kaipaa kasvua:
tavoitteen päättäneistä organisaatioista 15-20 % on asettanut osaamisen kehittämiselle mitattavan
tavoitteet – tämä tarkoittaa 7-9 % kaikista organisaatioista. Työn sisällön kehittämisen osalta vastaavat
prosentit ovat vieläkin kehnommat; tavoitteen päättäneistä organisaatioista 5-8 % on asettanut työn
sisällön kehittämiselle mitattavan tavoitteet – tämä on vain 2-3 % kaikista organisaatioista.
Esimiehille päätetty vastuu osaamisen kehittämisessä on paremmassa tilassa, noin 30 %:ssa
organisaatioista esimies vastaa järjestelmällisesti alaistensa osaamisen kehittymisestä.
Yksi tapa arvioida johtamisen ja osaamisen yhteyttä on jatkuvan kehittämisen prosessien aktiivisuus.
Tutkimussarjassa kartoitimme jatkuvan kehittämisen (JAKE) mallin käytön aktiivisuutta mm. työn ja
osaamisen kehittämisessä. JAKE:n aktiivisuuden analyysi nosti esiin yhden johtamisen perusasian, johdon
strategiatyön merkityksen. Mitä syvällisemmin työhyvinvointi oli strategiatyön agendalla, sitä aktiivisempaa
oli JAKE työn ja osaamisen kehittämisessä.

Kuva 4. Johdon strategiatyön merkitys jatkuvan kehittämisen aktiivisuudelle.
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Kuvan 4 taustalla on se tosiseikka, että säännöllisesti JAKE:a käytti vain 25-27% organisaatioista, muilla
aktiivisuus oli satunnaista tai nolla. Organisaatioissa, joissa työhyvinvointi oli tukevasti osana strategiatyötä,
JAKE:n säännöllisiä hyödyntäjiä oli 42-45 %. Johtamisella on siis merkitystä – mutta paljon on vielä
parannettavaa siinäkin. Uusin tutkimussarjan raportti löytyy tämän linkin takaa.
Ammattiosaaminen ja työhön vaikuttaminen
Johtamisen rinnalla toinen mielenkiintoinen osaamisen tarkastelukulma on ammattiosaaminen ja työhön
vaikuttamisen vertailu. Tähän antaa hyvän mahdollisuuden jo mainittu henkilöstötuottavuustutkimus ja sen
tausta-aineisto. Tutkimusta tehdessäni tein yhteenvedon ammattitaidon kokemuksen ja työhön
vaikuttamisen mahdollisuuksista henkilöstötuottavuuden eri tasoryhmissä. Tulos on mielenkiintoinen!

Kuva 5. Ammattitaidon ja työhön vaikuttamisen yritystason keskiarvot henkilöstötuottavuuden tasoluokissa, Eteran tutkimuksen
220 yrityksen aineisto.

Kuten sanottu, tulos on mielenkiintoinen – osaamisen / ammattitaidon kokemus on vakio, mutta työhön
vaikuttaminen vaihtelee suuresti. Kaikissa henkilöstötuottavuuden tasoluokissa ammattitaito koetaan
hyväksi, 1 – 5 skaalalla kysytyn kysymyksen keskiarvot olivat yli 4:n tasoa. Lisäksi voidaan todeta, että eroja
ammattiryhmien välillä ei ollut – työntekijät, toimihenkilöt ja johto kokivat kaikki ammattitaitonsa
keskimäärin hyväksi.
Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön vaihteli suuresti ja oli tasoltaan selkeästi heikompi, kuin
ammattitaito. Henkilöstötuottavuudeltaan heikoimmissa yrityksissä työhön vaikuttamisen keskiarvo oli 2,6
ja parhaissakin vain 4,0. Erot ammattiryhmien välillä olivat selkeät – työntekijöillä keskiarvo jäi alle 3,
toimihenkilöillä luku oli 3,4 ja johtajilla 3,9 – aseman mukaan omaan työhön vaikuttamiseen oli siis selkeä.
Mitkä tekijät varmistavat omaan työhön vaikuttamisen?
Henkilöstötuottavuustutkimuksen tausta-aineisto antaa mahdollisuuden analysoida yritysten välisten
erojen kautta työhön vaikuttamisen mahdollistajia. Regressioanalyysin tulos on varsin looginen ja se
esitetään kaavakuvana kuvassa 6.
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Kuva 6. Omaan työhön vaikuttamisen mahdollistajat yritysten välisen analyysin tuloksena.

Kuvan 6 tulos on tosiaan looginen: yritykset, joissa omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuudet ovat hyvä,
niissä tiedonkulku sujuu, esimiesten toiminta on oikeudenmukaista ja jatko- ja täydennyskoulutus
toteutetaan hyvin. Tämän regressioanalyysin tuloksen selitysosuus on 88 %, eli siis erittäin korkea.
Tulosten mukaan yksi tuottavuuteen vaikuttava tekijä on oman työn hallinnan kehittäminen. Siihen
päästään hyvän johtamisen ja avoimen kulttuurin kautta, joista konkreettisia tekijöitä ovat tiedonkulku,
esimiestyön oikeudenmukaisuus ja osaamisen kehittämisestä huolehtiminen. Omaan työhön vaikuttaminen
korreloi vahvasti motivaation ja sitoutumisen kanssa, jotka ovat yksi osa henkilöstötuottavuutta.
Omaan työhön vaikuttaminen tuo myös euroja!
Henkilöstötuottavuuden yhteys yritysten käyttökatteisiin selvitettiin jo useasti mainitsemassani
rakennusalan tutkimuksessa – hyvä henkilöstötuottavuus = suurempi käyttökate. Omaan työhön
vaikuttamisella on suuri merkitys henkilöstötuottavuuteen ja sen kautta taloudelliseen suorituskykyyn.
Laskimme Guy Ahosen kanssa kirjassamme Strategisen hyvinvoinnin johtaminen (Talent Pro 2016)
henkilöstötuottavuuden kasvun taloudelliseksi potentiaaliksi 9 mrd€:n lisäyksen käyttökatteisiin.
Lisäeurot saavutetaan kovilla tavoitteilla
Oheisen laskelman taustalla ovat kovat tavoitteet henkilöstötuottavuuden kehittymiselle; alkutilanteen
heikon – keskitason – hyvän jakaumasta 20% - 60 % - 20 % mennään ensin 10 % - 60 % - 30 % ja sen jälkeen
muutamassa vuodessa jakaumaan 5 % - 35 % - 60 %. Eli kun nykyään hyvällä tasolla on 20 %, on siellä
muutaman vuoden päästä 60 % yrityksistä. Kova tavoite, mutta mahdollinen. Henkilöstötuottavuusindeksin
keskiarvoina liikutaan nykyisestä 49:stä ensin 52:een ja lopulta 57:ään. Oleellista on tietenkin asettaa nuo
tavoitteet – ja ensin tietää missä ollaan nyt.
9md€ on siis henkilöstötuottavuuden kasvupotentiaali käyttökatteissa. Kyse on kokonaisuudesta, jossa
yhden tekijän erottelu on vaikeaa ja jopa turhaa. Kuva 2 osoittaa kuitenkin omaan työhön vaikuttamisen
suuret erot ja sen kautta suuren kehittymispotentiaalin. Jos tällä kehittymiselle halutaan antaa euromäärä,
liikutaan lukujen 2 – 3 – 4 mrd€ suuruusluokassa. Suurista summista puhutaan – ja niihin voidaan päästä
ilman rahallisia investointeja – pelkkä parempi johtaminen ja johtajuus riittävät!
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Johtamisen ketju on hyvä kokonaisuuden kuva 29.1.2018
Johtamisen ketju kuvaa kokonaisuutta, joka alkaa organisaation strategiasta ja päätyy asiakastuloksiin – niin
asiakashyödyn kuin taloudenkin kannalta. Johtamisen ketju liittää yhteen johtamisen, johtajuuden ja
henkilöstötuottavuuden. Perustana tälle on tutkimus- ja kehitystyö, jota olen päässyt tekemään tiimillä Guy
Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa. Tutkimustulosten ja yrityskohtaisten analyysien perusteella
olen vakuuttunut, että kokonaisuus ratkaisee tulokset – ja tätä kokonaisuutta johtamisen ketju kuvaa.

Organisaation strategia on lähtökohta ihmisten johtamiselle
Organisaation strategia määrittää aikaansaamisen tavoitteet. Strategia yksinkertaisuudessaan kuvaa, mitkä
ovat ne suuret urotyöt, jotka halutaan toteuttaa. Strategisia tavoitteita voivat olla taloudelliseen
menestykseen, asiakashyötyyn, vastuullisuuteen ja myös henkilöstöön liittyvät asiakokonaisuudet.
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.
Esimerkin mukaan tulee siis pohtia ja päättää, millä kyvykkyyksillä asiakaskokemus maksimoidaan ja
vastuullisuus varmistetaan. Minkälaista osaamista nämä vaativat esimiehiltä ja henkilöstöltä? Miten nämä
osaamiset konkretisoidaan tavoitteiksi ja niitä mittaaviksi mittareiksi?
Tavoitteiden ja mittareiden 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 omaan
työhön vaikuttaminen ovat asioita, joista kannattaa keskustella ihmisten kanssa sekä kahden kesken, että
tiimeissä. Luottamus ja avoimuus ovat näiden keskustelujen elinehto.
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Henkilöstötuottavuus tekee tuloksen
Henkilöstötuottavuus on osaamisen, motivaation ja työkyvyn yhdistelmä. Osaamisessa voidaan erotella
alan yleinen ammattitaito ja omaan työhön vaikuttaminen – oman työn omistaminen. Mahdollisuus työhön
vaikuttamiseen tarkoittaa myös parempaa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioimista, joka on monilla
toimialoilla avain parempaan asiakastyytyväisyyteen.
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. Julkisella sektorilla voidaan puhua vaikuttavuudesta taloudellisen tuloksen rinnalla.
Organisaation uudistumiskyky on yksi tärkeä johtamisen ketjun tulos. Osaava ja motivoitunut henkilöstö –
siis johto, esimiehet ja työntekijät – ovat uudistumiskykyisiä. Yhteys strategiaan ja sen ketteryyteen on
oleellinen – hyvä strategia havainnoi myös uudistumisen tarpeet niin liiketoiminnassa, kuin ihmisten
kyvykkyyksissä.
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Motivaatio osana henkilöstötuottavuutta 30.1.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/motivaatio-osana-henkilostotuottavuutta
Henkilöstötuottavuus lasketaan motivaation, osaamisen ja työkyvyn tulona, näin olemme määritelmän
tehneet Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa (lataa raportti Henkilöstötuottavuus ja eurot – case
rakennusala). Määritelmämme tarkempi versio kertoo, että motivaatio koostuu työstä innostumisesta,
tämän päivän motivaatiosta ja työnantajaan sitoutumisesta, pitkän aikajänteet motivaatiosta. Tarkastelen
tässä bloggauksessa työstä innostumista tarkemmin, sen johtamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen
merkitystä henkilöstötuottavuuteen ja sen kautta taloudelliseen suorituskykyyn.
Motivaation johtaminen tutkittiin 2016
Osana strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaa selvitimme vuonna 2016 henkilöstön
motivaation johtamisen tilaa. Ja sehän oli todella mielenkiintoinen – motivaation on tärkeä, mutta ei sitä
juurikaan johdeta! Tavoitteet päätetään löysästi ja suunnitelmat tehdään laiskasti – näin voidaan tulkita
kuvan 7 tulosta.

Kuva 7. Motivaation johtamisen peruspäätösten tehneet organisaatiot vuonna 2016 – johtamisen sisällöt määrittäneet, tavoitteet
asettaneet ja suunnitelmat tehneet organisaatiot suhteessa kaikkiin organisaatioihin.

Kuvassa 7 on paljon asiaa, joten se kannattaa käydä läpi vaihe vaiheelta.
Ensinnäkin kuvassa on niiden organisaatioiden tulokset, jotka ovat päättäneet strategiselle hyvinvoinnin
johtamiselle sisällöt (mitä?), tavoitteet (mihin?) ja tehneet suunnitelman (miten?). Näitä johtamisen
perusasiat päättäneitä on 25 % kaikista organisaatioista – vain siis 25 %!
Toiseksi organisaatiot kertoivat tutkimuksessa motivaation tärkeyden; erittäin tärkeäksi motivaation koki 6
% organisaatioista, tärkeäksi 13 %, kohtalaisen tärkeäksi 5 % ja hieman tärkeäksi 1 %.
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Kolmanneksi näiden ”tärkeysryhmien” sisällä tarkasteltiin päätettyjen tavoitteiden konkreettisuutta ja
tehtyjen kehittämissuunnitelmien perusteellisuutta. Esimerkiksi ryhmässä ”motivaatio on tärkeää” päätetyt
tavoitteet jakaantuivat seuraavasti: ei tavoitetta 2 %, laadullinen / sanallinen tavoite 9 %, ja määrällinen /
numeraalinen tavoite 2 % organisaatioista.
Ja neljänneksi eri tavoiteryhmien sisällä jaettiin organisaatiot tehdyn suunnitelman perusteellisuuden
mukaan ”ei suunnitelmaa”, ”yleisluonteinen suunnitelma” ja ”perusteellinen suunnitelma”.
Tämän kaiken ristiintaulukoinnin tulos oli se, että mitattavan, numeraalisen tavoitteen motivaation
kehittämiselle oli päättänyt 3,1 % organisaatioista ja perusteellisen kehittämissuunnitelman oli tehnyt 1,3 %
organisaatioista. Määrätietoisen johtamisen näkökulmasta nuo luvut ovat todella heikot – piste!
Motivaation ja sitoutumisen tila
Johtamisen rinnalla toinen mielenkiintoinen motivaation tarkastelukulma on työhön innostumisen ja
työnantajaan sitoutumisen vertailu. Tähän antaa hyvän mahdollisuuden jo mainittu
henkilöstötuottavuustutkimus ja sen tausta-aineisto. Tutkimusta tehdessäni tein yhteenvedon
innostumisen ja sitoutumisen keskiarvoista henkilöstötuottavuuden eri tasoryhmissä. Tulos on
mielenkiintoinen!

Kuva 8. Työn innostavuuden ja työnantajaan sitoutumisen keskiarvot henkilöstötuottavuuden tasoluokissa, Eteran rakennusalan
tutkimuksen 220 yrityksen aineisto.

Tulos on mielenkiintoinen – ja täysin looginen. Sekä motivaatio tänään, että sitoutuminen pidemmäksi
ajaksi vaikuttavat samalla tavalla henkilöstötuottavuuden tasoon. Ne ovat siis tasan yhtä tärkeitä –
molempia tulisi johtaa ja kehittää paremman henkilöstötuottavuuden saavuttamiseksi.
Motivaation suhteen eri henkilöstöryhmät erosivat hieman; alhaisin työhön innostuneisuus oli
työntekijöillä, joiden keskiarvo oli 3,5, toimihenkilöiden keskiarvo oli 3,6 ja esimiehet ja johtajat olivat
motivoituneimpia, keskiarvo heillä 3,9 – kun vastausvaihtoehtojen skaala oli perinteinen 1 – 5. Luvut ovat
kaiken kaikkiaan alakanttiin – kyllä motivaation keskiarvo tulisi olla yli nelosen tason. Rakennusalan
tutkimuksen tausta-aineistossa 20 % yrityksistä saavutti tuon tason, joten ei se mahdotonta ole. Mutta
tavoite kannattaa asettaa ja hyvä suunnitelma tehdä!
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Mikä selittää organisaation hyvää motivaatiotasoa?
Syvällisesti tutkittuna motivaatio on moniulotteinen ja haastava tutkimuskohde – sen olen asiasta
ymmärtänyt. Henkilöstötutkimuksen motivaatio -kysymys antaa kuitenkin hyvää suuntaa ihmisten
motivaation tasosta. Henkilöstötutkimuksen muut kysymykset (tai muu mahdollinen yrityskohtainen
aineisto) antavat mahdollisuuden analysoida motivaation tasoon vaikuttavia tekijöitä. Reilun 200 yrityksen
tunnusluvuilla tehdyssä analyysissa tärkeimmiksi motivaatiota selittäviksi muuttujiksi nousivat työn
vaihtelevuus, omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuus ja perustehtävän / toimenkuvan selkeys.

Kuva 9. Motivaation yrityskohtaisia eroja selittävät tekijät yritysten välisen analyysin tuloksena.

Kuvan 9 esittämän regressioanalyysin tuloksen selitysosuus oli peräti 87 %, joten sattumasta ei ole kyse.
Tuloksen mukaan yritysten välillä motivaation eroihin vaikuttavat kokemus työstä, työhön vaikuttaminen ja
tietous, miksi on töissä – siis työn ja johtamisen perusasiat. Selkeää työtä, aikaan saamista, mahdollisuutta
vaikuttaa – siitä se motivaatio kumpuaa.
Yksilötason vastausten analyysi nostaa esiin samoja muuttujia; yli 10000 vastaajan analyysissa motivaation
vaihtelua selittäviksi tekijöiksi nousevat työn on monipuolisuus ja vaihtelevuus, tyytyväisyys nykyiseen
työhön, sekä työn tärkeys yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työn monipuolisuudesta ja tärkeydestä
voidaan piirtää hyvin kuvaava 3D kuva.
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Kuva 10. Työn monipuolisuuden ja tärkeyden merkitys motivaatioon – siis työn innostavuuteen.

Kuvien 9 ja 10 perusteella voidaan todeta, että ihmisten motivaation johtaminen on helppoa – työn
perusasioihin keskittymällä saadaan paljon aikaan. Ei tarvita mitään sirkustemppuja, vaan järjestelmällistä
ja jämäkkää asioiden ja ihmisten johtamista.
Haluan todella korostaa ”ihan tavallisen työn ja hyvän johtamisen” merkitystä motivaation tukijana ja
kehittäjänä. Monesti oletetaan motivaation johtamisen olevan joko mahdotonta tai ainakin hyvin vaikeaa –
esittämäni tulokset osoittavat aivan muuta.
Hyvä motivaatio tuo myös euroja!
Henkilöstötuottavuuden yhteys yritysten käyttökatteisiin selvitettiin jo useasti mainitsemassani
rakennusalan tutkimuksessa – hyvä henkilöstötuottavuus = suurempi käyttökate. Motivaatiolla on suuri
merkitys henkilöstötuottavuuteen ja sen kautta taloudelliseen suorituskykyyn. Laskimme Guy Ahosen
kanssa kirjassamme Strategisen hyvinvoinnin johtaminen (Talent Pro 2016) henkilöstötuottavuuden kasvun
taloudelliseksi potentiaaliksi 9 mrd€:n lisäyksen käyttökatteisiin.
Lisäeurot saavutetaan kovilla tavoitteilla
Oheisen laskelman taustalla ovat kovat tavoitteet henkilöstötuottavuuden kehittymiselle; alkutilanteen
heikon – keskitason – hyvän jakaumasta 20% - 60 % - 20 % mennään ensin 10 % - 60 % - 30 % ja sen jälkeen
muutamassa vuodessa jakaumaan 5 % - 35 % - 60 %. Eli kun nykyään hyvällä tasolla on 20 %, on siellä
muutaman vuoden päästä 60 % yrityksistä. Kova tavoite, mutta mahdollinen. Henkilöstötuottavuusindeksin
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keskiarvoina liikutaan nykyisestä 49:stä ensin 52:een ja lopulta 57:ään. Oleellista on tietenkin asettaa nuo
tavoitteet – ja ensin tietää missä ollaan nyt.
9md€ on siis henkilöstötuottavuuden kasvupotentiaali käyttökatteissa. Kyse on kokonaisuudesta, jossa
yhden tekijän erottelu on vaikeaa ja jopa turhaa. Kuva 2 osoittaa kuitenkin motivaation suuret erot ja sen
kautta suuren kehittymispotentiaalin. Jos tällä kehittymiselle halutaan antaa euromäärä, liikutaan lukujen 3
– 4 mrd€ suuruusluokassa. Suurista summista puhutaan – ja niihin voidaan päästä ilman rahallisia
investointeja – pelkkä parempi johtaminen ja johtajuus riittävät!
Lue bloggaus esimiesten ja henkilöstön motivaation yhdistelmästä tämän linkin kautta
https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/esimiesten-ja-henkiloston-motivaatio-tekevat-tuloksen
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Koolla on väliä – kunnissakin 2.2.2018
Linkki https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/koko-kunnat
Olin eilen kuuntelemassa Toni Pekan https://twitter.com/toni_pekka ammatillisen lisensiaattityön
tarkastusta Kevassa. Työ, jonka nimi oli ”Johtaminen ja työkyvyttömyyden kustannukset suurissa
kuntaorganisaatioissa” (lataa pdf https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-jajulkaisut/johtaminen-ja-tyokyvyttomyyden-kustannukset-suurissa-kuntaorganisaatioissa.pdf ), käsitteli
kunta-alan työkykyjohtamista reilun kolmen sadan sivun verran. Lämminhenkisessä, mutta tieteellisesti
tiukassa tilaisuudessa tarkastajina toimivat Sitran Petri Virtanen https://twitter.com/PetriVirtanen10 ja
Työterveyslaitoksen Jorma Mäkitalo https://twitter.com/JormaMakitalo .

Isojen kuntaorganisaatioiden työkyvyttömyyden kustannukset ovat 455 M€
Lisensiaattityön aineisto on kerätty Kevan järjestelmiin yhteensä 47 isolta kunnalta ja sote-organisaatioilta.
Vakiintuneen tavan mukaan työkyvyttömyyden kustannuksiin on koostettu sairaus- ja
tapaturmapoissaolojen aikaiset palkkakustannukset, työkyvyttömyyseläkemaksut,
tapaturmavakuutusmaksut, sekä työterveyshuollon sairaanhoidon kustannukset. Näistä koostuu
kohderyhmässä 455 M€, joka tarkoittaa työntekijää kohden 1550 euroa vuodessa. Isoja summia, joita siis
pyritään työkykyjohtamisen keinoin alentamaan.
Isoissa kunnissa työkykyjohtaminen toimii – entäs pienemmissä?
Tomi Pekan lisensiaattityön kohderyhmä oli isot kunta-alan organisaatiot ja niistä hänellä oli kattavat
tulokset ja pohdinnat. Tilaisuudessa työn tarkastajat nostivat keskusteluun kysymyksen pienempien
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kuntaorganisaatioiden tilanteesta, onko se yhtä hyvä vai kenties heikompi. Tähän keskusteluun voin antaa
lisävalaistusta Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjan tulosten kautta.
Olemme yhdessä Guy Ahosen https://twitter.com/gahonen , Tomi Hussin https://twitter.com/TomiHussi ja
Juhani Ilmarisen https://www.linkedin.com/in/juhani-ilmarinen-61745351/ kanssa tutkineet eri
toimialojen strategisen hyvinvoinnin johtamiskäytänteitä vuodesta 2009 alkaen. Tähän analyysiin valitsin
tutkimustietokannastani vuosien 2012-2016 kunta-alan 180 organisaation vastaukset. Jaoin organisaatiot
neljään kokoluokkaan, joista osa on ollut kuntia kokonaisuudessaan, osa taas kuntien teknisen-, sote- ja
opetus/sivistyksen toimialoja.

Kuva 11. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen (SHJ) peruspäätösten tehneiden organisaatioiden %-osuudet kunta-alalla eri
kokoluokissa vuosina 2012-2016.

Kuva 11 kertoo SHJ:n peruspäätösten tehneiden organisaatioiden %-osuudet eri kokoluokissa. Silmiin
pistävää ovat suuret erot eri kokoluokkien välillä – isoissa kunnissa päätöksen on tehnyt yli 80 %, kun luku
pienemmissä kuntaorganisaatioissa jää alle puoleen tuosta. Toni Pekka esitti työssään isojen kuntien
työkykyjohtamisen toimintatapoja ja päätöksi ja päätyi samaan reilun 80 %:n tasoon eri asioissa. Isoissa
asiat ovat kunnossa, mutta pienissä eivät.
Mielenkiintoista tuloksissa on se, että SHJ-aineiston vastaajista osa on isojen kuntien eri toimialoja, joissa
työkykyjohtamisen perusteet ovat heikommat, kuin pääkunnassa. Tämä kuvastaa sitä, että ainakin osittain
kuntatasolla tehdyt päätökset eivät ”jalkaudu” (tai ”valu”, tai ”toteudu”) kuntaorganisaation alemmilla
tasoilla. Sama ilmiö on tosin havaittavissa yksityisellä sektorilla – johtamisen vastuu jää joukkoistamatta.
Työkykyjohtamisen tukitoimet hyvässä ”hapessa”
Kuva 11 osoitti, että työkykyjohtamisen (tai siis SHJ:n) peruspäätöksissä on kovasti eroja eri kokoisten
kuntaorganisaatioiden välillä. Työkykyjohtamisen tukitoimintojen käytänteissä erot ovat huomattavasti
pienempiä, miltei olemattomia.
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Kuva 12. Työkykyjohtamisen tukitoimintojen toimintatapojen arviot kunta-alalla eri kokoluokkien organisaatioissa vuosina 20122016.

SHJ-tutkimussarjassa olemme kartoittaneet työterveyshuollon ja työsuojelun perustoimintojen aktiivisuutta
ja riittävyyttä. Näistä on muodostettu kokonaisindeksi vaihteluvälillä 0 – 100. Kuvan 12 tulokset osoittavat,
että työterveyshuollon ja työsuojelun toiminnat ovat hyvällä tasolla kaikissa kokoluokissa kunta-alalla.
Ainoa poikkeus tästä ovat pienet, alle 50 henkilön organisaatiot, joissa työterveyshuollon toiminnat
arvioidaan keskitasoisiksi.
Kuvien 11 ja 12 tulkinta on mielestäni selkeä: lakisääteiset toiminnot ovat hyvässä kunnossa, mutta
määrätietoisen johtamisen elementit kaipaavat kovasti kehittämistä pienemmissä kuntaorganisaatioissa.
Mitä on sairauspoissaolojen taustalla?
Tomi Pekan lisensiaattityö keskittyi työkyvyttömyyden kustannusten laskemiseen ja sairauspoissaolojen
syitä ei siis pyritty analysoimaan. Tarkastustilaisuudessa asiaa kuitenkin sivuttiin, joten en malta olla
esittämättä yhtä tulosta SHJ-2016 tutkimuksesta. Olen esitellyt tuloksen myös syyskuussa 2017
ilmestyneessä Kuntatyönantajien oppaassa Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa
(https://www.kt.fi/publications/3-0882).
Vuoden 2016 SHJ-tutkimuksessa kartoitimme henkilöstön osaamisen, motivaation ja työkyvyn tilaa ja
laskimme niiden perusteella arvion henkilöstötuottavuusindeksistä. Näin teimme 60 kuntaorganisaatiolle,
joilta kysyimme myös sairauspoissaoloprosenttia. Kun nämä muuttujat yhdistettiin, saatiin kuvan 13
mukainen tulos.
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Kuva 13. Sairauspoissaolo-% henkilöstötuottavuuden mukaan jaetuissa organisaatioryhmissä kunta-alalla 2016.

Kuvan 13 tulos on selkeä ja varsin looginen: kun ihmisten osaaminen, motivaatio ja työkyky ovat hyvällä
tasolla, on sairauspoissaoloja vähän. Ja päinvastoin, kun ihmisten osaaminen, motivaatio ja työkyky ovat
heikolla tasolla, on sairauspoissaoloja paljon. Tässä aineistossa (60 kuntaorganisaatiota) ero hyvän ja heikon
henkilöstötuottavuusryhmän välillä on tilastollisesti merkitsevä. Kuulen toki korvissani eilisen tilaisuuden
toisen tarkastajan Jorma Mäkitalon veljellisen kommentin aineiston kattavuudesta ja tuloksen
luotettavuudesta. Ja kyllä, aineisto on pieni, mutta pidän tulosta hyvinkin suuntaa-antavana. Tarkoitan tällä
sitä, että sairauspoissaolojen taustalla on osittain henkilöstön tila ja sen rinnalla johtamisen ja johtajuuden
taso.
Miksi kunnissa sairastetaan enemmän kuin yrityksissä?
Tomi Pekka aloitti eilisen lisensiaattityönsä esittelyn asianmukaisella lektiolla, jonka hän aloitti
kansantalouden kestävyysvajeen kertauksella. Valtiolla on velkaa yli 100mrd€ ja sitä pitää kuroa
pienemmäksi monin keinoin, joista yksi on työkykyjohtaminen. Kevan laskelmien mukaan kunta-alalla
työkyvyttömyyden kustannukset ovat vuosittain 2 mrd€, kun summa yksityisellä sektorilla on 3,5 mrd€
suorat lainauksen Pekan lektiosta (https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/tatiedostot/tyoelamapalvelut/toni_pekka_esitys_01022018.pdf ). Neljännes työväestöstä (kunta-ala)
aiheuttaa siis lähes 40 % kustannuksista – ja suurin syy tähän on kunta-alan korkeat sairauspoissaolot.
Kuntatyöntekijöiden korkeampi sairauspoissaolo-% on mielenkiintoinen ilmiö, johon todella kannattaisi
syventyä myös tutkimuksen keinoin. Olettaisin, että syitä löytyy johtamisen, organisaatiokulttuurin ja
henkilöstön sitoutumisen alueilta. Näiden kehittäminen – varsinaisen työkykyjohtamisen rinnalla voisi olla
avain työkyvyttömyyskustannusten säästöön. Säästöjen rinnalla näen vielä tärkeämmäksi kuntatyön
vaikuttavuuden kehittymisen – sitähän kunnissa tulee tavoitella.
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Työterveyshuolto on asiakkaan johtamaa yhteistyötä 3.2.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/asiakas_johtaa_tyoterveyshuoltoa
Keskustelu työterveyshuollon asemasta yleensä ja eritoten soteuudistuksessa käy jälleen vilkkaana. Jaana
Savolainen kirjoitti 30.1.2018 Helsingin Sanomissa työterveyshuollon eriarvoistavasta vaikutuksesta
(https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005544384.html). Työssä olevat saavat työterveyshuollon kautta
paremmat sairaanhoitopalvelut, kuin esim. työttömät saavat. Tänään 3.2.2018 professori Pirkko Vihko
https://www.hs.fi/paivanlehti/03022018/art-2000005550559.html tuki Savolaisen näkökulmaa hieman
työterveyshuollon toimijoita syytelleen. Työterveys Helsingin toimitusjohtaja Tiina Pohjonen
(https://www.hs.fi/paivanlehti/03022018/art-2000005550577.html ) taas korosti työterveyshuollon ja
työnantajan kumppanuutta työkyvyn varmistamisessa.
Organisaation johto määrittää työterveyshuollon tason
Olemme Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa tutkineet strategisen hyvinvoinnin johtamista
ja sen ohessa myös työterveyshuollon toimintojen aktiivisuutta ja riittävyyttä vuodesta 2009 alkaen.
Olemme havainneet, että johdon rooli koko ilmiön johtamisessa on erittäin tärkeä. Niin
työterveyshuollonkin osalta, vaikka työterveyshuollon taso kaiken kaikkiaan on varsin hyvä ja kehittynyt
tasaisesti koko ajan vuodesta 2009 alkaen (ks. raportti, sivu 56).

Kuva 14. Johdon strategiatyön merkitys työkyvyttömyyden ehkäisemiseen, vuosien 2012-2016 reilun 1000 organisaation aineisto.

Kuva 14. esittää tyypillisen tuloksen johdon strategiatyön merkityksestä. Mitä aktiivisemmin työhyvinvointi
on johdon strategiatyössä mukana, sitä aktiivisemmin työterveyshuolto toimii työkyvyttömyyden
ehkäisemisessä – tai sitä parempaa palvelua työterveyshuollon palvelutuottajalta tilataan ja vaaditaan.
Kuva osoittaa myös selkeän eron eri kokoluokkien välillä – isoissa organisaatioissa työterveyshuolto
toteutuu paremmin kuin pienissä, ainakin tässä työkyvyttömyyden henkilötason toiminnassa.
Johtaminen tuo aktiivisuutta – mutta myös maksaa hieman enemmän
Tutkimussarjassamme olemme vuosittain havainneet, että tulosten saavuttamisen tärkein elementti on
hyvä johtaminen – ei suoraan panostetut eurot. Sama pätee oheisessa kuvassa työkyvyttömyyden
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ehkäisemisen osalta. Mutta kyllä hyvä johtaminen ja sen kautta aktiivisempi toiminta myös maksaa hieman
enemmän, kuten kuva 15. osoittaa.

Kuva 15. Johdon strategiatyö linjaa strategisen hyvinvoinnin kustannuksia.

Kuvassa 15 työterveyshuollon kustannukset on kartoitettu tutkimukseen osallistuneilta organisaatioilta
omavastuun osalta, siis Kelakorvauksen jälkeen jääneenä summana. Johdon
työhyvinvointisuuntautuneisuus nostaa kustannuksia työterveyshuollossa 22 %, työkykytoiminnassa 95 % ja
koulutuksessa 33 %; siis kun verrataan ”ei lainkaan” ja ”paljon” ryhmien keskiarvoja.
Johtaminen tuo myös tuloksia!
Tutkimussarjassamme olemme kartoittaneet toiminnan tuloksia usean vaikutusmekanismin kautta (talous,
osaaminen, esimiestyö, terveys, työkyky, sitoutuminen ja yrityskuva). Johdon
työhyvinvointisuuntautuneisuuden merkitys tuloksiin työkyvyn kautta on merkittävä.
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Kuva 16. Johdon strategiatyön merkitys työkyvyn kautta saatuihin tuloksiin.

Kuvan 16 viesti on selkeä – mitä painokkaammin johto korostaa työhyvinvoinnin tärkeyttä, sitä parempia
tuloksia työkyvyn kautta saadaan. Tulos on selvä, johtamisesta ja sen valinnoista kaikki lähtee.
Johto – siis asiakasorganisaatio – määrittää työterveyshuollon ennaltaehkäisen työn tason
Tämän bloggauksen esittämät tulokset korostavat työterveyshuollon asiakasorganisaatioiden ensisijaista
roolia työterveyshuollon lakisääteisessä työssä. Asiakkaan johto linjaa ja päättää ja sen kautta
työterveyshuolto tekee parempaa työtä – joka sitten maksaa hieman enemmän kuin se tavallisen tason työ.
Näkemykseni mukaan keskustelu työterveyshuollon roolista – onko turhaa ja eriarvoistavaa – tulisi
rauhoittaa ja keskittyä koko työterveyshuolto-apparaatin tehokkuuden lisäämiseen. Tämä tehostus lähtee
asiakkaan päätöksistä ja sen jälkeen asiakkaan ja palvelutuottajan yhteisestä ponnistelusta.

Sivu 23
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Johtamisen ja johtajuuden merkitys 6.2.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisen-ja-johtajuuden-merkitys
Pääsin tänään (5.2.2018) osallistumaan Työelämä 2020 hankkeen järjestämään suomalaisen johtamisen
työpajaan. Paikalla oli reilu 60 johtamisen (ja johtajuuden) asiantuntijaa; yritysjohtajia, konsultteja,
tutkijoita ja alan sidosryhmien edustajia. Tilaisuuden kutsun mukaan ”Kysymyksessä on historiallinen
tapahtuma: Suomessa ei ole aiemmin yritetty luoda yhteistä ymmärrystä suomalaisen johtamisen
ominaispiirteistä ja tulevaisuudesta.” Jos todella näin on, oli erityisen hienoa olla mukana. Tilaisuuden avasi
Työelämä 2020 hankkeen johtaja Margita Klemetti (https://twitter.com/MMAKlemetti )ja fasilitoinnista
vastasi Filosofian Akatemian ihmiset aktiivisella ja asiantuntevalla otteella.
Johtaminen ja johtajuus – management ja leadership
Aamupäivän aikana pohdittiin pöytäkunnittain suomalaisen johtajuuden nykytilaa ja kehittämistarpeita.
Keskustelu painottui tosiaan pääosin johtajuuteen (leadership), mutta sivusi toki myös johtamista
(management). Suomen kielessä nuo kansainvälisesti selkeät termit leadership ja management usein
käännetään samalla johtaminen sanalla. Itse yritän käyttää järjestelmällisesti johtaminen ja johtajuus sanoja.
Kielellisestä saivartelusta asiaan. En malttanut olla ottamatta tilastosoftaa esiin ja niinpä tutkailin
johtamisen ja johtajuuden merkitystä henkilöstötason ”outputtiin”, eli henkilöstötuottavuuteen. Vuonna
2016, osana Strateginen hyvinvointi 2016 -tutkimusta kartoitimme tiimillä Aura, Ahonen, Hussi ja Ilmarinen
ensinnäkin johtamisen käytänteitä ja toisaalta esimiestyön tasoa. Tutkimusraportissa (linkki) sivulla 71
esitämme tulokset johtamisen ketjuna, mutta nyt piirtelin samasta aineistosta 3D kuvan managementin,
leadershipin ja henkilöstötuottavuuden suhteen.
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Kuva 17. Johtamiskäytänteiden (management) ja johtajuuden (leadership) tasojen yhteydet henkilöstötuottavuuteen 393
organisaation aineistossa.

Kuvan 17 tulkinta on selkeä; kun sekä johtaminen että johtajuus ovat paremmalla tasolla, on
henkilöstötuottavuus parempi. Tosin kun johtajuus on huipputasoa (5), ei managementin tasolla juurikaan
ole merkitystä henkilöstötuottavuuteen.
Johtajuuden kehittyminen edellyttää tavoitteita, mutta tuo hyviä tuloksia
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjamme vuosilta 2009-2016 on kerännyt lähes 2200
organisaation tietokannan johtamisen käytänteistä. Tietomäärä mahdollistaa hyvin johtamisen
mekanismien tutkimisen ja sen kautta osin itsestään selvien, osin yllättävien tulosten todentamisen. Yksi
aina toistuva tulos on tavoitteen päättämisen ja toiminnan tason välinen yhteys. Kun päätetään tavoite,
johdetaan paremmin.
Tämä toimii myös johtajuuden johtamisessa, ts. esimiesten toimintatapojen ja esimiestoiminnan laadun
suhteen. Kun on päätetty tavoite esimiesten roolista, he toimivat aktiivisemmin ja heidän toiminnan taso
on parempi. Selkeä esimerkki ambitiotasosta, josta keskusteltiin paljon aamun työpajassa: tee päätös
tavoitteista ja roolista, niin toiminta tehostuu!
Tutkimussarjassa olemme kartoittaneen toiminnan tuloksellisuutta eri osa-alueilla. Kuvan 18 yhteenveto
korostaa sitä, että saadaksemme hyviä tuloksia muualla, tulee esimiestyössä edistyä suurin harppauksin!
Tässä ambitio auttaa – päätetään kovat tavoitteet ja toteutetaan ne.
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Kuva 18. Esimiestyön kehittymisen yhteys talouden, osaamisen ja sitoutumisen kehittymiseen. %-luvut kuvaavat erittäin positiivisia
tuloksia saavuttaneiden organisaatioiden osuutta.

Kuvan 18 viesti on siis positiivinen, mutta tietyllä tavalla myös tyly: vasta selkeä johtajuuden kehittyminen
(kuvan oikea kolmannes) tuo todella hyviä 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?
Johtamisen ketju kokoaa kaikki yhteen kuvaan
Johtaminen on tärkeää, johtajuus on tärkeää – ja lopulta ihmiset tekevät tulokset asiakkaille ja asiakkaiden
kanssa. Niin ja strategia on tärkeää ja tietysti tulokset. Tätä kokonaisuutta olemme kuvanneet jo mainitussa
tutkimuksessa johtamisen ketjulla, josta kertaus kuvassa 19.

Sivu 26
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Kuva 19. Johtamisen ketju.

Tämän päivän johtamisen työpajaan johtamisen ketju tuo mielestäni hyvän ja käytännönläheisen
viitekehyksen. Organisaation toiminta pohjautuu sen strategiaan ja siinä määritettyihin tavoitteisiin. Ihmisiä
johdetaan (management) näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi – siis liiketoiminnan
edellyttämiä kyvykkyyksiä tukien. Johtajuus toteuttaa joka päivä johtamisen tavoitteet ja tukee ihmisten
motivaation, osaamisen ja työkyvyn kautta henkilöstötuottavuutta ja siten asiakastyötä. Asiakastyön
tuloksissa korostuu usein talouiden tunnusluvut, mutta tärkeitä ovat myös asiakashyödyn ja -kokemuksen
tulokset.
Kiitos Työelämä 2020 ja Filosofian Akatemia!
Kiitos vielä tilaisuuden järjestäjälle ja fasilitoijille – oli todella innostava tilaisuus. Suomalaisen johtamisen
tilan kartoittamiseen kuuluu muitakin toimenpiteitä, kuten huippujohtajien haastatteluja. Näistä kaikista
tehdään yhteenveto, joka on tuloillaan toukokuussa. Sitä odotellessa jatkamme ilmiön tutkimista – SHJ2018 on tulossa! Siitä lisää tulevien viikkojen aikana blogissani.
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TTT-toiminnan perusteet 12.2.1018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/ttt-toiminnan-perusteet
Osallistuin perjantaina (9.2.2018) Työhyvinvointiverkosto-X:n ohjausryhmän kokoukseen. TyhyverkostoX
tähtää verkostoitumisen kautta siihen, että ”työpaikoilla osataan omatoimisesti ylläpitää ja edistää
työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia” – tämä sitaatti suoraan hankkeen esitteestä.
Kohderyhmänä ovat yritykset ja muut työorganisaatiot, erityisesti yrittäjät ja pienet yritykset. Toimijoina
näiden rinnalla ovat alueellisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa TTT-alojen palvelutuottajat. Ja TTT viittaa
työterveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin.
Miten TTT toimii eri kokoisissa yrityksissä?
Ohjausryhmän kokouksessa saimme kuulla hyvät esitykset hankkeen eri osa-alueiden tilanteista. Esityksiä
kuunnellessa huomasin pohtivani TTT-toimintojen yleistä tilaa ja kehitysmahdollisuuksia. Niinpä aukaisin
tilastotietokantani Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjasta, jota olen tehnyt Guy Ahosen,
Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa vuodesta 2009 alkaen. Tätä tarkastelua varten jaoin aineistomme
seitsemään kokoluokkaan seitsemän vuoden jaksolta 2009-2016.
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen (SHJ) tutkimuksissa olemme pisteyttäneet eri toiminnot vastanneiden
organisaatioiden toimintatapojen mukaan. Periaate on se, että täydelliset toimintatavat tuottavat 100
pistettä, täysin ilma toimintoja saa vastaavasti nolla pistettä.
Työterveyshuolto toimii parhaiten yli 250 henkilön organisaatioissa
Kuvassa 20. nähdään ensinnäkin, että työterveyshuollon toimintatavat ovat kehittyneet koko ajan vuosien
2009-2016 välillä. Toiseksi voidaan havaita, että 250 työntekijän määrä on jonkinlainen rajapyykki – alle 250
henkilön organisaatioissa työterveyshuolto toimii heikommin kuin yli 250 henkilön työpaikoilla.

Kuva 20. Työterveyshuollon SHJ-pisteiden keskiarvot eri kokoluokissa vuosina 2009-2016.

TYHY-X verkoston tavoitteen mukaan panostusta työterveyshuollon toimintoihin tarvitaan eritoten alle 50
henkilön organisaatioissa.
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Työterveyshuollon ennaltaehkäisevässä toiminnassa kartoitettiin useita työkykyjohtamisen osa-alueiden
aktiivisuutta. Vastaajilta kysyttiin, tehdäänkö eri toimintoja ”ei lainkaan”, ”jossain määrin” tai ”riittävästi”.
Näin saadut riittävän aktiivisuuden tulokset on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21. Työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan riittävän tason saavuttaneiden organisaatioiden osuudet eri kokoluokissa
vuosina 2009-2016.

Kuvassa 21 nähdään varsin suuret erot eri toimintojen aktiivisuudessa ja eri kokoluokkien välillä.
Kohdennetut terveystarkastukset ja työpaikkaselvitykset hoituvat aktiivisesti, sen sijaan työhön paluun tuki
ja terveyden edistäminen huomattavasti passiivisemmin. Kuvasta nähdään myös selkeästi, että
vajaakuntoisia osataan hoitaa paljon aktiivisemmin, kuin edistää kaikkien ihmisten terveyttä aktiivisesti.
Työsuojelun perusasiat ovat hyvällä tasolla
Työsuojelun perustoimintojen arviot olivat hieman paremmat työterveyshuoltoon verrattuna. Työsuojelun
SHJ-pisteet olivat pienimmät alle 50 henkilön organisaatioissa, ero suurempiin ei ollut niin iso kuin se oli
työterveyshuollossa.
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Kuva 22. Työsuojelun SHJ-pisteiden keskiarvot eri kokoluokissa vuosina 2009-2016.

TYHY-X verkoston tavoitteen mukaan panostusta työsuojelun toimintoihin tarvitaan eritoten alle 50
henkilön organisaatioissa. Työsuojelun tarkempi analyysi toi esiin suurempia eroja, niistä kuva 23.

Kuva 23. Työsuojelun toimintojen riittävän tason saavuttaneiden organisaatioiden osuudet eri kokoluokissa vuosina 2009-2016.

Kuva 23 osoittaa kuvan 21 tapaan suuret erot eri toimintojen ja kokoluokkien välillä. Tapaturmien määrää
seurataan paljon aktiivisemmin, kuin niiden syitä analysoidaan. Vielä passiivisempaa on työpisteiden
ergonomian tarkistaminen.
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Terveellisten elämäntapojen edistäminen on melko passiivista
Verrattuna lakisääteisiin ja perinteisiin työterveyshuollon ja työsuojelun toimintatapoihin, aktiivinen
terveellisten elämäntapojen edistäminen on melko vähäistä. Tutkimuskyselyissä asiaa on kartoitettu
kysymällä, miten usein terveellisen elämäntapojen tietoiskuja tai projekteja on toteutettu ja kuinka suuri
osa henkilöstöstä on niihin osallistunut. Karkeasti yleistän noin puolet organisaatioista toteuttaa vuosittain
tietoiskuja tai luentoja ja niihin osallistuu alle puolet henkilöstöstä. Vastaavasti terveyden edistämisen
projekteja toteuttaa 30 % organisaatioista ja osallistujia on neljännes henkilöstöstä. Näistä useuden ja
osallistuja-aktiivisuuden tunnusluvuista on laskettu terveellisten elämäntapojen SHJ-pisteet, jotka esitetään
kuvassa 24.

Kuva 24. Terveellisten elämäntapojen edistämisen SHJ-pisteiden keskiarvot eri kokoluokissa vuosina 2009-2016.

Kuva 24 osoittaa terveyden edistämisen aktiivisten toimintojen vähyyden verrattuna työterveyshuollon ja
työsuojelun aktiivisuuteen. Toisaalta kuva 3 osoittaa suuren eron pienten ja suurten työnantajien välillä –
alle 50 henkilöstön organisaatioissa terveyttä ei juurikaan aktiivisesti edistetä. Erot vuosien välillä ovat
satunnaisia, suuremmissa organisaatioissa (yli 500 henkilöä) on nähtävissä nouseva trendi.
Mikä selittää TTT-toimintojen aktiivisuutta?
Kuvissa 20 – 24 esitin kylmiä tilastolukuja TTT-toimintojen aktiivisuudesta, mutta paljon
mielenkiintoisempaa on analysoida syitä noille luvuille. SHJ-tutkimussarjassa olemme kartoittaneet TTTtoimintojen lisäksi johtamisen perusvalintoja ja johdon toimintojen aktiivisuutta. Eri TTT-toimintojen
kokonaistasoa (SHJ-pisteitä) analysoidessani esiin nousi johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus. Mitä
aktiivisemmin työhyvinvointi on mukana strategiatyössä, sitä paremmin työterveyttä, työsuojelua ja
terveyttä edistetään.
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Kuva 25. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen merkitys työterveyshuollon, työsuojelun ja terveellisten elämäntapojen
edistämisen toimintatapoihin eri kokoluokissa.

Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus kuvastaa johdon asennetta työhyvinvointia ja laajemminkin
henkilöstöasioita kohtaan. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä jokaisen askelman välillä; kun
työhyvinvoinnin painoarvo nousi ”ei lainkaan” asteelta ”vähän” tasolle, aktivoiduttiin toiminnoissa
tilastollisesti merkitsevästi.
TTT-toimintojen ohella johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus heijastui kaiken muunkin tekemisen
aktiivisuuteen: esimiestyön toimintatavat ja HR-prosessit kehittyivät huimasti johdon strategisten linjausten
myötä. Samoin päätökset toiminnan sisällöistä, tavoitteista ja mittareista olivat linjassa strategiatyön
työhyvinvointipainotuksen kanssa – strategiatyössähän noita peruspäätöksiä usein tehdään!
10 pisteen kysymys kuuluu: miten työhyvinvointi saadaan johdon strategiatyön agendalle?
Kymmenen pisteen (ja papukaijamerkin) arvoinen kysymys on tosiaan se, miten työhyvinvointi saadaan
johdon strategiatyön agendalle? Onko se suurilla työkyvyttömyyden kustannuksilla pelottelu? Onko se työn
tuottavuuden kasvulla – ja sen tuomilla lisäeuroilla houkuttelu? Vai onko työhyvinvointi tärkeää, koska se
vain on niin tärkeää? Kansallisissa ohjelmissa tuntuvat painottuvan kustannuspelottelu ja asian yleinen
tärkeys.
Tässä työssä selkeä kansallinen strategia, selkeine tavoitteineen olisi paikallaan. Työelämässä on paljon
toimijoita ja paljon tapahtuu, mutta yhteinen linjaus vaatii skarppausta. Yhteistä linjausta tärkeämpi on
pohtia, miten tieto ja sen kautta paremmat toimintatavat saavuttavat suomalaiset organisaatiot. Tässä
koko toiminnan perustavoitteilla on suuri merkitys – ydinkysymys on vähennämmekö ongelmia vai
tuotammeko lisää hyvinvointia?

Työhyvinvoinnin järjestelmällisen kehittämisen suurena esteenä on mielestäni asian laaja-alaisuus – tai siis
epämääräisyys. Työhyvinvoinnista on olemassa kymmeniä toisistaan erilaisia määritelmiä – siihen ei johto
osaa tarttua.
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Työterveyslaitoksen (https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/) mukaan ”Työhyvinvointi tarkoittaa
turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin
johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja
heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.”
Sosiaali- ja terveysministeriö (http://stm.fi/tyohyvinvointi) puolestaan kuvaa asiaa näin: ”Työhyvinvointi on
kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Työhyvinvointia
lisäävät muun muassa hyvä ja motivoiva johtaminen sekä työyhteisön ilmapiiri ja työntekijöiden
ammattitaito. Työhyvinvointi vaikuttaa muun muassa työssä jaksamiseen. Hyvinvoinnin kasvaessa työn
tuottavuus ja työhön sitoutuminen kasvaa ja sairauspoissaolojen määrä laskee.”
Näiden virallisten määritelmien lisäksi monella työterveyshuollon palvelutuottajalla ja työeläkevakuuttajalla
on omat määritelmänsä. Aika monet puhuvat työkyvystä ja työkykyjohtamisesta, joka on selkeämpi
kokonaisuus – sillä estetään väliaikaista tai pysyvää työkyvyttömyyttä. Vähennetään sairauspoissaoloja ja
työkyvyttömyyseläkkeitä. Erittäin kannatettavaa – mutta lisäävätkö nuo toimenpiteet organisaation
tuottavuutta, se on toinen kysymys.
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Sitoutuminen osana henkilöstötuottavuutta 15.2.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/sitoutuminen-osana-henkilostotuottavuutta
Henkilöstötuottavuus lasketaan motivaation, osaamisen ja työkyvyn tulona, näin olemme määritelmän
tehneet Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa (lataa raportti Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala
https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuus_ja_eurot_%E2
%80%93_case_rakennusala.pdf ). Määritelmämme tarkempi versio kertoo, että motivaatio koostuu työstä
innostumisesta, tämän päivän motivaatiosta ja työnantajaan sitoutumisesta, pitkän aikajänteet
motivaatiosta. Tarkastelen tässä bloggauksessa työnantajaan sitoutumista tarkemmin, sen johtamista ja
siihen vaikuttavia tekijöitä ja sen merkitystä henkilöstötuottavuuteen ja sen kautta taloudelliseen
suorituskykyyn.
Sitoutumisen tasoa käsittelin aikaisemmassa bloggauksessani (linkki https://www.ossiaura.com/auranfaktat-blogi/motivaatio-osana-henkilostotuottavuutta). Yhtenä henkilöstötuottavuusindeksin (HTI) osaalueena sitoutuminen vaihtelee todella paljon henkilöstötuottavuudeltaan eri tasoisten yritysten välillä.
Alimmalla HTI-tasolla sitoutumisen keskiarvo oli 2,9, kun luku ylimmällä HTI-tasolla oli 4,6 – siis
kysymyksessä, jossa vastausvaihtoehdot olivat 1 – 5 skaalalla.
Johtamiskäytänteillä on vaikutusta tulosellisuuteen sitoutumisen kautta
Osana strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaa olemme selvittäneet toiminnan tuloksellisuutta
mm. sitoutumisen kautta. Johtamiskäytänteiden perusasioiden suhteen analyysin tulos on selvä: kun
toiminnan sisällöt on päätetty ja työhyvinvointi on mukana johdon strategiatyössä vahvasti, saadaan hyviä
tuloksia sitoutumisessa.

Kuva 26. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus ja toiminnan sisältöjen päättäminen heijastuvat tuloksellisuuteen
sitoutumisen kautta.

Kuvan 26 tulos on varsin looginen: kun on päätetty mitä kehitetään ja otetaan se isona kokonaisuutena
mukaan strategiatyöhön, saadaan tuloksia. Näinhän se menee muidenkin osa-alueiden suhteen.
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Esimiestyön kehittyminen tukee sitoutumista
Kun tarkastellaan henkilöstötuottavuuden eri osa-alueiden (motivaatio, sitoutuminen, osaaminen, työkyky)
ja niihin vaikuttavien tuloksellisuutta suhteessa sitoutumiseen, nousee esimiestyö vahvasti esiin.
Pelkistetysti: kun esimiestyössä saadaan hyviä tuloksia, saadaan tuloksia myös sitoutumisessa.

Kuva 27. Esimiestyön kehittymisen tuloksellisuuden yhteys sitoutumisen tuloksellisuuteen.

Johtamis- ja johtajuusnäkökulmasta kuvan 27 tulkinta on selkeä: panosta esimiestyöhön, niin varmistat
henkilöstön sitoutumisen. Niin yksinkertaista se on.
Mikä selittää organisaation hyvää sitoutumista?
Sitoutumisen tasoa mitataan yleensä henkilöstön vaihtuvuuden kautta; mitä pienempi vaihtuvuus-% on,
sitä suurempaa sitoutuminen on. Tietysti tässä on jokin optimi – nollavaihtuvuus ei ole hyvä asia. Yleensä 34%:n vaihtuvuutta pidetään optimaalisena tasona.
Vaihtuvuus-%:n rinnalla henkilöstötutkimus antaa hyvän mahdollisuuden sitoutumisen tutkimiseen.
Sitoutumiskysymyksen analysointi henkilöstötutkimuksen muiden kysymysten kautta selvittää, mitkä
muuttujat selittävät eroja sitoutumisessa eri yritysten tai yksilötason vastaajien välillä.
Reilun 200 yrityksen tunnusluvuilla tehdyssä analyysissa tärkeimmiksi sitoutumista selittäviksi muuttujiksi
tyytyväisyys omaan työhön, oma osaaminen ja perustehtävän / toimenkuvan selkeys.
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Kuva 28. Sitoutumisen yrityskohtaisia eroja selittävät tekijät yritysten välisen analyysin tuloksena.

Kuvan 28 esittämän regressioanalyysin tuloksen selitysosuus oli peräti 70 %, joten sattumasta ei ole kyse.
Tuloksen mukaan yritysten välisiin sitoutumisen eroihin vaikuttavat tyytyväisyys työhön, osaaminen ja
tietous, miksi on töissä – siis työn ja johtamisen perusasiat. Selkeyttä, sujuvuutta, aikaansaamista – niistä
sitoutuminen kumuloituu.
Sitoutumiseen vaikuttavien tekijöiden taustalla on vahvasti hyvän johtajuuden ja hyvän työyhteisön
kokemukset. Työtyytyväisyyttä (sen eroja yritysten välillä) selittää motivaatio, kokemus esimiestyöstä ja
mahdollisuus jatko- ja täydennyskoulutukseen. Osaamisen yrityskohtaisia eroja selittävät puolestaan
esimiestyön kokemus, perustehtävän selkeys ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet. Selkeää
perustehtävää tukevat taas osaamisen tason lisäksi hyvät työskentelysuhteet työyhteisössä.
Sitoutumiseen kannattaa panostaa – sitoutumattomuus on kallista
Sitoutumista tarkastellaan usein siis vaihtuvuuden kautta vaihtuvuusprosenttia mittaamalla. Vaihtuvuuden
hintalappua pohtiessani olen jalostanut Guy Ahosen mallia vaihtuvuuden kustannuksissa. Kustannukset
koostuvat neljästä osa-alueesta: työsuhteen lopettamisen, rekrytoinnin, perehdytyksen ja tuottavuuden
vajeen kustannukset. Kuva 29 esittää tavallisen, keskipalkkaisen palkansaajan vaihtuvuuden kustannukset.
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Kuva 29. Vaihtuvuuden kustannukset.

Kuvan 29. kustannukset muodostuvat työsuhteen lopettamisessa alentuneesta työtehosta ja esimiehen ja
muiden työpanoksesta (-palkasta) työsuhteen lopussa. Tässä oletuksena on ollut vapaaehtoinen työstä
lähteminen, jossa loppuvaihetta ei kuormita YT-neuvotteluiden työpanos. Rekrytoinnin kustannukset
vaihtelevat luonnollisesti paljon henkilön aseman ja osaamisen mukaan; tavallisessa työssä rekrytointi
maksaa n 1,5 kertaa kk-palkan verran. Perehdytyksen kustannukset koostuvat virallisen ja työkavereiden
antaman tuen palkkakustannuksista. Suurin vaihtuvuuden kustannus on koko ensimmäisen vuoden jatkuva
tuottavuuden vaje; on arvioitu, että se on ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 50 %, toisella kvartaalilla
25 % ja kolmannella kvartaalilla 10 %. tuottavuuden laskemisessa käytetään rakennusalan tutkimuksessa
määritettyä Henkilöstötuottavuusarvoa (HTA), joka koostuu henkilöstökuluista ja käyttökatteesta.
Kokonaisuudessaan vaihtuvuus maksaa näillä oletusarvoilla henkilön 10 kuukauden palkkakustannusten
verran. Ei ole pikkusumma – sitouttamiseen kannattaa panostaa!
Yhteenvetoa
Yhteenveto tämän tulosblogin tuloksista on mielestäni selkeä:

1. päättäkää selkeä tavoite sitoutumisen johtamiselle – tehkää se strategiatyön yhteydessä,
osana ihmisten johtamisen kokonaisuutta
2. osallistakaa esimiehet mukaan ja varmistakaa heidän kyvykkyyksien kehittyminen – se
tukee myös sitoutumisen kehittymistä
3. varmistakaa työn sujuvuus, ihmisten osaaminen ja selkeät työn tavoitteet
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Vaihtuvuuden kustannukset 18.2.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/vaihtuvuuden-kustannukset
Bloggasin jokunen päivä sitten (https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/sitoutuminen-osanahenkilostotuottavuutta) vaihtuvuudesta osana sitoutumista. Kirjoitus herätti mielenkiintoa eritoten
vaihtuvuuden kustannusten osalta, joten jatkan sen aiheen pöyhimistä. Mitä vaihtuvuus maksaa ja mitkä
asiat siihen vaikuttavat.
Lähtökohtana 10 kuukauden palkka
Tuossa edellisessä bloggauksessa päädyin siihen, että vaihtuvuuden kokonaiskustannukset vastaavat 10
kuukauden palkkaa. Tämä koostuu työuran loppuvaiheen, rekrytoinnin, perehdytyksen ja uuden työuran
alkuvaiheen tuottavuusvajeen kustannuksista. Tuottavuusvajeen hintalapun työuran lopussa ja uuden
alussa määrittää yrityksen arvonluontimekanismi, miten paljon ihmiset tekevät käyttökatetta. Tämä
voidaan laskea henkilöstötuottavuusarvona ja vaihtelu eri toimialojen välillä on erittäin suurta.
Työuran loppuvaihe ja uuden työuran tuottavuusvaje ratkaisevat paljon
Vaihtuvuuden kustannusten kriittiset kohdat ovat työuran loppuvaiheen tuottavuuden lasku ja uuden
työntekijän tuottavuuden nousu. Esimerkkilaskelmassani rekrytoinnin ja perehdytyksen kustannukset ovat
vakiot.

Kuva 30. Vaihtuvuuden kustannusten kolme vaihtoehtoa.

Kuvassa 30 on laskettu vaihtuvuuden kustannukset kolmessa vaihtoehdossa. Parhaassa vaihtoehdossa
(siniset pylväät) työuran lopussa tuottavuus laskee vain puolen kuukauden ajan ja uuden ihmisen
tuottavuus kasvaa tosi nopeasti. Ensimmäisen kolmen kuukauden tuottavuus on 85 % maksimista, toisessa
kvartaalissa 90 % ja kolmannessa 95 %. Kustannukset nousevat siten 23500 euroon, eli 5 kuukauden
palkkaa vastaavaan summaan.
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Kuvan 30 huonoimmassa vaihtoehdossa työuran loppuvaiheessa tuottavuus laskee neljän kuukauden ajan
ja uuden ihmisen tuottavuus on kolmen kuukauden pätkissä 40 %, 60 % ja 75 % maksimista. Näin
kokonaiskustannus on 67300 €, joka vastaa 16 kuukauden palkkaa.
Vaihtuvuuden haasteet – motivoi lopussa ja nosta tuottavuus ylös nopeasti
Kuva 30 konkretisoi vaihtuvuuden haasteet: miten pitää poislähtevät ihmisen tuottavuus huipussaan lähtöä
edeltävillä kuukausilla – ja miten nostaa uuden ihmisen tuottavuus huippuunsa nopeasti? Kuvaisin tätä
esimiestyön todelliseksi diplomityöksi – näissä onnistuminen ei ole helppoa.
Onko hyvä perehdytys avain tuottavuuden nopeaan nousuun?
Kuvan 30 mallissa perehdytyksen kustannukset (perehdyttäjien, esimiehen ja työtovereiden työpanos) on
vakioitu. Seuraavassa laskelmassa varioin perehdytyksen panoksia ja sen tuomia hyötyjä työuran alun
tuottavuuden kasvunopeudelle.

Kuva 31. Perehdytyksen resursoinnin vaikutus työuran alun tuottavuuden nousunopeuteen.

Kuvan 31 esimerkki vastaa kuvan 1 keskimmäistä vaihtoehtoa. Näkemykseni mukaan näin se menee:
panostus perehdytykseen heijastuu tuottavuuden nopeaan kasvuun. Näin minimaalisella perehdytyksellä
(kaikkiaan 30 tuntia) tuottavuus nousee hitaasti – tuottavuusvajeen hinta on 29200€. Vastaavasti kova
panostus perehdytykseen (yhteensä 100 tuntia) varmistaa nopean tuottavuuden nousun, tuottavuusvaje
13400€.
Kuvan 31 laskelma on oikein, mutta looginen periaate voidaan toki kyseenalaistaa! Meneekö se niin, että
hyvä perehdytys heijastuu nopeaan tuottavuuden kasvuun? Ja mikä on tässä optimi?
Johtamistutkimus vahvistaa perehdytykseen panostamisen tärkeyttä
Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarja (lataa vuoden 2016 tutkimusraportti
https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf )
vahvistaa perehdytyksen merkitystä tuottavuuteen. Olemme tutkimuskysymyksissä kartoittaneet
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työhyvinvoinnin huomioon ottamista perehdytyksessä, sekä toiminnan tulosellisuutta talouden kautta.
Näiden kahden kysymyksen yhdistelmä on kuvassa 32.

Kuva 32. Perehdytyksen työhyvinvointipainotus tukee tuloksellisuutta talouden kautta.

Kuvan 32 tutkimusaineistossa on reilun 1200 organisaatiota, joten mitenkään sattumaa tulos ei ole. Tämä
korostaa työhyvinvoinnin merkitystä perehdytyksessä – hyvinvointi, hyvä fiilis, jne tukevat tuottavuuden
kasvua.
Mitä opimme tästä?
Tämän tulosblogin laskelmat ovat selkeät – työuran loppuvaiheeseen kannattaa panostaa – ja uuden
ihmisen työuran alkuun vielä enemmän! Laskelmien taustalla oli tiettyjä oletuksia, jota ovat haastettavissa.

Sivu 40
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Työelämätiedon koontialustaa tekemässä 26.2.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tyoelamatiedon-koontialustaa-tekemassa
Olin tänään (26.2.2018) mukana pohtimassa Työterveyslaitoksen tulevaa työelämätiedon koontialustaa.
Pauli Forman (https://twitter.com/paufor) ja Marjukka Rantalan (https://twitter.com/MarjukkaRa)
vetämässä työpajassa 15 alan asiantuntijaa pohti ja ideoi koontialustan tarpeita ja kehityskohteita.
Tavoitteena ajantasainen ja luotettava tieto
Työterveyslaitos kuvaa koontialustan lähtökohtia seuraavasti: Työelämätieto on hajautunut useaan eri
lähteeseen Suomessa. Eri ministeriöillä, tutkimus- ja tilastolaitoksilla sekä muilla toimijoilla on merkittäviä
määriä dataa ja mittareita suomalaisesta työelämästä. Työterveyslaitos kehittää työelämätiedolle
koontialustaa, jota kautta asiantuntijat, media, työelämänkehittäjät ja muut työelämätietoa hyödyntävät
tahot saavat yhdestä paikasta käyttöönsä ajantasaisen ja luotettavan tiedon suomalaisesta työelämästä.
Ks. lisää https://www.ttl.fi/tutkimushanke/tyoelamatiedon-koontialusta/
Koontialustan tarvitsijoina ovat kaikki työelämätietoa tarvitsevat: niin päättäjät, tutkijat, asiantuntijat kui
mediakin. Nykyinen tieto on pirstaleista ja vaikeasti saatavaa – tulevaisuudessa sen saa Forman
moottorista!
Intensiivinen ja tuottava iltapäivä
Kävimme asiantuntijaporukalla koontialustaa läpi
kolmessa pöytäkunnassa Marjukka Rantalan
fasilitoimana. Ensin pohdittiin VENE -metodilla ja
sitten eriväristen HATTUjen kautta. Porukassa oli
Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden lisäksi
edustajat usealta eläkevakuuttajalta (Elo, Veritas,
Keva ja Mela). Paikalla olivat lisäksi Suomelaisen
Työn Liitto, Kela, Ammattiliitto Pro, Valtiokonttori,
Aula Research, sekä kaksi mikroyrittäjää,
allekirjoittanut https://twitter.com/AuraOssi ja
Riitta Hyppänen
(https://twitter.com/RiittaHyppanen ).

Veneen kautta koontialustan tarpeet, vauhdittajat ja hidastajat
VENE oli mielenkiintoinen menetelmä tarpeiden, vauhdittajien ja hidastajien identifioimiseen. Kukin listasi
nykyiset työtehtävät ja hahmotti niissä tarvittavan datan. Itse teen henkilöstötuottavuusanalyyseja ja
tarvitsen niissä dataa johtamisesta, johtajuudesta, henkilöstöstä, tuloslaskelmasta ja asiakaspalautteista.
Toisaalta tutkin kyseisiä asioita ja osin siis kerään uutta tietoa.
Keskustelussa nousi esiin eri toimijoiden nykyiset tiedon tarpeet ja -lähteet; osa löytyy virallisista
tilastotietokannoista, osa kerätään mm. kyselyiden avulla. Tiedon luotettavuus ja oikeaan osuvuus
nousevat tällöin tärkeiksi.
Vauhdittajia ja hidastajia kirjattiin iso joukko, oma näkökulmani liittyi henkilöstötuottavuuteen ja yleensä
toiminnan eurontamiseen. Kaikissa projekteissa tulisi mitata myös euroja, vaikka se ei helppoa olekaan. Se
mahdollistaisi kuitenkin jatkossa suomalaiset työelämän kehittämisen ROI:n määrittämisen. Silloin –
kansallisen faktan kautta – voisimme unohtaa ”jenkki-perusteisen ROI:n”, joka ei Suomessa toimi ja joka
antaa aivan väärän mielikuvan yritysjohdolle työelämän kehittämisen taloushyödyistä. Se perinteinen 5:1
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ROI tarkoittaa 500 %:n tuottoa sijoitetulle pääomalle – kun yritysjohto muuten on riemuissaan 10-15 %:n
tuotoista.
Mustia ja keltaisia hattuja
Iltapäivän loppupuolella olimme ensin kriittisiä ja
sitten optimistisia! Mustilla hatuilla kuvasimme
suunnitellun koontialustan heikkouksia ja
sudenkuoppia. Niitäkin löytyi paljon – ja niistä Forma
kumppaneineen saa hyvää raaka-ainetta alustan
kehittämiseen.
Mustia hattuja oli paljon – siis paljon on töitä edessä.
Kaikkien tietoa tuottavien tahojen mukaan saaminen
on suuri mahdollisuus, mutta myös suuri uhka. Tässä
kannattaa Työterveyslaitosta tukea kaikilla tavoilla!
Tiedon tasalaatuisuus, tietoturvakysymykset, jne nousivat myös mustaan hattuun.
Y-tunnus ja TOL ovat keltaisen hatun ytimessä
Keltaiseen hattuun kirjasimme koontialustaa vauhdittavia asioita. Minun listani kärjessä oli Y-tunnus ja
yrityksen toimiala TOL-koodin muodossa. Kaikissa yritysten ja julkisen sektorin tuottamissa palveluissa
asiakasorganisaatio voidaan tunnistaa Y-tunnuksella ja niin eri tietolähteiden yhdistäminen on helppoa.
Tällöin yhdistettävän tiedon katveeseen jäävät freelancerit ja työttömät, mutta heille tulee virittää joku
muu tunniste.
TOL-koodi kuvaa eri toimialoja ja niiden sisällä olevia alatoimialoja hyvinkin tarkasti. TOL antaa siten
mahdollisuuden hyvinkin tarkkaan analyysiin toimialan – ja työn mukaan. Tämä antaa puolestaan
mahdollisuuden toimialakohtaiseen kehittämiseen esimerkiksi EK:n toimialajärjestöjen ja Suomen Yrittäjien
toimialojen kautta.
Koontialusta tuo dataa, josta voidaan jalostaa viisautta!
Työterveyslaitoksen hanke työelämätiedon koontialustaan on erinomaisen kannatettava, suorastaan
välttämätön hanke. Samalla tulee kuitenkin muistaa, että data on vain dataa – ja pätevä tulkinta tekee siitä
viisautta. Tässä on kaikille työelämän tutkijoille ja kehittäjille mahtava mahdollisuus, jolla voitaneen
kohdata tulevaisuuden entistä muuttuvampi työelämä paremmin!
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Johtajuus ja organisaatiokulttuuri tuo lisää euroja viivan alle! 3.3.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/organisaatiokulttuuri-kayttokate
Suomalainen johtaminen on ollut viime aikoina positiivisesti esillä tutkimusten kautta. Professori Mika
Maliranta (https://twitter.com/Maliranta )on ollut mukana kansainvälisessä teollisuuden toimialan
johtamisen tutkimuksessa. Uusin HR-Viesti (http://joom.ag/U9YY/p42) kertoo Miltonin ja Workplace
Nordicin tutkimuksesta, jossa suomalaisia johtajia verrataan kansainväliseen viiteaineistoon.
Mika Maliranta on kirjoittanut kaksikin raporttia johtamisesta, toinen ETLA:n raporttisarjassa
https://www.etla.fi/wp-content/uploads/etla-raportit-reports-73.pdf ja toinen Matti Apusen kanssa EVA:n
julkaisemana http://www.eva.fi/blog/2017/09/27/mika-maliranta-suomalainen-johtaminen-on-tutkitustihuippua-eva-analyysi-julkaistu/ .
EVA:n sivuilla tiivistetään tutkimuksen tulokset seuraavasti: ”Tutkimuksen mukaan johtamiskäytännöt
Suomen tehdasteollisuuden toimipaikoilla ovat kansainvälisessä vertailussa erinomaisia. Suomi sijoittui
johtamiskäytännöissä juuri Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi. Taakse jäivät muun muassa Japani, Saksa, Ruotsi
ja Kanada.”
Miltonin ja Workplace Nordicin tutkimuksen mukaan ”Suomalainen johtaja on kansainväliseen kollegaansa
verrattuna luontaisesti vähemmän sosiaalinen, uudistajana maltillisempi sekä yleisesti ottaen
harmoniahakuisempi.” http://www.workplacenordic.com/fi/Blogit/?p=0
Lisää tutkimustietoa teollisuuden toimialalta
Teemme par’aikaa tutkimusta yhdessä Aalto-yliopiston kanssa teollisuuden toimialan johtamiskäytänteiden
ja taloudellisen tuloksellisuuden yhteyksistä https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=117106 .
Tutkimus on Työsuojelurahaston tukemaa ja siinä on aineistona vuosina 2009-2016 Strategisen
hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaan osallistuneet teollisuusyritykset. Johtamiskäytänteet,
nimenomaan ihmisten johtamisen kannalta saadaan SHJ-tietokannasta, taloudellisen tuloksellisuuden
muuttujat lasketaan virallisten tilinpäätöstietojen pohjalta. Tutkimuksen analyysivaihe on juuri meneillään,
mutta joitakin tuloksia voidaan jo esittää.
Ihmislähtöinen johtaminen tuo tulosta
Olemme kysyneet vuodesta 2009 alkaen lähes 400 teollisuuden toimialan yritykseltä työhyvinvoinnin
huomioon ottamista eri prosesseissa; lähtien johdon strategiatyöstä päätyen henkilöstön palkitsemiseen.
Nyt kun näitä vastauksia peilattiin talouden tunnuslukuihin, löytyi selkeä yhteys: kun johtaminen on
ihmislähtöisempää, saadaan paremmat tulokset.
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Kuva 33. Ihmislähtöisen johtamisen yhteys käyttökatteeseen verrattuna toimialan mediaaniin.

Kuvan 33 tulos on looginen ja kannustava. Johtamiskäytänteillä on merkitystä käyttökatteeseen myös
teollisuudessa; mitä vahvemmin työhyvinvointi on otettu huomioon eri prosesseissa, sitä parempi on
käyttökate. Tutkimuksessa vertaamme kunkin yrityksen käyttökatetta kyseisen yrityksen alatoimialan
käyttökatteeseen, ns. kolmen TOL-numeron tasolla. Tämä vertailu on erittäin relevantti ja kuvaa yrityksen
taloudellista suorituskykyä juuri sen kilpailijoihin verrattuna.
Koko teollisuudessa käyttökatteiden mediaani on kahdeksan prosentin luokkaa, siis liikevaihdosta
laskettuna. Ihmislähtöisyyden kautta (työhyvinvointi mukana prosesseissa paljon) saadaan tuohon noin
kahden prosenttiyksikön hyppäys. Kun taas ihmiset unohdetaan, mennään takapakkia kahden ja puolen
prosenttiyksikön verran. Johtamisvalinnoilla käyttökate voidaan jättää 5,5 %:iin tai nostaa 10 %:iin – ei
mitenkään vähäinen ero! Koko teollisuuden toimialalla puhutaan 2-3 mrd€:n eroista suuntaan tai toiseen
käyttökatteissa.
Organisaatiokulttuuri on osa tuloksentekoa!
Tein SHJ-tutkimuksen ”työhyvinvoinnin huomioon ottaminen” -kysymyksien vastauksista faktorianalyysin,
joka ryhmitteli kysymyksen ”work related” ja ”culture related” kokonaisuuksiin. Work related koostui
kysymyksistä, joissa työhyvinvoinnin huomioon ottamista kartoitettiin Tasa-arvo-ohjelmassa, Työn ja
perheen yhteensovittamisessa, Työaikojen ja järjestelyjen joustavuudessa, Työkuormituksen säätelyssä,
Ikäjohtamisessa, Henkilöstön palkitsemisessa. Koen näiden kuvaavan vahvasti yrityskulttuuria – tasa-arvoa,
työn ja perheen sovittamista, ikäjohtamista, jne. En toki väitä, erttä tämä faktori on ainoa oikea
yrityskulttuurin kooste, mutta se on paras, jonka voin SHJ-tietokannasta koostaa.
Jatkoanalyysit osoittivat, että tuo Culture related kokonaisuus oli yhteydessä taloudelliseen
tuloksellisuuteen. Yritysten jakauman mukaan jaoin ne kolmeen yrityskulttuuriluokkaan ja vertasin (ja myös
tilastollisesti testasin) niiden erot.
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Kuva 34. Yrityskulttuurin merkitys käyttökatteisiin.

Kuvan 34 tulos on siis hyvin saman suuntainen kuin kuvan 33 tulokset yksittäisten prosessien osalta.
Erilaista (ja sen takia hyvää) siinä on kokonaisuus – yrityskulttuuria kuvaava ”Culture related factor” on
hyvällä tasolla, kun kaikki sen osa-alueet hoidetaan hyvin.
Johtamisella ja yrityskulttuurilla miljardien mahdollisuus
Tutkimuksemme tulokset osoittavat johtamisella olevan miljardien eurojen mahdollisuus teollisuuden
toimialalla. Näkisin, että nämä tulokset ovat hyvin saman suuntaisia, kuin Mika Maliranta on esittänyt –
tuloksemme jopa täydentävät suomalaisen (teollisuus)johtamisen kuvaa. Yrityskulttuurin parhaaseen
luokkaan kuuluu 1/6-osa yrityksistä; jakauman kautta määritettynä alimpaan luokkaan kuuluu sama 1/6osa. Kasvumahdollisuudet ovat huikeat, jos yrityksiä saadaan nousemaan alimmalta tasolla keskitasolle ja
keskitasolta ylimmälle tasolle. Johtamisen (=toimitusjohtajan) kautta se onnistuu – yksi yritys kerrallaan.
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Johdettu jatkuva kehittäminen lisää käyttökatetta 3%-yksiköllä 10.3.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisella_kayttokatetta
Lauantaiaamuni alkoi tänään 10.3.2018 Pauli Forman (https://twitter.com/paufor )bloggauksen lukemisella.
Blogissaan (http://www.pauliforma.fi/rantaradanvarrelta/tyoelama/ ) Forma ihmetteli
työelämäkeskustelun ylen negatiivista sävyä, jota kuulemme niin tutkijoitten, päättäjien, edunvalvojien kuin
mediankin suunnalta. Sävy on negatiivinen, vaikka työelämä on Suomessa hyvässä mallissa.
Forman bloggaus innosti minua tarttumaan näppikseen ja tekemään analyysia johtamisesta ja työelämän
kehittämisestä, joiden hyödyistä (meissä asiantuntijapiireissä) ollaan yleisesti samaa mieltä – totta kai niistä
hyötyä on! Asiasta löytyy kuitenkin varsin vähän tutkittua tietoa, nimenomaan liiketaloudellisesta
näkökulmasta. Työn sujuvuus kasvaa, ihmiset voivat paremmin, asiakkaat ovat tyytyväisempiä – mutta
jääkö viimeisen viivan alle enemmän euroja? Siitähän johtamisessa on kyse – ja siihen olemme saaneet
uutta tutkimustietoa.
Lisää tutkimustietoa teollisuuden toimialalta
Teemme par’aikaa tutkimusta Guy Ahosen kanssa yhdessä Aalto-yliopiston kanssa teollisuuden toimialan
johtamiskäytänteiden ja taloudellisen tuloksellisuuden yhteyksistä https://www.tsr.fi/valmiithankkeet/hanke?h=117106 . Tutkimus on Työsuojelurahaston tukemaa ja siinä on aineistona vuosina 20092016 Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaan osallistuneet teollisuusyritykset.
Johtamiskäytänteet, nimenomaan ihmisten johtamisen kannalta saadaan SHJ-tietokannasta, taloudellisen
tuloksellisuuden muuttujat lasketaan virallisten tilinpäätöstietojen pohjalta.
Jatkuvan kehittämisen mallin käytöllä tulosta
Osana SHJ-tutkimussarjaa olemme kartoittaneet jatkuvan kehittämisen mallin käyttöä yrityksissä.
Fokuksessa on ollut neljä osa-aluetta: työn, henkilöstön, työkyvyn ja osaamisen kehittäminen ja
aktiivisuutta on kartoitettu kolmelle tasolle: ei käytössä, käytössä satunnaisesti ja käytössä säännöllisesti.
Taloudellista suorituskykyä mittasimme tässä tutkimuksessa siis tuloslaskelmien kautta ja yksi erittäin
vertailukelpoinen muuttuja on yrityksen käyttökate suhteessa toimialan mediaanikäyttökatteeseen. Ja
toimiala tarkoittaa tässä todella tarkkaa, ”kolmen TOL-numeron” tarkkuutta.
Työn kehittäminen kannattaa!
Työn jatkuva kehittäminen tuo tulosta, ja johdettuna tulos on vielä parempi. Kun SHJ:lle – siis ihmisten
johtamiselle päätetään tavoitteet ja kun jatkuvaa kehittämistä käytetään säännöllisesti, saadaan hyviä
tuloksia.
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Kuva 35. Ihmisten johtamisen (SHJ) tavoitepäätöksen ja jatkuvan työn kehittämisen yhteys yrityksen käyttökatteeseen teollisuuden
toimialalla.

Kuvan 35 tulokset ovat erittäin merkittäviä – Guy Ahonen kommentoi niitä sanomalla ”En ole koskaan
nähnyt näin rajuja tuloksia työhyvinvoinnin hyödyistä”. Ja tietysti tässä ei ole kyse pelkästään
työhyvinvoinnista, vaan johtamisesta laajemmin ja sen rinnalla työn kehittämisestä.
Johtamisella ja JAKE:lla lisää käyttökatetta
Kuvan 35 esittämät käyttökateprosentit voidaan laskea auki tutkimusaineistomme keskiarvoyrityksen
tuloslaskelmaan. Aineistossamme keskiarvoyritys on vajaan 300 työntekijän yritys, jonka liikevaihto on
90M€ vuodessa. Käyttökatteen keskiarvo (ja mediaani) on 8%, joten käyttökate euroina on 7,3M€. Kuvan 1
mukaan ”parhaista parhaiden” (tavoite päätetty, säännöllinen JAKE) käyttökate on 3,5%-yksikköä suurempi
– se tarkoittaa 10,5M€:a eli 3,15M€ enemmän kuin keskiarvofirmassamme. Vastaavasti kuvan 35
”huonoimmista huonoimpien” (ei tavoitteita, ei JAKE:a) käyttökate oli 2,6%-yksikköä pienempi kuin
keskiarvofirmoissa – se tarkoittaa 5,0M€:n käyttökatetta, joka on muuten 2,3M€ vähemmän, kuin
keskimäärin.
Haluaisiko toimitusjohtaja 3M€ lisää käyttökatetta – ihan samalla henkilöstömäärällä? Mitenkähän olisi
hallituksen puheenjohtajan kanta – kelpaisiko hänelle 3M€:n kasvu käyttökatteeseen? Kelpais varmasti
molemmille!
Parhaat yritykset eivät ole harvinaisuuksia
Yllä olevat laskelmat perustuvat tutkimuksemme tuloksiin, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä – eivät siis
sattumaa. Mainittakoon vielä, että äsken kuvailtuja ”parhaista parhaita” yrityksiä oli aineistossamme 16 %
ja ”huonoimmista huonoimpia” 21 % - muutenkin yritykset jakaantuivat kuvan 32 kuuteen alaryhmään
melko tasaisesti. Joten eivät nuo parhaat (tai heikoimmat) tulokset mitenkään harvinaisia ole.
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Miten jatkuva kehittäminen saadaan käyttöön?
Jatkuva kehittäminen on henkilöstöä osallistava toimintatapa, jolla haetaan parempia tuloksia. Ihan
itsestään tämä ”JAKE” on nouse käyttöön, vaan se vaatii johdon päätöksiä. SHJ-tutkimussarjan laajemmat
tulokset (yli 2200 organisaatiota), kuin myös teollisuuden tulokset osoittavat yksinkertaisen kaavan JAKE:n
käyttöönotolle. Työhyvinvointi mukaan johdon strategiatyöhön, päätös ihmisten johtamisen tavoitteista ja
päätös esimiesten roolista. Nämä kolme asiaa ennustavat JAKE:n käytön säännöllisyyden – ihan loogisesti!
Tämä on minun korviini positiivista työelämäpuhetta!
Palaan vielä blogitekstin alkuun – minun korvissani lause ”Hyvällä johtamisella ja jatkuvalla kehittämisellä
42 %:n kasvu käyttökatteeseen” on mitä positiivisinta työelämäpuhetta! Tuo 3,15M€ ero parhaiden ja
keskiarvon välillä käyttökatteessa on muuten 42 %! Ai että kuulostaa positiiviselta!
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Johtaminen, johtajuus ja henkilöstötuottavuus 17.3.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisenketju
Tämän viikon torstaina 15.3.2018 olin puhumassa Work goes happy tapahtumassa johtamisen ketjusta.
Alustuksen yhteydessä haastoin kuulijat käymään kotisivuillani (www.ossiaura.com/wgh ) lataamassa
johtamisen ketjun ja henkilöstötuottavuuden aineistoja ja vastaamaan lyhyeen kyselyyn. Käyntejä sivulla oli
muutamia satoja, mutta vastauksia sain vain vajaat 20. Niistä en lupaamaani blogitekstiä saa analysoitua,
joten turvaudun tutkimusaineistooni!
Johtamisen ketju kuvaa kestävän ja tuloksellisen liiketoiminnan kokonaisuuden
Johtamisen ketjun tarkoitus on kuvata menestyksekkään liiketoiminnan kokonaisuutta strategiasta
asiakashyötyyn. Asiakkaitten tarpeista kumpuava strategia määrittää ihmisten johtamisen perusvalinnat;
johtaminen tukee johtajuutta ja se taas henkilöstötuottavuutta. Ja ihmiset tekevät tulokset! Tässä siis
johtamisen ketjun lyhyt oppimäärä.

Kuva 36. Johtamisen ketju

Tässä blogitekstissä käyttämäni tutkimusaineisto on Strateginen hyvinvointi 2016 tutkimus, jonka raportti
löytyy tämän linkin takaa
(https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf ).
Aineistossa on lähes 400 organisaatiota, joiden johtamisen ja johtajuuden tasoa peilaan
henkilöstötuottavuuteen.
Johtamisen peruspäätökset tukevat henkilöstötuottavuutta
Johtaminen on pelkistetyimmillään päätöksiä tavoitteista, suunnitelmasta ja mittareista. Näiden kolmen
tärkeän päätöksen tekeminen heijastuu henkilöstötuottavuuden tasoon kuvan 37 mukaan.
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Kuva 37. Johtamisen peruspäätösten yhteys henkilöstötuottavuuteen.

Kuvassa 37 nähdään selkeästi päätösten tärkeys; peruspäätöksen tehneistä organisaatioista 36 % kuului
henkilöstötuottavuuden parhaisiin; päätökset tekemättä jättäneistä vastaavasti vain 19 %. Tulos kuvastaa
johtamisen yksinkertaisuutta: tee päätöksiä!
Johtajuus tukee henkilöstötuottavuutta vielä enemmän
Johtajuuden, siis esimiestyön – tai leadershipin merkitys henkilöstötuottavuudelle on aivan oleellinen.
Work goes happy tapahtuman alustuksessa totesin johtajuuden voimasta seuraavaa: ”huono esimies
puolittaa henkilöstötuottavuuden, hyvä nostaa sitä kolmanneksella”! Tämä näkyy myös
tutkimusaineistossamme, kuten kuva 38 osoittaa.
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Kuva 38. Esimiesten motivaation ja osaamisen merkitys henkilöstötuottavuudelle.

Kuvan 38 tulkinta on tyly: johtajuudeltaan heikoista organisaatioista vain 9 % kuuluu
henkilöstötuottavuuden parhaisiin; hyvän johtajuuden organisaatioissa luku on 46 %. Tämä on siis saatu
johtamiskäytänteitä tutkittaessa, vastaava löydön on saatu henkilöstövastausten kautta rakennusalan
tutkimuksessa, lataa raportti tästä linkistä
https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuus_ja_eurot_%E2
%80%93_case_rakennusala.pdf ja tsekkaa sivu 10.
Tietoa on – miten saadaan enemmän yrityksiä tavoitteelliseen henkilöstötuottavuuden johtamiseen
Tutkimustietoa johtamisen ketjusta on jo siis paljon, kiitos kovan tutkijatiimini Guy Ahonen
https://twitter.com/gahonen , Tomi Hussi https://twitter.com/TomiHussi ja Juhani Ilmarinen
https://www.linkedin.com/in/juhani-ilmarinen-61745351/ . Lähes kymmenen vuoden aikajänteellä, 2009
alkaen johtamisen käytänteet ovat menneet hieman parempaan suuntaan. Kehitys on kuitenkin ollut
kiusallisen hidasta.
Johto, siis toimitusjohtaja päättää johtamisen tason ja sen kautta johtajuuden ja henkilöstötuottavuuden
tason. Näin uskon ja näin laaja tutkimusaineistommekin todistaa. Minun vinkkini toimitusjohtajille on:
miettikää, minkälaisella porukalla saatte palveltua asiakkaat mahdollisimman hyvin? Minkälaisia ihmisiä
tarvitsette, mitä kyvykkyyksiä heillä tulee olla? Johda ja kehitä niitä kyvykkyyksiä, niin yksinkertaista
tuloksen kehittäminen henkilöstön kanssa on.
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Onko aivoliikunta uusi musta? 21.3.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/onko-aivoliikunta-uusi-musta
Jyväskylässä järjestetään 20-21.3.2018 Liikkuen läpi elämän seminaari https://liikkuenlapielaman.fi/ , joka
kokoaa yhteen lasten, koululaisten, työikäisten ja vanhusten kansallisten liikuntaohjelmien asiantuntijan.
Loistava ajatus koota yhteen kaikki samaan paikkaan, samaan aikaa. Kunnossa Kaiken Ikää ohjelma
https://www.kkiohjelma.fi/ toteutti eilen 20.3.2018 Harva meistä on rautaa – toimintakykyä työelämään
session, jonka puheenjohtajana minulla oli kunnia toimia. Tein siis ammatillisen comebackin liikunnan pariin
kymmenen vuoden tauon jälkeen!
Huippualustajat kattoivat pöydän!
Iltapäivän sessio rakentui kolmesta huippualustuksesta ja reilun tunnin paneelikeskustelusta.
Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava (https://twitter.com/IlkkaHalava ) aloitti taustoittamalla tulevaisuuden
työntekemisen uusia malleja, professori, psykohistorioitsija Juha Siltala jatkoi kertomalla työmarkkinoiden
tasapainottomuudesta ja ihmisten tasapainopyrkimyksestä, ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa
Laukka (https://twitter.com/PippaLaukka ) päätti kattauksen alustamalla aiheesta: Työuupumus on usein
elämänuupumusta – nämä muutokset auttavat.
Valta siirtyy järjestelmiltä ihmisille
Ilkka Halava totesi ihmiskunnan olevan seuraavan 20 vuoden aikana historian suurimpien muutosten
kourissa. Työ muuttuu, työpaikat muuttuvat ja koko työn ja ansainnan logiikka muuttuu. Työ ei lopu, mutta
työpaikat – siis palkkatyöpaikat vähenevät. Digitalisaatio ja robotisaatio johtavat älykkäisiin ihmisen ja
koneen yhdistelmiin, jotka tekevät suuren osan, ellei kaiken rutiininomaisista toimistotöistä ja raskaista
ruumiillisista töistä.
Muutos on positiivinen – sitä Halava korosti moneen kertaan. Tulevaisuuden työ ei ole turmioksi, ihmiset
eivät jää heitteille. Toki itseohjautuvuus korostuu – ei ole enää vanhanmallisia työpaikkoja, johon mennään
tekemään aina samaa, sitä mitä joku käskee tekemään. Ihmiset saavat elantonsa useiden töiden
yhdistelmistä projektien ja yrittäjyyden yhdistelminä, lisäksi alustatalous mahdollistaa kaiken tarvittavan
joustavan vuokraamisen.
Rahan keräämisen tarve omistamisen takia vähenee. Näiden rinnalla halava piti itsestään selvänä, että
yhteiskunnallisesti tulevaisuuden työ vaatii tuekseen jonkinlaisen kansalaispalkan. Kokonaisuudessaan valta
siirtyy järjestelmiltä ihmisille.
Tulevaisuuden työ tuo ihmisille lisää vapaa-aikaa! Tämä on elämän laadun kannalta loistava juttu! Uusi
vapaa-aika mahdollistaa itsensä panostamisen, jolloin mm. liikunnan ja kulttuurin harrastaminen lisääntyy.
Tämä taas luo uusia markkinoita liikunta- ja kulttuuripalvelujen tuottajille – digitaalisuutta hyödyntäville,
henkilökohtaiseen palveluun panostaville uuden työn tekijöille.
Halavan alustuksen yksi helmi: ”Montako ongelmaa kuvassa on?” Vastaus: ”Viisi – he tekevät niin kuin aina
ennen on totuttu tekemään!”

Sivu 52
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Murrosten kestäminen vaatii resilienssiä
Juha Siltala kävi alustuksessaan läpi työelämän tilannetta erittäin
laajasti sekä historian että nykyhetken kannalta – ja ottipa hän
kantaa myös tulevaisuuteen. Suuri, jo meneillään oleva muutos on
työelämän vakaan keskiluokan vaiheittainen katoaminen. Ennen –
vielä joitakin vuosikymmeniä sitten riitti, kun kouluttautui hyvään
ammattiin ja teki työuransa vakaassa keskitason työssä. Nyt tämä
vakaus on katoamassa; työelämässä menestyvät huiput ja toisaalta
matalapalkka-aloilla on työvoiman tarvetta.
Siltalan kuvaamassa työelämän myllerryksessä ihminen pyrkii
tasapainoon. Yksi tasapainoa tukeva tekijä on ihmisten resilienssi –
sitko, mukautuvuus, sitkeys ja sinnikkyys voisivat olla resilienssin
synonyymeja. Resilientti ihminen pystyy mukautumaan suuriinkin
työmäärien muutoksiin – ei toki loputtomaan työmäärän nostoon.
Resilienssiä tukee työn ja työtehtävien selkeys ja omiin
osaamisalueisiin sopivuus. Työn tavoitteet, saavutetut tulokset ja
saatu positiivinen palaute kasvattaa resilienssiä.
Liikunnan harrastaminen tukee myös resilienssiä sekä hormonaalisen mekanismien että henkisen
mielihyvän kautta. Resilienssin kasvattaminen ei ole varmaan kenellekään liikunnan harrastamisen
ydinmotiivi, mutta kyllä liikunnalla on merkitystä. Varsinaista liikunnan harrastamisen motiivia Siltala kuvasi
pelkistetysti: ”Siitä tulee hyvä olo!”
Onko työuupumus osin surkea kuntoa?
Pippa Laukka haastoi esityksessään yleisön pohtimaan työuupumuksen
ja huonojen elämäntapojen yhteyttä. Puolet suomalaisista on
liikunnallisesti passiivisia ja yli puolet ylipainoisia – 600.000 työssä
olevalla on jaksamiseen liittyviä ongelmia, voisivatko nämä olla
yhteydessä toisiinsa?
Uupumisen oireet ovat varsin hyvin tunnettuja: väsymystä,
unettomuutta, keskittymiskyvyn puutetta, unohtelua, sairastelua, jopa
vihan tunteita ja eristäytymistä. Työ ja sen liiallinen pitkään jatkuva
kuormitus on usein syy uupumukseen, mutta omilla elämäntavoilla ja
päivittäisillä valinnoillakin on suuri merkitys.
Toisaalta liikkumattomuus, toisaalta treenaaminen yli voimavarojen
voivat tukea uupumusta. Epäselvät odotukset, informaatiotulva ja
multitasking kuormittavat. Tärkeää olisi kiinnittää huomiota omiin
työskentelytapoihin ja työajan hallintaan – ei työhön liittyen
digilaitteiden käyttöä iltaisin, sininen valo kuormittaa. Toki sininen valo
kuormittaa myös digilaitteiden viihde- ja somekäytössä.
Elämän ja työn tasapainottaminen on tärkein yleisohje uupumuksen
estämisessä. Elämän perusasiat on oltava kunnossa: ravintorikas
ruokavalio, sopiva liikunta, riittävä uni, päihteiden käytön hallitseminen. Tärkeää on omien voimavarojen
tunnistaminen ja uusien toimintamallien opettelu. Esimerkiksi itsevarmuutta ja jämäkkyyttä voi opetella ja
positiivinen psykologia, itsemyötätunto harjoitella. Myötätuntopäiväkirja – ”mikä meni tänään hyvin” – on
hyvä väline tässä!
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Paneelikeskustelu oli session huippu!
Vaikka olen itse paneelin vetäjän jäävi arvioimaan, oli keskustelu paneelissa vilkasta ja mielenkiintoista.
Saimme yleisöltä hyviä kysymyksiä ja luonnollisesti panelistin innostivat toinen toisiaan keskustelun
kuluessa. Runsaasta aineistosta (1h 15 min paneeli...) nostan esiin kaksi asiaa: mitä luo hyvinvointia työssä
sekä aivoliikunnan.

Hyvinvointi työssä oli koko paneelin aihe ja sen kiteyttäisin tiiviisti alustajien kommenttien pohjalta näin:
työssä on hyvinvointia, kun omalla työllä on merkitystä, työllä on selkeät tavoitteet ja työssä saadaan
aikaan tuloksia. Hyvinvointia tukee oman osaamisen hyödyntäminen ja eritoten oman työn hallinta – silloin
työ on mukavaa ja motivoivaa. Silloin on hyvinvointia työssä. Varsin yksinkertainen resepti!
Toinen tiivistys – aivoliikunta – on minun näkökulmastani paneelin ja koko session huippu. Kaikki kolme
alustajaa puhuivat omalta näkökulmastaan liikunnan merkityksestä aivoihin liittyen. Lisäksi liikunnan
merkityksestä jopa aivojen uusiutumiseen on selkeää tieteellistä näyttöä, kuten Pippa Laukka seminaarin
avaussession luennossaan totesi. 120 minuuttia viikossa on hyvä – mutta viisi kolmen vartin kovatehoista
lenkkiä on super!
Tämä kaikki positiivinen liikunnan vaikutus aivoihin on kirkastunut sitten 2008 päättyneen liikunnan
ammattiurani. Toki asiasta puhuttiin ja siihen uskottiin jo silloin, mutta nyt tuntuu, että aivoliikunnasta voisi
tulla uusi liikunnan supermotiivi ja liikuntaan resursoinnin tärkein peruste.
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Työpaikkakiusaaminen – miten sitä johdetaan? 25.3.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tyopaikkakiusaaminen_johtaminen
Viime viikon aikana on käyty kiivasta keskustelua esimiehen huonosta käytöksestä – elokuva-ala on ollut
tunnutusti tässä esillä. En pöyhi sitä alaa, vaan teen lyhyen katsauksen, miten työpaikkakiusaamisen
johtaminen on muuttunut vuosien 2009-2016 aikana ja mikä on tilanne eri toimialoilla nyt.
Johtamiskäytänteet – päätökset ja toimintojen säännöllisyys
Tietolähteenä tähän bloggaukseen on Strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarja 2009-2016, jota
olen tehnyt yhdessä professoreiden Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen, sekä KTT Tomi Hussin kanssa. Olemme
kuuteen kertaan kysyneet satunnaisesti valituilta organisaatioiden toimitusjohtajilta tai
henkilöstövastaavilta hyvinvoinnin – siis ihmisten johtamisen toimintatapoja. Yksi osa-alue on ollut
esimiehille päätetty vastuu alaisten johtamisessa ja työpaikkakiusaamisen estäminen osana sitä.
Työpaikkakiusaamisen estäminen kehittynyt selkeästi vuodesta 2009
Kuvassa 39 on vedetty yhteen esimiesvastuun ja sen sisällä työpaikkakiusaamisen toimintatapojen
muutokset vuosina 2009-2016.

Kuva 39. Esimiesten toimintatavat työpaikkakiusaamisen estämisessä vuosina 2009-2016.

Tilanne työpaikkakiusaamisen estämisessä on parantunut huimasti vuodesta 2009, jolloin
”järjestelmällisesti” tässä asiassa toimivia organisaatioita oli 22 %. Vuonna 2016 luku oli tuplaantunut 42
%:iin. Tärkein selittävä tekijä muutokselle oli yleisen esimiesroolin päättämisen yleistyminen – vuonna 2009
esimiesten vastuun alaisten hyvinvoinnista oli päättänyt 37 % organisaatioista, vuonna 2016 luku oli 58 %.
Tuon vuoden 2016 tulkinta on mielenkiintoinen – onko 42 % paljon vai vähän. Mielestäni se on vähän –
luvunhan tulisi olla tasan 100 %! Laskin joskus, että vuosien 2009-2016 kehityksen jatkuessa on
esimiesvastuu päätetty kaikissa organisaatioissa vuonna 2030! Sitä kohti siis.
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Miten työpaikkakiusaamista estetään eri toimialoilla?
Tutkimussarjassa olemme tutkineet seitsemän toimialan johtamiskäytänteitä. Työpaikkakiusaamisen
suhteen tulokset vuodelta 2016 on esitetty kuvassa 40.

Kuva 40. Esimiesten toimintatavat työpaikkakiusaamisen estämisessä vuonna 2016 eri toimialoilla.

Erot toimialojen välillä ovat huikeita – kun valtiolla 68 % työpaikoista hoitaa asian kunnolla, on luku
rakentamisen toimialalla 19 %. Liekö raksalla vallitsevana edelleen äijäkulttuuri, vai mikä on selitys tuolle
heikolle tulokselle?
Kiusaamisen estäminen – osana laajempaa johtamiskulttuuria – on hyväksi taloustuloksille!
Teemme Guy Ahosen ja Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa tutkimusta teollisuuden toimialan
johtamiskäytänteiden yhteyksistä yritysten taloudelliseen suorituskykyyn. Kiusaamisen osalta – siis osana
laajempaa kehittävää johtamiskulttuuria – tulos on hyvin positiivinen. Kun kiusaamisen estäminen otetaan
vakavasti, saadaan parempia tuloksia.
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Kuva 41. Kiusaamisen estäminen nostaa käyttökatetta – välinpitämättömyys laskee sitä.

Kuvan 41 tulos on siis yksi yksityiskohta laajemmassa, positiivisestyi kehittävässä johtamisotteessa.
Esimiesroolin selkeys, jatkuvan kehittämisen mallin käyttäminen ja henkilöstön tilan laaja-alainen
mittaaminen kuvastavat tätä kokonaisuutta. Hyvään johtamiseen kuuluu myös kiusaamisen estäminen – ja
hyvä johtaminen tuottaa parempaa tulosta, kuin huono johtaminen. Selkeä homma!
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Osaaminen ja sen johtaminen 11.4.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/osaaminen-kehittyy-johtamalla
Olin eilen 10.4.2018 kuuntelemassa Evan https://twitter.com/EVA_fi Työn uudet ehdot -tilaisuudessa
Matti Apusen https://twitter.com/MattiApunen vetämää vilkasta ja viihdyttävääkin paneelikeskustelua.
Keskustelijat olivat valtakunnan huippua; EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila, SAK:n puheenjohtaja
Jarkko Eloranta https://twitter.com/ElorantaJa , sekä poliittisista puolueista Kokoomuksen Elina Lepomäki
https://twitter.com/elinalepomaki , SDP:n Antti Rinne https://twitter.com/AnttiRinnepj , Keskustan
Mauri Pekkarinen https://twitter.com/PekkarinenMauri ja Vihreiden Touko Aalto
https://twitter.com/ToukoAalto . Kova jengi, joka hyvällä fiiliksellä linjasi suomalalaisen työelämän tulevia
haasteita.
Paneelin päätteeksi osallistujat linjasivat omat tärkeimmät pointit Suomen tulevaisuuden kannalta. Tässä
jokainen nosti tärkeimmäksi osaamisen – osaamisella Suomi menestyy ja osaamisella Suomi vastaa
maailman muutoksiin. Siitä oltiin liikuttavan yksimielisiä.
Miten osaamista johdetaan nyt – miten siitä ponnistetaan kohti tulevaisuutta?
Keskustelua kuunnellessani pohdin osaamista ja sen johtamisen tilaa nykyään. Ja koska minulla on – siis
tutkimusaineistoa – tein analyysin asiasta. Yhdessä Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi Hussin olemme
osana strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaa vuosina 2009-2016 kartoittaneet
organisaatioiden kokonaistavoitteita ja suunnitelmia, ja niiden osana osaamisen kehittämisen tavoitteiden
ja suunnitelmien tasoa. Tavoite ja suunnitelma – niitä voidaan pitää johtamisen ihan peruselementteinä!
Taulukko 1. Koonti tavoitteista ja suunnitelmista osaamisen suhteen.
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Taulukko on koostettu vuosien 2010-2016 aineistosta, jossa on lähes 2000 organisaatiota jakaantuen
tasaisesti kolmeen eri kokoluokkaan. Johtamisen systemaattisuus kasvaa yrityskoon kasvaessa;
kokonaistavoitteen on asettanut 21 % pienistä organisaatioista, 41 % keskisuurista ja 62 % isoista
organisaatioista. Kirjallisen suunnitelman tekemisen suhteen luvut ovat 19 %, 36 % ja 50 %.
Näiden kokonaislukujen rinnalla mielenkiintoista on nähdä osaamisen kehittämisen tavoitteiden ja
suunnitelman taso. Kokonaistavoitteen asettaneista 16-20 % on määrittänyt (päättänyt) osaamisen
kehittämiselle määrällisen (numeraalisen), siis mitattavan tavoitteen. Kokonaisuudessaan pienistä
organisaatioista 4 % (21 % x 20 %) on päättänyt mitattavan tavoitteen osaamisen kehittämiselle.
Keskisuurissa organisaatioissa luku on 6 % ja suurissa 11 %. Ei mitenkään liian systemaattista!
Suunnitelmien perusteellisuuden suhteen tilanne hieman parempi, kuin tavoitteiden mitattavuuden.
Kokonaissuunnitelman tehneistä organisaatioista 19 – 30 % on tehnyt perusteellisen suunnitelman
osaamisen kehittämiseksi. Kun lasketaan kokonaissuunnitelman tehneet ja perusteellisen
osaamissuunnitelman tehneet yhteen, päädytään pienissä organisaatioissa jälleen 4 %:iin, keskisuurissa 11
%:iin ja suurissa 13 %:iin. Luvut vaikuttavat jälleen melko vaatimattomilta!
Eikä tässä vielä kaikki...
Kun yhdistetään taulukon 1 tulokset, päästään kuuluisaan myyjien ”eikä tässä vielä kaikki” veitsisettiin!
Tavoitteiden päätökset ja suunnitelman systemaattisuus eivät nimittäin osu kaikki samoihin
organisaatioihin, vaan lukusarjat 4 – 6 – 11 % ja 4 – 11 – 13 % pienenevät.
Organisaatioita, joilla on sekä määrällinen tavoite, että perusteellinen suunnitelma on pienessä
kokoluokassa 2 %, keskisuuressa 3 % ja isoissa 5 % - siis kaikista tutkimukseen vastanneista
organisaatioista. Tämä edustaa erittäin hyvin suomalaisia organisaatioita, joten tulos on vähintäänkin
huolestuttava. Miten ihmeessä osaaminen voi kehittyä liiketoiminnan vaatimusten mukaan, kun
suunnitelmallisuus on tällä tasolla?
Osaamisen johtamisen taso lähtee johdon strategiapöydältä
Johdon strategiatyö – tarkemmin työhyvinvoinnin huomioon ottaminen johdon strategiatyössä on
paljastunut varsin monen asian lähtökohdaksi. Niin on asia myös osaamisen johtamisen perusteissa. Kuva
42 koostaa tulokset – mitä vahvemmin työhyvinvointi on johdon agendalla, sitä paremmin osaamisen
johtamisen perusasiat päätetään.

Kuva 42. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus määrittää osaamisen johtamisen tasoa.
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To conclude – paluu johtamisen ketjuun!
Liittäisin koko osaamiskeskustelun ja sen yhteydessä osaamisen johtamisen ihmettelyn isompaan
kokonaisuuteen, jota kutsun johtamisen ketjuksi. Ketjussa lähdetään liiketoimintastrategiasta, jonka
määrittävät asiakkaat ja heidän tarpeet. Strategisten urotekojen tekeminen edellyttää ihmisiltä tiettyjä
kyvykkyyksiä, joista osaaminen on yksi tärkeimmistä. Näitä kyvykkyyksiä tulee johtaa, manageerata – siis
päättää mm. mitattavat tavoitteet ja tehdä perusteellinen suunnitelma. Esimiehet – ja kaikki johtajuutta
harrastavat voivat omalla toiminnallaan tukea henkilöstöä ja heidän osaamisen hyödyntämistä.
Henkilöstötuottavuudessa osaamiseen yhdistyy motivaatio ja työkyky, jotka kokonaisuudessa luovat
timantin paketin asiakkaan palvelemiseksi.

Kuva 43. Johtamisen ketju.

Johtamisen ketju tarjoaa hyvän yleisraamin osaamisen tarpeiden hahmottamiseen; strategiasta ja
asiakkaiden tarpeista se lähtee. Henkilöstön osaamista tulee kehittää sen mukaan. Ja kuten johtajuus boxissa kirjoitetaan, myös esimiesten (ja johdon) osaamista tulee kehittää – osaamista ihmisten
tukemisessa, motivoinnissa ja myös osaamisen johtamisessa.

Sivu 60
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Strategia pk-yrityksissä 28.4.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/strategia-pk-yrityksissa
Olen blogannut pontevasti strategisen hyvinvoinnin johtamisesta vuosien 2009-2016 tutkimusten pohjalta.
Nyt olemme saamassa uutta aineistoa – tietojen keruu ”Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018”
tutkimukseen on menossa! Tutkimusta tehdään ”samalla vanhalla jengillä”, mukana ovat allekirjoittaneen
ohella Guy Ahonen, Juhani Ilmarinen ja Tomi Hussi. Työsuojelurahasto tukee tutkimusta taloudellisesti –
siitä heille suuri kiitos! Vastaajien buukkaus ja kyselyjen lähettäminen on alkanut pk-sektorin yrityksistä,
joten niistä on myös ensimmäisiä tuloksia!
Strateginen orientaatio
Tämänvuotisessa tutkimuksessa kysymme yritysten toimitusjohtajilta mm. strategista orientaatiota.
Orientaatiossa kartoitimme uudistumista, kasvua, arvopohjaa ja johdon / henkilöstön painotusta.
Kysymyksissä oli viisi vastausvaihtoehtoa, joista esimerkiksi kasvun osalta 1 ja 2 tulkittiin kasvuun
tähtääviksi ja 4 ja 5 nykytasoa varmistaviksi.

Kuva 44. Pk-yritysten strategian orientaatiot kasvun, uudistumisen, ihmispainotuksen ja arvopohjan suhteen.

Kuvassa 44 on hyviä uutisia suomalaisen yritystoiminnan osalta: 63 % pk-yrityksistä tähtää kasvuun ja 51 %
uudistumiseen! Lisäksi 51 % osallistaa henkilöstöä johtajavetoisuuden sijaan, mikä tukee nykyisin vallalla
olevaa johtajuuden suositusta. Arvopohjassa lähes puolet toimitusjohtajista valitsevat vaihtoehdon ”sekä
voitto että muut arvot”; 33 % korostaa voiton maksimointia ja 23 % muiden arvojen saavuttamista.
Strategian orientaatiossa on melko paljon eroja eri toimialojen välillä; siinä missä liike-elämän palvelut
painottavat kasvua ja muita arvoja, korostavat kuljetusyritykset nykytason varmistamista ja voiton
maksimointia.
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Kuva 45. Strategian orientaatio eri toimialoilla pk-sektorilla.

Kasvuun tähtää siis 63 % pk-yrityksistä, kasvuhakuisimmat yritykset tulevat liike-elämän palveluista ja
nykytilaa säilyttävimmät kuljetuksesta. Uudistumishalussa erot ovat saman suuntaiset. Henkilöstön
osallistavuudessa nousevat kärkeen kaupan ja liike-elämänpalvelujen yritykset, eniten ”pomotetaan”
kuljetuksessa. Voiton sijasta muut arvot korostuvat selkeästi eniten liike-elämän palveluissa.
Mitkä ovat yritysten strategian painopisteet
Tutkimuskyselyssä kartoitimme strategisen orientaation ohella myös liiketoimintastrategian painotuksia.
Strategian painopisteiden osalta päädyimme kysymään kuutta osa-aluetta ja niiden priorisointia; ”Mikä on
tärkein, toiseksi tärkein, jne”. Kooste reilun sadan yrityksen vastauksista kuvassa 46.

Kuva 46. Liiketoimintastrategian osa-alueiden priorisointi pk-sektorin yrityksissä.
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Liiketoimintastrategiassa painottuvat liiketoiminnallinen kilpailukyky, asiakkaat ja henkilöstö. 42 %
toimitusjohtajista linjasi liiketoiminnallisen kilpailukyvyn olevat tärkein prioriteetti liiketoimintastrategiassa.
Asiakkaat koki tärkeimmäksi 28 % vastaajista ja henkilöstön 8 %.
Voisiko tätä tulkita, että yrityksen kilpailukyky muodostuu asiakkaista henkilöstön avulla? Niin minä tätä
tulkitsen.
Toimialoilla painottuvat eri asiat
Eri toimialojen välillä oli hyvin luontevia strategian painotuseroja. Selkeillä B2B -toimialoilla (teollisuus,
kuljetus, rakentaminen) korostuu liiketoiminnallinen kilpailukyky, kun taas enemmän B2C -toimialoilla
(liike-elämän palvelut, kauppa) korostuvat asiakkaat ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen.

Kuva 47. Taloudellisen tuloksellisuuden ja asiakastyön strategisen painotuksen erot eri toimialoilla. Palkit kuvaavat
vastausvaihtoehdon ”Tärkein strategian painopiste” vastanneiden toimitusjohtajien osuutta eri toimialoilla.

Tämä oli vasta alkua!
Esittämäni tulokset ovat tämänvuotisen tutkimuksemme ensimmäiset, vaan eivät viimeiset! Jatkossa
analysoimme, miten strategian orientaatio ja strategiset painopisteet heijastuvat henkilöstötuottavuuden
johtamiseen, johtajuuteen ja henkilöstötuottavuuteen. Aineiston keruu on siis meneillään ja se on valmis
toukokuun loppuun mennessä. Silloin voimme esittää tuloksia eri yrityskokoluokkien välillä.
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Osaamisen johtaminen pk-sektorin yrityksissä 30.4.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/osaamisen-johtaminen-pk-yrityksissa
Bloggasin jokunen päivä sitten ”Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018” tutkimukseen alustavien
tulosten pohjalta pk-yritysten strategisesta orientaatiosta ja painopisteistä. Tämä tutkimus on jatkoa
vuonna 2009 alkaneelle yhteistyölle, jota olen päässyt tekemään Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi
Hussin kanssa. Nyt olemme saaneet kasaan lähes 150 pk-yrityksen vastausta ja on aika tarkastella, miten
osaamista johdetaan suomalaisissa pk-yrityksissä. Pk-yrityksen rajana on tässä alle 250 työntekijää.
Onko osaamisvaatimusten määrittely ensimmäinen askel?
Osaamisen johtamisesta on kirjoitettu paljon ja monia eri malleja on esitelty. Tässä tutkimuksessa emme
sitoutuneet mihinkään erityiseen malliin, olimme pelkistetysti sitä mieltä, että osaamisvaatimusten
kartoittamisesta koko homma alkaa! Kysyimme vastaajilta, miten laajasti osaamisen vaatimukset oli
kartoitettu henkilöstön keskuudessa. Kysymyksiä oli kaksi, toinen kartoitti toimialan osaamisvaatimuksia,
toinen yrityksen strategisten tavoitteiden vaatimaa osaamista. Ristiintaulukoidut tulokset kuvassa 48.

Kuva 48. Osaamiskartoitusten perusteellisuus pk-yrityksissä.

Kuvan 48 tulokset ovat mielenkiintoisia, osin karuja. Toimialan yleisiä osaamisvaatimuksia ei kartoiteta
lainkaan 29 %:ssa yrityksistä; strategisten tavoitteiden vaatima osaaminen jää kartoittamatta 25 %:lla
yrityksistä. Ja kuten kuvan 48 vasen ylänurkka osoittaa, 19 % yrityksistä jättää tekemättä molemmat.
Positiivisessa päässä (kuvan oikea alanurkka) on taas 12 % yrityksistä, niissä tehdään koko henkilöstölle
sekä toimialan että oman yrityksen strategian vaatimusten mukaiset osaamiskartoitukset.
Olen jakanut kuvan 48 tulokset neljään tasoluokkaan, parhaasta vihreästä heikoimpaan punaiseen. Näin
päädyttiin siihen, että osaamiskartoitusten suhteen hyvään vihreään tasoluokkaan kuului 38 % yrityksistä,
kun taas punaiseen tasoluokkaan kuului 32 %. Pikkuista polarisoitumista on havaittavissa, joka näkyy myös
toimialakohtaisessa tarkastelussa.
Osaamiskartoitusten taso vaihtelee eri toimialojen välillä
Eri toimialoista parhaat osaamiskartoitusten suhteen olivat teollisuus ja kuljetus ja heikoimmat
rakentaminen ja liike-elämän palvelut.
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Kuva 49. Osaamisvaatimusten kartoittamisen tila eri toimialoilla.

Kuvan 49 mukaan kaikilla toimialoilla on parantamisen varaa, mutta erityisesti silmään pistää liike-elämän
palvelujen 45 %:n punainen palkki. On peräti huolestuttavaa, että lähes puolet liike-elämän palveluja
tuottavista yrityksistä hoitaa osaamisen johtamisen perustan noin kehnosti.
Osaamiskartoitukset heijastuvat kehittämisaktiivisuuteen
Kartoittaminen => tarpeet => kehittäminen on se luonteva ketju, joka tämänkin tutkimuksen tulosten
mukaan toimii. Kuvassa 50 on esitetty jatko- ja täydennyskoulutuksen ja työssä oppimisen aktiivisuus
osaamiskartoituksen eri tasoluokissa.

Kuva 50. Osaamiskartoitusten tason yhteys jatko- ja täydennyskoulutuksen ja työssä oppimisen aktiivisuuteen.

Kuva 50 osoittaa selkeästi, että hyvä osaamiskartoitusten tekeminen heijastuu aktiivisuuteen jatko- ja
täydennyskoulutuksessa; vihreän osaamiskartoitusluokan yrityksistä 60%:ssa koulutukseen osallistuu lähes
kaikki tai koko henkilöstö. Yrityksistä, joissa osaamiskartoitukset tehdään heikommin, hyvä koulutukseen
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osallistumisaktiivisuus on vain 20 %:lla. Työssä oppimisen suhteen erot eivät ole näin selkeitä.
Mielenkiintoista on havaita, että muodollinen jatko- ja täydennyskoulutus on suositumpaa, kuin työssä
oppimisen menetelmät. Jatko- ja täydennyskoulutuksen kohderyhmiin ”lähes kaikki” ja ”koko henkilöstö”
päästiin 38 %:ssa pk-yrityksistä, kun luku työssä oppimisen menetelmissä oli 30 %.
Johdon strategiatyö on muuten osaamisen johtamisenkin perusta
Johdon strategiatyö – tarkemmin työhyvinvoinnin huomioon ottaminen johdon strategiatyössä on
paljastunut varsin monen asian lähtökohdaksi. Niin on asia myös osaamisen johtamisen perusteissa;
osaamiskartoitusten laajuudessa. Kuva 51 koostaa tulokset – mitä vahvemmin työhyvinvointi on johdon
agendalla, sitä paremmin osaamisen johtamisen perusasiat tehdään.

Kuva 51. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen merkitys osaamiskartoitusten tasoon.

Kuvan 51 viesti on selkeä: kun ihmiset ovat johdon strategiatyön agendalla vahvasti, on siellä mukana myös
osaaminen. Ja kun ei, niin ei! Edellä mainittua ketjua voisi täydentää seuraavasti: Strategiatyö =>
kartoittaminen => tarpeet => kehittäminen.
Miten ihmiset pääsevät strategiapöytään?
Ison pohdinnan paikka on se, miten ihmiset pääsevät johdon strategiatyön agendalle? Siis jokaisessa
yrityksessä, joka kerta – ja perustellusti liiketoiminnan näkökulmasta. Oma missioni pohjaa
henkilöstötuottavuuteen ja sen merkitykseen liiketoiminnan tuloksellisuuteen ja myös asiakashyötyyn. Siinä
lienee varmin tapa edetä yksi yritys kerrallaan – vain yrityskohtaiset analyysit tuovat riittävän faktan johdon
pöydälle. Olen taipuvainen uskomaan, että hyvää tarkoittavat, yleiset lainalaisuudet ja totuudet eivät ole
vaikuttavuudeltaan lähellekään oman yrityksen analyysien verrattavissa. Tästä olen blogannut
hengästyttävän monta kertaa; yksi teksti löytyy täältä https://www.ossiaura.com/auran-faktatblogi/uudistumisanalyysi
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Kenelle kelpaisi kaksi prosenttia? 7.5.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/kaksi-prosenttia
Tällä kertaa bloggaan rahasta – ja ihmettelen, ketä se kiinnostaisi? Tutkimustyömme Aalto-ylipiston kanssa
etenee ja olen tuloksista jo blogannutkin kaksi kertaa. Tulosten ydin on ollut se, että hyvällä johtamisella
käyttökate kasvaa kaksi prosenttiyksikköä, huonolla se laskee saman 2 %-yksikköä. Mutta eihän se ketään
kiinnosta!
Teollisuuden toimialan johtamisen ja kehittämisen yhteydet taloustuloksiin
Teemme siis tutkimusta Aalto-yliopiston kanssa, mukana sieltä ovat professori Timo Kuosmanen
https://people.aalto.fi/timo.kuosmanen ja tutkija Juha Eskelinen https://twitter.com/juhapeskelinen ,
toisen osapuolen muodostamme allekirjoittanut ja Guy Ahonen https://twitter.com/gahonen . Aineistona
meillä on vuosien 2009-2016 strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaan osallistuneet lähes 400
yritystä, joiden tuloslaskelmatiedot on saatu Bisnoden https://finland.bisnode.fi/ tietokannasta.
Asetelmana on selvittää, miten johtamisen ja kehittämisen toimintatavat ovat yhteydessä talouden
tunnuslukuihin. Siis, tuoko hyvä johtaminen lisää ”viivan alle” – siitä tässä on kyse!
Työn jatkuva kehittäminen lisää käyttökatetta!
Viime viikon aikana törmäsin keskusteluissani kaksikin kertaa työn kehittämiseen – tai oikeastaan sen
vähäiseen tekemiseen. Niinpä analysoin työn jatkuvan kehittämisen aktiivisuuden yhteyden yritysten
talouslukuihin. Löysin hyviä tuloksia!

Kuva 52. Työn jatkuvan kehittämisen merkitys käyttökatteelle teollisuudessa. Käyttökatetta verrataan alatoimialan käyttökatteen
mediaaniin.

Kuvan 52 tulos on erittäin positiivinen – työn jatkuva kehittäminen nostaa käyttökatetta 1,9 % verrattuna
alatoimialan käyttökatteeseen. Alatoimiala on tässä määritetty toimialaluokituksen kolmen numeron
tarkkuudella.
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Kuva 52 kertoo myös se, että työn jatkuvaa kehittämistä tekemättömät yritykset häviävät -2,3 %
käyttökatteessa omaan toimialaansa verrattuna. Siis kaksi prosenttia (prosenttiyksikköä) suuntaansa.
Ketä kiinnostaisi kaksi prosenttia?
Olen vastaavia tuloksia jo blogannut ja vastaanotto on ollut tavanomaisen aktiivinen – kiitos siitä aktiivisille
some-seuraajilleni. Yhden bloggauksen yhteydessä kohdistin twiittejäni useille alan edunvalvojille, mutta
ilman reaktioita – ei kaksi prosenttia kiinnostanut. Yritän kuitenkin sinnikkäästi ja tein sen takia asiaa
kuvaavan taulukon.
Taulukko 2. Teollisuuden toimialan tutkimuksen keskivertoyrityksen talousluvut – ja käyttökatteen kahden %-yksikön muutosten
vaikutus euroina.

Taulukon pohjana on tosiaan tutkimuksen keskivertoyritys, 249 työntekijän yritys, jonka liikevaihto oli
77,4M€ ja käyttökate-% 9,7% liikevaihdosta. Henkilöä kohden liikevaihtoa kertyi 311000€ vuodessa ja
käyttökatetta 30000€/v.
Taulukon alimmat rivit kuvaavat työn jatkuvan kehittämisen vaikutusta käyttökatteeseen; jatkuvaa
kehittämistä tekemättömissä yrityksissä käyttökate putoaa 5,7M€:oon (7,4 % liikevaihdosta), kun taas
jatkuvaa kehittämistä säännöllisesti käyttävissä yrityksissä käyttökate nousee 9,0 M€:oon (11,6 %
liikevaihdosta).
249 ihmisen teollisuusyrityksessä käyttökate siis nousee 1,5 M€:lla tai laskee 1,8 M€:lla riippuen työn
kehittämisen aktiivisuudesta. Samaan tulosparannukseen (käyttökatteen nousuun) vaadittaisiin muuten 33
työntekijän irtisanominen – jos tulosparannus tehtäisiin saneeraajan otteilla!
Toki 1,5 M€:n lisäkäyttökate mahdollistaa myös panostukset yrityksen kehittämiseen – niin
tuotantoprosessien kuin henkilöstönkin. Jos vaikka kolmanneksen tuosta käyttäisi ihmisten ja osaamisen
kehittämiseen, varmistaisi positiivisen kehän synnyn!
Lisää laskelmia – usein työhyvinvointi- tai työkykyjohtamisessa tavoitellaan sairauspoissaolojen
vähenemisestä saatavaa kustannussäästöä. Keskivertoyrityksessämme kahden prosenttiyksikön alentuma
sairauspoissaoloprosentissa toisi henkilöstökulujen kautta 250000 €:n ja henkilöstötuottavuusarvon kautta
410000 €:n säästön. Aika vähän verrattuna käyttökatteen kahden prosenttiyksikön nousuun.

Sivu 68
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Lopuksi – tavoitteellinen johtaminen on kehittämisen taustalla
Tulostemme mukaan työn jatkuva kehittäminen lisää taloudellista tuloskuntoa – ja osaamisen johtamisen
perusteiden hyvä tekeminen takaa lisää puolestaan jatkuvan kehittämisen aktiivisuutta. Kaava on selkeä:
mitä konkreettisemmat tavoitteet ja perusteellisempi suunnitelma tehdään osaamisen kehittämiseksi, sitä
varmemmin jatkuvan kehittämisen malli on säännöllisesti käytössä.

Kuva 53. Osaamisen johtamisen tason merkitys jatkuvan kehittämisen mallin säännölliseen käyttöön työn kehittämisessä.

Kuvan 53 tuloksissa teollisuusyritykset on jaettu neljään ryhmään; niihin joilla ei ole osaamisen
kehittämiseksi lainkaan tavoitetta ja suunnitelmaa ja niihin joilla tavoitteiden ja suunnitelman taso
vaihtelee. Numeraalisen tavoitteen ja perusteellisen suunnitelman yrityksistä 61% toteuttaa työn jatkuvaa
kehittämistä säännöllisesti, muissa ryhmissä säännöllisyys jää paljon tuon alle.
Melkoisen loogista – kun johtaa hyvin, tekee perusteellisesti ja saa tuloksia!
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Kahden prosentin taustalla ovat johtamisen päätökset 12.5.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/paatokset_2prosenttia
Bloggasin viikko sitten, 7.5.2018 otsikolla ”Kenelle kelpaisi kaksi prosenttia?”
https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/kaksi-prosenttia Bloggaus herätti jonkin verran keskustelua
sekä Twiterissä että Linkedinnissä, joten jatkoin datan murskaamista. Työn jatkuvan kehittämisen taustalla
ja sen rinnalla on ihmisten johtamisen kokonaisuus – siis johdon päätökset.
Ihmisten johtamisen peruspäätökset tehdään paremmin
Edellisessä blogissa osoitin, että työn jatkuvan kehittämisen säännöllinen tekeminen heijastuu kaksi
prosenttiyksikköä korkeampaan käyttökatteeseen. Vastaavasti työn kehittämisen laiminlyönti tuo
mukanaan kaksi %-yksikköä alemman käyttökatteen – melkoinen vipu siis.
Jatkoanalyysissa jaoin teollisuusyritykset kolmeen luokkaan työn jatkuvan kehittämisen aktiivisuuden
mukaan ja katsoin, miten ihmisten johtamisen peruspäätökset oli tehty. Tulokset tiivistin taulukkoon 3.
Taulukko 3. Ihmisten johtamisen peruspäätösten tehneiden yritysten %-osuudet työn jatkuvan kehittämisen mukaisissa ryhmissä.

Taulukon 3 tulos on selkeä: työn jatkuvaa kehittämistä säännöllisesti toteuttavista yrityksistä puolet ovat
tehneet ihmisten johtamisen peruspäätökset; jatkuvaa kehittämistä laiminlyövissä yrityksissä päätöksiä
tekeviä on neljännes.
Työn jatkuvaan kehittämiseen yhdistyy päättämisen kulttuuri.
Työn jatkuvaa kehittämistä tukevat muut kehittämisen prosessit
Analyysin seuraava vaihe osoitti, että työn jatkuva säännöllinen kehittäminen oli yhteydessä muiden
prosessien ”ihmispainotukseen”. Tutkimuskyselyssä asiaa kartoitettiin kysymällä ”Miten yrityksenne eri
toiminnoissa otetaan työhyvinvoinnin näkökulma huomioon?” Vastausvaihtoehdot olivat ”ei lainkaan”,
”vähän”, ”kohtalaisesti” ja ”paljon”.
Taulukossa 4 on listattu ne prosessit, joissa työn jatkuvan kehittämisen aktiivisuus erotti prosessien
ihmispainotusta.
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Taulukko 4. Eri prosessien työhyvinvointipainotus (työhyvinvointi otetaan huomioon kohtalaisesti tai paljon) työn jatkuvan
kehittämisen säännöllisyyden mukaan.

Taulukko 4 korostaa edelleen johtamisen ja päätösten merkitystä työn jatkuvan kehittämisen taustalla – tai
enemmänkin rinnalla. Päätös siitä, onko työhyvinvointi mukana johdon strategiatyössä, on oleellinen – siitä
seuraa monen muun prosessin ihmispainotteisuus.
Työn jatkuva kehittäminen on osa kokonaisuutta
Tutkimussarjassa olemme määrittäneet strategisen hyvinvoinnin johtamiselle kokonaisindeksin (SHJI), joka
koostuu neljästä osa-alueesta; strateginen perusta, johdon toiminnot, HR- ja esimiestyö, sekä strategisen
hyvinvoinnin tukitoiminnot. Kuva 51 osoittaa, että työn jatkuvan kehittämisen taso heijastelee
kokonaisuuden tasoa.
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Kuva 54. SHJI ja sen osa-alueet työn jatkuvan kehittämisen säännöllisyyden mukaan.

Kuva 54 osoittaa selkeästi, että työn jatkuvan kehittämisen aktiivisuus on osa kokonaisuutta; kun kaikki
tehdään paremmin, on työn kehittäminenkin paremmalla tasolla. Kuva osoittaa myös sen, että työn
jatkuvan kehittämisen laiminlyöminen on osa heikkoa johtamista ja kehittämistä.
Tulokset ovat selkeitä – miten tästä eteenpäin?
Tämän ja edellisen bloggaukseni tulosten yhteenveto on selkeä: työn jatkuva kehittäminen buustaa
käyttökatetta + / - 2 %-yksikköä. 250 työntekijän teollisuusfirmassa + / - 1,5 M€ vuodessa! Työn jatkuva
kehittäminen on osa kokonaisjohtamista, jossa tärkeintä ovat päätökset, päätökset ja päätökset!
Miten saamme yhä useamman yrityksen tekemään nuo tärkeät päätökset? Tarvitaanko tähän lisää tietoa,
lisää tunnetta vai lisää sidosryhmiin vaikuttamista? Miten tieto (esimerkiksi työn kehittämisen
merkityksestä taloustuloksiin) saadaan jokaisen johtoryhmän pöytään?
Näihin kysymyksiin minulla ei ole valmiita vastauksia. Jatkan sinnikkäästi valitsemallani tiellä – etsin
tutkimuksen ja yrityskohtaisten analyysien kautta ihmisten johtamisen, henkilöstötuottavuuden ja
taloudellisen tuloksen välisiä yhteyksiä ja jopa syy-seuraussuhteita.
Kaiken tiedon jakaminen auttaa – niinpä kannustan Sinua jakamaan tämänkin tiedon uusille lukijoille. Kopio
blogin www-osoite ja someta tai meilaa eteenpäin. Paina twiittilinnun kuvaketta ja twiittaa kontakteillesi.
Näin saadaan uusia ihmisiä tiedon piiriin – ja asia yhä useampien johtoryhmien pöydälle.
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Johtamisella lisää euroja 23.5.2018
Linkki, Bonfire: https://www.bonfire.fi/johtamisella-euroja/
Eilen (22.5.2018) julkaistiin TEM:n Työelämä-2020 hankkeen toimesta selvitys suomalaisen johtamisen
tasosta ja tulevaisuuden haasteista. Tutkimuksen tiedot kerättiin lähes 100 johtajalta ja asiantuntijalta
kevään 2018 aikana. Minullakin oli kunnia osallistua asiantuntijatyöpajaan helmikuussa – oli mahtava olla
mukana kovassa jengissä! Tiedot tutkimuksesta löytyvät Työelämä-2020:n sivuilta tämän LINKIN
http://www.tyoelama2020.fi/ajankohtaista/uutiset/tutkimukset_ja_selvitykset/tutkimus_suomalainen_joh
taja_tuntee_prosessit_mutta_ei_osaa_motivoida.5678.news kautta. Sivulta voi myös ladata tutkimuksen
julkaisun.

OLEN SAMAA MIELTÄ
Ihmisten johtamista ja johtajuutta paljon tutkineena olen täysin samaa mieltä tutkimuksen
tulosten ja eritoten tulkintojen kanssa.
Olemme tutkineet Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi Hussin kanssa henkilöstötuottavuuden johtamista
vuosien 2009 – 2016 aikana, tämän vuoden tutkimuksen aineiston keruu on par’aikaa meneillään.
Tutkimussarjan lähes 2300 organisaation aineiston päätulokset ovat kiistattomat: johdon päätökset
toiminnan sisällöistä, tavoitteista, vastuista ja mittareista ratkaisee toiminnan tason. Toiminnalla tarkoitan
tässä ihmisten johtamista strategisen hyvinvoinnin, työhyvinvoinnin ja henkilöstötuottavuuden
viitekehysten alla.
Johtaminen on siis ensin päätöksiä ja toiseksi johtajuutta – tuloksemme osoittavat, että ilman päätöksiä
hyvää johtajuutta nähdään harvoin. Päätösten tekemisellä on lisäksi suuri merkitys työn jatkuvan
kehittämisen ja työurien pidentämisen prosesseihin – perusasioiden päättäminen jämäköittää näiden
prosessien toteuttamista.

Johtajuuden taso vaikuttaa käyttökatteeseen
TEM:n raportissa ei esiinny lainkaan sanoja ”euro”, ”käyttökate”, ”liikevoitto” tai ”henkilöstökulut”. Annan
tämän pienen puutteen anteeksi, koska varmaan raportin tarkoituksena on niiden kehittäminen. Itseäni
nuo sanat toki kiinnostavat ja olen niitä tutkinutkin. Guy Ahosen ja Tomi Hussin kanssa teimme tutkimuksen
rakennusalan yritysten henkilöstötuottavuudesta, johtajuudesta ja taloudellisesta tuloskunnosta.
Johtajuuden osalta tulos oli selkeä: hyvä esimies generoi porukastaan enemmän käyttökatetta.
Tutkimusraportissamme (”Henkilöstötuottavuus ja eurot – case rakennusala” löytyy sivuiltani
www.ossiaura.com/julkaisut) esitimme johtajuuden ja talouden yhteyden henkilöstötuottavuusarvona,
mutta piirsin tuloksen tähän käyttökatteina.
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Kuva 55. Esimiestoiminnan tason yhteys käyttökatteeseen rakennusalalla.

Kuvassa 55 on ryhmitettynä 33 pk-sektorin rakennusyritystä henkilöstön kokeman esimiestyön laadun
mukaan. Kokemus esimiehen kannustavuudesta nostaa yrityksen käyttökatetta kolmesta yli kymmeneen
prosenttiin liikevaihdosta; tärkeää on toki myös esimiehen kyky työn organisoimiseen.

OLEN MUUTEN ERI MIELTÄ
Johtajan asiaosaaminen ihmisten johtamisessa on keskimäärin kehnoa – sen parantaminen tuo
mukanaan innostamista ja keskustelukulttuuria
Työelämä-2020:n raportti nostaa esiin suomalaisen johtajan kolme vahvuutta ja kolme heikkoutta, suora
lainaus Työelämä-2020 tiedotteesta: ”Suomalaisten johtamistavoista nousee esiin kolme selkeää vahvuutta
ja vastaavasti kolme heikkoutta. Vahva asiaosaaminen, yhteinen arvopohja ja johtajien maanläheisyys
korostuvat suomalaisen johtamisen parhaina puolina. Avoimemman keskustelukulttuurin luominen,
ihmisläheisempi innostaminen ja suurempi kunnianhimon taso puolestaan nousevat esille selkeinä
kehityskohteina.”
Tutkimme par’aikaa Guy Ahosen ja Aalto-yliopiston Timo Kuismasen ja Juha Eskelisen kanssa
johtamiskäytänteiden yhteyttä yritysten tuottavuuteen ja taloudelliseen tehokkuuteen. Tutkimuksessa on
aineistona 226 teollisuusyritystä, joiden vuosina 2009-2016 kerätyt johtamiskäytänteet on yhdistetty
julkisiin tilinpäätöstietoihin. Tutkimuksen yrityksistä 88% tekee vientiä ja 88% tuontia, lisäksi 24 %:lla on
ulkomainen omistaja. Yritysten liikevaihdon keskiarvo on 77M€, käyttökate 7,5 M€, joka vastaa 9,7%
liikevaihdosta. Henkilöstömäärä oli keskimäärin 249 ihmistä. Ihan iso ja merkittävä joukko yhteensä
17mrd€:n liikevaihdolla!

Erinomainen ihmisten johtaminen tuo 2-3 %-yksikköä paremman käyttökatteen
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Olemme alustavissa tuloksissa havainneet ihmisten johtamiseen liittyvien päätösten ja prosessien yhteyden
käyttökatteeseen. Voisi sanoa, että asiaosaamista tällä alueella on, mutta vasta erinomainen johtaminen
tuo lisäarvoa.

Kuva 56. Johdon toimintojen tason yhteys käyttökatteeseen teollisuudessa.

Kuvassa 56 on 226 yrityksen johdon toiminnat jaettu viiteen tasoluokkaan. Näille tasoluokille on laskettu
käyttökatteiden keskiarvot alatoimialan mediaanikäyttökatteeseen verrattuna. Johdon toimintoihin
kuuluivat päätökset henkilöstötuottavuuden kehittämisen sisällöistä, tavoitteista ja suunnitelmasta; sekä
työhyvinvoinnin huomioon ottaminen mm. johdon strategiatyössä, esimiesten koulutuksessa,
jatkokoulutuksessa ja kehityskeskusteluissa.
Kuvan 56 tulkinta on selkeä: vasta erinomainen ihmisten johtaminen tuo lisäarvoa taloudelliseen tulokseen.
Niinpä olenkin eri mieltä TEM:n raportin kanssa – kyllä asiaosaamista on, mutta vasta erinomaisuus tuo
todellista tulosta!
Aalto-yliopiston kanssa tehtävä tutkimus antaa vastaavia tuloksia mm. jatkuvan kehittämisen ja työurien
johtamisen suhteen. Näitä tuloksia voidaan yleistää seuraavasti

Tavanomainen toiminta tuo keskitason tuloksen, erinomainen 2-3 %-yksikköä paremman ja heikko
2-3 %-yksikköä huonomman tuloksen – kun tuloksellisuutta mitataan yrityksen käyttökatteella.

IHMISTEN ASIAJOHTAMISEN KEHITTÄMISESSÄ SUURI POTENTIAALI
Johdon nykyisten vahvuuksien kautta voimme päästä avoimeen keskustelukulttuuriin, ihmisläheiseen
innostamiseen ja suurempaan kunnianhimoon. Tehdään ihmisten johtamisesta asiajohtamista
yrityskohtaisten faktojen kautta – näin johtaja pääsee etenemään omilla vahvuusalueillaan. Perustellut
faktat, selkeät suunnitelmat ja tarkka mittaaminen vievät johtajan uudelle tasolle.
Tutkimustyöni ja käytännön työni yritysten kanssa tähtää ihmisten johtamisen kehittämiseen ja sen kautta
johtajuuden tason nostamiseen. Toki mukana on myös henkilöstötuottavuuden ja sen osa-alueiden,
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osaamisen, motivaation ja työkyvyn kehittäminen. Tutkimustulosten yhteenveto korostaa kokonaisuutta,
jossa hyvä ihmisten johtaminen heijastuu positiivisesti johtajuuteen, joka puolestaan tukee
henkilöstötuottavuutta. Henkilöstötuottavuus taas on kestävän tuloksenteon mahdollistaja kaikilla
toimialoilla. Laskimme Guy Ahosen kanssa, että tämä positiivinen johtamisen ketju voi tuottaa 9 mrd€ lisää
käyttökatetta suomalaisille yrityksille.
Johtamisen ketju voidaan tiivistää oheiseen kuvaan.

Johtamisen ketju kuvaa mielestäni hyvin johtamisen kokonaisuutta – strategiasta se alkaa ja asiakashyötyyn
se päätyy! Johtamisen ketju on myös hyvä tsekkauslista: onko kaikki tehty oikein liiketoimintastrategian
linjaamana? Oikaiseminen ei onnistu ja tempuilla ei pysyvää tulosta saa!
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Stressi – liikaa vai liian vähän 25.5.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/stressi-liikaa-vai-liian-vahan
Osallistuin kuulijana eilen 24.5.2018 Firsbeatin Stressipäivään – olipahan mahtava kattaus asiantuntemusta
yhden päivän aikana! Kyseessä oli 14 kerta, joten todellisen perinteen ovat Firstbeatin ihmiset saaneet
aikaan.
Stressipäivässä käytiin läpi sekä henkilökohtaisen että yritystason hyvinvointiin liittyviä asioita, joista minun
kiinnostukseni kohdistui luonnollisesti yritystasoon. Toki kuuntelin mielenkiinnolla aamupäivän
liikuntapaneelia ihmisten aktivoinnista. 16 vuoden Kuntoliikuntaliitto- ja sitä seuranneen Excentan
työkokemuksen pohjalta tein tulkinnan asiaan näin: liikuntaan aktivointi ei onnistu liikuntaa tarjoamalla,
vaan ihmisten oman hyvinvoinnin elementtejä oivalluttamalla ja tukemalla.
Ritakallio - itse olen itseni johtaja
OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio (https://twitter.com/ritakti ) kävi läpi hyvin henkilökohtaisesti omaa
hyvinvointiaan johtajana. Ritakalliolla kokonaisuus koostuu eri hyvinvoinnin osasista, joista hän korosti
unen merkitystä. Hyvä uni on pohja seuraavan päivän vireelle – sen varmaan kaikki allekirjoittavat.
Ruokailun ja eritoten ruokailurytmin Ritakallio kertoi vaativan hieman tsemppiä; tietoiset valinnat ovat
tosin helpottaneet asiaa. Lounasvieraille tarjotaan salaattilounaat ja kokouksissa tarjolla on hedelmiä pullan
sijasta.
Työpäivän aikaisia pikku taukoja Ritakallio piti tärkeinä,
muutaman minuutin kävely ja työtilasta vetäytyminen antaa
aivoille lepoa ja valmistaa seuraavaan johtamistilanteeseen
menemistä. Tietysti liikunta kokonaisuudessaan tukee vireyttä,
kuntoa ja terveyttä. Lenkkeily, tennis ja painonnosto ovat
Ritakallion aamuharjoitusten päälajit.
Ritakallio tiivisti esityksensä seuraavasti: ”itse olen itseni
johtaja”. Kun twiittaisin tuon, oli hänen vastauksena selkeä:
Johtaja johtaa aina omalla esimerkillään - niin hyvässä kuin
pahassa #johtajuus

Tuppurainen – työkykyjohtaminen lähtee itsensä johtamisesta
Firstbeatin varatoimitusjohtaja Juho Tuppurainen (https://twitter.com/juhotuppurainen ) kävi läpi
työkykyjohtamisen perusasioita sekä yrityksen että ihmisen kannalta. Ydinkysymys yrityksille tällä alueella
on: ”Miten yrityksessäsi vaikutetaan henkilöstön elintapoihin ja hyvinvointiin?” Minun mielestäni tässä
asiassa pitkäjänteinen työ on ainoa vaihtoehto; tällöin jokainen ihminen osallistuisi tehotoimenpiteisiin 2-3
vuoden syklillä. Ja tehotoimenpiteillä tarkoitan 6-12 kuukauden hyvinvointivalmennusta.
Tuppurainen nosti voimakkaasti esiin ihmisen oman vastuut työkykyjohtamisessa. Firstbeatin isot
tietokannat antavat vahvan pohjan hänen näkemykselleen kolmesta askelmasta.

•
•
•

Lepo – ei ole normaalia olla joka päivä väsynyt, oleellista on toiminnat klo 18-23 välillä, ne
ratkaisevat unen ja palautumisen laadun
Tunne itsesi! Mitkä ovat vahvuutesi ja kehityskohteesi, mitä teet viikoittain työn jälkeen
jäävien 128 tunnin aikana?
Pysähdys – liikunta ja ravinto. Hyväkuntoinen keho sietää enemmän stressiä ja palautuu
siitä nopeammin
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Oivallinen listaus, josta on vaikea olla eri mieltä. Toki yritykselläkin on vastuunsa, se mahdollistaa ja aktivoi
ihmisiä. Ja luo eritoten pitkäjänteisen, ihmisiä eri elämänvaiheissa motivoivan hyvinvointikokonaisuuden.
Sarasvuo - sairaalloinen leppoistaminen on pahempi kuin kovahko stressi!
Jari Sarasvuo (https://twitter.com/SarasvuoJari ) – jonka titteli olkoot pelkkä Jari – kertoi tunnin
intensiivisessä esityksessään paljon. Kuuntelin esitystä suurella mielenkiinnolla ja nostan siitä esiin omasta
näkökulmastani muutaman tärkeän seikan.
Jarin esityksen otsikko oli ”Toimintakyky syntyy suhteessa stressiin, mutta onko stressi ymmärretty oikein?”
Jos esitystä tulkitsee lyhyesti, vastaus on kyllä – miellämme stressin usein vain negatiivisena, vaikka se on
toimintakyvyn polttoainetta. Liika stressi on tietysti liikaa, se kuluttaa, mutta liian alhainen stressi on yhtä
haitallista. Selkokielellä asian voi esittää näin: ”sairaalloinen leppoistaminen on suomalaisen työelämän
tuho!”- suunnilleen näin Jari sen sanoi.
Esityksen jälkeen pidetyssä paneelissa Jari palasi työkyvyn tärkeisiin kehittämiskohtiin, jotka voidaan
tiivistää yhteen lauseeseen: kovemmat tavoitteet ja onnistumisia työssä. Selkeät tavoitteet, ja tietysti niitä
vastaavat resurssit tuovat kasvua, energiaa ja tuloksia – tämä on parasta työkykytyötä! – Ja tämä heijastuu
myös omaan elämään positiivisesti.
Tahdistus, aikataulutus, entrainment, on tärkeä asia,
johon ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota. Tahdistus
tarkoittaa ”koska?”, koska asiat tehdään. Oikea ajoitus,
oikeat asiat oikeaan aikaan ratkaisee paljon sekä
yksityiselämässä että työssä. Yksinkertainen esimerkki:
aikaisemmin nukkumaan, unta lisää, parempi
palautuminen ➔ tällä on mahtava anabolinen
vaikutus.
Työelämässä tahdistus tehostaa ihmisten välistä
yhteyttä ja tuo liiketoimintaa lisäarvoa. Tätä voidaan
mielestäni tulkita joko hyväksi johtamiseksi tai
itseohjautuvuudeksi. Kuinka vaan – hyvä flow tuo
tulosta!
Esityksensä lopussa Jari esitteli 5R-ohjelmansa, joka koostuu – tietysti – viidestä ärrästä:

1. rauha – levollinen rentous työssä antaa pohjan hyvälle tekemiselle
2. rakkaus – rakasta työtä, rakasta esimiestäsi ja työtovereitasi, rakasta asiakastasi
3. rasitus – sopiva rasitus on kehittymisen edellytys – superkompensaatio tulee rasituksen
jälkeen
4. ravinto – oikean ravinnon resepti on pelkistetty: syö ruokaa, syö paljon kasvikunnan
tuotteita, syö sopivasti
5. rokkia – työssä ja elämässä pitää olla hauskaakin
Näistä viidestä R:srtä on helppo olla samaa mieltä!
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Laakkonen - johtamistaitoja pitää harjoitella kolmella eri alueella
Johdon valmentaja, eMBA ja johtajuuden väitöstutkija Hannu Laakkonen
https://www.linkedin.com/in/hannu-laakkonen-6b2175112/ nosti esityksessään esiin johtajan päivän, sekä
johtamisen ja johtajuuden harjoittelun. Johtaja voi ottaa oppia huipputenniksestä oman johtamisen
prosessin jäsentämisessä. Tällöin johtaja voi pohtia valmistautumisen merkitystä, omaa toimintaansa
johtamistilanteissa, sekä palautumista, arviointia ja oppimista johtamistilanteiden jälkeen. Tämä kaikki on
jokaisen (muunkin kuin johtajan) helposti omaksuma kokonaisuus, joka tulee tehdä joka päivä.
Johtamistaitojen harjoittelussa Laakkonen toi esiin johtajan hybridi-identiteetin oheisin kuvan kautta.
Hybridi-identiteettiin kuuluvat käyttäytymis-, ajattelu- ja suhtautumistaidot, jotka kaikki ovat harjoitettavia
ominaisuuksia. Johdon valmentajan rooli on tukea ja edistää harjoittelua.

Kuva 57. Jojhtamistaitojen harjoittaminen Hannu Laakkosen mukaan.

Ovatko wellnessohjelmat vain ongelmien vähentämistä?
Firstbeatin Stressipäivä oli todella laadukas tapahtuma, huippuesiintyjät ja upeat puitteet. Stressistä
puhuttiin, mutta näkökulma oli enemmän palautumisessa kuin stressissä. Toisaalta työkyvystä puhuttaessa
esiin nousi varsin monissa esityksissä ongelmien vähentäminen toiminnan päätavoitteena. Tämä on erittäin
yleinen, ellei lähes ainoa tulokulma asiaan Suomessa. Siksi esitänkin kysymyksen ”Miksi vähennetään
ongelmia, miksi ei kehitetä ihmisten kyvykkyyksiä?”
On selvä, että Firtsbeatin mittausteknologia ja tulosten tulkinta taipuu myös kehittävään ajatteluun, ja
palautumisen korostaminen sitä toki jo onkin. Kyse on enemmän yritysten hyvinvointiohjelmien
tavoitteista, Stressipäivässä yksi yrityksen edustaja sanoi ”Meillä wellness-ohjelmalla taklataan useita
ongelmia.” Jari Sarasvuon kanta tuli selväksi hänen todetessaan esityksessään ”tyytymättömyyden
vähentäminen ei ole koskaan lisännyt tyytyväisyyttä”.
Kuulisin kovin mielelläni puhuttavan terveyden kehittymisestä, liikunta-aktiivisuuden kasvusta, motivaation
paranemisesta ja superosaamisen lisääntymisestä – noin laajemmin hyvinvointia ajateltaessa. Tällöin
toiminnan kohderyhmänä olisi aina koko henkilöstö – ei vain erilaisia ongelmia kärsivät. Lisäksi laajat
tavoitteet motivaation ja ilmapiirin tapaan edellyttävät, että toiminta on osa yrityksen päivittäistä toimintaa
vastuutettuna selkeästi ihmisten roolin mukaan. Päivittäistä tekemistä, kohdistettuja valmennusjaksoja,
jatkuvaa mittaamista, tulosten analysointia ja toiminnan kehittämistä liiketoiminnan tavoitteiden
saavuttamiseksi. Näin wellness-ohjelman tulisi toimia.
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Asiakashyödyn juurisyyt 2.6.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/asiakashyodyn-juurisyyt
Asiakas on keskiössä – ja asiakashyöty se vasta keskiössä onkin! Näin se menee, ja näin sen pitääkin mennä.
Asiakkaan rinnalle keskiöön nousee usein henkilöstö – henkilöstökokemus, työpäiväkokemus, hyvä fiilis ja
erinomainen johtajuus. Kaikki tärkeitä asioita, jotka voidaan esittää loogisena johtamisen ketjuna, josta
bloggaukseni maaliskuulta kertoo (https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtamisenketju).
Case B2B ja asiakashyöty
Asiakaspalaute ja asiakashyöty vaihtelevat kovasti eri toimialoilla; kuluttajabusineksessa jokainen
kohtaaminen luo asiakaskokemusta, B2B-liiketoiminnassa asiakashyöty koostuu taas tiiviistä ja
pitkäjänteisestä yhteistyöstä asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Tein B2B:stä laajan analyysin jokin aika
sitten ja nyt syvensin analyysiä asiakashyödyn suhteen.
Analyysin pohjana asiakaspalautetutkimus ja henkilöstötutkimus
Asiakashyödyn analyysin perustana pääsin yhdistämään tiimikohtaisin tunnusluvuin asiakaspalaute- ja
henkilöstötutkimuksen tulokset. Case-yritys tekee asiakkailleen laajan asiakaspalautetutkimuksen, joka jo
sinänsä tarjoaa hyvän mahdollisuuden asiakashyödyn selvittämiseen. Henkilöstötutkimus syventää
analyysiä.
Asiakashyöty kumpuaa pidetyistä lupauksista ja palvelun kehittymisestä
B2B liiketoiminnassa, tällä yrityksellä, asiakkaitten kokema asiakashyöty kulminoituu pidettyihin lupauksiin
ja kykyyn johtaa ja kehittää asiakkaan saamaa palvelua. Tehdään, mitä luvataan ja kehitetään koko ajan
toimintaa – erinomaisen looginen tulos! Regressioanalyysi sen paljasti.

Kuva 58. Johtamisen ja asiakashyödyn linkkiytyminen.

Henkilöstötutkimus paljastaa asiakashyödyn juurisyyt
Case-yrityksen henkilöstötutkimus on räätälöity kartoittamaan yleisten sisältöjen lisäksi tarkasti
prosessikuvatun asiakastyön elementtejä. Asiakkaan kokeman lupausten pitämisen taustalla olivat työn
tavoitteiden selkeys ja työn tarkka dokumentointi. Nämä tulokset siis analysoitiin kymmenien tiimien
tunnuslukujen kautta, sekä henkilöstö- että asiakaspalautetutkimuksia hyödyntäen.
Asiakkaan kokemaa palvelun johtamisen ja kehittämisen tasoa selittivät henkilöstön kokemus
toiminnanohjausjärjestelmän hyödystä ja omiin tavoitteiden saavuttamisen tunne.
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Hyvä johtaminen mahdollistaa asiakashyödyn tukemisen
Seuraava askel analyysissani oli selvittää, mitkä yrityksen toiminnat tukivat asiakashyötyä tukevia asioita.
Vähän monimutkaisesti ilmaistu, mutta oheinen kuva selkeyttää tilannetta. Analyysin mukaan työn
tavoitteet olivat selkeimmät niissä tiimeissä, joissa luottamus yrityksen suuntaan oli paras. Vastaavasti työn
hyvää dokumentointia tuki tiedonkulun riittävyys – aika loogista! Kannustava esimiestyö lisää
toiminnanohjausjärjestelmän hyötyä – ei se ”erppi” itsessään hyötyä tuo! Ja tiimin sisäinen kokemusten
jakaminen tukee tavoitteisiin pääsemistä – joukkuelajista on kyse!
Kaiken kaikkiaan hyvä johtaminen on luottamuksen, tiedonkulun, kannustavan esimiestyön ja tiimin
sisäisen toimivuuden taustalla. Case-yrityksessä roolitukset on määritetty tarkasti ja esimiehiä valmennettu
tavoitteiden saavuttamiseksi. Koin, että tekemäni kokonaisanalyysi toin teknisesti koulutetulle johdolle ja
esimieskunnalle varmuutta ihmisten johtamiseen.
Lopuksi johtamisen ketju excelöitynä!
Teen bloggaukseni lähes aina tulosblogeina – esitän tuloksia graafien kautta. Olen saanut tästä
”excelöinnistä” jonkin verran kiitosta – ja melko paljon hyväntahtoista vinoilua! Mutta jatkan sinnikkäästi
valitsemallani tiellä!
Johtamisen ketju etenee liiketoimintastrategiasta johtamisen ja johtajuuden kautta
henkilöstötuottavuuteen, joka tukee asiakastyön taloudellista tuloksellisuutta ja asiakashyötyä. Case-yritys
aineistoineen antoi oivallisen mahdollisuuden tämän ketjun todentamiseen.

Kuva 59. Luottamuksen merkitys johtamisen ketjussa.

Kuva 59 johtamisen ketjusta on rakentunut seuraavasti:

•
•
•

tiimit jaettiin kolmeen tasoluokkaan luottamuksen suhteen (luottamus yrityksen suuntaan)
näissä tasoluokissa laskettiin johtajuuden, henkilöstötuottavuuden ja asiakashyödyn
suhteelliset keskiarvot
suhteellisessa keskiarvossa kaikkien tiimien keskiarvo oli 100%
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Kuvan 59 mukaan luottamuksen heijastukset olivat tosi vahvat – parhaat olivat parhaita kaikessa! Voisiko
sen esittää laskukaavana seuraavasti: paras luottamus + paras johtajuus = paras henkilöstötuottavuus =
paras asiakashyöty.
Mitä opimme tästä?
Excelöinnin lisäksi olen ottanut bloggauksissani tavakseni tiivistää asian oheiseen kysymykseen. Nyt
vastaukseni ovat selkeät:

•
•
•

hyvä johtaminen ja hyvä työ tuottavat asiakashyödyn
asiakashyödyn juurisyyt kannattaa analysoida yrityskohtaisesti
analyysin kautta johdetaan oikeita asioita
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Asiakashyöty – digistä vai ihmisistä? 6.6.2018
Linkki, Bonfire: https://www.bonfire.fi/asiakashyoty-digista-vai-ihmisista/
Digitalisaation mahdollisuudet asiakaskokemuksen ja asiakashyödyn kehittäjänä ovat valtavat. Toisaalta
digitalisaation hyödyntämisen haasteista puhutaan paljon. Pääsin yhdistämään nämä ilmiöt laajassa
analyysissä, jossa yhdistin asiakaspalaute- ja henkilöstötutkimusten tulokset.
Case B2B ja asiakashyöty
Analysoimani yritys tekee tiivistä B2B työtä asiakkaittensa kanssa, he ovat ikään kuin osa asiakkaitaan.
Niinpä yritys kartoittaa asiakkaittensa näkemyksiä yhteistyöstä hyvin perusteellisella
asiakaspalautekyselyllä. Toisaalta yritys tekee henkilöstötutkimuksen, jossa tavanomaisten osa-alueiden
ohella pureudutaan syvälle asiakastyön konkretiaan. Näiden kahden tutkimuksen tiimikohtaisten tulosten
yhdistäminen mahdollisti vastauksen löytämisen kysymykseeni: kumpuaako asiakashyöty digistä vai
ihmisistä?
Asiakaspalaute- ja henkilöstötutkimuksen yhdistäminen avaa asiakashyödyn taustoja.
Asiakashyöty kumpuaa pidetyistä lupauksista ja palvelun kehittymisestä
Tässä yrityksessä, B2B liiketoiminnassa, asiakkaitten kokema asiakashyöty kulminoituu pidettyihin
lupauksiin ja kykyyn johtaa ja kehittää asiakkaan saamaa palvelua. Tehdään, mitä luvataan ja kehitetään
koko ajan toimintaa – erinomaisen looginen tulos!

Kuva 60. Johtamisen ja johtajuuden merkitys asiakashyötyyn.

Kuvassa 60 on esitetty asiakashyötyyn eniten vaikuttaneet asiakaspalautekyselyn osa-alueet, sekä niiden
tasoon vaikuttavat henkilöstötutkimuksen osa-alueet.
Työn digitalisaatio tukee asiakashyötyä
Asiakashyödyn tukena olevia asioita kasvattavat osin digitaaliset työmenetelmät, osin ihmisten
tavoitteellisuus. Tavoitteellisuutta kuvaisin enemmänkin Kimi Räikkösen sanoin ”I know what I’n doing!”.
Varsin monimutkaisten työvaiheiden dokumentointi ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttö ovat kyseisessä
työssä digiä syvimmillään – ja ne tukevat asiakashyödyn kasvattajia.
Käytin analyysissä erilaisia tilastomenetelmiä ja regressioanalyysi oli pätevä tapa testata digitaalisten
menetelmien ja tavoitteellisen mindsetin merkitystä lupausten pitämisen ja asiakkaan palvelun
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kehittämisen tasoon. Analyysi osoitti, että tavoitteellisuuden selitysosuus oli noin kolmannes ja digitaalisten
työvälineiden käytön noin neljännes. Korkeita selitysosuuksia, mutta ihminen ensin!
Mutta johtaminen mahdollistaa digin!
Digi on tärkeää – mutta tärkeintä ovat ihmiset!
Jatkoin uteliaana analyysiä: mikä mahtaa selittää tavoitteellista mindsettiä ja digin hyödyntämistä? Ja
vastaukset olivat luottamus, johtajuus, tiedonkulku ja osaamisen jakaminen tiimeissä. Kuvaan pelkistin
nämä johtamisen ja johtajuuden sanoihin.
Tässä B2B yrityksessä digitalisaatio on tärkeä ja oleellinen osa tehokasta liiketoimintaa ja asiakashyödyn
kasvattamista. Digitalisaatio ratkaisee siis voittajan! Mutta analyysin osoittamalla tavalla selkeä johtaminen
ja kannustava johtajuus varmistavat digitaalisten työvälineiden käytön tason.
Miten digityötä johdetaan?
Digityötä johdetaan johtamalla ihmisiä – ei teknologiaa, eikä edes loistavia käyttöliittymiä!
Digitalisaatio on työelämässämme alkanut jo kymmeniä vuosia sitten; itse havaitsin sen pankkikirjan
vaihtumisena pankkikorttiin. Nyt en ole pankissa käynyt vuosiin, samoin viimeisestä
matkatoimistokäynnistä on aikaa.
Digitalisaatioon siirtymisessä keskustellaan usein muutoksen vaikeudesta, uhkanakin asia koetaan. Tutut ja
turvalliset työtavat uudistuvat ja pelko omasta osaamisesta on usein aiheellinen.
Tekemäni case-analyysi vahvisti asiassa näkemystäni: digityötä johdetaan johtamalla ihmisiä!
Osallistamalla, tukemalla ja kouluttamalla – mutta eritoten antamalla selkeät tavoitteet asiakkaiden kautta.
Ymmärrys asiakkaan paremmasta palvelusta on avain digityön johtamisessa.
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Henkilöstötuottavuus kasvaa Arjessa! 9.6.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuus-arjessa
Olen blogannut henkilöstötuottavuudesta kymmeniä kertoja, aineistona aina poikkileikkausaineisto ja
perustellut kasvuskenaariot. Mutta nyt voin esittää seurantadataa – kyllä: HENKILÖSTÖTUOTTAVUUS
KASVAA JOHTAMALLA JA TUO LISÄÄ TALOUDELLISTA TULOSTA!
Tällä viikolla julkaistiin allekirjoittaneen, Guy Ahosen ja Tomi Hussin
tutkimus henkilöstötuottavuuden johtamisesta Arjessassa – lataa
julkaisu tästä www.ossiaura.com/julkaisut
Arjessa Oy – valtakunnallinen sosiaalialan yritys
Arjessa on vuonna 2010 perustettu kasvava valtakunnallinen toimija,
joka koostuu perheiden ja yksilöiden hyvinvointipalveluita tarjoavista
yhtiöstä. Arjessa toiminta perustuu pieniin, asiakaslähtöisesti toimiin
ja toimintayksikköihin. Lastensuojelupalvelut ovat iso osa Arjessan
toimintaa; niiden seitsemän yhtiötä tarjosivat oivallisen laboratorion
henkilöstötuottavuuden kasvun tutkimiselle. Lue lisää Arjessa tästä
linkistä https://www.arjessa.fi/
Hyvää johtamista ja määrätietoista kehittämistä
Johtamiseen ja henkilöstöön on Arjessa aina suhtauduttu määrätietoisesti. Periaatteita kuvaa hyvin
toimitusjohtaja Pasi Kohtalan lause tutkimusraportin esipuheessa: ”Keskeisenä ajatuksenamme on ollut
ajatus siitä, että jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään työyhteisöön ja välittävään esimieheen. Samalla
jokaisella on velvollisuus ja vastuullisuus, vastavuoroisuus huolehtia omasta työyhteisöstä ja työkavereista.”
Näitä periaatteita on myös johdettu tietoisesti, kuten henkilöstöjohtaja Elina Harju toteaa julkaisussa:
”Meillä Arjessassa on alusta asti uskottu pieniin tiimeihin, eli läsnäolevaan lähiesimiestyöhön ja tiiviisiin
työyhteisöihin.” Jatkuva kouluttaminen ja yhteinen toiminnan kehittäminen ovat olleet oleellinen osa
henkilöstötuottavuuden – ja sen kautta liiketoiminnan kehittämistä.
Analyysimme yhdisti henkilöstötutkimuksen ja tuloslaskelman
Pääsimme tutkimaan Arjessa yhtiöiden henkilöstötuottavuutta yhteistyössä Eteran ja sittemmin Ilmarisen
kanssa. Aineiston muodostivat henkilöstötutkimuksen kysymyksistä laskettu henkilöstötuottavuusindeksi,
HTI sekä eri yhtiöiden ja kustannuspaikkojen tuloslaskelmat. Tuloslaskelmista laskettiin
Henkilöstötuottavuusarvo, HTA – tosin tässä bloggauksessa käytän taloudellisen tehokkuuden
tunnuslukuna yhtiöiden käyttökateprosenttia.
Henkilöstötuottavuus kasvoi 11 % kahdessa vuodessa
Seurantatutkimuksemme tärkein tulos oli se, että henkilöstötuottavuusindeksi HTI kasvoi
Lastensuojelupalveluissa kahdessa vuodessa 55:stä 61:een – siis 11 %. Muutokseen vaikutti monta tekijää,
mutta tiivistetysti voidaan sanoa, että henkilöstötuottavuus kehittyi hyvän ja avoimen johtamisen, sekä
työn merkityksen kasvun kautta.
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Kuva 61. Henkilöstötuottavuusindeksin ja käyttökatteen yhteydet 2015 ja 2017 Arjessa lastensuojelupalveluyhtiöissä.

Kuvassa 61 on piirretty kuuden Lastensuojelupalvelujen yhtiön henkilöstötuottavuusindeksien ja
käyttökatteiden regressiosuorat vuosina 2015 ja 2017. Tutkimusraportissa vastaavasti kuva 15 sivulla 17.
Käyttökate kasvoi 6 %-yksikköä – yli kaksi kertaa skenaariota enemmän!
Kuvan pohjalta voitiin vuonna 2015 laskea skenaario henkilöstötuottavuuden ja käyttökatteen kasvun
yhteyteen. Ennustimme 2015, että 10%:n kasvu HTI:ssa toisi 2-3 %-yksikön kasvun käyttökatteeseen. Toisin
kuitenkin kävi – kasvu oli 6 %-yksikköä. Henkilöstötuottavuuden kasvu nosti taloudellisen suorituskyvyn
kokonaan uudelle tasolle!
Kuvassa suorituskyvyn kasvu näkyy vuoden 2017 regressiosuoran jyrkempänä kulmakertoimena.
Tutkimusraportissa arvioimme, että syy tähän ”perustunee liiketoiminnan prosessien parempaan
toteutumiseen.” Blogissa voin kirjoittaa vähän suoraviivaisemmin: hyvä johtaminen ja hyvä
henkilöstötuottavuus kehittävät kaikkea liiketoimintaa Arjessan toimialalla – ihmiset tekevät kaiken työn!
Tällöin henkilöstötuottavuuden kehittyminen näkyy laajasti koko toiminnassa ja sen kautta talousluvuissa.
Empiiristä evidenssiä löytyy väittämäämme myös tutkimusraportista vuoden 2017 asiakaspalautteiden
muodossa. Arjessa kartoittaa asiakastyytyväisyyttä Lastensuojelupalveluissa kattavasti: tilaajilta,
vanhemmilta ja lapsilta / nuorilta. Palautteet ovat loistavalla tasolla; eritoten tilaajien palautteet signaloivat
koko liiketoimintaprosessin hyvää tasoa.
Henkilöstötuottavuuden tuoma talouskasvu on tervettä kasvua
Tuottavuutta – ja eritoten henkilöstön tuottavuutta – tarkastellaan usein kovenevan työelämän ja
kuormituksen lisääntymisen kautta. Ikään kuin tuottavuuden kasvu automaattisesti tarkoittaisi ihmisten
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uupumista. Tämä seurantatutkimus osoitti, että näin ei ole. Motivaatio, vahva tunne oman työn hallinnasta
ja timanttinen työkyky ovat positiivisen kasvun elementtejä. Arjessan tapauksessa ne on määritetty
painopisteiksi, niitä johdetaan aktiivisesti - ja seurata osoittaa niiden kehittyneen.
Henkilöstötuottavuuden kasvun taustalla on ihminen
Henkilöstötuottavuuden – ja sen ohella taloudellisen suorituskyvyn kasvun taustalla on ihminen – vain ja
ainoastaan ihminen. Ihminen johtajana, ihminen tiimin esimiehenä ja ihminen työntekijänä – ja Arjessan
tapauksessa myös asiakkaana. Tuottavuus ei kasva strategiasta, ei liiketoimintamallien tehokkaasta
implementoinnista – se kasvaa ihmisistä!
Vaativassa sosiaalialan työssä ihminen on ytimessä. Toivon todella, että jokaisella toimialalla, jokainen
toimitusjohtaja löytää oman arvomaailmansa yhtä vahvasti, kuin Arjessan toimitusjohtaja Pasi Kohtala: ”Me
uskomme, että yhden ihmisen auttaminen tänään vie meidät kaikki parempaan tulevaisuuteen huomenna.”

Lue lisää, kommentoi – toki bloggaankin lisää! Tutkimusraportin ja paljon muitakin julkaisuja löydät täältä:
www.ossiaura.com/julkaisut
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Luottamus tuo tulosta 14.6.2018
Linkki, Bonfire: https://www.bonfire.fi/luottamus-tulos/
Luottamus on Työelämä-2020 hankkeen tämän vuoden tärkein teema – tunnisteena #luottamuspääoma.
Oma lähtökohtani luottamukseen – niin kuin kaikkiin muihinkin työelämän ilmiöihin – on sen yhteys
liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Viime syksynä bloggasin aiheesta otsikolla ”Luottamus on tärkeää – mutta
vain tulosten takia” https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/luottamus-tulokset Tuolloin esitin
tutkimuslöydöksen, jonka mukaan luottamuksen kasvu heijastui positiivisesti henkilöstötuottavuuden
kasvuun. Nyt tuosta seurannasta on lisää faktaa.
Henkilöstötuottavuuden johtaminen Arjessa 2015-2017
Arjessa Oy on vuonna 2010 perustettu kasvava valtakunnallinen toimija, joka koostuu hyvinvointipalveluita
tarjoavista yhtiöstä. Arjessa toiminta perustuu pieniin, asiakaslähtöisesti toimiin ja toimintayksikköihin. Lue
lisää Arjessa tästä linkistä https://www.arjessa.fi/
Viime viikolla julkaistiin allekirjoittaneen, Guy Ahosen ja Tomi Hussin tutkimus henkilöstötuottavuuden
johtamisesta Arjessassa. Julkaisussa käymme läpi kolmen vuoden ajalta johtamiseen,
henkilöstötuottavuuteen ja talouslukujen muutokset – ja muutosten syyt. Tutkimuksemme tiedot kerättiin
osana yrityksen normaalia toimintaa; yhtiö ja kustannuspaikkakohtaiset tuloslaskelmat, sekä
asiakaspalaute- ja henkilöstötutkimuksen tulokset. Analyysissa käytimme vuosittain 47-68 kustannuspaikan
tunnuslukuja. Raportti löytyy täältä (www.ossiaura.com/julkaisut )
Luottamus on johtamisen ketjun perusta
Seurantatutkimuksen tulokset vahvistavat poikkileikkausanalyysien löydöksiä – johtamisen kautta
henkilöstötuottavuus kasvattaa liiketoiminnan tuloksellisuutta.
Luottamus yrityksen johtoon on henkilöstön kokemus johtajista ja johtamisesta. Arjessassa luottamus
heijastui vahvasti esimiestyön laatuun – mitä vahvempi luottamus työyhteisössä oli, sitä paremmaksi
koettiin esimiestyö. Hyvä johtaminen kannattelee esimiehiä ja tukee osaltaan heidän johtajuuttaan.
Tulosten mukaan hyvä organisointi tukee eritoten ihmisten motivaatiota ja oman työn hallintaa – esimies
luo edellytykset merkitykselle työlle.
Johtajuus tukee henkilöstötuottavuutta
Kaikissa tekemissäni analyyseissa on löytynyt positiivinen yhteys esimiestyön tason ja
henkilöstötuottavuusindeksin (HTI) välille, niin myös Arjessassa. Analyysin mukaan tärkeimmäksi
henkilöstötuottavuutta tukevaksi esimiestyön osa-alueeksi nousi esimiehen kyky työn organisoinnissa. Ihan
esimiestyön perustehtävä, joka korostuu vaativan sosiaalityön alalla.

Sivu 88
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Kuva 62. Johtamisen ketju Arjessa yhtiöiden kustannuspaikkakohtaisten tulosten mukaan.

Henkilöstötuottavuuden taso ratkaisee tuloksen!
Ero alimman ja ylimmän HTI-tason välillä on tilastollisesti lähes merkitsevä; liiketoiminnan kannalta kuuden
prosenttiyksikön ero käyttökateprosentissa on merkittävä.
Johtamisen ketjun viimeinen askel oli Arjessa mielenkiintoinen - henkilöstötuottavuuden taso ratkaisee
kaiken. Parhaissa kustannuspaikoissa tuloksellisuutta kuvaava henkilöstötuottavuusarvo HTA, joka
lasketaan henkilöstökulujen ja käyttökatteen summana henkilöstökuluista.
Henkilöstötuottavuusindeksin tasoluokat jakaantuvat HTA:n kannalta kahteen luokkaan; kahdessa
alimmassa HTI-luokassa HTA oli 120 %:n tasoa, joka vastaa käyttökateprosentissa 12 %:n tasoa. Vastaavasti
kahdessa ylimmässä HTI-luokassa HTA oli 134-139 %:n tasoa, joka vastaa käyttökateprosentissa 18 %:n
tasoa.
Huikea kehityskaari vaativalla sosiaalialalla
Motivaation ja merkityksellisyyden korostaminen on tärkeää – nyt niiden korostaminen on myös eurojen
kautta perusteltua.
Analyysimme perusteella Arjessa on osoittanut hyvän johtamisen merkityksen toiminnan tuloksellisuuteen.
Toimitusjohtaja Pasi Kohtalan kuvaa tätä arvopohjaa tutkimusraportin esipuheessa: ”Keskeisenä
ajatuksenamme on ollut ajatus siitä, että jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään työyhteisöön ja
välittävään esimieheen. Samalla jokaisella on velvollisuus ja vastuullisuus, vastavuoroisuus huolehtia
omasta työyhteisöstä ja työkavereista.”
Hyvä toiminnallinen ja taloudellinen tulos on hyvän johtamisen ja vastuuseen sitoutuneen henkilöstön
yhteispelin tulos. Työtä sosiaalialalla tehdään ihminen ihmiselle, jolloin henkilöstötuottavuuden eri
elementit korostuvat – ammattitaito, motivaatio ja työn sujuvuus luovat merkityksellisyyttä ja sitoutumista.
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Loman jälkeen kysyn vaan! 3.8.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/loman-jalkeen-kysyn-vaan
Lomalla irrottauduin töistä, mutta eihän sille mitään voi – mielenkiintoiset ajatukset pyörivät päässäni.
Puen ne tässä muutaman kysymyksen muotoon ja täydennän – tietysti – kahdella excelgrafiikalla.
Graffavaroituksen lisäksi sanon jo nyt – tulossa on kirpeää analyysia! Ja lisään vielä yhden täsmennys:
johtamisella tarkoitan ihmisten johtamista.
Miksi johtaminen ja johtajuus sekoitetaan?
Seuraan aktiivisesti suomalaista keskustelua ja kirjoittelua johtamisesta ja johtajuudesta ja kiusallisen usein
nämä kaksi asiaa sekoitetaan. Yleensä puhutaan
johtamisesta – silloinkin kun tarkoitetaan
johtajuutta. Englanninkielisessä keskustelussa
erottelu on jo sanojen kautta selkeää: johtaminen
on managementtia ja johtajuus leadershipiä.
Suomen kielessä sekaannus on toki yleisellä tasolla
sallittua, mutta asiantuntijoilta kaipaan
täsmällisyyttä. Kyse on tietysti määritelmistä,
ohessa omani.
Varsin yleinen näkökulma johtamisen ja johtajuuden suhteen on se, että johtaminen (management) on
jotenkin paha juttu, kun taas johtajuus on hienoa. Molempia kuitenkin tarvitaan – ja molemmat voivat olla
hyvällä tai kehnolla tasolla, tässä linkki blogiini https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/managementja-leadership-molempia-tarvitaan aiheesta. Ehkä heikoin tilanne on se, että johtajuus on erinomaista, mutta
johtaminen puuttuu kokonaan. Tällöin eletään työntekijän unelmaa, tosin ilman päätettyjä tavoitteita,
vastuita ja tuloksellisuuden seurantaa. On ihanaa, mutta missä ollaan nyt, mihin ollaan menossa ja mihin
jatkossa päästään – noin liiketoiminnan näkökulmasta jää täysin epäselväksi.
Miksi johtaminen ei kiinnosta?
Toinen loman aikana pinnalle noussut kysymys on johtamisen kiinnostamattomuus – aina korostetaan
johtajuutta, eikä kukaan puhu ihmisten johtamisen elementeistä. Edellisen taulukon mukaan johtamisen
peruselementtejä ovat kehitettävät asiat ja niiden tavoitteet. Asioilla tarkoitan liiketoiminnan
tuloksellisuuden kannalta tärkeitä asioita, kuten asiakashyöty, alan täsmäosaaminen, sekä ihmisten
motivaatio ja sitoutuminen. Jatko sisältää sitten luontevasti esim. motivaation mitattavan tavoitteen,
päätetyt vastuut motivaation johtamisessa, sekä mittarit motivaation seurantaan ja sen merkityksen
analysoimiseen liiketoiminnan kehittymisessä.
Vuodesta 2009 alkanut – ja edelleen jatkuva – tutkimussarjamme henkilöstötuottavuuden johtamisen
käytänteistä osoittaa suurta kehitystarvetta ihmisten johtamisessa. Samalla tulokset osoittavat, että hyvä
johtaminen on kestävä pohja hyvälle johtajuudelle, joka taas tukee johtajuutta ja sen kautta henkilöstön
tuloksenteon kyvykkyyttä.
Toki johtaminen kiinnostaa, jos...
Lievennän väitettäni vähäsen, kyllä ihmisten johtaminen kiinnostaa, kun sitä tarkastellaan liiketoiminnan
kehittymisen ja tuloksellisuuden näkökulmasta. Yritysten johtoryhmät hakevat tehostamista ja tulosta, ja
ihmisten kautta sitä voidaan kestävästi saada. Kun henkilöstötuottavuus todistetusti – omassa firmassa –
tukee käyttökatetta ja asiakashyötyä, innostuu toimitusjohtaja. Kun johtajuuden kasvu aiheuttaa
henkilöstötuottavuuden kasvun, on koko johtoryhmä liekeissä. Mutta voi olla, että asioiden yleiset
perusteet eivät innosta johtamiskäytänteiden muutokseen.
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Pyrimmekö täydellisyyteen – kun suurin osa on keskitasolla tai sen alle?
Kolmas lomajälkeisen pohdintani kysymys kohdistuu keskustelun ja kehittämisen ytimeen: pitääkö kaiken
olla täydellistä heti, kun suurin osa yrityksistä on aloittelijoita ja keskitason tekijöitä. Kirjoituksissamme –
minä muiden mukana – esittelemme täydellistä tilaa johtajuudessa ja henkilöstön viihtyvyydessä,
sitoutumisessa, jne. Voisi olla kuitenkin parempi tarjoilla lukijoilla ihan alkeita, kun niitä tarvitaan
enemmän.
Ihmisten johtaminen
Tutkimussarjamme strategisen hyvinvoinnin johtamisesta kuvaa hyvin ihmisten johtamisen käytänteitä.
Olemme Guy Ahosen kanssa määrittäneet johtamisen kokonaisindeksin, SHJI:n arvon 60 riittävän hyväksi
arvoksi. Yli 60 arvon saavuttaneiden osuus on kasvanut tutkimussarjan aikana 20 %:stä 33 %:iin.
Johdetaan ihmisiä hyvin – kolmannes!
Johtajuus
Johtajuuden tason arvio perustuu kolmeen laajaan tutkimusaineistoon, jossa on yhteensä 500 yritystä.
Aineisto koostuu henkilöstökyselyjen yrityskohtaisista keskiarvoista ja niissä henkilöstön arvioinneista
esimiestyö eri osa-alueiden tilasta.
Kysymysten vastausten skaala on ollut
1 – 5, ja kaikkien esimiestyön osaalueiden keskiarvojen jakaumien
perusteella hyvän alarajaksi
muodostui 3,81. Käytössäni olevissa
kolmessa aineistoissa näitä firmoja oli
20 %, 32 % ja 47 %, joista voidaan
perustellusti yleistää henkilöstön
arvioiman hyvän esimiestoiminnan
firmoja olevan kolmannes!
Johtajuus on hyvällä tasolla –
kolmannes!
Kuva 63. Riittävän hyvien yritysten %-osuudet.

Henkilöstötuottavuus
Henkilöstötuottavuus koostuu määritelmämme (Aura, Ahonen, Hussi 2015 Henkilöstötuottavuus ja eurot –
case rakennusala) mukaan motivaation, osaamisen ja työkyvyn tulona. Henkilöstötuottavuusindeksi, HTI on
ilmiön yksikkö, jonka skaala on 0 – 100 ja yritystason keskiarvo 47. Rakennusalan tutkimuksen ja muiden
aineistojen perusteella hyvän henkilöstötuottavuuden alaraja on HTI-arvo 53. Näitä yrityksiä on 26 %.
Henkilöstötuottavuuden kehittämisestä bloggasin jo vuonna 2015: koko henkilöstön kehittäminen tuo
parhaan tuloksen https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuuden-suurikasvupotentiaali
Henkilöstötuottavuus hyvällä tasolla – neljännes!
Käyttökate
Käyttökate on termi, jota harvemmin näkee johtajuuden ja henkilöstöasioiden teksteissä. Yritysjohdolle se
on kuitenkin yksi tärkeimmistä seurattavista asioista ja sen kehittyminen on oleellisen tärkeää. Olen
parhaillaan analysoimassa kahtakin tutkimusta, joissa analysoidaan johtamisen ja osin myös johtajuuden ja
henkilöstötuottavuuden yhteyksiä käyttökatteeseen. Ensimmäisten tulosten mukaan
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(https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/kaksi-prosenttia ) johdon päätökset ja kehittämisen
järjestelmällisyys erottavat yrityksiä – parhailla käyttökate on kaksi prosenttiyksikkö korkeampi, heikoilla
taas alempi keskitasoon verrattuna.
Aalto-yliopiston kanssa tekemämme tutkimus (ks. edellinen linkki) sisältää aineiston teollisuusyritysten
tilinpäätöksistä. Iso aineisto mahdollistaa tilastollisen analyysin, jonka mukaan 20 %:lla yrityksistä
käyttökate on 5 %-yksikköä korkeampi, kuin vastaavan toimialan yrityksillä keskimäärin on.
Käyttökate hyvällä tasolla – viidennes!
Kokonaisuus kietoutuu johtamisen ketjuun
Kolmannen kysymykseni faktat ovat tuloksia eri tutkimuksista ja käyttökatteiden suhteen siis tilinpäätösten
koosteista. Vuoden 2016 tutkimuksemme
(https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf) ja
Arjessa yhtiöiden seuranta
(https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuuden_johtamine
n_arjessassa_2018.pdf) osoittivat, että nämä tekijät ketjuuntuvat johtamisen ketjuun. Ohessa Arjessa
yhtiöiden tulos.

Kuva 64. Johtamisen ketju Arjessa yhtiöiden kustannuspaikkakohtaisten tulosten mukaan.

Arjessa yhtiöiden kustannuspaikkojen aineiston pohjalta analysoitu johtamisen ketju. Kuvan oikeassa
laidassa Henkilöstötuottavuusarvo, HTA tarkoittaa henkilöstökulujen ja käyttökatteen prosentuaalista
osuutta henkilöstökuluista. HTA mukailee pitkälti käyttökatteen tasoa.
To conclude
Elokuiset ihmettelyni voidaan tiivistää seuraavaan ajatusten vyöryyn:

•
•
•

määritä strategian toteutumisen kannalta oleelliset henkilöstön kyvykkyydet
päätä näiden kyvykkyyksien kehittämistavoitteet, johtamisen vastuut ja seurannan mittarit
yhdistä mittarit liiketoiminnan mittareiden kanssa ja tee muutosten arviointi tai jopa analyysi
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Henkilöstötuottavuuden kasvun taloushyödyt 20.8.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuus-taloushyodyt
Olen päässyt tekemään Arjessa yhtiöiden henkilöstötuottavuuden analyyseja ja seurantaa vuosien 20152017 aikana. Analyysi on kattanut sekä henkilöstön ominaisuuden (henkilöstötuottavuusindeksi, HTI), että
liiketoiminnan talousluvut (henkilöstötuottavuusarvo, HTA). Vuonna 2015 sain myös vuoden 2014 tiedot,
joten pystyn nyt syventämään analyysia muutoksesta vuosina 2014-2017.
Mitkä ovat henkilöstötuottavuuden kokonaishyödyt?
Analyysin ytimessä ovat henkilöstötuottavuuden ja eritoten sen kasvun kokonaishyödyt, mikä on
henkilöstötuottavuuden merkitys talouslukuihin käyttökatteen ja sairauspoissaolojen vähenemisen
kustannussäästön kautta? Analyysissa käytin Arjessassa tuloksia ja suhteutin ne 1000 henkilön yrityksen (tai
julkisen sektorin työnantajan) tunnuslukuihin. Tulokset ovat siis todellisia, joskin suhteutettu 1000 henkilön
vakioituun työntekijämäärään. Todellisuudessa henkilöstömäärä Arjessassa on kasvanut huomattavasti ja
tarkat yrityskohtaiset tulokset ovat nyt esitettäviä parempia – mutta tässä on oleellista pureutua
henkilöstötuottavuuden kasvun talousmekanismiin.
Kaiken takana on johtaminen
Kun puhutaan liiketoiminnan kasvusta, kaiken takana on hyvä johtaminen ja sen kautta eri osa-alueiden
kehittyminen. Arjessa yhtiöissä tämä tarkoittaa eritoten ihmisten johtamista – toki liiketoiminnan
prosesseja johdetaan ja kehitetään myös. Mutta työ tehdään ihminen ihmiselle, ja silloin omien ihmisten
johtaminen ratkaisee kaiken. Siteeraan tässä toimitusjohtaja Pasi Kohtalaa tutkimusraportin esipuheessa:

Keskeisenä ajatuksenamme on ollut ajatus siitä, että jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään
työyhteisöön ja välittävään esimieheen. Samalla jokaisella on velvollisuus ja vastuullisuus,
vastavuoroisuus huolehtia omasta työyhteisöstä ja työkavereista.
Johtaminen tuo tuloksia
Henkilöstötuottavuuden johtaminen Arjessassa 2015-2017 tutkimusraportissa (lataa tästä
https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuuden_johtamine
n_arjessassa_2018.pdf ) kuvataan henkilöstötuottavuuden ja sen osa-alueiden kehittymistä sivuilla 6-7,
kehitystä on tosiaan tapahtunut. Tässä bloggauksessa keskitys tulosten muutoksiin ja lopussa niiden
taloudelliseen arvoon.
Kuva 65 vetää yhteen tutkimuksemme tulokset henkilöstötuottavuusarvon (HTA) ja sairauspoissaolojen
suhteen. HTA lasketaan henkilöstökulujen ja käyttökatteen suhteena henkilöstökuluista ja se kuvaa siten
henkilöstön kyvykkyyttä tuloksen tekemiseen. Sairauspoissaoloprosentti on laskettu suhteessa työpäivien
määrään.
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Kuva 65. Henkilöstön tuloksentekokyvyn ja sairauspoissaolojen muutokset 2014-2017.

Kuvan 65 tulkinta on selkeä: eteenpäin on menty isoin askelin. Sairauspoissaoloprosentin aleneminen ensin
6,8%:sta 4,8 %:iin ja sen jälkeen edelleen 3,3 %:n kautta 2,8 %:iin on huikea tulos. Tämän allekirjoittaa
varmaan jokainen sairauspoissaolojen kanssa työtä tehnyt!
Henkilöstötuottavuusarvon kasvu on liiketoiminnan kannalta todella tärkeä. Vuoden 2014 112 % on
kasvanut 126 %:n tasolle – tuloksentekokyky on siis kaksinkertaistunut, kun tarkastellaan henkilöstökulujen
päälle tehtävää käyttökatetta.
Kehittyminen tuo oikeita euroja
Kun kuvan 65 tulokset suhteutetaan 1000 ihmisen vastaavan alan yritykseen saadaan kuvan 63 esittämät
todelliset eurot esiin. Kolmessa vuodessa henkilöstötuottavuuden kasvu generoi 5 M€ lisää käyttökatetta ja
sairauspoissaolojen väheneminen tuottaa 1,3 M€:n kustannussäästön.

Kuva 66. Henkilöstötuottavuuden kasvun ja sairauspoissaolojen vähenemisen taloushyöty 1000 ihmisen organisaatiossa Arjessassa
seurantatutkimuksen tuloksia soveltaen.
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Kuvan 66 tuloksen ovat monessa mielessä mielenkiintoisia!

•

•
•
•
•
•

eurohyödyt ovat suurimmillaan, kun kehittyminen on suurinta – sehän on selvä.
Henkilöstötuottavuudessa harppaus oli suurin 2014-2015 ja sairauspoissaoloissa vuonna
2015-2016
henkilöstötuottavuuden taloudellinen hyöty on NELJÄ kertaa suurempi, kuin erittäin hyvän
(ison) sairauspoissaolojen vähenemisen taloushyöty
molemmissa ns. rajahyöty lähestyy – erinomaisella tasolla kehittyminen on pienempää, kuin
keskitasolta hyväksi ponnistamisen vaiheessa
kokonaisuudessaan hyvä johtaminen, johtajuus ja niiden kautta henkilöstötuottavuus on
tuonut reilut 6 M€ lisää rahaa firman kassaan
tuon 6 M€:n saaminen liikevaihdon kautta – ilman henkilöstötuottavuuden kehittymistä olisi
vaatinut kolmessa vuodessa keskimäärin 15 M€:n vuosittaisen lisäyksen liikevaihtoon
johdon vaihtoehdot tuloksellisuuden ja kannattavuuden kehittämiseksi olisivat siis olleet 25
% lisää liikevaihtoa tai henkilöstötuottavuuden kehittäminen johtamisen kautta

Miten tulokset suhteutuvat julkisen sektorin tuottavuustavoitteisiin?
Arjessa tekee sote-alueen vaativaa lastensuojelu- ja hyvinvointityötä ja sitä voi hyvin verrata julkisen
sektorin toimijoihin. Arjessa saa suurimman osan liikevaihdostaan julkiselta sektorilta, joten siinäkin
mielessä vertailu julkisen sektorin organisaatioon on perusteltua – liikevaihdon tai budjettirahoituksen
kautta saadun rahan tehokkaasta käytöstähän on kyse!

Kuva 67. Henkilöstötuottavuuden kehittymisen yhteys tulokseen (yritykset, henkilöstötuottavuusarvo, vasen kuva) ja tuottavuuteen
(julkinen sektori, henkilötyövuodet, HTV, oikea kuva).

Kuva 67 esittää henkilöstötuottavuuden merkityksen taloudelliseen tulokseen – näin Arjessassa tapahtui;
henkilöstötuottavuusarvo (ja käyttökate) kehittyivät huikeasti! Julkisessa organisaatiossa
henkilöstötuottavuuden kehittyminen heijastuisi henkilötyövuosien tarpeen vähenemisenä; kolmessa
vuodessa tarvittaisiin 67 HTV:tä vähemmän saman palvelun toteuttamiseen, jos puolet
henkilöstötuottavuuden kehittymisen lisäeuroista kanavoitaisiin henkilöstön vähentämiseen! Toinen
puolisko lisäeuroista voisi kohdentua henkilöstön tulospalkkioihin, hehän tuloksen ovat saaneet aikaiseksi.
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Tulos on niin huikea, että tarkistin laskelmani moneen kertaan – ja kyllä ne oikein ovat!
Esimerkiksi vuosien 2015-2016 1,6 miljoonan euron lisä käyttökatteeseen tarkoittaa todella reilun 40
ihmisen henkilöstökuluja vuositasolla, ja puolet siitä on kuvan 21 henkilöä. Käytännössä toki samanaikainen
taloudellisen suorituskyvyn nousu ja henkilöstön vähentäminen ei ole mahdollista – mutta laskennallisesti
se olisi mahdollista. Ilmiötä voidaan tarkastella enemmänkin julkisen sektorin megatrendien valossa:
henkilöstö ikääntyy, osin eläköityy ja vähemmillä resursseilla on tehtävä nykyiset työt – ja luultavasti
enemmän työtä. Tässä kokonaisuudessa henkilöstötuottavuuden johtaminen on käytännössä ainoa kestävä
tapa lähitulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.
To conclude
Seurantatutkimus Arjessassa osoitti henkilöstötuottavuuden varsin suuren merkityksen taloudelliseen
tulokseen. Henkilöstön merkitys on oleellinen, mutta sen mahdollistaminen etenee johtamisen ketjun
askelmien kautta

•
•
•
•
•

yrityksen strategiset tavoitteet määrittävät ihmisiltä vaadittavat kyvykkyydet – tämä
kannattaa miettiä ihmisiä osallistaen strategiatyön yhteydessä
ihmisiä johdetaan näiden kyvykkyyksien vahvistamiseksi – tavoitteet, vastuut, mittarit, jne
johtajuus – hyvä esimiestyö tukee henkilöstötuottavuutta – ja esimiehiäkin tulee johtamalla
tukea
henkilöstötuottavuus tukee ja mahdollistaa hyvät tulokset sekä talouden että asiakashyödyn
suhteen
vaikuttavuus syntyy asiakastulosten kautta

Vaikuttavuus on tässä ketjussa todella mielenkiintoinen; yrityksissä ja julkisella sektorilla periaatteessa
sama asia. Mitä palvelu saa aikaiseksi, mikä muuttuu, miten asiakkaan elämä jatkuu, jne. Lisäksi
vaikuttavuus ilmenee eri tavoin kuluttaja- ja B2B-liiketoiminnassa – tai julkisen puolen palvelutoiminnassa.
Ei erityisen helppo homma – ja sen takia vielä suurimmalta osin kiinnittämättä osaksi organisaatioiden
strategiatyötä ja operatiivista johtamista.
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Ihmiset osaksi strategiatyötä 24.8.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/ihmiset-strategiatyo
Kuuntelin eilen (23.8.2018) mainiota webinaaria, jossa Mika Heikkinen (https://twitter.com/HeikkinenMika
) ja Karoliina Jarenko (https://twitter.com/karoliinaja ) keskustelivat muutosjohtamisesta Johanna Lehtosen
juontamana. Mika on Stockmann Herkun ketjunjohtaja ja Karoliina taas Filosofian Akatemian
toimitusjohtaja, äänessä oli siis vankkaa sekä käytännön että teorian osaamista.
Vilkkaan keskustelun yksi johtopäätös oli esimiehen tärkeä rooli muutoksessa – tai paremminkin
uudistumisessa ja sen kautta esimiehen ajankäyttö ihmisten tukemiseen. Tämä herätti kiinnostukseni ja
kaivoin ”ihmisten johtamisdatan” esiin – mitkä johtamisen elementit varmistavat esimiehen ajankäytön
riittävyyden?
Tutkimus toimitusjohtajien johtamiskäytänteistä
Olemme tänä vuonna jatkaneet strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaa enemmän
henkilöstötuottavuuden johtamiseen painottuen (www.ossiaura.com/htj ). Osaan tutkimusta olemme
saaneet vastaukset yritysten toimitusjohtajilta, ja kysymyksemme on käsitellyt mm. strategian painopisteitä
ja eri osa-alueiden raportointia johtoryhmässä. Kyselyssä kartoitimme myös esimiesten ajankäytön
riittävyyttä alaisten työhyvinvoinnin tukemiseen.
Motivaation johtoryhmäraportointi lisää esimiesten aikaresursseja
Analyysin tulos oli selkeä: motivaation johtoryhmäraportoinnin useus selitti eniten esimiesten ajankäytön
resursseja! Mitä useammin / säännöllisemmin motivaatiosta raportoitiin, sitä enemmän esimiehillä oli aikaa
alaisten työhyvinvoinnin tukemiseen. Siis kun johtoa kiinnostaa ihmisten motivaatio, on esimiehillä aikaa
tukea ihmisiä! Erinomaisen loogista.

Kuva 68. Motivaation johtoryhmäraportoinnin useuden yhteys esimiesten aikaresursseihin alaisten työhyvinvoinnin tukemisessa.
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Miten motivaation raportointia lisätään?
Jos motivaation johtoryhmäraportointi on tärkeää esimiesten ajankäytölle, niin miten sitä voisi lisätä – mikä
selittää motivaation raportoinnin aktiivisuutta? Johtamiskäytänteiden aineiston analyysi tuotti hyvin
loogisen tuloksen: johdon strategiatyössä asia päätetään!

Kuva 69. Johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen merkitys motivaation raportoinnin säännöllisyydelle.

Kuvan 69 tulos oli loogisuudessaan pelkistetty: mitä syvällisemmin ihmiset (henkilöstön työhyvinvointi) oli
johdon strategiatyössä, sitä säännöllisemmäksi muodostui motivaation raportointi - ja sitä paremman
aikaresurssit esimiehillä oli ihmisten tukemiseen. Aivan oppikirjamainen tulos. Kuvista 68 ja 69 voidaan
tehdä selkeä yhteenveto:

Ihmisten kyvykkyydet syvällinen osa johdon strategiatyötä ➔ Ihmisten johtaminen hyvällä tasolla,
motivaation raportointi säännöllistä ➔ esimiehillä aikaa tukea ihmisiä ➔ hyviä tuloksia eritoten
osaamisessa, ilmapiirissä ja sitoutumisessa.
Näistä tuloksista – ja HR-asiantuntijoiden kokemuksista nousee kysymys: miten ihmiset ja heidän
kyvykkyydet saadaan syvällisesti osaksi johdon strategiatyötä?
Miten ihmiset oikeasti osaksi strategiatyötä?
Yritysten strategiatyötä voidaan toteuttaa monella tavalla. Itse olen sitä mieltä, että osana
strategiaprosessia on oleellista määrittää nykytila kattavasti ja hahmottaa myös resurssit strategiassa
päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä puhtaasti numeraalisiin faktoihin perustuvassa työssä tulee
henkilöstön tila olla mukana – totta kai!
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Tällöin ajatusketju toimitusjohtaja päässä voisi edetä:

•
•
•

missä iskussa henkilöstöni on nyt?
miten voin nostaa ihmisten suorituskykyä strategiassa päätettyjen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavat 15 %?
miten vien tämän muutoksen läpi?

Kysymykset ovat luonnollisesti kuvitteellisia ja minun vastaukseni olisivat:

•
•
•

porukan henkilöstötuottavuusindeksi on 55, joka on hyvää keskitasoa – hyvä homma!
kasvu 63:een on mahdollinen kolmessa vuodessa – mutta työtä se vaatii
minun pitää panostaa kaikkeni ihmisten motivaation ja työn hallintaan

Onko tätä keskustelua koskaan käyty?
Olen varma, että kyseistä keskustelua ei ole käyty juuri noilla sanoilla ja mittareilla. Olen toisaalta varma,
että osa toimitusjohtajista ajattelee noin ja panostaa henkilöstön kehittämiseen itsekin paljon. Mutta
toisaalta olen myös varma, että monilla muilla alueilla (kuin henkilöstö) strategiatyön nykytilananalyysi,
tavoitteiden määrittäminen ja resurssien päättäminen perustuvat täysin numeroihin. Investoinnit,
markkinaosuudet, asiakasuskollisuudet, tuotekehitys – kaikki päätetään numeroiden perusteella hyvin
loogisesti – toki sopivasti intuitiolla höystettynä.
Mitä numeroita ihmisistä käytetään strategiatyössä?
Ihmiset ja numerot strategiatyössä ovat mielenkiintoinen kysymys (miksi ihmettelen tätä – no kun
strategiatyön henkilöstöpainotteisuus määrittää ihmisten johtamisen päätökset ja käytänteiden tason
täysin!). En ole asiaa tutkinut, toki asiakkaiden kanssa keskustellut ja strategiapapereita nähnyt.
Tajunnanvirralla kirjaan mieleeni tulevia numeroita: henkilöstömäärä (rekrytointi- tai vähentämistarve),
ikärakenne, naisten ja miesten osuudet, osaaminen koulutusjakauman tai osaamisindeksin kautta. Mieleeni
ei tule lukuja motivaatiosta, luottamuksesta, asiakaspalvelukyvystä, jne – toki näitä mainitaan kuvailevalla
tasolla. Mutta ilman lukuja ja sen kautta ilman selkeitä tavoitteita ja seurantaa.
Ihmisten ja taloustuloksen yhdistäminen on yksi vaihtoehto
Yksi vaihtoehto henkilöstötunnusluvuksi on henkilöstötuottavuus ja siitä tarkemmin
henkilöstötuottavuusindeksi, motivaation, osaamisen ja työkyvyn yhdistelmä. Tutkimustemme mukaan

•
•

henkilöstötuottavuus korreloi vahvasti taloudellisen tuloksen kanssa
henkilöstötuottavuuden kasvu tukee taloudellisen tuloksen kasvua
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Kuvassa 70 nämä kaksi asiaa yhdistyvät Arjessa yhtiöiden seurantatutkimuksessa ().

Kuva 70. Henkilöstötuottavuuden yhteys taloustuloksiin Arjessa yhtiöissä vuosina 2015 ja 2017.

Esitykseni jokaisen strategia päätavoitteeksi
Tämän tutkimusfaktaa ja tulkintoja sisältävän bloggauksen lopuksi teen esityksen tavoitteeksi, joka sopii
jokaisen yrityksen ja julkisen tai 3. sektorin organisaation strategiaan:

Strateginen päätavoitteemme on kehittää
henkilöstötuottavuutta 15 % - sen myötä ihmisemme
toteuttavat kaikki liiketoiminnan tavoitteet!
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Ihmiset osaksi strategiatyötä 24.8.2018
Linkki, Bonfire: https://www.bonfire.fi/ihmiset-ja-strategia/
Kuuntelin eilen (23.8.2018) mainiota webinaaria, jossa Mika Heikkinen ja Karoliina Jarenko keskustelivat
muutosjohtamisesta Johanna Lehtosen juontamana. Mika on Stockmann Herkun ketjunjohtaja ja Karoliina
taas Filosofian Akatemian toimitusjohtaja, äänessä oli siis vankkaa sekä käytännön että teorian osaamista.
Vilkkaan keskustelun yksi johtopäätös oli esimiehen tärkeä rooli muutoksessa – tai paremminkin
uudistumisessa ja sen kautta esimiehen ajankäyttö ihmisten tukemiseen. Tämä herätti kiinnostukseni ja
kaivoin ”ihmisten johtamisdatan” esiin – mitkä johtamisen elementit varmistavat esimiehen ajankäytön
riittävyyden?
Minua innostu asiantunteva webinaari muutosjohtamisesta, jonka yksi kulmakivi on esimiehen aika oman
tiimin tukemiseen. Syvennyin asiaan tarkemmin ja esiin nousi johdon strategiatyö ja sen
”ihmispainotteisuus”.
Tutkimus toimitusjohtajien johtamiskäytänteistä
Olemme tänä vuonna jatkaneet strategisen hyvinvoinnin johtamisen tutkimussarjaa enemmän
henkilöstötuottavuuden johtamiseen painottuen (info tutkimuksesta). Osaan tutkimusta olemme saaneet
vastaukset yritysten toimitusjohtajilta, ja kysymyksemme on käsitellyt mm. strategian painopisteitä ja eri
osa-alueiden raportointia johtoryhmässä. Kyselyssä kartoitimme myös esimiesten ajankäytön riittävyyttä
alaisten työhyvinvoinnin tukemiseen.
Motivaation johtoryhmäraportointi lisää esimiesten aikaresursseja
Analyysin tulos oli selkeä: motivaation johtoryhmäraportoinnin useus selitti eniten esimiesten ajankäytön
resursseja! Mitä useammin / säännöllisemmin motivaatiosta raportoitiin, sitä enemmän esimiehillä oli aikaa
alaisten työhyvinvoinnin tukemiseen. Siis kun johtoa kiinnostaa ihmisten motivaatio, on esimiehillä aikaa
tukea ihmisiä! Erinomaisen loogista
Miten motivaation raportointia lisätään?
Jos motivaation johtoryhmäraportointi on tärkeää esimiesten ajankäytölle, niin miten sitä voisi lisätä – mikä
selittää motivaation raportoinnin aktiivisuutta? Johtamiskäytänteiden aineiston analyysi tuotti hyvin
loogisen tuloksen: johdon strategiatyössä asia päätetään!
Kuvan 2 tulos oli loogisuudessaan pelkistetty: mitä syvällisemmin ihmiset (henkilöstön työhyvinvointi) oli
johdon strategiatyössä, sitä säännöllisemmäksi muodostui motivaation raportointi - ja sitä paremman
aikaresurssit esimiehillä oli ihmisten tukemiseen. Aivan oppikirjamainen tulos. Kuvista 1 ja 2 voidaan tehdä
selkeä yhteenveto:

Ihmisten kyvykkyydet syvällinen osa johdon strategiatyötä ➔ Ihmisten johtaminen hyvällä tasolla,
motivaation raportointi säännöllistä ➔ esimiehillä aikaa tukea ihmisiä ➔ hyviä tuloksia eritoten
osaamisessa, ilmapiirissä ja sitoutumisessa.
Näistä tuloksista – ja HR-asiantuntijoiden kokemuksista nousee kysymys: miten ihmiset ja heidän
kyvykkyydet saadaan syvällisesti osaksi johdon strategiatyötä?
Miten ihmiset oikeasti osaksi strategiatyötä?
Yritysten strategiatyötä voidaan toteuttaa monella tavalla. Itse olen sitä mieltä, että osana
strategiaprosessia on oleellista määrittää nykytila kattavasti ja hahmottaa myös resurssit strategiassa
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päätettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä puhtaasti numeraalisiin faktoihin perustuvassa työssä tulee
henkilöstön tila olla mukana – totta kai!
Tällöin ajatusketju toimitusjohtaja päässä voisi edetä:

•
•
•

missä iskussa henkilöstöni on nyt?
miten voin nostaa ihmisten suorituskykyä strategiassa päätettyjen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvittavat 15 %?
miten vien tämän muutoksen läpi?

Kysymykset ovat luonnollisesti kuvitteellisia ja minun vastaukseni olisivat:

•
•
•

porukan henkilöstötuottavuusindeksi on 55, joka on hyvää keskitasoa – hyvä homma!
kasvu 63:een on mahdollinen kolmessa vuodessa – mutta työtä se vaatii
minun pitää panostaa kaikkeni ihmisten motivaation ja työn hallintaan

Onko tätä keskustelua koskaan käyty?
Olen varma, että kyseistä keskustelua ei ole käyty juuri noilla sanoilla ja mittareilla. Olen toisaalta varma,
että osa toimitusjohtajista ajattelee noin ja panostaa henkilöstön kehittämiseen itsekin paljon. Mutta
toisaalta olen myös varma, että monilla muilla alueilla (kuin henkilöstö) strategiatyön nykytilananalyysi,
tavoitteiden määrittäminen ja resurssien päättäminen perustuvat täysin numeroihin. Investoinnit,
markkinaosuudet, asiakasuskollisuudet, tuotekehitys – kaikki päätetään numeroiden perusteella hyvin
loogisesti – toki sopivasti intuitiolla höystettynä.
Mitä numeroita ihmisistä käytetään strategiatyössä?
Ihmiset ja numerot strategiatyössä ovat mielenkiintoinen kysymys (miksi ihmettelen tätä – no kun
strategiatyön henkilöstöpainotteisuus määrittää ihmisten johtamisen päätökset ja käytänteiden tason
täysin!). En ole asiaa tutkinut, toki asiakkaiden kanssa keskustellut ja strategiapapereita nähnyt.
Tajunnanvirralla kirjaan mieleeni tulevia numeroita: henkilöstömäärä (rekrytointi- tai vähentämistarve),
ikärakenne, naisten ja miesten osuudet, osaaminen koulutusjakauman tai osaamisindeksin kautta. Mieleeni
ei tule lukuja motivaatiosta, luottamuksesta, asiakaspalvelukyvystä, jne – toki näitä mainitaan kuvailevalla
tasolla. Mutta ilman lukuja ja sen kautta ilman selkeitä tavoitteita ja seurantaa.
Myönnän, että edellinen lauseeni oli provosoiva – ja haastan alan asiantuntijat keskusteluun! Mitä ihmisiin
liittyviä tunnuslukuja Sinä olet käyttänyt yrityksesi strategiatyössä? Miten luvut ja ajatuksesi
vastaanotettiin? Ja mitä tuloksia sait aikaiseksi – miten henkilöstö lukittiin osaksi strategiaa ja sen kautta
operatiivista johtamista?
Ihmisten ja taloustuloksen yhdistäminen on yksi vaihtoehto
Yksi vaihtoehto henkilöstötunnusluvuksi on henkilöstötuottavuus ja siitä tarkemmin
henkilöstötuottavuusindeksi, motivaation, osaamisen ja työkyvyn yhdistelmä. Tutkimustemme mukaan

•
•

henkilöstötuottavuus korreloi vahvasti taloudellisen tuloksen kanssa
henkilöstötuottavuuden kasvu tukee taloudellisen tuloksen kasvua

Tästä on tilastollisesta näyttöä sekä yritysten välisessä analyysissa rakennusalalla, että yrityksen sisällä eri
kustannuspaikkojen analyysissa. Arjessa yhtiöissä havaittiin vahva korrelaatio henkilöstötuottavuuden ja
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talouslukujen välillä. Toisaalta henkilöstötuottavuuden kehittyminen kahdessa vuodessa nosti
korrelaatiosuoran kulmakerrointa – henkilöstötuottavuus tuotti entistä enemmän tulosta!
Esitykseni jokaisen strategia päätavoitteeksi
Tämän tutkimusfaktaa ja tulkintoja sisältävän bloggauksen lopuksi teen esityksen tavoitteeksi, joka sopii
jokaisen yrityksen ja julkisen tai 3. sektorin organisaation strategiaan:
Strateginen päätavoitteemme on kehittää henkilöstötuottavuutta 15 % - sen myötä ihmisemme
toteuttavat kaikki liiketoimintamme tavoitteet!
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Hyvä esimies – satuolento? 31.8.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/hyva-esimies-satuolento
Esimiehellä on tärkeä rooli alaistensa tuloksellisuuden kehittäjänä. Hyvä esimies nostaa
henkilöstötuottavuutta kolmanneksella ja huono voi puolittaa sen! Hyvä esimies osallistaa, kannustaa,
valmentaa – ja on empaattinen ja sympaattinen. Välillä mietin, onko tällaisia ihmeolentoja edes olemassa?
Mysteerin avaamiseksi otin esiin lukuisat tutkimukseni ja yrityskohtaiset analyysini, niistä löytyy monta
faktaa asian taustoittamiseksi.
Fakta 1 – esimies tukee henkilöstötuottavuutta
Henkilöstötuottavuus koostuu ihmisten motivaation, osaamisen ja työkyvyn yhdistelmänä. Innostuneisuus,
sitoutuminen ja ammattitaito ja oman työn hallinta ovat henkilöstötuottavuuden tarkemman reseptin
osasia.
Hyvä esimies tukee eritoten innostuneisuutta ja oman työn hallintaa – huono taas pystyy tuhoamaan ne
hetkessä. Taustalla ovat sekä esimiehen persoona että operatiiviset toimintatavat, myös työn
organisointitavoilla on merkityksensä. Kun henkilöstötuottavuusindeksi (HTI) on keskimäärin 49, on se
hyvän esimiehen porukoilla yli 60 ja tosi huonon esimiehen alaisilla alle 30. Lue lisää raportista sivulta 10
(https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuus_ja_eurot_%E
2%80%93_case_rakennusala.pdf
Esimiehen merkityksen voi jokainen testata helposti itse: mieti parasta ja heikointa omaa esimiestäsi –
muistele fiiliksen ja aikaansaamisen tunteita heidän alaisuudessaan. Hyvä pomo sai Sinut lentoon – ja
huono kulkemaan pitkin seiniä
Fakta 2 – esimies itsekin tarvitsee johtajuutta
Esimieheltä vaaditaan paljon, mutta hän myös kaipaa tukea – ja oman esimiehen johtajuutta. Esimiehillä
henkilöstötuottavuus on selkeästi parempi, kuin henkilöstöllä – ero on erityisen suuri omaan työhön
vaikuttamisessa ja motivaatiossa. Mutta ei esimieskään itsestään ole liekeissä – oman esimiehen tuki
vaikuttaa häneen aivan samalla tavalla kuin henkilöstöllä.
Jokainen esimies kaipaa – ja on oikeutettu hyvään johtajuuteen omalta esimieheltään. Mitä korkeampi
organisaatiorakenne on, sitä tärkeämmäksi tämä muodostuu. Jos hyvässä johtajuusketjussa on rikkinäinen
lenkki, katkeaa johtajuus siihen. Ja silloin on epäreilua vaatia ”alaisesimiehiltä” hyvää johtajuutta.
Fakta 3 – hyvä ihmisten johtaminen tukee johtajuutta
Ihmisten johtamisen kokonaisuus koostuu strategian toteutumisen edellyttämistä ihmisten kyvykkyyksien
johtamisesta. Näillä ilmiöillä on johtoryhmässä päätetyt tavoitteet, selkeästi sovitut (päätetyt)
kehittämisvastuut ja muutoksiin reagoivat mittarit. Ja tietysti tiiviisti työhön ja organisaation elämään
nivoutuvat kehittämisprosessit.
Esimiesvastuun päättäminen ja esimiehen tavoitteiden selkeyttäminen tukevat esimiehen toimintatapoja –
esimies tietää mitä häneltä edellytetään, esimies toimii tavoitteiden mukaan ja esimiestä myös tuetaan
jatkuvasti. Erinomaisen yksinkertainen resepti, joka on jo kuudessa yrityksessä kymmenestä otettu
käyttöön! Lue lisää raportista sivulta 71
(https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/strateginen_hyvinvointi_2016_www.pdf )
Fakta 4 – johtajuus kukoistaa yhdessä ihmisten kanssa
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Kukaan esimies ei ole hyvä esimies ilman oman porukan tukea! Ihmisten tuki ja työyhteisön ilmapiiri ovat
esimiehelle elintärkeitä motivaation ja sinnikkyyden lähteitä. Henkilöstö ei ole pelkästään saajana, kyllä se
myös antaa! Lue lisää raportista sivulta 2
https://www.ossiaura.com/uploads/1/6/5/4/16543464/henkil%C3%B6st%C3%B6tuottavuuden_johtamine
n_arjessassa_2018.pdf
Henkilöstön tuki ei ole taikatemppu, se voidaan saavuttaa hyvällä työllä. Aineistojen tarkempi analysointi
nimittäin osoittaa, että kun ihmiset tietävät tavoitteensa ja tietävät omat vastuunsa, on esimiehen
henkilöstötuottavuus korkealla. Työn selkeys ja sujuvuus ovat esimiehen manageerauksen ydinasioita, jotka
siis hyvin tehtyinä tukevat paitsi henkilöstön, myös esimiehen omaa motivaatiota ja työn hallintaa.
Fakta 5. – esimiestyön kehittyminen tuo huikeita tuloksia
Esimiestyötä kehitetään koulutusten ja eritoten valmennusten ja coachingin avulla. Analyysini tästä osoittaa
mielenkiintoisen tuloksen: vasta esimiestyön kehittymisen erittäin hyvät tulokset heijastuvat muiden osaalueiden erinomaisiin tuloksiin.

Kuva 71. Esimiestyön kehittymisenmerkitys talouden ja henkilöstötuottavuuden osa-alueiden tulosten kehittymiseen.

Kuva 71 osoittaa sen, että erittäin positiivisia tuloksia esimiestyön kehittämisessä saavuttaneissa yrityksissä
saadaan erinomaisia tuloksia taloudessa, osaamisessa, sitoutumisessa ja työkyvyssä. Ja vastaavasti, kun
tulokset esimiestyön kehittämisessä oli hieman positiivisia tai pysyneet samana, ei erinomaisia tuloksia
juurikaan saavutettu.
Yritysryhmässä, jossa esimiestyön kehittymisen tulokset olivat erittäin positiiviset, 50 % yrityksistä saavutti
taloudessa erittäin positiivisia tuloksia. Hieman positiivisia tuloksia esimiestyössä saavuttaneista talouden
erinomaisen tuloksen saavutti vain 8 %. Kuvan aineisto on muuten 1429 organisaatiota – ei siis sattumaa!
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Fakta 6 – seuranta on osa johtamista
Esimies kaipaa tietoa omasta johtajuudestaan ja myös oman porukkansa tilasta – näin oletan tavoitteellisen
esimiehen ajattelevan. Alaisten vastaamana, miksei myös kollegojen ja oman esimiehen. Henkilöstökysely
ja 360-arvioinnit ovat tässä hyvä lähde.
Mutta on vuosittainen seuranta riittävä, tukeeko se esimiehen käyttäytymisen muutosta? Hyvä kysymys,
johon vastaisin ei! Tietoa oppimisen tueksi voidaan kerätä useammin, hyvä väline on
henkilöstötuottavuuden mittaus, jonka osana kartoitetaan myös esimiestoimintaa. Tämä on mainos – linkki
kyselyyn, jonka olen toteuttanut Vibemetrics Oy:n kanssa on tässä http://bit.ly/hti-ossiaura
Entä itseohjautuvat organisaatiot?
Pikku hiljaa yleistyvät itseohjautuvat ja osin ilman esimiestä toimivat organisaatiot ovat mielenkiintoinen
lisä suomalaiseen työelämään. Miten esimiestyö vaikuttaa, kun esimiehiä ei ole? Olen asiaa seurannut ja
asiasta myös keskustellut ja tulkintani on selkeä. Toisaalta itsejohtaminen korostuu ja toisaalta jokaisessa
itseohjautuvassa tiimissä on johtajuutta ilman virallista esimiesroolia.
Itseohjautuvassa tiimissä johtajuus vaihtelee tilanteen mukaan, joskus sen ottaa kokenein, joskus rohkein.
Taustalla on kuitenkin yllättävän kova manageeraus – jokaisen on tiedettävä, miten yrityksessä toimitaan,
mitkä ovat hyväksyttävät toimintatavat. Sama pätee luonnollisesti myös itseohjautuvuuteen. Niin ironiselta
kuin se tuntuukin, itseohjautuvuus edellyttää vahvaa kollektiivista manageerausta.
To conclude
Johtopäätökseni hyvästä johtajuudesta on selkeä, se edellyttää

•
•
•
•

hyvää ja jämäkkää ihmisten johtamista – selkeät toimintatavat
esimiesten tukemista – oman esimiehen toimesta
hyvää vuorovaikutusta oman porukan kesken – vastuu on myös henkilöstöllä
avointa ja kehittyvää asennetta jokaiselta esimieltä – koska esimiestyö on palvelutehtävä,
jossa voi joka päivä oppia jotain uutta
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Johdetaan #kokemusta! 26.9.2018
Linkki, Bonfire: https://www.bonfire.fi/johdetaan-kokemusta/
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johdetaan-kokemusta
Onko #kokemus jotain niin uniikkia ja henkilökohtaista, että sitä ei voi mitata ja sen kautta rationaalisesti
johtaa? Siinä tämän bloggauksen iso kysymys – koska ”What you measure -you manage!”
Työelämään, johtamiseen ja työyhteisön toimintaan liittyvässä keskustelussa #kokemus on usein kirjoitettu
sana. Tarkoitan tällä mm. #työntekijäkokemus, #henkilöstökokemus, #työpäiväkokemus,
#johtamiskokemus ja #asiakaskokemus – muutamia yleisempiä mainitakseni. Nämä kaikki ovat erittäin
perusteltuja ja tärkeitä asioita – mutta miten niitä johdetaan?
#kokemuksen alkulähteet osin historian hämärässä
Edellä mainitut #kokemukset ovat osin yleisesti käytettyjä, osin selkeästi jonkun henkilön lanseeraamia. En
ole eri sanojen historiaan syvällisesti perehtynyt, joten en osaa kaikista sanoista kunniaa oikealle henkilölle
kohdentaa. Sen toki tiedän, että Riitta Hyppänen on lanseerannut #työpäiväkokemus termin ja kuvannut
sen sisällön http://riittahyppanen.fi/rubiikki-tyopaivakokemus-ratkaisee/ Mielelläni otan vastaan
kommentteja eri #kokemus termien äideistä ja isistä – kommentoikaa blogissa ja somessa. Annetaan kunnia
heille, joille kunnia kuuluu!
#kokemus on tärkeä osa liiketoiminnan menestymistä
Kaikista #kokemuksista ollaan, aina omista näkökulmista sitä mieltä, että ne ovat tärkeä osa liiketoiminnan
menestymistä. On selvää, että hyvä #henkilöstökokemus tukee (tai edeltää) hyvää #asiakaskokemusta, ja
hyvä #johtamiskokemus on hyvän #työpäiväkokemuksen edellytys. Muitakin variaatioita on ja helppo olisi
vielä ketjuttaa nämä: #johtamiskokemus -> #henkilöstökokemus -> #asiakaskokemus. Ja tämän ketjun
jälkeen tulee sitten #liikevaihtokokemus, #käyttökatekokemus ja #liikevoittokokemus – jos pieni kevennys
sallitaan;)
Mutta miten #kokemusta johdetaan?
Kokemuksen johtaminen on mielenkiintoinen kokonaisuus? Mikä on kokemuksen tila nyt? Mitä se oli viime
vuonna? Mikä on tavoitteemme kokemuksen kehittämisessä? Mihin pääsimme? Miten kokemuksen
muutos vaikutti liiketoiminnan tunnuslukuihin? Nämä ovat kaikki perusteltuja kysymyksiä, joihin
johtamisen näkökulmasta tulisi saada vastaukset. Koska johtamisessa on kyse tiedon – jopa tiedon tulvan –
ymmärtämisestä ja sen kautta oikeiden päätösten tekemisestä.
Mitä se #kokemus on?
Mistä #työpäiväkokemus koostuu, miten se mitataan luotettavasti? Mikä on #henkilöstökokemus, onko se
sama kuin #työpäiväkokemus, vai jotain hieman muuta?
Kunkin kokemuksen mittaamisen ensimmäinen askel on määrittää, mistä se koostuu. Ja jos #kokemus on
vain ja ainoastaan kokemus, tulee päättää, miten se mitataan. Onko se numeraalinen vastaus nollasta
kymppiin, asiakaspalautteen NPS-kyselyn tapaan, vai onko se jotain muuta?
#asiakaskokemus NPS:llä – tarkennusta tarvittaessa
Asiakaspalautteen keräämisessä NPS on oivallinen väline, jonka tuloksia tulkitessa herää kuitenkin kysymys
”Mistähän tuo hyvä / huono palaute johtuu?”. Analysoin (ja bloggasin) B2B yrityksen asiakaspalautteen
juurisyistä (https://www.bonfire.fi/asiakashyoty-digista-vai-ihmisista/). Ja tulos oli selkeä: palvelutuottaja
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tekee minkä lupaa, henkilöstö tuntee tavoitteet ja työtavat – ja henkilöstöä johdetaan hyvin. Olkoot tämä
hyvä esimerkki tuossa yrityksessä, tuolla toimialalla ”Mitä se on?” kysymykseen vastaamisesta.
Case #henkilöstötuottavuus
Itse olen syyllistynyt #henkilöstötuottavuus ilmiön (en siis -kokemus...) määrittämiseen, mittaamiseen ja
analysoimiseen. Vuonna 2015 julkaistussa tutkimusraportissa määrittelimme Guy Ahosen ja Tomi Hussin
kanssa henkilöstötuottavuuden koostuvat motivaation, osaamisen ja työkyvyn tulona (katso tarkemmin
täältä https://www.ossiaura.com/henkilostotuottavuus.html ). Vuonna 2018 julkaisimme raportin Arjessa
yhtiöiden seurannasta. Nämä tutkimukset ja käytännön kokemukset osoittavat, että keskitason
henkilöstötuottavuusindeksi (HTI) on tasolla 50, heikko tasolla 35 ja erinomainen tasolla 62. Lisäksi
tiedämme, että johtajuuden ja kehittyminen nostaa HTI:tä 3-6 pykälää ja että kasvava HTI tuo kassaan lisää
euroja.
Entäs jos #kokemus on vain #kokemus
Yksi mahdollisuus on tietenkin se, että #kokemus säilyy ihmisten #kokemuksena, ilman rakentumisen
kaavaa ja mittaria. Silloin sen rationaalinen mittaaminen on mahdotonta ja sen kautta myös johtaminen –
ainakin minun mielestäni. Ei tiedetä nykytilaa, ei eilistä tasoa, eikä voida asettaa tavoitteita. Eikä tiedetä
kokemuksen yhteyttä liiketoiminnan tunnuslukuihin – tai toiseen kokemukseen. Ollaan helposti itse itseään
ruokkivassa päättelykehässä - #kokemus on tärkeää, koska se ON tärkeää... Ja tuohon kehään on vaikea
päästä mukaan, jos ei luontaisesti usko #kokemusta tärkeäksi.
Mitatkaa #kokemus numeroina!
Samaan kannustan kaikkia #kokemus -asiantuntijoita, mallit, kaavat ja numeraaliset viitearvot jakoon vaan!
Pitkällä tähtäimellä se on suomalaisen elinkeinoelämän etu.
Olkoot henkilöstötuottavuus esimerkki mittaamisesta – mittari, viitearvot ja yhteydet tutkittiin. Halusimme
selvittää henkilöstötuottavuuden todellista merkitystä ja siinä olemme alustavia tuloksia saaneet. Mutta
paljon on vielä selvittämättä, sen takia haluan jakaa avoimesti henkilöstötuottavuusindeksin laskukaavan –
eihän se muuten leviä (katso täältä www.ossiaura.com/henkilostotuottavuus ).
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Työkaari kantaa seminaari 8.9.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tyokaari-kantaa-seminaari
Tällä viikolla (4.9.2018) järjestettiin Työkaari kantaa seminaari, jossa esiteltiin yritysten kokemuksia
päättyvässä hankkeessa ja toisaalta viriteltiin ajatuksia kohti tulevaa. Työkaari kantaa (www.tyokaari.fi) on
työmarkkinajärjestöjen yhteinen hanke työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sen kautta työurien eheyttämiseksi
ja pidentämiseksi. Hankkeen päätoteuttaja on Teknologiateollisuus ry, tärkeitä kumppaneita ja hankkeen
osatoteuttajia ovat Metallityöväen Liitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry. Jatkossa
hanke panostaa tuottavuuden kasvattamiseen.
Minna Helle avasi
Seminaarin avasi uudessa roolissaan Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle, joka korosti
työkyvyn ja työhyvinvoinnin merkitystä tuottavuuteen ja yritysten kilpailukykyyn. Kilpailukyky on avain
suomalaisen elinkeinoelämän kasvuun ja uuden luomiseen. Helle korosti myös eri toimijoiden yhteistyötä;
avoimuus, luottamus ja toisten arvostus ovat yhdessä tekemisen lähtökohtia. Tästähän Helteellä on
kokemusta edellisessä tehtävässään valtakunnansovittelijana!
Hankkeella saavutettu hyviä tuloksia
Projektipäällikkö Kirsi Mäkelä kertoi hankkeen toteutuksesta ja saavutetuista tuloksista. paljon on tehty
koko maassa ja tuloksiakin saatu. Kyselyn mukaan esimiestyö oli kehittynyt 42 %:ssa yrityksistä, osaaminen
edistynyt 38 %:ssa ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen parantunut 55 %:ssa yrityksistä. Peräti 81
%:ssa yrityksistä oli opittu uutta eri-ikäisyydestä – eri-ikäisyyttä arvostetaan 79 %:ssa yrityksistä. Loistavia
tuloksia, jotka antavat hyvän pohjan tuottavuutta kehittävälle jatkohankkeelle. Pohjatyö on tehty hyvin!

Kuvassa hankkeen vetäjäporukkaa, vasemmalta Roni Jokinen, PRO, Anu Kaniin, YTH, Juha Pesola,
Teollisuusliitto ja Kirsi Mäkelä, Teknologiateollisuus.
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Neljä loistavaa yrityscasea ja tuloksia johtamisen merkityksestä käyttökatteeseen
Seminaari rakentui vahvasti yritysesimerkkien varaan. Kuulimme neljä esitystä, joissa valotettiin tehtyjä
hankkeita työnantajan ja työntekijöiden edustajien toimesta. Nostan tässä esiin mielestäni oleellisimmat
kohdat näistä esityksistä.
Outokumpu Metalli panostaa palautumiseen vuorotyössä
Outokummun Metalli Oy:n talouspäällikkö Soile Rissanen
ja pääluottamusmies Petri Kontkanen kertoivat vuorotyön
palautumisesta ja sen tukemisesta. Mielenkiintoinen oli
tiivistetty iltavuoroviikko, jossa työt tehtiin maanantaista
torstaihin perjantai-illan jäädessä vapaaksi. Systeemi oli
ollut käytössä ”aina”, joten palautumiseen panostaminen
oli vahvasti ”koodattu yrityksen dna:han”.
Iltavuoroviikon lisäksi muutkin työaikajärjestelyt tukevat
vuorotyön palautumista. Päivittäistä työaikaa voi
joustavoittaa esimiehen luvalla, lisäksi vapaapäiviä ja lomia
käytetään tietoisesti palautumisen tukemiseen. Tärkeä
rooli kokonaisuudessa on myös tietoiskuilla ja
omakohtaisella palautumisen analysoimisella.
Ensimmäisten työntekijöiden Firstbeat mittaukset on tehty
ja seuraavat odottavat analyyseja. Tarkka tieto oman
elimistön reagoinnista tukee aktiivisen palautumisen
toimintatapoja.

MSJ Cabin Oy:ssä kehitettiin työergonomiaa
MSK Cabins Oy:n työsuojelupäällikkö Teemu Suokko ja
pääluottamusmies Mathias Pukkila kertoivat tuottavuuden
kehittämisestä kokonaisvaltaisen työn ergonomian
kehittämisen kautta. Kehittämistyön tarpeen määritti
yrityksen globaali kilpailutilanne; vain paremmin tekemällä
pärjää. Osallistavan ergonomian avulla voidaan kehittää sekä
organisatorista, kognitiivista että fyysistä ergonomiaa – kyse
ei ole pelkästä fyysisestä ”oikein tekemisestä”.
Suokon ja Pukkilan konkreettinen esimerkki kertoi
kokoonpanon työtapojen – ja myös palkkausmallien
muutoksesta. Selvää oli tarve ja yhteisen tekemisen tärkeys,
haastavaa oli yhteistyön aito aloittaminen. Pukkila kuvasi
värikkäästi rooliaan työntekijöiden keskuudessa ”kaksi
vuotta vaan puhuttiin ja puhuttiin!”. Puhumisen jälkeen päästiin työhön kaikki ihmiset osallistaen:
yksilökeskeisestä, kuluttavasta urakkatyöstä siirryttiin joustavaan tiimityöhön. Kulttuurimuutos oli suuri niin
työntekijöille kuin esimiehillekin. Mutta tuottavuus kasvoi heidän tunnusluvuillaan 0,85:stä 1,18:aan –
prosentuaalisesti tuo on lähes 40 %:n kasvu!
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Osallistava ergonomia on hyvä kokonaistyöväline tuottavuuden kehittämiseen. Suokon sanoin siinä
tarvitaan johdolta sosioteknistä suunnistusvaistoa eli kykyä sovittaa sosiaalinen järjestelmä osaksi teknistä
järjestelmää. Ihmiset ovat siis oleellinen osa tuotantoa – ei se pelkällä teknologialla kehity! MSK Cabinin
hankkeessa saadut tulokset olivat hyviä henkilöstön, johdon ja yrityksen kannalta. Työhyvinvointi, työn
sujuvuus ja taloudellinen tuottavuus kehittyivät.
Valmet Technologies Oy panostaa tehoiskulla 53 vuotiaisiin
Valmet Technologies Oy:n HR Manager Paula Holmberg ja johtava
lääkäri Anne Onkila kertoivat Eteenpäin kaiken ikää ohjelmasta, jossa
53 vuotiaat ovat ”tehoiskun” kohteena. Ikäohjelma on laaja, mutta
alustus kohdistui pitkälti tähän 53 v ohjelmaan.
Tärkeä osa (mielestäni tärkein) ikäohjelmaa ovat 53 vuotiaiden ja sitä
vanhempien vuosittaiset 53+ keskustelut henkilön ja esimiehen
kesken. Keskustelun aiheina ovat fyysinen ja henkinen työkyky,
työurasuunnitelma, koulutus -ja kehittämistarpeet, tiedon ja
osaamisen siirto.
53 vuotiaat pääsevät kattavaan työterveyshuollon
terveystarkastukseen, jossa tarkastetaan kaikki työkykyyn vaikuttavat
asiat. Terveystarkastusta tuetaan hyvinvoinnin muutospoluilla,
hyvinvoinnin eri osa-alueiden tietopankeilla intranetissä.
Työn imu valmennukset ovat kolmas ikäjohtamisen osa-alue.
Valmennuksiin hakeutuvat yli 53 v henkilöt oma-aloitteisesti ja niissä
tuetaan työuran jatkumista monitahoisesti. Omien vahvuuksien ja taitojen tunnistaminen, elinikäinen
oppiminen ja sosiaalisten verkostojen hyödyntäminen.
Veo Oy - Ennakoiva työhyvinvoinnin johtaminen
Veo Oy:n HR Manager Jenna Jungerstam ja asentaja Karoliina
Alapiha kertoivat ennakoivasta työhyvinvoinnin johtamisesta.
Veo Oy tarjoaa automaatio- ja sähköistysratkaisuja energian
tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön sekä kotimaassa
että kansainvälisesti. Projektit ja prosessit ovat Veon
ydinosaamista, niinpä työhyvinvoinnin johtamisenkin
prosessit ovat perusteellisesti määritettyjä ja toteutettuja.
Veossa työhyvinvointi nähdään työn, työyhteisön, johtamisen
ja yksilön muodostamana kokonaisuutena, joka tukee
liiketoiminnan tavoitteita. Ennakoivassa työhyvinvoinnin
johtamisessa ydinasemassa on jokainen esimies. Esimiestyön
periaatteet tukevat työhyvinvointia positiivisesti, toki
poikkeamiin tulee myös puuttua. Tavoitteellisuus,
luottamuksellinen vastuun jakaminen, positiiviseen
keskittyminen ja itsensä johtaminen ovat esimiestyön piirteitä. Mutta tärkeää on myös puuttua
poikkeamiin alaisten työhyvinvoinnissa.
Esimiestyön rinnalla Veossa työhyvinvointia tuetaan HR:n, työsuojelun ja työterveyshuollon toiminnoilla.
Nämä kaikki muodostavat toimivan ennakoivan työhyvinvoinnin johtamisen kokonaisuuden.
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Johtamisella tuottavuutta – siis käyttökatetta!
Oma esitykseni pureutui johtamisen ja tuottavuuden yhteyteen. Olen asiasta jo muutamia kertoja
blogannut ja tulen ihan varmasti vielä bloggaamaan, joten tässä tiivistän sanomani yhteen kuvaan ja sen
tulkintaan. Alustukseni pohjautui Guy Ahosen ja Aalto-yliopiston kanssa tekemääni tutkimukseen
”Johtaminen ja tuottavuus”. Tutkimuksessa yhdistimme vuosina 2009-2016 keräämämme
teollisuusyritysten johtamiskäytänteet ja kyseisten yritysten tilinpäätöstiedot. Tutkittuja yrityksiä oli 225 ja
niiden liikevaihdon keskiarvo oli 91 M€ vuodessa.

Kuva 72. Käyttökatteen yhteys johdon päätösten ja jatkuvan kehittämisen tasoon teollisuusyrityksissä.

Kuvassa 72 on jaettu 225 yrityksen johtamis- ja kehittämiskäytänteet seitsemään luokkaan. Ensimmäinen
jako tapahtui johdon päätösten mukaan – kyse oli siis ihmisten johtamisen sisältöjen, tavoitteiden ja
suunnitelman päätöksistä, sekä työhyvinvoinnin huomioon ottamisesta mm. johdon strategiatyössä,
esimiesten koulutuksessa, työkuormituksessa ja ikäjohtamisessa. Parhaat yritykset tekivät päätökset
perusteellisesti ja heikoimmat eivät lainkaan – noin karkeasti yleistettynä.
Toinen jako yritysten kesken päätösten tason jälkeen oli jatkuvan kehittämisen mallin käytön säännöllisyys;
ylimmällä tasolla jatkuvaa kehittämistä käytettiin erittäin säännöllisesti ja alimmalla ei juuri lainkaan.
Tulokset olivat taloudellisen tuottavuuden, tai oikeammin kannattavuuden kannalta huikeita: parhailla
yrityksillä käyttökate oli 5 %-yksikköä parempi kuin toimialan mediaani; heikoimmilla se oli lähes 6 %yksikköä alempi! Keskitason yrityksen tunnusluvuilla (liikevaihto 91 M€, käyttökate 6,6 M€) ero on erittäin
suuri – käyttökatteessa heikoimmat sukelsivat 3,7 M€ ja parhaat nousivat 3,1 M€ keskitasoon nähden.
Hyvillä päätöksillä ja säännöllisellä kehittämistyöllä päästiin toimialan erinomaiseen tulokseen,
päättämättömyydellä ja kehittämättömyydellä ajauduttiin heikkoon taloudelliseen tulokseen.
Keskustelin tuloksista Työura kantaa hankkeen toteuttajien kanssa ja PRO:n Roni Jokisen kysymys
havahdutti minut selkeään totuuteen. Jokinen kysyi ”Miksi keskitason johtamisella saadaan keskitason
tulos?”, ja minä vastasin ”Keskitason johtamisella saadaan keskitason tulos!” Niin yksinkertaista se on,
vasta erinomainen johtaminen tuottaa erinomaisia tuloksia – ja vasta heikko johtaminen heijastuu
heikkoon tuloskuntoon.
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Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa 13.9.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/henkilostotuottavuuden-johtaminen-kunnissa
Kuntamarkkinat olivat taas tänään ja eilen (12-13.9.2018). Palaan viime vuoden tapahtumaan ja
Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa julkaisuun. Julkaisu tuli ulos tasan vuosi sitten. Julkaisu oli
reilun puolen vuoden yhteinen ponnistus, jossa oli mukana Kuntatyönantajat kustantajana, sekä kymmenen
kirjoittajaa. Julkaisu on osa Kuntatyönantajien Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt sarjaa - ja on
ladattavissa TÄMÄN linkin kautta https://www.kt.fi/publications/2018-002 .
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.

Kuva 73. Johtamisen ketju kunnissa.
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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 74 avulla.

Kuva 74. Malli kuntastrategian ja johtamisen ketjun kokonaisseurannasta.

Kuvan 74 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.
Vaikuttavuuden analysoiminen edellyttää koko toimintakentän ja kaikkien tulosten yhteistä
analysointia. Aikajänne vuosia.
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Mittarit kuntoon
Kuvan 74 mallin atomeiksi purkaminen on mielenkiintoista. Asiakaspalaute tukee siis
henkilöstötuottavuutta ja johtajuutta, jolloin näiden yhteyksien analysoiminen edellyttää kaikkien osaalueiden 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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Kasvun anatomia 13.10.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/kasvun-anatomia
Olen törmännyt viime aikoina useasti yritysten kasvun ja erityisesti kasvuhakuisuuden ilmiöön. Viimeksi
näin tapahtui Visman järjestämässä Työn uusi suunta tapahtumassa 11.10.2018, jossa Suomen Yrittäjien
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen (https://twitter.com/jmpentikainen ) kertoi vain 9%:n pk-yrityksistä
hakevan kovaa kasvua. Luvun pienuus kiinnosti minua kovasti ja niinpä kaivoin tutkimusdatani esiin.
HTJ-2018 tutkimuksesta valaistusta asiaan
Teen parhaillaan analyysia henkilöstötuottavuuden johtamisen käytänteistä ja siinä yhteydessä keräsimme
myös toimitusjohtajien näkemyksiä yritysten strategisista linjauksista. Strategista orientaatiota kartoitettiin
mm. kasvun (vai nykytilan säilyttäminen) ja uudistumisen (vai vakauden) suhteen. Kasvun vastaukset ja
niiden suhteuttaminen muuhun tutkimusaineistoon paljastaa kasvun anatomian – ainakin osittain.
HTJ-2018, Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus on jatkoa vuosina 2009-2016 tehdyille
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa (SHJ) tutkimussarjalle. Tutkijatiimissä ovat olleet Ossi Aura,
Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen.
Isot yritykset ovat kasvuhakuisempia kuin pienet
Ensimmäinen löydös kasvuhakuisuudesta liittyy yrityskokoon; pienistä (alle 50) yrityksistä joka kuudes
tähtää kasvuun, osin kasvuun tähtääviä on joka kolmas. Keskisuurissa (50-250) yrityksissä kasvuhakuisia on
joka neljäs, ja osin kasvuhakuisia lähes puolet yrityksistä. Isoista yrityksistä (yli 250) lähes 40 % tähtää
kasvuun ja osin kasvuun tähtääviä on hieman yli puolet.
Kasvuhakuisuus lisääntyy siis yrityskoon mukaan; tämä tuntuu loogiselta. Isoissa yrityksissä kasvu on
tärkeää, pienissä taas nykytilan säilyttäminen on varsin perusteltu päätös. Suomen yritystoiminnan
kehittymisen kannalta tämä on tietysti heikko tilanne – ja linjassa Suomen Yrittäjien selvitysten kanssa.
Hyvä taloudellinen tilanne innostaa kasvamaan
Tutkimuksessa kartoitimme yritysten taloudellista tilaa nyt ja seuraavien 2-3 vuoden aikana. Tulos
kasvuhakuisuuden suhteen oli selkeä: kasvu edellyttää hyvää taloustilannetta ja hyvää arviota
tulevaisuuden tilanteesta. Tulos kuvassa 75.

Kuva 75. Kasvuun tähtäävien vs. nykytilan varmistavien yritysten taloudellinen tila nyt ja arvio 2-3 vuoden kuluttua.
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Kasvuun tähtäävistä (kasvuun tähtäävät ja osin kasvuun tähtäävät) yrityksistä 67 %:lla taloustilanne oli
tutkimushetkellä erinomainen tai hyvä, kun luku nykytilan varmistavilla yrityksillä oli 45 %. Tulevaisuuden
talousnäkymissä ero oli jopa suurempi, kasvuun tähtäävistä 78 % ja nykytilan varmistavista 41 % arvioi
taloudellisen tilan 2-3 vuoden päästä hyväksi tai erinomaiseksi. Tuntuu loogiselta – hyvästä tilasta on
helpompi tähdätä kasvuun, kuin huonosta.
Kasvuhakuiset uudistuvat – ja hakevat voittoa
Kasvun anatomia perusteellisempi analysoiminen nostaa esiin osin itsestään selvyyksiä ja osin yllätyksiä.
Toimitusjohtajien kysymyspatterissa oli kasvuhakuisuuden ohella kysymykset uudistumisesta (tai
vakaudesta), voiton maksimoimisesta (tai muiden arvojen korostamisesta) ja johtajavetoisuudesta (tai
henkilöstön osallistamisesta). Tulokset kuvassa 76.

Kuva 76. Kasvuhakuisuuden yhteydet uudistumishaluun, voiton maksimointiin ja johtajavetoisuuteen.

Kuvan 76 itsestään selvyys on kasvuhakuisuuden ja uudistumishalun yhteys; 71 % kasvuhakuisista haluaa
uudistua ja nykytason varmistavista yrityksistä 79 % tähtää vakauteen. Sama asia vähän eri tavalla
kysyttynä.
Voiton maksimoinnin suhteen nähdään, että kasvuhakuiset yritykset tähtäävät ensisijaisesti taloudelliseen
voittoon, vain 16 % kasvuun tähtäävistä yrityksistä haluaa saavuttaa muita arvoja (siis voiton sijasta).
Nykytason varmistavilla yrityksillä tilanne on toisenlainen; niistä 4 % tähtää voiton maksimointiin ja 42 %
muiden arvojen toteutumiseen. Kasvu on siis voittoa!
Johtajavetoisuuden osalta tulokset eroavat jonkin verran. Kasvuhakuisista yrityksistä joka viides korostaa
johtajavetoisuutta ja kaksi viidestä henkilöstön osallistamista. Nykytasoon tyytyväisistä yrityksistä yksikään
ei usko johtajavetoisuuteen ja kaksi kolmesta korostaa henkilöstön osallistamista. Tämä tuntuu minusta
hieman yllättävältä, oletin että ainakin osa nykytasoon tyytyväisistä yrityksistä olisi johtajavetoisia.
Kasvuhakuisilla korostuu asiakas enemmän
Yksi osa tutkimusta oli liiketoimintastrategian osa-alueiden priorisointi. Kysytyt osa-alueet olivat
liiketoiminnallinen kilpailukyky, tuotantoon / palveluun liittyvät seikat, asiakkaat ja heidän asettamat
vaatimukset, kilpailutilanne markkinoilla ja siihen vastaaminen, rahoitus ja muut toiminnan resurssit, sekä
henkilöstö ja sen suorituskyky. Näistä kasvuhakuisuuden suhteen ainoat erot olivat asiakkaiden ja
rahoituksen tärkeydessä.
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Kuva 77. Kasvuhakuisuus on yhteydessä asiakasvaatimusten tärkeyteen ja rahoituksen vähempään tärkeyteen, verrattuna nykytilan
varmistaviin yrityksiin.

Kuvan 77 esittämät tulokset ovat jälleen osain odotettuja, osin yllättäviä. Odotettu tulos – ainakin minulle –
oli kasvuhakuisten yritysten vahva strateginen asiakassuuntautuneisuus. 69 % kasvuhakuisista linjasi
asiakkaat tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi asiaksi strategiassa – nykytasoon tyytyväisissä yrityksissä
luku oli 42 %.
Rahoituksen ja muiden resurssien suhteen tulos oli yllättävä, kasvuun tähtäävistä 10 % koki sen
tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi strategian osa-alueeksi, kun luku nykytason ylläpitäjillä oli 25 %.
Tulos on yhteydessä kuvassa 75 esitettyyn taloudellisen tilaan. Kun talous on kunnossa, ei se nouse
strategian painotuksissa kovin korkealle.
Olin luonut itselleni mielikuvan kasvuyrityksistä liikaa startup -yritysten kautta, niissähän ideat ovat
rautaiset, mutta talous kehno. Näin rahoitus olisi korostunut enemmän strategiassa. Tutkimukseemme
osallistui kuitenkin pääosin ”tavallisia yrityksiä”, joilla kasvuun hyppääminen pohjautuu hyvään nykytilaan.
Kasvu edellyttää hyvää taloutta ja tähtää taloudellisen voiton kasvuun
Yhteenvetona kasvun anatomiasta voidaan tämän tutkimuksen mukaan sanoa, että kasvu edellyttää hyvää
taloudellista tilaa ja kasvulla tähdätään taloudellisen tuloksen paranemiseen. Ihan rationaalista yrityksen
kehittämistä, jossa hallituksen ja toimitusjohtajan fokus on toiminnan taloudessa.
Kun tähän rationaalisuuteen lisätään asiakkaat, on kasvun anatomia valmis! Hyvä talous, voiton tavoittelu
ja asiakas fokuksessa – siinä se on!
Isossa kuvassa kasvuhakuisuus, ihmiset ja osallistavuus korostuvat
Kuvien 75-77 tuloksissa on verrattu kasvuhakuisten ja nykytilaa varmistavien yritysten linjauksia, näin
saadaan hyvä kuva kasvuhaluisuuden peruselementeistä. Kun tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena
kaikkien vastaajien tulosten mukaan, tulos on erittäin positiivinen. Yli 60 % yrityksistä on kasvuhakuisia,
ainakin osin.
Kuva 78 yhdistää kasvuhakuisuuden ihmisten ja ilmapiirin arvostukseen ja osallistavan johtamiseen. Tilanne
on hyvä!
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Kuva 78. Kasvuhakuisuuden vs. nykytason varmistavan orientaation sekä ihmisten ja ilmapiirin sekä osallistavan johtajuuden
tärkeyden osuudet kaikista yrityksistä.

Kuva 78 osoittaa, että 44 % yrityksistä tähtää kasvuun ja pitää ihmisiä ja ilmapiiriä tärkeänä! Vastaavasti
meillä on 39 % sellaisia yrityksiä, jotka tähtäävät kasvuun ja kokevat osallistavan johtamisen tärkeäksi.
Minä pidän näitä tuloksia aivan erinomaisen hyvinä!
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Tuottavuus finassialalla 25.10.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tuottavuus-finassialalla
Eilen (24.10.2018) julkaistiin Digisti työn imuun? tutkimus työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteydestä
finanssikonserni Nordeassa. Korkeatasoisen tutkimuksen tekijätiimi oli kova –työhyvinvoinnissa osaajat
olivat Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulusta ja talousvaikutusten osaaminen tuli Aalto-yliopiston
Kauppakorkeakoulun Tieto- ja palvelujohtamisen laitokselta.
Ainutlaatuinen asetelma henkilötason työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhdistämisessä
Kansainvälisestikin ainutlaatuista tutkimuksessa oli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhdistäminen. Tämä
tapahtui työhyvinvointikyselyn vastausten ja henkilökohtaisten myyntitulosten yhdistämisellä
pankkineuvojilla, varainhoitajille ja 24/7 palveluneuvojilla Nordean pankki- ja vakuutusliiketoiminnassa.
Odotetut tulokset – työnimu nostaa ja uupumus laskee tuottavuutta
Tutkimuksen tulokset olivat odotetut: työnimu nostaa ja uupumus laskee tuottavuutta. Tuottavuus
laskettiin eri ammattirooleissa työajan ja työn tuotosten mukaan, tarkempi kaava löytyy tutkimusraportin
sivulta 36 (Lataa tutkimus täältä: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34429). Olen yhdistänyt
tulokset kuvaan 79.

Kuva 79. Uupumiskokemusten ja työn imun yleisyyden yhteydet työn tuottavuuteen.

Työrooli vaikuttaa työhyvinvoinnin merkitykseen
Kuva 79 osoittaa työroolin merkityksen uupumuksen ja työn imun tuottavuusvaikutukseen.
Pankkineuvojilla eroja tuottavuudessa ei juuri ollut, mutta varainhoitajilla ja 24/7 -palveluneuvojilla oli.
Mitä intensiivisempää ja henkilökohtaisista kyvykkyyksistä kumpuavaa työ oli, sitä enemmän koettu työn
imu nosti tuottavuutta. Vastaavasti uupumuksen kokemuksen laskivat tuottavuutta. Tulokset ovat
erinomaisen loogisia, niinhän se menee, että hyvä vire tuo työhön fiilistä ja tuloksia. Lisää loogisia tuloksia
saatiin mm. teknologia- ja johtamiskokemusten yhteyksistä työn imuun ja sen kautta tuottavuuteen.
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Johtamiskokemus vaikuttaa työn imuun
Tutkimus nosti esiin monia työn imuun ja uupumukseen vaikuttavia tekijöitä, joista nosta lyhyesti esiin
teknologian ja kuvan kera johtamiskokemuksen.
Teknologian suhteen tutkijat tekevät seuraavan yhteenvedon: Mitä hyödyllisemmäksi teknologia koettiin
asiakastyössä, sitä enemmän koettiin työn imua. Mitä enemmän teknologian koettiin kuormittavan työssä,
sitä todennäköisempää oli uupumusasteisen väsymyksen kokeminen. Kokemus teknologian hyödyllisyydestä
ja teknologiakuormitus työssä olivat työhyvinvoinnin kautta yhteydessä työn tuottavuuteen.
Johtamiskokemuksia kartoitettiin tutkimuksen kyselylomakkeella tunnustuksen ja palautteen,
vuorovaikutuksen avoimuuden ja tiimin yhteistyön sujuvuuden suhteen. Esimerkiksi vuorovaikutuksen
avoimuus tuki työn imua ja vähensi uupumusta varainhoitajien ammattikunnassa. Työn imulla puolestaan
oli positiivinen yhteys työn tuottavuuteen.

Kuva 80. Johtamisen vuorovaikutuksen avoimuuden yhteyttä työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen varainhoitajan tehtävässä.

Ansiokas tutkimus – esitykseni jatkoaskelmille!
Digisti työn imuun? tutkimus on tosi ansiokas ja tulokset ovat mielenkiintoisia. Joitakin jatkoaskelmia
haluan kuitenkin nostaa esiin.
Työn tuottavuus on tässä tutkimuksessa analysoitu henkilötasolla. Yleensä tämä ei ole mahdollista, jolloin
tiimi- tai kustannuspaikkatason tuloslaskelma luo pohjan tuottavuuden analysoimiselle. Yhdessä Guy
Ahosen ja Tomi Hussin kanssa mallinsimme tähän tarkoitukseen Henkilöstötuottavuusarvon, joka on
käyttökatteen ja henkilöstökustannusten suhde henkilöstökustannuksiin. Eritoten yritysten välisissä
vertailuissa samalla toimialalla tämä tunnusluku toimii hyvin.
Missä on johtaminen? Työhyvinvointia – tai henkilöstötuottavuutta, työpäiväkokemusta, jne – mitataan
yleisesti henkilöstökyselyjen avulla, niin tässäkin tutkimuksessa. Näin saadaan ansiokasta tietoa ihmisten
kokemuksista mm. teknologia kuormittavuudesta tai johtamisen avoimuudesta. Mutta näiden ilmiöiden
johtamista ei selvitetä! Ja johtamisella tarkoitan tässä ihan perus-managementtiä; päätetyt tavoiteet,
toimintavastuut, kehittämisprosessit ja mittarit.
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Tämänkin tutkimuksen yksi alakysymys voisi olla ”Miten on johdettu johtamisen vuorovaikutuksen
avoimuutta yksiköissä?” Oman tutkimustiimini työssä tämä on ollut fokuksessa jo vuodesta 2009 alkaen, ja
viimeaikaiset löydökset osoittavat esimerkiksi johdon päätöksillä olevan suuren merkityksen käyttökatteen
tasoon (esimerkki oheisen bloggauksen lopussa https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tyokaarikantaa-seminaari). Edelleen olemme havainneet, että johdon päätöksillä on vahva merkitys esimiesten
toimintaedellytyksiin ja esimiestyön tasoon.
Ollaanko henkilöstömittauksissa historian vankeja? Tässä tutkimuksessa, niin kuin yleensä,
työhyvinvointia kartoitettiin yhdellä kyselyllä. Yritysten operatiivisessa henkilöstötyössä vastaava ilmiö
näkyy vuosittaisena henkilöstötutkimuksena. Kartoitus kerran vuodessa – ollaanko tässä
paperilomakkeiden historian vankeja? Tehdään suuritöinen kysely kerran vuodessa ja sen pohjalta
mietitään kehittämisprojekteja – niinhän se menee.
Tässä voitaisiin ottaa iso askel eteenpäin:

•
•
•
•
•

päätetään yrityksen strategian toteuttamisen edellyttämät ihmisten kyvykkyydet
päätetään näille kyvykkyyksille tavoitteet – ja niitä mittaavat mittarit
sovitaan yhdessä eri toimijoiden vastuut kehittämistyössä
seurataan kyvykkyyksien muutoksia synkassa liiketoiminnan tunnuslukujen kanssa
analysoidaan muutoksia, lasketaan vaikuttavuutta ja opitaan johtamaan ja tekemään asioita
paremmin

Kyse on johtamisen ketjusta

Olen piirtänyt – tutkimustulostemme pohjalta – oheisesta viiden kohdan listasta johtamisen ketjun. Lisää
aiheesta löydän kotisivultani https://www.ossiaura.com/johtamisenketju.html
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Motivaation taustalla on työ – ja hyvä management 1.11.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/motivaation-taustat
Motivaatio työssä ja työhön on oleellinen osa henkilöstötuottavuutta ja sen kautta hyvää asiakaspalvelua ja
taloudellista tulosta. Motivaatio on siis tärkeä – mutta usein se mielletään jotenkin abstraktiksi ja vaikeasti
hahmotettavaksi. Lisäksi motivaation havainnoimista – myös johtamista ja mittaamista haastaa se, että se
on jokaisen oma näkemys tai tunnetila. Kysymällä se kuitenkin selviää.
Arjessa yhtiöissä motivaatio on kunnossa!
Olen päässyt tekemään henkilöstötuottavuusanalyysin Arjessa yhtiöille (www.arjessa.fi ) neljä kertaa
vuodesta 2015 alkaen. Analyysin fokus on ollut henkilöstötuottavuuden johtamisessa ja sen yhteydessä
taloudelliseen suorituskykyyn. Vuosien 2015-2017 seurannasta kirjoitin yhdessä Guy Ahosen ja Tomi Hussin
kanssa julkaisun, joka on ladattavissa kotisivuillani (linkki).
Motivaatioasian selkeyttämiseksi otin nyt tarkasteluun ihmisten motivaation ja siihen vaikuttavat tekijät –
niin ja muutokset näissä. Henkilöstötuottavuusindeksin laskemisessa olemme käyttäneet motivaatiossa
(työnantajaan sitoutumisen lisäksi) kysymystä työn innostavuudesta. Tutkimuskäytössä olevien laajojen
tausta-aineistojen mukaan työn innostavuus jakaantuu suomalaisissa yrityksissä kuvan 81 mukaan.

Kuva 81. Työn innostavuuden jakauma yritystasolla, sekä Arjessa sijoittuminen.

Kuva 81 kertoo, että työn innostavuuden kysymyksen yritysarvojen keskiarvo on 3,72 ja jakauma 2,5:stä
4,6:een. Kuvasta nähdään myös Arjessan sijoittuminen kohtaan erinomainen miinus. Henkilöstön keskiarvo
oli tasolla 4,15 ja esimiesten ja johdon tasolla 4,55 – tuo ero on varsin tavanomainen ja kumpuaa työn
itsenäisyydestä ja tavoitteellisuudesta.
Motivaatio rakentuu työn merkityksellisyyden ja kehittämisen varaan
Laaja henkilöstökysely antaa mahdollisuuden motivaation (työn innostavuuden) syiden analysoimiseen;
korrelaatio- ja regressioanalyysilla voidaan selvittää työn innostavuuteen vaikuttavat tekijät. Arjessa
yhtiöiden tapauksessa käytössäni oli 50-60 työyhteisön vuosittaiset tulokset ja niiden muutosanalyysit. Olen
tiivistänyt analyysien tulokset kuvaan 82.
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Kuva 82. Työn innostavuuteen ja sen muutokseen vaikuttavat tekijät

Kuva 82 vaatii muutaman selityksen sanan! Ensinnäkin kuva osoittaa, että työn innostukseen vaikuttavat
vahvasti työn merkityksellisyyden, mielenkiintoisuuden ja monipuolisuuden tunne sekä aktiivinen työn ja
itsensä kehittäminen. Voidaan sanoa, että
merkityksellinen, aktiivisesti kehitettävä työ on motivaation perusta!
Työn sisällön ja kehittämisen kokonaisuus korreloi työn innostavuuteen tasolla r=0,70, ja muutosten
korrelaatio oli vieläkin korkeampi r=0,74.
Luottamus johtoon ja esimiesten management -kyvykkyys tukevat motivaatiota
Toinen mielenkiintoinen tulos kuvassa 82 on johdon nauttiman luottamuksen ja esimiesten johtamisen
kyvykkyyden suuri merkitys motivaatioon. Nämä asiat korreloivat työn innostavuuteen vuosianalyyseissa
tasolla r=0,59 – r=0,60 ja muutosanalyysissa tasolla r=0,44 – r=0,45. Tunne luottamuksesta tukee
motivaatiota vahvasti ja tuon tunteen muutos heijastuu motivaatioon melko vahvasti.
Mielenkiintoista analyysissa on esimiestyön tulokset – perus johtamisen (managementin) merkitys nousi
motivaation tason kannalta tärkeämmäksi kuin leadership -kyvykkyydet. On siis tärkeämpää, että esimies
tuntee käytännön asiat hyvin ja organisoi työn sujuvasti – ja sitten on toiseksi tärkeämpää, että esimies
tukee, kuuntelee, kannustaa. Usein kuulee sanottavan, että esimiehen tuki ja fiilis ovat tärkeimpiä
motivaation kannalta, mutta tässä analyysissa työn tekemiseen liittyvät johtamisen kyvykkyydet nousivat
tärkeimmiksi. Voidaan siis sanoa hieman sarkastisesti, että
esimiehen tulee ensisijaisesti olla työn ja organisoinnin ammattilainen, vaikka ei kannustavasta
leadershipistä haittaakaan ole!

Sivu 124
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Mitä opimme tästä
Olen usein besserwisseröinyt blogikirjoitusteni lopussa ja teen sen taas. Tulokset ja niiden tulkinnat antavat
aihetta seuraaviin pointteihin:

•
•
•

motivaation ydin on merkityksellisessä, sujuvassa ja aikaansaavassa työssä. Ei siinä
sirkushuveja tarvita.
luottamus johtoon rakentaa vahvasti motivaatiota – tämän luottamuksen johto ansaitsee joka
päivä erikseen.
esimiesten tulee hallita työ ja sen organisointi hyvin, sen päälle kannustava leadership tuo
lisäarvoa. Ei tässä sirkustirehtöörejä tarvita.

Lopuksi Arjessa toimitusjohtajan viesti
Arjessa porukalla motivaatio on siis huipputasoa, kuten henkilöstötuottavuus kokonaisuudessaankin. Yksi
tärkeä tekijä taustalla on johdon asenne ja molemminpuolinen tuki asialle. Toimitusjohtaja Pasi Kohtala
sanoi sen vuosien 2015-2017 seurantatutkimuksen julkaisussa näin: ”Keskeisenä ajatuksenamme on ollut
ajatus siitä, että jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään työyhteisöön ja välittävään esimieheen. Samalla
jokaisella on velvollisuus ja vastuullisuus, vastavuoroisuus huolehtia omasta työyhteisöstä ja työkavereista.”
Tuohon ei ole mitään lisättävää – ja tulokset puhuvat puolestaan!
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Johtamisen päätökset tuovat rahaa! 8.11.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/paatoksilla_euroja
Olen yhdessä Guy Ahosen, Juhani Ilmarisen ja Tomi Hussin kanssa tehnyt Strategisen hyvinvoinnin
johtamisen tutkimussarjaa vuodesta 2009 alkaen. Tänä vuonna tutkimuksen nimi muuttui
Henkilöstötuottavuuden johtamiseksi – ja mukaan otettiin yritysten eurot julkisten tilinpäätöstietojen
kautta.
Tule aiheesta bloggaamaan vielä monta kertaa – ja raporttikin valmistuu joulukuussa. Mutta tässä yksi
tärkeimmistä perustuloksista kaikille henkilöstötuottavuudesta tai yleensä yritysten tuloksentekokyvystä
kiinnostuneille.
Uusi tutkimus yhdistää johtamisen ja kannattavuuden
Tutkimuksen perusasetelma oli selkeä: miten henkilöstöön liittyvät johtamisen päätökset ja käytänteet
vaikuttavat taloudelliseen suorituskykyyn? Johtamiskäytänteissä kartoitimme kyselytutkimuksella
henkilöstötuottavuuden ja työhyvinvoinnin peruspäätöksiä ja eri prosessien toteuttamisen aktiivisuutta.
Talouden osalta yksi tärkeimmistä muuttujista oli käyttökateprosentti, jota jokaisen yrityksen osalta
vertasimme TOL3-tason alatoimialan keskitasoon, mediaaniin. Näin käyttökate – ja nimenomaan sen ero
toimialaan %-yksikköinä kuvaa hyvin yrityksen kannattavuutta.
Johtaminen on selkeää – se on päätöksiä!
Olemme tutkimuksissamme laskeneet kokonaisindeksin johtamisen tasosta, nyt kutsumme sitä
tutkimuksen muuttuneen nimen mukaan Henkilöstötuottavuuden johtamisen indeksiksi, HTJI:ksi. HTJI
koostuu johtamiskäytänteiden pisteytyksestä ja se on sitä suurempi mitä paremmin johtaminen ja
kehittämisprosessit toteutetaan.
Kolmeen tasoluokkaan jaettuna johtamisen peruspäätökset eroavat selkeästi, kuten kuva 83 osoittaa.

Kuva 83. Henkilöstötuottavuuden johtamisen peruspäätösten tehneiden yritysten osuudet kolmessa johtamisen tasoluokassa.
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Alimmassa johtamisen tasoluokassa peruspäätösten tehneiden yritysten osuus on keskimäärin 12 %.
Tavoitepäätöstä ei ollut tehnyt yksikään yritys, suunnitelma oli 14 %:lla, esimiesrooli 6 %:lla ja mittarit 28
%:lla. Alimmassa tasoryhmässä oli 32 % yrityksistä. Keskitason yrityksillä (39 % yrityksistä) päätöksen eri
osa-alueillatehneitä firmoja oli keskimäärin 32 %, ja ylimmällä tasolla 75 %. Ylimmän tason yrityksiä oli 29 %
kaikista yrityksistä.
Johtamisen tasoluokkien jako perustuu siis laajaan kyselyyn, mutta peruspäätösten tekeminen heijastuu
kaikkeen muuhunkin. Kun päätös esimiesroolista on tehty, tehdään esimiestyöhön liittyvät prosessit
tehokkaammin, jne.
Johtamisen peruspäätökset tuovat käyttökatetta!
Kuvassa 83 kuvattujen tasoluokkien yritysten taloudellinen suorituskyky erosi huomattavasti. Huonosti
johdetuissa yrityksissä käyttökate jäi kolme %-yksikköä alle toimialan mediaanin, kun hyvin johdetuissa
yrityksissä se oli saman kolme %-yksikköä yli mediaanin.

Kuva 84. Johtamiskäytänteiden yhteys yritysten käyttökatteeseen.

Tulos toi siis selkeä kaavan: hyvällä johtamisella +3%-yksikköä, huonolla -3%-yksikköä. Keskitason tulos
+1,5%-yksikköä yli toimialan mediaanin kuvaa sitä, että tutkimukseen vastasi keskimäärin hieman
paremmin suoriutuvat yritykset. Toki sekä käyttökatteiden että yritysten omien talouden tilan arvioiden
mukaan myös huonosti pärjääviä yrityksiä oli tutkimusaineistossa mukana.
Paljonko on 3%-yksikköä?
Kuvan 84 käyttökatteen erot ovat plus/miinus kolme %-yksikköä. Mutta kuinka paljon se on? Tähän
saadaan vastaus, kun tarkastellaan tutkimusaineiston yritysten talouden lukuja tarkemmin. Vajaan kahden
sadan yrityksen liikevaihdon keskiarvo oli 33M€ vuodessa ja käyttökate vastaavasti 2,8M€, joka vastaa 8,6%
liikevaihdosta. Tuloksen mukaan huonosti johdettujen yritysten käyttökate oli siten 5,6% ja hyvien 11,6%
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liikevaihdosta. Tämä tuo huikeat erot käyttökate-euroihin; heikosti johdetussa firmassa miinusta tulee
miljoona ja hyvin johdetussa taas tulee miljoona plussaa!

Kuva 85. Johtamiskäytänteiden tason yhteys käyttökate-euroihin tutkimuksen keskiarvoyrityksen mukaan laskettuna.

Miljoona vähemmän tai miljoona enemmän käyttökatetta tarkoittaa ±35%:n eroa keskitason
käyttökatteeseen. Voitaisiin hieman pyöristää lukuja keskimäärin reilun 150 henkilön yrityksissä – hyvällä
johtamisella miljoona lisää käyttökatetta – huonolla miljoona vähemmän. Toimitusjohtaja valinta haluaako
käyttökatetta kaksi, kolme vai neljä miljoonaa!
Hyvä johtaminen on järjestelmällisen työn tulosta
Nyt esittämäni tulokset ovat selkeydessään hämmästyttäviä – voiko pelkkä johtaminen tuoda miljoonien
eron käyttökatteeseen? Tulosten mukaan voi, mutta taustalla on toki laaja kokonaisuus. Hyvin johdetuissa
yrityksissä kaikki toimii hyvin; vastuut ovat selkeä, esimiestyöhön panostetaan, jne. Henkilöstö, osaaminen
ja hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa – niin yksinkertaista se on!
Tämä tekee asiasta myös haasteellisen; tuohon tilaan pääseminen edellyttää monen vuoden
järjestelmällistä työtä. Peruspäätökset tulee tehdä liiketoimintalähtöisesti ja sen jälkeen vyöryttää osaalueet kaikkiin prosesseihin. Tarkoitan tällä sitä, että johdetaan ja kehitetään liiketoiminnan edellyttämiä
kyvykkyyksiä, niiden pohtiminen ja päättäminen on hyvä ensimmäinen askel. Tällöin tiedetään, mitä
johdetaan – ja sen jälkeen voidaan päättää tavoite.
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Tuoko osaamisen johtaminen tulosta? 1.12.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/tuoko-osaamisen-johtaminen-tulosta
Olen viime viikot kirjoittanut uusimman tutkimuksemme Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018
raporttia. Tutkimus on seurantaa vuonna 2009 alkaneelle strategisen hyvinvoinnin johtamisen
tutkimussarjalla, jota olen tehnyt yhdessä Guy Ahosen, Tomi Hussin ja Juhani Ilmarisen kanssa. Nyt
täydensimme tutkimusta ottamalla mukaan osaamisen johtamisen ja eurot! Niinpä rohkenemme kutsua
tutkimusta tuolla nimellä - Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018.
Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintatavat kartoitettiin
Osana laajaa johtamiskäytänteiden ja kehittämisprosessien kyselyä kartoitimme myös osaamisen
johtamiseen ja kehittämiseen liittyvät toimintatavat. Kysymyspatteristo sisälsi kuusi kysymystä ja kaikkien
vastaajien yhteenveto on kuvassa 86. Tutkimukseen vastasi muuten vajaa 200 yritystä, jotka työllistivät 201000 henkilöä.

Kuva 86. Osaamisen johtamisen ja kehittämisen toimintojen aktiivisuus.

Kuvan 86 viesti on selkeä: vielä on paljon kehitettävää. Osaamiskartoitukset – joista kaikki alkaa – tehdään
hyvin alle puolessa yrityksistä. Pitäisihän osaaminen sekä alan yleisten että yritysten strategian
edellyttämien vaatimusten mukaan kartoittaa kaikilta – mistä se kehittäminen muuten alkaisi? Toisaalta
kun katsotaan aktiivisia osaamisen kehittämisen toimia, ei se kaikilla alakkaan!
Hämmästyttävää on myös osaamiskartoitusten ja kehittämistoimien korreloimattomuus. Työssä oppimista
ja työnkiertoa harrastetaan ilman kunnollisia osaamisvaatimusten kartoituksia. Yrityksen ulkopuolella
tapahtuvaa jatkokoulutusta sentään linjataan osaamiskartoitusten mukaan.

Sivu 129
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Miten osaamisen johtaminen näkyy talouden tunnusluvuissa?
Yrityksissä osaamisen kehittäminen on tärkeää, mutta ei se itsetarkoitus ole. Toiminnan kehittämiseen ja
taloudellisen tuloksen kestävään parantamiseen sillä tulee tähdätä. Onneksi tutkimusaineistomme antoi
mahdollisuuden tämän asian analysoimiseen – Faktaa pukkaa!
Eri osaamisen johtamisen toiminnoista ainoastaan strategisen osaamisen kartoittamisella oli positiivinen
yhteys talouslukuihin. Tässä tutkimuksessa käytämme taloudellisen kannattavuuden tunnuslukuna
yrityksen käyttökateprosenttia suhteessa kilpailijoihin. Tieteellisemmin ilmaistuna on kyse
käyttökateprosentin ero toimialan mediaaniin – ja toimiala on tässä tutkimuksessa todella ja
kilpailijakuntaa vastaava alatoimiala.

Kuva 87. Strategian vaatiman osaamisen kartoittamisen laajuuden yhteys käyttökatteeseen.

Kuvan 87 tulkinta on selkeä – kun strategian vaatima osaaminen kartoitetaan koko henkilöstöltä, tehdään 5
%-yksikköä parempaa tulosta kuin kilpailijat!
Ja toinen tulkinta on vastakkainen – kun strategista osaamista ei kartoiteta lainkaan, tai kartoittaminen
kohdistuu korkeintaan puoleen henkilöstöstä, tehdään kilpailijoita heikompi tulos!
Jos vielä konkretisoin tuon 5 %-yksikön euroiksi: tutkimuksen keskiarvoyrityksen liikevaihto oli 33M€ ja
käyttökate-% 8,6 %. Kuvan 84 parhaassa ryhmässä käyttökate oli siis 13,7 % ja tuo tarkoittaa, että
käyttökatetta kertyy keskivertofirman 2,8M€:n sijaan 4,5M€. Siis 1,7M€ - tai 59 % enemmän – kuinka vain
haluatte sen kuulla. Kelpaisi varmaan jokaisen yrityksen hallitukselle – ja miksei omistajillekin.
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Mutta ei osaamisen johtaminen itsestään synny
Kuvan 87 tulos on huikea ja tuntuu siltä, että noinhan kaikkien yritysten kannattaa toimia. No, eivät toimi ja
taustalla on yksinkertaisesti johtamisen kokonaislaatu. Siis managementin, ja erityisesti
henkilöstötuottavuuden managementin.
Osaamisen johtaminen on osa kokonaisuutta, ja niinpä strategisen osaamisen kartoittaminen on
yleisempää yrityksissä, jotka ovat päättäneet tavoitteet, tehneet kokonaissuunnitelman ja päättäneet
mittarit ihmisten kehittämiselle. Ja kun nämä kaikki tehdään osana johdon strategiatyötä, aktivoituu koko
toiminta. Esimerkiksi strategisen osaamisen kartoittaminen, kuten kuva 88 osoittaa.

Kuva 88. Strategisen osaamisen kartoittamisen laajuus johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen mukaan.

Kuvan 88 tulkinta on selkeä: kun johto pohtii ihmisten kyvykkyyksiä perusteelliseste strategiatyössään, on
strategisen osaamisen kartoittaminen koko henkilöstön suhteen kaksi kertaa todennäköisempää, kuin
muissa yrityksissä. Tätä todennäköisyyttä nostaa aineistomme mukaan henkilöstön kehittämisen hyvä taso
– voisi karrikoiden sanoa, että hyvä tekeminen kumuloituu. Johtamisen näkökulmasta hyvä tekeminen
alkaa johdon päätöksistä – niillä on iso merkitys johtamisen kokonaistasolle. Ja onhan johdon päätösten
tasolla suora yhteys myös taloudelliseen tulokseen, kuten blogini muutaman viikon takaa kertoi
https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/paatoksilla_euroja

Sivu 131
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Johtajavetoisuus on katoavaa kansanperinnettä 7.12.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/johtajavetoisuus
Viimeisen viikon ajan on käyty ankaraa debattia suomalaisen johtajan piirteistä – onko hän selkeästi
käskyttävä sankari vai ihmisiä osallistava lässykkä. Näin minä tulkitsin keskustelua virittäneen Helsingin
Sanomien artikkelin 27.11.2018, jossa Pekka Järvinen kertoi ihmisten ottaneen vallan työpaikoilla ja kunnon
autoritaarisen johtamisen olevan katoamassa. Olihan artikkelissa paljon muutakin, mutta jos kärjistä, tästä
oli kyse – vahvaa perinteistä autoritaarista johtajuutta vai turhaa ihmisten osallistamista?
Minulla on uutta tutkimustietoa!
Viimeistelen parasta aikaa Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimusta, jonka osana keräsimme
pk-yritysten (20-250 työntekijää) toimitusjohtajien näkemyksiä yrityksensä strategiasta ja myös
henkilöstöjohtamisen linjauksista. Yksi kysymys, siis toimitusjohtajalta itseltään kysyttynä, oli painotus
johtajavetoisuuden (topdown) ja henkilöstöä osallistavuuden (downtop) välillä. Tässä tulokset, jota antavat
perusteen tämän bloggauksen otsikon käyttöön – ja samalla Pekka Järvisen murheen...

Kuva 89. Johtajavetoisuuden ja henkilöstä osallistavuuden jakauma pk-sektorin yrityksissä vuonna 2018.

Kuva 89 osoittaa osallistavuuden hallitsevan johtamiskäsitystä, 54 % pk-sektorin yritysten toimitusjohtajista
linjasi johtamislinjansa kokonaan tai osin henkilöstöä osallistavaksi. Vain 8 % toimitusjohtajista näki linjan
täysin tai osin johtajavetoiseksi. 39% koki, ettei painotusta ollut kumpaankaan.
Johtajavetoinen on asiajohtaja, henkilöstöä osallistava huolehtii ihmisistä paremmin
Tutkimuksessa kartoitettiin strategialinjausten ohella paljon muitakin asioita, joiden ristiintaulukointi
johtajavetoisuuden kanssa toi mielenkiintoisia tuloksia. Kooste kuvassa 90.
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Kuva 90. Johtajavetoisen ja henkilöstöä osallistavan johtamisen eroja.

Kuva 90 osoittaa, että henkilöstöä osallistavan johtaminen tuo mukanaan paremmat esimiesten
toimintatavat osaamisen kehittämisessä, työaikojen joustavuudessa ja alaisten motivaation tukemisessa.
Näistä kaksi – osaaminen ja motivaatio – ovat henkilöstötuottavuuden osa-alueita ja niinpä katsokin
tuloksia erittäin suurella mielihyvällä.
Henkilöstön johtamiseen liittyen kartoitimme painotuksia neljän osa-alueen suhteen ja pyysimme vastaajia
priorisoimaan ne. Johtajavetoisista toimitusjohtajista 2/3-osaa nosti kärkeen henkilöstön asiajohtamisen,
kun luku osallistavien toimareiden keskuudessa oli 23 %. Henkilöstöä osallistavilla korostui ilmapiirin ja
osaamisen tärkeys.
Entäs se tärkein – kannattavuus?
Tutkimuksemme (Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi, Juhani Ilmarinen: Henkilöstötuottavuuden
johtaminen 2018) on siinä mielessä kattava, että meillä on muuttujina yritysten koko tilinpäätösaineisto!
Tämän on mahdollistanut tutkimuksellinen yhteistyö Bisnode Finland Oy:n kanssa.
Niinpä vastaus kysymykseen ”kumpiko on kannattavuuden kannalta parempaa johtamista, johtajavetoine
vai henkilöstöä osallistava?” on helppo antaa. Ja vastaus on ”ei kumpikaan!”
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Kuva 91. Kannattavuus johtamisen painotuksen mukaan.

Kuva 91 kertoo mielenkiintoisen tuloksen: yritykset, joissa ei ole painotusta johtajavetoisuuden ja henkilön
osallistavuuden välillä ovat kannattavuudeltaan parhaita! Lisäksi näemme, että johtajavetoisissa yrityksissä
kannattavuus on keskimäärin 4 %-yksikköä alle kilpailijoiden tason, kun mittarina on käyttökate-%.
Blogissa tulosten tulkinnalle voi antaa enemmän vapausasteita, kuin esimerkiksi tieteellisessä artikkelissa.
Niinpä tulkitsen kuvaa 91 seuraavasti:
Tasapainoisesti johtajuutta ja henkilöstön osallistavuutta toteuttava johtaminen tuo parhaan tuloksen!
Jotenkin, kun tuota tulkintaa makustelee enemmän, tuntuu se oikein loogiselta. Johtajalla on paikkansa,
hän aidosti johtaa, mutta samalla henkilöstö on osa toimintaa. Sopiva sekoitus johtajuutta ja osallistavuutta
on paras - ainakin, jos tarkastelemme asiaa toimitusjohtajien linjausten ja yritysten tilinpäätöstietojen
pohjalta. Ja tilinpäätöstiedot ovat muuten aivan oikea tarkastelun pohja – ne ovat tarkinta mahdollista
faktaa yritysten toiminnasta!
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Kokemustiedon siirtäminen parantunut 27.12.2018
Linkki: https://www.ossiaura.com/auran-faktat-blogi/kokemustiedon-siirtaminen-parantunut
Suomen työvoiman määrä ja rakenne nousee aika ajoin keskusteluun. Tänään asiasta kirjoitti Marjo Wallin
https://twitter.com/WallinMarjo Helsingin Sanomien mielipidepalstalla https://www.hs.fi/mielipide/art2000005941944.html. Ikääntyviä syrjitään aivan turhaan – paljon osaamista ja kokemusta siirtyy pois
työelämästä. Tämäkin asia hoituu johtamisen avulla – ja siitä minulla on tuoretta tietoa.
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimus on valmis
Olemme tutkijatiimillä Ossi Aura, Guy Ahonen, Tomi Hussi ja Juhani Ilmarinen jatkaneet vuonan 2009
alkanutta tutkimussarjaa ja nimenneet tämän vuotisen tutkimuksen ”Henkilöstötuottavuuden johtaminen
2018”. Syy nimen muuttamisen strategisesta hyvinvoinnista tähän oli selkeä: nyt meillä on analyysissa
mukana myös talouden tunnusluvut tilinpäätösten kautta. Toisaalta täydensimme kyselypatteristoa
strategien ja osaamisen kysymyksillä.
Yksi osa kyselyä oli – vuoden 2016 tapaan ikäjohtamisen eri osa-alueiden aktiivisuus. Yksi kysymys kartoitti
eri ikäisten kokemustiedon siirtämistä – juuri Marjo Wallinin esiin nostamaa asiaa.
Kokemustiedon siirtäminen on kehittynyt vuodesta 2016
Tutkimuksemme tulos oli tässä asiassa positiivinen - kokemustiedon siirtäminen on kehittynyt vuodesta
2016. Muutos oli tilastollisesti melko merkitsevä – ei siis sattumaa. Eniten kehitystä oli tapahtunut isoissa
yrityksissä, mutta pienet yritykset olivat edelleen selkeästi parhaita! Alle 50 henkilön firmoista joka neljäs
toteutti täysin kokemuksen siirtoa, melkein aina toteuttavia oli 39 %. Kokonaisuus oli siis kunnossa 62 %:lla
pienistä yrityksistä.

Kuva 92. Kokemustiedon siirtäminen eri ikäisten välillä; toteutuminen eri yrityskokoluokissa vuosina 2016 ja 2018.

Kuva 92 osoittaa lisäksi, että keskisuurista ja suurista yrityksistä 46 % hoiti kokemustiedon siirtämisen hyvin.
Yli puolella oli siis vielä parannettavaa.

Sivu 135
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Toimialoista kauppa on edelleen paras
Kokemustiedon siirtämisessä paras toimiala oli vuoden 2016 tapaan kauppa. 73 % kaupan toimialan
yrityksistä toteutti kokemustiedon siirtämisen täysin tai melkein aina. Rakentamisen toimiala oli ottanut
huiman loikan, vuoden 2016 34 %:sta vuoden 2018 65 %:iin täysin tai melkein aina toteuttamisen yritysten
osuudessa. Muut toimialat olivat heikommalla tasolla ja niissä kehittyminen vuodesta 2016 oli varsin
vähäistä.

Kuva 93. Kokemustiedon siirtäminen eri ikäisten välillä; toteutuminen eri toimialoilla vuosina 2016 ja 2018.
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Johdon strategiatyö ratkaisee kokemustiedon siirtämisen aktiivisuuden
Tutkimussarjan tuloksissa varsin usein päädytään siihen, että johdon strategiatyön työhyvinvointipainotus
linjaa muiden toimintojen aktiivisuutta. Näin oli tilanne myös kokemustiedon siirtämisen aktiivisuudessa
vuoden 2018 aineistossa.

Kuva 94. Kokemustiedon siirtäminen eri ikäisten välillä; toteutuminen johdon strategiatyön työhyvinvointipainotuksen mukaan.

Kuva 94 osoittaa johdon strategiatyön merkityksen. Kun työhyvinvointi otetaan huomioon vain vähän, on
kokemustiedon siirtämisen aktiivisuus vähäistä – 37 %:lla yrityksistä riittävän aktiivista. Yrityksissä, joissa
työhyvinvointi on osa strategiatyötä ”kohtalaisesti” tai ”paljon” aktivoituu ikäjohtaminen. ”Kohtalaisesti” yrityksissä on riittävän aktiivisia 58 % ja ”paljon” yrityksistä 68 %.
Kokemustiedon siirtämisellä on yhteys myös kannattavuuteen
Vuoden 2018 tutkimusaineistossa laskimme tilinpäätöstietojen pohjalta yritysten kannattavuuden
vertaamalla sen käyttökateprosenttia toimialan käyttökatteen mediaaniin. Tämä tunnusluku kuvastaa hyvin
yrityksen kannattavuutta suhteessa kilpailijoihin. Analyysi osoitti, että kokemustiedon siirtämisen
aktiivisuus oli yhteydessä kannattavuuteen varsin loogisesti – passiivisissa yrityksissä kannattavuus oli
kilpailijoita heikompi, aktiivisissa parempi.

Sivu 137
AURAN FAKTAT – blogeja henkilöstötuottavuuden johtamisesta vuonna 2018

Kuva 95. Kannattavuus kokemustiedon siirtämisen aktiivisuuden mukaan.

Kuvan 95 tulkinta ei ole se, että pelkkä ikäjohtaminen ja kokemustiedon siirtäminen osana sitä heijastuisi
parempana kannattavuutena. Tulkinta on se, että hyvä ja perusteellinen henkilöstötuottavuuden
johtaminen heijastuu parempaan kannattavuuteen. Ja ikäjohtaminen on kiinteä osa hyvää
henkilöstötuottavuuden johtamista.
Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 -tutkimus julkistetaan vuoden 2019 alussa
Olen jo muutaman kerran blogannut Henkilöstötuottavuuden johtaminen 2018 tutkimuksen tuloksista.
Tutkimus kokonaisuudessaan julkistetaan vuoden 2019 alussa; tiivis 28 sivun tulospaketti on jo valmis ja
painettukin, laajempi raportti on viimeistelyn alla. Haluamme osallistaa alan ihmisiä tutkimuksemme
julkistamisessa, palaan tähän heti tammikuun alussa! Jatkossa raportit löytyvät kotisivuiltani
www.ossiaura.com/htj2018 ja www.ossiaura.com/julkaisut
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