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Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kirjallisuudessa mainittujen 
henkilöstötilinpäätöksen tavoitteiden täyttymistä suomalaisissa pörs- 
siyrityksissä. Ensinnäkin selvitetään, mikä henkilöstötilinpäätös on ja 
mitkä sen laadinnan tavoitteet kirjallisuudessa ovat. Toiseksi selvite
tään minkälaiset yritykset Suomessa laativat henkilöstötilinpäätöksiä. 
Kolmanneksi analysoidaan julkaistua henkilöstöinformaatiota ja hen
kilöstötilinpäätöksiä.

Lähdeaineisto ja sen käsittely
Tutkimuksen teoriaosiossa käytettiin apuna henkilöstövoimavarojen 
laskentatointa käsittelevää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Kir
jallisuuden perusteella selvitettiin, mikä henkilöstötilinpäätös on ja 
miksi yrityksen kannattaa sellainen julkaista. Empiirisenä aineistona 
käytettiin suomalaisten pörssiyritysten vuosikertomuksia vuosilta 1997 
ja 1998. Vuosikertomuksista selvitettiin minkälaista henkilöstöinfor
maatiota pörssiyritykset olivat julkaisseet ja verrattiin julkaistua in
formaatiota teorian asettamiin tavoitteisiin.

Tulokset
Vapaaehtoisen henkilöstö informaation julkaiseminen vuosikertomuk
sissa osoittautui vähäiseksi. Vain puolet pörssiyrityksistä julkaisi jon
kun vapaaehtoisen henkilöstöinformaation henkilöstöstään. Useimmi
ten julkaistiin henkilöstön laadullisia ominaisuuksia: yleisin julkaistu 
tieto kertoi henkilöstön osaamisesta. Henkilöstötilinpäätös koostuu 
yrityksen henkilöstön määrällisistä, laadullisista ja organisatorisista 
ominaisuuksista. Henkilöstötilinpäätökseksi luokiteltavia raportteja oli 
tutkimusaineistossa kolmella yrityksellä, joista vain yksi täytti lähes 
kaikki teorian henkilöstötilinpäätökselle asettamat tavoitteet.

Avainsanat
Henkilöstötilinpäätös, henkilöstöinformaatio, henkilöstövoimavarojen 
laskentatoimi.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

“Henkilöstö on tärkein voimavaramme“ on lausahdus, joka sanotaan lähes jokai

sessa yrityksessä, mutta vain harva yritys osoittaa konkreettisesti uskovansa sii

hen. Henkilöstön ollessa yrityksen tärkein voimavara tulisi se myös huomioida 

yrityksen tuloksesta ja sen tekijöistä raportoitaessa. Toistaiseksi kuitenkin vasta 

kymmenkunta yksityisen sektorin yritystä ja saman verran julkisen sektorin orga
nisaatioita on julkaissut tilinpäätöksensä yhteydessä henkilöstötilinpäätöksen 

osoituksena henkilöstönsä arvosta yrityksen menestystekijänä (Nurmi 1998).

Henkilöstön merkitys yrityksen tuloksessa näkyy paitsi tuloksentekijänä myös 

merkittävänä kustannuseränä. Esimerkiksi valtion toimintamenoista on 60-80 % 

henkilöstömenoja. Siksi henkilöstöjohtamiselle onkin asetettava erityisiä vaateita. 

Myös organisaatioiden madaltuminen ja löyhempi sääntely lisäävät henkilöstö

voimavarojen hallinnan erityispiirteitä. Ei riitä, että henkilöstöä vain hallinnoi

daan, vaan henkilöstövoimavarojen hankintaan, kehittämiseen, kohdentamiseen, 

ylläpitoon, hyödyntämiseen, arviointiin ja palkitsemiseen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. (Valtiovarainministeriö 1996, 9-11.)

Henkisten voimavarojen tärkeys on lisääntynyt teknologian ja palveluyrityksiin 

sijoittamisen tultua muotiin. Myös EU:n komissio toivoo koulutukseen ja fyysi

seen pääomaan tehtyjä sijoituksia kohdeltavan samanarvoisina. Näin ollen henki

löstön osaaminen, jaksaminen ja motivaatio tulisi nähdä yrityksen pääomana siinä 

missä rahat, talot ja tavaratkin. (Nurmi 1997a.) Tänä päivänä teknologiayrityksis

sä keino erottua edukseen kilpailijoista riippuu kyvystä markkinoida uusia ratkai

suja ja ideoita nopeammin kuin muut. Tämä on täysin riippuvaista yrityksen hen

kisestä pääomasta. Erityisen tärkeää henkilöstön ottaminen mukaan yrityksen ti
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linpäätökseen on juuri tietointensiivisillä toimialoilla, joissa yrityksen markkina- 

arvo on yrityksen kirjanpitoarvoa huomattavasti suurempi. (Edwards 1997, 21.)

Nykyinen lainsäädäntömme ei juuri tunnusta henkilöstön merkitystä yrityksen 

menestystekijänä. Tuloslaskelmassa kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1 § ehdottaa jul

kaistavaksi henkilöstökuluista vain palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut eli 

eläkekulut ja muut henkilösivukulut. Taseessa ei henkilöstöä tarvitse huomioida 

lainkaan. Liitetietoina tulee kirjanpitoasetuksen 2 luvun 8 §:n mukaan ilmoittaa 

henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin eriteltynä. 

Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut on eriteltävä lii

tetiedoissa, jollei niitä ole eritelty tuloslaskelmassa. Tilinpäätöksen liitetiedoissa 

on myös kerrottava toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa, hallituksen ja hallinto

neuvoston jäsenien ja varajäsenien sekä vastaaviin toimielimiin kuuluvien henki
löiden palkat ja palkkiot näistä tehtävistä, heille myönnettyjen rahalainojen yh

teenlaskettu määrä ja pääasialliset korko- ja muut ehdot, heitä koskevien vakuuk

sien ja vastuusitoumuksien yhteenlaskettu määrä ja pääasiallinen sisältö sekä elä- 

kesitoumukset näistä tehtävistä.

1.2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuksen tavoitteet

Yrityksen markkina-arvo on usein yrityksen kiijanpitoarvoa huomattavasti suu

rempi. Ero on suuri eritoten korkean teknologian yrityksissä ja palveluyrityksissä, 

joissa on luotu vahvat tuotemerkit. Erotus koostuu aineettomasta varallisuudesta, 

jonka yksi suuri tekijä on henkilöstö. (Management Accounting 1998, 27.) Myös 

Sveiby (1997, 8-13) määrittelee yrityksen markkina-arvon koostuvan aineellisesta 

pääomasta (visible equity) ja aineettomasta pääomasta (intangible assets).
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Yrityksen aineellinen pääoma on yrityksen kirjanpitoarvo ja aineeton arvo koos

tuu kolmesta eri tekijästä. Nämä ovat ulkoiset rakennetekijät (external structure; 

tuotemerkit, asiakas-ja alihankkijasuhteet), sisäiset rakennetekijät (internal struc

ture; organisaation johto, asenteet, ohjelmistot, tutkimus ja kehitys) ja henkilöstön 

osaaminen (individual competence; koulutus, kokemus). Esimerkiksi Coca Colan 

kaltaisissa yrityksissä markkina-arvo perustuu pääosin tuotemerkkiin eli yrityksen 

ulkoisiin rakennetekijöihin, mutta myös sisäisillä rakennetekijöillä kuten organi

saatiolla ja alkuperäisillä tuoteresepteillä lienee vaikutusta. Sen sijaan konsult

tiyritykset, kuten Arthur Andersen, nojaavat markkina-arvonsa (mikäli olisi lis

tautuneena pörssiin) lähes täysin henkilöstönsä osaamiseen ja asiakassuhteisiin. 

(Sveiby 1997, 8-13.)

Yritysten keskinäinen vertailu on hankalaa, jos tilinpäätöksessä ei ole otettu huo

mioon henkilöstön arvoa, paitsi jos yritysten strategiat, toimialat ja markkinat ovat 

samankaltaiset. Henkilöstön arvon mittaamiseen ei kuitenkaan riitä vain yhden 

indeksin kehittäminen vaan henkilöstön arvon kaikki osatekijät on otettava eritel- 

lysti huomioon. (Management Accounting 1998, 27.)

Henkilöstövoimavarojen laskentatoimi on maailmalla kohtalaisen uusi alue, jonka 

kehitys alkoi 1960-luvulla ja on kiihtynyt kohti 2000-lukua (Flamholtz 1986, 1). 

Henkilöstötilinpäätöksestä Suomessa julkaistut tutkimukset ovat pääosin olleet 

kuvauksia siitä, mikä henkilöstötilinpäätös on ja miten se laaditaan. Aihe on ollut 

esillä Suomessa jo koko 90-luvun, vaikka se unohtuikin hetkeksi pahimman la

man aikana. Sittemmin yhä useampi organisaatio on kiinnostunut henkilöstötilin

päätöksen laadinnasta. Vasta nyt julkaistuja henkilöstötilinpäätöksiä alkaa olla 

riittävästi toteutusta koskevien tutkimusten laatimiselle. Toteutuksen motiiveja 

onkin mielenkiintoista tutkia. Onko henkilöstötilinpäätös todellisuudessa vain 

ympäristötilinpäätöksen kaltainen hetkellinen kilpailuvaltti vai onko sitä julkaise

villa yrityksillä syvällisempiä, pitkäntähtäimen tavoitteita?
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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kirjallisuudessa mainittujen henkilöstöti

linpäätöksen tavoitteiden täyttymistä suomalaisissa yrityksissä. Ensimmäisenä ta

voitteena on selvittää, mikä henkilöstötilinpäätös on ja mitkä sen laadinnan ta

voitteet kirjallisuudessa ovat. Toisena tavoitteena on selvittää minkälaiset yrityk

set Suomessa laativat henkilöstötilinpäätöksiä. Kolmantena tavoitteena on tutkia 

julkaistuja henkilöstötilinpäätöksiä ja analysoida onko niissä onnistuttu täyttä

mään henkilöstötilinpäätöksen teoreettiset tavoitteet.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteiden selkeyttämiseksi selvitetään ensin mikä 

henkilöstötilinpäätös on. Tutkielman toinen luku keskittyy henkilöstötilinpäätök

sen yleiseen kuvaukseen kirjallisuuden pohjalta; selvitetään mistä osatekijöistä 

henkilöstötilinpäätös koostuu ja miten niitä ominaisuuksia voidaan mitata. Kol

mannessa luvussa käydään läpi henkilöstötilinpäätöksen teoreettiset tavoitteet sel

vittämällä kirjallisuudesta sidosryhmien tarpeet ja henkilöstötilinpäätöksestä saa

tava hyöty. Tutkielman neljännessä luvussa esitellään empiirinen aineisto ja ver
rataan henkilöstötilinpäätöksen julkaisevia yrityksiä muihin yrityksiin koettaen 

samalla löytää niitä yhdistäviä tekijöitä. Vertailuja tehdään mm. liikevaihdon, 

henkilöstön lukumäärän ja toimialan mukaan. Viides luku koostuu empiirisen ai

neiston analysoinnista; julkaistuista henkilöstötilinpäätöksistä katsotaan sisältä

vätkö ne kirjallisuuden vaatimat tiedot, täyttyvätkö teorian asettamat tavoitteet ja 

kuinka toteutus ylipäätänsä on onnistunut. Lopuksi laaditaan yhteenveto tutki

muksen tuloksista ja otetaan kantaa henkilöstötilinpäätöskäytännön tulevaisuuden 

näkymiin.
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1

1.4 Tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja materiaalit

Tutkimuksen teoriaosan kirjoittamisessa käytetään apuna henkilöstövoimavarojen 

mittaamista koskevaa kirjallisuutta. Koska huomion kiinnittäminen laskentatoi

messa henkilöstövoimavaroihin ei ole vielä vakiintunut käytäntö, on henkilöstöti

linpäätöksistä saatavissa suhteellisen vähän kirjallista aineistoa. Lähteinä käyte

tään aiheesta pääosin Suomessa ja Yhdysvalloissa julkaistuja kirjoja ja artikkelei

ta.

Empiirisen aineiston löytämiseksi käydään läpi suomalaisten pörssiyritysten vuo

sikertomukset vuosilta 1997 ja 1998 ja valitaan niistä henkilöstötilinpäätöksen 

julkaisevat yritykset case-yrityksiksi. Analysoitavana aineistona käytetään pörs

siyritysten julkaisemia henkilöstötilinpäätöksiä ja henkilöstöinformaatiota.
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2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

2.1 Henkilöstötilinpäätöksen kehityshistoria

2.1.1 Yrityksen henkinen pääoma

Henkinen pääoma koostuu seuraavasti (Edvinsson 1997, 368):

Henkinen pääoma 

+ Rakenteellinen pääoma

= Älyllinen pääoma

(Human capital 

+ Structural capital 

= Intellectual capital)

Yrityksen älyllinen pääoma muodostuu siis henkisestä ja rakenteellisesta pää

omasta. Johtamisen päätavoite on saada henkinen pääoma rakenteelliseksi pää

omaksi. Henkistä pääomaa ei voi omistaa, sen voi ainoastaan vuokrata. Raken

teellisen pääoman sen sijaan voi omistaa ja sen voi jopa myydä. Rakenteellisen 

pääoman vipuvaikutusta voi käyttää yrityksen kasvun rahoittamiseen. Pankit ja 

muut rahalaitokset ovat enemmän kiinnostuneita rakenteellisesta pääomasta kuin 

henkisestä pääomasta. Kumpikaan niistä ei näy perinteisissä laskentajärjestelmissä 

eikä tilinpäätöksissä. (Edvinsson 1997, 369.; Edvinsson ja Malone 1997, 11.)

2.1.2 Henkilöstövoimavarojen mittaamisen kehityskulku

Flamholtz (1986, 1-6) luokittelee henkilöstövoimavarojen laskentatoimen kehi

tyshistorian viiteen vaiheeseen. Kehitysvaiheet on esitelty kaaviossa 1. Kiinnostus 

henkilöstövoimavarojen mittaamiseen heräsi vuosina 1960-1966, jota pidetään 

kehityksen ensimmäisenä vaiheena. Vaikutteita mittaamisen aloittamiseen saatiin 

eri lähteistä. Tärkeimmät niistä olivat henkisen pääoman talousteoria, kiinnostus
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henkilöstöjohtamisen tehokkuuteen, uusi voimistunut henkilöstöpainotteinen per

spektiivi ja kiinnostus henkilöstövarallisuudesta osana yrityksen ‘goodwill’:ia.

Kaavio 1. Henkilöstövoimavarojen laskentatoimen kehityshistoria

I960 1966 1971 1976 1980

I- - - - - - - - - !- - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - 1- - - - - - - - «
I kehitysvaihe II kehitysvaihe III kehitysvaihe IV kehitysvaihe V kehitysvaihe

Henkilöstövoimavarojen mittaamisen toinen kehitysvaihe 1966-1971 oli akatee

misen tutkimuksen ajanjakso mittausvälineiden validiteetin selvittämiseksi. Mal

leina käytettiin mittareita henkilöstövoimavarojen kustannuksista (historialliset-ja 

korvauskustannukset) ja henkilöstövoimavarojen arvosta (rahallinen ja ei- 

rahallinen). Samalla kehitettiin uusia tapoja sidosryhmille hyödyntää henkilöstöin- 

formaatiota.

Ajanjaksoa 1971-1976 kutsutaan henkilöstövoimavarojen mittaamisen kolman

neksi kehitysvaiheeksi. Kolmannelle vaiheelle oli tyypillistä lisääntyvä kiinnostus 

henkilöstövoimavarojen mittaukseen. Tutkimuksia aiheesta tehtiin niin läntisessä 

maailmassa kuin Australiassa ja Japanissakin. Pienemmät yritykset kokeilivat 

henkilöstön ottamista tilinpäätöksiinsä. Se kuitenkin levitti ihmisten joukossa vää

ränlaista käsitystä: kuviteltiin henkilöstövoimavarojen mittaamisen tarkoittavan 

henkilöstön kohtelemista ainoastaan rahallisina objekteina.

Neljäntenä kehitysvaiheena 1976-1980 kiinnostus yritysmaailmaan laski yleisesti. 

Henkilöstövoimavarojen mittaamista koskevista tutkimuksista oli saatu yksinker

taisimmat tehtyä. Koska jäljellä olevissa tutkimusaiheissa vaadittiin organisaatioi

den osallistumista ja tutkimuksien tekemiseen kykeneviä henkilöitä oli niukasti, 

saatiin merkittäviä tutkimuksia tehtyä vain muutama.
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Kehityshistorian viidennessä vaiheessa 1980-luvulta nykypäivään, kiinnostus 

henkilöstövoimavarojen laskentatoimeen kasvoi uudelleen. Yhtenä suurena syynä 

tähän oli siirtyminen teollisuusyhteiskunnasta korkean teknologian palvelutalou

teen, jossa henkilöstöpääoman merkitys on entistä merkittävämpi. Vähitellen alet

tiin ymmärtää henkilöstön olevan yritykselle muutakin kuin pelkkä kustannuserä; 

henkilöstö ymmärrettiin teknologiayrityksissä yrityksen tärkeimmäksi voimava

raksi. (Flamholtz 1986, 1-6.)

2.1.3 Henkilöstöinformaation julkaiseminen kansainvälisesti

Subbaraon ja Zeghalin (1997, 53) tekemän henkilöstövoimavarainformaation jul

kistamista vuosikertomuksessa koskevan tutkimuksen mukaan julkaistavat hen- 

kilöstöinformaatiot vaihtelevat maittain. Yleisesti ottaen Euroopan maat julkaise

vat Aasiaa ja Pohjois-Amerikkaa enemmän henkilöstö informaatiota vuosikerto

muksessaan. Osaltaan tähän vaikuttaa tietenkin lainsäädäntö, mutta julkaisujen 

tiheys, määrä ja laatu paljastavat henkilöstön tärkeyden yritykselle. Julkaistun 

henkilöstöinformaation määrää voikin Subbaraon ja Zeghalin (1997, 54) mukaan 

pitää indikaattorina, joka mittaa sitä tärkeyttä, minkä yritys antaa henkilöstövoi

mavaroille.

Eroihin vaikuttavat myöskin erimaissa toimivien yritysten erilaiset sosiaaliset, 

kulttuurisidonnaiset ja ympäristölliset yritykseen vaikuttavat tekijät. Sosiaaliset 

normit ja ryhmäpainostukset vaikuttavat siihen, että erityisesti kehitysmaissa yri

tykset julkaisevat sellaista informaatiota kuin naisten ja vähemmistöryhmien työl

listäminen ja kohtelu. Myöskin markkinavoimat ja kilpailupaineet saavat yrityksiä 

julkaisemaan informaatiota henkilöstövoimavaroistaan. Samaten työjärjestöt vaa

tivat tietoja voidakseen hankkia jäsenilleen parempia etuisuuksia kuten työoloja ja 

työaikoja. Työnantajat julkaisevat omasta halustaan ja riippuvaisina filosofiastaan
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ja sosiaalisen vastuun tuntemisestaan henkilöstöinformaatiota. Yritykset julkaise

vat henkilöstöinformaatiota vuosikertomuksissaan ei pelkästään täyttääkseen sää

detyt vaatimukset, vaan myöskin tyydyttääkseen sidosryhmien odotukset ja yli

päätänsä yhteiskunnan odotukset. (Subbarao ja Zeghal 1997, 54-55.) Henkilöstö- 

eduilla ja eläkkeillä oli tutkimuksen mukaan suurimmat esiintymismäärät vuosi

kertomuksissa (Subbarao ja Zeghal 1997, 69).

2.2 Henkilöstötilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Henkilöstötilinpäätöksen lähtökohtana pitäisi aina olla liikeidea. Se määrittelee 

kaikki yrityksen liiketoiminnan haijoittamisen vaatimat resurssit, joista yksi osa 

on henkilöstövoimavarat. (Ahonen 1998, 52.) Lisäksi henkilöstötilinpäätöksen 

laatimisprosessilla täytyy olla johdon varaukseton tuki ja sitoutuminen sen käyt

töön. Johdon tietotarpeet täytyykin selvittää ennen jäijestelmän kehittämisen 

aloittamista ja johtoa on informoitava ja kuultava koko hankkeen toteuttamisajan. 

Samoin henkilöstön informoiminen hankkeesta on tärkeää. Henkilöstö kokee hel

posti olevansa valvonnan alaisena. “Isoveli valvoo” -tunne vähenee, kun julkai

suprosessi on henkilöstön tiedossa. (Valtiovarainministeriö 1996, 14.)

Useissa, varsinkin suuremmissa yrityksissä on ollut jo pidempään tapana laatia 

jonkin asteisia henkilöstötilinpäätöksiä, mutta ne on jätetty pääasiassa vain yrityk

sen sisäiseen käyttöön. Ainoastaan johto on käyttänyt niitä omana työvälineenään. 

Henkilöstötietojen julkistamisen on pelätty aiheuttavan kilpailuedun menetystä. 

Nykypäivänä asia on alettu kokea vastakkaisena; henkilöstötilinpäätösten julkai

seminen nähdään kilpailuvalttina ja välttämättömänä apuvälineenä yrityksen to

dellisen arvon määräytymiselle.
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Perinteisistä henkilöstöraporteista henkilöstötilinpäätös eroaa olemalla julkinen, 

henkilöstön tilaa ja kehitystä koskeva asiakiija, joka julkaistaan yleensä tilinpää

töksen yhteydessä. Sillä on virallisen asiakirjan luonne, vaikka siitä ei ole laeissa 

ja määräyksissä säädetty. (Ahonen 1998, 39.) Koska henkilöstötilinpäätös ei ole 

lakisääteinen, voi kukin organisaatio itse valita, missä muodossa se henkilöstöti

linpäätöksensä julkaisee, vai julkaiseeko se sitä lainkaan. Siksi julkaistujen tilin

päätösten ulkoasut ja niiden sisältämät tiedot vaihtelevat yrityksittäin ja ne vaih- 

televat jopa samassa organisaatiossa vuodesta toiseen. Vaihteluun organisaation 

sisällä vaikuttaa tietysti organisaation kehitys henkilöstötilinpäätöksen laatijana ja 

sidosryhmän tarpeiden muuttuminen, mutta osasyynä on kuitenkin organisaation 

halu julkistaa itselleen edullisia tietoja organisaatiostaan ja ne tiedot vaihtelevat 

vuosittain.

Tarkoituksen mukaista ja myös organisaation edun mukaista olisi laatia vuosittain 

samansisältöinen raportti, jonka tiedot on kerätty samoja menetelmiä käyttäen 

vuodesta toiseen mahdollistamaan havainnoinnin organisaation toiminnan muu

toksista ja niiden kytköksistä henkilöstöasioihin (Rouhesmaa 1996, 6). Ainakin 

järjestelmän perusrungon tulisi pysyä muuttumattomana aikasarjatarkastelun 

mahdollistamiseksi, vaikkakin järjestelmän on kehityttävä kulloisenkin ajankoh

dan vaateiden mukaisesti (Valtiovarainministeriö 1996, 17).

Henkilöstötilinpäätös on tarkoitus laatia vuosittain samaan aikaan yrityksen varsi

naisen tilinpäätöksen kanssa ja julkaista varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä. Se 

voidaan laatia useamminkin yrityksen tarpeista riippuen. Esimerkiksi Ruotsin 

valtiollinen telejätti Telia on julkistanut henkilöstötilinpäätöksensä neljännesvuo

sittain tavallisten osavuosikatsauksien yhteydessä.

Koska henkilöstötilinpäätös ei ole kirjanpitolain alainen, se ei myöskään kuulu 

virallisen tilintarkastuksen piiriin. Yleensä kuitenkin tilintarkastajat varmistavat 

jollakin tasolla henkilöstötilinpäätöksen oikeellisuuden. Päävastuu henkilöstöti
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linpäätöksen oikeellisuudesta kuitenkin säilyy sen laatijalla eli yrityksellä itsel

lään.

Yrityksen vuosikertomuksessa henkilöstövoimavaroista voidaan raportoida nel

jällä tavalla (Lehtonen 1994, 41): ylimmän johdon “kirjeellä”, vapaamuotoisella 

raportilla, epämuodollisilla lisätilinpäätöksillä tai sisällyttämällä henkilöstöinves- 

toinnit tavanomaiseen tilinpäätökseen. Hyvänä ratkaisuna on pidetty esimerkiksi 

Nokian Renkaiden tapaa julkaista varsinaisessa vuosikertomuksessaan aukeaman 

verran henkilöstöinformaatiota ja esitellä se sitten perusteellisemmin erillisenä 

julkaisuna (Nurmi 1998). Samalla periaatteella on julkisella sektorilla julkistanut 

henkilöstötilinpäätöksensä Helsingin kaupunki.

Henkilöstötilinpäätöksen rakenne voi siis lainsäädännön puutteesta johtuen olla 

juuri sellainen millaiseksi yritys haluaa sen laatia. Ahonen (1998, 52-53) ehdottaa 

henkilöstötilinpäätöksen rakenteeksi seuraavaa:

1. liikeidea, toiminta-ajatus, visio

2. henkilöstötuloslaskelma ja -tase

3. henkilöstökertomus

4. tunnusluvut.
Ahosen henkilöstötilinpäätösmalli muistuttaakin tavallisen tilinpäätöksen raken

netta. Usein suurin osa tiedoista julkaistaan havainnollistavin kuvioin ja kaavioin, 

esimerkiksi pylväsdiagrammien muodossa. Tutkimuksessa esitellään myöhem

mässä vaiheessa niin potentiaalinen henkilöstötuloslaskelma- kuin henkilöstö- 

tasemallikin esimerkinomaisesti.

Henkilöstötilinpäätöksen laatijan tulisi olla henkilöstövoimavarojen hallinnan 

ammattilainen, joka laatii sen kiinteässä yhteistyössä johdon ja muiden alojen 

ammattilaisten kanssa (Valtiovarainministeriö 1996, 24). Näin ollen henkilöstöti
linpäätöksen laatiminen ei lisää perinteisesti tilinpäätöksen laatineiden lasken- 

taihmisten työtaakkaa merkitsevästi. Henkilöstötilinpäätöstyöryhmään, joka tar
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vitaan ensimmäisen henkilöstötilinpäätöksen laatimiseen, olisi hyvä ottaa jäsenek

si taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon sekä työterveyshuollon tai työsuojelun 

asiantuntemusta. Ryhmään tulisi ottaa mukaan myös henkilöstön edustaja, jottei 

henkilöstö suhtaudu henkilöstötilinpäätöksen epäluuloisesti. Seuraavien henki

löstötilinpäätösten laatimiseen riittää yksittäinen vastuuhenkilö. (Ahonen 1998, 

154.)

Laatimisesta saatavan hyödyn on luonnollisesti oltava suurempi kuin sen aiheut

tamat kustannukset. Henkilöstötilinpäätöksen tulee olla suhteellisen tiivis; laati

misprosessin kuvaus ei ole keskeistä vaan itse asia. Jokaisen yrityksen on kehitet

tävä itse omalle yritykselleen sopivat tunnusluvut; valmiita malleja ei toistaiseksi 

ole. Aikaa laatimiseen kuluu ensimmäisenä vuonna enemmän. Sitten kun henki

löstövoimavarojen hallintajäijestelmä saadaan kunnolla käyntiin ja sitä samoin 

kuin ilmapiirimittauksien tuloksia seurataan ympäri vuoden, ei henkilöstötilin

päätöksen laatiminen vie sen enempää aikaa kuin tavalUnenkaan tilinpäätös. Hen

kilöstövoimavarojen hallintaj äij este lmän vuosittainen loppuraportti on juuri hen

kilöstötilinpäätös. Yhtenä lähtökohtana on se, ettei uusia lukuja ryhdyttäisi ke

räämään, vaan hankitaan uutta informaatiota entisillä luvuilla käyttäen niitä te

hokkaammin (Brunila 1995, 43). Aivan ongelmatonta se ei kuitenkaan ole.

Julkishallinnon piirissä Kuntaliitto antoi vuonna 1996 suosituksen Kuntaliiton 

yleiskirjeellä 19/97 henkilöstötilinpäätöksen laatimisesta kunnissa ja kuntayhty

missä (Kuntatyönantaja 1997, 32). Suosituksen vakuudeksi muutama julkishallin

non alainen organisaatio oli laatinut kokeiluluonteisesti henkilöstötilinpäätökset. 

Henkilöstötilinpäätösprojektin pilottiorganisaatioissa selvitettiin, mitä resurssi- 

panoksia henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän teko vaatii. Ensimmäisten 

järjestelmien ja henkilöstötilinpäätösten tekoon vuodelta 1995 käytettiin pilottia 

kohden laskettuna keskimäärin 35 henkilötyöpäivää, joka kustannuksiksi muutet

tuna on arviolta vajaat 50 000 markkaa. Resurssitarve vaihteli piloteittain 22 työ

päivästä 55 työpäivään. Vuosittaiseen tietojen päivitykseen pilotit arvioivat tarvit
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sevansa jatkossa 5-25 työpäivää eli keskimäärin 16 työpäivää. Piloteissa tietojär

jestelmän vuotuiset päivityskustannukset ovat siten vajaat 25 000 markkaa. (Val

tiovarainministeriö 1996, 29.)

Henkilöstötilinpäätöstä laadittaessa on hyvä pitää mielessä julkisen ja yksityisen 

informaation raja; yleisen salassapitokäytännön mukaan alle kuuden henkilön 

ryhmästä koottuja tietoja ei saa julkaista. Sen lisäksi esimerkiksi henkilöstön ter

veydentilaa ja työkuntoa koskevat tiedot sisältävä usein arkaluontoista materiaalia, 

jotka saa antaa vain johdon ja ko. asioista vastaavien tietoon. (Valtiovarainminis

teriö 1996, 26.)

2.3 Määrälliset, laadulliset ja organisatoriset osatekijät

2.3.1 Määrälliset tekijät

Henkilöstövoimavarat muodostuvat henkilöstön määrällisistä ja laadullisista omi

naisuuksista (kaavio 2). Ne paljastavat organisaation käytettävissä olevan kapasi

teetin. Määrällisiin ominaisuuksiin kuuluu työntekijöiden lukumäärä ja se kuinka 

paljon työtä tehdään. Laadulliset puolestaan selvittävät työntekijöiden koulutuk

sen ja kokemuksen. Organisaation voimavarat eivät kuitenkaan ole vain määräl

listen ja laadullisten panosten summa. Organisaation työkyky riippuu yhteistyö

kyvystä ja ilmapiiristä. Työympäristö ja organisaatio määräävät sen, kuinka te

hokkaasti henkilöstövoimavaroja hyödynnetään. Organisaation toimiessa tehok

kaasti sen suorituskyky on suurempi kuin yksilöiden voimavarojen yhteenlaskettu 

summa. Organisaation rajoittaessa yksilöiden toimintaa synergiaetuja ei ilmene ja 

toiminta on henkilöstön suhteen tehotonta. Työilmapiirin mittauksesta kannattai

sikin tehdä vuosittainen rutiini. (Brunila 1995, 43 ja Rouhesmaa 1996, 4.)
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Kaavio 2. Henkilöstövoimavarat

Henkilöstön määrällinen
Työpanos

Työympäristö ja
Organisaatio

Henkilöstön laadullinen

työpanos

- henkilöstön määrä - työn fyysinen ja henkinen - työkyky

- teoreettinen työaika kuormittavuus - ammattitaito

- poissaolot, lomat - työtyytyväisyys - työkokemus

- ylityöt - työtehtävien sisältö - koulutus ja kehittäminen

- vaihtuvuus - yhteistyö ja viestintä - vaihtuvuus

(Lähde: Rouhesmaa 1996, 4)

Yrityksen henkilöstövahvuuden kertovat henkilöstön kvantitatiiviset eli määrälli

set voimavarat. Yksinkertaisimmillaan työpanos selviää henkilöstön lukumäärästä 

jaoteltuna erityyppisiin työsuhteisiin (Eronen 1997, 9). Henkilöstön työsuhteiden 

tärkeimpiä jakoja ovat jako vakinaisiin, tilapäisiin ja määräaikaisiin, jako koko

päiväisiin ja osa-aikaisiin sekä jako työntekijöihin ja toimihenkilöihin (Ahonen 

1998, 82). Sopiviksi alaluokiksi käyvät kokonaistyöaika, loma- ja vapaa-aika, 

poissaolot luokiteltuina, koulutukseen ja harjoitteluun käytetty aika, tuotekehitte

lyyn käytetty aika sekä ylityöt (Eronen 1997, 9). Henkilöstövahvuutta mitataan 

sekä ajassa että rahassa ja siitä raportoidaan niin tunti- kuin markkamääräisestikin. 

Henkilöstön määrällisistä ominaisuuksista raportoidaan usein taulukko- ja kaa- 

viomuodossa.

Poissaolot
Poissaolot on syytä luokitella tyyppiluokittain ja poissaolon keston mukaan. Jaot

telu voisi olla seuraava: vuosilomat, sairauspoissaolot, lakisääteiset vapaat ja muut 

poissaolot. Sairauspoissaolot voidaan jakaa vielä sairauspoissaoloihin, tapaturma- 

poissaoloihin ja työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto jaetaan lisäksi silloin, kun 

se on mahdollista, ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon, sairaanhoitoon ja 

kuntoutukseen. (Eronen 1997, 57.)
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Poissaolokustannustenkaan laskeminen ei siis ole aivan yksinkertaista. Esimerkik

si työtapaturmat aiheuttavat sekä suoria että välillisiä kustannuksia. Suorina voi

daan pitää muun muassa sairaslomalaisen palkkakustannuksia, tapaturmasta ai

heutuneita hoitokuluja, mahdollisesta pysyvästä haitasta aiheutuneita korvausku- 

luja ja tapaturmavakuutuksen omavastuuosuutta. Säästöjä sen sijaan saadaan sosi

aalivakuutusmaksuista (noin 34% palkoista), joita ei tarvitse maksaa poissaolo- 

ajalta. Välillisiä kustannuksia aiheutuu puuttuvan työpanoksen korvaamisesta lisä- 

ja ylitöillä, tapaturman uhrin ensiapuun ja hoitoon saattamiseen kuluvasta ajasta, 

samoin kuin tapaturman tutkintaan ja selvittelyyn sekä työvuorojen selvittelyyn 

kuluvasta ajasta. Lisäksi tapahtunut tapaturma saattaa aiheuttaa vakuutusmaksujen 

nousun seuraaville vuosille. Myös koneet ja laitteet saattavat aiheuttaa korjaus

kustannuksia. Liitteenä 1 on lomake tapaturmakustannusten laskemiseksi. (Su- 

melahti 1996, 6-10.)

Lähtökohtana sairauspoissaolokustannusten laskemisessa ovat palkat; suorat kus

tannukset muodostuvat sairausajan palkoista ja henkilösivukuluista. Suoriin kus

tannuksiin lisätään poissaolojen aiheuttamat epäsuorat kustannukset (esimerkiksi 

tuotannon lisäkustannukset, lisääntyneet palkkakustannukset sekä hallinnon ja 

työnjohdon kustannukset). Tulokseksi saadaan poissaolojen bruttokustannukset, 

joista vähentämällä normaalin työssäoloajan kustannus saadaan poissaolojen ai

heuttama lisäkustannus eli nettokustannus. (Rouhesmaa 1996, 8.)

Henkilöstösosiaaliset toimet ja suorat palkat
Henkilöstösosiaalisiin toimiin voidaan lukea kuuluvaksi terveyden- ja sairauden

hoito, maksettu vapaa-aika ja henkilöstöetuudet. Henkilöstösosiaalinen toiminta 

sisältää siis työpaikkademokratian ja luottamustoimet, työsuojelun, henkilöstön 

virkistymistapahtumat sekä työpaikkaruokailun, -kahvilatoiminnan ja työvaatteet. 

(Eronen 1997, 63-64.)
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Myös palkkausjärjestelmistä kerrotaan yksityiskohtaisesti ; palkat sekä mahdolliset 

bonussysteemit ja voitto- tai tulossidonnaiset palkkiojärjestelmät eritellään toisis

taan. Omina ryhminään raportoidaan tehtävien vaativuus, työsuoritus ja tulospalk

kaus. (Eronen 1997, 64.)

2.3.2 Laadulliset tekijät

Kvalitatiiviset eli laadulliset voimavarat kertovat työpanoksen, jonka yrityksen 

henkilöstö on pätevä suorittamaan. Laatuindikaattoreiden tulisi ilmaista henkilös

tön heikkoudet, vahvuudet ja kokonaispotentiaalin (Eronen 1997, 10). Ahonen 

(1998, 87) luettelee seuraavat ominaisuudet tilastoitavaksi yrityksen henkilöstöti

linpäätökseen: osaaminen, ikä ja sukupuoli sekä terveys ja työkyky. Osaaminen 

jakautuu koulutukseen, työkokemukseen, sosiaalisiin kykyihin ja erityisosaami

seen. Näistä tosin vain koulutusta on helppo mitata. Terveys puolestaan jakautuu 

sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyseläkkeisiin, terveysindekseihin, elämänlaa- 

tuindekseihin ja työkykyindekseihin, jotka voidaan luokitella henkilöstön organi

satorisiksi tekijöiksi (Ahonen 1998, 106).
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Rekrytointikustannukset

Kaavio 3. Henkilöstön hankintakustannusten muodostuminen

Rekrytoinnin
esivalmistelu
Rekrytointi
Valinta
Palkkaaminen
Sijoittaminen

Suorat
kustannukset

Ylentäminen tai Epäsuorat
palkkaaminen 
org. sisältä

kustannukset

Hankinta
kustannukset

(Lähde: Flamholtz 1986, 63)

Henkilöstövoimavarojen hankinta sisältää henkilöstön rekrytoinnin, valinnan ja 

palkkaamisen (Lehtonen 1994, 23). Kokonaiskustannukset ovat suorien ja välil

listen kustannusten summa. Parhaiten rekrytointikustannusten muodostamista ku

vaa edeltävä kaavio (kaavio 3). Henkilöstön rekrytoinnin, valinnan ja palkkaami

sen standardikustannusten tuntemista tarvitaan henkilöstövoimavarojen hankinta- 

budjettien laadinnassa (Lehtonen 1994, 23). Rekrytointikustannuksethan sisältävät 

sekä organisaation sisäisistä että ulkoisista hankintalähteiden käytöstä aiheutuneet 

kustannukset. Sisäiset kustannukset muodostuvat mm. työnhakijoiden haastatte

luista ja uuden työntekijän työhön perehdyttämisen kustannuksista. Ulkoisia kus

tannuksia ovat mm. lehti-ilmoitukset ja konsulttien käytöstä aiheutuneet kustan

nukset. (Lehtonen 1994, 24.)
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Koulutuskustannukset

Kaavio 4. Henkilöstön oppimiskustannusten muodostuminen

Muodollinen 
perehtyminen ja 
orientoituminen 
Työhön 
perehtyminen

Suorat
kustannukset

Opastajien työaika

Harjoittelun
aikaisen
tuottavuuden
menetykset

Epäsuorat
kustannukset

Oppimis-
kustannukset

(Lähde: Flamholtz 1986, 63)

Henkilöstövoimavarojen kehittäminen sisältää sekä tehtävään valitun uuden hen

kilön työhön perehdyttämisen että jo organisaatiossa toimivien henkilöiden tek

nisten, hallinnollisten tai sisäisten taitojen kehittämisen. Tämä on tarpeellista 

muun muassa työntekijän nykyisten tehtävien muuttumisen tai uusiin tehtäviin 

valmentautumisen vuoksi. Suoria kustannuksia ovat muodolliseen perehtymisoh- 

jelmaan liittyvät kustannukset sisältäen työhön perehtyjien työvoimakustannukset. 

Epäsuoria kustannuksia ovat muun muassa perehdyttäjien perehdyttämistyöhön 

käyttämän työajan kustannukset ja tuottavuuden menetyksistä koko tuotantopro

sessissa aiheutuvat kustannukset. Oppimiskustannusten muodostuminen on esi

tetty kaaviossa 4. (Lehtonen 1994, 25-27.)

Koulutus- ja kehittämisaikaa ei yleensä haluta mieltää tehokasta työaikaa vähen

täväksi ajaksi. Tällainen käytäntö on kuitenkin perusteltua; jokainen kilpailuky
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kyinen organisaatio joutuu panostamaan henkilöstönsä koulutukseen ja kehittämi

seen. Joillakin huippuosaamisen aloilla monta kymmentä prosenttia kokonaistyö- 

ajasta käytetään henkilöstön kehittämiseen. Joillakin aloilla selvitään taas paljon 

vähemmällä. Kaikkein tärkeintä kuitenkin on, että yritysjohdolla on selkeä kuva 

koulutuksen laajuudesta ja sisällöstä. (Ahonen 1995, 41-42.)

Yksi alan tutkijoita puhuttanut asia on koulutuskulujen kirjanpidollinen kirjaami

nen. On pohdittu pitäisikö koulutuskustannukset eritellä osaksi henkilöstökustan

nuksia vai tulisiko niitä ja muita henkilöstökustannuksia käsitellä samoin kuin 

laitehankintoja eli kirjata yrityspääomaksi (Ahonen 1995, 42).

Henkilöstön kehittämiskustannuksia voidaan mitata esim. seuraavalla tunnuslu

vulla (Lehtonen 1994, 74):

Henkilöstön kehittämisen kustannus-hyötysuhde =

tuotannon arvo tai liikevaihto tai toimintakulut / henkilöstön kehittämiskustannukset

Henkilöstön vaihtuvuus
Henkilöstön vaihtuvuudella tarkoitetaan sitä työntekijämäärää, joka laskentajak- 

son aikana aloittaa ja lopettaa työsuhteen. Henkilöstön vaihtuvuus tulisikin nähdä 

kaksijakoisena ilmiönä: tulo- ja lähtövaihtuvuutena. Yrityksen kokonaisvaihtu- 

vuus sisältää lisäksi työkierron organisaation sisällä. Kokonaisvaihtuvuuden 

ohella on hyvä tarkastella vaihtuvuutta myös henkilö-, ikä- ja koulutusryhmittäin. 

(Eronen 1997, 54.)

Vaihtuvuuden aiheuttamat merkittävimmät kustannuserät Erosen (1997, 56) luet

telemina ovat ilmoitus- ja rekrytointikustannukset, perehdyttäminen ja työhön 

opastaminen (uusi työntekijä ja perehdyttäjä), koulutuskustannukset sekä uuden 

työntekijän vajaa laatu- ja tuottavuuspanos työn opettelun aikana. Suurin vaihtu

vuuden aiheuttamista kustannuksista on kuitenkin osaamisen menetys. Kuluja ai
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heutuu niin vanhan työsuhteen lopettamisesta kuin uuden työsuhteen aloittami- 

sestakin. Vaihtuvuuskustannuksia ovat näin ollen osaamisen menetys, lähtevän 

työntekijän kustannukset, uuden työntekijän rekrytointikustannukset sekä pereh- 

dyttämis-ja koulutuskustannukset. (Rouhesmaa 1996, 9.)

Vaihtuvuuden mittaamiseen voidaan käyttää esim. seuraavia tunnuslukuja (Ero

nen 1997, 55), joista ensimmäinen erottaa tulo-ja lähtövaihtuvuuden:

Henkilöstön vaihtuvuus =
alhaisempi määrä uusista tai lähteneistä työtekijöistä / henkilöstömäärän keskiarvo vuoden

aikana x 100

Henkilöstön vaihtuvuus =

aloitetut ja lopetetut työsuhteet / keskimääräinen henkilöstömäärä seuranatajaksolla x 100

Myös vaihtuvuuden tulkinta on kaksijakoinen. Normaalisti suuri vaihtuvuus tul

kitaan henkilöstön huonoksi viihtyvyydeksi yrityksessä ja yrityksen kannalta se 

merkitseekin suuria rekrytoimis- ja perehdyttämiskustannuksia sekä tehtyjen hen- 

kilöstöinvestointien menetystä. Toisaalta vaihtuvuus voidaan tulkita myös mer

kiksi menestyksestä, koska hyvien työntekijöiden on helpompi vaihtaa työpaikkaa 

kuin huonojen. Lisäksi yritys saa henkilöstön vaihtuessa uutta “ulkopuolista” tie

topääomaa. Tärkeintä yrityksen näkökulmasta on kuitenkin tarkkailla henkilöstön 

pätevyyden muutoksia. (Eronen 1997, 55.)

2.3.3 Organisatoriset tekijät

Yrityskulttuuri on ehkä merkittävin yrityksen aineettomista investoinneista. Se 

rohkaisee henkilöstöä yhdistämään voimansa ja taitonsa asiakkaita tyydyttävien 

palvelujen ja tuotteiden tuottamiseen. Menestyksekkään yrityskulttuurin luominen
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on organisaation suuri haaste. (Management Accounting 1998, 28.) Organisatori

set tekijät kertovat, kuinka henkilöstövoimavarojen osa-alueet ovat toisiinsa si

doksissa ja miten yhteistyö sujuu. Kyse on organisaation ja työympäristön vaiku

tuksesta henkilöstöön ja henkilöstön palautteen kautta yrityksen tuottavuuteen. 

(Eronen 1997, 11.) Työyhteisöä voidaan kuvata lukemattomin ulottuvuuksin. 

Ahonen (1998, 127) luettelee seuraavat:

- päämäärätietoisuus

- koettu työn mielekkyys

- suhteet työtovereihin

- esimiestoiminta

- kommunikaatiokanavat

- tyytyväisyys palkkaukseen ja palkkausjäijestelmään

- innovaatiomyönteisyys ja

- yleinen työtyytyväisyys.

Henkilöstön tilaa kartoitetaan työkykyindeksillä ja työtyytyväisyysbarometrilla. 

Ne perustuvat työntekijöille toistuvasti (esim. vuosittain) suoritettuihin kyselytut

kimuksiin. Vastaukset painotetaan ennalta sovittujen periaatteiden mukaisesti ja 

yksilökohtaisista luvuista muodostetaan keskimääräiset indeksiarvot koko organi

saatiolle. Barometrin keskeiset ominaisuudet ovat toistettavuus ja säännöllisyys, 

kysymysten sisällön selkeys ja helppo vastattavuus, kysymysten vähäinen määrä, 

luottamuksellisuus sekä järjestelmän helppokäyttöisyys ja automatiikka. Työtyy

tyväisyyden lisäksi barometrit kuvaavat sen muutosta. Muutosseurannan vuoksi 

kysymykset onkin esitettävä samansisältöisinä vähintään vuosittain. Indeksiarvo- 

jen muutokset ja niiden syyt on seurannan kannalta syytä käsitellä henkilöstötilin

päätöksessä yksityiskohtaisesti. (Eronen 1997, 64-69.)

Työtyytyväisyyskyselyiden lisäksi yksilöiden työtyytyväisyyttä voidaan mitata 

myös muilla indikaattoreilla; henkilöstön vaihtuvuus ja sairastavuus samoin kuin 

työkyvyttömyyseläkkeet kertovat henkilöstön tilasta (Lehtonen 1994, 30).
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2.4 Henkilöstötilinpäätös

2.4.1 Henkilöstötuloslaskelma

Henkilöstötuloslaskelma on virallisen tuloslaskelman muunneltu versio. Se voi

daan laatia esimerkiksi kaavion 5 mukaiseen muotoon. Henkilöstömenot eritellään 

virallista tuloslaskelmaa yksityiskohtaisemmin ja muut menot sitä vastoin nipute

taan yhteen. (Ahonen 1998, 58.) Henkilöstötuloslaskelman kaikki luvut perustuvat 

yrityksen viralliseen kiijanpitoon.

Kaavio 5. Henkilöstötuloslaskelma

Myyntitulot
tmk

xxxxx

Henkilöstökulut
Tehdyn työajan henkilöstökulut -xxxxx
Vuosilomakulut -xxxxx
Henkilöstön kehittämiskulut (poistot) -xxxxx
V aihtu vuuskulut -xxxxx
Tapaturmakulut -xxxxx
Sairauspoissaolokulut -xxxxx
Muut poissaolokulut -xxxxx
Ylityökulut -xxxxx
Työkyvyttömyyseläkekulut -xxxxx
Muut henkilöstökulut -xxxxx -xxxxx

Alihankintana tehdyt työt -xxxxx
Muut kulut -xxxxx

Tilikauden voitto/tappio xxxxx

(Lähde: Ahonen 1998, 58)
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Koska henkilöstötuloslaskelman tehtävänä on kertoa kuinka tehokkaasti henki

löstömenoja käytetään, tulisi henkilöstökulut Guy Ahosen (1998, 60) mukaan 

eritellä siten, että erittelystä käy ilmi ainakin henkilöstön

- kokonaiskulut,

- kehittämiskulut,

- rasittumiskulut ja

- tehokkaan työajan kulut.

Kokonaiskuluihin sisältyvät kaikki henkilöstöön liittyvät kulut, mukaan lukien 

myös palkkoihin liittyvät henkilöstösivukulut. Uusiutumiskuluja voidaan laskea 

olevan vuosilomakulut, “pekkaspäivät” ja vaihtuvuuskulut. Osa koulutuskuluista 

lasketaan vaihtuvuuskuluihin. Vaihtuvuuskuluihin lasketaan lisäksi rekrytointi- 

kulut, sisäisen informaation kulut, ilmoituskulut, työhönopastus, laatuvirheet ja 

tuottavuusmenetykset sekä tapaturmakustannukset. Vaihtuvuuskulut voidaan kui

tenkin periaatteessa jakaa uusiutumis-, kehittämis- ja rasittumiskuluihin. Henki

löstön kehittymiskuluihin luetaan mm. koulutuskulut, aloitetoimintakulut, työ- 

paikkademokratia- ja ammattiyhdistystoimintakulut, työterveyshuoltokulut, työ- 

suojelukulut, liikuntaharrastuskulut ja muun sosiaalisen toiminnan kulut. Rasittu

miskulut kattavat seuraavat kuluerät: sairauspoissaolot, sairaanhoitokulut, työta- 

paturmakulut ja työkyvyttömyyseläkekustannukset. (Ahonen 1998, 60-64.)

2.4.2 Henkilöstötase

Yrityksen varsinaisessa eli virallisessa taseessa henkilöstövarallisuus ei esiinny 

lainkaan, vaikka se on yrityksen liiketoiminnan kannalta samanlaisessa asemassa 

kuin käyttö-, vaihto- ja rahoituspääoma. Näiden neljän pääoman turvin yritys to

teuttaa liikeideaansa. Myös henkilöstötilinpäätöksistä henkilöstötase jätetään 

usein pois ja julkaistaan vain henkilöstötilinpäätös ja -kertomus. Henkilöstövaral-
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lisuus muodostuu henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin kautta. Henkilöstön 

kehittämismenot ovat kirjanpidollisesti henkilöstövarallisuuden näkyvin osa. En

nen yritykseen tuloaan henkilöstö on saanut niin yhteiskunnan antamaa koulutusta 

kuin työkokemusta muissa töissäkin. Siten yrityksessä tapahtuva henkilöstön ke

hittäminen muodostaa vain murto-osan henkilöstön osaamisesta ja työkyvystä. 

Samoin kuin yrityksen muu pääoma henkilöstövarallisuus myös kuluu ja poistuu 

yrityksen käytöstä rasittumisen, osaamisen vanhenemisen ja henkilöstön poistu

misen myötä. Näitä tapahtumia voidaan periaatteessa käsitellä kirjanpidossa sa

malla tavalla kuin yrityksen käyttöomaisuutta. (Ahonen 1998, 68-69.)

Henkilöstövoimavarojen arvonmääritys on hankalaa, koska eräs tärkeistä henki

löstövoimavarojen kartuttamistavoista on rekrytointi. Rekrytoinnin kulujen ar

vottaminen on ensisijainen tehtävä henkilöstötasetta laadittaessa. Siihen ei kuiten

kaan ole vielä kehitetty mitään luontevaa mallia, mutta todennäköisesti tällainen 

malli koostuisi henkilöstön koulutustaustasta ja kokemusvuosista. Myös osaami

sen arvottaminen on vaikeaa. Voidaan kuitenkin erottaa kolme tapaa arvottaa 

osaaminen: koulutuskustannukset, palkkaerot ja tuottavuuserot. (Ahonen 1998; 

70, 72.)

Koska henkilöstövoimavarojen arvon määritys on hankalaa, ehdottaa Ahonen 

(1998, 70), että paremman puutteessa yritykset voivat laatia henkilöstötaseensa 

arvioimalla henkilöstövarallisuuden arvoksi yrityksen markkina-arvon ja kirjan- 

pitoarvon välisen erotuksen. Tämä edellyttää tietenkin yrityksen markkina-arvon 

tuntemista ja päteekin siten vain pörssinoteerattuihin yrityksiin. Markkina-arvon 

ja kirjanpitoarvon väliseen erotukseen perustuva arvottaminen on kuitenkin han

kalaa. Markkina-arvon heilahtelut eivät aina ole täysin riippuvaisia henkilöstön 

tuotantoarvosta, eivätkä markkinat aina ole tietoisia yrityksen henkilöstön tuotan

nollisesta arvosta johtuen puutteellisesta informaatiosta. Edwardsin (1997, 22) 
mukaan väite, että yrityksen henkisen pääoman arvo on mitattavissa suoraan yri

tyksen markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotuksena, ei yksiselitteisesti pidä
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paikkansa. Eroon vaikuttaa mm. se, että useat erät yrityksen pääomasta on kirjattu 

historialliseen arvoonsa eikä suinkaan nykyarvoonsa ja lisäksi myöskin markkina- 

arvot vaihtelevat korkojen ja muiden taloudellisten tekijöiden muuttuessa. (Ed

wards 1997, 22.) Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon välistä eroa kutsutaan myös 

Tobinin Q:ksi (Edvinsson 1997, 367).

Henkilöstövoimavarojen kuoletusten mittaamisongelma liittyy sen ajanjakson en

nakoimiseen, jonka henkilö on organisaation palveluksessa tietyissä tehtävissä. 

Mikäli henkilön työ liittyy yksinomaan jonkin erikoistuotteen tai palveluksen 

tuottamiseen, niin häneen kohdistettujen henkilöstövoimavarainvestointien kuo- 

letusikä on yhtä pitkä kuin ko. tuotteen tai palveluksen elinikä olettaen, että hen

kilö saadaan pidettyä ko. tehtävässä. Esimerkiksi perehdyttäessä tietokoneohjel

moija tietyn ohjelmointikielen käyttöön harjaantumiskustannusten kuoletusikä on 

sama kuin ohjelmiston elinikä. (Lehtonen 1994, 42.) Poistot koulutus- ja rekry- 

tointieristä tulisi suhteuttaa vaihtuvuuteen. Henkilöstön vaihtuvuuden ollessa 

esim. 10 % käytetään 10 %:n vuosittaisia poistoja. Ongelmana on henkilöstön 

vaihtuvuuden heilahtelu tilikausittain. Tällöin voidaankin vaihtoehtoisesti käyttää 

tasapoistoja. Henkilöstön supistuessa täytyy osa rekrytointi- ja koulutusvaralli- 

suuden tase-eristä kirjata kuluksi tuloslaskelmaan. Se voidaan tehdä esimerkiksi 

suhteutettuna suoraan henkilöstön määrän laskuun. (Eronen 1997, 73-74.)

Valpola (1994, 36) esittelee kaavion 6 mukaisen henkilöstötaseen mallin. Hän on 

ottanut käyttöön henkilöstöpääoman sijasta termin ihmispääoma korostamaan yk

sittäistä ihmistä suorituksen tekijänä.
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Kaavio 6. Ihmispääomatase

IHMISPAAOMATASE

Ihmispääoman käyttö Ihmispääoman lähteet

Vastaavaa Vastattavaa

Potentiaalipääoma
Harjaantumisaika
Opiskelu
Koulutustaso

Ulkoinen varanto
Lyhytaikainen (joustavuus)

Alihankkijat
Määrä- ja osa-aikaiset

Siirtopääoma
Työkokemus
Suorite

Pitkäaikainen
Oma henkilöstö
Lyhennykset (arvio seuraavan vuoden poistumasta)

Varaukset
Ihmisriski (toimintavaraus)

Luottotappio (vaihtuvuus)
Suoritevaraus (poissaolot, laatu, ammattitaidottomuus) 
Jälleenhankintavaraus

Suorituspääoma
Työmenetelmät
Taidot, kokemus, osaamisen käyttö 
Koulutustaso
Yrityskulttuuri
Johtaminen

Sisäinen varanto
Sidottu

Omistajat, hallitus
Toimitusjohtaja (varauksella)

Vapaa
Osaamispääoma edellisiltä kausilta
Osaamispääoma tilikaudelta

(Lähde: Valpola 1994, 36)

2.4.3 Henkilöstökertomus ja tunnusluvut

Henkilöstökertomuksessa yritys kuvailee henkilöstö voimavarojaan ja niiden ke

hitystä. Sen peruselementtejä ovat Ahosen (1998, 80) mukaan henkilöstövahvuu- 

den kuvaus, henkilöstön yksilöominaisuuksien kuvaus ja työyhteisön kuvaus.
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Henkilöstövahvuus muodostuu henkilöstön määrällisistä ominaisuuksista, joita on 

käsitelty jo aiemmin. Se ilmaistaan sekä ajassa että rahassa (Ahonen 1998, 84).

Henkilöstökertomus sisältää yrityksen tunnusluvut ja henkilöstötuloslaskelman 

liitetiedot sekä mahdolliset työilmapiiri-ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset 

(Eronen 1997, 43). Tunnuslukujen esittäminen henkilöstötilinpäätöksessä ei ole 

välttämätöntä, mikäli kyseiset tiedot ilmenevät jo muualla henkilöstötilinpäätök

sessä selvinä lukuina tai taulukoina. Tunnuslukujen tarkoituksena on antaa yrityk

sen henkilöstöstä tietoja sellaisessa muodossa, että ne ovat helposti verrattavissa 

edellisiin vuosiin ja muihin vastaaviin yrityksiin. (Ahonen 1998, 141-142.) Tun

nusluvuiksi on yleisesti ottaen hyvä valita sellaisia indikaattoreita, jotka parhaiten 

kuvaavat henkilöstövoimavarojen ulottuvuuksia kyseisessä yrityksessä. Valinta

kriteerinä ei siis olekaan lukujen ulkoinen vertailtavuus vaan yrityksen sisäisen 

toiminnan kuvaus suhteessa liikeideaan ja toiminta-ajatukseen sekä yleinen kehi

tystrendi. (Ahonen 1998, 143.)

Henkilöstötunnuslukujen laskemiseen on useita vaihtoehtoja. Ne voidaan suh

teuttaa esim. kokonaishenkilöstökustannuksiin, työntekijöiden lukumäärään tai 

henkilötyövuosiin (Eronen 1997, 50). Seuraavassa kaaviossa 7 on esimerkkejä 

henkilöstötunnusluvuista.
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Kaavio 7. Esimerkkejä henkilöstötunnusluvuista

Tunnusluku Laskentakaava

Vuosiloma-% Vuosilomakust./kokonaishenkilöstökust.

Sairauskustannus-% Sairauskust./kokonaishenkilöstökust.

Koulutus-% Koulutuskust./kokonaishenkilöstökust.

Vaihtuvuus-% Vaihtuvuuskust./kokonaishenkilöstökust.

Henkilöstösosiaalinen-% Henkilöstökust./kokonaishenkilöstökust.

Kehittämis-% Koul.+henkilöstösos.kust./kok.henk.kust.

Nettotyöpanos-% Nettotyöpanos/ kokonaishenkilöstökust.

(Lähde: Ahonen 1995, 41)

2.5 Sovellusmalli

Henkilöstötilinpäätöksen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla perinteisten tulos

laskelmien tai taseiden muotoon laadittu. Yksi hyvä ratkaisu voisi olla seuraavas- 

sa kaaviossa 8 esitetty henkilöstötilinpäätöksen sovellusmalli. Siinä organisaation 

määrälliset, laadulliset ja organisatoriset ominaisuudet on esitetty omissa osiois

saan. Lisäksi mukaan on otettu henkilöstön tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja.

Kaavio 8. Henkilöstötilinpäätöksen sovellusmalli

HENKILÖSTÖPANOKSET 1996 1995 1994

MÄÄRÄLLINEN

- henkilöstö lkm lkm lkm

- kokonaistyöaika h h h

- sairauspoissaolot -h -h -h

- tapaturmapoissaolot -h -h -h

- vuosilomat -h -h -h
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- muut lakisääteiset vapaat -h -h -h

- tehty työaika yhteensä h h h

- tehty työaika yhteensä / koko-

naistyöaika % % %

- kokonaispalkkasumma mk mk mk

- välilliset työvoimakust. mk mk mk

- tehdyn työajan palkat mk mk mk

- tehdyn työajan palkat / koko-

naispalkkasumma % % %

LAADULLINEN

- ikäjakauma
- sukupuolijakauma

- koulutustaso indeksi indeksi indeksi

- palveluksessaoloaika vuosia vuosia vuosia

TYÖYMPÄRISTÖ JA

ORGANISAATIO

- työkyky indeksi indeksi indeksi

- työilmapiiri indeksi indeksi indeksi

- vaihtuvuuskust. mk mk mk

- sairauspoissaolokust. mk mk mk

- tapaturmakust. mk mk mk

HENKILÖSTÖN

INVESTOINNIT

- työterveyspalvelut mk mk mk

- koulutus ja kehittäminen mk mk mk

TUOTOKSET

HENKILÖSTÖN

TEHOKKUUS

tuottavuus suoritteet/ panok- suoritteet/ panok- suoritteet/ pa-

set set nokset

taloudellisuus suoritteet/ kus- suoritteet/ kus- suoritteet/

tunnukset tannukset kustannukset

(Lähde: Eronen 1997, 45 ja Rouhesmaa 1996, 7)
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3 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISEN TEOREETTISET 

TAVOITTEET

3.1 Henkilöstötilinpäätöksestä saatava informaatio

Henkilöstötaloudellisten laskelmien avulla pystytään määrittämään eri toimenpi

teiden kustannukset luotettavasti. Henkilöstövoimavarojen järkevä käyttö ja ke

hittäminen edellyttävät seurantajärjestelmää, joka antaa henkilöstöstä riittävän 

monipuolisen ja kattavan kuvan. Laskentakohteita ovat muun muassa rekrytointi, 

poissaolot, koulutus ja vaihtuvuus. (Rouhesmaa 1996, 5.) Samalla seurantajärjes

telmä ilmaisee organisaation tilan. Se kertoo esimerkiksi kuinka monta tuntia 

työtä tehdään, kuinka tyytyväisiä työntekijät ja asiakkaat ovat tai mikä on tuotta

vuus tuntia kohden. Henkilöstötilinpäätös paljastaa myös henkilöstön sopeutumis

kyvyn teknologian kehitykseen ja sosiaalisten rakenteiden muutoksiin. (Brunila 

1995, 43.) Niiden avulla voidaan seurata henkilöstön todellista työpanosta eli sitä 

miten kokonaistyöaika jakautuu tehtyyn työaikaan ja poissaoloaikaan. Lisäksi se 

on myös väline seurata henkilöstön osaamisen kehittymistä ja henkilöstölle an

nettua koulutusta. (Kuntatyönantaja 1997, 32.)

Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on siis tuottaa organisaation omistajille, 

johdolle, henkilöstöasioista vastaaville sekä itse henkilöstölle aikasarja- ja poik- 

kileikkaustietoj a henkilöstövoimavaroj en

- määrästä ja rakenteesta nyt ja tulevaisuudessa,

- työajan käytöstä,

- kustannuksista,

- pätevyydestä ja sen kehittämisestä,

- tilasta (työtyytyväisyys, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, vaihtuvuus, 

eri eläkkeille siirtyminen, sairastavuus),

- investoinneista,
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- palkitsemisesta,

- tehokkuudesta ja palvelukyvystä sekä

- korvaamisesta ja arvosta.

Tietoja tarvitaan henkilöstön tilan arvioinnin ja kehittämisen perustaksi, päätök

senteon tueksi, päätösten vaikutusten ennakoimiseksi ja seuraamiseksi sekä hen

kilöstön pätevyyden ja työkyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. (Valtiovarain

ministeriö 1996, 13.)

Henkilöstötilinpäätös kertoo siis yrityksen johdolle ja henkilöstölle sekä eri sidos

ryhmille kuten rahoittajille ja sijoittajille, yrityksen henkilöstövoimavarojen tilan 

ja kehityssuunnan. Yhdessä yrityksen virallisen tilinpäätöksen kanssa se kertoo 

yrityksen nykyisen tuloksen kestävyydestä. (Ahonen 1998, 145.) Yrityksen johto 

käyttää henkilöstötilinpäätöstä liikkeenjohdollisessa päätöksenteossaan. Sijoittajat 

ovat kiinnostuneita henkilöstöinformaatiosta, koska he tahtovat tietää, että työ

voimaa johdetaan ja hyödynnetään tehokkaasti siten, että heidän sijoituksensa 

tuottaa hyvää tulosta. Henkilöstö puolestaan on kiinnostunut siitä, että henkinen 

pääoma heidän yrityksessään on kehittynyttä ja että yrityksen kasvu luo varmuu

den työpaikan pysyvyydestä ja hyvästä palkkatasosta. Yhteiskunta on kiinnostu

nut yrityksen kyvystä lisätä työvoimaansa ja parantaa siten kansakunnan työlli

syyttä, erityisesti naisten ja vähemmistöryhmien työllisyyttä samoin kuin se halu

aa varmistua, että yritys ylläpitää hyväksyttävää terveys- ja turvallisuustasoa yri

tyksessään. (Subbarao ja Zeghal 1997, 55.) Henkilöstötilinpäätöksen painopiste 

onkin yrityksen henkilöstön kehittämisessä ja se suuntautuu ensisijaisesti yrityk

sen ulkoisille sidosryhmille vaikuttaen niiden kautta yrityksen operatiiviseen toi

mintaan (Ahonen 1998, 30).
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3.2 Henkilöstötilinpäätöksen merkitys yrityksen johdolle

Henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmä tarjoaa organisaatioyksikön ylim

mälle ja tulosvastuulliselle keskijohdolle apuvälineen henkilöstöresurssien opti

maalisen ja tuloksellisuutta painottavan käytön ja kehittämisen tueksi sekä jatku

vaan muutokseen valmentautumiseksi. Tavoitteena on johdon päätöksenteon hel

pottaminen ja parantaminen ja toisaalta myös suostuttelu tiettyihin päätöksiin. 

Yrityksen johdolla on oltava oikea kuva yrityksen henkilöstöstä, jotta se osaa ta

sapainottaa oikein tämän päivän ja huomisen vaatimukset. Sen on osattava koh

distaa kustannukset oikein henkilöstön kehittämiseksi. Henkilöstövoimavarojen 

hallinnan ammattilaisten tehtävänä on auttaa johtotehtävissä toimivia ymmärtä

mään heidän taloudellisten päätöstensä sisältöä. Johto tarvitsee kehyksiä ja mal

leja tehostamaan kykyään tunnistaa, tuoda esiin ja tehdä päätöksiä, jotka vaikutta

vat henkilöstövoimavaroihin työntekijöiden keskuudessa. Henkilöstövoimavaro

jen mittauksen tulisi siis avustaa näiden kehysten ja mallien luomista. (Boudreau 

1996, 74-76 ja Lehtonen 1994, 17.)

Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän ensisijaisena tavoitteena onkin aut

taa johtoa suunnittelemaan ja kontrolloimaan henkilöstövoimavaroja ja niiden 

käyttöä tehokkaasti. Henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmä välittää infor

maatiota menneisyydestä ajankohtaisten ja tulevien suunnitelmien tueksi. Lehto

nen (1994, 18) listaakin henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmälle seuraavat 

kolme tavoitetta: se palvelee tarkastelukehikkona helpottaen henkilöstövoimava

roihin liittyvää päätöksentekoa eli henkilöstövoimavarojen johtamista ja hallintaa, 

tuottaa henkilöstöön liittyvää numeerista tietoa, etenkin sen kustannuksista ja ar

vosta organisaation voimavaroina sekä motivoi johtotehtävissä toimivia henkilöitä 

omaksumaan henkilöstövoimavara-näkökannan ihmisiin liittyvässä päätöksente

ossa. Raportin hyväksikäyttö kulminoituukin siinä analysoidun tiedon pohjalta 

johdon päättämiin ja tekemiin konkreettisiin, henkilöstöön liittyviin korjaus- ja
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kehittämistoimenpiteisiin. Mikäli näin ei tapahdu, voidaan henkilöstötilinpäätök

sen laatimista pitää turhana. (Valtiovarainministeriö 1996, 26.)

Lisäksi henkilöstötilinpäätös vastaa kysymykseen miten kehittää optimaalinen 

henkilöstövoimavarojen käyttökulttuuri. Sitä hyväksikäyttäen voidaan selvittää 

esimerkiksi pitäisikö henkilöstöä organisaation ulkopuolelta palkata vain ns. si- 

sääntulovakanssille tai kuinka paljon henkilöstön kehittämiseen kannattaisi in

vestoida. Samalla henkilöstötilinpäätös kertoo kannattaako tilapäisten menekki- 

tai talousvaikeuksien vuoksi irtisanoa henkilöstöä vai kannattako heidät pitää pal

veluksessa henkilöstövoimavarojen turvaamiseksi tulevaisuudessa. (Lehtonen 

1994, 18.)

Laatimalla henkilöstötilinpäätöksen huolella johto voi aikaansaada toivottavan 

yrityskuvan työntekijöiden keskuudessa. Toivottava yrityskuva omalta osaltaan 

helpottaisi yritysjohtoa viemään omia aloitteitaan läpi henkilöstön keskuudessa. 

Lisäksi laatimalla henkilöstötilinpäätöksen johto pystyy antamaan ulkopuolisille 

kuvan henkilöstöstään huolehtivasta yrityksestä, mikä tyydyttää esimerkiksi am

mattiliittojen vaatimuksia. (Mathews ja Perera 1991, 213.) Henkilöstötilinpäätök

sen ei siis tulisi olla tiukkojen säännösten mukainen henkilöstöön sidottujen va

rojen, henkilöstökustannusten ja niillä saavutettujen tuottojen markkamääräinen 

kuvaus, vaan se on henkilöstöjohtamisen käytännön apuväline, joka samalla kuvaa 

henkilöstön määrää ja rakennetta sekä siihen liittyviä investointeja, henkilöstön 

kehittämistä, tilaaja tuotoksia sekä arvoa (Valtiovarainministeriö 1996, 18).

3.3 Henkilöstötilinpäätöksen merkitys henkilöstölle

Yleissuosituksena on, että henkilöstötilinpäätös olisi suurimmaksi osaksi julkinen 

ainakin organisaation sisällä ja konsemijohdon keskuudessa. Tällöin myös hen
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kilöstö saa kuvan asioiden todellisesta tilasta ja siitä, miten organisaatio huolehtii 
tuloksentekovaateiden ohella heidän kehittämisestään ja hyvinvoinnistaan. Hen

kilöstötilinpäätöksen julkisuudella on organisaatioon sitoutumisen ja työmotivaa

tion kannalta tärkeä merkitys. Samalla henkilöstötilinpäätös kertoo konsemijoh- 

dolle, miten organisaation johto on huolehtinut organisaation tuottavasta toimin

nasta ja siten henkilöstön pätevyydestä ja tilasta. Lisäksi henkilöstötilinpäätöksen 

julkisuus auttaa poistamaan henkilöstön helposti kokemaa “isoveli valvoo”- 

tunnetta. (Valtiovarainministeriö 1996, 26.)

Henkilöstötilinpäätöksen merkittävimpiä tavoitteita onkin juuri henkilöstön moti

vaatioon vaikuttaminen. Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmän pitäisi po

sitiivisesti vaikuttaa henkilöstön motivaatioon, koska sen yksi tavoite on henki

löstön työnteon ja työssä jaksamisen edellytysten turvaaminen. Työoloja kehittä

mällä on mahdollista vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon ja siten hyödyntää 

henkilöstön voimavaroja myös taloudellisessa mielessä. Se auttaa henkilöstöä 

päättämään pysyäkö yrityksessä vai ei. Lisäksi henkilöstötilinpäätös auttaa hen

kilöstöä ymmärtämään yrityksen imagoa ja siten vaikuttaa henkilöstön päätök

sentekoon itsensä sopeuttamisesta samaan imagokuvaan. Samalla se kertoo hen

kilöstölle henkilöstön aseman yrityksen organisaatiorakenteessa. Järjestelmän to

teutus on osaltaan organisaation ja sen johdon viesti henkilöstölle, että se huolehtii 

tuloskeskeisen toiminnan ohella henkilöstönsä hyvinvoinnista. (Eronen 1997, 82; 

Mathews ja Perera 1991, 213 ja Valtiovarainministeriö 1996, 16.)

3.4 Henkilöstötilinpäätöksen merkitys sijoittajille

Sijoittajien ja omistajien keskuudessa on ollut tarvetta laskentamittarille, jonka 

avulla voidaan arvioida yritysten, jotka koostuvat henkisestä pääomasta ja yritys

ten, jotka eivät koostu henkisestä pääomasta, välisiä eroja. On havaittavissa mel-
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keinen ero esimerkiksi tilintarkastustoimiston ja paperitehtaan varsinaisia taseita 

vertailtaessa yrityksen varallisuuden arvossa. Otettaessa laskelmiin mukaan hen

kilöstötilinpäätökset kapenee ero huomattavasti. Tämän lisäksi on havaittavissa 
myös eroavaisuus ko. yritysten välillä kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välisessä 

suhteessa. Kirjanpitoarvon ja markkina-arvon välinen kuilu on yleensä huomatta

vasti suurempi tilintarkastustoimistolla kuin paperitehtaalla. Tämä ero koostuu 

suurelta osin juuri henkilöstön osaamisen arvosta. Tutkielman johdannossa on jo 

käsitelty yrityksen kirjanpitoarvon ja markkina-arvon eroavaisuutta. (IFAC 1998, 

3.)

Henkilöstötilinpäätöksiä hyödynnetäänkin yrityskauppojen yhteydessä. Se kertoo 

ostokohteen nykytilasta ja tulevaisuuden uhkakuvista sekä mahdollisuuksista. Se 

paljastaa henkilöstön suorituskyvyn, terveyden ja tehokkuuden välisen yhteyden. 

Sen avulla arvioidaan aineettoman pääoman ja muiden perinteisissä tilinpäätöksis

sä ilmenemättömien arvojen osuutta varallisuudesta. Lisäksi henkilöstötilinpää

töksen avulla voidaan laskea osakekohtaisia arvoja aineettoman pääoman arvon

nousulle suhteessa oman pääoman arvonnousulle. (KPMG Uutiset 1997.)

Myös mahdollisille muille rahoittajille kuin omistajille henkilöstötilinpäätös antaa 

vakuuttavan kuvan yrityksestä. Positiivisen henkilöstötilinpäätöksen uskotaan va

kuuttavan rahoituslaitokset antamaan yritykselle edullisia lainoja. Tietointensii

visten yritysten on vaikea vakuuttaa rahanlainaaja takaisinmaksukyvystään ilman 

suuria tuotantokoneistoja takuunaan, mutta lainansaanti helpottuu yrityksen 

osoittaessa positiivisella henkilöstötilinpäätöksellään omaavansa edellytykset toi

mintansa tehokkaaseen ja tuottavaan jatkuvuuteen. (Ahonen 1995, 38 ja Edwards 

1997, 24.)
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3.5 Hallintajärjestelmä hälytysjärjestelmänä

Tilinpäätösinformaatio lähtökohtana henkilöstön ominaisuuksien arvioinnissa luo 

mahdollisuudet henkilöstövoimavarojen osalta tuhoisien kehityspiirteiden ennus

tamiseen hyvissä ajoin ennen niiden realisoitumista. Vastaavasti tilinpäätösinfor

maatio voi välittää myös positiivista tietoa organisaatiosta, jonka henkilökunta voi 

hyvin ja kehittyy. (Valpola 1994, 35.) Mahdollisimman hyvä tietämys yrityksen 

henkilöstövoimavaroista ja niiden kehittämisestä tukee etenkin tosiasioihin pe

rustuvaa tulevaisuuden toiminnan suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa. 

Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä on siis käyttökelpoinen hälytysjär

jestelmä, joka ilmaisee kielteisen kehityksen ajoissa ja mahdollistaa siihen puut

tumisen jo ongelmien syntyvaiheessa. Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä 

kiinnittää johdon huomiota henkilöstöön ja sen johtamiseen ja osaltaan suuntaa 

itse johtamista henkilöstövoimavarakeskeiseen suuntaan. Se auttaa henkilöstötar

peen ja henkilöstön tilan valvonnassa. (Eronen 1997, 78 ja Valtiovarainministeriö 

1996, 9.)

Henkilöstötilinpäätös tuo esiin henkilöstövoimavarojen kehittämisen esteet yrityk

sen organisaatiokulttuurissa. Samalla se varoittaa myös kehitystä estävästä hen

kilöstön ajankäytön vääristymän johtavasta suuntauksesta. Siten henkilöstötilin

päätöstä voidaan pitää tärkeänä työvälineenä henkilöstövoimavarojen suunnitte

lussa, kehittämisessä sekä henkilöstöhuollollisten toimenpiteiden suunnittelussa ja 

seurannassa. (Ahonen 1998, 32 ja Eronen 1997, 78.) Tavoitteena on, että pysty

tään kiinnittämään huomiota yrityksen kriittisiin kohtiin pitkäntähtäimen tavoit

teiden saavuttamiseksi (Edwards 1997, 24).
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3.6 Tuottavuuslaskelmat

Henkilöstö on usein yrityksen tärkein tuotannontekijä, vaikka se ei aina riittävästi 

näykään käytännön johtamisessa. Henkilöstön hallinnoinnista tulisikin siirtyä 

henkilöstön strategiseen johtamiseen. Tärkeitä asioita ovat henkilöstövoimavaro

jen hankita, kehittäminen, kohdentaminen, ylläpito, hyödyntäminen, arviointi ja 

palkitseminen. Tuottavuus ei yrityksessä nimittäin synny itsestään, vaan se on 

seurausta edellä mainituista asioista. Tuottavuus ilmaistaan tuotoksen suhteella 

uhrattuihin voimavaroihin. (Valtiovarainministeriö 1996, 9.)

Työympäristötalous-aj attelun mukaan yrityksen toiminnan perustan muodostavat 

hyvät työolot. Ne vaikuttavat sekä suoraan että henkilöstön poissaolojen ja vaih

tuvuuden kautta tuottavuuteen. Muita tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

henkilöstön osaaminen ja koulutustaso. Työympäristölle raamit antaa fyysinen 

työympäristö, mutta varsinaisen sisällön muodostaa organisaatio ja siinä toimivat 

yksilöt. Työympäristön tärkeimpiä yrityksen toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat 

siis poissaolot, vaihtuvuus ja koulutus. Niiden kehitystä voidaan seurata henki- 

löstötaloudellisten laskelmien avulla. Laskelmilla pyritään antamaan työympäris- 

tötaloudellisille tekijöille markkamääräinen arvo, jolloin työympäristön taloudel

linen vaikutus voidaan tuoda paremmin esiin. (Rouhesmaa 1996, 3.)

Toiminnan tuottavuutta mitataan jakamalla aikaansaatu tuotos panoksen määrällä. 

Panosta voidaan mitata joko henkilötyövuosina tai henkilöstökustannuksina. 

Tuotos taas muodostuu niistä tavaroista ja palveluista, joita yksikön odotetaan 

tuottavan ja joista yritys saa tuottonsa (esimerkiksi valmistuneiden autojen luku

määrä). Jakamalla nämä lukumäärät henkilötyövuosilla saadaan henkilön tuotta

vuutta ilmaiseva lukumäärä. (Ahonen 1995, 42-43.) Tuottavuuslaskelmia tehtäes

sä työvoimapanoksen erittely on tärkeää. Tuottavuus voidaan ilmaista tuotoksen ja 

ajallisen työpanoksen suhteena tai tuotoksen ja työpanoksen hinnan suhteena. Il

maistaessa tuottavuus suhteessa työaikaan on tehtävä selvä ero brutto- ja netto-
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työajan välillä. Maksetun työajan kokonaishinta saattaa pysyä samana, vaikka 

nettotyöajassa tapahtuu muutoksia esimerkiksi lisääntyneen vuosiloman takia. Jos 

kannattavuus on pysynyt ennallaan, henkilöstön ajallinen tuottavuus on lisäänty

nyt. (Ahonen 1998, 84.)

Ennestään on selvitetty lähinnä henkilöstön vakanssien lukumäärä, mutta vihdoin 

on ymmärretty, ettei se kerro mitään tehdyistä työtunneista. Henkilöstön tuotta

vuus onkin laskettava tehdyistä työtunneista eikä vakansseista. (Brunila 1995, 43.) 

Vanhalla laskutavalla ei esimerkiksi tuottavuuden laskiessa tiedetty, oliko kysees

sä harha eli esimerkiksi henkilöstön ikäkehityksen aiheuttama vuosilomien pi

dentyminen. Henkilöstötilinpäätöksen avulla asianlaita sen sijaan käy ilmi. (Aho

nen 1995, 43.) Henkilöstötilinpäätös mahdollistaa tuotos/panos-analyyseja luotet

tavammat tuottavuusanalyysit. Luettaessa panoksiin mukaan vaikutukset henki

löstövoimavarojen tasoon ja tilaan, toiminnan laadulliset vaikutukset tulevat myös 

huomioon otetuiksi. Ilmaistaessa tuotos myyntinä tai myyntikatteena panoksen 

laatu tulee välillisesti huomioiduksi, koska markkinoiden voidaan olettaa ottavan 

laadun huomioon tuotteen kysynnässä. (Ahonen 1998, 146.)

3.7 Henkilöstötilinpäätöksen vaikutus yrityksen imagoon

Kiristynyt kilpailu ja yritysten kasvanut tarve resurssiensa tehostettuun käyttöön 

on lisännyt kiinnostusta henkilöstövoimavarojen suunnitelmalliseen käyttöön ja 

kehittämiseen. On syntynyt tarve välineelle, joka auttaa analysoimaan yrityksen 

toimintaa vuosittain ja vertailemaan henkilöstön kustannuksia ja tuotantoa omissa 

yksiköissä sekä samankaltaisten organisaatioiden kesken.
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Ahosen (1998, 40) mukaan henkilöstötilinpäätöksen julkisuus merkitsee yrityk

selle seuraavia seikkoja:
- se vaikuttaa yrityksen julkisuuskuvaan

- se vaikuttaa yritystä koskeviin tulevaisuusodotuksiin

- se vaikuttaa yrityksen markkina-arvoa korottavasti tai laskevasti

- se sitouttaa yrityksen strategisen johdon henkilöstövoimavarojen kehi

tykseen.
Tästä syystä yritys joutuu ottamaan henkilöstön huomioon jokapäiväisessä pää

töksenteossaan. Se ajaa henkilöstön etua, koska ne tiedot, jotka korottavat yrityk

sen markkina-arvoa, merkitsevät myös henkilöstön kehitystä ja hyvinvointia. Si

ten yritys, jonka henkilöstötilinpäätös osoittaa, että henkilöstön kehittämiseen ei 

panosteta, ei voi vakuuttaa markkinoita siitä, että tuottavuus tulevaisuudessa olisi 

oleellisesti parempi kuin tänään. Myöskään yritys, jonka henkilöstön työkyky on 

alentunut siten, että on odotettavissa henkilöstön siirtymistä työkyvyttömyyseläk

keelle ja siten aiheuttavan suuria eläkemenoja yritykselle, ei voi odottaa markki

noiden kohdistavan siihen positiivisia tuotto-odotuksia. (Ahonen 1998, 40.) Eri

tyisesti pörssinoteerattujen yritysten rahoitustilanne on pitkälti kiinni siitä, mitä 

niistä arvopaperimarkkinoilla ajatellaan. Vain esittämällä edullisia tilinpäätöksiä 

yritys pystyy kasvattamaan markkina-arvoaan ja sitä kautta lisäämään toiminta

pääomaansa. (Ahonen 1998, 11.)

Olemassaolollaan henkilöstövoimavaratiedot kiinnittävät johdon huomion kan

santalouden kannalta keskeisen resurssin tilaan ja sen kehityssuuntaan muiden re

surssien rinnalla. Ne auttavat yrityksen henkilöstöä arvioimaan oman työpaikkan

sa tilaaja suuntaamaan sen kehittämistoimia. Henkilöstövoimavaratietojen avulla 

kukin työntekijä voi arvioida mm. oman palkkansa suhdetta yrityksessä vallitse

viin työolosuhteisiin. Lisäksi uutta työpaikkaa hakeva voi vertailla vaihtoehtoisten 

yritysten työympäristöominaisuuksia ja palkkaehtoja. Työsuojeluviranomaiset 

puolestaan voivat vertaamalla eri alojen ja yritystyyppien henkilöstövoimavara- 

indikaattoreita toisiinsa ja suunnata aktiviteettinsa alueille, joilla on puutteita ja
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joilla on lisäponnistuksilla tehokkaimmin aikaansaatavissa parannuksia. Lisäksi 

työsuojelutarkastajat voivat henkilöstövoimavaratieloihin nojaten nopeasti saada 

yleiskuvan yrityksen tilasta. Henkilöstövoimavaratiedot ovat välttämättömät ke

hitettäessä työympäristöpolitiikkaa vakuutusjäijestelmään tai työympäristömak- 

suun nojaavaksi. Henkilöstövoimavaroja koskevan informaation voidaan uskoa 

vaikuttavan yrityksen markkina-arvoon. Siten henkilöstövoimavarojen kehittämi

seen panostavat yritykset saavat palautetta yrityksen lisääntyneen arvonnousun 

myötä. (Ahonen 1992, 95-96.)

Ahonen (1995, 38) esittää henkilöstötilinpäätöksellä olevan monta potentiaalista 

käyttöä. Yhteistä näille on, että niissä hyödynnetään markkinavoimia työympä

ristön rationaalisessa kehittämisessä. Ahosen mukaan hyvin laadittu henkilöstö- 

tase parantaa yrityksen mahdollisuuksia saada hyvää työvoimaa, kohentaa työ

tyytyväisyyttä ja nostaa yrityksen omaisuusarvoa. Henkilöstötilinpäätöksen lai

minlyöminen puolestaan aiheuttaa yritykselle hankaluuksia; johto kiinnittää huo

mionsa vääriin asioihin, koulutus ja kehittäminen alimitoitetaan, osaaminen vää

ristyy, ikääntyminen yllättää ja uupuminen uhkaa. (Nurmi 1997a.) Henkilöstöta- 

louden hallinnan katsotaan onnistuvan parhaiten, kun se tehdään kaikilla organi

saatiotasoilla johdon ja henkilöstön yhteistyönä ja kun siinä hyödynnetään sekä 

terveydenhuollon että työsuojelun asiantuntemusta (Kuntatyönantaja 1997, 32). 

Lisäksi positiivinen henkilöstötilinpäätös hyödyntää yritystä henkilöstön tyytyväi

syyden kautta; henkilöstön tuottavuus paranee, yritys koostuu osaavasta henki

löstöstä ja henkilöstön palkkavaateet ovat realistiset. (Mathews ja Perera 1991, 

213.)
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3.8 Tavoitteiden yhteenveto

Eronen (1997, 28-29) on löytänyt kirjallisuudesta kolmenlaisia tavoitteita henki

löstötilinpäätöksen laatimiselle: päätöksentekoon vaikuttaminen (tuottaa olen

naista informaatiota yrityksen sidosryhmille), ohjaus (helpottaa resurssien hallin

taa yrityksen sisällä) ja motivaation parantaminen (edesauttaa muutoksia johtota

solla ulkoisen raportoinnin palautevaikutusten kautta). Tarkoituksena on siis seu

rata ja arvioida työprosesseja ja tuottaa niistä sitten numeerisessa muodossa ole

vaa informaatiota. Henkilöstötilinpäätös toimii eräänlaisena viitekehikkona pää

töksenteon helpottamiseksi ja motivoi yrityksen päätöksentekijöitä omaksumaan 

henkilöstösuuntautunut lähestymistapa. (Eronen 1997 28-29.)

Henkilöstötilinpäätöksen ensisijaisena tavoitteena voisi sanoa olevan yrityksen 

johdon apuvälineenä toimimisen. Johto voi hyödyntää henkilöstötilinpäätöstä niin 

päivittäisessä päätöksenteossaan kuin myös pidemmän aikavälin strategisia pää

töksiä tehdessään. Yritysjohdolle henkilöstötilinpäätös on oiva apuväline mm. 

johdon päättäessä henkilöstön vakanssien lukumäärästä poikkeustilanteissa, se 

auttaa hallitsemaan koulutuskustannuksia ja helpottaa henkilöstön tuottavuuden 

seurantaa. Ennen kaikkea henkilöstötilinpäätös toimii erinomaisena hälytysjärjes

telmänä; sen avulla on negatiivinen kehityssuunta havaittavissa ajoissa ja korjaa

viin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen kuin on liian myöhäistä.

Henkilöstötilinpäätös on käyttökelpoinen myös muille yrityksen sidosryhmille. 

Yrityksen henkilöstö motivoituu huomatessaan johdon olevan kiinnostunut hen

kilöstöstä myös positiivisessa mielessä ja osoittaa arvostuksensa ottamalla henki

löstön mukaan muiden tuloksentekijöiden joukkoon. Samalla henkilöstö sitoutuu 

yritykseen lujemmin ja pystyy seuraamaan työnantajansa toimia henkilöstönsä 

hyväksi entistä paremmin. Henkilöstötilinpäätöksen avulla työntekijä pystyy myös 
tarkkailemaan omaa asemaansa yrityksessä, samoin kuin vertaamaan omaa palk- 

katasoaan yleisen palkkatason kehitykseen.
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Vähintään yhtä tärkeää on henkilöstötilinpäätöksen julkistaminen yrityksen ulkoi

sille sidosryhmille kuin yrityksen henkilöstölle. Sijoittajille henkilöstötilinpäätök

sistä saatava informaatio kertoo, miten yrityksen tärkeintä voimavaraa eli henki

löstöä johdetaan ja hyödynnetään. Henkilöstötilinpäätös paljastaa sijoittajalle 

milloin kannattaa ottaa yrityksestä omansa pois. Samoin yhteiskunta pystyy seu

raamaan henkilöstötilinpäätöksen avulla yrityksen kykyä työllistää työvoimaa.

Kaikkein vähäisin ei varmasti ole henkilöstötilinpäätöksen vaikutus yrityksen 

imagoon ja sitä kautta yrityksen potentiaalisiin asiakkaisiin sekä mahdolliseen tu

levaan työvoimaan. Yritys, joka julkistaa henkilöstöinformaationsa paljastaa sa

malla, ettei heillä ole mitään salattavaa henkilöstönsä suhteen. Päinvastoin henki

löstötilinpäätöksen julkistaminen antaa henkilöstöstään huolehtivan kuvan, joka 

houkuttaa niin asiakkaita, työntekijöitä kuin sijoittajiakin sekä muita mahdollisia 

rahoittajia.
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4 HENKILÖSTÖTIETOJA JULKAISEVIEN YRITYSTEN KUVAUS

4.1 Henkilöstötietoja julkaisevien yritysten lukumäärä

Vapaaehtoisia henkilöstötietoja julkaisevien yritysten lukumäärä ei toistaiseksi ole 

suuri, eikä myöskään ole itsestäänselvää, millaisia tietoja ne julkaisevat. Asian 

selvittämiseksi käytiin läpi Helsingin pörssin päälistalla noteeratut yritykset. Tut

kimusajankohtana (12.3.1999) niitä oli 91 kappaletta. Empiirisenä aineistona 

käytettiin kyseisten yritysten vuosikertomuksia vuosilta 1997 ja 1998. Aivan 

kaikkia vuosikertomuksia ei ollut saatavissa johtuen siitä, että viisi yritystä ei 

vielä tutkimusajankohtana ollut julkistanut vuoden 1998 vuosikertomustaan ja 

neljän yrityksen vuosikertomuksia ei onnistuttu yrityksistä huolimatta saamaan. 

Näin ollen tutkittavaa aineistoa vuodelta 1997 kertyi 87 vuosikertomusta ja vuo

den 1998 aineiston suuruus oli 82 vuosikertomusta (kaavio 9).

Kaavio 9. Henkilöstöinformaation julkaisutiheys
1997 1998

Yritysten lkm = aineiston koko 87 82

Vain pakollisen henkilöstöinformaation julkaisevien yritysten lkm 60 43

Julkaistujen vapaaehtoisten henkilöstötietojen lkm 94 127

Vuonna 1997 69 prosenttia (60 yritystä 87:stä) yrityksistä julkaisi vuosikertomuk

sessaan vain pakolliset lakisääteiset tiedot. Nämä lain vaatimat tiedot ovat tiivis

tetysti henkilöstön lukumäärä ja henkilöstön palkkakustannusten suuruus. Tar

kemmin ne on lueteltu tutkielman ensimmäisessä luvussa. Vain pakolliset henki- 

löstötiedot julkaisseiden yritysten lukumäärä vuodelta 1998 oli 52 prosenttia (43 

yritystä 82:sta). Näin ollen siis vain reilusti alle puolet vuonna 1997 ja noin puolet 

pörssiyrityksistä vuonna 1998 julkaisi vähintään yhden vapaaehtoisen tiedon hen

kilöstöstään vuosikertomuksessaan.
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Yrityksiin, jotka julkaisevat vain lakisääteiset tiedot, laskettiin mukaan myös yri

tykset, jotka julkaisevat lisäksi vain syyn henkilöstön lukumäärän muutokseen tai 

muuta vastaavaa sanallista argumentointia henkilöstöstä ilman konkreettisia nu

meerisia arvoja. Syynä lukumäärän muutokseen oli useimmiten joko tuotantolai

toksesta luopuminen tai uuden tuotantolaitoksen hankkiminen, mitkä kumpikaan 

tieto eivät tuo henkilöstön arvon mittaamiseen lisäarvoa. Samoin katsottiin olevan 

asianlaita myös teksteillä, joissa vain sanallisesti kerrottiin summittaisesti johdon 

toimenpiteistä henkilöstön hyvinvoinnin eteen. Tätä mittapuuta käytetään jatkos

sakin vapaaehtoisia henkilöstö tietoja julkaisevien yritysten erottamiseksi yrityk

sistä, jotka julkaisevat vain kirjanpitoasetuksen edellyttämän henkilöstöinformaa- 

tion.

Tämän lisäksi oli yrityksiä, jotka julkaisivat lisäksi vain sellaisia tunnuslukuja, 

mitkä ovat laskettavissa yrityksen varsinaisen tilinpäätöksen perusteella. Tällaisia 

tunnuslukuja olivat liikevaihto per henkilö ja henkilöstökustannukset per liike

vaihto. Nämä tunnusluvut sisältävät sinänsä hyvin tarpeellista tietoa, mutta ne ei

vät varsinaisesti sisällä mitään uutta tai vapaaehtoista lisäystä henkilöstöinfor- 

maatioon. Yrityksiä, jotka julkaisivat lakisääteisen henkilöstöinformaation lisäksi 

vain toisen tai molemmat näistä kahdesta tunnusluvusta, oli vuonna 1997 neljä 

kappaletta ja vuonna 1998 viisi kappaletta. Poislukien nämä yritykset vapaaehtoi

sen henkilöstöinformaation julkaisevien yritysten joukosta voidaan laskea ylimää

räisiä henkilöstötietoja vuonna 1997 julkaisevien yritysten osuudeksi 26 prosenttia 

ja vuonna 1998 41 prosenttia.

Henkilöstöinformaatiota julkaisevien yritysten lukumäärä ei siis vielä ole kovin 

suuri, mutta havaittavissa on kuitenkin selkeää yleistymistä jo yhden tilivuodenkin 

aikana. Vuodesta 1997 vuoteen 1998 julkaisijoiden lukumäärä on kasvanut puo

litoistakertaiseksi ja julkaistujen tietojen lukumäärä on kasvanut 35 prosenttia 

(vuonna 1997 94 tietoa ja 1998 127 tietoa). Julkaistujen tietojen lukumäärän 

muutos on laskettu vuosikertomuksissa esiintyvien henkilöstö tietojen yhteismää
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rästä. Näin ollen luvut kertovat myös sen, että yksittäinen yritys kertoi vuonna 

1998 keskimäärin vähemmän tietoja kuin vuonna 1997. Yksittäisen yrityksen 

kertomien tietojen lukumäärä väheni kuusi prosenttia.

4.2 Henkilöstötietojen julkaisu toimialoittain

Ahkerimpia vapaaehtoisten henkilöstötietojen julkaisijoita ovat vakuutusyhtiöt. 

Vakuutusyhtiöiden ryhmään kuuluu tosin vain kaksi yritystä, jotka kumpikin jul

kaisivat jo vuonna 1997 useampia erilaisia tietoja henkilöstöstään. Myös muut 

henkilöstön osaamiseen painottuvat toimialat, kuten kauppa, muut palvelut sekä 

tietoliikenne ja elektroniikka panostivat henkilöstöstänsä tiedottamiseen. Suuntaus 

näyttää oikealta; toimialat, joiden menestys on pitkälti kiinni henkilöstönsä hyvin

voinnista ja osaamisesta, ovat innokkaimmin osoittaneet sen myös vuosikerto

muksessaan.

Kohtalaisen runsaasti julkaisevat henkilöstöinformaatiota myös metsä- ja raken

nusteollisuus, kuljetus-ja liikenne-, energia- sekä viestintä-ja kustannusyritykset. 

Rakennus- ja energiayritykset ovat kumpikin lisänneet henkilöstötietojen julkai

sua huomattavasti vuodesta 1997. Tosin kumpikin ryhmä on kohtalaisen pieni ja 

näin ollen jo parin yrityksen takinkääntö henkilöstöinformatiivisempaan suuntaan 

näkyy tilastoissa suurena muutoksena.

Noin puolet metalliteollisuuden, pankki-ryhmän ja muun teollisuuden yrityksistä 

julkaisee henkilöstötietoja. Laajimmat henkilöstötilinpäätökset löytyvät juuri 

muun teollisuuden ryhmästä keulakuvanaan Nokian Renkaat ja Tamfelt. Näistä 

erityisesti Nokian Renkaat on panostanut henkilöstöstänsä raportointiin ja julkais

sut erillisen henkilöstöraportti-vihkosenkin. Kummankin yrityksen henkilöstöti

linpäätökset esitellään seuraavassa luvussa.
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Heikkoja henkilöstöstänsä tiedottajia ovat kemianteollisuus, monialayritykset ja 

elintarviketeollisuus. Niistä kustakin ryhmästä vain yksi yritys julkaisee vapaa

ehtoisia henkilöstötietoja vuosikertomuksessaan. Tosin henkilöstön ottaminen 

mukaan yrityksen taseeseen ei tunnu niin tärkeältä näissä yrityksissä, missä suu

rimman osan pääomasta muodostaa raskas käyttöomaisuus, kuten teollisuusko

neet.

Kaikkein vähiten henkilöstöstänsä tiedottivat sijoitusyhtiöt, mutta tähän löytyy 

pätevä selitys; useimmissa sijoitusyhtiöissä henkilöstön lukumäärä on niin alhai

nen, ettei ilman henkilöstön tietosuojan rikkomista voida julkaista henkilöstöä 

koskevaa tietoa. Ryhmään kuuluu kuitenkin henkilöstömäärältään suurempiakin 

yrityksiä, joilla lienee sitten muita syitä henkilöstöstänsä tiedottamatta jättämi

seen.

Yhtäläisyyttä sen suhteen, että toimialat julkaisisivat yhtäläisiä tietoja henkilös

töstään, ei ollut aineistosta havaittavissa. Yritykset tuntuvat olevan vielä kokeilu- 

periaatteella liikkeellä, eivätkä ole niin tarkoin harkinneet minkälaisten henkilös- 

tötietojen julkaiseminen olisi edullisinta juuri heidän kaltaiselleen yritykselle. 

Aluksi julkaistaan niitä tietoja mitkä ovat helpoimmin saatavilla eli lähinnä laa

dullisia ominaisuuksia ja muiden tietojen aika tullee myöhempinä vuosina. Yhtä

läisten tietojen julkaisun puute vaikeuttaa yritysten keskinäistä vertailua ja hei

kentää omalta osaltaan henkilöstötilinpäätöksistä saatavissa olevaa hyötyä.

4.3 Henkilöstötietoja julkaisevien yritysten yhteiset ominaisuudet

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää onko henkilöstötilinpäätöksiä laati

villa yrityksillä yhdistäviä tekijöitä. Kuten juuri todettiin henkilöstötietojen julkai
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semisessa ei löytynyt toimialakohtaisia yhtäläisyyksiä julkaistavien tietojen suh

teen. Myöskään itse julkaiseminen ei tuntunut olevan merkittävästi alasta riippu

vainen. Kuitenkin voidaan suuntaa antavasti todeta henkilöstön osaamiseen pai

nottuvilla toimialoilla julkaistavan enemmän henkilöstötietoja kuin fyysisen pää

oman toimialoilla, mutta näissäkin esiintyy poikkeuksia.

Lisäksi tutkittiin onko olemassa muutamien tunnuslukujen suuruuden ja henki

löstö lukujen julkaisemisen välillä riippuvuutta. Asian selvittämiseen käytettiin 

korrelaatiokerrointa. Korrelaatiokerroin saa aina arvon väliltä -1 ja 1. Negatiivinen 

arvo kuvastaa negatiivista riippuvuutta eli toisen muuttujan arvon kasvaessa toi

sen muuttujan arvo pienenee. Positiivinen arvo vastaavasti kertoo molempien 

muuttujien muuttuvan samaan suuntaan eli toisen muuttujan arvon kasvaessa 

myös toisen muuttujan arvo kasvaa. Mitä lähempänä ykkösen itseisarvoa korre

laatiokertoimen arvo on, sitä suurempi riippuvuus muuttujien välillä vallitsee.

Korrelaatiokerroin laskettiin neljälle eri muuttujalle toisen muuttujan ollessa se, 

julkaiseeko yritys henkilöstöinformaatiota vai ei. Muuttujat olivat henkilöstökus

tannusten osuus liikevaihdosta, henkilöstökustannukset per henkilö, liikevaihto 

per henkilöjä henkilöstön lukumäärä. Korrelaatiokertoimet laskettiin sekä vuoden 

1997 että vuoden 1998 luvuista. Laskelmasta jätettiin ulkopuolelle pankit, koska 

niiden tilinpäätöskäytäntö poikkeaa muista toimialoista ja tarvittavien lukujen sel

vittäminen olisi ollut hankalaa. Pois jätettiin myös yritykset, joiden henkilöstön 

lukumäärä on alle kuusi, koska tietosuojan turvaamiseksi kyseiset yritykset eivät 

edes voi julkaista henkilöstöään koskevaa lisäinformaatiota. Korrelaatiokertoimi- 

en arvot on esitetty kaaviossa 10. Liitteessä 2 on listattu laskelmissa käytetty ai

neisto.
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Kaavio 10. Korrelaatiokertoimet
1997 1998

Henkilöstökustannukset / liikevaihto 0,2310 0,0316

Henkilöstökustannukset / henkilö 0,0094 0,0687

Liikevaihto / henkilö -0,1420 -0,1234

Henkilöstön lukumäärä 0,1298 0,1893

Kaikissa muuttujista korrelaatiokertoimen arvo on niin lähellä nollaa, ettei mer

kittävää riippuvuutta voida osoittaa. Näin ollen ei voida siis sanoa henkilöstöin- 

formaatiota julkaisevilla yrityksillä olevan mitään muuta ulkoista yhtäläisyyttä 

kuin pienehkö, lähes merkityksetön yhtäläisyys toimialan suhteen.

4.4 Muutos vuosien 1997 ja 1998 välillä

Mielenkiintoista on huomata, kuinka paljon henkilöstöt!etojen julkaiseminen on 

lisääntynyt jo pelkästään yhden vuoden aikana. Vuonna 1997 vapaaehtoisia hen- 

kilöstölukuja julkaisi vuosikertomuksessaan 31 prosenttia pörssiyrityksistä, kun 

taas vuonna 1998 vapaaehtoisia henkilöstö lukuja julkaisi jo 48 prosenttia yrityk

sistä. Kasvua tässä suhteessa on tapahtunut 55 prosenttia. Henkilöstöstä raportoi

minen on selvästi koettu yhä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi.

Suurimmat muutokset tapahtuivat kaupan, palveluiden, metalliteollisuuden, ra

kennusteollisuuden, energian sekä pankkien ja rahoituksen toimialoilla. Metalli-ja 

rakennusteollisuutta lukuun ottamatta suuntaus tuntuu luonnolliselta; tietointensii

visillä toimialoilla henkilöstöinformaation merkitys korostuu. Sen sijaan on yllät

tävää, että myös fyysiseen pääomaan perustuvissa metalliteollisuudessa samoin 

kuin rakennusteollisuudessa henkilöstöinformaation merkitys kasvaa. Negatiivista 

kehitystä ei ole tapahtunut millään toimialalla. Paikallaan pysyviä on kuitenkin 

useita: vakuutus, sijoitus, kuljetus ja liikenne, metsäteollisuus, monialayritykset,
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elintarviketeollisuus, kemianteollisuus ja viestintä ja kustannus. Toimialoja kes

kenään vertailtaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä toimialaryhmien pienestä 

koosta johtuva suuri heilahtelu lopputuloksessa jo yhden yrityksen muuttaessa 

käytäntöään.

Vuosikertomuksista saatava henkilöstöinformaation määrä ei kuitenkaan ole kas

vanut samassa suhteessa kuin henkilöstötietoja julkaisevien yritysten lukumäärä. 

Kun vuonna 1997 vapaaehtoisia henkilöstötietoja julkaiseva yritys julkaisi keski

määrin 2,85 tietoa, julkaisi vuonna 1998 yritys keskimäärin vain 2,67 tietoa. Suu

rin vaikutus tähän on uusien henkilöstö tiedottajien julkaisutapa julkaista alle kes

kimääräiset 2,85 tietoa, mutta vaikutuksensa on myös sillä, että jokunen vanhoista 

julkaisijoista vähensi julkaisemiensa tietojen lukumäärää. Suurin osa vanhojen 

julkaisijoiden vähentämistä julkaisutietojen määrästä tuli kuitenkin kompensoitua 

osan vanhoista julkaisijoista lisätessä julkaistujen tietojensa lukumäärää.
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5 JULKAISTUN HENKILÖSTÖINFORMAATION ANALYYSI

5.1 Pörssiyritysten julkaisemat henkilöstötiedot

5.1.1 Määrälliset ominaisuudet

Tämän luvun tarkoituksena on selvittää millaisia tietoja yritykset julkaisevat hen

kilöstöstänsä vuosikertomuksessaan. Luvussa esitetyt lukuarvot koskevat vuoden 

1998 vuosikertomuksia, ellei toisin ole mainittu. Pörssiyritysten vuosikertomuk

sista löytyi niin määrällisiä, laadullisia kuin organisatorisiakin henkilöstöominai- 

suuksia. Yleisin henkilöstötieto palkkojen rinnalla oli tietenkin henkilöstön luku

määrä johtuen niiden lakisääteisyydestä. Vapaaehtoisista henkilöstötiedoista jul

kaistiin eniten henkilöstön laadullisista ominaisuuksista kertovia tietoja. Syynä 

niiden suosioon on kertomisen helppous. Laadulliset ominaisuudet ovat helposti 

selvitettävissä ilman runsaita ylimääräisiä ponnisteluja ja samalla ne eivät kuiten

kaan paljasta liikaa yrityksen kilpailukyvystä. Seuraavassa taulukossa (kaavio 11) 

on esitetty suomalaisten pörssiyritysten vuosikertomuksissa esiintyvän henkilös- 

töinformaation lukumäärät tiivistetysti. Tutkimustulokset on esitetty laajemmin 

tutkielman liitteessä 3.
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Kaavio 11. Julkaistujen henkilöstötietojen lukumäärät.

1998 1997
Pelkät lakisääteiset tiedot 43/82 60/87
Henkilöstötilinpäätös 3 2
Syy lkm:n muutokseen 24 19
Liikevaihto/henkilö 16 12
Henk.kust./liikevaihto 4 3
Jalostusarvo/henkilö 4 3
Työsuhteen laatu 4 3
Ikärakenne 13 8
Sukupuolirakenne 6 6
Vaihtuvuus 9 7
Koulutustausta 10 4
Koulutuspäivät 10 8
Koulutuskustannukset 11 6
Sairauspoissaolot 5 4
Työsuhteen kesto 6 3
Ilmapiiri 4 4

Niukimmin kerrottiin henkilöstön työkyvystä, työtyytyväisyydestä ja yleensäkin 

ilmapiiristä henkilöstön keskuudessa. Ilmeisesti organisatoristen tekijöiden pal

jastamista pelättiin kilpailukyvyn menettämisen uhalla. Osasyynä saattaa olla, et

tei haluta paljastaa henkilöstön työkyvyn ja motivaation mahdollista negatiivista 

kehitystä. Esimerkiksi Pohjolan tapauksesta on julkisuudessakin esiintynyt poh

diskeluja, jättikö yritys julkaisematta henkilöstötilinpäätöksensä johtuen ilmapii

rimittausten huonoista tuloksista. Pohjolassa tosin kiistetään asia, vaikkakin Poh

jolan samanaikaisen henkilöstön irtisanomisen ja omistajien ylimääräisen, ylen

palttisen osingonjaon myönnetään näkyneen ilmapiirimittauksessa epävarmuutena 

(Nurmi 1999). Vuodelta 1997 Pohjola vielä julkisti ilmapiirimittauksensa tulokset.

Henkilöstön määrällisistä ominaisuuksista oli siis henkilöstön lukumäärä kaikkein 

yleisin julkaistu tieto johtuen sen lakisääteisyydestä. Kirjanpitoasetuksen mukaan 

tilinpäätöksen liitetiedoissa on ilmoitettava henkilöstön keskimääräinen lukumää

rä ryhmittäin eriteltynä. Näin ollen yritykset ilmoittivatkin erikseen toimihenkilöt 

ja työntekijät, usein tehtävittäin eriteltyinä samoin kuin maittain tai paikkakunnin
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tain eriteltynä. Samalla kaavalla oli ilmoitettu henkilöstön jakautuminen koko- ja 
osa-aikaisiin. Rinnalla oli kerrottu mitä osa-aikaisten lukumäärä vastaa kokoaikai

siin muunnettuna. Tämän lisäksi noin kolmannes yrityksistä kertoi syyn henki

löstön lukumäärän muutokseen. Syynä oli tällöin uuden tuotantolaitoksen han

kinta tai vanhasta luopuminen. Muista syistä ei raportoitu. Henkilöstön lukumäärä 

oli useimmiten kerrottu pelkästään lukuna, mutta monet yrityksistä esittivät rin

nalla henkilöstön lukumäärän kehityksen viitenä viimeisenä vuotena pylväsdia

grammin avulla. Henkilöstön jakautumista tehtävittäin tai maittain havainnollis

tettiin usein sektoridiagrammilla.

Henkilöstön vaihtuvuus oli vapaaehtoisista henkilöstön määrällisistä ominaisuuk

sista useimmiten julkaistu tieto. Henkilöstön vaihtuvuudesta, joka kuvastaa yhtä 

lailla henkilöstön laadullisia kuin määrällisiäkin ominaisuuksia, raportoitiin yh

deksässä vuosikertomuksessa (vuonna 1997 seitsemässä). Vaihtuvuus kerrottiin 

yleensä pelkkänä kokonaisvaihtuvuutena, mutta joissakin vuosikertomuksissa oli 

eritelty myös lähtö-ja tulovaihtuvuus. Myös yrityksen sisäisen vaihtuvuuden suu

ruudesta kerrottiin. Vaihtuvuuden ilmaisemiseen oli valittu useimmiten prosentti

luku, mutta myös lukumääriä esiintyi. Joku yrityksistä esitti pylväillä myös lähtö- 

vaihtuvuuden muutosta viiden viime vuoden aikana.

Vaihtuvuus on yksi vuosikertomuksessa eniten julkaistuista tiedoista, eikä syyttä, 

sillä se paljastaa tulkitsijalleen erilaisia lisäinformaatioita. Vaihtuvuus paljastaa 

yrityksen sidosryhmille henkilöstön viihtyvyyden yrityksessä. Sisäisen vaihtu

vuuden ollessa suuri voidaan päätellä henkilöstön haluavan pysyä yrityksessä. Ul

koinen vaihtuvuus saattaa puolestaan kertoa useammastakin asiasta. Vaihtuvuu

desta voidaan päätellä henkilöstön olevan niin osaavaa ja koulutettua, että se ha

lutaan myös muihin yrityksiin. Toiset tulkitsevat vähäistä vaihtuvuutta myös siten, 

että henkilöstö on niin osaamatonta, ettei se saa muualta töitä. Kumpikin näistä 

tulkinnoista pitää varmasti jossain yrityksessä paikkansa. Joka tapauksessa vaih
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tuvuus ennakoi yrityksen tulevien rekrytointi- ja perehdyttämiskustannuksien suu

ruutta samoin kuin kertoo yritykseen tulevasta uudesta osaamisesta.

Työsuhteen laatu eli jako määräaikaisiin ja vakituisiin työsuhteisiin oli julkistettu 

vain neljässä vuosikertomuksessa. Vastaava luku oli vuonna 1997 kolme. Työ

suhteen laadun seuraaminen kiinnostaa erityisesti yrityksen henkilöstöä itseään 

kuin myös yritystä tulevana työnantajanaan harkitsevia. Se kertoo työntekijälle 

onko odotettavissa työsuhteen vakinaistamista.

Henkilöstönsä ajankäytöstä kertoi vain yksi yritys. Se kertoi esimerkinomaisen 

ajankäyttömallin sektoridiagrammilla havainnollistaen. Henkilöstön ajankäyttö 

kertoo todellisen tehdyn työajan ja sen kustannukset ja avustaa siten tuottavuus- 

laskelmien laadinnassa. Työajan jakaminen poissaoloihin, lomiin ja tehtyyn työai

kaan olisi tärkeää informaatiota henkilöstötilinpäätöksen teoreettisten tavoitteiden 

täyttymiseksi.

5.1.2 Laadulliset ominaisuudet

Ylivoimaisesti eniten julkistettiin henkilöstön laadullisia ominaisuuksia. Kaikkein 

tärkeimpänä julkaistavana henkilöstöinformaationa tunnuttiin pidettävän henki

löstön koulutusta ja kehittämistä. Kaikkein yleisimpänä vapaaehtoisena henkilös- 

tötietona julkistettiin koulutuspanokset. Henkilöstönsä koulutukseen panostaman

sa markkamäärät paljasti yksitoista yritystä ja koulutukseen kuluttamansa ajan 

julkisti lähes yhtä moni. Tämä oli ilmaistu koulutuspäivinä. Lisäksi jokunen yritys 

kertoi vielä kuinka moni henkilöstöstä osallistui koulutukseen. Tämän lisäksi 

kymmenen yritystä kertoi henkilöstönsä koulutustaustasta. Henkilöstö jaettiin pe
ruskoulutuksen saaneeseen, opistotasoisen koulutuksen hankkineisiin, ammatti
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koulun käyneisiin sekä akateemisesti koulutettuihin henkilöihin sektori- ja pyl

väsdiagrammien avulla.

Koulutus ja kehittäminen olivat ne ominaisuudet, joiden julkaiseminen lisääntyi 

kaikkein eniten vuodesta 1997. Henkilöstönsä koulutustaustan julkaisi tuolloin 

vain neljä yritystä nykyistä kymmentä vastaan ja koulutuskustannuksensa kertoi 

kuusi yritystä vuoden 1998 yhtätoista vastaan. Koulutuspäivät julkaisi kahdeksan 

yritystä vuonna 1997 ja kymmenen vuonna 1998. Koulutuksesta kerrottiin paljon 

myös sanallisesti. Kerrottiin minkälaisia koulutusohjelmia henkilöstö on läpikäy

nyt lähivuosina ja paljastettiin myös lähitulevaisuuden koulutussuunnitelmia. Va

litettavasti vain suurimman osan näistä sanallisista kertomisista informatiivinen 

arvo jäi varsin alhaiseksi.

Henkilöstönsä koulutustausta yhdessä koulutuspanosten kanssa kertoo henkilöstön 

osaamisen. Henkilöstön osaaminen on yrityksen kaikkia sidosryhmiä, mukaan lu

kien asiakkaat, kiinnostava tieto. Se kertoo omalta osaltaan yrityksen tuotteiden 

kilpailukykyisyydestä ja samalla se kertoo myös yrityksen menestyksen jatkuvuu

desta. Koulutuspanokset kertovat kuinka paljon ja kuinka tosissaan yritys on val

mis panostamaan tuloksentekokykyynsä myös tulevaisuudessa. Tärkeää on myös 

kertoa mihin toimenpiteisiin yritys on ryhtynyt ikääntyvän henkilöstön osaamisen 

uudistamiseksi ja minkälaiseen koulutukseen yritys markkansa laittaa.

Yhtenä tärkeimmistä tiedoista, vaiko sitten helpoimpana, pidettiin henkilöstön 

ikärakenteen julkistamista. Ikäjakaumaa havainnollistettiin erilaisin kaavioin ja 

lisäksi usein esitettiin vielä erikseen henkilöstön keski-ikä. Henkilöstönsä iästä 

kertoi 13 yritystä (vuonna 1997 kahdeksan yritystä). Ikärakenteen kertominen 

paljastaa henkilöstön ikääntymisen ja kertoo siten eläkekustannusten mahdolli

sesta lisäyksestä lähitulevaisuudessa. Samalla se kertoo uuden henkilöstön rekry

tointi tarpeesta ja lisää osaltaan yrityksen rekrytointi- ja perehdyttämiskustannuk- 

sia. Palvelusajan keskimääräinen kesto julkaistiin kuudessa vuosikertomuksessa
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(edellisenä vuonna kolmessa). Työsuhteen kesto paljastaa osaltaan henkilöstön 

viihtyvyyden yrityksessä kuin myös lojaalisuuden yritystä kohtaan. Pitkäkestoinen 

palvelusaika kertoo kertyneestä kokemuksesta alalta ja yrityskulttuurin tuntemi

sesta. Sukupuolten välisen jaon naisiin ja miehiin teki kuusi yritystä.

Lisäksi yritykset kertoivat henkilöstönsä sairauspoissaoloj en määriä samoin kuin 

tapaturmien lukumääriä suhteutettuina edellisvuosiin. Sairauspoissaoloj en luku

määrän julkaisi viisi (vuonna 1997 neljä) yritystä. Jonkin verran eriteltiin palkka

kustannuksissa erikseen sairausajan palkkoja työajan palkoista. Monet yritykset 

kertoivat myös sanallisesti yrityksensä ja henkilöstönsä terveydenhuollon kehityk

sestä ja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tapaturmien vähentämiseksi. Nämä 

henkilöstön terveydentilaan liittyvät seikat henkilöstön vaihtuvuuden ohella hei

jastavat henkilöstön työtyytyväisyyttä samoin kuin henkilöstön työkykyäkin.

5.1.3 Organisatoriset ominaisuudet

Henkilöstönsä työtyytyväisyydestä ja ilmapiirimittausten tuloksista kertoi neljä 

yritystä. Luku oli sama kuin edellisvuonna. Ilmapiirimittauksissa mitattiin henki

löstön tyytyväisyyttä niin työnantajaan, esimiehiin kuin itse työhönkin. Tyytyväi

syyttä tiedonkulkuun pidettiin myös mittaamisen arvoisena suureena. Joku yrityk

sistä uskalsi julkistaa henkilöstönsä tyytyväisyyden omaan osaamiseensa. Näiden 

lisäksi julkaistiin erilaisia suureita henkilöstön jaksamisesta; mitattiin koettua 

stressiä, koettua terveydentilaa ja työkykyä yleensä sekä jaksamista eläkeikään. 

Ilmapiirimittausten arvoa lisäsi yritysten tapa verrata tuloksia edellisvuosiin. Il

man tätä vertailuahan ilmapiirimittausten hyöty jäisi melkoisen alhaiseksi.

Henkilöstötilinpäätöksen yksi käyttötarkoitus on toimia eräänlaisena hälytysjär

jestelmänä, joka paljastaa negatiivisen kehityksen ajoissa niin yrityksen johdolle
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kuin myös omistajillekin. Huonontunut ilmapiirimittauksen tulos paljastaa yrityk

sen kasvavat sairauspoissaolot ja sairausajan palkkakustannukset sekä samalla 

kertoo tulevasta tarpeesta hankkia uusia työntekijöitä, mikä omalta osaltaan lisää 

yrityksen henkilöstökustannuksia. Kustannusten lisääntyminen ja henkilöstön 

motivaation puute heikentävät nopeastikin yrityksen tulostaja kannattavuutta sekä 

pitkäkestoisena lyhentävät yrityksen olemassaoloikää. Ilmapiirimittausten tulosten 

julkistamisella voidaan antaa sidosryhmille myöskin positiivinen kuva henkilös

tön viihtyvyydestä ja ilmaista siten henkilöstön halu tehdä kaikkensa yrityksen 

kannattavuuden turvaamiseksi.

Pörssiyritysten vuosikertomuksissa työtyytyväisyys oli esitetty pylväsdiagram

meilla sanallisten selitysten tukiessa. Sanallisia selvityksiä henkilöstön tyytyväi

syydestä oli paljon myös muilla yrityksillä, mutta varsinaiset mittaustulokset jäi

vät julkaisematta. Kerrottiin esimerkiksi henkilöstön olevan tyytyväisiä osaami

seensa ja jaksamisen parantumisen näkyvän vähentyneinä sairauspoissaoloina. 

Kuitenkin konkreettiset tiedot ja vertailukohdat jäivät näiltä useilta yrityksiltä uu

pumaan ja siten myöskin tiedon tuoma lisäarvo jäi puuttumaan.

5.1.4 Tunnusluvut

Vuosikertomuksissa esiintyi neljänlaisia tunnuslukuja. Yleisin näistä oli liike

vaihto per henkilö. Se esiintyi peräti 20 prosentissa kaikista vuoden 1998 vuosi

kertomuksista. Tunnusluvun yleinen esiintyminen johtunee sen helposta lasketta

vuudesta ja lisäksi se on melko informatiivinen verrattaessa saman toimialan yri

tyksiin. Vertailujen tekeminen on varsin helppoa, jos kilpailijatkin ovat laskeneet 

tunnuslukunsa valmiiksi vuosikertomuksiinsa. Sama koskee tunnuslukua, joka 

kertoo henkilöstökustannusten osuuden liikevaihdosta. Senkin laskemiseen tar

vittavat luvut on saatavissa yrityksen varsinaisesta tilinpäätöksestä.
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Näiden lisäksi neljässä vuosikertomuksessa oli laskettu jalostusarvo per henkilöjä 

vuonna 1997 yksi yritys julkaisi tunnusluvun valmistusarvo per henkilö. Eräs 

yrityksistä kertoi jalostusarvon laskukaavakseen seuraavan: liikevaihto - aineet - 

tarvikkeet ja palvelut. Näin ollen myös tämäkin tunnusluku on laskettavissa yri

tyksen varsinaisesta tilinpäätöksestä ja voidaan todeta ettei ainakaan henkilöstö- 

tunnuslukujen laskeminen vaadi yritykseltä suurempia lisäponnisteluja varsinaisen 

tilinpäätöksensä laatimisen rinnalla. Tosin voidaan myös todeta, että vuosikerto

muksissa julkaistut tunnusluvut eivät sisällä henkilöstöstä uutta informaatiota la

kisääteisiin tietoihin verraten.

5.2 Varsinaiset henkilöstötilinpäätökset

5.2.1 Henkilöstötilinpäätöksen määrittely

Kuten jo aiemmin todettu, henkilöstötilinpäätökselle ei ole olemassa yhtä ainoata 

täsmällistä määritelmää. Siksi on myös vaikea sanoa yritysten vuosikertomusten 

perusteella laatiiko joku yrityksistä henkilöstötilinpäätöksen vai kertooko se vain 

muutamin yksityiskohdin henkilöstöstänsä laissa säädettyä enemmän. Jotta kui

tenkin henkilöstötilinpäätösten lukumäärästä saataisiin jonkinlainen kuva, tehdään 

henkilöstötilinpäätökselle oma määritelmä.

Henkilöstövoimavarat koostuvat henkilöstön määrällisistä, laadullisista sekä or

ganisatorisista ominaisuuksista. Määritellään siis henkilöstötilinpäätökseksi se 

vuosikertomuksen osa, jossa kerrotaan jotakin kustakin näistä kolmesta osa- 

alueesta. Lisäksi voidaan määritellä henkilöstötuloslaskelman julkaisemisen riittä

vän täyttämään henkilöstötilinpäätöksen vaatimukset.

Näillä kriteereillä pörssiyritysten vuosikertomusten joukosta löytyi vuodelta 1997 

kaksi ja vuodelta 1998 kolme henkilöstötilinpäätöstä. Niin Sampo kuin Nokian
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Renkaatkin julkaisivat henkilöstötilinpäätöksensä molempina vuosina. Tamfelt 

julkaisi henkilöstötilinpäätöksensä vasta vuonna 1998. Nokian Renkaiden, Sam

mon ja Tamfeltin julkaisema henkilöstöinformaatio on esitetty seuraavassa kaavi

ossa (kaavio 12).

Kaavio 12. Nokian Renkaiden, Sammon ja Tamfeltin julkaisema henkilöstöin

formaatio
Nokian Renkaat Sampo Tamfelt

Työsuhteen laatu X

Ikärakenne X X X

Sukupuolirakenne X X

Vaihtuvuus X X

Koulutustausta X X

Koulutuskustannukset X X

Sairauspoissaolot X X

Työsuhteen kesto X X

Ilmapiiri X X

Ajankäyttö X

Henkilöstötuloslaskelma x X

5.2.2 Nokian Renkaat

Nokian Renkaiden taustatietoa
Nokian Renkaat Oyj on Pohjoismaiden suurin rengasvalmistaja. Se valmistaa ke

sä- ja talvirenkaita autoihin, polkupyöriin ja vaativaan ammattikäyttöön. Nokian 

Renkaat on maailmassa ainoa rengasvalmistaja, jonka strategiana on keskittyä 

pohjoisten olojen tuotteisiin. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös renkaiden pinnoi

tukseen tarvittavat materiaalit. Tämän lisäksi yhtiöllä on renkaiden vähittäiskaup- 

paketjut Noijassa, Ruotsissa ja Latviassa. Tutkimuksessa se on ryhmitelty toimi

alaryhmään muu teollisuus.



62

Nokian Renkaiden liikevaihto vuonna 1998 oli 1.494,0 mmk ja liikevoitto 197,5 

mmk. Yritys on viime vuodet ollut voimakkaassa kasvussa; osakekohtainen tulos 

on noussut viitenä peräkkäisenä vuotena 20 prosenttia. Liikevaihto kasvoi edellis

vuodesta 19 prosenttia ja liikevoiton kasvuprosentti oh 21. Henkilöstön lukumäärä 

oli 1.620, mikä sekin lisääntyi 19 prosenttia edellisvuodesta, ja henkilöstökulut 

olivat yhteensä 374,8 mmk. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oh 25 pro

senttia ja liikevaihto henkilöä kohden 922 tmk.

Nokian Renkaiden henkilöstöinformaation julkaisumuoto
Laajin henkilöstötilinpäätöksistä oh Nokian Renkaiden julkaisu. Vuoden 1997 

versio voitti elinkeinoelämän omistaman valmennus- ja kehittämisyhtiö Rastorin 

jäljestämän kilpailun parhaasta henkilöstötilinpäätöksestä. Pysyväksi aiottu kil

pailu on peruttu vuodelta 1998 johtuen materiaalin vähyydestä, mutta jos se jär

jestettäisiin, pysyisi voittaja todennäköisesti samana (Nurmi 1999). Arvosteluraa- 

din mielestä Nokian Renkaat “oh onnistunut henkilöstöraportti-vihkosessaan mo

nipuolisesti ja sopivan tiiviisti kuvaamaan henkilöstön tilaa ja kehitystä. Erityi

sesti ‘oppivan organisaation’ periaatteita tuotiin raportissa kiitettävällä tavalla 

esille.” (Nurmi 1998.) Henkilöstöraportti vuodelta 1998 ei ollut vielä ilmestynyt 

tutkimusaj ankohtana.

Varsinaisessa vuosikertomuksessaan Nokian Renkaat julkaisi aukeaman verran 

henkilöstöt!etoja. Aukeamalla esiteltiin lähinnä henkilöstötuloslaskelma ja ilma

piirimittauksen tuloksia. Tämän lisäksi Nokian Renkaat julkaisi erillisen henki- 

löstöraportti-vihkosen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisemmin henkilöstön määräl

lisistä, laadullisista ja organisatorisista tekijöistä. Tätä voidaankin pitää hyvänä 

ratkaisuna; varsinainen vuosikertomus ei pääse paisumaan liian laajaksi, mutta 

henkilöstön ominaisuuksista kiinnostuneiden saatavissa on laaja informaatiopa

ketti henkilöstöstä. Nokian Renkaat on julkaissut aiemmin myös erillistä ympä- 

ristöraportti-vihkosta.
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Varsinaisen vuosikertomuksen henkilöstöinformaatio
Nokian Renkaiden vuoden 1997 tilinpäätöksen liitetiedoissa kerrotaan lakisäätei

sesti henkilöstön palkka, luontaisetujen arvo, eläkekulut ja muut henkilösivukulut 

eriteltynä. Lisäksi liitetiedoissa on kerrottu yrityksen henkilöstön lukumäärä jao

teltuna tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin sekä muihin. Liitetietojen lisäksi 

varsinaisessa vuosikertomuksessaan Nokian Renkaat julkaisee siis aukeaman ver

ran henkilöstöinformaatiota. Hallitsevimpana kokonaisuutena aukeamalla on hen- 

kilöstötuloslaskelma, mikä esiintyy myös henkilöstöraportti-vihkosessa.

Nokian Renkaat kertoo aukeamallaan henkilöstövahvuutensa ja työsuhteen laadun 

eli jaon määräaikaisiin ja vakituisiin työntekijöihin sukupuolittain jaoteltuna. 

Myös esimies-tehtävissä toimivien sukupuolijakauma ja lukumäärä julkistetaan. 

Samoin jaoteltuna kerrotaan myös henkilöstön ikäjakauma ja keski-ikä. Myös 

toimenpiteet, mihin on ryhdytty henkilöstön ikärakenteen huomioonottamiseksi, 

kerrotaan. Samalla lailla pylväsdiagrammilla on osoitettu henkilöstön palvelusajan 

kesto. Henkilöstön ajankäyttö on esitelty esimerkinomaisesti.

Henkilöstön koulutustausta on esitetty niinikään pylväsdiagrammilla sukupuolit

tain eriteltynä. Koulutuskustannuksista kerrotaan minkä verran liikevaihtoon suh

teutettuna Nokian Renkaat panostaa osaamisen kehittämiseen. Osaamisen kehit

tämiseen liittyen kerrotaan sisäisiin siirtoihin osallistuneiden suhteellinen määrä. 

Myös ilmapiirimittausten tuloksia eriteltiin vuosikertomuksen henkilöstölukuj en 

aukeamalla. Tuloksia kerrottiin edellisvuosiin verraten työn sisällöstä ja työ

olosuhteista, tiedon kulusta ja osallistumisesta, johtamisesta sekä työtyytyväisyy

destä ja ilmapiiristä.

Vuoden 1998 vuosikertomuksen aukeamalla Nokian Renkaat esittää työkykyin

deksin yhteenvedon taulukkomuodossa. Työkykyindeksi kerrotaan sukupuolittain 

sekä ikäryhmittäin. Lisäksi johtoryhmän indeksiarvo on kerrottu erikseen. Nokian 

Renkaiden kestävää tuloskehitystä tällä vuosikymmenellä kuvataan viivadia-



64

grammilla. Henkilöstömäärän ja ilmapiirin indeksin kehittyminen kerrotaan yh

dessä liikevaihdon ja tuloksen kehityksen kanssa.

Vuoden 1998 tekstissään Nokian Renkaat kertoo koulutus- ja kehitysohjelmas

taan. Osallistujien ja suoriutuneiden lukumäärät ilmoitetaan, mutta koulutuksen 

kustannuksista tai siihen kulutetusta ajasta ei ole mainintaa. Sen sijaan on kerrottu 

minkä verran henkilöstö on tehnyt aloitteita ja paljonko niistä on ehdottajilleen 

maksettu. Myös aloitteiden ansiosta säästetty markkasumma kerrotaan. Lisäksi on 

kerrottu yrityksen palkkaus- ja palkkiojärjestelmästä; tulospalkan muodostuminen 

kerrotaan samoin kuin palkkion perusteet.

Nokian Renkaat kertoo vuoden 1998 aukeamallaan vielä henkilöstön lukumäärän 

kasvun ja määräaikaisten osuuden henkilöstöstä. Keski-ikä ja sen muutos samoin 

kuin palvelusajan pituus ovat tärkeitä, julkaistuja tietoja. Koulutustaustasta on 

kerrottu erikseen ikääntyvien taustasta ja lisäksi vielä toimenpiteet mihin on ryh

dytty ikääntyvien erityisosaamisen ja -taitojen huomioonottamiseksi.

Henkilöstöraportti-vihkosen sisältö
Nokian Renkaiden henkilöstöraportti-vihkonen tuntuu ensisijaisesti suunnatun 

yrityksen henkilöstön motivointiin ja työhön ohjaamiseen. Henkilöstöjohtajan al

kusanoissa kerrotaankin raportin tavoitteena olevan osaamiseen ja sen kehittämi

seen keskittyvänä katsauksena toimimisen. Tarkoituksena on samalla täydentää 

perinteistä tilinpäätöstä.

Nokian Renkaiden henkilöstöraportti lähtee liikkeelle Ahosen (1998, 52) ohjeen 

mukaisesti liikeideasta. Raportin ensisivuilla on esitetty yrityksen päämäärät, oh

jaavat arvot ja toimintatavat. Toimintaperiaatteet on esitetty yhteishenkeä kohot

tavaan sävyyn ja ilmapiiristäkin käytetään ilmausta “jännittävän mielenkiintoinen 

ilmapiiri”. Ylipäätänsä teksti on kirjoitettu kuvastamaan yrityksen sisällä vallitse-
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vaa “me”-henkeä, jota on tarkoitus heijastaa uloskin päin esimerkiksi asiakkaihin 

ja omistajiin.

Nokian Renkaat pyrkii kehittämään koko organisaatiotaan oppivaksi organisaati

oksi ja henkilöstöään elinikäisiksi oppijoiksi (Lifelong Learning). Näitä tavoitteita 

on myös selvitetty henkilöstöraportissa kertoen mitä ne tarkoittavat ja miten ne 

saavutetaan. Henkilöstön kehitysprosessin askelmat tulevat hyvin selville niin 

henkilöstölle itselleen kuin myös yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille. Myös 

osaamisen kehittämisen vastuujako kerrotaan lukijoille ja täten annetaan erittäin 

vakuuttava kuva Nokian Renkaiden henkilöstön osaamisesta ja uusiutumisesta 

oppimisen muodossa.

Henkilöstöryhmien osallistumisesta yrityksen johtamiseen ja henkilöstön aloit- 

teentekokyvystä raportoidaan jopa tehtyjen ehdotusten lukumäärä ja niistä hyväk

syttyjen osuus. Ylipäätänsä Nokian Renkaat raportoi aika laajasti toimenpiteistä, 

joihin yrityksessä on sitouduttu henkilöstön viihtyvyyden ja sitä kautta yrityksen 

menestyksen parantamiseksi. Myös palkkio- ja palkkausjärjestelmät kerrotaan 

henkilöstön tasavertaisuuden takaamiseksi. Jo pelkästään palkkaus- ja palkkiojär

jestelmien julkaiseminen edesauttaa toteuttamaan Nokian Renkaiden palkkapoli

tiikan kolme periaatetta: oikeudenmukaisuuden, kilpailukykyisyyden ja kannus

tamisen.

Nokian Renkaat toteuttaa kolmenlaisia ilmapiirimittauksia. Vuosittain toteutetaan 

laaja, koko henkilöstön kattava ilmapiirimittaus. Tällöin pyritään mittaamaan 

henkilöstön mielipidettä työtyytyväisyydestä ja ilmapiiristä, työn sisällöstä ja työ

olosuhteista, tiedonkulusta ja osallistumisesta, yritystuntemuksesta sekä johtami

sesta. Tätä pyritään täydentämään kevyellä ilmapiirimittauksella, joka suoritetaan 

alle vuoden aikajaksoissa ja otoksena on satunnaisesti valittu otos yrityksen hen
kilökunnasta. Kevyt ilmapiirimittaus kuvastaa juuri sen hetkisiä tunnelmia ja mie

lipiteitä. Näiden lisäksi Nokian Renkailla tehdään vielä päivittäistä ilmapiirimit
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tausta. “Päivän sää” -tutkimusmenetelmä on vielä kehitteillä, mutta sillä seurataan 

työpaikan päiväkohtaisia tunnelmia sekä töihin tultaessa että työpaikalta poistues

sa. Nokian Renkaat suorittaa lisäksi sisäistä asiakastyytyväisyystutkimusta, jonka 

tarkoituksena on selvittää mm. yksiköiden joustavuutta, palvelualttiutta, käyttäy

tymisen ystävällisyyttä, palvelun ripeyttä ja muiden yksikköjen tarpeiden ym

märtämistä.

Ilmapiirimittausten tuloksista henkilöstöraportti-vihkosessa kerrotaan käyrien 

avulla viisi eri mittaria. Tulokset on julkistettu koko 90-luvun ajalta (ilmapiiri- 

mittaukset aloitettiin Nokian Renkailla 1991) mahdollistaen ominaisuuden kehi

tyksen tarkkailemisen. Nokian Renkaat on julkaissut seuraavat ilmapiirin ominai

suudet: yritystuntemus, työtyytyväisyys ja ilmapiiri, tiedonkulku ja osallistumi

nen, johtaminen sekä työn sisältö ja työolosuhteet. Erityisen positiivista on, että 

Nokian Renkaat on julkaissut ilmapiiritutkimustensa tulokset, vaikka ne eivät kai

kilta osin kerrokaan nousujohteisesta kehityssuunnasta.

Henkilöstölukujen osastossa on henkilöstöinformaatio esitetty tiivistetysti pylväs- 

ja sektoridiagrammein edellisvuoteen verraten ja lisäksi ne on vielä selitetty sa

nallisesti laajemmin. Nokian Renkaat kertoo sukupuolittain eriteltynä henkilöstö- 

vahvuuden ja työsuhteen laadun eli jaon määräaikaisiin ja vakituisiin työntekijöi

hin sekä esimiestehtävissä toimivien lukumäärän ja sukupuolen. Ikärakenteen ja 

keski-iän julkaiseminen paljastavat eläkkeelle siirtyvien määrän, mutta henkilös- 

töraportissa on kerrottu myös miten yrityksessä on tähän varauduttu. Palvelusajan 

keston julkaiseminen kertoo henkilöstön osaamisesta kokemuksen kautta ja sa

malla henkilöstön viihtyvyydestä yrityksessä. Tosin pitkistä palvelusaj öistä sano

taan joskus niiden saattavan viitata myös henkilöstön osaamisen puuttumiseen; 

osaamaton henkilöstö ei saa muualta töitä eikä siten voi edistää yrityksen henki

löstön vaihtuvuutta. Palvelusaikojen pituuden ohella kerrotaan yrityksessä olevan 

henkilöitä, joiden vanhemmat ovat työskennelleet yrityksessä. Tämä kertoo yri

tyskulttuurin siirtymisestä seuraaville sukupolville.
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Henkilöstön koulutustausta yritykseen tullessaan on myös jaoteltu sukupuolittain. 

Koulutus jaetaan peruskouluun, ammattikouluun, opistotasoiseen ja korkeakoulu

tasoon. Yrityksen panoksista henkilöstönsä koulutuksen ja osaamisen kehittämi

sen suhteen on kerrottu suuruus suhteessa liikevaihtoon. Henkilöstövaihtuvuu- 

desta Nokian Renkaat ei kerro lukuja, mutta palvelusajan kestohan osaltaan kertoo 

vaihtuvuuden suuruusluokan. Itse vaihtuvuudesta kerrotaan vain kuinka sitä mi

tataan ja tilastoidaan työsuhteen laatu huomioonottaen.

Työntekijöiden ajankäytöstä Nokian Renkaat julkistaa ajankäytön jaon tehtyyn 

työaikaan, vuosilomaan, sairauksiin ja tapaturmiin, muihin poissaoloihin sekä la

kisääteisiin vapaisiin. Ajankäyttöä seurataan erityisellä ajankäyttöbudjettimallilla. 

Ajankäyttötietoja hyödynnetään työn tuottavuuden mittaamisessa, henkilöstön 

hyvinvoinnin ja poissaolojen seurannassa, miehityksen suunnittelussa ja budje

toinnissa. Ajankäyttöä seuraamalla selvitetään myös varsinaisen tehdyn työajan 

palkat. Lisäksi Nokian Renkaat esittää työperäisten sairauspoissaolojen osuuden 

kokonaispoissaoloista. Tämä ja työkykyindeksien kehityssuunta kertovat yrityk

selle terveyden ja hyvinvoinnin kehityksen panostustarpeista.

Nokian Renkaiden henkilöstötuloslaskelma on esitetty tutkielman liitteenä 4. Se 

on samaa muotoa kuin Ahosen (1998, 58) esittämä malli, joka on esitetty tutkiel

massa luvussa 2.4.1. Henkilöstötuloslaskelmassaan Nokian Renkaat erittelee hen

kilöstökulunsa mahdollisimman pieniin osiin helpottamaan henkilöstökustannus

ten hallintaa ja seurantaa. Henkilöstötuloslaskelma tässä muodossaan on hyvin 

informatiivinen niin johdolle kuin muillekin sitä lukeville sidosryhmille. Se ker

too, paitsi henkilöstökustannusten yhteissumman, myös sen, mihin rahat tarkal

leen on kulunut ja kun kustannuslähteet tunnetaan on niitä helpompi hallinnoida. 

Nokian Renkaat jakaa henkilöstökulut henkilöstötuloslaskelmassaan kuuteen pää

ryhmään: varsinaisen työajan kulut, tulospalkkiokulut, henkilöstön uusiutuminen, 

henkilöstön kehittämiskulut ja henkilöstön rasituskulut. Varsinaisen työajan kulut 

se jakaa vielä erikseen palkkoihin ja palkkioihin.
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Tavoitteiden täyttyminen
Nokian Renkaiden henkilöstötilinpäätös täyttää kohtalaisen hyvin henkilöstötilin

päätökselle asetetut tavoitteet. Johdon näkökulmasta tavoitteet tuntuvat täyttyvän 

erityisen hyvin, sillä jos henkilöstöraportissa esiintyvään tekstiin on uskominen, 

seuraa Nokian Renkaiden johto yrityksensä henkilöstön kehityssuuntaa huomatta

vasti runsaammin mittarein kuin henkilöstöraportissa on julkaistu. Johdon osalta 

henkilöstötilinpäätöksen onnistumisen ja tavoitteiden vastaavuutta on hankala ar

vioida pelkästään julkaistun henkilöstöraportin perusteella, koska johdolla on 

käytössään runsaasti lisäinformaatiota, jota ei ole syystä tai toisesta julkaistu.

Johto pystyy henkilöstöraporttinsa avulla seuraamaan henkilöstönsä lukumäärän 

muutoksia ja sitä kautta löytämään optimaalisen henkilöstöjakauman. Ikäraken

netta tunnutaan yrityksessä seurattavan hyvinkin tarkasti ja varautuvan henkilös

tön ikääntymiseen. Nokian Renkaat tekeekin jatkuvasti töitä ikääntyvän henki

löstön kehittämiseksi. Palvelusajan keston mittaaminen kertoo johdolle henkilös

tön viihtyvyydestä ja sitoutuneisuudesta yritykseen. Vaihtuvuudesta ei kuitenkaan 

ole juurikaan julkaistu mitään, vaikka juuri ulkoisen vaihtuvuuden julkaiseminen 

kertoisi paljon. Henkilöstöraportissa sanotaan kuitenkin johdon mittaavan vaihtu

vuutta.

Henkilöstötilinpäätöksensä avulla Nokian Renkaiden johto pystyy myös vaivat

tomasti seuraamaan henkilöstönsä tuottavuuden muutoksia; ajankäyttöseurannalla 

saadaan selville henkilöstön todellinen työaika. Koulutuskustannusten seuraami

nen yhdessä tuottavuuden mittaamisen kanssa auttaa johtoa löytämään optimaali

sen oppimiseen panostamisen määrän. Työperäisten sairauksien määrän selvittä

minen puolestaan auttaa johtoa huomaamaan työkyvyn vaalimis-ja kehittämistar

peet. Samoin myös muut terveys- ja hyvinvointimittarit kertovat johdolle tervey
teen ja hyvinvointiin panostamisen tärkeyden ja tarpeen. Myös henkilöstöstä ai

heutuvat kustannukset on henkilöstötuloslaskelmaan selvitetty kohtalaisen tarkas
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ti. Ylipäätänsä Nokian Renkaiden henkilöstötilinpäätös toimii hyvin johdon häly

tyskellona opastaen henkilöstövoimavarojen oikeasuuntaiseen käyttöön.

Henkilöstönsä motivoinnissa Nokian Renkaiden henkilöstöraportti on esimerkilli

nen: raportin alkuun on lueteltu henkilöstön yhteiset päämäärät ja toimintaohjeet 

“me” -henkeä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta korostaen. Henkilöstön kehittämisen 

ja osaamisen julkistaminen puolestaan on henkilöstöä kannustavaa; henkilöstöön 

uskotaan ja luotetaan, henkilöstön arvo on todella huomattuja kerrottu muillekin. 

Henkilöstöraportin julkaiseminen lisää avoimuutta ja kommunikointihalukkuutta 

henkilöstön keskuudessa. Puutteita henkilöstön osalta voisi Nokian Renkaiden 

henkilöstöraportissa sanoa olevan palkkajärjestelmistä kertomisessa. Palkkaus-ja 

palkkiojärjestelmät on kyllä kerrottu hyvinkin yksityiskohtaisesti; henkilöstö 

pystyy helposti kontrolloimaan palkkioidensa saamista, mutta oman palkkansa 

vertailua yrityksen yleiseen palkkatasoon se ei suoranaisesti mahdollista. Henki

löstön keskipalkkaa ei ole kerrottu, mutta koska henkilöstötuloslaskelmassa on 

palkat eritelty yksityiskohtaisesti, voi henkilöstö jonkin verran vertailla omaa tu

lotasoaan yleiseen palkkatasoon.

Omistaja, sijoittaja tai muu mahdollinen rahoittaja saanee Nokian Renkaiden hen

kilöstötilinpäätöksestä riittävästi informaatiota päätöstensä tueksi. Henkilöstöra- 

portista tulee selvästi ilmi Nokian Renkaiden panostus henkilöstönsä osaamiseen 

koulutuspanosten kautta. Samoin selviää henkilöstön pysyvyys yrityksessä pal

velusajan keston kautta ja viihtyvyys ilmapiirimittauksien avulla. Myöskään hen

kilöstön eläkkeelle siirtymiset ja eläkekustannusten kasvut eivät tule Nokian Ren

kaisiin sijoittaneelle yllätyksenä, vaan yritys kertoo henkilöstönsä ikärakenteen 

kehityksen peittelemättä. Se mitä sijoittajat ehkä jäävät kaipaamaan olisi henki- 

löstövaihtuvuuden suorasukaisempi ilmoitustapa.
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Asiakkaille jo pelkästään henkilöstötilinpäätöksen laatiminen luo positiivisen ku

van henkilöstöstään huolehtivasta yrityksestä. Merkitystä ei niin ole sillä, mitä 

henkilöstöt!etoja yritys julkaisee, vaan sillä, että yritys ei tunnu salailevan mitään. 

Tärkeimpiä tietoja myös asiakkaiden kannalta on yrityksen panostukset henkilös

tönsä osaamisen kehittämiseen; sitä kautta asiakas voi varmistua tuotteen hyvyy

destä ja kilpailukykyisyydestä. Myös palvelusajan pituus kertoo henkilöstön ko

kemuksesta ja sitä kautta alan osaamisesta.

Kokonaisuutena Nokian Renkaiden henkilöstötilinpäätös on hyvä henkilöstötilin

päätökseksi, mutta joitakin puutteita siinäkin esiintyy. Lisätietoja kaivattaisiin 

etenkin henkilöstön vaihtuvuudesta sekä tarkempia tietoja koulutuspanoksien 

käytöstä ja kohdistamisesta, mutta yleisesti ottaen Nokian Renkaat on onnistunut 

hyvin tavoitteessaan henkilöstöraportin suhteen; henkilöstöraportti toimii osaami

seen ja kehittämiseen keskittyvänä katsauksena.

5.2.3 Sampo

Taustatietoa Sampo Oyjzstä
Vakuutusyhtiö Sampo Oyj on laatinut henkilöstötilinpäätöksen molempina vuosi

na ja vuoden 1997 henkilöstötilinpäätös on jopa vuoden 1998 raporttia laajempi. 

Ero ei tosin ole merkittävä. Sammon liikevaihto vuonna 1998 oli 9.815 mmk ja 

kasvua edellisvuoteen oli 25 prosenttia. Yrityksen liikevoitto kasvoi 36 prosenttia 

1.254 mmk:aan. Yrityksen henkilöstön lukumäärä kasvoi 116 työntekijällä ja oli 

vuoden 1998 aikana keskimäärin 3.292. Henkilöstökulut olivat 843,8 mmk, mikä 

tekee 9 prosentin osuuden liikevaihdosta. Liikevaihto henkeä kohden oli 3 mmk. 

Vertailtaessa Sammon lukuja muihin yrityksiin tulee pitää mielessä vakuutusalan 

poikkeuksellisuus esimerkiksi teollisuustoimialoihin nähden.
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Julkaistu henkilöstöinformaatio
Sampo tarkastelee henkilöstötilinpäätöksessään aukeaman verran tärkeimmiksi 

katsomiaan henkilöstötietoja. Aukeamalla on esitelty henkilöstöinformaatiota niin 

tekstin kuin sektori- ja pylväsdiagrammien muodossa. Sampo esittelee henkilös

tönsä lukumäärän suhteessa edellisvuoteen, kertoo osa-aikaisten lukumäärän ja 

jaottelee henkilöstön sukupuoliin. Henkilöstön ikärakenteesta kerrotaan tärkeim

mät eli keski-ikä ja sen kehitys sekä eläkeiän saavuttavien lukumäärä seuraavalle 

kymmenelle vuodelle. Samalla on myös kerrottu miten Sammossa on varauduttu 

suurten ikäryhmien ikääntymiseen.

Ulkoisesta vaihtuvuudesta Sampo julkaisee sekä lähtö- että tulovaihtuvuuden. 

Henkilöstön viihtyvyydestä kerrotaan myös ilmapiirimittausten tulosten muodos

sa. Sampo julkaisee ilmapiirimittausten tuloksista tyytyväisyyden yritykseen, esi

mieheen ja työhön sekä koetun stressin, tiedonkulun ja osaamisen. Henkilöstön 

sairauspäivien lukumäärä on myös kerrottu, samoin kuin sen muutos edellisvuo

teen. Sairaudet luokitellaan vielä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselinten 

sairauksiin sekä mielenterveydellisiin syihin.

Henkilöstönsä koulutuksesta Sampo kertoo niukasti. Sektoridiagrammilla on 

osoitettu henkilöstön koulutustausta: jaottelu peruskouluun, ammattikouluun, 

opistotutkintoon, ylioppilastutkintoon ja korkeakoulututkintoon. Lisäksi on jonkin 

verran kerrottu koulutustaustaa ikäryhmittäin. Sanallisesti on vielä muutamin sa

noin kerrottu yrityksen koulutuspolitiikasta, mutta varsinaisia lukuja - koulutus

päiviä tai koulutuskustannuksia - ei ole julkaistu.

Tavoitteiden täyttyminen
Sammon henkilöstötilinpäätöksen avulla yrityksen johto pystyy vetämään jon

kinlaisia johtopäätöksiä henkilöstönsä viihtyvyydestä ilmapiirimittausten tulosten 

ja vaihtuvuuden perusteella, mutta eväitä varsinaiseen päätöksentekoon julkais

tulla henkilöstötilinpäätöksellä ei tunnu olevan. Myös Sammon henkilöstötilin
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päätös antaa kuitenkin viitteitä siitä, että yrityksen johto laatii laajempaa henki- 

löstöraporttia omaan käyttöönsä ja hyödyntää sitä omassa päätöksenteossaan.

Johto pystyy julkaisemansa henkilöstötilinpäätöksensä avulla seuraamaan henki

löstönsä koulutustaustan kehitystä ja henkilöstörakennetta yleensäkin samoin kuin 

varautumaan eläkkeelle siirtyvien määrään. Henkilöstörakenteen seuraamisen 

mahdollisuus onkin yksi johdon tärkeimmistä tarpeista voidakseen varautua kus

tannusten nousuun henkilöstön ikääntyessä niin eläkekustannusten kasvaessa kuin 

myös rekrytointi- ja perehdyttämiskustannusten lisääntyessä. Myös vaihtuvuuden 
kertominen antaa osviittaa yrityksen rekrytointikustannusten määrästä, vaikka 

tarkkaa summaa ei olekaan kerrottu. Ylipäätänsä rekrytointikustannusten samoin 

kuin koulutuskustannusten mukaan ottaminen toisi jo melkoista lisäarvoa Sam

mon julkaisemaan henkilöstötilinpäätökseen ja samalla avustaisi johtoa päätök

senteossaan.

Sairauspäivien lukumäärän julkaiseminen ja sairauksien luokittelu eri ryhmiin 

mahdollistaa sairauksien määrään vaikuttamisen. Työterveydenhuollossa voidaan 

kiinnittää huomio oikeisiin parantamiskohteisiin. Niin sairauspäivien lukumäärän 

kuin ilmapiirimittausten tulosten ja vaihtuvuuden julkaiseminen mahdollistaa 

henkilöstötilinpäätöksen toimimisen hälytysjäijestelmänä. Vaihtuvuus ja henki

löstömäärän muutokset kiinnostavat myös yhteiskuntaa yhtenä yrityksen sidos

ryhmistä.

Henkilöstön näkökulmasta tärkein tavoite eli henkilöstön motivointi tulee Sam

monkin kohdalla täytetyksi; julkaisemalla tietoja henkilöstöstään se osoittaa ar

vostavansa henkilöstönsä panosta ja osoittaa henkilöstöjohtamisensa kestävän 

päivänvalon. Julkaistun informaation perusteella henkilöstö pystyy vertailemaan 

itseään muuhun henkilöstöön iän, koulutuksen ja tyytyväisyyden perusteella, 

mutta Sammon kohdalla palkkatasovertailut jäävät täysin tekemättä. Myös palk
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kioiden maksuperiaatteet puuttuvat. Henkilöstön kannalta yksi kiinnostavimpia 

henkilöstö tietoja olisi kuitenkin juuri keskipalkka.

Sijoittajien ja omistajien näkökulmasta Sampo julkaisee mukavasti tietoa henki

löstön ikääntymisestä ja osoittaa ottavansa sen mukanaan tuomat haittatekijät 

huomioon päivittäisessä johtamisessaan. Sijoittajia kiinnostaa myös henkilöstön 

viihtyvyys yrityksessä, mikä ilmenee ilmapiirimittausten tuloksista kuin myös 

vaihtuvuuden julkaisemisesta. Samaan tietoryppääseen voisi kuitenkin lisätä vielä 

palvelusajan keston. Omistajien ja oikeastaan myös kaikkien muiden henkilöstö

tilinpäätöstä hyödyntävien sidosryhmien kannalta merkittävin puuttuva tiedon 

osa-alue on yrityksen koulutuspanokset. Sekä omistajat että asiakkaat, henkilöstö 

ja johto, kaikki voisivat hyödyntää tietoja osaamisen ajanmukaisuudesta päätök

senteossaan. Kiinnostavaa on ei pelkästään koulutukseen sijoitetut markkamäärät 

vaan myös se, millaista koulutusta yrityksen henkilöstö saa uusiutuakseen.

5.2.4 Tamfelt

Tamfeltin taustatietoa
Tamfelt on julkaissut henkilöstötilinpäätöksensä vuodelta 1998, mutta se julkaisi 

jo edellisvuotena lain vaatimaa enemmän henkilöstöinformaatiota. Tamfeltin hen

kilöstötilinpäätös koostuu pääasiallisesti henkilöstötuloslaskelmasta. Vuonna 1797 

perustetun Tamfeltin päätuotteita ovat metsäteollisuuden konekudokset: paperiko

neiden viirat ja huovat sekä selluteollisuuden suodatinkankaat. Tuotevalikoimaan 

kuuluvat myös kaivos- ja kemianteollisuuden suodatinkankaat. Tuotantolaitoksia 

on niin Yhdysvalloissa, Portugalissa kuin Suomessakin.

Tamfeltin liikevaihto vuonna 1998 oli 615 mmk ja liikevoitto 113 mmk. Kasvua 

edellisvuodesta oli liikevaihdossa yksi prosentti, mutta liikevoitto pieneni kahdek
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san prosenttia. Henkilöstön lukumäärä kasvoi vuodesta 1997 kuusi prosenttia eli 
keskimääräinen lukumäärä vuonna 1998 oli 1.304. Henkilöstökustannukset olivat 

248,6 mmk, mikä oli 40 prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihto henkilöä kohden oli 

472 taik.

Julkaistu henkilöstöinformaatio
Vuonna 1997 Tamfelt julkaisi henkilöstöstään sen ikärakenteen, palvelusajan 

keston, koulutuskustannukset ja vaihtuvuuden, mitkä sinällään ovat tärkeitä tietoja 

henkilöstötilinpäätöksen tavoitteiden kannalta, mutta eivät kuitenkaan organisato

risten tietojen puutteessa riitä täyttämään henkilöstötilinpäätökselle asetettuja 

vaatimuksia. Vuodelta 1998 Tamfelt siis julkaisi henkilöstötuloslaskelman ja sen 

lisäksi sanallisesti muuta henkilöstöinformaatiota.

Henkilöstöstä kerrottiin sen keskimääräinen ikä ja ikäjakauma, työsuhteen pituus 

sekä vaihtuvuus. Koulutuksesta julkaistiin kustannukset sekä kerrottiin minkä

laista koulutusta henkilöstö on vuoden aikana saanut. Vuosikertomuksessa kerrot

tiin myös yrityksessä tehtävän työkykymittauksia, mutta tuloksista ei kuitenkaan 

julkaistu muuta kuin sairauspoissaolojen suhteellinen osuus.

Tamfeltin henkilöstötuloslaskelma

Tamfeltin henkilöstötuloslaskelmassa eritellään henkilöstökulut pienempiin osa

siin. Ulkomuoto on sama kuin Nokian Renkaiden henkilöstötuloslaskelmassa, jo

ka on siis samankaltainen kuin luvussa 2.4.1 esitetty Ahosen malli. Tamfeltin 

henkilöstötuloslaskelma on esitetty tutkielman liitteenä 5. Tamfeltin henkilöstö- 

tuloslaskelma eroaa Nokian Renkaiden laskelmasta siinä, että se ei ole jaotellut 

kulueriä aivan yhtä pieniin eriin kuin Nokian Renkaat. Vuoden 1998 lukujen rin

nalle Tamfeltkin on ottanut edellisvuoden luvut vertailukelpoisuuden takaamisek

si.



75

Tamfeltin henkilöstötuloslaskelmassa kerrotaan erikseen varsinaisen työajan ku

lut, tulospalkkiokulut ja ylityökulut. Palkkakulujen jakaminen omiin eriinsä hel

pottaa henkilöstöä vertailemaan omaa palkkaansa yrityksen yleiseen palkka

tasoon. Henkilöstön uusiutuminen on jaettu rekrytointi- ja perehdytyskuluihin, 

vuosilomakuluihin ja muihin vapaapäiväkuluihin. Ilmaisemalla selvästi mitä uu

den työntekijän ottaminen yritykseen maksaa auttaa erityisesti yrityksen johtoa 

omassa päätöksenteossaan. Henkilöstön kehittäminen on jaoteltu koulutukseen 

sekä muuhun työkykyä ylläpitävään ja kehittävään toimintaan. Lisäksi on vielä 

kerrottu erikseen sairauskulut, työkyvyttömyyseläkekulut ja muut henkilöstökulut.

Tavoitteiden täyttyminen
Henkilöstötuloslaskelmaa lukuun ottamatta Tamfeltin henkilöstötilinpäätös on 

melko suppea. Johdon päätöksentekoa helpottamaan on mukaan kuitenkin otettu 

tietoja henkilöstön ikärakenteesta. Täten johto pystyy valmistautumaan henkilös

tönsä ikääntymiseen ja varautumaan eläkekustannusten kasvuun hyvissä ajoin. 

Siitä minkälaisiin toimenpiteisiin Tamfeltin johto on ryhtynyt ikääntyvän henki

löstönsä uudistamiseksi ei ole kerrottu. Myös tulevaisuuden rekrytointitarpeet ha

vainnoidaan ajoissa sekä ikärakenteen seuraamisella että palvelusajan kestoa ja 

vaihtuvuutta mittaamalla.

Optimaalisen panosmäärän henkilöstönsä kehittämiseen Tamfeltin johto löytää 

seuraamalla julkaisemiensa koulutuspanosten määrää suhteessa tuottavuuden ke

hitykseen, mitä Tamfelt ei ole julkaissut. Tunnistamalla henkilöstön kouluttamis- 

ja rekrytointikustannukset pystyy johto helposti tekemään päätöksiä kouluttaako 

vanhaa henkilöstöä vai rekrytoidako uutta ja osaavaa henkilöstöä. Rekrytointi- 

kustannusten erittely muista henkilöstökustannuksista helpottaa myös johtoa te

kemään päätöksiä mahdollisten tilapäisten menekkivaikeuksien kohdatessa yrityk

sen: pitääkö henkilöstö palkkalistoillaan vai irtisanoako se hetkellisesti ja rekry
toida sitten uudestaan. Ylipäätänsä erittelemällä henkilöstökulunsa pieniin osa-
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alueisiin helpottaa se johtoa seuraamaan eri kustannusalueiden kehitystä ja rea

goimaan siten negatiiviseen kehitykseen ajoissa.

Henkilöstön karmalta on mielenkiintoista pystyä seuraamaan yritykselle aiheutta

miansa kustannuksia melkoisen tarkasti. Palkka- ja palkkiokulujen erittely hel

pottaa henkilöstöä tekemään palkkavertailuja vaikkakin keskipalkka puuttuu. 

Työkykymittausten tulosten julkaiseminen olisi henkilöstön kannalta merkittävä 

luottamusosoitus johdon suunnalta: johto osoittaisi kunnioittavansa ja arvostavan

sa henkilöstön panosta yrityksen menestystekijänä. Jos työkykymittauksia kerro

taan tehtävän, mutta tuloksia ei kuitenkaan julkaista, viestittää se turhaan yrityk

sen muille sidosryhmille tuloksissa olevan jotain salattavaa.

Tamfeltin omistajien näkökulmasta yrityksen henkilöstöraportti on melko kattava. 

Omistajat ovat kiinnostuneita henkilöstön ikärakenteesta ja vaihtuvuudesta. Ne 

yhdessä henkilöstön palvelusajan keston, joka heijastaa henkilöstön viihtyvyyttä, 

kanssa avustavat ennakoimaan yrityksen tulevat rekrytointitarpeet. Rekrytointi- 

kustannusten suuruuden julkaiseminen puolestaan sitten kertoo kuinka suurista 

uhrauksista on kysymys. Koulutuskustannuksien ja koulutuspanosten kohteen jul

kaiseminen kertoo omistajille yrityksen henkilöstön osaamisen pysyvän ajan

tasalla yleisen kehityksen kanssa.

Asiakkaat ovat kiinnostuneita Tamfeltista jo pelkästään siksi, että yritys ei salaile 

tärkeintä voimavaraansa koskevia tietoja. Koulutukseen panostaminen ja työsuh

teen pituuden julkaiseminen paljastavat asiakkaille yrityksen mahdollisuudet 

tuottaa kilpailukykyisiä tuotteita. Yhteiskuntaa kiinnostaa Tamfeltin julkaisemat 

luvut henkilöstönsä vaihtuvuudesta ja palvelusajan kestosta. Näiden avulla se 

pystyy seuraamaan miten Tamfelt hoitaa omalta osaltaan väestön työllistämisen ja 

osaa hyvissä ajoin varautua mahdollisiin muutoksiin työllistettävien määrässä.
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Eniten Tamfeltin henkilöstötilinpäätöksessä kaipaamaan jää koulutustaustan ker

tomista. Lähes kaikkien sidosryhmien kannalta olisi mielenkiintoista tietää min

kälaiset lähtöasemat henkilöstön osaamisella on. Kiitettävää on kuitenkin henki

löstön osaamisen kehittämisestä kertominen. Koulutustaustan lisäksi olennaisia 

puuttuvia tietoja on ilmapiirimittausten tulokset. Jos työkykymittauksia jo suori

tetaan, ei vaatisi kovin suuria lisäpanostuksia julkaista ne osana henkilöstötilin

päätöstä. Lisäksi sidosryhmien kannalta olisi mielenkiintoista tietää henkilöstön 

työsuhteen laatu eli määräaikaisten ja vakituisten työntekijöiden välinen suhde.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1 Henkilöstötilinpäätöstä vastaan osoitettu kritiikki

Miksi sitten kaikki yritykset eivät laadi henkilöstötilinpäätöksiä? Suurin syy laa

timatta jättämiselle on vielä tänä päivänä tietämättömyys koko henkilöstötilin

päätöksestä. Mutta niistä yrityksistä, jotka ovat harkinneet henkilöstötilinpäätök

sen laatimista, moni kuvittelee henkilöstövoimavaratietojen julkistamisen vievän 

yritykseltä kilpailuedun suhteessa muihin yrityksiin. Osaavan henkilöstön julki

tuominen kilpailijoille koetaan yrityksessä riskiksi; kilpailija saattaa viedä yrityk

sen osaavan henkilöstön, kun henkilöstötilinpäätöksestä näkee yrityksessä sellai

sen olevan. (Mathews ja Perera 1991, 217; Sveiby 1997, 196; Eronen 1997, 84.)

Lisäksi pelätään, että henkilöstötilinpäätös ei anna oikeaa kuvaa yrityksestä. Hen

kilöstötilinpäätösten sisältöön vaikuttaa ensisijaisesti johdon mieltymykset. Näin 

ollen henkilöstötilinpäätökset tuntuvat usein johdon monologeilta; ne sisältävät 

vain sellaisia tietoja henkilöstövoimavaroista, mitkä johto katsoo suotuisiksi yri

tyksen tulevaisuuden menestyksen kannalta. Henkilöstövoimavarojen raportointi 

on usein suppeaa, luonnosmaista ilmaisua yrityksen menestystekijöistä. Yksityis

kohdat puuttuvat ja raportin kansanomainen ilmaisutapa piirakkadiagrammeineen 

ei aina miellytä yrityksen henkilöstöäkään. Mutta kukapa estää yritystä laatimasta 

yksityiskohtaisempaa ja formaalimpaa henkilöstötilinpäätöstä. Vääristynyt, vir

heellinen kuva yrityksestähän syntyy erityisesti silloin, kun yritys ei julkaise tär

keimmästä voimavarastaan muuta kuin lukumäärän ja palkkatiedot. (Mathews ja 

Perera 1991,217-218.)

Yksi merkittävä syy henkilöstötilinpäätöksen julkaisematta jättämiselle on lain

säädännön puuttuminen. Henkinen pääoma aineettomana voimavarana ei täytä 

raportoitavalle varallisuudelle asetettuja vaatimuksia ja henkistä pääomaa on 

myös vaikea mitata. Standardien puuttuminen tekee henkilöstötilinpäätöksistä
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melko kirjavan julkaisujoukon, mikä puolestaan tekee henkilöstötilinpäätöksistä 

varsin vaikeasti tulkittavia. Vertailujen tekeminen on vaikeaa ja henkilöstötilin

päätösten luotettavuusaste on valitettavan alhainen. Yritykset voivat lainsäädän

nön puuttuessa julkaista aina vain itselleen edullisia tietoja ja vaihtaa julkaistavia 

ominaisuuksia vuosi vuodelta sen mukaan, mikä tuntuu sinä vuonna kannatta- 

vimmalta. Näin ollen monet yrityksistä kokevat henkilöstötilinpäätöksen julkaisun 

turhana niin kauan kuin sen muotoa ei ole jotenkin säädelty. (Eronen 1997, 84.)

Henkilöstötilinpäätöksen julkaisemisen koetaan usein olevan kallista verrattuna 

siitä saatavaan hyötyyn. Monet yritykset kuitenkin laativat henkilöstöraporttej a 

sisäiseen käyttöönsä tai ainakin keräävät tarvittavat tiedot henkilöstöstä voidak

seen tehdä liikkeenjohdollisia päätöksiä henkilöstönsä suhteen. Samalla vaivalla 

henkilöstötilinpäätöksen voisi myös julkaista. Tutkielman toisessa luvussa esitet

tiin henkilöstötilinpäätöksen laatimisen aiheuttamat kustannukset. Ensimmäisenä 

vuonna ne olivat jonkin verran suuremmat, mutta seuraavina vuosina henkilöstö

tilinpäätöksen laatiminen ja julkaiseminen eivät aiheuta kohtuuttoman suuria lisä

kustannuksia. Näin ollen kustannuskysymyskään ei pitäisi olla esteenä henkilös

tötilinpäätöksen laatimiselle.

Henkilöstötilinpäätöksen julkaiseminen koetaan turhaksi myös, koska yrityksen 

sidosryhmät eivät osaa lukea ja tulkita henkilöstötilinpäätöksiä. Sveiby (1997, 

196) löysi yhdeksi syyksi raportoimatta jättämiselle yritysanalyytikoiden tottu

mattomuuden aineettomaan varallisuuteen liittyvän informaation tulkitsemiseen. 

Tähän pätee hyvin suomalainen sananlasku “kukaan ei ole seppä syntyessään”. 

Tietointensiiviset toimialat ovat nousseet vallalle vasta viime aikoina ja näin ollen 

yritysanalyytikoilla kuin ei myöskään yrityksen muilla sidosryhmillä voi vielä olla 

kovin laajaa kokemusta henkilöstötilinpäätösten tulkitsemisesta. Tarve henkilös- 

töinformaation liittämisestä yrityksen varsinaiseen tilinpäätökseen kasvaa tekno

logian kehityksen myötä ja samalla myös yrityksen sidosryhmät oppivat vähitel

len tulkitsemaan henkilöstöinformaatiota.
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Näiden syiden lisäksi useita yritysjohtajia arveluttaa henkilöstön muuttaminen 

markoiksi. Henkilöstön arvottaminen koetaan ihmisarvoa alentavaksi esineellis- 

tämiseksi. Esimerkiksi Eronen (1997, 84) kirjoittaa henkisen pääoman myynnin 

kuuluneen orjayhteiskuntaan. Mutta tosi asia on, että niin kauan kuin työntekijä 

haluaa tulla huomioiduksi merkittävänä tuloksentekijänä yrityksen menestyksessä, 

täytyy hänen hyväksyä myös osaamisensa muuttaminen mitattavaan muotoon. Il

man sitä yrityksen todellista arvoa on mahdoton määrittää.

6.2 Johtopäätökset

Huolimatta henkilöstötilinpäätöksiä vastaan esitetystä kritiikistä kannattaisi yri

tysten julkaista tilinpäätöksensä yhteydessä enemmän henkilöstöinformaatiota 

kuin pelkkä palkkasumma ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä. Kuitenkin 

suomalaisista pörssiyrityksistä vain 31 prosenttia julkaisi vuonna 1997 lakisää

teistä enemmän henkilöstöinformaatiota. Kehitys kulkee kuitenkin parempaan 

suuntaan; vuonna 1998 jo 48 prosenttia tutkituista yrityksistä julkaisi vapaaehtoi

sia henkilöstötietoja. Julkaisujen vähyys johtunee pääosin aiheen uutuudesta 

Suomessa; kaikki yritysjohtajat eivät vielä ole kuulleet henkilöstötilinpäätöksistä. 

Lisäksi henkilöstöinformaation julkaisemista ei ole säädelty missään laissa tai 

asetuksessa, mikä osaltaan vähentää yritysten kiinnostusta ylimääräiseen julkai

semiseen.

Yhtäläisyyksiä henkilöstötietoja julkaisevien yritysten joukosta ei enemmälti 

löytynyt. Henkilöstöinformaatiota julkaisevat yritykset ovat kooltaan niin suuria 

kuin pieniäkin ja niiden henkilöstökustannukset henkeä kohti vaihtelevat suuresti. 

Lievää yhtäläisyyttä toimialan suhteen oli havaittavissa; tietointensiivisillä toimi

aloilla julkaistiin hieman enemmän vapaaehtoisia henkilöstötietoja.
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Yritykset julkaisivat vapaaehtoisesti enimmäkseen henkilöstön laadullisia ominai

suuksia. Useimmiten julkaistuja henkilöstö tietoja olivat henkilöstön ikärakenne, 

osaaminen ja henkilöstön vaihtuvuus. Varsinaisen henkilöstötuloslaskelman jul

kaisi kaksi yritystä ja henkilöstötilinpäätöksiksi luokiteltavia henkilöstöraportteja 

oli kolmella yrityksellä.

Henkilöstön koulutuksen julkistaminen vastaa täysin henkilöstötilinpäätöksen teo

reettisia tavoitteita. Onhan henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena osoittaa nimen

omaan henkilöstön osaaminen. Mutta pelkkä koulutustaustan, -kustannusten ja 

koulutukseen kulutetun ajan kertominen ei kuitenkaan vielä riitä. Henkilöstöstä on 

kerrottava myös vaihtuvuus ja ikärakenne, niin kuin eniten oli myös tehty, mutta 
on kerrottava myös henkilöstön työkyvystä eli ilmapiirimittauksen tuloksista. Ja 

vieläpä saman yrityksen on kerrottava nämä kaikki tiedot. Edellä esitetyt vaati

mukset täytti vuonna 1998 vain kaksi yritystä suomalaisista pörssiyrityksistä.

Suomalaiset pörssiyritykset tuntuvat julkaisevan henkilöstöraporttejaan motiivi

naan ainoastaan paremman imagokuvan saavuttaminen. Ainoastaan yksi pörs

siyrityksistä täytti lähes kaikki tutkimuksessa esitetyistä henkilöstötilinpäätöksen 

teoreettisista tavoitteista. Muut yrityksistä muutamaa lukuun ottamatta tuntuivat 

julkaisseen henkilöstötietoja sen enempää pohtimatta mitä tietoja julkaista. Tut

kimuksessa ilmennyt julkaisemisen selvä lisääntyminen jo yhden vuoden aikana 

antaa osviittaa sille, että henkilöstötilinpäätös tekee vasta tuloaan. On odotettavis

sa, että tulevina vuosina yhä useampi yritys julkaisee tavoitteet täyttäviä henki

löstötilinpäätöksiä tositarkoituksessa.

Henkilöstötilinpäätös tuskinpa kokee ympäristötilinpäätöksen kaltaista tähden

lento-ilmiötä. Teknologian kehitys vie eteenpäin ja toimialat suuntautuvat yhä 

enemmän tietointensiivisempään suuntaan, jossa henkilöstön arvo ei katoa eikä 

myöskään tule ympäristön suojelun kaltaiseksi itsestään selvyydeksi. Edellytykse

nä henkilöstötilinpäätösten lopulliselle tulemiselle kaikkien sidosryhmien käyt
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töön on kuitenkin jonkinlaisen ohjeistuksen laatiminen. Nähtäväksi jää saadaanko 
sellainen aikaiseksi, sillä nykyisessä muodossaan henkilöstötilinpäätös sopii par

haiten vain yrityksen sisäiseen käyttöön.
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Liite 1. Lomake työtapaturmakustannusten laskemiseksi

Lomake tapaturma kustannusten laskemiseksi

1 TYÖTAPATURMAKUSTANNUKSET ¡ща mk/h mk
A. TYÖTAPATURMAN SUORAT KUSTANNUKSET

A1. Tapaturmapäivänä menetetyn työpanoksen arvo

A2. Poissaoloaikana menetetyn työpanoksen arvo

A3. Hoitokulut

A4. Eläkkeet ja haittarahat

Suorat kustannukset yhteensä

B. VAKUUTUSKORVAUKSET JA SÄÄSTÖT

B1. Vakuutuskorvaukset

B2. Säästöt henkilösivukuluissa

Vakuutuskorvaukset ja säästöt yhteensä

C: TYÖTAPATURMAN EPÄSUORAT KUSTANNUKSET

Cl. Muut henkilökustannukset

Ylityöt

Lisätyöt

Sijaiset

Töiden järjestely

Tapaturman tutkinta

Auttaminen, ensiapu ja saattaminen

Raivaus-, korjaus- ja siistimiskustannukset

C2. Omaisuuskustannukset

Raaka-aineet ja puolivalmisteet

Menetetyt tuotteet

Työvälineet, koneet ym. käyttöomaisuus

C3. Tuotannon häiriöt ja keskeytyskustannukset

Tuotannon keskeytys

Toimitusten myöhästyminen ja sopimussakot

Laatuvaikutukset

C4. Muut kustannukset

Tapaturman vaikutus vakuutusmaksuihin

Epäsuorat kustannukset yhteensä

TAPATURMAN SUORAT KUSTANNUKSET

- VAKUUTUSKORVAUKSET JA SÄÄSTÖT

+ EPÄSUORAT KUSTANNUKSET

= TYOTAPATURMAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

• Lähde: Sumelahti 1996,10



Liite 2. Korrelaatiokertoimien laskenta-aineisto 1997

YRITYS JULK LIIKEVAIHTO HENK.KUST. HENK.LKM HENK.KUST/LV LV/HLÖ H.KUST/HLÖ
A-Rakennusmies 0 166669000 48766000 291 0,2926 572746 167581
Alma Media 0 2727000000 778400000 2818 0.2854 967708 276224
Amer 0 4694000000 1013000000 4096 0.2158 1145996 247314
Asko 0 7315000000 1512010000 7639 0,2067 957586 197933
Aspo 0 1283000000 268055000 1532 0,2089 837467 174971
Atria 0 2361824000 446459000 2346 0,1890 1006745 190306
Birka Line 1 377490000 109081000 531 0,2890 710904 205426
Castrum 0 ,42101000 3249000 10 0,0772 4210100 324900
Conven tum 0 1074425996 11184509 28 0,0104 38372357 399447
Cultor 0 8437000000 1349686000 7192 0,1600 1173109 187665
Elcoteq 0 1678573000 193437000 2593 0,1152 647348 74600
Espoon Sähkö 0 835800000 102332000 387 0,1224 2159690 264424
Finnair 1 8057600000 2436704000 10706 0,3024 752625 227602
Finnlines 0 2465000000 406200000 1628 0,1648 1514128 249509
Fin vest 0 1688700000 858800000 1454 0,5086 1161417 590646
Fiskars 0 2842000000 577700000 4655 0,2033 610526 124103
Ford 0 1279206000 10577076 35 0,0083 36548743 302202
Hackman 1 1910000000 641900000 3084 0,3361 619326 208139
Hartwall 0 2647600000 380300000 5450 0,1436 485798 69780
HK-Ruokataio 0 2718605000 397342000 2989 0,1462 909537 132935
HPY 1 2566000000 758493000 3814 0,2956 672784 198871
Huhtamäki 0 6387000000 1615400000 9974 0,2529 640365 161961
Instru 0 403743061 26696431 108 0,0661 3738362 247189
Fortum 0 59435000000 3539500000 17605 0,0596 3376030 201051
Jaakko Pöyry 1 1303900000 704100000 3024 0,5400 431184 232837
К-S Puhelin 0 159699000 50159000 241 0,3141 662651 208129
KCI Konecranes 0 3075817000 913500000 3720 0,2970 826833 245565
Kemira 0 14386000000 2447300000 10392 0,1701 1384334 235498
Kesko 1 34824000000 1814500000 10672 0,0521 3263118 170024
Kone 0 12379000000 5487500000 22499 0,4433 550202 243900
Kyrö 0 913356000 203694000 782 0,2230 1167974 260478
Lassila&Tikanoja 0 1669500000 477411000 3610 0,2860 462465 132247
Lemminkäinen 0 3380314000 614937000 2966 0,1819 1139688 207329
Leo-Lonqllfe 0 216484000 9012000 91 0,0416 2378945 99033
Lännen Tehtaat 1 958112000 106132000 573 0,1108 1672098 185222
Länsivoima 0 1201411000 139943000 655 0,1165 1834215 213653
Metra 0 15297000000 3198100000 13704 0,2091 1116243 233370
Metsä-Serla 0 19182000000 3142700000 14078 0,1638 1362551 223235
Metsä-Tissue 0 1892900000 398241000 2563 0,2104 738549 155381
Neptum Maritime 0 3599000000 913000000 4278 0.2537 841281 213417
Nokia 1 52612000000 7830000000 35490 0,1488 1482446 220626
Nokian Renkaat 1 1258300000 298928000 1358 0,2376 926583 220124
Nordic Aluminium 0 341800000 85871000 368 0,2512 928804 233345
Norves tla 0 344200673 3598135 8 0,0105 43025084 449767
Novo 0 1287200000 242887000 1063 0,1887 1210913 228492
Olvi 0 334289000 27981000 741 0,0837 451132 37761
Orion 1 4695000000 942200000 5322 0,2007 882187 177039
Outokumpu 0 19055000000 3359000000 13734 0,1763 1387433 244576
Partek 0 10743500000 2267600000 10464 0,2111 1026711 216705
PK Cables 0 389800000 51126486 295 0,1312 1321356 173310
Pohjola 1 6046000000 631122000 2816 0,1044 2147017 224120
Polar 0 1603600000 245500000 1169 0,1531 1371771 210009
Raisio 0 5101067000 575631000 ' 2817 0,1128 1810815 204342
Rakentajain Konevu 0 104600000 30369000 189 0,2903 553439 160683
Rauma 0 10866000000 2358000000 10076 0,2170 1078404 234021
Rautakirja 0 3407700000 519900000 5038 0,1526 676399 103196
Rautaruukki 1 13650000000 2822000000 12705 0.2067 1074380 222117
Raute 0 648626000 199116000 893 0,3070 726345 222974
Rockia 1 285700000 61197000 258 0,2142 1107364 237198
Sampo 1 7848200000 781468000 3176 0,0996 2471096 246054'
Santasalo-JOT 0 1368800000 450125000 2898 0,3288 472326 155323
Sonera 0 8041000000 1526000000 7967 0,1898 1009288 191540
Sponda 0 2105079000 8583000 23 0,0041 91525174 373174
Starckjohann 1 3599800000 279316000 1569 0,0776 2294328 178022
Stockmann 1 6900000000 877300000 6934 0,1271 995097 126521
StoraEnso 1 59446000000 10329600000 40679 0,1738 1461344 253930
Suunto 0 347288000 86824000 502 0,2500 691809 172956
Talentum 1 183267000 62558000 169 0,3413 1084420 370166
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Tamfelt 1 526216000 206078000 1202 0,3916 437784 171446
Tampereen puhelin 1 484565000 142711000 789 0,2945 614151 180876
Tamro 0 12893000000 415600000 2252 0,0322 5725133 184547
Tieto 1 2433000000 1051657000 4221 0,4322 576404 249149
Tulikivi 0 194500000 58595000 329 0,3013 591185 178100
UPM-Kymmene 0 50406000000 7790000000 38286 0,1545 1316565 203469
Vaisala 0 662700000 188800000 751 0,2849 882423 251398
Valmet 1 12313000000 3462000000 13480 0,2812 913427 256825
Viklnq Line 1 2427134000 711780000 2800 0,2933 866834 254207
WSOY 1 1127800000 341800000 1792 0,3031 629353 190737
YIT 0 5597000000 1040533000 6531 0,1859 856990 159322

Korrelaatiokerroin

Julkaiseeko ja h.kusMv 0,2310
Julkaiseeko ja Iv/hlö -0,1420
Julkaiseeko ja h.kust/hlö 0,0094
Julkaiseeko ja lkm 0,1298



Liite 2. Korrelaatiokertoimien laskenta-aineisto 1998

YRITYS JULK LIIKEVAIHTO HENK.KUST. HENK.LKM HENK.KUST/LV LV/HLÖ H.KUST/HLÖ
A-Rakennusmies 0 203137000 54371000 322 0,2677 630860 168854
Alma Media 1 2815000000 836100000 2905 0,2970 969019 287814
Amer 0 4432000000 977000000 3595 0.2204 1232823 271766
Asko 0 6930000000 1396295000 6756 0,2015 1025755 206675
Aspo 0 1298000000 291128000 2075 0,2243 625542 140303
Atria 0 3086921000 597773000 3045 0,1936 1013767 196313
Birka Line 1 457753000 123121000 585 0,2690 782484 210463
Castrum 0 48474000 3693000 12 0,0762 - 4039500 307750
Cultor 0 8487661000 1384042000 3185 0,1631 2664886 434550
Elcoteq 0 2346300000 219005000 3085 0,0933 760551 70990
Espoon Sähkö 1 885500000 107755000 388 0,1217 2282216 277719
Finnair 1 8057584000 2436704000 10706 0,3024 752623 227602
Finnlines 0 3441600000 529200000 1992 0,1538 1727711 265663
Finn vest 0 414900000 198900000 1273 0,4794 325923 156245
Fiskars 0 3344000000 663000000 4993 0,1983 669738 132786
Fortum 1 2481541000 364865000 1685 0,1470 1472725 216537
Hackman 1 1918000000 653500000 3003 0,3407 638695 217616
Hartwall 0 2893500000 408800000 6969 0,1413 415196 58660
HK-Ruokatalo 0 2820464000 576556000 4261 0,2044 661925 135310
HPY 1 4666000000 961375000 4589 0,2060 1016779 209496
Huhtamäki 0 7290000000 1862800000 11024 0,2555 661284 168977
Instru 0 3890723000 1082169000 4513 0,2781 862115 239789
Jaakko Pöyry 1 1544100000 743100000 2577 0,4813 599185 288359
KCI Konecranes 0 3549838000 1002400000 4052 0,2824 876071 247384
Kemira 0 14345000000 2610600000 10785 0,1820 1330088 242058
Kesko 1 35629000000 1911000000 11172 0,0536 3189134 171053
Kone 0 12381000000 5407800000 22692 0,4368 545611 238313
К-S Puhelin 1 182900000 56589000 277 0,3094 660289 204292
Kyrö 0 925689000 223674000 848 0,2416 1091614 263767
Lassila&Tikanoja 0 1746000000 536851000 3956 0,3075 441355 135706
Lemminkäinen 0 4254381000 709929000 3288 0,1669 1293911 215915
Lännen Tehtaat 1 1128400000 123973000 695 0,1099 1623597 178378
Länslvoima 0 1500032000 170002000 746 0,1133 2010767 227885
Metra 0 15475000000 3208400000 13766 0,2073 1124146 233067
Metsä-Serla 0 20948000000 3342900000 15221 0,1596 1376256 219624
Metsä-Tissue 0 2037600000 432401000 3687 0,2122 552644 117277
Neptum Maritime 0 3381000000 848000000 3695 0,2508 915020 229499
Nokia 1 79231000000 11640000000 41091 0,1469 1928184 283274
Nokian Renkaat 1 1494000000 374776000 1620 0,2509 922222 231343
Nordic Aluminium 1 364200000 87148000 383 0,2393 950914 227540
Norves tia 0 425135359 4539203 10 0,0107 42513536 453920
Novo 1 1555500000 308363000 1279 0,1982 1216185 241097
Olvi 0 406649000 72232000 653 0,1776 622740 110616
Orion 1 5171800000 1017000000 5517 0,1966 937430 184339
Outokumpu 1 17176000000 3443000000 13179 0,2005 1303286 261249
Partek 1 13537000000 2612000000 12062 0,1930 1122285 216548
Pohjola 1 9101000000 663233000 1745 0,0729 52154731 380076
Polar 0 584000000 195200000 1349 0,3342 432913 144700
Raisio 0 4950387000 579740000 2904 0,1171 1704679 199635
Rakentajain Konevt 0 125200000 36585000 217 0,2922 576959 168594
Rauma 0 10320000000 1822000000 10384 0,1766 993837 175462
Rautakirja 1 3422900000 507200000 4970 0,1482 688712 102052
Rautaruukki 1 15336000000 2982000000 13253 0,1944 1157172 225006
Raute 0 688000000 192344000 762 0,2796 902887 252420
Rockia 1 289900000 63449000 280 0,2189 1035357 226604
Sampo 1 9815300000 843792000 3292 0,0860 2981561 256316
Santasalo-JOT 0 1771400000 624328000 2771 0,3524 639264 225308
Sonera 1 9648000000 1836000000 8609 0,1903 1120688 213265
Sponda 0 342918000 9745000 29 0,0284 11824759 336034
Starck johan n 1 4072800000 306140000 1704 0,0752 2390141 179660
Stockmann 1 7233200000 958600000 7361 0,1325 982638 130227
StoraEnso 1 62368600000 10733100000 40301 0,1721 1547570 266323
Suunto 0 378474000 91938000 561 0,2429 674642 163882
Talentum 0 249400000 92403000 275 0.3705 906909 336011
Tamfelt 1 527000000 213330000 1291 0,4048 408211 165244
Tampereen puhelin 1 550890000 149600000 813 0,2716 677601 184010
Tamro 0 17955000000 485000000 2538 0,0270 7074468 191095
Tieto 1 2813100000 1265388000 5064 0,4498 555509 249879
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Tulikivi 1 216912000 66559000 374 0,3068 579979 177965
UPM-Kymmene 1 49735000000 8363000000 32351 0,1682 1537356 258508
Vaisala 0 654100000 208500000 797 0,3188 820703 261606
Valmet 1 11649000000 3351000000 12680 0,2877 918691 264274
Vlklnq Line 1 2427134000 711780000 2800 0,2933 866834 254207
WSOY 1 1256300000 396400000 1824 0,3155 688761 217325
YIT 1 6939000000 1186738000 7340 0,1710 945368 161681

Korrelaatiokerroin

Julkäiseeko ja h.kust/tv 0,0316
Julkaiseeko ja Iv/hlö -0,1234
Julkäiseeko ja h.kust/hlo _ 0,0687
Julkaiseeko ja lkm 0,1893



Liite 3. Julkaistu henkilöstöinformaatio yritysten vuosikertomuksissa 1997

Yritys 1997 1 2 3 4 I 5 6 Tl 8 9 10 11 12 13 14 15 161 17 18
A-Rakennusmies X X
Alma Media X
Amer X X
Asko X X
Aspo X X
Atria X X
Birka Line - X X
Castrum X X
Citycon X X
Conventum X X
Cultor X X
Elcoteq Network X X
Espon Sähkö X X
Finnair X X X X
Finnlines X X
Finvest X X
Fiskars X X
Ford X X
Fortum X X
Hackman X X X
Hartwall X X
Helsingin Puhelin X X X
H K Ruokatalo X X
Huhtamäki X X X
Instru X X
Interavanti - X
J. Tallberq-k. - X
Jaakko Pöyry X X X X X X
JOT Automation
К-S Puhelin - X X
KCI Konecranes X X X
Kemira X X
Kesko X X X
Kone X X X
Kyrö X X
Lassila&Tikanoja X X
Lemminkäinen X X
Leo Longlife X X
Lännen Tehtaat X X X
Länsivoima X X
Mandatum Pankk X X
Merita X X
Metra X X
Metsä Tissue X X
Metsä-Serla X X X
Neptum Maritime X X
Nokia X X
Nokian Renkaat X X X X X X X X X X
Nordic Aluminium X X
Norvestia X X
Novo Group X X
OKO X X X X X X
Olvi - X
Orion X X X
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Outokumpu X X
Partek X X
PK Cables - X
Pohjola-Yhtymä X X
Polar X X
Ponsse
Raisio X X
Rak. Konevuokra; X X
Rapala Normark
Rauma X X
Rautakirja X X
Rautaruukki X X X X X X X
Raute - X
Roela X X X
Sampo X X X X X X X X
Santasalo-JOT X X
Sonera - X X
Sponda X X
Starckjohann X X X
Stockmann X X
Stora Enso X X- ■ X X
Stromsdal
Suunto X X
Talentum X X
Tamfelt - X X X X X X
Tampereen Puhel - X X X
Tamro X X
Tieto X X X X X X
Tulikivi X X X
UPM-Kymmene X X
Vaisala X X
Valmet X X X
Viking Line - X X X X
WSOY X X X X X
YIT-Yhtymä X X
Ypankki SKOP X X X
Ålandsbanken X X
Yritys 1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 = julkaistiin vain lakisääteiset tiedot
2 = henkilöstötilinpäätös
3 = syy henkilöstön lukumäärän muutokseen
4 = llikevaihto/henkilö
5 = henkilöstökustannukset/liikevaihto
6 = vaihtuvuus
7 = sukupuolijakauma
8 = koulutuspäivien määrä
9 = koulutuskustannukset 
10= ikärakenne
11 = työsuhteen laatu
12 = sairausajan palkat
13 = jalostusarvo/henkilö
14 = sairauspoissaolot
15 = koulutustausta
16 = palvelusajan kesto
17 = ilmapiirimittausten tulokset
18 = ajankäyttö



Liite 3. Julkaistu henkilöstöinformaatio yritysten vuosikertomuksissa 1998

Yritys 1998 1 2 I 3 4 I 5 6 7 8 9 I 10 11 12 I 13 14 15 16 17 18
A-Rakennusmies X
Alma Media X X X X
Amer X X
Asko X X
Aspo X X X
Atria - X X
Birka Line - X X X
Castrum X X
Citycon X X
Conventum
Cultor - X X
Elcoteq Network X
Espon Sähkö X X
Finnair X X X X
Finnlines X X
Finvest X X
Fiskars X X
Ford
Fortum - X X X X X X
Hackman X X X
Hartwall - X
Helsingin Puhelin X X
H K Ruokatalo - X X
Huhtamäki X X
Instru - X
Interavanti
J. Tallberq-k. - X
Jaakko Pöyry X X X X X
JOT Automation
К-S Puhelin - X
KCI Konecranes X X
Kemira X
Kesko - X X X X
Kone X X X
Kyrö X X
Lassila&Tikanoja X X
Lemminkäinen X X
Leo Longlife
Lännen Tehtaat X X
Länsivoima X X
Mandatum Pankk X X
Merita - X X X
Metra - X X
Metsä Tissue X X X
Metsä-Serla X X
Neptum Maritime X X
Nokia X X
Nokian Renkaat X X X X X X X
Nordic Aluminium X X
Norvestia - X
Novo Group X X
OKO X X X X X X X X X
Olvi - X
Orion X X X X X X
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Outokumpu X X X
Partek - X X X
PK Cables
Pohjola-Yhtymä X X X X
Polar - X
Ponsse
Raisio X X
Rak. Konevuokra; X X I

Rapala Normark
Rauma - X
Rautakirja - X X X X X X X X
Rautaruukki X X X
Raute - X
Roela X X X X
Sampo X X X X X X
Santasalo-JOT X X
Sonera X X X X
Sponda X X
Starckjohann X X X X
Stockmann X X X
Stora Enso X X X X
Stromsdal
Suunto X X
Talentum X X
Tamfelt - X X X X X
Tampereen Puhe - X X X
Tamro X X X
Tieto X X X X X X
Tulikivi X X
UPM-Kymmene - X X X X X X X
Vaisala X X
Valmet X X
Vikinq Line - X X X X
WSOY X X X
YIT-Yhtymä X X X X X
Ypankki SKOP X X
Ålandsbanken X X
Yritys 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 = julkaistiin vain lakisääteiset tiedot
2 = henkilöstötilinpäätös
3 = syy henkilöstön lukumäärän muutokseen
4 = liikevaihto/henkilö
5 = henkilöstökustannukset/liikevaihto
6 = vaihtuvuus
7 = sukupuolijakauma
8 = koulutuspäivien määrä
9 = koulutuskustannukset
10 = ikärakenne
11 = työsuhteen laatu
12 = sairausajan palkat
13 = jalostusarvo/henkilö
14 = sairauspoissaolot
15 = koulutustausta
16 = palvelusajan kesto
17 = ilmapiirimittausten tulokset
18 = ajankäyttö



Liite 4. Nokian Renkaiden henkilöstötuloslaskelma 1998

HENKILOSTUTULOSLASKELMA, EMOYHTIÖ
TM K I.I.. 31.12.1998 1 % ¡ U.-31.12.1997 i %

j LIIKEVAIHTO ; 1 159 516 1 100 ; 1
I 1 064 386 i loo! HENKILÖSTÖKULUT I •I I i 1 1 j

Varsinaisen ryóajan kulut 1 1
¡-

palkat -186 221 ! -158 208 1
palkkiot -7 329 i -7 223 I

1 -193 550 i 116,7 66,3 -165 432 15,5 65 4 !
Tulospalkkiokulut

tulospalkkiot -3 577 i -9 354 ii !
! -3 577 i 0.3 12 -9 354 0.9 3 7 i

Ylitvökuluf 1 1
ylityöt 1 -Il 385 i -6 347 j

¡ -11 385 ! 1.0 3,9 -ó 347 0,6 ! 2,5 1
Henkilöstön uusiutuminen 1 4,J i

vapaapäiväkulut 1 -18 ЛЗ ! -14 510
i

perehdytyksen palkkakustannukset -138 ! -288 1
rekrytointi i -5Ó3 -843
lomakulut -38 718 -37 116
muut henkilövakuutukset -1 446 -357 -
muut sosiaalipalkat -10 -5

-59 588 1 5,1 20,4 -53 119 5,0 21,0
Henkilöstön kehittömiskulut

ilmapiiritutkimus -27 -42
koulutus -5 038 -4 015
Kela-korvaukset 465 359
työterveyshuolto -821 -789
muut sosiaalitoiminnan kulut -2 785 -2 344

-8 205 0,7 2,8 -ó 830 0,6 2,7 i
H -lkilöstön rasituskulut

tapaturmavakuutus -4 408 -4 270
tapaturma-, sairaus- ja
äitiyslomapalkat -Ó 983 i1 -5 842
tapaturma-, sairaus- ¡a
äitiysrahapalautukset 1 815 1 213
työkyvyttömyyselökekustannukset -5 789 -2 460
Kela-korvaukset 465 359
työterveyshuolto -821 -789

* -15 720 1.4 5,4 -11 789 U 4,7
I -292 024 25,2 100 -252 870 23,8 100

ALIHANKINTANA TEHDYT TYÖT -93 638 8.1 -74 4 891 7,0
MUUT KULUT 1 -684 400 59,0 -631 552 59,3
Л1.1 KAUDEN VOITTO 1 89 4541 77 \ 105 475¡ 9,9



Liite 5. Tamfeltin henkilöstötuloslaskelma 1998

HenkilöstötulcJslaskelma
Emoyhtiö (1000 mk)

1998 1997

- 1.1 - 51.12. % 1.1.-51.12.

LIIKEVAIHTO 527 000 526 216

Henkilöstökulut 215 550 40 206 078

Varsinaisen työajan kulut 150 686 29 139 137

Tulospalkkiokulut 4 509 10 825

Ylityökulut 5 544 1 4 961

Henkilöstön uusiutuminen
Rekrytointi- ja perehdytyskulut 5 798 1 5 219
Vuosilomakulut 26 969 5 26 492
Muut vapaapäiväkulut 8 854 2 8 191

Henkilöstön kehittäminen
Koulutus 5 209 i 5 315
Muu työkykyä ylläpitävä ja kehittävä toiminta 1 666 1 325

Sairauskulut 5 205 i 3 210
Työkyvyttömyyseläkekulut 1 650 2 387
Muut henkilöstökulut 5 279 i 3 015

Ulkoistetut palvelut 7 102 i 9 128

Muut kulut 226 512 45 209 036

TILIKAUDEN VOITTO 80 256 15 101 974


