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vuosikertomuksista

Tavoitteet
Tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisten pörssiyritysten vuonna 1999 julkaiseman 
henkilöstöinformaation määrä ja laatu, sekä löytää henkilöstötietoa julkistavia yrityksiä 
yhdistäviä, selittäviä tekijöitä. Pyrittiin myös selvittämään sijoittajien kiinnostusta 
julkaistuihin henkilöstötietoihin. Samoin oli tarkoitus tarjota esimerkkejä ja malleja 
henkilöstöraportoinnin perustaksi ja tueksi raportoinnin kehittämiseen.

Lähdeaineistoja tutkimustapa

Tutkielmassa esiteltiin eri koulukuntien näkemyksiä ja tunnuslukuehdotuksia koskien 
henkilöstöraportointia. Yksityiskohtaisemmin käytiin läpi henkilöstötilinpäätöksen ja 
Intellectual Capital -ajattelumallin perusperiaatteet. Intellectual Capital -mallista 
esimerkkinä käytettiin ruotsalaisen Scandian julkistamaa mallia aineettoman omaisuuden 
määritykseen keskittyen henkilöstöön liittyviin mittareihin.

Helsingin pörssin päälistalla 31.12.1999 noteerattujen yritysten vuosikertomuksista 
selvitettiin lain vaatimusten ylittävän henkilöstöinformaatiota julkaisseiden yritysten ja 
niiden julkaisemien tietojen määrä ja eniten raportoidut aiheet. Selittäviä tekijöitä 
henkilöstöinformaation julkaisuun etsittiin tarkastelemalla tietoa julkaisevia yrityksiä niiden 
toimialan, koon, koulutusmenojen, arvojen ja ulkomaalaisomistuksen suhteen. Viittä eniten 
tietoa julkistanutta yritystä käytettin esimerkkinä tiedon julkaisutavasta ja apuna selvittäessä 
henkilöstötilinpäätöksen mukaisen tai Intellectual Capital -viitekehyksen mukaista 
raportointia. Parhaiden raportoijien edustajia ja niitä seuraavia analyytikkoja haastateltiin 
selventämään sijoittajien ja muiden sidosryhmien kiinnostusta henkilöstöinformaatioon.

Tulokset Päälistalla noteeratuista yrityksistä 59% julkaisee lakisääteisyyden ylittävää tietoa 
henkilöstöstään. Kvantitatiivista vapaaehtoista tietoa julkaisee 51% yrityksistä. Tietoja 
julkaisevien yritysten osuus on kasvanut hieman edellisvuosista. Useimmin raportoidut 
aiheet olivat koulutus ja siihen käytetyt resurssit, palkkaus, ikä ja rekrytointitoimet. Vähiten 
julkaistiin tietoja poissaoloista, henkilöstön aktiivisuudesta ja aloitteista sekä 
eläköitymisestä.

Selittäväksi tekijäksi henkilöstöinformaation julkaisuun muodostuivat yrityksen koko ja 
arvot: keskimäärin suuret, yli 3000 euron liikevaihdon tai yli 10000 työntekijän yritykset ja 
toisaalta arvonsa julkaisevat yritykset julkaisevat tietoja henkilöstöstään.

Analyytikot pitivät henkilöstötietoja taustatietoina, joita halutaan lähinnä konsultti- ja 
tietoyrityksiltä. Tietoa toivottiin lähinnä johdon palkoista ja henkilöstön optiojärjestelyistä 
sekä koulutukseen käytetyistä varoista ja päivistä.

Henkilöstötuloslaskelman oli laatinut kolme yritystä. Muiden yritysten osalta tiedon 
vähäisyydestä johtuen selkeää henkilöstötilinpäätöksen tai Intellectual Capital - 
viitekehyksen noudattamista ei raportoinneissa ollut tunnistettavissa.

Avainsanat henkilöstöinformaatio, henkilöstötilinpäätös, Intellectual Capital, henkinen pääoma, 
henkilöstövoimavarat, osaaminen, tunnusluvut
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1 JOHDANTO

Henkilöstö on tämän päivän palveluintensiivisen ja korkean teknologian yhteiskunnassa 

yritysten tärkein voimavara ja sen osaaminen on tuloksen tekemisen perusta. Tämä 

juhlapuheiden toteamus alkaa olla yleisesti tunnustettu tosiasia. Avoin hintakilpailu ja 

halpatuonnin uhka pakottavat korkean palkkatason maiden yrityksiä keskittymään yhä 

enemmän innovaatioihin ja uusiin tuotteisiin. Näin ollen informaatioajan yrityksen 

voimavarat ja tuloksentekokyky eivät enää muodostu luonnonvarojen ja fyysisen työn 

perusteella, vaan henkilöstön osaaminen, tieto ja kommunikaatio muodostavat yrityksen 

tärkeimmän pääoman.

Muuttuneeseen tilanteeseen kehitellään uusia talousindikaattoreita kertomaan entistä 

paremmin yrityksen ja sen henkilöstön tilasta. Henkilöstöä ei enää voida pitää yksinomaan 

kustannuksena vaan palkat ja koulutuskustannukset on nähtävä yrityksen investointeina, joista 

odotetaan tuottoja. Yhä useampi taho on kiinnostunut tästä investoinnista ja sen 

kannattavuudesta, mukaanlukien tulevaisuuden tuloskuntoa arvioivat yrityksen omistajat ja 

sijoittajat.

Vaikka pörssiyhtiöt julkistavat vuosittain suuren määrän pörssitiedotteita yms., varsinkin 

piensijoittajat saavat edelleen tärkeimmät tietonsa yritysten todellisesta kunnosta 

vuosikertomuksista. Vuosikertomuksesta on siis saatava muutakin tietoa kuin tilikauden 

viimeisen päivän tilanne: henkilöstövoimavarojen esittely on yksi indikaattori, joka 

mahdollistaa yritysten kehityksen tarkemman ennustamisen.

Eniten julkisuutta saaneet viitekehykset henkilöstöinformaation julkaisuun vuosikertomuksen 

yhteydessä ovat henkilöstötilinpäätös ja Intellectual Capital -ajattelumalli. Henkilöstön 

arvon rahassa mittaava henkilöstötilinpäätös sai alkunsa jo 1960-luvulla. Se nousi uudelleen 

puheenaiheeksi Suomessa 1990-luvun alussa ruotsalaisten yritysten vuosikertomusten, kuten 

telejätti Telian, esimerkkien innoittamana. Suomessa ensimmäisenä kahdeksan julkisen 

sektorin pilottiorganisaatiota teki henkilöstötilinpäätöksen vuosilta 1995-1996 (Sipilä 1997). 

Tämän jälkeen vuonna 1997 Suomessa järjestettiin lukuisia henkilöstötilinpäätösaiheisia
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seminaareja, lehdissä esiteltiin mallin perusteita ja varsinkin pörssiyhtiöitä rohkaistiin 

laajemman ja yksityiskohtaisemman henkilöstöinformaation liittämiseen vuosikertomukseen.

Toinen, osaamista ja innovaatiokykyä painottava, viitekehys henkilöstöinformaation 

keräämiseen ja julkaisuun on Intellectual Capital -ajattelumalli. Tämä tuli julkisuuteen 

vuonna 1994, myöskin ruotsalaisen suuryrityksen, vakuutuskonserni Scandian julkaistessa 

vuosikertomuksessaan mallin aineettoman omaisuutensa määrittämisestä. Tämän Scandia 

Navigatoriksi nimetyn mallin avulla Scandia pyrki selittämään 1990-luvun alusta kasvaneen 

markkina- ja kirjanpitoarvonsa välisen erotuksen. Myös Intellectual Capital -teoria pohjaa 

henkilöstöön ja etsii mittareita henkilöstön arvon määritykselle. Erona henkilöstö

tilinpäätökseen on mallin pohjautuminen osaamista painottavien tunnuslukujen 

määrittämiseen ja käyttöön.

Molempien ajattelumallien tavoite on kuitenkin sama: tuoda eriteltyä lisätietoa yrityksen 

tärkeimmästä tuloksentekijästä eri sidosryhmille. Kilpailu pääomista on kovaa. Kattava 

henkilöstön osaamisen ja työkyvyn, sekä niiden eteen tehtyjen toimenpiteiden erittely voi olla 

se tekijä, jolla houkutellaan yritykseen uusia sijoittajia ja pidetään nykyiset omistajat 

tyytyväisenä.

1.1 Tutkielman tavoitteet

Henkilöstön arvon tunnustaminen, työkalut henkilöstön arvon määrittämiseen ja tämän 

informaation tarjoaminen sijoittajille ovat keskeisiä päätöksiä yrityksen pohtiessa 

toimintatapaansa ja olemustaan. Tutkielman teoriaosan tarkoitus onkin tarjota lukijalle 

esimerkkejä ja ehdotuksia henkilöstöraportoinnin viitekehykseksi ja/tai täydennykseksi. 

Henkilöstötilinpäätöksen ja Intellectual Capital -ajattelun pääperiaatteet pyritään esittämään 

lukijalle syventävästi. Samoin pyritään tuomaan esiin esimerkkejä eri ulottuvuuksista, joilla 

henkilöstön taitoja ja tilaa voidaan mitata.

Tutkielman empirisessä osuudessa pyritään selvittämään, missä määrin suomalaiset 

pörssiyhtiöt ovat ottaneet henkilöstötiedon julkaisun haasteen vastaan ja millaiseksi julkaistu
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henkilöstöinformaatio on muotoutunut aiheen saaman julkisuuden myötä. Etsitään myös

Tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

(1) Kuinka moni suomalainen pörssiyritys tarjoaa henkilöstöinformaatiota 

vuosikertomuksessaan?

(2) Kuinka paljon informaatiota henkilöstövoimavaroista tarjotaan? Onko annettu 

tieto kvantitatiivista vai kvalitatiivista? Mistä aiheista raportoidaan? Onko 

löydettävissä henkilöstötilinpäätös- tai Intellectual Capital -teorioiden mukaista 

jaottelua?

(3) Onko parhaiten raportoiville yrityksille löydettävissä yhteinen, selittävä tekijä? 

Selittävätkö yrityksen koko tai arvomaailma henkilöstöinformaation tarjonnan 

laajuutta? Vaikuttaako lisääntynyt ulkomaalaisomistus ja omistajuuden 

aktivoituminen julkaistun henkilöstöinformaation määrään?

(4) Käyttävätkö ammattimaiset sijoittajat julkaistua henkilöstöinformaatiota

hyväkseen yrityksiä arvioidessaan?

1.2 Tutkielman taustalla oleva kirjallisuus ia aineisto

Tutkielman teoriaosaa muodostettaessa kirjallisuutena on käytetty pääasiassa 1990 -luvulla 

ilmestyneitä kotimaisia kirjoja ja artikkeleita ja ulkomaisia teoksia henkilöstöresurssien 

laskentatoimesta, Intellectual Capitalista ja henkilöstötilinpäätöksestä. Empiriaosuuden 

aineiston muodostavat Helsingin pörssissä päälistalla noteerattujen yritysten vuoden 1999 

vuosikertomukset sekä analyytikkojen ja henkilöstövastaavien haastattelut. Lisäksi tukena on 

käytetty aiempia suomalaisia tutkimuksia mm. julkaistun henkilöstöraportoinnin tarpeesta, 

määrästä ja vaikutuksesta yritysten markkina-arvoon Suomessa.

Tutkimuksessa on keskitytty pörssiyhtiöiden julkistettuun henkilöstöinformaatioon, joten 

julkaisut julkisten yhteisöiden henkilöstöraportoinnista, kokemuksista ja erityispiirteistä on 

jätetty huomioimatta. Läpi tutkielman sisällön painopiste on ollut nimenomaan julkaistussa
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henkilöstöinformaatiossa, ja tietoa tarkastellaan pitkälti sijoittajan näkökulmasta. Näin ollen 

myöskään yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja, johtamisen tueksi tehtyjä tutkimuksia tai 

henkilöstöraportteja ei ole tutkittu.

1.3 Tutkielman toteutus

Tutkielma on toteutettu seuraavasti: Teoriaosan aluksi on esitelty teoriapohjaa ja eri 

koulukuntia, joille jäljempänä tarkemmin käsitellyt henkilöstötilinpäätös ja Intellectual 

Capital -ajattelumalli pohjaavat. Tämän jälkeen on syvennytty kirjanpitoon perustuvan, 

rahamääräisen henkilöstötilinpäätöksen ja tunnuslukuihin nojaavan Intellectual Capital - 

mallin viitekehyksiin esimerkkeinä henkilöstöinformaation raportoinnin työkykyä ja 

osaamista painottavista suuntauksista. Pääpaino läpi tutkielman on ollut erilaisten 

henkilöstöön liittyvien tunnuslukujen ja mittareiden esiintuonnissa. Tunnuslukuja esitellessä 

ei olla paneuduttu niinkään lukujen laskentakaavoihin, vaan on pyritty enemmänkin 

löytämään eri vaihtoehtoja ja esimerkkejä aiheista, joista lukuja voidaan muodostaa.

Empiiristä osaa varten on tutkittu kaikkien suomalaisten Helsingin pörssissä päälistalla 

noteerattujen yritysten vuosikertomukset vuodelta 1999. Päälistalla oli yrityksiä 31.12.1999 

105 kappaletta. Henkilöstöinformaation laajuutta tutkittaessa on keskitytty raportoinnin 

sisältöön, eikä niinkään ole laskettu henkilöstöön liittyvien lauseiden lukumääriä. Lain 

vaatimukset ylittävää henkilöstöinformaatiota julkaisseille yrityksille on pyritty löytämään 

selittäviä, yhdistäviä tekijöitä: Yrityksiä on tarkasteltu toimialan, koon, arvojen, 

koulutusmenojen ja omistuspohjan mukaan. Kehityssuunnan tarkastelemiseksi tuloksia on 

verrattu aikaisempaan tutkimukseen henkilöstöraportoinnin määrästä vuosina 1997-1998.

Viittä eniten henkilöstöinformaatiota julkaissutta yritystä on tarkasteltu lähemmin case - 

esimerkkeinä. On pyritty selvittämään, minkälaisista asioista on raportoituja missä muodossa 

julkaistu tieto oli, sekä sitä, pohjautuiko raportointi henkilöstilinpäätöksen tai Intellectual 

Capital -teorioihin. Lisäksi on haastateltu sekä ko. viiden yrityksen henkilöstöraportoinnista 

vastaavia, että niitä seuraavia pörssianalyytikkoja. Haastattelujen avulla on pyritty 

tarkastelemaan henkilöstöinformaation merkitystä eri sidosryhmille ja selvittämään 

tärkeimmiksi koetut henkilöstömuuttujat. Samoin on pyritty selventämään
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henkilöstöinformaation roolia sijoituspäätösten yhteydessä. Tutkielman tutkimusosa on siis 

ennen kaikkea kuvaileva ja kartoittava.

1.4 Tutkimuksen rakenne

Tutkielma koostuu kymmenestä luvusta, jotka jakautuvat edellisessä osiossa määriteltyjen 

asioiden mukaisesti teoria- ja empiriaosaan. Tutkielman teoriapuoli alkaa luvusta kaksi, jossa 

esitellään henkilöstölaskentatoimen ja -raportoinnin historiaa, eri koulukuntia ja taustalla 

vaikuttavaa lainsäädäntöä. Tämän jälkeen luvussa kolme määritellään tärkeimmät käsitteet: 

henkilöstövoimavarat, henkinen pääoma ja työkyky. Luvussa neljä käsitellään tarkemmin 

työkykyä painottavan suuntauksen edustajana henkilöstötilinpäätöstä ja siihen liittyviä 

tunnuslukuehdotuksia. Luvussa viisi puolestaan esitellään osaamista ja sen arvoittamista 

käsittelevän Intellectual Capital -ajattelumallin teoriaa ja tarkastellaan lähemmin ruotsalaisen 

Scandian aineettoman varallisuuden raportoinnin mallia.

Pörssimaailman tarpeita ja vaatimuksia henkilöstöraportoinnille ja aiempia Suomessa 

julkaistuun henkilöstöinformaatioon liittyviä tutkimustuloksia tarkastellaan luvussa kuusi. 

Luvussa seitsemän esitellään tutkielman empiriirisessä osassa käytettyjä, mahdollisesti 

henkilöstöinformaation julkaisua selittäviä tekijöitä ja perustellaan niiden valinta 

tarkastelukohteeksi.

Tutkielman empiirisen osuuden käsittely alkaa luvusta kahdeksan, jossa kerrotaan miten 

tutkielman tutkimusosa on tehty. Se sisältää tarkemmat tiedot tutkielman linjauksista ja 

tutkimustavoista. Tutkimuksen tuloksia ja löydöksiä käsitellään luvussa yhdeksän, jossa 

selvitetään aluksi henkilöstötietoja julkaisevien yritysten määrä, tietojen laatu ja määrä, sekä 

etsitään yhteistä tekijää suomalaisille pörssiyrityksille, jotka julkaisevat lakisääteisyyden 

ylittävää henkilöstöinformaatiota. Samoin tutkitaan viiden case -esimerkin valossa tarkemmin 

sitä, missä muodossa tietoja julkaistaan ja pohjautuuko raportointi selvästi johonkin aiemmin 

käsiteltyyn malliin. Lopuksi esitetään haastattelujen tuloksia. Tutkielman johtopäätökset ja 

yhteenvedot päättävän tutkielman luvussa 10.
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2 ERI KOULUKUNNISTA JA MÄÄRÄYKSISTÄ HENKILÖSTÖTIETOJEN

JULKAISUUN

Yritys voi saavuttaa huomattavia voittoja lyhyellä tähtäimellä keskittymällä pelkästään 

tuloksentekoon henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen kustannuksella. Kestävä tuloskunto 

kuitenkin saavutetaan vain huolehtimalla niin organisaatioon, johtamiseen ja palkitsemiseen 

liittyvien tekijöistä kuin henkilöstön pätevyydestä, työmotivaatiosta sekä fyysisestä ja 

psyykkisestä työkunnosta. Henkilöstön johtamista ja kehittämistä ei voida tehdä 

tavoitteellisesti, jos käytössä ei ole faktatietoa henkilöstöstä ja sen tilasta (Suomen kuntaliitto, 

4). Näin ollen henkilöstön tuottavuutta, pätevyyttä, työtyytyväisyyttä ja kehittämistä on 

seurattava, jotta saadaan maksimoitua henkilöstön työtyytyväisyys, kehittäminen ja 

organisaation tuottavuus (Lehtonen 1994, 9).

Koska henkilöstö muodostaa yrityksen tuloksentekokyvyn, sen osaaminen ja kyvyt ovat 

rinnastettavissa yhdeksi yrityksen pääoman muodoista. Henkilöstöstä kertovat faktatiedot 

ovat niin johdolle kuin omistajillekin tärkeitä. Johdolle tiedot henkilöstön osaamisesta, 

työkyvystä ja motivaatiosta kertovat miten hyvin liikeideaa ja visiota toteutetaan ja auttavat 

tulevien toimenpiteiden ja strategioiden suunnittelussa. Omistajille henkilöstö informaatio 

tilinpäätöksessä kertoo organisaation arvon henkilöstön suhteen ja sen, miten 

henkilöstövoimavarojen arvoa ja tuloksentekokykyä pidetään yllä. Henkilöstöön sitoutuneen 

pääoman määrän ja kehityksen seuraamiseen ja niistä raportoimiseen on kehitetty vuosien 

varrella paljon teorioita ja kirjallisuutta.

Tässä luvussa käydään läpi henkilöstöraportoinnin historiaan liittyviä ajatusmalleja ja 

raportoinnin julkaisuun vaikuttavia määräyksiä. Tämän luvun sisältö toimii taustana 

helpottamaan tarkemmin käsiteltyjen henkilöstötilinpäätöksen ja Intellectual Capital - 

teorioiden ymmärtämistä. Luvussa esitellään aluksi kolme erilaista koulukuntaa, joiden 

tarjoamien mallien tarkoituksena on tuottaa tietoa johdon strategioiden tueksi tarjoamalla 

välineitä henkilöstöön liittyvien ulottuvuuksien mittaamiseen. Varhaisin näistä on 1960- 

luvulla alkunsa saanut henkilöstön arvoa ja kustannuksia rahamääräisesti mittaava 

henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmä -suuntaus. Seuraavaksi esitellään 1990-luvun 

alussa kokoontuneen Konrad-ryhmän tunnuslukuja ja osaamista painottavia mittareita ja
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ajattelumallia. Kolmantena kerrotaan myös 1990-luvulla kehitetyn välineen, tuloskortin, 

pääperiaatteista painottaen sen henkilöstöön liittyvää osa-aluetta. Nämä kolme viitekehystä 

ovat uraauurtavia suuntauksia, joihin jäljempänä, luvuissa neljä ja viisi, tarkemmin 

käsiteltävät henkilöstötilinpäätös ja Intellectual Capital -ajattelumalli pohjaavat.

Tämän luvun lopuksi käydään vielä läpi kohtia henkilöstöinformaation julkaisun 

lakisääteisistä velvoitteista. Tämä siksi, että lukijalle on jatkossa selvää, mikä yritysten 

henkilöstöstään tiedoituksesta on lakisääteistä ja siis pakollista, ja mikä on tietoisesti valittua 

lisäinformaatiota.

2.1 Rahamääräinen raportointi; Henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmä (Human

Resource Accounting, HRA )

Henkilöstövoimavarojen laskennallinen raportointi sai alkunsa 1960-luvulla Yhdysvalloissa. 

HRA pohjautuu ihmispääoman talousteoriaan ja se sai alkunsa organisaatiopsykologien 

alkaessa kiinnittää huomiota johtamisen tehokkuuteen ja aikanaan uuteen näkökulmaan 

henkilöstövoimavaroista yrityksen menestystekijänä. Henkilöstövoimavarojen laskenta

järjestelmän tarkoitus on auttaa henkilöstöalan asiantuntijoita ja ylintä johtoa hyödyntämään 

henkilöstöään tehokkaasti. HRA:n avulla pyritään tuottamaan rahamääräistä tietoa 

henkilöstöön liittyvien hankinta-, kehitys-, allokointi-, käyttö-, arviointi- ja 

palkitsemispäätösten tueksi. Sen avulla määritetään henkilöstön arvo ja kustannukset 

organisaatiolle. HRA taijoaa viitekehyksen ihmisten johtamiselle ja pyrkii motivoimaan 

johtoa huomioimaan liiketoimintapäätöksien vaikutukset henkilöstövarallisuuteen. (Flamholtz 

1985, 25-26) Vaikka HRA:n historia ei olekaan kovin pitkä, alan pioneeri Flamholtz on 

jakanut sen kehittymisen viiteen jaksoon ja selvittänyt niille ominaisia piirteitä.

Henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmän ensimmäinen vaihe ajoittuu vuosiin 1960-66, 

jolloin kehitettiin peruskäsitteistöä ja teoriapohjaa (Flamholtz 1995, 1-4). Keskustelua herätti 

R.H. Hermanssonin väitöskirja vuonna 1964, jossa hän kirjoitti etteivät tilinpäätökset kerro 

yrityksen oikeaa arvoa, koska niissä ei ole pienintäkään viittausta yrityksen henkiseen 

pääomaan (Eronen 1999b).



8

Vuonna 1966 tutkijat Likert, Brummet, Flamholtz ja Pyle aloittivat Michiganin yliopistossa 

tutkimusohjelmat henkilöstökustannusten ja henkilöstön arvon selvittämiseksi. Raportoinnin 

kehittämisen tavoitteena oli saada tietoa niin johdon sisäiseksi työkaluksi kuin yrityksen 

ulkopuolisten tahojen sijoituspäätösten tueksi. (Flamholtz 1985, 1-2; Eronen 1999b) 

Flamholtz luonnehtii tätä toista kehitysvaihetta (1966-1971) ajaksi, jolloin tehtiin akateemista 

perustutkimusta liittyen mallien kykyyn mitata luotettavasti henkilöstövoimavarojen 

kustannuksia ja arvoa. Tämän vaiheen aikana tehtiin myös muutamia kokeellisia HRA 

sovellutuksia oikeissa yrityksissä.

Kolmannessa vaiheessa (1971-1976) kiinnostus henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmiin 

kasvoi nopeasti: akateemista tutkimusta tehtiin niin länsimaissa kuin Australiassa ja 

Japanissakin. Yhä useampi, tyypillisesti suhteellisen pieni yritys, koetti sisällyttää HRA:n 

toimintoihinsa. Mittauskonsepteja ja malleja kehiteltiin, seminaareja järjestettiin ja 

tutkimustuloksia julkaistiin. Samoihin aikoihin kuitenkin heräsi vastarinta ”ihmisten 

kohtelemisesta finanssiobjekteina” ja alettiin arvostella ihmisten sisällyttämistä taseeseen.

Neljännen vaiheen aikana 1976-1980 niin akateemiset piirit kuin yritysmaailmakin menettivät 

kiinnostuksensa henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmiin ja niiden kehittämiseen. 

Pidemmälle viety kehittely olisi vaatinut tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa, kustannuksia 

epävarmoin tuotto-odotuksin ja syvempää tietämystä kuin monella asiantuntijalla tai tutkijalla 

oli. Uudet liikkeenjohdon trendit veivät mielenkiintoa muualle.

Viides vaihe 80-luvun alusta alkaen oli aikaa, jolloin kiinnostus HRA:han ja sen 

mahdollisuuksiin sai taas tuulta purjeisiin ja tutkimuksia käynnistettiin jälleen. (Flamholtz 

1985, 2-4) Tämän vaiheen myötä syntyi termi Human Resource Cost and Accounting.

Human Resource Cost and Accounting, HRCA

Uusi aika koitti siis 1980-luvun loppupuolella amerikkalaisten kiinnittäessä huomiota 

menestyvien japanilaisten yritysten ja taantumassa olleiden amerikkalaisten yritysten 

johtamistyylien eroavuuksia. Human Resource Costing and Accounting, HRCA-koulukunta 

tukeutuu taloudellisiin mittareihin. Alkuperäiseen HRA-konseptiin lisättiin costing -sana
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korostamaan kustannusten merkitystä henkilöstöjohtamiselle. Kustannusten seurannan kautta 

halutaan kiinnittää huomiota myös saatuun hyötyyn ja hyödyn tavoitteluun. Koulukunnan 

mukaan tarvitaan rahallista faktatietoa, kvantitatiivista informaatiota, osoittamaan henkilöstön 

rooli tuloksentekijänä. Kvalitatiivisia sanoja ja kuvia ei enää pidetty riittävän informatiivisina. 

(Eronen 1999b; Karjalainen 1999, 10-11)

Tämän faktisen eli tosiasiallisen suuntauksen pyrkimyksenä on kehittää taloudelliset 

tunnusluvut, henkilöstötuloslaskelma ja -tase kuvaamaan osaamista rahamääräisenä. 

Henkilöstöön sijoitettuja panoksia tarkastellaan niistä syntyneiden kustannusten mukaan. 

Luvussa neljä esitetty henkilöstötilinpäätös edustaa tätä suuntausta.

Esimerkki alkuperäisen henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmän, HRA:n, 

laskennallisesta ja monimutkaiseksikin koetusta ajattelumallista löytyy kuvasta 2.1. Siinä 

esitetään malli yksittäisen työntekijän vaihtamisen kustannuksien määrittämisestä.

Kuva 2.1. Malli henkilöstön vaihtamisen kustannusten mittaukseen

Direct
costs

Indirect
costs

Direct
costs

Indirect
costs

Learning
costs

Positional
replacement

Acquisition
costs

Separation
costs

Cost of promotion 
or transfer from 
within

Indirect
costs

Direct
costs

Recruitment

Selection

Placement

Formal training and 
orientation

Cost of trainer’s time

Loss of efficiency 
prior to separation

Cost of vacant 
position during 
search

Separation pay

Lähde: Flamholtz 1985, 68
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Ajattelutavan laskennallisuudesta kertoo myös HRA-ajattelun pohjalta muodostettu 

stokastinen palkkioiden arvostus -malli (stochastic rewards valuation model). Tämä on 

Flamholtzin (1985, 197) mukaan paras metodi määrittämään yksilön arvo yritykselle. Yksilön 

arvon selvittämiseksi määritetään aluksi eri toimet, joita yksilöillä voi organisaation 

palveluksessa olla. Tämän jälkeen arvioidaan jokaisen toimen arvo yritykselle ja tietyn 

yksilön odotettu aika organisaation palveluksessa. Seuraavaksi etsitään todennäköisyys sille, 

että tämä yksilö täyttää näitä eri toimia tiettyinä aikoina vuosien varrella (ylenemällä tms.). 

Lopuksi diskontataan tulevaisuuden odotetut kassavirrat eri vaiheista, jolloin saadaan yksilön 

arvo yritykselle nykyrahassa.

Flamholz (1985, 254) myöntää tarpeen myös ei-rahamääräisille henkilöstövoimavarojen 

mittareille ja toteaa, ettei HRA:ssa ole kirjan kirjoittamishetkeen mennessä täysin kehitetty 

tälläista mittaustapaa.

Henkilöstövoimavarojen laskentajärjestelmämallin rahamääräisyyden ja monimutkaisten 

laskentakaavojen vastikkeeksi Ruotsissa alettiin 1980-luvulla kehitettämään tunnuslukuihin 

perustuvaa henkilöstöraportointijärjestelmää, jonka juurista seuraavassa.

2.2 Tunnusluvut kunniaan, Konrad -ryhmä

Ruotsalaiset alkoivat kiinnittää 1980-luvun loppupuolella huomiota sairauspoissaolojen 

huomattavaan määrään ja pörssiyhtiöiden markkina- ja kirjanpitoarvojen kasvavaan 

eriävyyteen. Seitsemän hengen muodostama Konrad -ryhmä perustettiin kehittämään 

tietoyritysten (kunskapsföretag) tilinpäätösraportointia. (Eronen 1999b) Tietoyritys 

määriteltiin siten, että sen keskeisenä pääomana on osaaminen ja liikeideana osaamisen 

myynti. Yhteistä näille yrityksille on siis pieni kiinteän pääoman osuus. Luovaa ja yksilöllistä 

ongelmanratkaisua edustavia tietoyrityksiä ovat ryhmän mielestä esimerkiksi tilintarkastus-, 

konsultti- ja mainostoimistot, joiden toiminnasta perinteinen kiinteän ja rahoituspääoman 

sanelema tilinpäätös antaa vääristyneen kuvan. (Eronen 1998, 19)

Konrad -ryhmä jakaa yrityksen pääoman rahoitus- ja tietopääomaan, sillä heidän mukaansa 

perinteinen kiinteään pääomaan keskittyvä tilinpäätös ei anna tarpeeksi tietoa
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asiantuntijayritysten tuloksen tekijöistä, ihmisistä. Tietopääoman puolestaan jakautuu 

henkiseen ja rakenteelliseen pääomaan; asiantuntijoiden osaamiseen ja organisaation 

tietovarantoon. (Eronen 1999b) Myös tietoyritysten henkilöstö jaetaan kahteen osaan, 

asiantuntijoihin ja hallintohenkilöstöön, sillä Konrad -ryhmä katsoi vain asiantuntijoiden 

toteuttavan yrityksen liikeidean käytännön toteutusta - osaamisen myyntiä. Tämän vuoksi 

eniten yrityksen tulokseen vaikuttavat asiantuntijat sijoittuvat jaottelun mukaan inhimillisen 

pääoman alle ja yrityksen toiminnan sujumisesta vastaava hallintohenkilöstö rakenteellisen 

pääoman alle. (Eronen 1998, 20)

Inhimillisen pääoman rahallista arvostamista vastustettiin, joten perinteinen 

tilinpäätöskehikko hylättiin ja alettiin kehittää tunnuslukuja raportointiin (Eronen 1999b). 

Inhimillistä pääomaa (human capital eli henkilöt, jotka vastaavat yrityksen luovasta 

ongelman ratkaisusta ja/tai ovat suorassa kontaktissa asiakkaiden kanssa) Rakenteellista 

pääomaa (hallintohenkilöstö, ongelman ratkaisukyky ja asiakaspääoma) sekä tehokkuutta, 

tuottavuutta ja vakautta (jotka indokoivat kuinka kestävällä pohjalla yrityksen kehitys on) 

varten kehitettiin tunnuslukuja, joita on esitetty kuvassa 2.2.

Kuva 2.2. Konrad-ryhmän esittämiä tunnuslukuja

Inhimillinen pääoma:

koulutustaso, työkokemus, asiantuntijoiden lukumäärä, koulutuskustannukset, osaaminen

Rakenteellinen pääoma:

henkilöstön työvuodet, rekrytointimahdollisuudet, vaativien projektien osuus, suhteellinen palkkataso, 

työyhteisön avainhenkilöiden lukumäärä, ongelmanratkaisukyky (esim. asiakkaiden mielipiteet 

hinnoista, toimitusajoista, palvelutasosta ja -laadusta), asiakkaiden pysyvyys, uskollisuus, tyytyväisyys 

ja oikeanlaisuus

Tehokkuus, tuottavuus, vakaus (erikseen asiantuntijoille ja koko hlöstölle): jalostusarvo/työntekijä, 

jalostusarvo/asiantuntija, voitto/asiantuntija, henkilöstön vaihtuvuus, keski-ikä, työvuodet yrityksessä, 

uudet työntekijät, poistumaherkkyys

Lähde: Eronen 1998, 21-23
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Konrad -ryhmän ajattelutapa on siis hyvin osaamis- ja asiakaslähtöinen ja painottaa 

asiantuntijoiden merkitystä tuloksentekijöinä. Ryhmän määrittämistä tunnusluvuista vain 

muutama on ilmaistavissa rahamääräisenä, joten ero edelliseen malliin on huomattava. Mallia 

ei ole tarkoitettu kaikkien yritysten seurannan tueksi, sillä asiantuntijaryhmän on oltava 

lukumäärältää suuri, jotta tunnusluvuista olisi käytännössä hyötyä osaamisen määrän 

arvostuksessa, eikä ajattelumalli syrjisi muuta henkilöstöä.

2.3 Tuloskortti (Balanced Score Card, BSC)

Amerikkalaisten Robert Kaplanin ja David Nortonin vetämä työryhmä loi tuloskortti- 

käsitteen vuonna 1990 pyrkiessään kehittämään moniulotteisia suorituskyvyn mittareita 

tulevaisuuden yrityksille. Menetelmän avulla pyritään muuntamaan yrityksen strategia 

käytännön toiminnaksi ja kehittämään toimintaa ohjaavia mittareita koko organisaation 

yhdensuuntaisen kehittymisen ja suoriutumisen vahvistamiseksi (Varis 1998). Mallin pohjana 

on Kaplanin ja Nortonin (1996, 18) ajatus siitä, että informaatioajan yritysten toiminta ja 

menestys pohjaa yritysten ”älyvarallisuuteen”, intellectual asseteihin. ”Älyvarallisuus” 

muodostuu koulutetuista työntekijöistä, ylivertaisesta IT-teknologiasta ja organisaation 

suoraviivaisista toiminnoista ja prosesseista. Näitä investointeja ei voida motivoida eikä 

mitata perinteisen laskentatoimen keinoin.

Kuvassa 2.3 on esitetty Balanced Scorecardin kulmakivet. Tuloskortin avulla yrityksen 

johdon on tarkoitus päästä selkeään näkemykseen yrityksen strategisesta suunnasta ja 

viestimään se työyhteisölle. Tuloskorttiajattelussa otetaan huomioon taloudellisen 

näkökulman lisäksi asiakkaan näkökulma, tehokkuusnäkökulma ja henkilöstön taidot 

huomioiva oppimisnäkökulma. Tarkoituksena on löytää tasapaino nykyisyyden ja 

tulevaisuuden, sisäisten ja ulkoisten näkökulmien välille (Roos et ai 1997, 21).

Tuloskortin taustalla ovat yrityksen visiosta johdetut strategiset tavoitteet. Kunkin neljän osa- 

alueen seurantaan valitaan strategiaa tukevia mittareita, joiden avulla visio ja tavoitteet 

saadaan pilkottua yksikkökohtaisiksi toimintaohjeiksi (Eronen 1998, 23). Taloudelliset 

tavoitteet edustavat yrityksen pitkäaikaista päämäärää: korkeaa tuottoa investoidulle 

pääomalle. Nämä taloudellisen näkökulman tavoitteet edustavat pitkäntähtäimen tavoitteita ja
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ne määritellään tuottojen kasvun, tuottavuuden parantamisen ja kustannusten laskun, 

pääomien käytön sekä riskin hallinnan mukaisesti. Näin jaotellut pitkäntähtäimen tavoitteet 

linkitetään lopulta BSC:n avulla eri näkökulmiin; taloudellisiin toimenpiteisiin, asiakkaisiin, 

sisäisiin prosesseihin sekä työntekijöihin ja järjestelmiin. (Kaplan & Norton 1996, 61-62)

Kuva 2.3. The Balanced Scorecard
Financial

"To succeed financially, 
how should we 
appear to our 
shareholders?"

Customer
"To achieve 
our vision, 
how should 
we appear

customers?"

vision

Strategy

Internal Business Process 
“To satisfy our

Learning and Growth

To achieve our 
vision, how will we 
sustain our ability 
to change and 
improve?"

Lähde: Kaplan & Norton 1996, 9

Vision ja tavoitteiden pilkkominen mittareiden avulla toimintaohjeiksi varmistaa kaikkien 

organisaation tasojen, strategisen, operatiivisen ja yksilötason, tietoisuuden halutusta 

suunnasta ja ymmärryksen oman toiminnan vaikutuksesta tulokseen. Kommunikoimalla 

strategiasta ja sitomalla sen mukaiset mittarit osasto-ja yksilökohtaisiin tavoitteisiin johto saa 

koko organisaation ymmärtämään yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet. BSC tavoite- ja 

mittariasetannan avulla liiketoiminnallinen ja taloudellinen toiminta yhdistetään, jolloin 

budjetit tukevat strategiaa ja voidaan keskittyä pitkäntähtäimen tavoitteita tukeviin 

toimenpiteisiin. Näin yrityksen strategiaa voidaan muokata jatkuvasti palautteen ja oppimisen 

kautta. (Eronen 1998, 23)

Yrityksen kyky päästä taloudellisiin, asiakas- ja sisäisten prosessien tehokkuuteen riippuu 

ensisijaisesti sen kyvystä oppia ja kasvaa. Näin ollen myös henkilöstö pyritään saamaan 

osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen valitun strategian suuntaisesti: kuten 

edellä mainittiin, tuloskortin avulla myös henkilöstön oppimis- ja kehitysohjelmien ja
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yksilötason kehittymisen tavoitteet määritellään edellä mainittujen neljän näkökulman, 

taloudellisen, asiakas-, sisäisten prosessien sekä oppimisen ja kasvun, kannalta (Varis 1998).

Kuvassa 2.4 esitellään muutamia hyvin yleisiä mittareita kuvaamaan näitä mallin neljää 

ulottuvuutta. Kaplan ja Norton (1996, 44) painottavat kuitenkin, että jokaisen yrityksen on 

itse määritettävä oman strategiansa mukaiset mittarit eri näkökulmien tarkasteluun. BSC.sta ei 

ole mahdollista laatia yhtä yleispätevää versiota, sillä se on vahvasti sidoksissa yrityksen 

toimintaympäristöön. Mittarit ja tunnusluvut eri yrityksissä ja niiden sisällä yksiköissä 

vaihtelevat. Tarkoituksen mukaisista olisikin laatia oma tuloskortti jokaiselle 

toimintayksikölle. (Eronen 1998, 24)

Kuva 2.4. BSC:n yleisiä mittareita

Näkökulma Yleisiä mittareita

Taloudellinen pääoman tuotto (ROI), taloudellinen lisäarvo (EVA)

Asiakas asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, markkinaosuus, uudet
asiakassuhteet,

tuotto/asiakas

Sisäinen tehokkuus laatu, response time, kustannukset, uudet tuotelanseeraukset

Oppiminen ja kasvu työtyytyväisyys ja IT-järjestelmien saatavuus (availability)

Lähde: Kaplan & Norton 1996, 44

Oppimiseen ja kasvuun liittyvät mittarit jaetaan kolmeen pääkategoriaan: mittareita 

muodostetaan strategian mukaisesti kuvaamaan 1) työntekijöiden kyvykkyyttä, 2) IT- 

järjestelmien pystyvyyttä sekä 3) henkilöstön motivaatiota, valtuuttamista ja työhön 

sopivuutta. (Kaplan& Norton 1996, 127) Henkilöstöä ja sen tilaa kuvaavien investointien 

mittareiksi ehdotetaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä, tuottavuutta ja pysyvyyttä (mt. 146). 

Lisäksi haluttuja toimintoja, esimerkiksi yrityksen tiimityöskentelyä, tavoiteohjautuvuutta, 

palkitsemista ja omatoimisuutta voidaan parantaa muodostamalla strategian mukaisia 

esimerkiksi suorituskykyä ja tiiminkehitysvaiheita indikoivia mittareita. (Varis 1998)



15

Karjalainen (1999, 21) kritisoi BSC -mallia henkilöstöjohtamiseen liittyvien ulottuvuuksien ja 

mittareiden, kuten organisaatiokulttuuriin ja arvoihin, johtamistapaan ja -tyyliin sekä 

imagoon liittyvien mittareiden puutteesta. Kaplan ja Nortonkin (1996, 146) myöntävät 

henkilöstöön ja sen tilaan liittyvien oppiminen ja kasvu osa-alueen ajureiden olevan melko 

yleisiä ja vähemmän kehittyneitä kuin kolmen muun näkökulman.

2.4 Yrityksen velvollisuudet henkilöstöinformaation julkaisuun

Henkilöstöraportteja yritysten johdon päätösten tueksi sisäiseen käyttöön on tehty vuosia, 

mutta vuosikertomuksiin ja tilinpäätöksiin henkilöstöinformaatiota on alettu sisällyttää vasta 

1990-luvulla. Sveibyn (1997, 196) mukaan yritys ei mielellään raportoi epäsuotuisia asioita, 

mikäli suuri yleisö ja lainsäätäjät eivät sitä vaadi. Suomessa lakisääteiset 

vähimmäisvaatimukset henkilöstövoimavarojen esityksestä ovatkin hyvin suppeat:

Suomen kirjanpitolain mukaan

"tuloslaskelmassa ja taseessa taikka niiden liitteenä on ilmoitettava tilikauden palkat ja rahapalkkaan 

rinnastettavien luontoisetujen yhteenlaskettu raha-arvo sekä eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut. ” ( KPL 

21 §: 2)

Lisäksi mikäli yritys täyttää ainakin kaksi seuraavista kohdista

liikevaihto vähintään 20 miljoonaa markkaa 
taseen loppusumma vähintään 10 miljoonaa markkaa

- palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä,

sen on annettava toimintakertomuksessaan tiedot mm. seuraavista asioista (KPA luku 2, 1 §)

- tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen 
arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 momentin mukaan ’’Pörssiyhtiön ja sopimusmarkkinayhtiön on 

ilman aiheetonta viivytystä julkistettava kaikki sellaiset päätöksensä sekä yhtiötä ja sen toimintaa koskevat 

seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon. ” Tämä voidaan katsoa 

kenties joissain tilanteissa koskemaan myös henkilöstöön liittyviä asioita, ainakin 

huomattavia lomautuksia ja irtisanomisia.
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Myöskään Helsingin arvopaperipörssi ei aseta suoranaisia suosituksia henkilöstötietoj en 

julkaisusta tilinpäätöksen yhteydessä tms. Ainoastaan arvopaperipörssin ohjesääntö 5.222

"Tilinpäätöstiedotteessa on annettava tilinpäätöksestä oikeat ja riittävät tiedot. Tilinpäätöstiedotteessa on 

selostettava yhtiön toimintaa, tuloskehitystä ja investointeja sekä rahoitustilanteen ja toimintaympäristön 

kehitystä sekä yhtiön toiminnan kehitystä kuluvalla tilikaudella. ”

voidaan kenties tulevaisuudessa tulkita niin, että investoinnit henkilöstöön ja sen kehitykseen 

kuuluisivat tämän säännöksen piiriin kuuluvaksi.

Tällaisenaan lainsäädäntö ei siis velvoita yrityksiä ilmoittamaan henkilöstöstään enempää 

kuiri sen palkat, henkilöstösivukulut ja eläkekulut. Myöskään mitään toimialakohtaisia 

suosituksia ei ole annettu (Sipilä 1997). Henkilöstön tilan tai kehityksen selvittäminen tai 

näiden tietojen julkaisu on siis täysin yrityksen omasta tahdosta riippuva asia.

Henkilöstöselvityksien tekoon sen sijaan liittyy rajoituksia: Yleisen tietosuojakäytännön 

mukaan ei pidä julkaista sellaisia tietoja, jotka koostuvat alle kuuden henkilön tiedoista 

(Suomen kuntaliitto 1998, 19). Lisäksi mitattaessa erilaisia henkilöstöön liittyviä

ulottuvuuksia on otettava huomioon, että yksilöt eivät saa olla tunnistettavissa vastauksista. 

Näin saadaan totuudenmukainen kuva tilanteista, eikä kenenkään yksityisyyden suojaa 

loukata. Tämän vuoksi laajojen tutkimusten ja raporttien julkaisu henkilöstömäärältään 

pienissä yrityksissä ei ole em. rajoitteiden mukaisesti sopivaa.
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3 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ

Ennen kahden henkilöstöraportoinnin viitekehyksen, henkilöstilinpäätöksen ja Intellectual 

Capitakin, tarkempaa käsittelyä luvuissa neljä ja viisi, esitellään tässä luvussa niiden kannalta 

kolme keskeistä käsitettä. Ensimmäiseksi pyritään selvittämään se, mitä Intellectual Capital - 

ajattelumallin henkiseen pääomaan yrityksen kokonaisvarallisuudesta lukeutuu. Apuna on 

käytetty Sveibyn muodostamaa kaaviota yrityksen kokonaistaseesta. Seuraavaksi määritellään 

tiiviisti henkilöstötilinpäätökseen liittyviin termeihin henkilöstövoimavarat ja työkyky 

sisältyvät eri ulottuvuudet. Termien määritelmien esittely on katsottu tärkeäksi tutkielman 

jatkon täysipainoisen ymmärtämisen takaamiseksi.

3.1 Henkinen pääoma. Intellectual Capital

Henkisen pääoman tai älypääoman (intellectual capital) käsite kehitettiin 1990-luvun alussa 

Konrad -ryhmän toimesta (kts. luku 2.2). Henkinen pääoma vastaa yrityksen virallisen taseen 

ulkopuolista, näkymätöntä pääomaa. Sen avulla pyritään selittämään yrityksen markkina- ja 

kirjanpitoarvon välistä eroa, aineetonta pääomaa. Yleisen määritelmän mukaan henkinen 

pääoma tarkoittaa työntekijöiden yksilöllisten tietojen ja taitojen varantoa. Yrityksen 

henkinen pääoma sisältää yleisen määritelmän mukaisesti koko henkilöstön tiedot ja taidot, 

jotka vaikuttavat työntekijöiden tuottavuuden kautta yrityksen toimintaan markkinoilla. 

(Eronen 1998, 20)

Ahosen (1999) mukaan henkisen pääoman käsitteen tarkemmasta sisällöstä alkaa alan 

kirjallisuudessa löytyä yksimielisyyttä: Henkinen pääoma jaotellaan yrityksen henkilöstön 

yksilöihin kiinnittyneeseen henkiseen pääomaan (human resources), yrityksen sisäisiin 

rakenteisiin ja yrityksen ulkoisiin rakenteisiin. (http://www.sveibv.com.au/InvisibleBalance.html)

Immonen (1999) on hyödyntänyt tasemuotoista Sveibyn mallia ”The Invisible Balance Sheet” 

(http://www.sveibv.com.au/InvisibleBalance.html) esittäessään yrityksen kokonaistaseen (joka siis 

vastaa yrityksen markkina-arvoa) Suomen kirjapitolain mukaisessa muodossa (kts. kuva 3.1). 

Näkyvä tase muodostaa virallisen taseen, kirjanpitoarvon, jota on täydennetty näkymättömällä 

taseella. Myös tämä jakautuu vastaaviin ja vastattaviin.
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Kuva 3.1. Yrityksen kokonaistase

henkinen

pääoma

YRITYKSEN KOKONAISTASE
PYSYVÄT VASTAAVAT NÄKYVÄT VASTATTAVAT

Aineettomat hyödykkeet 

Aineelliset hyödykkeet 

Sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Rahat

! ^ Ulkoiset rakenteet

Sisäiset rakenteet

Henkilökunnan kyvyt

V

Oma pääoma

Pitkäaikainen 

vieras pääoma

Lyhyaikainen 

vieras pääoma

Osakkeenomistajien 
näkymätön pääoma

Vastuut

Lähde: Immonen 1999; httD://www.sveibv.com.au/InvisibleBalance.html

Näkymätön osa vastaavaa -puolesta muodostuu ulkoisista ja sisäisistä rakenteista ja 

henkilökunnan kyvyistä. Nämä muodostavat yrityksen henkisen pääoman. Yrityksen ulkoisiin 

rakenteisiin sisältyvät

asiakassuhteet, yhteistyöpartnerit, alihankkijaverkostot 
tuotemerkit,

- yhtiön imago ja maine.

Sisäiset rakenteet puolestaan muodostuvat

patenteista, tekijänoikeuksista
- malleista

tietokone- ja hallinnollisista järjestelmistä sekä 
työyhteisön ilmapiiristä ja kulttuurista.

Henkisen pääoman määritelmän tärkein tekijä liittyy henkilöstöön, sen kykyihin ja 

pätevyyteen. Näihin lasketaan henkilökunnan 

koulutus,
- taidot ja kokemus, sekä 

energia ja asenne.
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Näkymätön vastattavaa muodostuu puolestaan osakkeenomistajan näkymättömästä 

pääomasta, eli markkina-arvon ja kiijanpitoarvon erotuksesta. Jotta taseen molemmat puolet 

olisivat yhtä suuret huomataan, että osakkeenomistajien näkymätöntä pääomaa pienentävät 

näkymättömät vastattavat joihin kirjataan muun muassa

- vastuut, joita ei kirjata pakolliseksi varaukseksi eikä siirtovelaksi, mutta jotka tulee 
kuitenkin esittää vastuina yrityksen liitetiedoissa

- ympäristövastuu 
eläkesopimukset
optiojärjestelyt. (http://www.sveibv.com.au/InvisibleBalance.html; Immonen 1999)

Henkisen pääoman (Intellectual capital) käsite kattaa siis kaiken aineettoman varallisuuden, 

josta henkilöstö taitoineen muodostaa osan. Kaikenkaikkiaan näkökulma on hyvin 

osaamislähtöinen ja määritelmä jättää täysin huomioimatta mm. henkilöstön terveyden ja 

määrän.

Tutkielmassa on suomennettu Intellectual Capital -termi henkiseksi pääomaksi tai 

älypääomaksi tarkoittamaan em. linjauksen mukaista yrityksen aineettoman varallisuuden 

erittelyä. Henkinen pääoma määritelmineen eroaa siis termistä human capital, joka tarkoittaa 

suppeampaa yksilöihin liittyvää käsitettä, joka määritellään osaamisen, yhteistyön ja arvojen 

summana (Jabe 1999). Human capital -termi on suomennettu jatkossa ihmis- tai inhimilliseksi 

pääomaksi.

Seuraavassa esitellään Svenska Handelshögskolanin professorin Guy Ahosen kehittämä 

henkisen pääoman käsitettä enemmän henkilöstöön ja sen tilaan keskittyvä käsite 

henkilöstävoimavarat.

3.2 Henkilöstövoimavarat

Yrityksen liikeidea määrittelee resurssit, joita yritys tarvitsee pystyäkseen harjoittamaan 

liiketoimintaa. Näitä ovat liiketilat, tuotantovälineet, rahoituspääoma ja henkilöstövoimavarat. 

(Ahonen 1998, 52) Henkilöstövoimavarat tarkoittaa henkilöstöpääoman tarkastelua vain 

henkilöihin liittyvänä ominaisuutena erillään yrityksen työympäristöstä ja teknologiasta. 

Ahosen (1998, 47) mukaan termi voidaan jakaa kolmeen osatekijään: henkilöstövahvuuteen, 

yksilöominaisuuksiin ja työyhteisöön.
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Henkilöstön määrällinen ulottuvuus, henkilöstövahvuus, kertoo henkilötyövuodet, joissa on 

huomioitu kokonaistyöaika, lomat, maksetut arkipyhät, koulutusaika, sairauspoissaolot, muut 

poissaolot, ylityöt, alihankintana tehdyt työt sekä työkyvyttömyyseläkkeiden takia menetetty 

työaika.

Yksilöominaisuudet puolestaan sisältävät henkilöstön osaamisen, koulutuksen, kokemukset, 

taidot ja valmiudet, sekä yleiset ominaisuudet kuten iän, sukupuolijakauman, terveyden tilan 

ja työkyvyn. Muodostettaessa mittaristoa ominaisuuksien kuvaukseen on otettava huomioon 

yrityksen liikeidea. Näin määritellään yrityksen kannalta relevantit tiedot ja taidot, joita 

erityisesti seurataan.

Työy/zfe/sö-ulottuvuuden mittarit puolestaan kertovat ulkopuoliselle miten yksilöiden 

ominaisuuksia hyödynnetään, kasvatetaan ja kehitetään. Työyhteisön tila on yksilöihin 

liittyvien mittareiden ohella tärkeä, sillä hyvä työyhteisön tila edistää liikeidean toteutumista, 

muutoksiin sopeutumista ja innovatiivisuutta. (Ahonen 1998, 53-54)

Kuva 3.2. Henkilöstövoimavarat

HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 

Henkilöstövahvuus (määrä)

Henkilötyövuodet, tunnit, markat, tehty työaika kokonaistyöaj asta, poissaolot, lomat, ylityöt, 

alihankinnat, vakinaisten ja tilapäisten työsuhteiden suhde

Henkilöstön yksilöominaisuudet (laatu)
Ikä, sukupuoli, keskipalkka, koulutus vuodet, osaaminen, koulutus- ja kehittämiskulut, 

terveys, työkykyindeksi

Työyhteisö (organisaatio)
Päämäärätietoisuus, työn sisältö, henkilösuhteet, kommunikaatio, työtyytyväisyys, palkkaus, 

innovaatio, työstressi-indeksi, asiakastyytyväisyys

Lähde: Ahonen 1998, 53; Aromaa 1999, 31

Kuvassa 3.2 esitellään näiden kolmen ulottuvuuden mukaan jaoteltuja mittareita kuvaamaan 

henkilöstövoimavarojen määrällisiä, laadullisia ja organisatorisia ulottuvuuksia. Mittareiden
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avulla kyetään arvioinaan henkilöstön tekemää työtä ja sen kuormittavuutta 

(henkilöstövahvuus), sitä millaista työvoima yrityksessä on (yksilöominaisuudet) sekä sitä 

miten organisaatio on onnistunut luomaan puitteet tuottavan ja hyvän ilmapiirin työyhteisölle 

(työyhteisö). Jokainen osatekijä - henkilövalmius, yksilöominaisuudet ja työyhteisö - tulee 

ajattelumallin mukaan huomioida henkilövoimavarojen raportoinnissa ja niihin liittyviä 

mittareita tulee seurata. Tämä siksi, että yhdenkin osatekijän heikko tila huonontaa koko 

yrityksen tuloksellisuutta ja tuottavuutta.

3.3 Työkyky

Työkyky-käsite on yrityksen työympäristön ja teknologian huomioiva tapa määrittää 

yksittäisen työntekijän työtulos eli tuottavuus. Tämä tapa tarkastella henkilöstövoimavaroja 

on yleistynyt Suomessa viime vuosina.

Työkyky on aiemmin mielletty työntekijään liittyväksi positiiviseksi ominaisuudeksi, jonka 

vastakohtana on työkyvyttömyys, kuten sairaus on vastakohtana terveydelle. Työkyvyn 

edistämiseen tähtäävät toimenpiteet ovatkin viime aikoina tuoneet työkykyyn vaikuttaviin 

tekijöihin työn sisältöön, työyhteisön toimintaan ja organisaation johtamiseen liittyviä 

tekijöitä. Bergström et ai. (1997, 198) määrittelee yksilön työkyvyn osatekijöiksi 

työympäristön, työyhteisön, kompetenssit ja terveyden. Pulkkinen täydentää mallia 

hyvinvointiin, motivaatioon ja arvostukseen liittyvillä käsitteillä (Kuva 3.3):

Kuva 3.3 Työkyky

työntekijästä riippuvat 
tekijät

terveys, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, 
ammattitaito

työympäristö turvallisuus, työvälineiden tarkoituksenmukaisuus ja viihtyvyys
työn sisältö työn hallinta, työn palkitsevuus ja työn motivoivuus
työyhteisö yhteisön tuki ja kannustus

työorganisaatio kehittävät ja arvostavat toimintatavat ja tavoitteet

Lähde: Pulkkinen, fhtto://www.occuphealth.fi/ttl/proiekti/whp/htp.shtnilJ

Pulkkisen mukaan työkykyyn vaikuttavat niin itse työntekijästä riippuvat tekijät, kuin 

työympäristö, työn sisältö, työyhteisö, ja työorganisaatio. Työkykyä mitataan esimerkiksi 

yksilön fyysiseen kuntoon liittyvillä testeillä, työympäristön tapaturmien ja ammattitautien
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määrällä, työilmapiiri-, työtyytyväisyys- ja työstressikyselyillä. Myös erityiset 

työkykyindeksit ja työtyytyväisyysbarometrit ovat yleistyneet. Työkyvyn ja työkykyyn 

liittyvien tekijöiden arvioinnissa ei ole ongelmana niinkään mittareiden vähäisyys, vaan 

pikemminkin mittareiden moninaisuus ja yhteismitattomuus talouden tunnuslukujen kanssa.

(http://www.occuphealth.fi/ttl/proiekti/whp/htp.shtml)

Ajattelun mukaisesti osaaminen on vain yksi työkykyyn ja henkilöstön tuottavuuteen 

vaikuttava osa-alue. Siten yksilön osaamista ei voida kehittää kunnolla, mikäli 

terveydenhuollosta ja työntekijöiden motivaatioon vaikuttavista tekijöistä ei huolehdita. 

Tietojen julkaisu esimerkiksi yrityksen ilmapiiristä, sairauspoissaoloista ja 

palkitsemisjärjestelmistä paljastaa näin ollen yrityksen ulkopuolisille tahoille paljon yrityksen 

todellisesta tilasta.
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4 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS - TYÖKYKYÄ JA RAHAMÄÄRÄISETTÄ

PAINOTTAVA SUUNTAUS

Henkilöstöraportointia koskevasta kirjallisuudesta on eroteltavissa kaksi linjaa: osaamista ja 

innovatiivisuutta painottava ja työkykyä painottava linja (Ahonen 1998, 44). Työkyvyn 

ylläpitämisellä ja kehittämisellä on perinteisesti ollut vahva rooli suomalaisessa 

yrityskulttuurissa. Suomi poikkeaakin muusta maailmasta henkilöstöraportoinnin työkyky- ja 

terveysindeksien esittämisellä ja työtyytyväisyys selvityksillä; muualla, jo Ruotsissakin 

lähestymistapa on huomattavasti osaamiskeskeisempi (Eronen 1998, 12).

Myös vuosikertomusten henkilöstöinformaatio voidaan jakaa kahteen osaan: rahamääräiseen 

ja tunnuslukupohjaiseen raportointiin (Eronen 1998, yhteenveto).

1 ) Rahamääräinen raportointi

henkilöstötilinpäätös, jonka muodostavat henkilöstötuloslaskelma (henkilöstökustannusten 

erittely), henkilöstötase (pitkäaikaiset sijoitukset henkilöstöön) ja henkilöstökertomus (taustat 

ja tiedot työntekijöiden voimavaroista)

2 ) Tunnuslukupohj ainen raportointi

laajempi aineettoman varallisuuden erittely: henkilöstö, asiakkaat, yrityksen toiminnan 

organisointi, tuotekehitys-ja innovaatiot

Suomessa paljon julkisuutta saaneen henkilöstötilinpäätöksen voidaan katsoa kuuluvan 

työkykyä painottavaan linjaukseen. Tämä esimerkiksi siksi, että henkilöstötilinpäätöstä 

tehdessä eritellään muun muassa sairauspoissaolokulut ja kiinnitetään huomiota ilmapiiri- ja 

työkykymittausten tuloksiin. Jaottelun mukaisesti laskennallinen tilinpäätöskehikkomuotoinen 

henkilöstötilinpäätös edustaa luonteeltaan rahamääräistä raportointia.

Intellectual Capital -mallissa puolestaan keskitytään henkilöstön ideoiden tuottokykyyn, 

uudistumiseen ja kehittämiseen ja jätetään fyysiseen terveyteen liittyvät seikat vähemmälle 

huomiolle: se siis edustaa osaamista ja innovaatiota painottavaa linjausta. Intellectual Capital 

-malli on luonteeltaan vastaavasti tunnuslukupohjaista raportointia.
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Tässä luvussa esitellään työkykylinj ausajattelua edustava rahamääräinen henkilöstötilinpäätös 

ja siihen liittyviä tunnuslukuja. Enemmän tunnuslukuihin nojaava, osaamis- ja 

inovaatiolinj auksen edustaja Intellectual Capital -ajattelumalli esitellään puolestaan 

seuraavassa luvussa viisi.

4.1 Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen raportointi tarkoittaa yrityksen henkilöstöön liittyvän tiedon 

tunnistamista, mittaamista, seurantaa ja raportointia. Henkilöstövoimavarojen tilasta ja 

kehityksestä laadittavaa raporttia kutsutaan henkilöstötilinpäätökseksi (statement of human 

resources). (Eronen 1998, 3) Henkilöstötilinpäätös on yrityksen henkilöstöpääoman julkiseen 

raportointiin tarkoitettu asiakirja, joka perustuu osaksi yrityksen kirjanpitoon.

Laatimalla henkilöstötilinpäätöksen yritys voi systemaattisesti kehittää henkistä pääomaansa 

ja viestiä sen tasosta ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille: niin johdolle, työntekijöille, 

työnhakijoille, rahoittajille kuin sijoittajillekin (Ahonen 1999; Ahonen 1998, 145). Avoin 

henkilöstötilinpäätös on yrityksen johdon viesti aikeesta parantaa työntekijöiden työkykyä, 

terveyttä ja tyytyväisyyttä. Tiedoista selviää, missä tilassa yritys on ja mihin suuntaan se on 

matkalla. (Brunila 1998)

Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on tuoda oleellinen informaatio samaan dokumenttiin, 

jolloin tieto henkilöstöstä löytyy helposti ja syy-seuraussuhteet asioiden välillä selkenevät 

(Eronen 1998, 7). Sen avulla pystytään seuraamaan muun muassa miten resurssien lisääminen 

esimerkiksi terveydenhuoltoon, tyky-toimintaan, osa-aikaiseläkkeisiin ja koulutukseen 

vaikuttaa henkilöstön tyytyväisyyteen ja terveyteen (Brunila 1998 ).

Hyvää henkilöstötilinpäätöstä kuvaavat seuraavat periaatteet: (Ahonen 1998, 48-49)

- se on yrityksen virallinen selvitys henkilöstövoimavaroista ja niiden kehityksestä,

se antaa realistisen kuvan henkilöstön pitkäaikaiseen suorituskykyyn liittyvistä tekijöistä, 

se antaa informaatiota, joka auttaa yrityksen ulkoisia taloudellisia sidosryhmiä 

muodostamaan kuvaa yrityksen kestävästä tuloskehityksestä,
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se ohjaa yrityksen strategista ja operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään yrityksen 

henkilöstöresursseja oikein,

sen tiedot on varmennettu riittävän auktoriteetin omaavalta taholta,

se on esitystavaltaan suppea ja kokoava, mutta myös riittävän yksityiskohtainen

toimiakseen yrityksen arvioinnin välineenä,

sen käsitteistö on määritelty niin, että sen tietoja voidaan vertailla muiden yritysten 

vastaaviin tietoihin.

Keskeistä on kerätä tiedot usealta vuodelta aina samalta ajankohdalta yhtenäisin käsittein ja 

määritelmin (Suomen kuntaliitto 1998. 5). Tiedot eivät saa olla liian yleisiä, vaan 

johtopäätöksiä aineistosta, esitystä tulevista toimenpiteistä, sekä parannusehdotuksia ja 

kritiikkiä tarvitaan. Lukijan on pystyttävä luottamaan annettuihin tietoihin ja tiedon antajiin. 

Johdon muokkaama ylipositiivinen kuva, heikompien osa-alueiden pois jättäminen ja 

tulkinnanvaraisuus ovat vaarana, sillä kuten aiemmin luvussa 2.4 on esitelty,

henkilöstötilinpäätökseen ei mikään laki velvoita, eikä toimialakohtaisia suosituksia ole 

annettu (Sipilä 1997).

Yrityksen on myös otettava huomioon, että mikäli henkilöstötilinpäätöksiä aletaan 

julkaisemaan, on siihen sitouduttava pitkäksi aikaa. Esimerkiksi toimenpiteiden vaikutukset ja 

kehityksen suunnan näkee luvuissa vasta vuosien jälkeen. Lisäksi mikäli

henkilöstötilinpäätöstä ei yhtenä vuotena julkaista, sijoittajat saattavat tulkita sen merkiksi 

yrityksen työntekijöiden huonosta kunnostaja tyytymättömyydestä. (Brunila)

Henkilöstötilinpäätöksen sisällöstä

"Henkilöstötilinpäätös on kytkettävä toimintaan ja sen suunnitteluun. Henkilöstötilinpäätöksen on tuotava 

johdolle tietoa kehittämisvalintojen tueksi ja mittareiden on oltava ilmapuntari, jolla onnistumista voidaan 

vuosittain mitata suhteessa omaan ja muihin organisaatioihin ”

Karjalainen 1999, 30

”Henkilöstötilinpäätös on kytkettävä hyvin liikeideaan ja toiminta-ajatukseen. Sen pitäisi kertoa, mihin yritys 

menee sekä mitä osaamista henkilöstöllä on ja mitä se tarvitsee lisää päästäkseen tavoitteeseen. Raportin pitäisi 

olla sellainen, että jokainen yksilö löytää siitä itsensä ja tiedostaa olevansa yksi ydinosaajista ja voivansa viedä 

yritystä eteenpäin lisäämällä omaa osuuttaan ”

Sirkka Hagman, henkilöstöjohtaja, Nokian Renkaat (Kokko 1998)
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Henkilöstötilinpäätöksen laadinnan tulisi lähteä yrityksen liikeideasta ja strategiasta. Tämä on 

tärkeää, jotta lukija voi tehdä johtopäätöksiä yrityksen nykyisten henkilöstövoimavarojen 

riittävyydestä liikeidean toteuttamiseen. (Ahonen 1999) Liikeidean pohjalta muodostettu 

henkilöstötilinpäätös takaa myös, että tilinpäätökseen tulevat oikeat, olennaisesti kyseisen 

yrityksen toimintaan liittyvät seikat, eikä raportin lukija hämäänny tietomäärästä 

epäolennaisuuksineen. Henkilöstötilinpäätös voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

henkilöstötuloslaskelmaan, henkilöstötaseeseen ja henkilöstökertomukseen. Näitä 

täydentämään voidaan muodostaa yritykselle ja sen toiminnalle ominaisia tunnuslukuja.

Kuva 4.1. Henkilöstötilinpäätös

Liikeidea

Henkilöstötilinpäätös

Tilastot
Taustat
Tunnusluvut

Henkilöstö-
tase

Sijoitukset
henkilöstön
kehittämiseen

Henkilöstö
kustannukset

Henkilöstö-
tuloslaskelma

Henkilöstö-
kertomus

Lähde: Ahonen 1992, 98-102; Eronen 1998, 8

Henkilöstötilinpäätös edustaa ajattelutavaltaan henkilöstövoimavarojen laskentatoimea 

(HRCA), mutta se liittyy läheisesti myös Balanced Score Card -ajatteluun. Sekä htp:n että 

BSC:n tavoitteena on yrityksen strategisen johtamisen tasapainoinen kehittäminen. Ne 

lähtevät liikkeelle yrityksen liikeideasta tai toiminta-ajatuksesta, perustuvat 

informaatiolähtöiseen johtamisnäkemykseen ja pitävät perinteistä tilinpäätösinformaatiota 

riittämättömänä strategiseen johtamiseen. Lähestymistavat eroavat toisistaan siinä, että 

henkilöstötilinpäätös suuntautuu ensisijaisesti yrityksen ulkoisille sidosryhmille ja vaikuttaa 

niiden kautta yrityksen operatiiviseen toimintaan kun taas BSC suuntautuu yrityksen sisäisille 

toimijoille. BSC on myös mittavampi ja teknisesti säännellympi. Selkeimpänä erona voidaan
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pitää sitä, että BSC pyrkii kattamaan kaikki liiketoiminnan osa-alueet ja niiden kehittämisen, 

kun taas henkilöstötilinpäätös keskittyy henkilöstöpääoman kehittämiseen. (Ahonen 1998, 30)

4.1.1 Henkilöstötuloslaskelma

Henkilöstötilinpäätös jakautuu, kuten edellisessä luvussa mainittiin, henkilöstö- 

tuloslaskelmaan, henkilöstötaseeseen ja henkilöstökertomukseen. Henkilöstötilinpäätöksen 

henkilöstötuloslaskelmaosa antaa tietoa yrityksen henkilöstökustannusten jakautumisesta eri 

menoerien suhteen. Suomen kirjanpitolain mukaisen virallisen tilinpäätöksen 

tuloslaskelmakaavassa henkilöstökulut vähennetään liikevaihdosta yhtenä summana muiden 

muuttuvien ja kiinteiden kulujen joukossa. Henkilöstötuloslaskelmassa sen sijaan 

henkilöstökulut eritellään yksityiskohtaisiin alaryhmiin ja muut muuttuvat ja kiinteät kulut 

raportoidaan yhtenä summana. Näin saadaan yksityiskohtainen käsitys henkilöstöön 

käytettyjen panosten jakautumisesta ja voidaan arvioida henkilöstön tilaa nyt ja 

tulevaisuudessa. Kuvassa 4.2 esitetään ehdotus henkilöstötuloslaskelman rakenteesta ja siihen 

sisällytettävistä eristä.

Kuva 4.2. Henkilöstötuloslaskelma

Myyntitulot
tmk
xxxx

Henkilöstökulut
Tehdyn työajan henkilöstökulut -xxxx
Vuosilomakulut -xxxx
Henkilöstönkehittämiskulut -xxxx
V aihtuvuuskulut -xxxx
Tapaturmakulut -xxxx
Sairauspoissaolokulut -xxxx
Muut poissaolokulut -xxxx
Ylityökulut -xxxx
Työkyvyttömyyseläkekulut -xxxx
Muut henkilöstökulut -xxxx

Alihankintana tehdyt työt -xxxx

Muut kulut -xxxx

Tilikauden voitto/tappio xxxx

Lähde: Ahonen 1998, 58
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Ahosen (1998, 60) mukaan henkilöstötuloslaskelman tehtävä on kertoa henkilöstömenojen 

käytön tehokkuudesta. Hän suosittaa henkilöstökulujen erittelyä viiteen ryhmään: 

kokonaiskuluihin, uusiutumis kuluihin, kehittämiskuluihin, rasittumiskuluihin ja tehokkaan 

työajan kuluihin.

Kokonaishenkilöstökuluihin luetaan kaikki henkilöstöön liittyvät kulut; normaali-ja ylityöajan 

palkat sekä sijaisten tekemät työt, henkilöstösivukulut ja luontaisetuudet. Näin voidaan 

miettiä ovatko kokonaishenkilöstökulut tyydyttävät suhteessa kokonaiskuluihin ja tuottoihin. 

Henkilöstön uusiutumiskuluja ovat vuosilomat, ”pekkaspäivät” ja vaihtuvuuskulut, kuten 

rekrytointi, työhön opastus ja tuottavuusmenetykset. Lukua tulkittaessa mietitään ovatko 

nämä kulut sopivassa suhteessa henkilöstöpolitiikan tukemiseen. Kehittämiskuluihin 

puolestaan luetaan koulutuskulut, aloitetoimintakulut, työterveydenhoitokulut, 

työsuojelukulut, 1 iikuntaharrastuskulut, työpaikkademokratia- ja ammattiyhdistystoiminta- 

kulut sekä muun sosiaalisen toiminnan kulut. Toisin sanoen yrityksen panokset henkilöstön 

tulevaan työkykyyn, (mt. 60-62)

Henkilöstön rasittumiskulut sisältävät sairauspoissaolot, mahdollisesti sairauden hoitokulut, 

työtapaturmakulut ja työkyvyttömyyseläkekustannukset. Tehokkaan työajan kulut jäävät 

jäljelle kun kokonaistyöajasta on vähennetty uusiutumisesta, kehittämisestä ja rasittumisesta 

aiheutuvat kulut. (mt. 63)

Paitsi että henkilöstötuloslaskelma kertoo siis eri kustannusten suuruuden, sen avulla voidaan 

laskea myös eri kustannuslajien väliset suhteet selvitettäessä kestävää tuloskehitystä. Ahosen 

(1998, 149) mukaan tärkeitä suhteita ovat muun muassa:

1 ) rasittumiskulujen suhde voittoon

Henkilöstön suhteellinen voitto/rasittumissuhde= SVR = voitto/rasittumiskulut

SVR:n korkea arvo kertoo, että tulosta tehdään alhaisilla rasittumiskuluilla ja kapasiteetin 

nosto on tarvittaessa mahdollista. Alhainen luku puolestaan osoittaa, että kapasiteetin yläraja
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on lähellä, henkilöstö on ylirasittunut ja tämän päivän tulos syntyy tulevaisuuden 

kustannuksella.

2 ) henkilöstön kehittämiskulujen suhde voittoon.

Henkilöstön suhteellinen kehittämis/voittosuhde= SKV= kehittämiskulut/voitto/kokonaiskulut

Korkea arvo osoittaa, että kehittämiskuluja voidaan tarvittaessa vähentää ja tulosta parastaa 

välittömästi. Vastavasti tuloksen ylläpitäminen huonolla kehittämissuhteella ei onnistu, koska 

henkilöstön kehittämiseen ei ole varaa. (Ahonen 1998, 150-151)

Henkilöstötilinpäätöksen laatineen yrityksen tulisi siis huomata henkilöstön vaikutukset 

selvästi. Jos virallisessa tuloslaskelmassa henkilöstön irtisanomiset aiheuttavat kulujen 

pienenemisen, niin henkilöstötuloslaskelmassa irtisanominen aiheuttaa kehittämismenojen 

poistojen kasvun, mikä heikentää tulosta. Lisäksi henkilöstötaseessa (kts. luku 4.1.2) 

yrityksen varallisuus supistuu. Näin ollen henkilöstötuloslaskelmasta ja -taseesta tulisi nähdä 

selkeinä numeroina kasvuvauhdissa olevan yrityksen hyöty palkata riittävästi lisätyövoimaa 

olemassa olevien työntekijöiden loppuunpolttamisen sijasta. (Aromaa 1999)

4.1.2 Henkilöstötase

Henkilöstötaseeseen kirjataan nykyteorian mukaan ne henkilöstömenot, joiden odotetaan 

tuottavan tuloa useamman tilikauden aikana. Se siis yrittää kirjanpidon termein selittää 

yrityksen näkymättömien vastaavien henkilökunnan kyvyt -kohtaa. Henkilöstötaseen 

ongelmana on tasearvon mittausperustan valinta.

Ruotsalaisen henkilöstötilinpäätöksen julkaisun pioneeriyritys Telian vuosikertomuksessa 

esitellään henkilöstötase, jossa perinteisen taseen vastaavaa ja vastattavaa puolet on 

täydennetty rekrytointi- ja koulutuspääomilla. Rekrytointipääomaan on sisällytetty 

henkilökunnan hankkimiseen liittyvät kustannukset, kuten vapaasta työpaikasta ilmoittelu, 

konsulttiapu ja koulutus. Koulutuspääomassa on yhteenlaskettuna henkilöstön sisäisen ja 

muualla tapahtuvan koulutuksen kulut lukuun ottamatta rekrytointipääomaan kuuluvia
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tulokkaiden koulutuksia. Molempien, rekrytointi- ja koulutuspääomien, poistoaika on kolme 

vuotta ja henkilöstöä vähennettäessä luvuista tehdään vastaava arvonalennus. (Nurmi 1997 )

Henkilöstötasetta kohtaan on esitetty paljon kritiikkiä, lähinnä eettisten kysymysten ja 

henkilöstövoimavarojen määritysperusteiden pohjalta. Ihmisten ”hinnoittelua” taseeseen 

pidetään epäeettisenä ja henkilöstövoimavaroja pidetään epävarmana varallisuuseränä, eihän 

yritys omista työntekijöitään ja työntekijät voivat erota yrityksestä koska tahansa. (Eronen 

1998, 10-11) Karjalainen (1999, 24) toteaa, että osaamisen pääomittamista, arvottamista, on 

tutkittava vielä lisää, ennen kuin pääomaa voidaan rahallisesti mitata ja muodostaa tase. Hän 

lisää vielä, ettei osaamistase voi koskaan kertoa kuinka relevanttia organisaation osaaminen 

on lähivuosina: Suurikaan inhimillinen pääoma ei aikaansaa tulosta, jos osaaminen ei tue 

tulevaisuuden strategioita.

Henkilöstötaseita ei Suomessa tehdä ja Erosen (1998, 12) tekemien haastattelujen mukaan sen 

katsotaan yleisesti sisältävän liikaa arviotekijöitä, olevan tarpeeton, eikä sen tekeminen 

sisältynyt kohdeyritysten lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Henkilöstötaseen tämän 

yksityiskohtaisempi käsittely onkin jätetty tästä tutkielmasta pois.

4.1.3 Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus on henkilöstötilinpäätöksen kertova osuus, jossa selvitetään asioita, joita 

henkilöstötuloslaskelma ja tase eivät kerro. Henkilöstökertomukseen kuuluvat 

henkilöstötilastot, kustannus- ja pääomaerien laskentaperusteiden erittely sekä tunnuslukuja 

(Eronen 1998, 12-17)

Henkilöstötilastot sisältävät perustiedot yrityksen henkilöstöstä: sen määrän, työaikatiedot, 

ikä-, sukupuoli- ja koulutusjakaumat, palkat ja työvuodet yrityksessä. Kustannus- ja 

pääomaerien laskentaperiaatteista kerrottaessa eritellään tarkemmin koulutuskustannuksia ja 

vaihtuvuutta. Esimerkiksi vaihtuvuuteen kannattaa kiinnittää huomioita ja sen syitä selvitellä, 

sillä normaaliksi vaihtuvuudeksi laskettavan 5-10 prosentin ylittävä (esim. Ahonen 1999) 

vaihtuvuus lisää kustannuksia varsinkin, jos osaaminen on henkilösidonnaista. Poissaolot ja 

niiden kustannukset voidaan ilmoittaa lajeittain vuosilomien, äitiyslomien, tapaturmien ja
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lyhyiden poissaolojen mukaan. Kustannus- ja pääomaerien laskentaperiaatteiden osassa 

kerrotaan myös eläkkeistä ja eläkkeelle siirtymisen kustannuksista. Tämän lisäksi 

henkilöstökertomus voi sisältää tunnuslukuja, joita käsitellään tarkemmin luvussa 4.2, liittyen 

esimerkiksi rekrytointiin, vaihtuvuuteen, poissaoloihin ja koulutukseen, sekä varsinkin 

Suomessa henkilöstön terveyteen työkykyindeksien ja työtyytyväisyysbarometrien muodossa, 

(mt. 12-17)

Karjalainen on kehittänyt lähellä tuloskortti -ajattelua olevaa kaikille organisaatiolle sopivan 

henkilöstökertomuksen rakenteen mallia. Tämä jakautuu toiminnan, johtamisen ja henkilöstön 

kuvaukseen (kuva 4.3). Hän huomauttaa, että mallia on helppo täydentää tarvittaessa vielä 

enemmän Intellectual Capital -ajatteluun kuuluvilla asiakas- tai laatunäkökulmilla.

Kuva 4.3. Henkilöstötilinpäätöksen kertomusosan rakenne ja aiheet

Rakenne

Hyvinvointi

Osaaminen

Johtamisjärjestelmät

Määrä ja vahvuus

Henkilöstö

Johtaminen

Toiminta

Organisaatiokulttuuri, 
arvot ja viestintä

Toimintatapa, strategia 
ja prosessit

-henkilöstön määrä ja muutokset
-sisäiset / ulkoiset rekrytoinnit
-keskimäär. organisaatiossa työskentelyaika
-rekrytointipolitiikka
-rekrytolntikanavat

-visio, tdrrintastratega ja tdrrintatapa 
-toimiman xdyymn muutokset

-ydnorgarisaabopn rakerne ja henkilöstömäärä

-määrä, laatu, organ sasÉxrruutckset
cmstajat, kcnsemijohto

Ohjeet ja 
tietojärjestelmät

Organisaatio ja 
verkostot

Tilat ja työkalut
-sisäinen tdrrirtaklttuuri 
-sisäinen wkDstoyhtastyö 
-sisäinen viestinta 
-yhteiset tilaisuudet, rituaalit 
-yhteistoininta 
-herttiKSstCjchtaminen 
-tuloskeskustelut 
-hento löstcpditiikka

-palkkausjärjestelmät 
-suunnittelu- je seurantajärjestelmät 
-strateginen suunnittelu 
-palautejärjestelmät

-työterveyshuolto
-työsuojelu
-terveysprosenttl
-liikuntapalvelut

-ydinosaamlsalueet, koulutusrakenne, 
kehittämisen painopisteet, kehityskeskustelut, 
mentórolnti, perehdyttäminen, koulutustarjonta.

-henkilöstörakenne johto / asiantuntijat Z 
avustajat / naiset / miehet Z ikärakenne Z

Lähde: Karjalainen 1999, 31
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Kuvassa 4.3 esitetyssä rakenteessa on tärkeää se, mistä eri aiheista on tärkeää raportoida 

(toiminta, johtaminen, henkilöstö) ja mitä näihin osioihin kuuluu. Jaottelun mukaisia eri 

henkilöstöjohtamisen osioihin liittyviä tunnuslukuja esitellään luvussa 4.2. Olennaista 

yritysten kannalta on tehdä julkaistava raportti riittävän tiiviiksi ja havainnolliseksi, jotta 

kohderyhmä jaksaa lukea sen huolellisesti läpi. Kaikki kohdat kattavaa raporttia on siis 

muokattava eri tilanteisiin kulloinkin kyseessä olevien kohderyhmien kiinnostuksen mukaan.

4,2 Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä mittareita ja tunnuslukuja

Henkilöstön arvon määrittäminen rahamääräisenä on joskus mahdotonta johtuen ongelmasta 

ilmaista markkoina organisaation toimivuus ja pysyvyys, tiimien toimivuus tai se, että ihmiset 

tulevat hyvin toimeen keskenään (Aromaa 1999). Henkilöstötilinpäätöksen kirjanpidollisen ja 

rahamääräisen informaation tueksi onkin kehitelty erilaisia tunnuslukuja ja mittareita 

yrityksen kehityksen ja vertailun muihin yrityksiin helpottamiseksi. Karjalaisen (1999, 41) 

mukaan voidaan kehittää organisaatioiden vertailun helpottamiseksi yhtenäiset, 

henkilöstöjohtamisen kannalta keskeisimmät mittarit ja rakenne henkilöstötilinpäätöksiin.

Henkilöstön j ohtamistoimistoja ovat sen hankinta, kohdentaminen, hyödyntäminen, 

säilyttäminen, arviointi ja palkitseminen (Lehtonen 1994, 9). Karjalainen rakentaa näille 

mittarit hyödyntäen BSC-mallia määrittäen kaikkien organisaation toimintojen tavoitetilat ja 

juuri niiden kriittiset menestystekijät. Hänen mukaansa mittarit ovat sovellettavissa aina 

strategiselta tasolta yksilötasolle, mutta ne eivät kaikki ole helposti numeroin ilmaistavissa. 

Mittarit seuraavat aiemmin luvussa 4.1.3 esitetyn henkilöstökertomuksen rakenteen mukaista 

jaottelua. Kaikkien kolmen taulukossa 4.1 esittyjen taulukoiden, toiminnan, johtamisen ja 

henkilöstön, sisältämät mittarit liittyvät tavalla tai toisella henkilöstöön ja sen johtamiseen. 

Itse mittareissa on hiottavaa, eikä niiden kaikkien esittäminen tilinpäätöksen yhteydessä ole 

tarkoituksenmukaista, mutta ne kertovat hyvin mitä kaikkea yrityksen henkilöstöön liittyvistä 

asioista voidaan mitata. Jokaisen yrityksen on mahdollista valita ja muodostaa annettujen 

esimerkkien pohjalta oman liikeideansa mukainen mitattavien osa-alueiden ja mittareiden 

kokonaisuus.
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Taulukko 4.1. Henkilöstöjohtamisen mittareita

1 TOIMINTA

ALUE TAVOITETILA MENESTYSTEKIJÄT STRATEGISET OPERATIIVISET
MITTARIT MITTARIT

Toimintastrate
gia,
toimintatapa 
ja prosessit

toiminnan liikeidean 
ydin on hahmotettu, 
yrityskuva tukee 
ydintoimintaa, 
prosessit toimivat 
tehokkaasti, toiminta 
on asiakaslähtöistä

selkeä strategia, toiminnan 
tuottavuus, laaja ja osuva 
asiakasverkosto, hyvät 
suhteet omistajiin, 
onnistunut ulkoinen 
viestintä, tehokkaat 
prosessit

voitto, strategiat 
tiedossa, ulkoinen ja 
sisäinen asiakas 
tyytyväisyys, hyvä 
yrityskuva, 
liikevaihdon ja 
palkkakulujen 
suhteet henkilöstön 
määrään/laatuun, 
prosessien laatu

strategiat tiedossa 
/yksikkö,
asiakastyytyväisyys/
yksikkö/henkilö,
verkostotyytyväi-
syys/yksikkö/hlö

Organisaatio 
ja verkostot

rakenne ja verkosto 
tukevat valittua 
toimintatapaa

optimaalinen rakenne, 
toimiva yhteistyöverkosto

verkostotyytyväi-
syys

lähiverkostojen, 
kontaktien yms. 
määrä, laatu, mk, 
hlöä/yksikkö/hlö

Ohjeet, tilat ja 
työkalut

riittävä ohjeistus, 
toimintaa palvelevat 
tilat ja työkalut

ajantasaiset ja riittävät 
ohjeet, hyvät toimitilat ja 
työkalut

2. JOHTAMINEN

ALUE TAVOITETILA MENESTYSTEKI
JÄT

STRATEGISET
MITTARIT

OPERATIIVISET
MITTARIT

Organisaatio
kulttuuri, 
arvot ja 
viestintä

yhteiset arvot, avoin 
viestintä,
yhteistyökykyinen ja 
kehittyvä 
organisaatio
kulttuuri

hyvä leadership, arvot 
tunnetaan ja koetaan 
yhteisiksi, sisäinen 
viestintä ja yhteistyö 
toimii, jatkuva 
parantaminen

johtamistyytyväisyys, 
yhteistyötyytyväisyys 
sisäisen viestinnän 
laatu, arvojen 
toteutuminen,organisaat 
ion ja henkilöstön 
kehittämishankkeet, 
tutkimus ja
tuotekehitys/liikevaihto

johtamistyytyväisyys/ 
yksikkö/hlö, 
yhteistyötyytyväisyys/ 
yksikkö/hlö, sisäisen 
viestinnän laatu/ 
yksikkö,arvojen 
toteutuminen/yksikkö, 
yksikön
kehittämishankkeet, 
hlökohtaiset 
kehittämishankkeet, 
kehittämispanokset mk 
ja pvä/ yksikkö/ 
hlö/palkkakulut

Johtamisjär
jestelmät ja 
prosessit

tehokkaat, toimivat 
ja palkitsevat 
johtamisjärjestelmät 
ja prosessit

palkitsemisjärjestelmä 
toimii, toimivat 
seuranta-, suunnittelu-, 
palaute-, ja 
tietojärjestelmät

managerointi tyyty
väisyys eli suunittelu- 
seuranta-ja 
tietojärjestelmä 
tyytyväisyys, toiminnan 
joustavuus

tulos-ja
kehityskeskusteluiden
laatu/yksikkö,
managerointityytyväi-
syys/yksikkö,
palkkatyytyväisyys/
yksikkö
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3. HENKILÖSTÖ

ALUE TAVOITETILA
MENESTYS

TEKIJÄT

STRATEGISET

MITTARIT

OPERATIIVISET

MITTARIT

Henkilöstön
hyvinvointi

motivoitunut ja
hyvinvoiva
henkilöstö

motivaatio on hyvä, 
fyysinen ja psyykkinen 
kunto, sopivat 
työmäärät

henkilöstötyytyväisyys, 
työkyky, motivaatio, 
sitoutuminen

henkilöstötyytyväisyys/
yksikkö/hlö, panostukset
työterveyshuoltoon,
virkistystoiminta
mk/henkilötyövuosi,
terveys%/yksikkö

Henkilöstön
osaaminen

asiantunteva ja 
oikeanlaisen 
kokemuksen 
omaava henkilöstö

ydinosaamisen 
turvaava henkilöstö, 
riittävä jamonipuolinen 
työkokemus, hyvät 
taidot

osaamis% suhteessa
tavoitetasoon,
koulutuspanokset
mk/pvää/henkilötyövuosi/
palkkamenot

osaamis%/yksikkö/ hlö, 
koulutuspanokset mk ja 
pvää/yksikkö/hlö, 
koulutustasoindeksi, 
kokemusindeksi

Henkilöstön
rakenne

tasapainoinen 
henkilöstörakenne 
iän, sukupuolen ja 
johtamisen kannalta

oikeassa suhteessa 
asiantuntijoita ja 
avustavaa henkilöstöä, 
oikea määrä johtoa, 
tasapainoinen 
ikärakenne

henkilöstö- ja
organisaatiorakenteen
tasapainoisuus,
johto/henkilöstö, ikä-ja
sukupuolirakenne,
määräaikaiset

henkilöstörakenne/
yksikkö

Henkilöstön 
määrä ja 
vaihtuvuus

työtä ja 
työntekijöitä 
oikeassa suhteessa 
ja sopivasti 
vaihtuvuutta

riittävä määrä henki
löstöä. hyvä työnantaja 
kuva, henkilöstön 
vaihtuvuus toivotulla 
tasolla, onnistuneet 
rekrytointiprosessit, 
osuvat rekrytoinnit

hyvä työnanataja kuva, 
korkea pysyvyys %, 
kokonaistyöaika suhteessa 
tehokkaaseen työaikaan

vaihtuvuus%/yksikkö, 
hakijat/ulkoinen haku, 
organisaation ikä, 
rekrytointien määrä, 
sisäisten rekrytointien 
määrä, ilmoituskustan- 
nukset/ulkoinen haku

Lähde: Karjalainen 1999, 36

Myös Ahosen (1998, 141-143) mukaan varsinkin laajaan henkilöstötilinpäätökseen kannattaa 

lisätä yritykselle ominaisia tunnuslukuja, jotka ilmaisevat henkilöstövoimavarojen määrän, 

laadun ja kehityksen. Ideana on lukujen verrattavuus vuodesta toiseen, myös suhteessa muihin 

vastaaviin yrityksiin. Myös Ahonen korostaa, että tunnusluvuiksi tulee valita parhaiten juuri 

oman yrityksen henkilöstövoimavaroja kuvaavia ulottuvuuksia. Tällöin kuvataan yrityksen 

sisäistä toimintaa suhteessa liikeideaan ja toiminta-ajatukseen. Ahonen on jakanut tunnusluvut 

luvussa 3.2 esitettyyn henkilöstövoimavarojen mukaiseen kolmijakoon henkilöstövahvuus, 

henkilöstön yksilöominaisuudet ja työyhteisö. Hänen mielestään näitä ulottuvuuksia 

kuvaavien lukujen on oltava kaikkien selkeästi numeroina mitattavissa ja laskettavissa, ja 

tunnuslukujen laskentaperusteiden on oltava yksiselitteiset. Esimerkeiksi luvuista taijotaan 

henkilöstövahvuuteen liittyvinä mm. henkilötyövuodet, tehty työ kokonaistyöajasta ja 

vakinaiset/tilapäiset työsuhteet. Henkilöstön yksilöominaisuuksien tunnusluvuiksi puolestaan 

esitetään esimerkiksi keskipalkkaa, koulutusvuosia, sairauspoissaoloprosenttia ja 

työkykyindeksiä. Työyhteisöä mittaavat hänen mukaansa muun muassa asiakastyytyväisyys ja 

työilmapiiri- ja työstressi-indeksit.
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5 OSAAMISEN JA INNOVAATION INTELLECTUAL CAPITAL

”Intelligence becomes an asset when some useful order is created out offree floating brainpower - that is, when 

it is given coherent form; when it is captured in a way that allows it to be described, shared and exploited— — 

Intellectual Capital is packaged useful knowledge”

Stewart 1997, 67

“Intellectual capital is anything that can create value but that you can’t drop on your foot-..-the difference 

between the total value of the company and the financial value”

Roos et al 1997, 27

Intellectual Capital -teoria pohjautuu sekä Konrad-ryhmän aiemmalle työlle että Kaplan ja 

Nortonin tuloskortti-ajatteluun. Teorian pohjalla on ajatus osaamisesta, innovaatiosta ja 

uusiutumiskyvystä yrityksen menestystekijöinä: Edvinssonin mukaan ihminen tuottaa jopa 

90000 ideaa päivässä (Gripenberg 1999), ideat ovat määrättömän arvokkaita ja niiden 

tuottajat, työntekijät, ovat näin yrityksen tärkein voimavara (Stewart 1997, 84). 

Kehityskykyinen yritys tasapaino ttelee traditioiden ja uudistumisen välillä 

menestystekijänään yllättämisen kyky. Henkilöstön lahjakkuus ja kokemus luovat tuotteita ja 

palveluja, joiden vuoksi asiakkaat käyttävät juuri kyseisen yrityksen palveluita. Ajattelun 

perusteluna on oletus, jonka mukaan innovatiiviset, kestävät ja jännittävät yritykset 

houkuttelevat piiriinsä niin parhaat työntekijät kuin parhaat sijoittajatkin. (Jabe 1999)

Henkisen pääoman määritelmiä

Kuten luvussa 3.1 on esitetty, Intellectual Capital -ajattelumalli pyrkii esittämään yrityksen 

aineettoman pääoman, joka siis määritellään Sveibyn mukaan henkilöstön kykyinä, sisäisenä- 

ja ulkoisena rakenteena. Tästä määritelmästä Ahosen (1999) mukaan aletaan alan 

kirjallisuudessa olla yksimielisiä.

Aihe on herättänyt 1990-luvulla paljon keskustelua, joten teorioita on monia ja esimerkiksi 

henkisen pääoman jaottelua Konrad-ryhmän painotusten mukaisesti inhimilliseen pääomaan, 

rakenteelliseen pääomaan ja asiakaspääomaan esiintyy. Ihmispääoman ja osaamisen 

korostamisen idea on tällöin sama, sisäisen ja ulkoisen rakenteen sisällöt on vaan jaoteltu 

rakenteelliseen- ja asiakaspääomaan. Ihmispääomaan kuuluvat tällöin henkilöstön
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koulutustausta, ammattitaito ja työhön liittyvät tiedot ja taidot. Rakenteellista pääomaa 

puolestaan ovat johtamisfilosofia ja -prosessit, yrityskulttuuri, IT- ja verkkojärjestelmät ja 

rahoittajasuhteet (Brooking 1996, 47; 81). Rakenteelliseen pääomaan kuuluvat siis tiedon 

siirtoa yrityksen sisällä nopeuttavat tekijät, jotka kasaavat tietoa asiakkaiden arvostaman työn 

tueksi. Ihmispääoma, rakenteellinen pääoma ja asiakaspääoma tukevat toisiaan, vuoropuhelu 

niiden välillä on välttämätöntä, eikä ole riittävää panostaa vain yhteen näistä osa-alueista. 

(Stewart 1997, 164-165)

Ulrich (1998) puolestaan määrittelee henkisen pääoman yksilöiden kautta

Henkinen pääoma = pätevyys X sitoutuminen (Intellectual Capital = competence x commitment)

Ulrichin (1998) mukaan henkinen pääoma liittyy siihen, miten kukin työntekijä ajattelee ja 

toimii ja miten organisaatio kehittää toimintaperiaatteita ja järjestelmiä saadakseen työt 

tehdyksi. Hänen yhtälönsä osoittaa sen, että kumpikaan yksittäinen tekijä, sitoutuminen tai 

pätevyys, ei erillään riitä, vaan henkinen pääoma ja sen kasvu vaatii molempia. Kertomerkki 

puolestaa indokoi sitä, että vähäinen määrä joko sitoutumista tai pätevyyttä pienentää yhtälöä 

huomattavasti. Tähän tulee kiinnittää huomiota, sillä henkinen pääoma on ratkaisevassa 

asemassa yrityksen menestyksen kannalta: Henkinen pääoma on yrityksen ainoa omaisuus, 

jonka arvo nousee. Yritys menestyy vain, mikäli johtajat onnistuvat kasvattamaan henkisen 

pääoman määrää, tekemään tiedosta asiakasarvoa tuottavaa.

Henkisen pääoman yritykset

Intellectual Capital mielletään usein vain tietointensiivisiä aloja ja niiden henkilöstöä 

koskeviksi. Ulrichin mukaan kuitenkin palveluintensiivisessä yhteiskunnassa henkisen 

pääoman määrällä on merkitystä, sillä esimerkiksi asiakaspalveluhenkilöstö asenteineen 

korreloi asiakkaiden asenteisiin yritystä kohtaan. Stewart (1997, 36) mieltää lähes kaikki 

tämän päivän yritykset tietointensiivisiksi, sillä raskaankin teollisuuden yritykset myyvät 

erikoisosaamistaan konsultoimalla tehtaiden rakennuttamisissa yms. Henkistä pääomaa löytyy 

siis kaikissa yrityksissä. Tämä näkyy muun muassa siinä, että työmarkkinoilla on jatkuvasti 

kaikkien suhdanteiden aikana kova puute osaajista. Ihmisaivojen hinta nousee jatkuvasti ja 

kilpailu niistä kovenee (mt. 44).
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Henkisen pääoman määrittämisen kritiikkiin kuuluu toteamus siitä, ettei yritys omista 

työntekijöitään. Työntekijöihin sitoutuneet ominaisuudet eivät näin ole yrityksen omistamaa 

varallisuutta, sillä se voi kävellä ovesta ulos milloin vain. Ulrichin (1998) toteaakin, että 

henkilöt, joilla on eniten henkistä pääomaa, toimivat yleensä vapaaehtoisesti, koska parhaat 

työntekijät todennäköisesti löytävät työmahdollisuuksia monista yrityksistä. Tällöin he ovat 

myös herkkiä vaihtamaan työpaikkaa kiinnostavamman työn, paremman ilmapiirin tai 

vähäisemmän stressin toivossa. Stewart (1997, 163-164) tarjoaa yhdeksi ratkaisuksi ja 

vastineeksi kritiikille ajatusta siitä, että yrityksen on luotava sosiaalisia oppimistilanteita, 

kuten tiimityöskentelyä, pitääkseen inhimillisen pääomansa (human capital) ja estääkseen sitä 

siirtymästä kilpailijalle. Tällöin eri yksilöiden taidot tulevat koko henkilöstön tietoon eivätkä 

enää riipu tietyistä henkilöistä. Henkilön lähtiessä ainakin osa hänen tiedoistaan ja taidoistaan 

jää yrityksen haltuun.

Suureen julkisuuteen Intellectual Capital -ideologia tuli vuonna 1994 ruotsalaisen 

vakuutuskonserni Scandian julkaistessa maailman ensimmäisen IC-raportin 

vuosikertomuksensa liitteenä. Sen jälkeen asia on herättänyt kiinnostusta niin paljon, että jo 

noin tuhat yritystä maailmassa on selvittänyt henkisen pääomansa ja esittänyt sen 

vuosikertomuksessaan virallisen tilinpäätöksen ohessa (Jabe 1999).

5.1 Scandia Navigator

Ennen Scandian ensimmäistä julkaistua Intellectual Capital -raporttia 1994 mallia oli 

yrityksessä tutkittu ja rakennettu neljän vuoden ajan IC-johtaja Leif Edvinssonin johdolla. 

Scandian ajattelun pohjalla on näkemys siitä, että yritys saavuttaa kestävää arvoa 

keskittymällä neljään alueeseen; taloudelliseen puoleen, asiakkaisiin, prosesseihin ja 

uudistumiseen ja kehitykseen, sekä viidentenä näitä yhdistävään tekijään, henkilöstöön. 

Henkilöstön rooli on siis suhteutettu osaksi yritystoimintaa ja myös siihen liittyvät tavoitteet 

asetetaan samanaikaisesti useammalle toiminnan alueelle. Ajattelun pohjalta kehitettiin 

raportointiin ja aineettoman varallisuuden luokitteluun malli, Scania Navigator, joka esitetään 

kuvassa 5.1. (Edvinsson & Malone 1997, 16-17)
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Kuva 5.1. Scandia Navigator

HISTORY

FOCI

number oi employees
decision s ipport index
empowen lent index 
number ol job-training 
days

PROCESS FOCUS
average response 
time(call center) 
discontinued calls (call 
center)
average handling time for 
completed cases 
average lenght of 
unmatched payments 
number of failed data 
files

CUSTOMER
FOCUS
satisfied customer index 
new sales
market share premium 
customer barometer 
lapse rate 
sales efforts (new 
customers/organisations 
satisfied distributors

RENEWAL & DEVELOPMENT FOCUS
number of new products number of IT development hours
premium from new products IT expenses/admin, expenses
portion of graphical under interface activities

TODAY

TOMORROW

Lähde: Edvinsson & Malone 1997, 68; Roos et al 1997, 72

Taloudellinen keskittymisalue, mallin katto, viittaa taseeseen, joka mittaa mennyttä aikaa ja 

kertoo yrityksen edellisten vuosien tuloskunnosta. Asiakas- ja prosessipainopisteet, Navigator 

-talon seinät, ovat nykyisyyttä. Uudistumis- ja kehittämispainopiste muodostaa mallin 

perustukset ja suuntaa tulevaisuuteen. Se kertoo sen, miten hyvin yritys on valmistautunut 

tulevaisuuteen henkilöstön koulutuksella, tuotekehityksellä yms., sekä miten nopeasti yritys 

pystyy sopeutumaan muuttuneisiin tilanteisiin ja strategioihin. Asiakas-, prosessi- ja 

uudistuminen ja kehityspainopisteet muodostavat yrityksen rakenteellisen pääoman. 

(Edvinsson ja Malone 1997, 68-69; Eronen 1999)

Ihmisfokus muodostaa edellä mainitun rakenteellisen osan täydennyksenä puolet Intellectual 

Capital -mallista koostuen henkilöstön kyvyistä, taidoista, yksilöiden kokemuksista ja 

innovatiivisuudesta, sekä sitoutumisesta yritykseen taitojen ylläpidolla. Kuten tuloskortti - 

ajattelussakin, Scandia Navigatorin avulla on tarkoitus varmistaa yksilöiden kykyjen ja niiden
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kehityksen samansuuntaisuus yrityksen strategioiden, tarpeiden ja tavoitteiden kanssa, (mt.69) 

Tätä inhimillisen puolen keskittymisaluetta esitellään tarkemmin luvussa 5.1.2.

Yrityksen arvo muodostuu Edvinssonin mukaan edellä mainittujen viiden osatekijöiden 

välisestä vuorovaikutuksesta. Jokaisen osa-alueen on oltava kunnossa, jotta yritys muodostaa 

corporate value:ta.

5.1.1 Scandian Intellectual capital- määritelmä

Scandiassa määritellään yrityksen Intellectual capital -termi (henkinen pääoma, älypääoma tai 

tietopääoma) ihmispääoman ja rakenteellisen pääoman perusteella

Human capital + Structural capital = Intellectual capital

Human capital, ihmispääoma tai inhimillinen pääoma, pitää sisällään, kuten edellisessä 

luvussa mainittiin, henkilöstön yhdistetyt taidot, tiedot, innovatiivisuuden ja kyvyn hoitaan 

tehtävänsä. Siihen kuuluvat myös yrityksen arvot, kulttuuri ja filosofia. Yritys ei omista 

ihmispääomaansa. Rakenteelliseen pääomaan puolestaan kuuluvat mallin asiaks-, prosessi-ja 

uudistuminen ja kehittymispainopistealueet. Niitä edustavat konkreettisesti yrityksen 

tietokannat, tietojärjestelmät, organisaation rakenne, patentit, tuotemerkit ja muu 

työntekijöiden tuotteliaisuutta tukeva kapasiteetti, sekä asiakassuhteet. Rakenteellinen pääoma 

on Edvinssonin määritelmän mukaan se, mitä jää jäljelle kun työntekijät lähtevät kotiin. 

(Edvinsson & Malone 1997, 11-12)

Scandia on tehnyt myös oman aineettomien erien luokituksen termin Intellectual Capital alle. 

Tämä esitetään kuvassa 5.2. Scandian mallin mukaan sen markkina-arvo muodostuu yrityksen 

rahoituspääomasta ja älypääomasta, joka siis jakautuu ihmis- ja rakenteelliseen pääomaan. 

Yrityksen markkina-arvo muodostuu siis samojen viiden Navigator -mallissa mainitun 

painopistealueen - taloudellisen puolen, asiakkaiden, prosessien, uudistumisen ja kehittymisen 

ja inhimillisen pääoman - avulla. Edvinssonin mukaan yrityksen markkina-arvon (yrityksen 

osakkeiden yhteenlaskettu arvo kulloinkin osakemarkkinoilla noteerattuun hintaan) ja 

kirjanpitoarvon (taseen viimeisen rivin summa) erottaa siis juuri henkisen pääoman määrä.
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Kuva 5.2. Scandia Market Value Scheme

Ihmispääoma

Älypääoma IC

Markkina-arvo

Innovaatio-
pääoma

Asiakas-
pääoma

Prosessi-
pääoma

Organisaatio-
pääoma

Rahoitus-
pääoma

Rakenteellinen
pääoma

Lähde: Edvinsson & Malone 1997, 52

Malli on samansuuntainen Konrad-ryhmän tietopääoman jaottelun ihmispääomaan (human 

capital) ja rakenteelliseen pääomaan kanssa (kts. luku 2.2). Ihmisiä ei ole kuitenkaan eritelty 

asiantuntijoihin ja hallintohenkilöihin, vaan Scandian ihmispääoma kattaa kaikkien 

työntekjöiden osamisen.

5.1.2 Scandian mallin ihmiset

”An unhappy company is a worthless company; an enterprise without values has no value”

Edvinssonin mukaan ihmiset ovat Navigator mallin dynaamisin tekijä, joka ainoana tekijänä 

vaikuttaa kaikkiin yrityksen keskittymisalueisiin (finanssi, asiakkaat, prosessit, uudistuminen 

ja kehitys), ja näin siis yrityksen menestymiseen. ”Onneton yritys on arvoton yritys; yritys 

ilman arvoja on arvoton yritys”. (Edvinsson & Malone 1997, 123) Henkilöstön hyvinvointia 

ja työyhteisön ilmapiiriä on siis seurattava jatkuvasti, jotta ihmiset kukoistavat ja tuottavat 

paljon yrityksen kannalta hyödyllisiä uusia ideoita.
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Ihmisfokuksen mittareiden tulee Edvinssonin mukaan olla hyvin järkeiltyjä (eli mitata tärkeitä 

ulottuvuuksia), hyvin suunniteltuja ja heijastaa yrityksen tilaa nyt sekä tulevaisuudessa. 

Joidenkin mittareiden on muututtava yhteisön ja yhteiskunnan muuttuvien arvojen myötä ajan 

kuluessa. Mittarit, niiden määritelmät ja tavoitteet on muodostettava heti aineettoman 

varallisuuden määritysprosessin alussa ja niistä on ruotsalaisen yrityskulttuurin tapaan oltava 

yhteisymmärrys. Lisäksi mitattavien ulottuvuuksien on oltava yrityksen todellisten arvojen 

mukaiset, (mt. 123-126)

Scandian vuoden 1994 mallissa mitattiin johtajuusindeksi, motivaatioindeksi ja 

valtuutusindeksi (empowerment). Valtuutusindeksin osatekijöinä olivat motivaatio, tuki 

organisaatiolta, laatuvaatimusten tiedostaminen, kyvykkyys ja vastuu suhteessa auktoriteettiin 

toimia. Lisäksi ilmoitettiin työntekijöiden määrä, vaihtuvuus, palvelusvuosien keskiarvo, 

koulutuskustannukset ja aika koulutuksessa. Myöskin selvitettiin johdon määrä ja naisten 

osuus johtajista, henkilöstön keski-ikä ja alle 40-vuotiaiden osuus koko työvoimasta, (mt. 

131-133) Näitä mittareita voi jokainen yritys eri toimialoilta käyttää. Mitatakseen tarkemmin 

Intellectual Capitalia ja varsinkin tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa toimivaa henkilöstöä 

Edvinsson ja Malone kehittivät mittareita hieman pidemmälle, kuva 5.3.

Huomattavimpana erona edellisiin malleihin kuvassa 5.3 esiintyneissä mittareissa on 

tulevaisuuden kehityslinjojen huomioonotto. Mittareissa huomioidaan tulevaisuudessa ja 

joissakin yrityksissä jo nykypäivänäkin ilmenevien erimuotoisten työsuhteiden ja niiden 

myötä yrityksen palveluksessa olevien yksilöiden erilaisuus. Langattomien yhteyksien 

aikakaudella kaikki yrityksen työntekijät eivät enää ole sidoksissa yrityksen toimitiloihin ja 

heillä saattaa olla hyvinkin erilaisia työfilosofioita, elämäntyylejä ja yhteisöjä, joihin he 

kuuluvat. Edvinssonin mukaan eri ryhmien lojaalius työnantajaa kohtaan, arvot ja työmoraali 

saattavat olla hyvinkin vaihtelevia. Hän toteaakin, että erilaisissa työsuhteissa toimiville 

ryhmille tulee niiden tunnistamisen jälkeen määrätä eri johtajat ja kenties täten myös erilaiset 

johtamistyylit. Tämän vuoksi myös lukumääräinen ryhmäkohtainen johtajien erittely 

erilaisissa työsuhteessa oleville ryhmille on tärkeää. Huomioitavaa on myös Edvinssonin ja 

Malonen näkemys johdon moninaisten kulttuuritaustojen ja eri alojen koulutustaustojen 

antamasta kilpailuedusta, (mt 126-131, 136)
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Kuva 5.3. Navigator malliin soveltuvia henkilöstöön liittyviä mittareita ja tunnuslukuja

HENKILÖSTÖÄ JA SEN TILAA SELVITTÄVIÄ MITTAREITA

• täyspäiväisessä työsuhteessa olevat työntekijät (määrä ja % koko työvoimasta)
• täyspäiväisten keski-ikä ja palvelusvuodet yrityksessä
• keskivaihtuvuus täyspäiväisten joukossa
• koulutus-, kommunikaatio-ja tukiohjelmakustannukset vuodessa/ kokopvä 

työsuhteessa olevat
• vakinaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka viettävät alle 50% työajastaan 

yrityksen tiloissa työpaikalla (määrä, osuus, koulutus-, kommunikaatio- ja 
tukiohjelmat/hlö)

• määräaikaiset työntekijät (määrä, osuus työvoimasta, keskim.vuodet yrityksessä, 
koulutus-ja tukiohjelmien kustannukset/hlö)

• osa-aikaiset työntekijät (määrä, osuus koko työvoimasta, keskimääräinen 
sopimuksen kestoaika, koulutus-, kommunikaatio- ja tukiohjelmat/hlö)

• eri kielien ja kulttuurien määrä koko henkilöstön keskuudessa

Johdon mittareita

• prosentti osuus johtajista,joilla korkeakoulututkinto (miltä aloilta, eriteltynä 
osuudet)

• ulkomaalaisten johtajien määrä ja osuus kaikista johtajista

Lähde Edvinsson & Malone 1997, 134-136

5.2 Henkistä pääomaa mittaavia tunnuslukuja

Henkisen pääoman määrällä pyritään selittämään yrityksen markkina-arvon ja kirjanpitoarvon 

välistä erotusta (esim. Edvinsson & Malone 1997, 12) tai suhdetta (Hudson 1993, 37). 

Katsotaan kuitenkin, etteivät kirjanpitäjät osaa mitata tätä yrityksen tiedon määrää 

(knowledge), sillä ihmispääoman osa-alueita ja mittareita ovat mallin mukaan innovaatio, 

henkilöstön asenteet (jotka siis korreloivat asiakkaiden asenteisiin), työssä pysyminen, 

vaihtuvuus, kokemus ja oppiminen (Stewart 1997, 229-231). Nämä inhimillisen pääoman 

mittarit eivät kuitenkaan yksin riitä selittämään yrityksen henkistä pääomaa, sillä korkea 

yksilöön liittyvä inhimillinen pääoma ei kukoista, jos yrityksen järjestelmät eivät toimi. 

Ihmispääoma tulee henkistä pääomaa mitattaessa aina liittää yrityksen rakenteelliseen 

pääomaan: yrityksen järjestelmien toimivuuteen, yrityskulttuurin avoimuuteen ja kokeilujen 

mahdollistamiseen, sekä ennakkoluulottomaan tutkimus-ja kehitystoimintaan. (Hudson 1993, 

17)
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Tarkempaan määrittämiseen päästään Scandian mallin lisäksi käyttämällä Konrad-ryhmään 

kuuluneen Karl-Erik Sveibyn mittareita. Sveibyn mallin mukaan yritysten henkinen, aineeton, 

pääoma koostuu yrityksen ulkoisesta rakenteesta, sisäisestä rakenteesta ja henkilöstön 

kyvyistä (katso termien sisällöstä luku 3.1). Mittareita kuvaamaan em. ulottuvuuksia on 

esitetty taulukossa 5.1.

Taulukko 5.1. Tunnuslukuehdotuksia henkisen pääoman mittaamiseen

kasvuja uudistuminen tehokkuus vakaus

osaaminen
työvuodet samassa 
ammatissa, koulutustaso, 
koulutus-ja 
kehityskustannukset, 
vaihtuvuus ja osamisen 
muutos, osaamista lisäävät 
asiakkaat

asiantuntijoiden 
osuus henkilöstöstä, 
jalostusarvo 
asiantuntijaa kohti

ikärakenne, senioriteetti, 
suhteellinen palkkataso, 
asiantuntijoiden vaihtuvuus

sisäinen
rakenne

sijoitukset sisäiseen 
rakenteeseen, sijoitukset 
informaatiotekniikkaan, 
sisäiseen rakenteeseen 
vaikuttavat asiakkaat

hallinnon 
tehokkuus, myynti 
hallintohenkilöä 
kohti, arvot ja 
asenteet

organisaation ikä, 
hallintohenkilöstön vaihtuvuus, 
keltanokka (alle 2 vuotta 
yrityksen palveluksessa) -suhde

ulkoinen
rakenne asiakaskannatta vuus

asiakastyytyväisyys, 
myynti asiakasta 
kohti

suurasiakkaiden osuus, 
ikärakenne (asiakkaiden 
pysyvyys), uskolliset asiakkaat, 
uusintatilaukset

Lähde: Eronen 1998, 29-31

Tunnusluvut on jaoteltu osaamisen, sisäisen rakenteen ja ulkoisen rakenteen mukaisesti ja 

jokaista näistä tarkastellaan suhteessa kasvuun ja uudistumiseen, tehokkuuteen ja vakauteen. 

Henkilöstö on Konrad-ryhmän (luku 2.2) ajattelun mukaisesti jaoteltu asiantuntijoihin ja 

hallintohenkilöstöön. Lähestymistapa on kaiken kaikkiaan hyvin osaamiskeskeinen ja sen 

voidaan katsoa olevan suunnattu tieto- ja tietointensiivisille yrityksille. Näidenkin mittareiden 

yhteydessä yrityksen on valittava tunnusluvuista juuri itselleen, strategialleen ja 

kohdeyleisölleen sopivat luvut. Kuten tunnusluvuissa yleensäkin, niistä tulee lisäarvoa antavia 

vasta kun niitä peilataan edellisten vuosien tuloksiin tai toisen yrityksen vastaaviin lukuihin.
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6 HENKILÖSTÖINFORMAATION MERKITYKSESTÄ JA MÄÄRÄSTÄ SUOMESSA

Edellisissä luvuissa on esitelty henkilöstötietojen julkaisuun liittyvää teoriaa, ehdotuksia ja 

esimerkkejä. Onko tämän tiedon julkaisulle tarvetta ja mikä on julkaistun 

henkilöstöinformaation merkitys? Seuraavatko omistajat ja sijoittajat yrityksen henkisen 

pääoman kehitystä, ovatko ne kiinnostuneita henkilöstön kyvyistä ja työyhteisön tilasta 

arvioidessaan yrityksen tulevaisuuden tuottoja? Tässä luvussa esitellään kirjallisuudesta 

löydettyjä kommentteja henkilöstöinformaation merkityksestä pörssimaailmassa, sekä 

aiempia tutkimuksia henkilöstöinformaation julkaisusta ja merkityksestä Suomessa.

6.1 Henkilöstön merkitys yrityksen arvon määrityksessä

”Though your balance sheet is a model of what balance sheet should be, typed and ruled with great precision in 

a type that all can see; Though the grouping of the assets is commendable and clear, and the details which are 

given more than usually appear; Though investments have been valued at the sale price of the day, And the 

auditor ’s certificate shows everything is ok; one asset is omitted — and its worth I want to know, The asset is the 

value of the men who run the show”

Sir Matthew Webster Jenkinson (Flamholtz 1985, 30-31)

Henkiseen pääomaan ja henkilöstötilinpäätökseen liittyvässä kirjallisuudessa uskotaan 

henkilöstöinformaation julkaisulla olevan merkitystä omistajille ja sijoittajille. Hudson (1993, 

37) toteaa, että osakemarkkinoiden perinteinen ”mitä vähemmän aineetonta omaisuutta 

taseessa sen parempi” asenne alkaa vähitellen siirtyä, ja markkinat ovat tietoisia korkean 

teknologian yritysten henkisen pääoman merkityksestä. Holtarin (1999) mukaan markkinat ja 

sijoittajat arvioivat tänä päivänä yrityksiä erityisesti sen mukaan, mikä on yrityksen kyky 

sitouttaa ihmiset ja näiden osaaminen. Sijoittajat pyrkivät muodostamaan itselleen käsityksen 

siitä, millaista osaamista yritys pystyy hankkimaan ja pitämään itsellään, kuinka 

uudistumiskykyinen yritys on ja miten se kykenee ottamaan osaamiset ja pätevyydet 

liiketoiminnalliseen käyttöön. Yrityksiä siis arvioidaan sen perusteella, ”millaista tuloksen 

tekemisen ja tulevaisuuden menestyksen uskoa yrityksen henkisistä resursseista ja osaamisista 

säteilee ”.

Yrityksen ihmisten lahjakkuus, johtamisjärjestelmien tehokkuus ja suhteet asiakkaisiin 

merkitsevät myös Stewartin (1997, 55) mukaan yhä enemmän sijoittajille. Sijoittajat ostavat
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investoidessaan yrityksen osakkeisiin yrityksen lahjakkuuksia, taitoja, mahdollisuuksia ja 

ideoita. Tämän vuoksi he ovat erityisen kiinnostuneita organisaatioiden investoinneista 

henkilöstövoimavaroihin (Flamholz 1985, 31).

Henkisellä pääomalla ja henkilöstötilinpäätöksellä sanotaan olevan erityisesti merkitystä 

yrityskauppojen yhteydessä. Sijoittajat ja yrityksen ostoa suunnittelevat tahot tutkivat 

taloudellisten tietojen ja taseeseen kirjatun omaisuuden lisäksi yrityksen T&K-toiminnan 

laatua, aineettomien oikeuksien ikää, johtajien kyvykkyyttä, tietokonejärjestelmien 

uudenaikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, yrityskulttuuria ja arvoja ja kenties vielä 

haastattelevat ostokohteen asiakkaita selvittääkseen henkilöstön työmoraalia ja sitoutumisen 

astetta. Näin saadaan työkaluja aineettoman pääoman arviointiin. (Brooking 1996, 177)

Myös henkilöstön suorituskyvyn, terveyden ja tehokuuden välillä vallitseva yhteys 

tunnustetaan: Henkilöstötilinpäätöksen perusteella voidaan arvioida ostokohteen nykytilaa, 

tulevaisuuden uhkakuvia ja mahdollisuuksia. Henkilöstilinpäätöksestä voidaan lisäksi suoraan 

laskea merkitseviä tunnuslukuja, kuten osakekohtaisia arvoja aineettoman pääoman 

arvonnousulle suhteessa oman pääoman arvonnousuun. (KPMG Uutiset 1997)

Henkilöstötietojen julkaisun merkityksen kasvua siis painotetaan, mutta myönnetään 

informaation hyväksikäytön olevan nykyisellään vähäistä. Syynä henkilöstöinformaation 

vähäiseen käyttöön pääomamarkkinoilla on Ahosen mukaan (1999) pörssianalyytikoiden 

tietotaso: Huolimatta pääomamarkkinoiden yhä suuremmasta merkityksestä elinkeinoelämälle 

ja yhteiskunnalle, analyytikkojen tietämys yrityksen henkisen pääoman kehittämisestä on 

hänen mukaansa puutteellista. Esimerkkinä hän nimeää henkilöstösupistuksista kertovien 

viestien kursseja nostattavan vaikutuksen, huolimatta tutkimusten tuloksista hallitsemattomien 

henkilöstösupistusten haitallisista vaikutuksista henkilöstön terveydentilaan ja henkisen 

kapasiteettiin. Ahonen uskoo kuitenkin, että lisääntynyt tietoisuus henkilöstövoimavarojen 

merkityksestä tulee muuttamaan ennen pitkää myös näitä pääomamarkkinoiden reaktioita.

Hudson (1993, 37) huomauttaa lisäksi, että älypääoman ohella monet seikat - kuten 

laskusuhdanteet, kuluttajasuoja- ja ympäristöasetukset, yrityskaupat ja huhut niistä - 

vaikuttavat osakkeiden markkinahintoihin. Näin ollen markkina-arvon ja kiijanpitoarvon
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välisellä erotuksella tai suhteella ei voida selittää yrityksen henkisen pääoman määrää, jolloin 

pääomamarkkinat joutuvat turvautumaan hyvinkin karkeisiin arvioihin aineettoman pääoman 

määrästä.

Näitä mielipiteitä vahvistaa Erosen (1999a, tiivistelmä) tutkimus sijoittajien reagoinnista 

henkilöstötietojen julkaisuun. Tässä ETLA: lie tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin 

henkilöstömittareiden julkaisun, julkaistun henkilöstötiedon määrän ja laadun vaikutuksia 

yritysten markkina- ja kirjanpitoarvojen suhteeseen. Tutkimusta varten käytiin läpi Helsingin 

pörssissä noteerattujen yritysten vuosikertomuksia aikaväliltä 1983-1997. Tulosten perusteella 

henkilöstömuuttuj illa ei ole kustannusinformaatiota lukuunottamatta tilastollisesti merkittävää 

selitysvoimaa, vaan yrityksen markkina-arvo seuraa pääsiassa taloudellisia muuttujia. 

Ainoastaan henkilöstökustannusten julkaisu vaikutti kursseihin laskevasti, eli ne koettiin 

menoerinä, ei sijoituksina. Eronen tekee tulosten perusteella lisäksi johtopäätöksen, ettei 

vuosikertomus ole henkilöstöinformaation tehokkain välityskanava.

6.2 Aiempia tutkimuksia Suomessa julkaistusta henkilöstöinformaatiosta

Henkilöstötilinpäätös sai Suomessa paljon julkisuutta 1990-luvun loppupuolella, aiheesta 

järjestettiin paljon seminaareja ja lehdissä oli paljon aiheeseen liittyviä artikkeleita. 1997 

järjestettiin henkilöstötilinpäätöksen tekoon kannustava Rastor Award -yrityskilpailu kaikille 

liiketaloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille. Kilpailun tarkoituksena oli ’’kiinnittää 

huomio organisaatioiden tuloskehityksen kannalta tärkeimpään voimavaraan - 

henkilöstöön”, ja palkita parhaan henkilöstöinformaation esittäjä vuoden 1997 tilinpäätöksen 

yhteydessä. (Puukari 1997) Lopputuloksena huomattiin henkilöstötilinpäätösten ja 

henkilöstöinformaation julkaisun olevan vähäistä: yrityksistä vain Nokian Renkaat pääsi 

julkisuuteen ollen omaa luokkaansa, saaden kuitenkin vain alle puolet raadin jakamista 

maksimipisteistä. Nokian renkaiden vuosikertomuksessa oli aukeaman verran 

henkilöstöinformaatiota, joka oli perusteellisemmin eritelty erillisenä julkaisuna. (Nurmi 

1998)

Eronen kirjoittaa (1999b), että vuoden 1997 henkilöstötilinpäätös keskustelun tuloksena 

valtaosa yrityksistä on lisännyt vuosikertomukseensa henkilöstöstä kertovaa tietoa, joskin
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erillisen henkilöstötilinpäätöksen julkaisijat ovat vähemmistössä. Hänen mukaansa 

vuosikertomusraportoinnin sisällön pääpaino on ollut organisaation ja yksilön osaamisella, 

koulutus- ja kehitysmahdollisuuksilla. Mainintoja on ollut lisäksi henkilöstön työkyvystä ja 

motivaatiosta.

Erosen käsitystä julkaistun henkilöstöinformaation määrän kasvusta ja sisällöstä tukee myös 

Rautavaaran (1999; 80-81) tutkimus: Vapaaehtoisia henkilöstötietoja julkaisi Suomessa 

vuonna 1997 31 prosenttia pörssiyhtiöistä, vuonna 1998 luku oli kasvanut jo 48 prosenttiin. 

Rautavaaran tutkimuksen mukaan yritykset julkaisivat useimmiten tietoja henkilöstön 

ikärakenteesta, osaamisesta ja vaihtuvuudesta. Varsinaisen henkilöstötuloslaskelman julkaisi 

vuonna 1998 kaksi yritystä ja henkilöstötilinpäätöksiksi luokiteltavia raportteja oli kolmella 

yrityksellä. Tietojen esitys ja sisältö olivat kuitenkin vaihtelevia: Vain kaksi yritystä julkaisi 

tiedot niin henkilöstön koulutustaustasta, -kustannuksista ja koulutukseen käytetystä ajasta 

kuin vaihtuvuudesta, ikärakenteesta ja ilmapiiristä. Rautanen arvelee henkilöstötilinpäätösten 

olevan tulossa, mutta hän tuomitsee suurimman osan pörssiyhtiöiden henkilöstötiedoista 

vuosina 1997-1998 olevan julkaistuja imagosyistä ilman kummempaa pohdintaa. Hän 

kelpuuttaa kaikista tutkimistaan yrityksistä vain Nokian Renkaiden henkilöstötilinpäätöksen 

täyttämään henkilöstötilinpäätöksen tavoitteet.

Tämän tutkielman empiirisessä osassa pyritään löytämään vastauksia muun muassa siihen, 

jatkaako henkilöstötietoja julkaisevien yritysten määrä kasvua, sekä onko henkilöstötietojen 

sisältö pysynyt samana (luku 9.1). Samoin pyritään selvittämään haastattelujen avulla 

sijoittajien kiinnostusta henkilöstötietoihin (luku 9.4.).



48

7 SELITTÄVIÄ TEKIJÖITÄ ETSIMÄSSÄ - arvot, ulkomaalaisomistus, toimiala, koko ia

koulutusmenot

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa pyritään selvittämään yhteisiä tekijöitä yrityksille, jotka 

julkaisevat runsaasti informaatiota henkilöstöstään. Yrityksiä on vertailtu suhteuttamalla 

niiden henkilöstötietojen julkaisu toimialaan, yrityksen kokoon (liikevaihto ja 

henkilöstömäärä), koulutusmenoihin ja arvojen julkaisuun sekä ulkomaalaisomistukseen. 

Tässä luvussa esitellään teoriaa ja taustoja yrityksen arvojen määrittämiseen ja 

ulkomaalaisomistuksen lisääntymiseen ja perustellaan miksi selittäviä tekijöitä on lähdetty 

etsimään em. suureista.

7.1 Yritys ia sen arvot

”Varsin yhtenäinen näkemys on muodostunut siitä, että työyhteisöt kaipaavat nykyistä pitkäjänteisempää otetta 

henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen. Kehittäminen on investointia organisaation henkiseen pääomaan ja 

samalla tulevaisuuden menestykseen. Asiat, jotka näyttävät korostuvan, ovat osaamisen laajentaminen ja 

johtaminen, motivaatio, valtuuttaminen sekä arvot ja toiminnan yhdensuuntaisuus”

Varis 1998

”An enterprise without values has no value"

Leif Edvinsson 1997, 123

Viime vuosina arvokeskustelusta on tullut tärkeä ja hyväksytty ilmiö työelämässä. Yhä 

useampi yritys määrittää ja julkaisee arvonsa ja johtajat puhuvat yhteisten arvojen ja vahvan 

yrityskulttuurin merkityksestä. Arvojen sanotaan näkyvän yrityksen kaikessa toiminnassa. 

Esimerkiksi tutkielmassa useasti mainittu termi inhimillinen pääoma (human capital) liittyy 

tiiviisti arvoihin: yrityksen inhimillinen pääoma voidaan määritellä yrityksen arvojen, 

osaamisen ja yhteistyökyvyn summana. (Jabe 1999)

Mitä arvot sitten ovat ja miten ne vaikuttavat? Lahti-Kotilaisen ja Mankkisen (1995) mukaan 

eri tutkijat ovat suhteellisen yksimielisiä seuraavista: 

arvot ovat kulttuurin ydin

- arvot ovat suhteellisen pysyviä ja niillä on keskeinen merkitys yksilön henkisessä 

rakenteessa

arvot ovat osa yksilön maailman kuvaa
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arvot ovat intensiivisiä, dynaamisia ja suorassa yhteydessä motivaatioon 

- arvot ovat abstrakteja, konreettisten tilanteiden yläpuolella

arvoja ei voi suoranaisesti havaita, arvioida tai mitata, vaan ainoastaan tulkita puheiden ja 

tekojen välityksellä

Arvot ovat kaikenkaikkiaan käsityksiä siitä, mikä on tärkeää. Waldenin (1999, 19) mukaan 

yrityskulttuuri ja arvot ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa ja arvot ovat keskeisessä asemassa 

yksilön ja yrityksen välisiä prosesseja määritettäessä: Ne vaikuttavat sekä yksilöön, 

yritykseen että niiden väliseen keskinäissuhteeseen. Arvot vaikuttavat taustalla jokapäiväisiä 

toimintatapoja valitessa (Jabe 1999). Työyhteisön arvot näkyvät jokapäiväisissä tilanteissa, 

kuten esimiehen käyttäytymisessä, työyhteisön ilmapiirissä ja virheisiin suhtautumisessa 

(Walden 1999, 19).

Samankaltainen arvomaailma yksilöiden välillä helpottaa yhteisten päämäärien saavuttamista 

yhteisössä, sillä yhteiset arvot auttavat ihmisiä suhtautumaan ympäristön ärsykkeisiin samalla 

tavalla. Samanlainen ympäristön tulkinta puolestaa helpottaa kommunikointia ja auttaa 

ihmisiä koordinoimaan toimintaansa tehokkaammin. Tällöin ihmisten käyttäytyminen on 

ennustettavampaa, mikä helpottaa helpottaa yhteistä toimintaa, (mt. 11-12) Yksilön omat 

arvot kuitenkin lopulta ratkaisevat, onko toiminta mielekästä vai ei (Jabe 1999).

Myös Scandian IC-johtaja Edvinsson (1997, 123;126) painottaa yrityksen arvojen 

muodostamisen tärkeyttä ja merkitystä käytännön toiminnassa. Hänen mukaansa 

yritysarvojen on oltava mukana kaikessa yrityksen toiminnassa, esimerkiksi henkisen 

pääoman mittareiden on oltava sopusoinnussa yrityksen arvojen kanssa. Tulosta syntyy, kun 

työ on merkityksellistä sekä ihmiselle että organisaatiolle (Jabe 1999).

Minkälaisia arvoja suomalaisilla pörssiyrityksillä sitten on, huomiodaanko niissä henkilöstöjä 

kuinka suuri osa Helsingin päälistalla noteeratuista yrityksistä listaa arvonsa 

vuosikertomuksessa? Mikäli yrityksen arvona on esimerkiksi henkilöstön hyvinvointiin 

liittyvä tekijä, sen voisi odottaa myös julkaisevan tietoja tästä tärkeästä voimavarastaan. 

Tutkielman tutkimusosan luvussa 9.2.4 selvitetään, mitkä yritykset julkaisevat arvonsa, mitkä 

nämä ovat ja onko arvojen, niiden ilmoittamisen ja henkilöstöinformaation julkaisun välille 

löydettävissä yhteyttä.
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7.2 Ulkomaalaisomistuksen kasvamisesta Suomessa

"Tämän päivän avoimessa ja globalisoituneessa maailmassa, jossa aktiivinen vuorovaikutus toimintaympäristön 

kanssa on keskeistä yrityksen menestymiselle, osakkeenomistajan sijoituksen arvo ja sen kasvu perustuu 

sitoutuneeseen henkilöstöön sekä yrityksen kykyyn menestyä asiakkaidensa palvelemisessa"

Jorma Ollila, Nokian vuosikertomus 1997

Ulkomaalaisomistuksen rajoitukset vapautettiin Suomessa 1.1.1993. Ulkomaalaisomistus on 

sen jälkeen kasvanut nopeasti ja nykyään huomattava osa Helsingin pörssissä noteerattujen 

osakkeiden markkina-arvosta on ulkomaalaisomistuksessa, suurimmaksi osaksi 

amerikkalaisten investointi-ja eläkerahastojen hallussa. Tällä ulkomaisella pääomalla on ollut 

suuri vaikutus pörssiin ja koko pääomamarkkinoiden toimintaan. Ulkomaisilta omistajilta 

saatuja varoja voidaan pitää yritysten tärkeimpänä kasvu- ja uudistumispääoman lähteenä, ja 

ne mahdollistavat lisääntyneen osakkeiden vaihdettavuuden myötä suomalaisyritysten 

todellisen markkina-arvon määrittämisen. (Tainio 1999)

Omistuksen kansainvälistyminen on myös tuntuvasti tehostanut ja muuttanut suomalaisten 

yritysten ja pääomamarkkinoiden toimintaa (Ali-Yrkkö & Ylä-Anttila 1999, 8).

Toimitusjohtaja ei enää dominoi yrityksen johtamista, vaan tuottoa vaativat omistajat ovat 

lisänneet vaikutusvaltaansa (Tainio 1999). Ali-Yrkön ja Ylä-Anttilan tutkimuksen (1999, 21- 

22) mukaan ulkomaalaiset omistajat ovat kotimaisia vaativampia, sillä yritykseen sitoutuneen 

pääoman tuotto on selvästi korkeampi ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä. Lisäksi 

korkeimman pääoman tuottoa tehneet yritykset ovat lisänneet työllisyyttään ja 

investointejaan.

Omistajien intresseissä on saada yrityksestä monipuolista tietoa, jonka perusteella he voivat 

arvioida yrityksen tulevaa toimintaa, tulevien vuosien tulosta, markkina-arvoa ja kasvua. 

Pelkkä yrityksen rahallisen toiminnan kuvaus ei tähän tarkoitukseen riitä (Ahonen 1998, 35). 

Suuret osakkeenomistajat pystyvät vaikuttamaan yrityksen johtoon eri tavoin saadakseen 

haluamiaan tietoja yms. Huolman et ai (1999, 47-58) mukaan on tunnistettavissa neljä 

erilaista vaikutustapaa: exit, voice, investor relations ja corporate push. Äänivallan käyttö 

(voice) tarkoittaa äänen käyttöä yhtiökokouksissa tai osallistumista hallitustyöskentelyyn. 

Yhtiökokouksiin ulkomaiset suuret sijoittajat eivät osallistu jo senkin vuoksi, että niiden
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osakkeet ovat pääasiassa hallintarekistereillä omalla nimellä rekisteröimättömässä muodossa. 

Tällöin omistaja ei voi käyttää äänivaltaansa yhtiökokouksissa, eikä voi muodollisesti 

osallistua hallituksen jäsenten valintaan. Myöskään äänen käyttö osallistumalla hallitusten, tai 

ulkomaalaisten vierastamien hallintoneuvostojen toimintaan ei liity yhdysvaltalaisten 

institutiosijoittajien toimintaan: Ulkomaiset hallituksen jäsenet suomalaisissa yrityksissä ovat 

Huolman et ai:in mukaan pääasiassa suurten pohjoismaisten tai eurooppalaisten sijoittajien tai 

teollisten omistajien edustajia. Osakkeiden myynti tai sillä uhkailu (exit) puolestaan 

passiivinen, joskin huomattava vaikutuskeino, tapa osoittaa tyytymättömyyttä yritystä tai sen 

johtoa kohtaan. (Huolman et ai 1999, 47-51; Järvinen 2000, 6-7)

Suuret osakkeenomistajat vaikuttavat yrityksen johtoon myös epävirallisten keskustelujen 

kautta (investor relations). Sijoittajasuhteiden hoitoon joudutaan kiinnittämään yhä enemmän 

huomiota, sillä varsinkin institutionaaliset sijoittajat (sijoitusrahastot ja eläkesäätiöt) ovat 

aktiivisia esittämään vaateitaan ja näkökantojaan suoraan yritysten johdoille. Tämä voi 

tapahtua epävirallisen omistajan soiton myötä toimitusjohtajalle, yhteydenpitona 

analyytikoiden välityksellä, vuoropuheluna osakastilaisuuksissa, sijoittajamessuilla, 

seminaareissa, capital markets dayn tai road show: n aikana, yritysvierailuilla, 

henkilökohtaisissa tapaamisissa tai kirjallisessa muodossa. Kilpaillessaan pääomista ja 

saavuttaakseen laajan omistuspohjan suomalaisten yrityksien on otettava huomioon nämä 

vaatimukset ja näkökannat. (Huolman et ai 1999, 47-53; Järvinen 2000, 6-7)

Neljäntenä vaikutuskeinona Huolman et ai (1999, 56) näkevät mekanismin, jossa pääomista 

kilpaileva yritys työntää itseään kohti pääomamarkkinoita muuttamalla itseään 

kansainvälisten pääomamarkkinoiden ”maun mukaiseksi” (corporate push). Vaikutus 

yrityksen johtamiseen ei siis synny olemassa olevien omistajien mielipiteiden mukaan vaan 

yritys toimii kiinnostusarvonsa nostamiseksi niin kuin uskoo kansainvälisten sijoittajien 

haluavan sen toimia.

Mieltävätkö tuottoja tulevaisuuden menestyksestä odottavat, suomalaisia vaativammat 

ulkomaalaiset omistajat henkilöstön yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi? Jos näin on, 

heidän voisi olettaa vaativan tietoa innovaatioita ja ideoita tuottavan henkilöstön ja 

työyhteisön tilasta, ominaisuuksista sekä osaamisesta voidakseen arvioida yritysten
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tulevaisuuden tuloskuntoa. Suurilla institutionaalisilla sijoittajilla on valtaa painostaa yritykset 

näitä tietoja keräämään ja julkistamaan, kuten edellä on todettu. Empiriaosuuden luvuissa 

9.2.5 ja 9.4, on käsitelty vuosikertomusten henkilöstöraportoinnin laajuuden ja 

ulkomaalaisomistuksen suhdetta, sekä pörssianalyytikoiden ja henkilöstöasiantuntijoiden 

tuntoja ulkomaalaisomistajien kiinnostuksesta henkilöstötietoihin.

7.3 Toimiala, koko ia koulutusmenot

Toimiala

Helsingin arvopaperipörssi ryhmittelee päälistallaan noteeratut yritykset toimialojen

mukaisesti. Toimialoja on kuusitoista: (http://www.hex.fi/suomi/markkinainfo/osake_indeksi.html)

- pankit j a rahoitus, 
vakuutus, 
sijoitus,

- kuljetus ja liikenne,
- kauppa, 

muut palvelut,
- metalliteollisuus, 

metsäteollisuus,
- monialayritykset, 

energia,
elintarviketeollisuus,
rakennusteollisuus,

- tietotekniikka j a elektoniikka, 
kemian teollisuus, 
viestintä ja kustannus sekä 
muu teollisuus.

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko henkilöstötietojen julkaisu riippuvuussuhteessa

toimialaan. Toisin sanoen onko havaittavissa toimialoja, johon kuuluvat yritykset julkaisevat

keskimääräistä useammin tai keskivertoa enemmän henkilöstötietoja.

Pörssin jaottelun mukaisesti useaan toimialaan lukeutuu vain muutama yritys, joten 

tutkielmassa tutkitaan toimialoja ja raportointia myös niputtamalla eri toimialat samaan 

ryhmään niiden toiminnan luonteen mukaisesti (esimerkiksi pankit ja rahoitus, vakuutus ja 

sijoitus). Näin pyritään selvittämään onko havaittavissa tietointensiivisten tai perus

teollisuuden yritysten henkilöstöinformaatiota julkaisevien yritysten tai raportoitujen tietojen
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määrissä yhtäläisyyksiä. Toimialojen ja henkilöstötietojen julkaisun suhdetta käsitellään 

luvussa 9.2.1.

Koko: liikevaihto ia henkilöstömäärä

Helsingin pörssin päälistalla noteerattiin 31.12.1999 yhteensä 105 yritystä. Näiden liikevaihto 

oli keskimäärin 1165 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä keskimäärin 5246. Tutkimuksen 

luvussa 9.2.2 tarkastellaan vaikuttaako yrityksen koko sen henkilöstöinformaation julkaisu 

määrään, eli onko löydettävissä riippuvuutta liikevaihdon tai henkilöstön määrän ja 

henkilöstötietojen julkaisun välillä. Tutkimusta varten kaikki 105 yritystä jaetaan kolmeen, 

alle 500 miljoonan euron, 500-3000 miljoonan euron ja yli 3000 miljoonan euron, 

liikevaihdon mukaiseen ryhmään. Samoin ryhmitellään yritykset henkilöstön määrän 

mukaisesti alle 500, 500-10000 ja yli 10000:n työntekijän luokkiin. Kyseisistä ryhmistä 

selvitetään henkilöstöstään raportoivien määrä ja pyritään näin löytämään vastaus siihen, 

julkaisevatko tietyn liikevaihdon tai henkilöstömäärän omaavat yritykset keskimääräisesti 

muita koko luokkia enemmän henkilöstötietoa.

Koulutusmenot

Kansainvälisesti menestyvät organisaatiot panostavat keskimäärin vuodessa 100 tuntia 

henkilöä kohden koulutukseen (Varis 1998). Summa on merkittävä investointi ja aiheuttaa 

osaltaan omistajille jaettavien voittovarojen vähennyksen. Tutkimusta tehdessä oletetaan, että 

omistajat ovat kiinnostuneita myös näistä investoinneista, tehdäänhän se heidän rahoillaan.

Henkilöstön kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä kertominen ja koulutusmenojen erittely 

vuosikertomuksessa kertovat osaltaan omistajille ja sijoittajille henkilöstön osaamisesta ja 

asiantuntemuksesta, sekä sen, mihin heidän rahansa investoidaan. Samalla tiedot luovat 

parhaimmillaan dynaamista yrityskuvaa ja houkuttelevat yritykseen potentiaalisia, itsensä 

kehittämisestä kiinnostuneita osaajia. Tutkimuksessa etsitään vastausta siihen, vaikuttaako 

koulutusmenojen suuruus henkilöstötietojen määrään. Taustalla on oletus siitä, että paljon 

henkilöstön kehittämiseen satsaavat yritykset, joissa siis henkilöstön osaaminen ja kyvyt 

koetaan tärkeiksi, tarjoavat mielellään tietoa kehittämistoimenpiteistä ja niiden tuloksista.
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8 MITEN TUTKIELMAN EMPIIRINEN OSUUS ON TEHTY

Tutkielman tutkimusosassa on pyritty tarkastelemaan sitä, miten edellisissä luvuissa esitetyt 

teoriat, ehdotukset ja aiemmat tutkimukset puolustavat paikkaansa suomalaisten 

pörssiyhtiöiden raportoinnissa vuonna 1999. Tarkoituksena on ollut selvittää kuinka monet 

yritykset julkaisevat lakisääteisyyden ylittävää tietoa henkilöstöstään ja onko näille yrityksille 

löydettävissä yhdistäviä tekijöitä. On myös etsitty eniten raportoidut aihealueet sekä eniten 

henkilöstötietoja tarjoavat yritykset. Aineistoa on peilattu teoriaosuudessa esiteltyihin 

henkilöstötilinpäätöksen ja henkisen pääoman malleihin ja selvitetty onko julkaistujen tietojen 

perusteella havaittavissa työkyky- tai osaamislinj austa kannattavaa selvää enemmistöä.

8.1 Tutkimusosan rakenne

Suomessa julkaistun henkilöstöinformaation laajuuden ja sisällön selvittämiseksi on tässä 

tutkimuksessa käyty läpi Helsingin pörssin päälistalla noteerattujen yritysten 

vuosikertomukset vuodelta 1999. Päälistan yrityksiä oli 31.12.1999 mennessä 105 kappaletta, 

joiden jokaisen vuosikertomus on tutkittu. Näin ollen myös tutkielman empiiristä osaa 

muodostettaessa on huomioitu tutkielman sij oittaj anäkökulma: aineistoksi on valittu 

ainoastaan julkistettu, piensijoittajien saatavilla oleva vuosikertomusinformaatio, eikä 

yrityksen sisäiseen käyttöön tehtyjä raportteja ole tutkittu.

Vuoden 1999 vuosikertomuksista on aluksi selvitetty lain vaatimukset ylittävän, 

vapaaehtoisen henkilöstöinformaation määrä ja sitä julkaisevat yritykset. Julkaistun 

henkilöstöraportoinnin määrää tarkastellessa on keskitytty raportoinnin sisältöön ja pyritty 

laskemaan tietojen, ei henkilöstöön liittyvien lauseiden, lukumääriä. Määrittäessä 

vuosikertomuksista lakisääteisyyden ylittämistä ei ole edellytetty numeerista informaatiota, 

joskin se on laskettu erikseen.

Henkilöstöön liittyvien tietojen lukumäärä (esimerkiksi osaaminen, palkkausperiaatteet, 

koulutusohjelmat, ikäjakauma yms.) on kirjattu ylös. Seuraavaksi on edellisistä eritelty 

vertailukelpoisten, kvantitatiivisten tietojen yhteislukumäärä. Samalla on kirjattu missä osassa 

vuosikertomusta henkilöstöinformaatiota on annettu. Seurataan myös, kuinka moni yritys on
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tehnyt henkilöstötilinpäätös -ajattelun mukaisen henkilöstötuloslaskelman tai taseen, tai 

julkaissut erillisen henkilöstöraportin.

Tässä vaiheessa on tehty linjaus, jonka mukaan henkilöstöstään enemmän kuin kaksi, eli 

kolme tai useampi kvantitatiivista tietoa julkaisevien yritysten on katsottu todella raportoivan 

henkilöstöstään. Tätä henkilöstöstään enemmän raportoivaa ryhmää tarkastellaan jatkossa 

myös erikseen koko yritysten joukosta ja yhtään tietoa antaneista. Rajaus on tehty siksi, että 

saataisiin totuudenmukaisempi kuva ja määrä henkilöstöstään tietoja julkaisevista yrityksistä, 

ja esimerkiksi vain toimihenkilöt-työntekijät jaottelun tehneet yritykset jäisivät tarkastelun 

ulkopuolelle. Tietojen numeerisuus puolestaan on valittu kriteeriksi tietojen määrän 

perustelun helpottamiseksi.

Tämän jälkeen yrityksille, jotka ovat julkaisseet lakisääteisyyden ylittävää 

henkilöstöinformaatiota, on yritetty etsiä selittäviä tekijöitä. Selittäviksi muuttujiksi on valittu 

yritysten toimiala, koko (liikevaihto, henkilöstön määrä), koulutusmenot, arvot (mikäli 

mainittu vuosikertomuksessa) ja omistuspohja.

Lopuksi viisi määrällisesti eniten kvantitatiivista henkilöstötietoa julkaissutta yritystä on 

otettu esimerkkitapauksiksi lähempään tarkasteluun raportoinnin laadun selventämiseksi. 

Aluksi selvitetään missä muodossa informaatio esitetään. Tämän jälkeen on tarkasteltu 

lähemmin miten ja mistä asioista raportoitiin käyttäen Ahosen henkilöstövoimavarojen 

kolmijaottelua henkilöstövahvuuteen, henkilöstön yksilöominaisuuksiin ja työyhteisöön. 

Samoin on tutkittu tietoja peilaamalla niitä Scandian vuonna 1994 julkaisemiin 

henkilöstötietoihin. Tässä vaiheessa on myös arvioitu, onko raportit tehty mahdollisesti joko 

htp:n tai IC:n viitekehyksien periaatteiden mukaisesti.

V uosikertomustietoj en tarkastelun täydennykseksi, henkilöstötiedon merkityksen ja 

hyväksikäytön selvittämiseksi on haastateltu viiden kvantitatiivisesti eniten 

henkilöstöinformaatiota julkaisseiden yritysten henkilöstöasioista vastaavia. Samoin on 

haastateltu viittä näitä yrityksiä seuraavaa pörssianalyytikkoa edustamaan sijoittajien 

mielipidettä julkaistusta henkilöstöinformaatiosta ja sen tarpeellisuudesta.
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Lukujen mukaan tarkasteltuna tutkimus etenee seuraavasti: Luvussa 9.1 alakohtineen 

tarkastellaan koko aineistoon liittyviä löydöksiä - raportoivien yritysten ja tietojen määrää, 

tietojen sijaintia vuosikertomuksessa, raportoitavia aiheita, sekä henkilöstötuloslaskelman, 

henkilöstötaseen ja tunnuslukujen esiintymistä. Luvussa 9.2 alalukuineen etsitään 

raportoiville yrityksille selittäviä tekijöitä. Parhaat viisi henkilöstötietojen julkaisijaa 

esitellään luvussa 9.3 ja niiden julkaiseman tiedon analysointi tapahtuu kyseisen luvun 

alakohdissa. Yritysten edustajien ja analyytikoiden haastattelujen tuloksia käsitellään 

puolestaan luvussa 9.4.

8.2 Empiiriseen osuuteen liittyvät linjaukset

Kuten edellisessä luvussa mainittiin, vuosikertomusten henkilöstötiedon määrää arvioitaessa 

ei ole laskettu henkilöstöön liittyviä lauseita tai sanoja. Pääajatuksena on ollut se, että 

lasketaan vain tiedot, jotka kertovat faktoja henkilöstöstä, sen tilasta, motivaatiosta tai 

koulutuksesta. Vertailukelpoiset, numeeriset tiedot ovat saaneet huomattavasti suuremman 

painoarvon sanallisiin selvityksiin verrattuna. Tämä sen vuoksi, että selvityksiä henkilöstöstä 

tehneet ja tarkkoja tietoja julkaisseet erottuisivat ympäripyöreitä lauseita kehittämisen 

tärkeydestä tms. sanailleista. Myös tietojen laskenta on näin helpommin perusteltavissa. 

Kuitenkin suuri määrä sanallisia lauseita, jotka yksinään eivät olisi tuottaneet merkintää on 

saatettu merkitä yhdeksi tiedoksi esimerkiksi henkilöstöön panostamisen monipuolisuuden 

perusteella.

Näin ollen hyvin yleisiä tarkempaa tietoa sisältämättömiä lauseita, kuten

"henkilöstön koulutukseen on investoitu kaikilla organisaatiotasoilla”, "johtamistaitoja on mahdollista kehittää 

johdon koulutusohjelman avulla” ja "henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota”, "henkilökuntaa 

kannustetaan liikuntaan ”, "työkykyä pidettiin yllä kuntotesteillä ”

ei ole noteerattu, jos tarkempaa informaatiota kurssien sisällöistä, kävijämääristä, tuloksista, 

toimenpiteistä tai niiden kustannuksista ei ole annettu. Henkilöstön määrällistä jakautumista 

osastoittain/maittain/toimipaikoittain tai konsernin/yrityksen eri osa-alueittain ei ole katsottu 

yksittäiseksi tiedoksi. Tämä sen vuoksi, että määrät ja niiden kehityksen saa selville 

lakisääteisistäkin tiedoista, ja osastoittain tai toimipisteittäin ilmoitetun henkilöstömäärän ei
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ole katsottu sisältävän erikoista tietoa henkilöstön rakenteesta tai tilasta. Sen sijaan 

tehtäväryhmittäin tai eri toiminimien mukaan (esim. asiantuntijoita, työntekijöitä, 

toimihenkilöitä) tai työsuhteen laadun (määräaikaisia, osa-aikaisia) mukainen jaottelu on 

luettu informaatiopitoiseksi tiedoksi.

Johdon palkkaus-\\e\o)dL tai tietoja henkilökunnalle suunnatusta optiolainasta ei ole noteerattu 

henkilöstötiedoksi, vaikka ne kertovat paljon johdon ja henkilöstön palkkauksesta ja 

motivaatiosta. Tämä siksi, että niiden on katsottu kuuluvan lakisääteisiin palkka- ja 

luontaisetujen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin. Palkkaukseen liittyvistä tiedoista on 

huomioitu henkilöstörahastoille tai tulospalkkauksiin menevän varallisuuden määrä ja palkan 

määräytymisen perusteet. Myöskään johdon (käytännössä usein toimitusjohtajan ja tämän 

sijaisen) tai hallituksen eläkejärjestelyjä tms. ei ole laskettu henkilöstötiedoksi, vaikka ne 

varmasti sijoittajia kiinnostavatkin. Ylintä johtoa ei näin ole laskettu henkilöstöön kuuluvaksi.

Ilmapiiritutkimusten tuloksista on laskettu periaatteessa yksi tieto siitä, että on tehty tutkimus 

ja mitä siitä selvinnyt. Tulosten raportoinnin on kuitenkin katsottu sisältävän enemmän 

tietoja, jos niissä on esimerkiksi eritelty tarkemmin tutkimuksen eri osa-aluita tai jos tuloksia 

on verrattu toimialan keskiarvoihin yms. ISO -laatusertifionteja ei ole laskettu henkilöstö- 

tiedoiksi, vaikka ne olisivatkin esiintyneet henkilöstösivuilla.

Tunnuslukuja arvioidessa ei ole otettu huomioon selkeästi virallisesta tilinpäätöstiedoista 

laskettavissa olevia tunnuslukuja kuten liikevaihto/henkilö tai henkilöstökustannukset 

suhteessa liikevaihtoon. Tämä sillä perusteella, että nämä tiedot ovat varsin helposti itse 

laskettavissa lakisääteisistä tilinpäätöstiedoista ja niiden uutta informaatiota tuottava 

ominaisuus on varsin pieni.

Esimerkkejä tietojen laskemisesta:

”Vuonna 1999 vanhuuseläkkeelle jäi 86 konsernilaista. Vuonna 2000 eläkeiän saavuttaa 43 konsernilaista ja 
vuosien 2000-2009 aikana 1323 konsernilaista”

= 1 tieto, eläköityminen
Sanoma WSOY toimintakertomus 1999
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"YlT.n toimihenkilöistä on korkeakoulututkinnon suorittanut lähes 10%, opistotasoisen tutkinnon noin 30% ja 
teknikkotasoisen tai vastaavan tutkinnon noin 30% Myös työntekijöistä yhä suuremmalla osalla on 
ammattitaitoa varmistava tutkinto ”

= 1 tieto; koulutustausta
YIT Vuosikertomus 1999

”Konsernin ja liiketoimintojen johdon suurimpia haasteita on löytää oikeat ihmiset, saada heidät pysymään 
motivoituneina ja sitoutuneina sekä laajentaa edelleen henkilöstön kehittämisohjelmia"

Teleste vuosikertomus 1999

= 0 tietoa, ei mitään konkreettista, varmasti jokainen yritys voisi sanoa samaa

”Vaihtuvuus oli edellisvuoteen nähden suunnilleen ennallaan ja poissaolojen kokonaismäärä pieneni jonkin 
verran aiemmista vuosista”

Orion vuosikertomus 1999

= 0 tietoa, mitään lukuja ei ole ilmoitettu. Mahdotonta tietää mitä luokkaa vaihtuvuus ja poissaolot ovat

"Yhtiö panostaa voimakkaasti henkilöstönsä kehittämisen ja hyvinvointiin. Tätä toteutetaan mm. sisäisillä ja 
ulkoisilla koulutuksilla, tehtäväkierrolla, kehityskeskusteluilla ja urasuunnitelmilla, ulkomaankomennusten 
tuomalla kokemuksilla”

Tecnomen vuosikertomus 1999

= 1 tieto, sillä mitään lukuja tai tarkennuksia ei ole ilmoitettu. Kuitenkin lauseet kokonaisuudessaan antavat 
sijoittajalle informaatiota siitä, että henkilöstöön panostetaan monipuolisesti.

Tutkimuksen tuloksena saadut yrityskohtaiset kaikkien tietojen ja numeeristen tietojen määrät 

löytyvät tutkielman liitteestä kolme. Henkilöstöstään raportoivien yritysten määrä esitetään 

luvussa 9.1.1 ja julkaistujen tietojen määrät luvusta 9.1.2.



59

9 TUTKIMUSOSAN TULOKSET JA KESKEISET LÖYDÖKSET

9.1 Koko aineistoon liittyviä löydöksiä

Tutkimusta varten läpikäytiin kaikkien 105:n Helsingin arvopaperipörssin päälistalla 

31.12.1999 noteerattujen yritysten vuosikertomukset. Näistä selvitettiin henkilöstöt!etoja 

julkaisseet yritykset, julkaistujen tietojen määrä ja niiden aiheet, sekä henkilöstötilinpäätöksen 

mukaisten henkilöstötuloslaskelman ja -taseen mukainen raportointi. Myös tunnuslukuja 

seurattiin ja mahdollisesti erillisen henkilöstöraportin julkaisseet merkittiin ylös. Taulukko, 

johon kaikki tässä luvussa esitetyt laskut ja päätelmät pohjaavat, on oheistettu tutkielman 

liitteeksi kolme.

9.1.1 Henkilöstöstään raportoivien yritysten määrä

Yhteensä sadastaviidestä Helsingin päälistalla noteeratusta yrityksestä yli puolet, eli 62 

yritystä, ilmoitti vuosikertomuksessaan jonkun tutkielman linjauksen ylittävän tiedon 

henkilöstöstään. Kuitenkin kun tästä joukosta rajattiin ne, jotka olivat ilmoittaneet kolme tai 

useamman numeerisen tiedon jäljelle jäi 36 yritystä. Tämä edustaa reilua kolmannesta, 34 

prosenttia, yrityksistä. Tämä enemmän kuin kaksi numeerista tietoa julkaisseiden määrä antaa 

todenmukaisemman kuvan todella henkilöstöstään raportoivien lukumäärästä, sillä se jättää 

huomiotta vain esimerkiksi työntekijät-toimihenkilöt jaottelun ilmoittaneet yritykset.

Kaikista päälistan yrityksistä siis reilu neljännes, 43 kappaletta ei julkaissut yhtään tutkielman 

rajausten mukaan sijoittajille lisäarvoa tuovaa tietoa henkilöstöstään, sen tilasta tai 

kehittämisestä.

9.1.2 Henkilöstötietojen määrä

Henkilöstötietojen määrä laskettiin luvussa 8.2 mainituin perustein. Aluksi laskettiin tietojen 

yhteismäärä ja tämän jälkeen niistä eriteltiin kvantitatiivisen, numeerisen tiedon määrä. 

Samasta asiasta kertova tieto laskettiin vain kerran, vaikka se olisi esiintynyt esimerkiksi sekä 

toimitusjohtajan katsauksessa, että henkilöstösivuilla. Numeeristen tietojen ryhmään 

hyväksyttiin myös kaaviot ja piirakkakuviot, joista on selvästi eroteltavissa eri ryhmien
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kokosuhteet, vaikka itse numeroita ei olekaan esitetty. Henkilöstötietoj en määrää kuvaa 

taulukko 9.1.

Taulukko 9.1. Henkilöstötietoj a julkaisseiden yritysten määrä (n = 105 yritystä)

numeerista tietoa 
(yritystä)

henkilöstötietoa yhteensä 
(yritystä)

yhteensä 54 62
>2 tietoa 36 52
>5 tietoa 24 36
>10 tietoa 8 22
>15 tietoa 2 9
>20 tietoa 2 3

Taulukosta selviää, että yhteensä 62 yritystä julkaisi lakisääteisyyden ylittäviä tietoja 

henkilöstään. Kvantitatiivista tietoa julkaisi 54 yritystä. Vain muutaman henkilöstöön 

liittyvän tiedon julkaisijoita oli paljon, sillä enemmän kuin viisi tietoa (eli vähintään kuusi) 

julkaisi vain 36 yritystä. Kuten tutkielman liittestä kolme selviää, nämä enemmän kuin viisi 

tietoa julkaisset yritykset eivät ole sama joukko kun vähintään kolme kvantitatiivista tietoa 

julkaisseet, vaikka niiden määrät ovatkin identtiset.

Enemmän kuin viisi kvantitatiivista tietoa julkaisi vain 24 yritystä, joka on 22,4 prosenttia 

kaikista yrityksistä. Enemmän kuin kymmenen kvantitatiivista tietoa julkaisseiden osuus 

kaikista oli enää kahdeksan yritystä eli 7,5 prosenttia yrityksistä. Huomioitavaa on, että 

henkilöstötilinpäätöksen tehneet yritykset sijoittuivat hyvin, sillä jokainen 

henkilöstötuloslaskelman rivi (muu kuin lakisääteinen, virallisessa tuloslaskelmassa esiintyvä) 

laskettiin yhdeksi henkilöstötiedoksi. Molemmat enemmän kuin 15 numeerista tietoa 

julkaisseet yritykset olivatkin tehneet henkilöstötuloslaskelman.

Keskiarvo henkilöstöinformaatiota sisältävissä vuosikertomuksissa vuonna 1999 oli yhteensä 

oli 8,56 henkilöstötietoa/vuosikertomus. Näistä kvantitatiivisten tietojen keskiarvo oli 5,10 

tietoa/vuosikertomus.
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9.1.3 Henkilöstötietojen sijainti vuosikertomuksessa

Kun vuosikertomuksia käytiin läpi, seurattiin myös missä osassa henkilöstöön liittyvistä 

tiedoista raportoitiin. Tiedot jaettiin neljän otsakkeen alle: toimitusjohtajan katsaus, 

hallituksen toimintakertomus, erillinen henkilöstöosa ja tilinpäätöksen liitetiedot. 

Henkilöstöstä kertovat kappaleet henkilöstö-otsakkeen alla yrityksen erillisessä toiminnasta 

kertovassa osuudessa on laskettu erilliset henkilöstösivut pääkohdan alle. Tämän nelijaottelun 

lisäksi huomioitiin, mikäli yritys on julkaissut vuosikertomuksesta erillisen 

henkilöstökertomuksen. Erillisen henkilöstökertomuksen tietoja ei kuitenkaan käyty läpi.

Lähes jokaisessa toimitusjohtajan katsauksessa on fraasimaisia lauseita, kuten ’’panostamme 

ammattitaitoiseen ja joustavaan henkilöstöön’’ ”haluan lausua kiitokseni henkilöstölle, 

joka.. ”. Näitä ei luonnollisesti laskettu henkilöstöstä lisätietoa antavaksi informaatioksi, vaan 

henkilöstöstä kertovan tiedon sijainti vuosikertomuksessa arvioitiin samojen linjausten 

perusteella kuin henkilöstö tiedon määrä. Tarkasteluun otettiin mukaan kaikki 62 jotain 

henkilöstötietoja julkaissutta yritystä. Tulokset vuosikertomuksen eri osissa julkaisusta ovat 

näkyvissä taulukossa 9.2.

Taulukko 9.2. Henkilöstötiedon jakautuminen vuosikertomuksen eri osiin (n = 62 yritystä)

TOIMITUSJOHTAJAN HALLITUKSEN ERILLISET TILINPÄÄTÖKSEN
KATSAUS TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖSIVUT LIITETIEDOT

16 17 44 15

Vähintään jonkun henkilöstötiedon julkaisi siis yhteensä 62 yritystä. Taulukko kertoo, että 

sama yritys julkaisee henkilöstöinformaatiota usein eri osissa vuosikertomusta. Tavallisin 

käytäntö on omistaa henkilöstölle omat sivut, tavallisimmin yksi tai kaksi sivua. Erillisiä 

henkilöstösivuja tai henkilöstökappaleita julkaisi vuonna 1999 44 yritystä, yhteensä 71% 

henkilöstötietoja julkaisseista yrityksistä. Seuraavaksi yleisin tapa on kertoa henkilöstöstä 

hallituksen toimintakertomuksessa: näin tekee alle kolmannes yrityksistä. Lähes yhtä monta 

merkintää löytyy sarakkeesta toimitusjohtajan katsaus. Tämä osuus kattoi kuitenkin 

tavallisimmin vain yhden tai kaksi tietoa ja oli näin informaatiomäärältään hallituksen 

toimintakertomusta pienempi.
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Tätä tukee myös tutkimus eri osa-alueiden kombinaatioista. Erilliset henkilöstösivut 

julkaisseiden joukosta 15 julkaisi tietoja myös toimitusjohtajan katsauksessa, yhdeksän myös 

hallituksen toimintakertomuksessa ja seitsemän liitetiedoissa. Hallituksen 

toimintakertomuksessa tietoja julkaisseista puolestaan kolme ilmoitti tietoja myös 

toimitusjohtajan katsauksessa, yhdeksällä oli erilliset henkilöstösivut ja kaksi toi 

lisäinformaatiota myös tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tämän perusteella voi päätellä, että yritys 

tekee useasti valinnan julkaista henkilöstöstään tiedot joko henkilöstösivuillaan, jolloin 

toimitusjohtaja saattaa mainita katsauksessaan keskeisimpiä tietoja. Mikäli yrityksen hallitus 

kertoo henkilöstötiedoista toimintakertomuksessaan, toimitusjohtaja ei siihen omassa 

osuudessaan puutu.

Tutkittaessa erillisten henkilöstöselvitysten julkaisua vuosikertomusten perusteella tulos oli 

laiha: ainoastaan Nokian Renkaat ilmoitti vuosikertomuksessaan julkaisseensa erillisen, 

erikseen tilattavan henkilöstöraportin. Tutkimuksen aineiston perusteella voidaan näin sanoa, 

että vuosikertomus on huomattavin henkilöstöinformaation lähde yrityksen ulkopuoliselle 

taholle. On kuitenkin huomioitava, että yritysten intemet-sivuja ja niillä mahdollisesti 

tarjottavaa henkilöstöinformaatiota ei ole tarkasteltu tutkielmaa tehdessä.

9.1.4 Useiten raportoidut henkilöstömuuttujat

Tätä lukua varten on tutkittu 36:n vähintään kolmen kvantitatiivisen tiedon julkaisseen 

yrityksen vuosikertomuksen henkilöstöinformaation sisältö. Tutkimusta varten muodostettu 

taulukko on tutkielman liitteenä 4 ja sen tulokset tulokset tämän luvun taulukossa 9.3.

Vuonna 1999 ylivoimaisesti eniten julkaistu henkilöstötieto oli henkilöstön kouluttamisen 

eteen tehdyt toimet, perustetut ohjelmat, yhteistyö erilaisten koulutuslaitosta kanssa tai itse 

perustetut instituutit. Näistä raportoi 33 kyseessä olleista 36 yrityksistä. Huomattavasti 

harvempi, 63,9 prosenttia yrityksistä, raportoi kuinka monta päivää koulutuksessa oltiin, 

kuinka moni koulutuksen oli käynyt läpi tai kuinka paljon koulutukseen oli satsattu rahaa.

Palkkauksesta, tulospalkkio- tai bonusjäijestelmistä tai optio-ohjelmista raportoi myös yli 60 

prosenttia yrityksistä, joskin harva eritteli tarkemmin palkkaan liittyviä lisiä. Keskipalkkaa ei
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kertonut yksikään yrityksistä. Tietoja rekrytoinnin tehostamisen eteen tehdyistä panostuksista 

ja vuoden aikana rekrytoiduista osaajista oli enemmän kuin joka toisessa vuosikertomuksessa.

Taulukko 9.3. Mistä aiheista yritykset raportoivat - tarkastelussa väintään kolme 

kvantitatiivista tietoa julkaisseet yritykset (n = 36 yritystä)

Koulutustoimet, sis. yhteistyö eri 91,7%
koulutuslaitosten kanssa
koulutuksen määrä (mk/pvää) 63,9 %
palkkaus/palkkiot 61,1 %
ikä 61,1 %
rekrytointi 55,6 %
työkyky 47,2 %
osaaminen 44,4 %
palvelusvuodet 44,4 %
ilmapiiri/työtyytyväisyys 41,7%
esimiestyöskentely 36,1 %
koulutustausta 36,1 %
vaihtuvuus 36,1 %
työsuhteen laatu (osa-aikaiset, määräaikaiset) 33,3 %
sukupuoli) akauma 33,3 %
työtehtävän mukainen jaottelu 30,6 %
tulevat toimenpiteet 25,0 %
poissaolot 19,4%
aktiivisuus, aloitteet, keksinnöt 19,4%
jako eri kansallisuuksien mukaan 11,1 %
eläköityminen 8,3 %
tunnuslukuja 5,6 %

Näiden neljän yleisimmin mainittun aiheen - koulutuksen, koulutukseen satsauksen, 

palkkauksen ja rekrytoinnin - julkaisu voidaan tulkita niin uuden työvoiman kosiskelun kun 

sijoittajien rauhoittelunkin kannalta. Potentiaaliselle työvoimalle ne kertovat sen, että 

yrityksessä on jatkuvasti mahdollista oppia uutta ja koulutukseen panostetaan, palkkauksessa 

on useita mahdollisia lisiä ja uutta työvoimaa halutaan edelleen. Itseasiassa myös keski-ikä 

voidaan lukea näihin; matala keski-ikä kertoo nuorekkaasta työyhteisöstä, korkea taas 

tulevasta eläköitymisestä, jolloin paikkoja on avoinna uusille kyvyille. Sijoittajille puolestaan 

vakuutetaan, että yritys tekee kaikkensa haaliakseen uusia osaajia palvelukseensa ja 

kehittääkseen nykyistä työvoimaa.
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Henkilöstön keski-ikä, palvelusvuodet ja ilmapiirimittaukset kerrottiin monessa, joskaan 

läheskään kaikki ilmapiirimittauksesta ilmoittaneista eivät tarkemmin eritelleet mittauksen 

tuloksia.

Työkykyyn viittaaminen (47%) ja henkilöstön osaamisesta kertominen (44%) oli lähes yhtä 

suosittua, joten tämän aineiston perusteella on mahdotonta sanoa, noudattavatko suomalaiset 

yritykset selkeästi työkykyä vai osaamista painottavan kirjallisuuden suuntausta. Mikäli 

kuitenkin työkykyyn kuulumaan liitetään eläköityminen, poissaolot, vaihtuvuus ja ilmapiiri, 

sekä osaamiseen koulutukseen, koulutustaustaan ja aktiivisuuteen liittyvät alueet huomataan, 

että osaamisnäkökulmasta on lähes kaksinkertaisesti tietoja työkykyyn nähden. Näin 

huomataan, että yritykset raportoivat mielummin osaamiseen liittyvistä positiivisista asioista, 

kuten sen kehittämisestä ja tuloksista kuin työkykyyn liittyvistä kulueristä, kuten poissaolot ja 

vaihtuvuus.

Vaihtuvuuden ilmoitti yhteensä 36 prosenttia yrityksistä. Edvinssonin ja Malonen 

ajattelumallia erilaisissa työsuhteissa olevien erittelystä ja tietojen julkaisusta näitä ryhmiä 

koskevina ei oltu omaksuttu: osa-aikaisten tai määrä-aikaisten osuuden tai sukupuolijaottelun 

julkaisi vain 33 prosenttia yrityksistä, eikä tarkempaa jaottelua eri ryhmiä koskeviksi ole 

tehty. Paljon yrityksen henkilöstöstä kertovaa jaottelua eri työtehtävien mukaan, 

asiantuntijoihin, lehden jakajiin, hallintohenkilöihin, johtajiin yms., teki vain hieman yli 30 

prosenttia yrityksistä. Myöskään Konrad-ryhmän ehdotuksen mukaista jaottelua 

asiantuntijoihin ja hallintahenkilöstöön, ja tunnuslukujen laskentaa erikseen näille ei tasa- 

arvoisessa Suomessa esiinny. Tasa-arvoisuuden syvälle juurtumisesta voi kertoa myös 

sukupuolijakauman puuttuminen monesta vuosikertomuksesta. Sen sijaan muutama yritys oli 

eritellyt sukupuoli- tai ikäjakauman vuoden aikana rekrytoitujen tai johdon osalta.

Henkilöstön jakoa Edvinssonin ja Malonen ehdotuksen mukaan eri kansallisuuksiin ei 

ilmeisesti vielä tänä päivänä mielletä Suomessa ajankohtaiseksi, vain 11% teki ko. jaottelun. 

Muita vähän raportoituja aiheita olivat eläköityminen ja poissaolot. Poissaoloista raportoi vain 

seitsemän yritystä, useimmiten raportoitiin sairaspoissaolot. Tunnuslukuihin ei otettu mukaan 

tuloslaskelmissa esiintyneitä lukuja eikä muissa osissa esiintyneitä keski-ikää tms., joten 

erillisiä tunnuslukuja raportoi vain kaksi yritystä.
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Edellisten lisäksi tutkittiin erikseen ne kuusi päälistalla noteerattua yritystä, jotka ilmoittivat 

ainoastaan yhden lakisääteisyyden ylittävän tiedon henkilöstöstään. Tämä puhtaasti 

kuriositeettina. Näistä kuudesta yrityksestä neljä ilmoitti ainoana tietonaan toimihenkilöt- 

työntekijät jaottelun, yksi tehtäväryhmittäin jaottelun ja yksi yritys osa-aikaisten 

työntekijöiden määrän.

9.1.5 Henkilöstötuloslaskelman ia -taseen mukainen raportointi

Kaikista vuosikertomuksista tutkittiin myös, sisälsivätkö ne henkilöstötilinpäätös -ajatteluun 

olennaisesti kuuluvia henkilöstötuloslaskelmaa tai -tasetta. Tulos oli yllättävä; aiheen saama 

julkisuus ja lehtikirjoittelu olivat innostaneet vai kolmea yritystä, Finnlinesia, Nokian 

Renkaita ja Tamfeltia, tekemään teorian mukaisen henkilöstötuloslaskelman.

Julkaistujen henkilöstötilinpäätösten sisällöt poikkesivat hieman toisistaan. Kaikki kolme 

yritystä ilmoittivat Ahosen mallin mukaisesti henkilöstön uusiutumiseen ja kehittämiseen 

investoidut varat, Tamfelt ja Nokian Renkaat eritellymmin, Finnlines könttäsummana. Nokian 

Renkaat eritteli em. lisäksi myös mallin kolmannen osan, henkilöstön rasittumiskulut. Nokian 

Renkaiden ja Tamfeltin henkilöstötuloslaskelmasta löytyvät eriteltynä tulospalkkiokulut ja 

ylityökulut, kun taas Finnlines ilmoitti tietona tehdystä työstä luvun todellisen työajan kulut. 

Ulkoa ostetuista palveluista Nokian Renkaat ilmoitti luvun alihankintana tehdyistä työstä, 

Tamfelt ulkoistetuista palveluista. Muut kulut ilmoitettiin teorian mukaisesti kaikissa 

kolmessa henkilöstötuloslaskelmassa yhtenä summana.

Vaikka kyseiset henkilöstötuloslaskelmat sisältävätkin eri määrän rivejä ja lukuja, ei ole 

epäilystäkään, etteivätkö kaikki kolme yritystä soveltaisi henkilöstötilinpäätöksen teoriaa.

Henkilöstötasetta ei ollut tehnyt yksikään päälistalla noteeratuista yrityksistä.

9.1.6 Tunnuslukujen käytöstä

Tutkielman rajausten mukaan uutta tietoa tuoviksi tunnusluvuiksi ei laskettu helposti 

vuosikertomuksen lakisääteisistä tiedoista laskettavia lukuja, kuten liikevaihto/henkilö tai 

tulosrahoituserien jälkeen/henkilö. Varsinaisesti liiketoimintastrategian pohjalta
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muodostettuja tunnuslukuja oli tämän rajauksen jälkeen vuosikertomuksissa hyvin vähän. Ne 

mainitaan tässä lähinnä kuriositeetteina ja ilahduttavina esimerkkeinä.

Jaakko Pöyry Group raportoi henkilöstön aktiviteettiprosentin ja luvun 

EV/henkilö = (markkina-arvo+ korolliset nettovelat) / henkilöstö

ja UPM-Kymmene ja Hackman esittivät jalostusarvonsa henkilöstöön nähden. UPM- 

Kymmene määritteli tämän muodossa

jalostusarvo henkilöstöä kohden = (liikevaihto-aineet-tarvikkeet ja palvelutj/henkilöstö keskimäärin

Hackman puolestaan esitti sen muodossa

jalostuarvo/henkilö, jossa jalostusarvo = käyttökate+palkat ja henkilöstösivikulut+vuokrat

Tekla kertoi prosenttiosuuksina kuinka paljon henkilöstötyöajasta käytetään koulutukseen ja 

paljonko henkilöstöresurssit ovat liikevaihdosta. Kiinnostava, liikeideaan nojautuva 

tunnusluku on myös UPM-Kymmenen vuosikertomuksessa esiintyvä lakoissa menetetyt 

henkilötyöpäivät.

Muuten tunnuslukuja oli esitetty lähinnä keski-iästä, koulutustaustasta ja 

sukupuolijakaumasta. Myös koulutukseen liittyviä lukuja koulutuspäivää/henkilö/vuosi tai 

koulutus mk/henkilö oli julkaistu.

9.2 Henkilöstöraportointia selittäviä tekijöitä

Selittääkö joku yrityksiin liittyvä muuttuja innokkuutta julkaista henkilöstöinformaatiota? 

Tässä luvussa yritetään selvittää löytyykö selitys henkilöstötietojen julkaisuun yritysten 

liikevaihdosta, henkilöstön määrästä, koulutusmenoista, arvoista tai ulkomaalaisomistuksesta.

9.2.1 Mitkä toimialat raportoivat

Ensimmäiseksi selittävää tekijää etsittään yritysten toimialasta. Aluksi jaotellaan kaikki 62 

lakisääteisyyden ylittävää henkilöstötietoa julkaisseet yritykset Helsingin arvopaperipörssin 

mukaisen toimialajaottelun mukaisesti. Samalla seurataan, mikä on kunkin toimialan 

keskiarvo luvulle lakisääteisyyden ylittävän henkilöstötiedon määrä/yritys. Tämä siksi, ettei
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muutama yhden tiedon ilmoittanut yritys anna väärää kuvaa toimialan todellisesta 

raportoinnin määrästä. Tämän jälkeen tarkasteltiin tutkielman rajausten mukaan niitä 

vähintään kolme tietoa julkaissutta 36 yritystä sekä pörssin toimialajaottelun että toimialan 

luonteiden mukaisesti ryhmiteltynä.

Taulukko 9.4 Henkilöstöraportointi pörssin jaottelun mukaisesti toimialoittain 
( n = 62, kaikki lakisääteisyyden ylittävää tietoa julkaisseet)

TOIMIALA rapotoi
(yritystä)

yhteensä
(yritystä) % ka.tietoa

Pankit ja rahoitus 3 5 60,0 % 2,8
Vakuutus 2 2 100,0% 9
Sijoitus 0 8 0,0 % 0

Kuljetus ja Liikenne 5 5 100,0% 4,4
Kauppa 3 5 60,0 % 2,6

Muut Palvelut 4 6 66,7 % 4
Metalliteollisuus 10 13 76,9 % 1,6
Metsäteollisuus 3 4 75,0 % 5,25
Monialayritykset 3 5 60,0 % 0,2

Energia 2 3 66,7 % 5
Elintarviketeollisuus 2 9 22,2 % 0,7
Rakennusteollisuus 2 3 66,7 % 2,3

Tietoliikenne ja elektroniikka 13 22 59,1 % 2,5
Kemian teollisuus 2 3 66,7 % 4,3

Viestintä ja kustannus 4 5 80,0 % 7,2
Muu teollisuus 4 7 57,1 % 7,14

Pörssin jaottelun mukaisesti ylivoimaisesti paras henkilöstötietoja julkaiseva toimiala oli 

vakuutus; molemmat yritykset raportoivat ja numeraalisten tietojen keskiarvokin oli korkea 

yhdeksän. Erityisen heikkoja toimialoja henkilöstötietojen raportoinnin kannalta olivat 

sijoitusyhtiöt, monialayritykset ja elintarviketeollisuus. Sijoitusyhtiöistä yksikään ei kertonut 

tutkimuksen linjaukset ylittäviä tietoja henkilöstöstään. Sijoitusyritysten heikkoa 

henkilöstöraportointia selittänee osaltaan pieni henkilöstömäärä (pienimmillään Interavannin 

tapauksessa kaksi työntekijää, suurimmillaan Polar-Kiinteistöllä 45, toimialan keskiarvona 19 

työntekijää), jolloin syyksi voidaan toisaalta katsoa henkilön tietosuojan vaarantuminen ja 

toisaalta pienessä yrityksessä henkilöstöselvitysten tekemisen kokeminen tarpeettomaksi.

Monialayrityksistä kolme viidestä raportoi jotain henkilöstöstään, mutta kuten toimialan 

kvantitatiivisten tietojen keskiarvo 0,2 näyttää, ei tätä varsinaiseksi henkilöstöraportoinniksi
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voi luonnehtia. Monialayrityksillä ehkä henkilöstön hajaannus, erilaiset taustat ja tehtävät ja 

eri työympäristöt saattavat aiheuttaa sen, että henkilöstöraportointi konsemitasolla koetaan 

työlääksi ja siitä saatavat hyödyt pieniksi.

Kolmas vähäisen henkilöstöraportoinnin toimiala oli elintarviketeollisuus: vain kaksi 

yhdeksästä yrityksestä raportoi tutkimuksen rajauksissa henkilöstöstään, tietokeskiarvona 0,7. 

Liekö syynä työn liukuhihnamaisuus ja koneintensiivisyys, jolloin henkilöstön palkat ja 

kehitys muodostavat suhteessa pienen osan yritysten menoista.

Huomioitavaa ja yllättävää on erityisesti innovaatiosta ja ihmispääomasta riippuvan 

tietoliikenne ja elektroniikka teollisuuden vähäinen raportointi; vain kolmetoista 23sta hi-tech 

yrityksestä, 59 prosenttia, raportoi henkilöstöstään tutkimuksen linjaukset ylittävää tietoa. 

Näiden raportoijien tietojen määrä ei ollut kovinkaan kattavaa, mitä toimialan keskiarvo, 2,5 

tietoa/yritys indikoi.

Henkilöstöstään raportoivia toimialoja ovat siis vakuutusyhtiöt, viestintä- ja kustannusyhtiöt, 

kuljetus- ja liikenneyritykset, metsä-, metalli-, energia-, kemian- ja energia-alan yritykset. 

Varsinkin pääomaintensiivisten kuljetus- ja liikenneyritysten ja raskaanteollisuuden hyvä 

henkilöstöraportointi toimialana yllätti. Selittäjä tähän saattaa olla alojen vahvat ammattiliitot, 

jotka ovat pitäneet huolta työntekijöiden asemasta vuosien mittaan. Toinen selitys voi olla 

töiden tapaturma-alttius ja virheiden (esimerkiksi paperikoneen pysäyttämisen aiheuttava) 

korkea hinta. Kertomalla henkilöstönsä työkyvystä ja motivaatiosta yritykset vakuuttavat 

sijoittajille tekevänsä kaikkensa onnettomuuksien estämiseksi.

Rajattaessa henkilöstöstä raportoiminen koskemaan yli kahta numeerista tietoa, perinteisen 

toimialajaottelun mukaiset paremmuudet näyttävät hieman erilaiselta. Samalla jaotellaan 

pörssin jaottelun mukaiset toimialat ryhmittäin niiden toiminnan luonteen mukaisesti. Näin 

niputetut toimialat järjestetään vielä niiden tuotteet jalostusasteen tai palveluintensiivisyyden 

mukaan. Näin muodostettujen ryhmien alimpana on alhaisimman jalostusasteen elintarvike-ja 

rakennusteollisuus, joka siis on eriytetty omaksi ryhmäkseen. Toiseksi alimmaksi jaotellaan 

perusteollisuuden pääomaintensiiviset raskaan teollisuuden alat metalli-, metsä-, energian ja 

kemian teollisuudet sekä muu teollisuus ja monialayritykset. Tietoliikenne ja
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elektroniikkateollisuus sekä viestintä ja kustannus on niputettu samaan ryhmään niiden 

tietointensiivisyyden vuoksi, ja ne ovat jaottelun keskimmäisenä ryhmänä niiden valmiiden 

tuotteiden tuottamisen perusteella. Palvelutoimialat kauppa, muut palvelut ja kuljetus ja 

liikenne ovat hierarkiassa toisena ja pitkälle jalostettuja aineettomia rahoituspalveluja 

tarjoavat pankit ja rahoitus, vakuutus ja sijoitusyhtiöt ryhmitellään omaksi ryhmäkseen 

jaottelun huipulle. Ryhmittelyn ja jaottelun odotusarvona on se, että henkilöstötietojen 

julkaisu kasvaa noustessa hierarkiassa kohti palveluintensiivisempiä, ihmisvaltaisempia 

tasoja.

Taulukko 9.5. Henkilöstöraportointi toimialoittain ja toimialojen luonteen mukaisesti 

(n = 36, vähintään kolme kvantitatiivista tietoa julkaisseet yritykset)

raportoi
(yritystä)

yhteensä
(yritystä) %

1
Pankit ja rahoitus 2 5 40,0 %

Vakuutus 2 2 100,0%
Sijoitus 0 8 0,0 %

4 15 26,7 %
2

Kauppa 2 5 40,0 %
Muut Palvelut 3 6 50,0 %

Kuljetus ja Liikenne 3 5 60,0 %
8 16 50,0 %

3
Tietoliikenne ja elektroniikka 6 22 27,3 %

Viestintä ja kustannus 3 5 60,0 %
9 27 33,3%

4
Metalliteollisuus 3 13 23,1 %
Metsäteollisuus 3 4 75,0 %
Muu teollisuus 3 7 42,9 %

Energia 2 3 66,7 %
Monialayritykset 0 5 0,0 %

Kemian teollisuus 2 3 66,7 %
13 35 37,1 %

5
Elintarviketeollisuus 1 9 11,1 %
Rakennusteollisuus 1 3 33,3 %

2 12 16,7%

Kun kriteerinä on vähintään kolme kvantitatiivista tietoa vakuutusyhtiöt ja metsäteollisuus 

pitävät edelleen puolensa, kuten myös kemian ja energiateollisuudet, kuljetus-ja liikenne, sekä
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viestintä ja kustannus. Paras raportointiryhmä on toimialaniputtelun mukaan palvelujen 

ryhmä: kauppa, muut palvelut ja kuljetus ja liikenne. Perusteollisuus ei enää pärjää ryhmänä 

jaottelussa pitkälti monialan yritysten nollan vuoksi, mutta tulee siis hyvänä kakkosena. 

Tietointensiivisin ryhmä vistinnästä ja kustannuksesta ja tietoliikenteestä ja elektroniikasta 

tulee vasta jaottelun mukaan kolmanneksi. Oletus tuotteen tai palvelun jalostusasteen tai 

toiminnan ihmisvaltaisuuden mukaan tuotettavan henkilöstöinformaation määrästä ei siis pidä 

paikkaansa. Koneintensiivisen perusteollisuuden yritykset tuottivat keskimäärin enemmän 

tietoa henkilöstöstään kuin ihmispääomaan ja osaamiseen turvaava rahoituspalvelujen ryhmä.

9.2.2 Yrityksen koko: liikevaihdon ia henkilöstömäärän vaikutus henkilöstöraportoinnin

määrään

Liikevaihto

Liikevaihto on ilmoitettu tutkimuksessa miljoonaa euroa -määräisenä. Mikäli yrityksen 

tilikausi on ollut selvästi (esim 6kk) kalenterivuodesta poikkeava on käytetty vertailun 

selkeyttämiseksi yritysten julkaisemia Pro Forma-lukuja.

Kaikkien Helsingin päälistalla noteerattujen yritysten liikevaihtojen keskiarvo vuodelta 1999 

oli 1165,0 miljoonaa euroa. Vähintään kolme kvantitatiivista henkilöstötietoa ilmoittaneiden 

36:n yrityksen keskimääräinen liikevaihto oli tätä selvästi korkeampi, 2363,7 miljoonaa 

euroa. Seuraavassa on tarkasteltu kaikkia 105:ttä yritystä suhteessa niiden liikevaihtoon ja 

julkaisemien henkilöstötietojen määrään. Kaikki 105 yritystä on jaoteltu kolmeen ryhmään 

liikevaihdon suuruuden mukaan: alle 500 miljoonaa euroa, 500-3000 miljoonaa euroa ja yli 

3000 miljoonaa euroa. Samalla on tarkasteltu sitä, kuinka monta vapaaehtoisia tietoja 

raportoivaa yritystä kussakin ryhmässä on. Taulukossa 9.6 on siis esitetty kaikkien 105:n 

yrityksen jakautuminen em. ryhmiin, vapaaehtoista henkilöstötietoa raportoivien määrä ja 

kunkin ryhmää kuuluvien yritysten kvantitatiivisten henkilöstötietojen keskiarvo.

Millä tahansa tavalla tarkasteltuna - yrityksiä, jotka julkaisevat vapaaehtoista tietoa tai 

numeeristen tietojen keskiarvo - näyttää siltä, että kaikkein pienimmät, alle 500 miljoonan 

euron liikevaihdon yritykset, eivät mainittavasti raportoineet henkilöstöstään. Tähän ryhmään
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lukeutuu peräti 59 prosenttia kaikista Helsingin pörssin päälistalla noteeratuista yrityksistä. 

Ryhmän yrityksistä alle puolet raportoi ja tietojen määrä oli vähäistä. Vastaavasti suurimman 

liikevaihtoluokan yritykset näyttävät olevan parhaita raportoijia: yli 3000 miljoonan euron 

liikevaihdon yrityksistä 80 prosenttia raportoi henkilöstöstään ja tämän ryhmän tietojen 

keskiarvo on huomattavan korkea muihin verrattuna.

Taulukko 9.6. Liikevaihdon kokoja henkilöstötiedon määrä (n = kaikki 105 yritystä)

alle 500 
milj.euroa

500-3000
milj.

euroa
yli 3000 milj. 

euroa
yhteensä
(yritystä) 62 33 10

vapaaehtoista
tietoa

raportoivat
(yritystä)

29 25 8

% 46,7% 75,8% 80%
keskiarvo

(numeerista
tietoa)

2,19 3,76 5,6

Liikevaihdon määrä näyttää siis selittävän henkilöstötietojen julkaisua. Laskettaessa 

Pearsonin korrelaatiokerroin koko 105:n yrityksen aineistosta julkaistujen tietojen määrän ja 

liikevaihdon välille saadaan korrelaatio 0,37749. Tarkasteltaessa korrelaatiokertoimen 

tilastollista luotettavuutta käytetään tutkielman liitteessä 8 esitettyä normaalijakaumaan ja 

otoskokoon perustuvaa 97,5%:n luottamusvälin etsintämenetelmää (Arnold & Millon 1990, 

381) Tuloksen perusteella 97,5% todennäköisyydellä korrelaatiokertoimen arvo on 0,2003 ja 

0,5308:n välillä. Tulos osoittaa tilastollisesti merkittävän positiivisen korrelaation, jonka 

voimakkuus on kuitenkin vähäinen. (Laskukaavat tutkielman liitteessä 8)

Vähäinen korrelaation voimakkuus huomataan muun muassa tarkasteltaessa 36:tta 

tutkimuksen mukaan henkilöstöstään eniten raportoivan yrityksen sijoittumista em. 

liikevaihdon koon mukaisiin ryhmiin. Tällöin huomataan eniten raportoivien yritysten 

poikkeama keskiarvosta: (taulukko 9.7).
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Taulukko 9.7. Liikevaihdon koko ja henkilöstötiedon määrä, (n = raportoivat 36 yritystä)

alle 500 
milj. euroa

500-3000
milj.euroa

yli 3000 
milj.euroa

yritystä
(kpl) 13 15 8

keskiarvo
(tietoa) 9,54 7,53 7,13

Eniten raportoivien yritysten joukosta pienimmän liikevaihdon ryhmän, alle 500 miljoonan 

euron liikevaihdon, henkilöstöinformaation keskiarvo 9.54 ylittää kahden muun ryhmän 

keskiarvot 7,53 ja 7,13. Näin ollen edellisten keskiarvoihin perustuvien tulosten vastaisesti 

yksittäiset parhaimmat raportoijat löytyvätkin pienimmän liikevaihdon ryhmästä. Tähän 

pienimmän liikevaihdon ryhmään sijoittuu kolmetoista yritystä, joiden joukossa on kolme 

viidestä päälistalla noteeratusta eniten henkilöstötietoa tuottaneesta yrityksestä. Näiden 

kolmen, Alma Median, Nokian Renkaiden ja Tamfeltin mukana olo selittää osaltaan ryhmän 

korkeaa tietokeskiarvoa.

Liikevaihdon koon suhteesta henkilöstötietojen julkaisuun voidaan vetää johtopäätös, että 

suuryritykset raportoivat keskimäärin innokkaammin ja enemmän henkilöstöstään kuin pienet 

ja keskiluokkaan sijoittuvat. Tarkasteltaessa yrityksiä niiden tarjoamien kvantitatiivisten 

tietojen perusteella huomataan kuitenkin, että parhaat yksittäiset raportoijat löytyvät 

liikevaihdoltaan pienistä, keskittyneistä yrityksistä.

Henkilöstömäärä

Määrittäessä henkilöstömäärää on käytetty henkilöstö keskimäärin tilikaudella -lukua. Tämä 

löytyy usein yritykseen liittyvien tunnuslukujen taulukosta konserni lyhyesti tms. otsikon alta. 

Luku löytyy yleensä myös tilinpäätöksen liitetiedoissa johdon palkka-, henkilöstön palkka ja 

palkkio-, eläkekulu- ja muu henkilöstösivukulutietojen läheisyydestä. Mikäli on ilmoitettu 

henkilöstö kokopäiväisiksi muutettuna, on käytetty vertailun helpoittamiseksi tätä lukua. Kun 

on ollut kyse konsernista, on käytetty konsernin, ei emoyhtiön henkilöstön lukumäärää.

Keskiarvo kaikille päälistalla noteerattujen yritysten henkilöstölle on 5246 henkilöä. Sen 

sijaan 36:lle henkilöstötietoja enemmän julkaisseille yrityksille keskiarvo henkilöstömäärälle 

on huomattavasti korkeampi, 9238. Jo näiden keskiarvojen perusteella voidaan sanoa, että
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henkilöstötietoa julkaisseiden yritysten keskimääräinen koko on huomattavasti korkeampi 

kaikkiin yrityksiin verrattuna.

Henkilöstömäärän ja raportoinnin suhdetta tutkitaan tarkemmin jakamalla yritykset 

henkilöstömäärän mukaan pieniin, alle 500 henkilön yrityksiin, keskisuuriin 500-10000 

henkilön yrityksiin ja suuryrityksiin, yli 10000 työllistetyn yrityksiin. Tulokset näkyvät 

taulukosta 9.8.

Taulukko 9.8. Henkilöstön koko ja henkilöstöstä raportointi (n = 105 yritystä)

yhteensä
(yritystä)

raportoi
(yritystä) osuus keskiarvo

(tietoa)
yli 2 tietoa 
raportoivat 
(yritystä)

osuus

alle 500 34 14 41,2% 1,35 6 17,6%
500-10000 53 33 62,3% 3,39 19 35,8%
yli 10000 18 15 83,3% 4,07 11 61,1%

105 62 36

Kuten liikevaihdon, myös henkilöstömäärän mukaan tarkasteltuna näyttää siltä, että 

suuryritykset raportoivat keskimäärin innokkaammin ja enemmän henkilöstöstään. Kun koko 

105:n yrityksen aineistosta lasketaan Pearsonin korrelaatiokerroin julkaistujen tietojen ja 

henkilöstömäärien välille saadaan korrelaatiokerroin on 0,3332. Tuloksen luotettavuutta 

tutkitaan samoin kuin liikevaihdon osalta käyttämällä normaalijakaumaan perustuvaa 

luottamusvälin määritysmenetelmää (Arnold & Milton 1990, 381). Sen avulla määritetään 

97,5%:n todennäköisyydellä korrelaatiokerroin 0,1512:n ja 0,4934:n välille. Näin ollen 

tietojen julkaisun ja henkilöstömäärän välillä on tilastollisesti merkittävä heikko positiivinen 

riippuvuus.

Tämä huomataan jälleen kun otetaan tarkasteluun vain 36 tutkielman rajauksen mukaan 

henkilöstöstään raportoivaa, vähintään kolme kvantitatiivista tietoa julkaissutta yritystä. 

Jakamalla ko. yritykset kolmeen ryhmään ja tarkastelemalla näin syntyvien ryhmien tietojen 

keskiarvoja huomataan, että tiedon määrä eri ryhmissä jakautuu seuraavasti: (taulukko 9.9)
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Taulukko 9.9. Henkilöstön määrän vaikutus henkilöstötietojen määrään (n = 36, vähintään 

kolme kvantitatiivista tietoa julkaisseet yritykset)

yritystä tietojen
keskiarvo

Kaikki 36 8,17
alle 500 6 6,67
500-10000 19 9,21
yli 10000 11 7,18

Alle 500 henkilön yrityksiä on 6 jatkoon valitusta 36:sta yrityksestä. Nämä julkaisivat 

keskimäärin 6,67 tietoa, mikä on vähemmän kuin kaikkien yritysten julkaistujen tietojen 

keskiarvo kyseisessä 36 yrityksen ryppäässä. 500-10000 henkilöä työllistävistä yrityksistä 

ryhmässä oli 19 yritystä, joiden kvantitatiivisten tietojen keskiarvo oli 9,21. Enemmän kuin 

10000 työllistäviä oli 11 ja näiden tietojen keskiarvo oli 7,18 henkilöstötietoa per yritys. 

Eniten tietoja julkaisivat siis henkilöstömäärältään 500-10000 henkilöstön yritykset. Erot ovat 

kuitenkin melko pieniä ja lukuihin vaikuttaa voimakkaasti kahden koko aineistosta eniten 

tietoa tarjoavan yrityksen, Nokian Renkaiden sekä Tamfeltin, sijoittuminen 500-10000 

työllistetyn ryhmään.

Johtopäätös henkilöstömäärän ja henkilöstötietoj en suhteesta onkin saman suuntainen kuin 

liikevaihdon mukaan tarkasteltuna: henkilöstömäärältään suurimmat yritykset julkasevat 

keskimäärin useammin tietoa kuin pienemmät, mutta parhaat yksittäiset tietojen julkaisijat 

eivät kuulu kyseiseen suuryritysten ryhmään.

9.2.3 Koulutusmenot

Henkilöstöraportoinnin määrän tulkitseminen koulutusmenojen suuruuden perusteella 

osoittautui mahdottomaksi, sillä odotusten vastaisesti vain 14 yritystä 105:stä päälistalla 

noteeratusta yrityksestä julkaisi jonkinlaisen erittelyn koulutukseen kuluvista varoistaan. 

Nämä on esimerkinomaisesti kerätty taulukkoon 9.10.

Kuten taulukosta voi huomata, lukujen esitys oli hyvin monimuotoista: osa yrityksistä ilmoitti 

vain ulkoiseen koulutukseen käytetyt rahat, osa sisällytti menoihin koulutusajan palkat ja 

henkilöstökulut, toiset taas ilmoittivat koulutuskulut ilman henkilöstön koulutusajan palkkaa
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ja henkilöstösivukuluja. Osa luvuista ilmoitettiin prosenttiosuutena liikevaihdosta, josta se oli 

laskettavissa, kun taas esimerkiksi Sonera ilmoitti koulutukseen käytetyt rahat muodossa 

prosenttia palkasta, jolloin sen laskemiseksi oli käytettävä palkat ja palkkiot -lukua erillisen 

palkkamenoerän erittelyn puuttuessa. Osa luvuista oli markka- ja osa euromääräisinä. Jotta 

luvut saatiin edes jossain määrin vertailukelpoisiksi, on ne muutettu euroa/ työntekijä 

muotoon. Tässä yhteydessä on käytetty markan ja euron kiinteää vaihtokurssia 

1 euro=5,94573 mk.

Taulukko 9.10. Koulutusmenot henkilöä kohden (n = 14, kaikki jotain koulutukseen

käytetyistä varoista ilmoittaneet yritykset)

KV ALIT. 
TIETOA KOULUTUSMENOT EUROA/HLÖ

Finnlines 9 315,3 ilman koulutusajan palkkaa
Rautakirja 8 120,4 ilman koulutusajan palkkaa
Outokumpu 8 768,2 2,3% palkkakuluista
Metsä-Serla 4 366,6 ilman koulutusajan palkkaa

UPM-Kymmene 9 805,7 mukaanlukien koulutusajan palkat ja henkilö- 
sivukustannukset

Fortum 9 715,9 ilman koulutusajan palkkaa
PKC Group 6 274 ulkopuoliseen koulutukseen

Sonera 13 3009,7 10% palkkasummasta. Laskettu palkat ja palkkiot 
luvusta

Orion 10 661,8 ulkoiseen koulutukseen
Alma Media 13 411,3 7,6 milj mk
Keskisuomalainen 11 714,5 ilman sisäistä koulutusta ja koulutusajan palkkoja
Sanoma WSOY 11 392,4 ulkopuolelta ostetut
Nokian Renkaat 23 5421,8 3,4% liikevaihdosta
Tamfelt 23 384 2,943 milj mk
keskiarvo 11,214 1025,85

Vaikka luvut eivät ole vertailukelpoisia, niiden pohjalta voi vetää yhden johtopäätöksen. 

Ensinnäkin neljä viidestä eniten kvalitatiivista tietoa tarjonneesta yrityksestä on näiden 

neljäntoista koulutusmenonsa ilmoittaneiden joukossa. Toiseksi kvantitatiivisten tietojen 

keskiarvo 11.22, on huomattavasti kaikkien tietojen keskiarvoa 5,10 korkeampi. 

Koulutukseen käytetyistä varoista, investoinneista henkiseen pääomaan, kertovat yritykset 

julkaisevat siis yleisesti ottaen enemmän tietoa henkilöstöstään. Vain Metsä-Serlan tietojen 

määrä on alle kaikkien yritysten julkaiseman tiedon keskiarvon. Sen sijaan koulutukseen 

käytetyistä varoista työntekijää kohden ei voi tehdä johtopäätöksiä; huomattavasti muita 

enemmän henkilöstön koulutukseen investoivat Sonera ja Nokian Renkaat ovat viiden eniten
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henkilöstö tietoa julkaisevan yrityksen joukossa, mutta niin myös ”keskikastissa” henkilöstön 

koulutusmenojen suhteen olevat Tamfelt ja Alma Media.

9.2.4 Arvot

Sadastaviidestä päälistalla noteeratusta yrityksestä kolmekymmentäseitsemän, 35,2 prosenttia, 

listaa vuosikertomukseen arvonsa. Näistä arvonsa julkaisseista peräti kolmekymmentäyksi, 

83,8 prosenttia, raportoi jotain henkilöstöstään. Kuitenkin on huomattavaa, että eniten tietoja 

tarjonneista kolmestakymmenestäkuudesta yrityksestä vain puolet julkaisi 

vuosikertomuksessaan arvonsa. Arvojen julkaisun ja henkilöstötietojen julkaisun väliltä on 

siis löydettävissä yhteys.

Taulukko 9.11. Arvojen ja henkilöstötiedon julkaisun yhteys

yhteensä
(yritystä)

arvot
julkaisseita

yrityksiä

näistä
henkilöstötietoja

antavia

näistä vähintään
3 tietoa raportoivia 

yrityksiä
105 37 31 18

Kuiten aiemmin on jo todettu, liikevaihdoltaan ja henkilöstön määrältään suurimmat yritykset 

julkistavat keskimäärin keskikokoisia ja pieniä yrityksiä enemmän henkilöstötietoja. Mikäli 

nämä henkilöstötietoja julkistavat yritykset ovat samoja, jotka julkaisevat arvonsa, ei arvoja 

voi pitää selittävänä tekijänä. Tämän vuoksi tutkittiin, mihin kokoluokkiin arvonsa julkaisseet 

37 yritystä sijoittuivat (taulukko 9.12)

Taulukko 9.12. Arvonsa julkaisseiden yritysten kokoluokat (n = 37, arvonsa raportoineet 

yritykset)

liikevaihto alle 500 500-3000 yli 3000
yritystä 15 20 2

henkilöstömäärä alle 500 500-3000 yli 3000
yritystä 5 10 22

Taulukosta voidaan päätellä, että arvonsa julkistaneet yritykset eivät ole liikevaihtonsa osalta 

samat suuret yritykset, jotka raportoivat keskimäärin enemmän henkilöstöstään. Sen sijaan 

henkilöstön määrän suuruuden ja arvojen julkaisun välillä näyttäisi olevan yhteys. Tästä
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huolimatta liikevaihtomäärityksen perusteella voidaan todeta, että arvojen ja 

henkilöstötietojen julkaisun välillä on yrityksen koosta riippumaton yhteys.

Tutkittaessa arvojen sisällön vaikutusta henkilöstöinformaation julkaisuun huomataan, että 

kaikkien arvonsa raportoineiden yritysten arvoissa on sanoja kuten yhteistyö, avoimuus, 

toisten kunnioittaminen, ihmisen arvostus tms., jotka voidaan tulkita liittyvän työyhteisöön. 

Sana henkilöstö esiintyi yhteensä kahdeksan yrityksen arvoissa, mutta sitä ei voi pitää 

mittarina, sillä ”tärkeintä ovat ihmiset” tai ”osaamisen jatkuva kehittäminen” liittyvät yhtä 

tiiviisti henkilöstön huomiointiin ja kehitykseen. Arvonsa julkaisseet yritykset ja niiden arvot 

on kirjattu tutkielman liitteeseen kuusi. Esimerkinomaisesti jatkotarkasteluun listataan niiden 

yritysten arvot, jotka julkaisevat henkilöstöstään vähintään kolme kvantitatiivista 

henkilöstötietoa (taulukko 9.13).

Taulukko 9.13. Vähintään kolme kvantitatiivista henkilöstötietoa julkistaneet ja arvonsa

raportoineet yritykset (n = 14)

tietoaarvot
OKO 5 jäsenyys, ihmisläheisyys, luotettavuus,menestystahto, ryhmäyhtenäisyys

Finnair 5 asiakaslähtöisyys, jatkuvan kehittymisen halu, rehellisyys, avoimuus, 
vastuuntuntoisuus,oikeudenmukaisuus ja toisten kunnioittaminen

Kesko 4 asiakastyytyväisyys, yrittäminen, tuloksellisuus, yhteistoiminta, jatkuva 
uudistuminen, vastuullisuus ja rehellinen toimintatapa, ihmisen arvostus

Rautakirja 8 menestys, kasvuhakuisuus, ihmisten arvostaminen, palkitseminen, 
hyvä yhteishenki, taloudellinen menestys

Novo Group 7 asiakaslähtöisyys, luotettavuus, uudistuminen
Tietoenator 9 yhteistyö, asiakashyöty, henkinen kasvu
KCI Konecranes 3 luottamus ihmisiin, täydellinen palvelusitoutuminen, jatkuva kannattavuus
Metso 3 erilaisen osaamisen arvostaminen, yhteistyö, tehokkuus, rehellisyys
Stora Enso 9 asiakaskeskeisyys, tuloksellisuus, vastuu, ihmisläheisyys, tulevaisuus
UPM-Kymmene 9 avoimuus, luottamus, aloitteellisuus
Espoon sähkö 6 työn ilo, innostus, vastullisuus, menestys
YIT-Yhtymä 6 paras palvelu, toimiva yhteistyö, jatkuva oppiminen, hyvä tulos

Nokia 11 pyrkimys asiakastyytyväisyyteen, yksilön kunnioittaminen, tuloksellisuus, 
usko jatkuvaan oppimiseen

Orion 10 asiakastyytyväisyys, henkilöstön arvostus, jatkuva kehittäminen, 
omistajalähtöisyys

Uponor 3 elämän kunnioitus, osaaminen, yrittäjyys ja venymiskyky, työ yhteisten 
päämäärien eteen

Sanoma WSOY 11 luovuus,luotettavuus,dynaamisuus

Nokian Renkaat 23 asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, ympäristötyytyväisyys, 
omistajatyytyväisyys

Tamfelt 23 tyytyväinen asiakas, hyvä kannattavuus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus, 
osaaminen ja työkyky, kestävä kehitys
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Yhteensä yrityksiä, jotka julkaisevat sekä vähintään kolme kvantitatiivista henkilöstötietoa, 

että arvonsa on kahdeksantoista. Kun ei huomioda sitä, että osa eri yritysten arvoista on 

samoja tai samaa tarkoittavia, taulukossa on yhteensä 82 arvoa. Sulkemalla näistä pois 

selkeästi asiakkaaseen, tuloksentekoon sekä ympäristöön ja omistajiin liittyvät arvot, saadaan 

45:n arvon joukko työyhteisöön ja henkilöstöön tai sen ominaisuuksiin liittyvistä aiheista. Ne 

edustavat yli puolta kaikista kyseisten yrityksen listaamista arvoista. Arvojen sisällöllä ei 

kuitenkaan aineiston perusteella voi päätellä olevan yhteyttä henkilöstotietojen julkaisuun, 

sillä myös vain lakisääteisiä henkilöstötietoja julkaisevat yritykset mainitsevat arvoissaan 

henkilöstöön liittyviä asioita. Ainoa johtopäätös arvojen yhteydestä on siis taulukosta 9.11 

havaittava huomio, että arvonsa julkaiseva yritys julkaisee keskimäärin myös lakisääteisyyttä 

enemmän tietoja henkilöstöstään.

9.2.5 Ulkomaalaisomistus

Kaikkien päälistalla noteerattujen yritysten ulkomaalaisomistuksen määrä kirjattiin 

taulukkoon, joka on tutkielman liitteenä seitsemän. Tiedot etsittiin vuosikertomuksista. 

Lukuna käytettiin osakkeet ja osakkeenomistajat-osasta löytynyttä ulkomaista omistusta 

31.12.1999 indokoivaa lukua. Tutkimuksessa on käytetty osakkeiden omistuksesta kertovia 

prosenttiosuuksia. Mikäli yrityksen osakkeilla on eri osakkeilla erilaiset äänimäärät, on 

käytetty osakeosuudesta, ei ääniosuudesta kertovia lukuja. Osakeosuuden katsottiin olevan 

relevantimpi siksi, että suuret ulkomaiset sijoittajat eivät yleensä käytä äänioikeuttaan 

osallistumalla yhtiökokouksiin, kuten luvussa 7.2 on esitetty.

Useimmat yritykset ilmoittavat ulkomaalaisomistuksessa olevien osakkeidensa määrän 

yhteislukuna ulkomaisesta omistuksesta ja ulkomaalaisten omistajien hallintarekisteröidyillä 

tileillä olevista osakkeista. Tyypillisiä termejä ovat ulkomaat (sisältää myös 

hallintarekisteröidyt osakkeet), hallintarekisteröidyt ja ulkomaalaiset ja kansainvälinen 

omistus. Kuten luvussa 7.2 on mainittu, pääosa ulkomaisista portfoliosijoituksista on 

hallintarekisterissä omalla nimellä rekisteröimättömässä muodossa (Huolman et ai. 1999, 48), 

eli hallintarekistereillä olevien osakkeiden kokonaan huomiomatta jättäminen vääristäisi 

omistuspohjaa huomattavasti alaspäin. Näin ollen mikäli yritys ei ole ilmoittanut selkeää 

lukua kuvaamaan koko osakeosuutta ulkomaisten omistajien hallussa, tai eritellyt 

hallintarekisteröidyillä tileillä olevan ulkomaalaisomistuksen määrää, on
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ulkomaalaisomistusta määritettäessä laskettu osakkeenomistuksen jakaumasta luvut ulkomaat 

ja hallintarekisteröidyt yhteen. Näin ollen niiden muutaman yrityksen kohdalla, jotka eivät 

ole erikseen ilmoittaneet kansainvälisten omistajien määrää, ulkomaalaisomistusta 

indikoimaan on käytetty hallintarekisteröidyillä olevien osakkeiden määrää. Tällöin 

ulkomaalaisomistusta kuvaavat luvut saattavat olla hieman todellista suuremmat.

Kaikkien sadanviiden yrityksen keskimääräinen ulkomaalaisomistuksen prosentti oli 20,68. 

Yli kaksi henkilöstötietoa antaneiden osuus oli jo korkeampi, 27,8 prosenttia, ja enemmän 

kuin viisi kvantitatiivista henkilöstötietoa antaneiden 28,67.

Taulukko 9.14. Ulkomaalaisomistus ja henkilöstöinformaation julkaisu (n = 105, kaikki 

päälistalla noteeratut yritysket)

yritystä ulkom.omistus
prosentti

kaikki 105 20,68
jotain tietoa antaneet 62 22,47
ly li kaksi num. tietoa antaneet 36 27,78
[yli viisi num. tietoa antaneet 24 28,67

Tämän perusteella näyttää siltä, että ulkomalaisomistuksen suuruuden ja 

henkilöstöinformaation julkaisun välillä olisi yhteys. Kuten arvojenkin yhteydessä luvussa 

9.2.4, herää tässäkin yhteydessä kysymys, ovatko nämä korkeamman ulkomaalaisomistuksen 

yritykset samoja suuremman liikevaihdon ja henkilöstömäärän yrityksiä, jotka raportoivat 

luvun 9.2.2 mukaan keskimäärin enemmän henkilöstöstään. Tarkasteluun on otettu 36 

vähintään kolme kvantitatiivista henkilöstötietoa julkaisseet yritykset (taulukko 9.15)

Taulukko 9.15. Ulkomaalaisomistuksen ja koon suhteesta (n = 36, vähintään kolme 

kvantitatiivista tietoa julkaisseet

liikevaihto alle 500 500-10000 yli 10000
yli 25% ulkom. omistus 

(yritystä) 3 13 2

henkilöstömäärä alle 500 500-3000 yli 3000
yli 25% ulkom.omistus 

(yritystä)
- 5 13

Ristiintaulukoinnista huomataan, että 50:llä prosentilla eniten raportoineista yrityksistä on 

korkea ulkomaalaisomistusaste. Jaotellessa nämä 18 yritystä henkilöstön määrän ja
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liikevaihdon mukaisesti huomataan, että varsinkin ulkomaalaisomistuksen ja 

henkilöstömäärän välillä näyttäisi olevan yhteys: Eniten tietoa tuottaneista peräti 13, 36 

prosenttia oli henkilöstömäärältään suuria yrityksiä, joiden ulkomaalaisomistus on korkea. 

Liikevaihdon osalta nämä yritykset taas kuuluivat keskisuurten yritysten ryhmään. 

Ulkomaalaisomistusta ei näin aineiston perusteella voida pitää täysin yritysten koosta irrallaan 

olevana tekijänä selittävää tekijää etsittäessä.

Laskettaessa Pearsonin korrelaatiokerroin koko aineiston sadan viiden yrityksen julkaiseman 

tiedon ja ulkomaalaisomistuksen välille saadaan kertoimeksi 0,2658. Korrelaationkertoimen 

luottamusväliksi saadaan aiemmin liikevaihdon ja henkilöstömäärän yhteydessä käytetyn 

normaalijakaumaan perustuvan menetelmän avulla 97,5%:n todennäköisyydellä 0,0781- 

0,4352 (Arnold & Millon 1990, 381). Positiivista riippuvuutta on siis havaittavissa, mutta se 

hyvin heikkoa.

Kuten edellä on esitetty, korkea ulkomaalaisomistuksen aste ja suuri henkilöstömäärä liittyvät 

toisiinsa. On siis vaikeaa sanoa, minkä verran henkilöstötiedot vaikuttavat ulkomaalaisten 

investoijien sijoituspäätöksiin. Taulukossa 9.14 esitetyt arvot saattavat kertoa vain sen, että 

ulkomaalaiset sijoittajat investoivat mieluummin henkilöstömäärältään suuriin yrityksiin. 

Vastauksia siihen, miten paljon henkilöstöinformaation määrä vaikuttaa institutionaalisten 

sijoittajien päätöksiin, haluavatko he yritykseltä henkilöstötietoa ja painostavatko he yrityksiä 

sitä antamaan, pyritään saamaan selville luvussa 9.4 esiteltyjen haastattelujen tulosten 

pohjalta.

9.3 Viisi parasta: Nokian renkaat, Tamfelt, Sampo, Sonera ia Alma Media

Eniten kvantitatiivista tietoa julkaisivat vuonna 1999

Nokian Renkaat (23 kvantitatiivista tietoa),
Tamfelt (23),
Sampo (14),
Sonera (13),
Alma Media (13),
Keskisuomalainen (11),
Nokia (11),
Sanoma WSOY (11),
Finnlines (9),
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Fortum (9),
Orion (9),
PMJ Automec (9),
Storaenso (9),
Tietoenator (9), ja 
UPM-Kymmene (9).

Näistä yrityksistä valittiin viisi eniten tietoja julkistaneet case -esimerkkitapauksiksi. Niiden 

vuosikertomusten henkilöstötietoa analysoidaan tässä luvussa tarkemmin. Seuraavassa lyhyet 

kuvaukset kyseisistä yhtiöistä. Tiedot pohjautuvat yritysten vuosikertomuksiin ja Soneran 

tapauksessa lisäksi sen internet sivuihin (http://www.sonera.fi/investor fi/lvhvesti/index.html).

Nokian Renkaat Oyj on vuonna 1988 perustettu yhtiö, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1898, jolloin perustettiin 

Suomen Gummitehdas Oy. Nokian Renkaat on pohjoismaiden suurin rengasvalmistaja ja renkaiden 

vähittäiskauppias. Se on ainoa pohjoisiin oloihin keskittynyt rengasvalmistaj a maailmassa. Yhtiö tekee kesä- ja 

talvirenkaita autoihin ja polkupyöriin sekä renkaita erilaisiin raskaisiin koneisiin. Tuotevalikoimiin kuuluvat 

myös renkaiden pinnoitusmateriaalit. Yhtiöllä on renkaiden vähittäiskauppaketjut Suomessa, Ruotsissa, Virossa 

ja Latviassa. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli vuonna 1999 323 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 

noin 2000 henkilöä. Tuotekehitys, hallinto ja markkinointi sekä valtaosa tuotannosta ovat Nokialla. Polkupyörän 

renkaat valmistetaan Lieksan tehtaalla. Lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta Englannissa, Ranskassa, 

Yhdysvalloissa, Japanissa ja Indonesiassa. Omia myyntiyhtiöitä on Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Sveitsissä ja 

USAissa sekä edusto Moskovassa. Nokian Renkaat listautui helsingin Arvopaperi pörssiin vuonna 1995.

Yli 200-vuotias Tamfelt kuuluu Suomen teollisuuden uranuurtajiin. Yhtiö perustettiin 1797 ja se on ollut 

pörssissä vuodesta 1942. Se on Suomen kolmanneksi vanhin pörssiyhtiö Fiskarsin ja Hackmanin jälkeen. Yhtiön 

päätuotteet ovat metsäteollisuuden konekudokset: paperikoneiden viirat ja huovat (PMC-tuotteet) sekä suodatin 

kankaat. Myös kaivos- ja kemian teollisuus ovat tärkeitä asiakasryhmiä. Tamfelt-konsemilla on kuusi 

tuotantolaitosta. Suomen tehtaat sijaitsevat Tampereella ja Juankoskella, lisäksi konsernilla on tuotantolaitokset 

Yhdysvalloissa, Portugalissa, Brasiliassa ja Kiinassa. Konsernin palveluksessa on yhteensä noin 1300 henkilöä ja 

sen liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa vuonna 1999.

Suomen johtava vakuutuskonserni Sampo tarjoaa vakuutuspalveluja suomalaisille kotitalouksille (yksityis- 

Sampo), pien- ja keskisuurille yrityksille, näiden avainhenkilöille, yhteisöasiakkaille sekä asunto- ja 

kiinteistöyhtiöille (yritys-Sampo). Tämän lisäksi konserniin kuuluu Sampo Teollisuusvakuutus, jonka alla 

toimivat suurten yritysten riskienhallintaan ja vakuuttamiseen erikoistuneet yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, 

Puolassa, Saksassa, Englannissa, Hollannissa ja Belgiassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 1999 2540 

miljoonaa euroa ja henkilöstö noin 3900. Sampoja Suomen toiseksi suurin pankkikonserni Leonia allekirjoittivat 

13.10.1999 sulautumiseen tähtäävän sopimuksen. Sampo-Leonian visio on olla johtava täyden palvelun
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finanssiryhmä Suomessa, kasvaa Itämeren alueella tietyissä liiketoimissa keskeisinä kasvualueinaan 

omaisuudenhoito ja henkivakuutustoiminta.

Sonera Oyj on matkaviestinnän sekä matkaviestinpohjaisten palvelujen ja sovellusten kansainvälinen 

edelläkävijä. Yhdistämällä matkaviestinnän, internetin ja palveluiden osaamisen Soneran tavoitteena on kehittyä 

maailmanlaajuiseksi viestintäoperaattoriksi sekä asiointi- ja sisältöpalvelujen tarjoajaksi. Yhtiö tarjoaa myös 

edistyksellisiä dataviestinnän ratkaisuja yrityksille sekä kiinteän verkon puhelupalveluja Suomessa ja 

lähialueilla. Konsernin oman liiketoiminnan lisäksi Sonera harjoittaa tiivistä yhteistyötä osakkuusyhtiöidensä 

kanssa. Kansainvälisissä yhteisyrityksissä Sonera hyödyntää Suomen edistyksellisillä markkinoilla 

hankkimaansa teknistä ja kaupallista osaamistaan. Yhteistyökumppanuuksissa korostuu etenkin Soneran 

asiantuntemus matkaviestinnässä, verkkoteknologiassa ja enenevässä määrin myös uusissa palveluissa. 

Kansainvälisesti Sonera on sijoittanut matkaviestinnän puolella lähinnä Yhdysvaltojen ja Turkin markkinoille 

sekä kiinteän verkon palveluissa Baltian maihin. Lisäksi Soneralla on merkittävä omistus Suomen ja Ruotsin 

johtavasta tietotekniikka yhtiöstä TietoEnator Oy:stä. Suomen valtio omisti 57.6% yhtiöstä 31.12.1999. 

Konsernin liikevaihto oli vuonna 1999 1849 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 9270 henkilöä. 

Soneran osake noteerataan Helsingin pörssin päälistalla ja yhdysvaltalaisessa Nasdaq National Market — 

kaupankäyntijärjestelmässä, jossa kaupankäynti aloitettiin 13.10.1999.

Alma Media Oyj on joukko viestintäalan yritys, jonka pääliiketoiminta-alueita ovat sanomalehtien 

kustantaminen, televisio- ja radioliiketoiminta, uusmedia ja painotoiminta. Se perustettiin virallisesti 1.4.1998 

Aamulehti-yhtymä Oy:n ja MTV Oy:n fuusiosta, mutta sen juuret juontavat vuoteen 1846 kun Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö sai keisarilliselta senaatilta luvan kirjapainotoiminnan 

aloittamiseen Suomessa. Almamedia on Suomen johtava verkkopalvelujen tuottaja ja konserniin kuuluvat 

liiketoimintaryhmät julkaisevat noin kolmeakymmentä sanomalehteä, vastaavat kahdesta televisiokanavasta ja 

radiokanavasta, sekä painotoiminnasta. Konsernin liikevaihto oli 489,6 miljoonaa euroa vuonna 1999 ja sen 

palveluksessa työskentelee noin 3000 kokoaikaista ja 1000 osa-aikaista työntekijää.

9.3.1 Henkilöstötietoien esityksestä

Tarkasteltaessa Alma Median, Nokian Renkaiden, Sammon, Soneran ja Tamfeltin 

vuosikertomuksissa julkaistujen henkilöstöinformaatiota seurattiin myös tietojen esitystapaa. 

Henkilöstösivuilla olevien lauseiden kokonaismäärä (Tamfeltin tapauksessa hallituksen 

toimintakertomuksessa henkilöstöön liittyvien lauseiden määrä) laskettiin lauseiden 

tarkemmasta sisällöstä piittaamatta. Sonera kertoi henkilöstöstään myös hallituksen 

toimintakertomuksessa, mutta sanallisessa muodossa olevat tiedot olivat pitkälti samoja kuin 

henkilöstösivuilla. Näitä lauseita ei ole laskettu mukaan, jotta saataisiin vertaileva käsitys eri
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tietojen määrästä. Myöskään samasta syystä ei laskettu Nokian Renkaiden vuosikertomuksen 

ensimmäisellä aukeamalla olevien tiivistelmien lauseita.

Lauseiden lisäksi tutkittiin taulukoiden, tunnuslukujen, diagrammien ja rahamääräisten 

tietojen määrä. Vuosikertomuksissa olleet tunnusluvut listattiin esimerkinomaisesti, mutta 

niiden tarkempi käsittely on jätetty jäljempänä oleviin lukuihin 9.3.2 ja 9.3.3. Tunnuslukuja 

määritettäessä ei edelleenkään otettu huomioon henkilöstön kokonaismäärään liittyviä lukuja 

eikä henkilöstön jakautumista eri toimipisteisiin. Diagrammeissa esitetyt tiedot laskettiin 

tunnusluvuiksi vain, jos niitä referoitiin leipätekstissä. Erittelyn tulokset on esitetty taulukossa 

9.16.

Taulukko 9.16. Raportoinnin esitysmuodot

lau
seita

taulu
koita tunnuslukuja (poissaolot, vaihtuvuus, koulutus, eläkkeet)

diagram
meja

raha
määräistä

Alma
Media 50 1

9 osa-aikaiset, vaihtuvuus, keskimääräinen poissaolo 
aika,sukupuoli) akauma, henkilöstöryhmät, 

koulutustausta,pvää/koulutuksessa/vuosi, ammattitutkinnon 
suorittaneet, kehityskeskustelun käyneet

3 1 koulutus 
menot

Nokian
renkaat 27 -

6 henkilöstön kehitysrahat % liikevaihdosta, henkilöä 
tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa ja oppimissuunnitelma 
tehtynä, aloitteiden määrä, palkkio aloitteesta, palkkioiden 

osuus palkasta

2 henkilöstö-
tuloslaskelma

Sampo 33 -

12 vaihtuvuus, osa-aikaiset, osa-aikaeläkkeellä olevat, 
koulutustaustako rekrytoidut, -vakihenkilöstö, keski-ikä, 

-erikseen 1999 rekrytoiduista,tyytyväisyys Sampoon,
- työhön, koettu stressi, osaamisen riittäminen 

työnvaatimuksiin, tutkintoon tähtäävän koulutusohjelman 
aloittaneet/valmistuneet

6 -

Sonera 50 -
5 rekrytoidut, telecommunications collegen ja Sonera 

Business Schoolin suorittaneet, tulospalkkio - ja henkilöstön 
osaamisen kehittäminen % palkkasummasta

4 -

Tamfelt 12 - 4 vaihtuvuus, työsuhteen pituus, keski-ikä, sairauspoissaolot 2 henkilöstö-
tuloslaskelma

Taulukosta 9.16 voi vetää johtopäätöksen, joka pätee kaikkiin tutkimuksessa läpikäytyihin 

vuosikertomuksiin: Henkilöstöraportoinnissa keskitytään joko kvalitatiiviseen tai

kvantitatiiviseen tietoon. Paljon lauseita tuottaneet yritykset eivät vastaavasti kerro numeroina 

henkilöstöönsä liittyvien selvitysten tuloksia. Henkilöstötuloslaskelman tehneet Tamfelt ja 

Nokian Renkaat tai paljon tunnuslukuja julkistanut Sampo eivät kerro monin sanakääntein 

henkilöstöstään, vaan numerot puhuvat puolestaan. Vastaavasti Soneran vuosikertomuksessa
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oli paljon sanoja ja pitkiä lauseita henkilöstön kehittämisestä, mutta täsmällisemmät tiedot 

olivat vähäisiä.

Kaikkien yritysten vuosikertomuksissa oli selventäviä ja paljon kertovia diagrammeja, lähinnä 

pylväsdiagrammi tai ”piirakkamuodossa”. Diagrammeissa kuvattiin esimerkiksi ikäjakaumaa, 

henkilöstöä tehtäväryhmittäin, ilmapiirimittausten tuloksia ja vaihtuvuutta. Erikoisuutena 

koko 105:n yrityksen aineistoonkin nähden oli Sammon diagrammi työntekijöiden eläke- ja 

osaeläkeiän saavuttamisesta (henkilöä/vuosi) aikavälillä 1998-2015. Taulukoiden osuus oli 

lähes olematon, sillä henkilöstötilinpäätöksiä ei niiksi laskettu. Tämä voidaan katsoa 

kehityskohteeksi, sillä taulukoissa saadaan esitettyä paljon asioita selkeästi ja pienessä tilassa 

ja ne ovat lukijan kannalta nopeasti ja vaivattomasti läpikäytyjä.

9.3.2 Ahosen malli: Henkilöstövoimavarat - henkilöstövahvuus, yksilöominaisuudet,

työyhteisö

Ahonen määrittelee henkilöstövoimavarat henkilöstö vahvuuden, yksiläominaisuuksien ja 

työyhteisön kautta ja antaa ehdotuksia niiden esittämiseen, kuten aiemmin luvussa 3.2 ja 

kuvassa 3.2 on esitetty. Annettujen henkilöstötietojen sisällön selvittämiseksi näistä Ahosen 

mallin muuttujista on valittu tunnuslukuja, joita vasten viiden kattavimman raportoinnin 

yrityksen henkilöstötietoja on peilattu.

Taulukko 9.17. Henkilöstövahvuus

työvuodet h poissaolot työsuhteen laatu vaihtuvuus ajankäyttö
ylityö alihankinnat

Alma
Media - - 7 keskim osa-aikaisia 1223/4057 6% - -

Nokian
renkaat - - - - -

ylityö-
kulut

alihankintana 
tehdyt työt

Sampo - - -
osa-aikaisiä 6,6%, joista 
osa-aikaiseläkkeellä 38%

4%, uudet työsuhteet ja 
päättyneet työsuhteet 

puolivuosittain 4 vuoden ajalta
- -

Sonera - - - - rekrytoidut-lähteneet diagrammi - -

Tamfelt
työsuhde- 
diagram

mi,keskim. 
13 V.

- - - 7,6 ylityö-
kulut

ulkoistetut
palvelut

Henkilöstövahvuusulottuvuudesta raportoidaan vähän. Työvuosista raportoi vain Tamfelt 

työsuhteiden keskipituudella, työtunteja ei erittele yksikään ko. yrityksistä. Myös
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poissaoloista raportointi on vähäistä, liekö syynä asian arkaluontoisuus. Henkilöstö- 

tuloslaskelman tehneet Nokian Renkaat ja Tamfelt olivat mallin mukaisesti kertoneet 

ylitöistään ja alihankinnoistaan tuloslaskelman riveillä.

Taulukko 9.18.Yksilöominaisuudet

ikä suku
puoli osaaminen koulutus koulutus

tausta
terveys,sairas- 
poissaolot työkyky

Alma
Media

ikä
jakauma

diagrammi

suku-
puoli-
jakau-

ma

työn ohessa mahdollisuus 
suorittaa ammattitutkintoja, 

kolutusurakiertoon

7,6 milj. mk, 2pvää 
per henkilö, 

urakiertokoulutusohj 
elma

koulutus-
jakauma - -

Nokian
renkaat - - osaamisen kehitykseen 

käytetyt rahat vuosittain - -

työkyvyttömyys, 
eläkekustannuks 
et,työterveyshuol 

lonkulut, 
tapaturma,sai
raus-ja äitiys- 

lomapalkat

työkyvyttömyys, 
eläkekustannuk- 
set,työterveys- 
huollonkulut, 

tapaturma, 
sairaus-ja 

äitiyslomapalkat

Sampo

keski-ikä 
43,5 vuotta, 
työsuhteen 

1999
aloittaneilla

34,5,
kolmannes 

aloittaneista 
alle 30 

vuotiaita

suku- 
puoli- 
jaotte- 
lu 5 v 
ajalta

88,5% henkilöstöstä mukaan 
osaaminen riittää työn 
vaatimuksiin, verkko- 

oppimisympäristä kehitteillä

liiketalouden
opistotutkintoja,
yrittäjätutkintoja,

oppisopimuskoulutus
ta

koulutus-
jakauma -

koettu stressi 
laskenut, noin 

15%

Sonera

ikäjakauma
diagrammi,

erikseen
rekrytoidui

sta

-

osaamisen kehittämiseen 10% 
palkkasummasta."osaamisen 

kehittäminen osa 
liiketoimintasuunnittelua", 

osaamiskartoitukset ja 
osaamisprofiilit, kompetenssien 

hallinta ja kehittäminen tärkeä osa 
liiketoiminnan kehittämistä

Telecommunications 
college, Sonera 
Business school

- - -

Tamfelt
keski-ikä

41,
ikäjakauma
diagrammi

- - koulutusmenot -
sairauspoissa

olot 5,1%

työkyvyttömyys 
eläkekulut, 

sairauskulut, 
muu työkykyä 
ylläpitäväja 

kehittävä 
toiminta

Yksilöominaisuuksista ja niiden kehittämisestä raportoidaan henkilöstö vahvuutta enemmän. 

Iästä, osaamisesta ja koulutuksesta kertoi neljä kyseisestä viidestä yrityksestä. Sen sijaan 

sukupuolijaottelu- tai koulutustaustaerittelyn tekee vain kaksi kyseisestä viidestä yrityksestä. 

Sairauspoissaolot ilmoitti ainoastaan Tamfelt. Tunnuslukujen pohjalta voidaan sanoa, että 

raportointi on enemmän osaamispainotteista: Työkyvystä raportoivat vain 

henkilöstötuloslaskelman tehneet yritykset, joiden henkilöstötuloslaskelmista oli työkykyyn 

liittyvä kuluerä. Lisäksi Sampo esitti diagrammi-indeksin koetusta stressistä.
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Työyhteisöstä ja sen tilaan liittyvistä toimenpiteistä kerrottiin, sen sijaan näillä osa-alueilla 

saavutettuja tuloksia esiteltiin vähemmän. Huomattavaa on eniten lauseita, vähiten numeerista 

tietoa, esittäneiden Almamedian ja Soneran laajempi esitys tällä henkilöstövoimavarojen osa- 

alueella. (Taulukko 9.19)

Taulukko 9.19. Työyhteisö

työn sisältö henkilösuhteet
ilmapiiri kommunikaatio työtyytyväisyys palkkaus innovaatio

Alma
Media

henkilöstö 
tehtäväryhmit- 
täin eriteltynä, 

urakierto 
mahdollisuudet 

hyvät

-

johdon ja
luottamushenkilöiden 

kokoukset, konsernin yt- 
ryhmä,

hallintoneuvostossa 3 
henkilöstön edustajaa

kehityskeskuste
luja kävi vuoden 

aikana 45% 
henkilöstöstä

jokainen 
liiketoimintaryh 
mä määrittelee 

itse kannustavan 
palkkauksen 

ehdot

aloite
toiminta

Nokian
Renkaat

elinikäisen
oppimisen
ohjelma,
työpajat

- - ilmapiiri-indeksi
tulospalkkauksen 

periaatteet ja 
kulut eritelty

aloitteita
keskim.

12/henkilö,
eniten

aloitteita
Suomessa
1996-1999

Sampo
tyytyväisyys 

työhön 79,4%, 
indeksi neljältä 

vuodelta

tyytyväisyys 
esimieheen 
indeksi 4 
vuodelta

tiedonkulku kohentunut 
6,5%

ilmapiirimittauk
sen tulokset 4 
vuoden ajalta

- -

Sonera
henkilöstö 

tehtäväryhmit- 
täin eriteltynä

esimiestyössä
kehittämis

tarvetta
- ilmapiiritutkimus

lähtöhaastattelu

palkkausjärjestel
mät ottavat 
huomioon 
tehtävien 

vaativuuden ja 
henkilön teot, 

tulospalkkio max 
6% palkasta

uusista
palveluista,

kuten
Sonera
Zedistä
paljon
tekstiä

Tamfelt - - -
ilmapiirimittaus 
tehty, ei eritelty 

tuloksia

tulospalkkio-
kulut

panostus
työmenetel

mien
kehitykseen
mahdollisti
henkilöstö

määrän
vähennyksen

Jaottelu Ahosen mallin mukaisesti paljastaa sen, että mahdollisesti epämieluisaa tietoa 

paljastavia henkilöstötunnuslukuja liittyen poissaoloihin, ylitöiden määrään, 

sairaspoissaoloihin tai ilmapiiriin ei mielellään raportoida. Henkilöstötuloslaskelman tehneet, 

henkilöstötilinpäätösajattelua soveltavat Nokian Renkaat ja Tamfelt eivät erityisesti erottuneet 

muista ko. jaottelulla muutoin kuin tuloslaskelmassa ilmoitettujen ylitöiden, alinhankintana 

tehtyjen töiden, terveys- ja työkyky kohtien osalta. Ahosen jaottelua ei siis noudateta 

kirjaimellisesti, mutta yleisesti ottaen annetut tunnusluvut sijoittuivat tähän 

henkilöstötilinpäätökseen liittyvään jaotteluun hyvin ja tietoa eri ulottuvuuksista oli tarjolla.
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9.3.3 Scandia Navigatorin 1994 mukainen jaottelu

Scandian ensimmäisessä julkaistussa vuoden 1994 IC-raportissa raportoitiin henkilöstöstä ja 

sen tilasta ilmoittamalla työntekijöiden määrä, vaihtuvuus, palvelusvuosien keskiarvo, 

koulutuskustannukset ja aika koulutuksessa. Myöskin selvitettiin johdon määrä ja naisten 

osuus johtajista, henkilöstön keski-ikä ja alle 40-vuotiaiden osuus koko työvoimasta. Tämän 

lisäksi oli määritetty ja mitattu johtajuus-, motivaatio- ja valtuutusindeksi (empowerment). 

Valtuutusindeksin osatekijäinä olivat motivaatio, tuki organisaatiolta, laatuvaatimusten 

tiedostaminen, kyvykkyys ja vastuu suhteessa auktoriteettiin toimia. (Edvinsson & Malone 

1997,131-133)

Viiden eniten raportoineen yrityksen antamia tietoja tarkastellaan seuraavassa suhteessa 

siihen, miten yritykset ovat raportoineet näistä em. ulottuvuuksista. Samalla katsotaan, voiko 

tämän tiedon perusteella päätellä seuraavatko ne Intellectual Capital -ajattelua 

raportoidessaan. Kyseiset ulottuvuudet valittiin sen vuoksi, että ne sopivat kaikkien eri 

toimialojen toimijoiden käyttöön. Jaottelun tulokset on esitetty taulukossa 9.20.

Erityisiä indeksejä kyseisestä viidestä yrityksestä esitti vain Sampo ilmapiirimittauksensa 

tuloksista. Näiden on katsottu vastaavan Scandian mallin indeksiajattelua. Valtuutus -kohta 

on tulkittu tarkottavan tyytyväisyyttä työhön. Väljästä tulkinnasta huolimatta taulukko jää 

varsin tyhjäksi: esimerkiksi naisjohtajien osuutta ei erittele yksikään yrityksistä, 

koulutuksessa käytetyn ajan kertoo vain Alma Media ja palvelusvuosien keskiarvon julkistaa 

vain Tamfelt. Henkilöstötuloslaskelmaan nojaavia tietoja vuosikertomuksessa julkaissut 

Nokian Renkaat ei pärjännyt tässä jaottelussa. On toki huomattava, että sen erikseen 

julkaisemaan 40 sivuista erillistä henkilöstöraporttia ei läpi käyty tutkimusta varten. Paljon 

sanallista tekstiä tuottanut Sonera sen sijaan oli selvästi paras tällä jaottelulla. Lause 

”Kompetenssien ja tiedon johtaminen ovat konsernin menestystekijä jatkossakin, sillä 

osaaminen ja henkinen pääoma ovat muita kilpailutekijöitä vaikeammin kilpailijoiden 

kopioitavissa” Soneran vuosikertomuksessa kertookin, että yrityksen johdossa ollaan tuttuja 

henkisen pääoman käsitteen kanssa.
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Taulukko 9.20. Scandia 1994 mallin mukainen raportointi

Alma Media Nokian
Renkaat Sampo Sonera Tamfelt

johtajuus - - tyytyväisyys
esimieheen

esimiestyötä seurataan 
ilmapiirimittauksissa -

motivaatio - - tyytyväisyys omaan 
työhön 79,4%

hyvin motivoituneita 
ilmapiiritutkimuksen mukaan -

valtuutus - - omaan työhön 
tyytyväisiä 79,4 %

soneralaiset ovat poikkeuksellisen 
sitoutuneita työhönsä, sekä 

kehittymis ja kehittämishaluisia
-

vaihtuvuus 6 - 4 rekrytoidut ja lähteneet diagrammi 7,6
palvelu- 

vuosien ka. - - - - 13

koulutuskust 7,6 milj.mk
3,4%

liikevaih
dosta

- 10% palkasta 2943000

aika
koulutuk

sessa
2 päivää - - - -

alle 40v
osuus

ikäjakauma
diagrammi -

kolmannes 1999 
työsuhteen 

aloittaneista alle 30v
ikäjakauma-diagrammi ikäjakauma-

diagrammi

keski-ikä - - 43,5 - 41

johdon
määrä

johtoja 
ylimmän 

toimihenki
löt 14%

- - 2% hlöstöstä -

naisjohtajat - - - - -

Päätelmänä siis tästä ja edellisestä luvusta se, että henkilöstötuloslaskelman tehneet Tamfelt ja 

Nokian Renkaat katsotaan noudattavan henkilöstötilinpäätöksen periaatteita ja Sonera 

puolestaan henkisen pääoman -ajattelua. Sen sijaan Alma Median ja Sammon kohdalla 

jaottelu on vaikeampaa; selkeää suuntausta ei kummankaan raportoinnista ole havaittavissa.

9.4 Haastattelujen tuloksista

Haastattelujen tavoitteena oli selvittää, miksi yritykset raportoivat henkilöstöstään ja mitkä 

sidosryhmät ovat kiinnostuneita henkilöstöinformaatiosta, sekä vaikuttaako lisääntynyt 

ulkomaalaisomistus ja sen myötä aktivoitunut omistajuus yrityksiltä vaadittavan 

henkilöstöraportoinnin määrään. Tutkimusta varten oli tarkoitus haastatella sähköpostitse 

viiden tutkimuksen rajausten mukaan parhaan henkilöstöinformaatiota tarjoavan yrityksen 

henkilöstöraportoinnista vastaavia ja kutakin yritystä seuraavaa analyytikkoa. Analyytikot 

valittiin tarkoituksella eri pankkiiriliikkeistä mahdollisimman laajan käsityksen saamiseksi.
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Henkilöstön edustajilta ja analyytikoilta kysyttiin asioita hieman eri näkökulmasta. 

Haastatelluille lähetetty kirje on oheistettu tutkielman liitteeksi yksi (1) ja kysymykset 

henkilöstön edustajille ja analyytikoille löytyvät tutkielman liitteestä kaksi (2).Haastattelu 

saatiin lopulta yhteensä kolmelta yrityksen edustajalta ja neljältä analyytikolta. Näitä olivat 

Alma Median Ritva Sallinen, Nokian Renkaiden Heli Lallukka ja Sammon Hanna Louanto. 

Analyytikoista vastasivat Ari Lampinen Opstockista, Roland Möller Merita Pankkiiriliikkestä, 

Hannu Nyman Conventumista ja Lauri Sillantaka Camegiesta. Soneran ja Tamfeltin edustajat 

eivät puhelimitse annetuista lupauksista ja pyynnöistä huolimatta löytäneet kahden kuukauden 

aikana aikaa vastata kysymyksiin.

9.4.1 Yritysten edustajien haastatteluista

Ketkä tietoa tarvitsevat ia minkaläista tietoa halutaan?

Yritysten edustajilta kysyttiin aluksi mitkä sidosryhmät ovat kiinnostuneita 

henkilöstötiedoista, vaaditaanko tietoja ja minkälaista tietoa halutaan. Samalla tiedusteltiin 

yritysten edustajien mielipidettä sijoittajien reagoinnista henkilöstö tietojen julkaisuun.

Nokian Renkaiden Heli Lallukka tiivisti henkilöstötietojen tarpeellisuuden eri sidosryhmille 

seuraavasti:

Henkilöstötiedon voidaan sanoa kiinnostavan yrityksen kaikkia sidosryhmiä, tosin tiedonintressit ovat erilaisia. 

Tiivistäen keskeisiä tiedonintressejä voi luonnehtia seuraavasti:

- Henkilöstö: oman osaamisen kehittymisen mahdollisuudet ja henkilöstön hyvinvoinnin kuuluminen yrityksen 

strategisen päätöksenteon piiriin. Organisaation nykytilan kuvaus, joka antaa pohjaa tulevaisuuden 

suunnittelulle

- Henkilöstöhallinto: henkilöstöinformaation kerääminen kehittämistoimenpiteiden perustelun pohjaksi

- Omistajat ja sijoittajat: millaiselle pohjalle yrityksen tuloskehitys rakentuu

- Ammattijärjestöt ja muut yhteistyötahot: edunvalvontaan liittyvät asiat ja niiden kehitys

- Asiakkaat: toiminnan pitkäjänteisyys ja kilpailukyky tulevaisuudessa

- Alihankkijat ja rahoittajat: keskeisestä tuotantotekijästä eli henkilöstöstä huolehtiminen 

ja yrityksen maksukyvyn ja talouden kehittymisen arviointi tältä pohjalta

- Työsuojeluorganisaatio: toiminnan ennakointi

Henkilöstöraportti toimii siis myös yrityksen sisäisen ohjausjärjestelmän osana!
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Näihin henkilöstöstä kiinnostuneisiin ryhmiin Sammon Hanna Louanto lisäsi vielä kilpailijat.

Louanto eritteli tarkemmin, mitä henkilöstöön liittyviä tietoja eri sidosryhmät toivovat. Näitä 

olivat esimerkiksi koulutustausta, henkilöstön kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet, 

ikäjakauma, hyvinvointi ja työkyky sekä niiden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tähtäävät 

toimenpiteet. Tähän hän lisäsi, että haluttaisiin nykyistä tarkempaa ja yksilöidympää tietoa.

Sijoittajien ja analyytikoiden sanottiin olevan kiinnostuneita johdon pätevyydestä, yhtiön 

resursseista ja niiden riittävyydestä kasvupaineissa, osaamisen tasosta ja siihen 

panostamisesta. Lisäksi eettisin perustein päätöksiä tekevien sijoitusrahastojen katsottiin 

myös olevan kiinnostuneita henkilöstötiedoista. Myös erilaisten viranomaistahojen ja 

esimerkiksi vakuutusyhtiöiden sanottiin pyytävän henkilöstöön liittyviä tietoja.

Miksi tietoja julkaistaan

Syyt henkilöstötietojen julkaisuun ovat haastattelujen mukaan kaksijakoiset: Toisaalta tietojen 

julkaisu suuntautuu yrityksen sisälle. Henkilöstöraportin julkaisemisen kiteyttää ja selkiyttää 

asioita yritykselle itselleen tukien kokonaiskuvan muodostumista kaikista organisaation 

kehityshankkeista. Raportin välityksellä koko henkilöstö saadaan tietoisiksi organisaation 

nykytilasta ja analyyttista keskustelua yhtiön sisällä pidetään yllä.

Toisaalta tietojen julkaisu suuntautuu ulkomaailmaan. Raportin avulla pystytään tarjoamaan 

sijoittajille ja muille sidosryhmille selkeää lisäinformaatiota yrityksestä. Raportti on osaltaan 

muita kanavia tukeva keino tavoittaa osaavaa ja innokasta henkilöstöä, ja sen avulla 

houkutellaan parhaat työntekijät alalta hakeutumaan yrityksen palvelukseen. Yleisellä tasolla 

avoimuuden periaate katsottiin tärkeäksi motivaatioksi tietojen julkaisuun.

Yhden kyllin korkealla olevan asiasta innostuneen myönnettiin saavan paljon aikaan, mutta 

tyhjentävänä syynä tiedon julkaisuun ei katsottu yhden henkilön päättäväisyyden riittävän.

Vuosikertomuksen katsottiin yksimielisesti olevan oikea paikka tietojen julkaisuun: se mitä 

informoidaan vuosikertomuksessa kertoo myös siitä, mitä yrityksessä arvostetaan ja mille
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toiminta perustuu. Henkilöstöasioiden raportoiminen vuosikertomuksessa miellettiin 

tietoiseksi valinnaksi, jolla viestitetään yrityksen arvon koostuvan muustakin kuin fyysisestä 

pääomasta. Muina kanavina mainittiin mm. henkilöstölehdet ja asioiden käsittely sisäisesti eri 

tasoilla. Tietojen jatkuvuus sekä vertailukelpoisuus ja riittävä yhdenmukaisuus alan sisällä 

koettiin tärkeiksi, mutta haastaviksi tekijöiksi.

Yritysten edustajien mielipiteet suomalaisten pörssiyhtiöiden henkilöstötiedon julkaisun 

vähyyteen vaikuttavista tekijöistä olivat melko yksimieliset. Tietojen keräämisen työläyden ja 

IT-järjestelmien puutteellisuuden miellettiin vaikuttavan julkaistujen tietojen määrään. Myös 

velvotteiden puuttumisen ja pelon ”negatiivisten” asioiden paljastumisesta kilpailijoille 

epäiltiin yleisellä tasolla suomalaisissa yrityksissä vaikuttavan tietojen julkistamiseen.

Tietojen keräämisen työläydestä yrityskohtaisesti oli erilaisia mielipiteitä. Lallukan mukaan 

tiedon keruu ei ole vaikeaa: suurin osa henkilöstötilinpäätöstä varten tarvittavasta datasta 

kertyy kuukausittaisen johdon kokousraportoinnin sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän 

kautta ja toisaalta vuosittain tehtävistä ilmapiiriä ja sisäistä asiakastyytyväisyyttä koskevista 

kyselyistä. Kun henkilöstötilinpäätös on laadittu, suurin osa informaatiosta on koottuna, eikä erillisiä 

kyselyitä tarvitse laatia. Toisaalta Alma Median Ritva Sallisen mielestä tietoa ei ole helppo 

kerätä, sillä perinteet, tilastot ja työkalut puuttuvat. Raportointiin liittyvät tekijät riippuvatkin 

lopulta yksittäisten yritysten omista heikkouksista ja vahvuuksista: yrityksen vakiintuneista 

toimintatavoista ja -ympäristöistä.

Henkilöstötilinpäätöksen, -tuloslaskelman ja -taseen katsottiin olevan kohtalaisen tunnettuja 

termejä, jotka esiintyvät puheissa, joskin niiden epäiltiin olevan suurelle yleisölle 

tuntemattomia. Huomautettiin toisaalta myös termien liiasta muodollisuudesta ja kankeudesta.

Tulevaisuuden näkymistä

Yritysten edustajat olivat yksimielisiä henkilöstöinformaation julkaisun tulevaisuuden 

näkymistä: henkilöstöinformaation julkaisua lisätään ja suositukset yhteinäisempään 

raportointiin tulevat. Raameja ja yleistä asian ymmärtämistä tarvitaan. Lainsäädäntöä 

henkilöstötietojen julkaisun tehostamiseksi ei kuitenkaan kannatettu.
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"Todennäköisesti henkilöstöön, organisaatioon, osaamiseen, eettisyyteen, ympäristöön yms. liittyvän 

informaation julkaiseminen tulee kasvamaan, sillä tietoyhteiskunnassa on kasvavat paineet avoimuuteen ja 

ihmiset ovat tottuneet odottamaan läpinäkyvyyttä mitä erilaisimmilla prosesseilta. Halutaan esimerkiksi tietää, 

millaisen prosessin tuloksena yrityksen rekrytointipäätökset syntyvät. ”

Heli Lallukka, Nokian Renkaat

Ulkomaalaisomistuksen sanottiin Sammossa vaikuttavat henkilöstötietojen määrään, tietoja 

henkilöstöstä toivotaan. Alma Mediassa vaikutuksesta ei ole kokemusta, mutta lähinnä 

sijoitusanalyytikoiden ja hallituksen ruotsalaisten jäsenten sanottiin joskus kyselevän aiheesta.

Itsekriittisyys on aina tarpeen raporttia laadittaessa ja julkaistavia tietoja mietittäessä 

uskottavuuden säilyttämiseksi. Kuten Nokian Renkaiden edustaja toteaa
"Toisaalta raportti saattaa jossakin tapauksessa välittää liiankin positiivisen kuvan yrityksestä ulospäin. Siihen 

on koottu kaikki se mikä on valmista ja missä on onnistuttu. Todellisuudessa organisaatiossa on aina myös 

paljon parannettavaa ja kehitettävää ” Heli Lallukka, Nokian Renkaat

9.4.2 Analyytikkojen haastatteluista

Yrityksen omistajat ja sijoittajat laittavat rahansa likoon yritykseen saadakseen 

kilpailukykyisen voiton. Heidän intresseissä on saada yrityksestä monipuolista tietoa, jonka 

perusteella he voivat arvioida yrityksen tulevaa toimintaa; tulevien vuosien tulosta, markkina- 

arvoa ja kasvua. Analyytikkonäkökulmaa tutkineen Erosen (1998, 36)

analyytikkohaastattelujen tuloksena oli näkemys siitä, että on tärkeää antaa tietoa eri 

henkilöstöryhmiä koskevana, sillä suuri vaihtuvuus johtotasolla tai operatiivisen henkilöstön 

keskuudessa viestii yrityksestä erilaisia asioita. Erosen tutkimuksen mukaan myös standardeja 

kaivattiin ja yhteistoiminnasta kertovien ilmapiiritutkimusten tuloksien sanottiin kiinnostavat 

sijoittajia. Samoin tutkimuksen mukaan toivottiin lukujen lisäksi taustojen selvittämistä; pieni 

vaihtuvuus kun voi kertoa myös siitä, etteivät työntekijät saa muualta työtä

Tämä tutkimuksen tulokset olivat osittain ristiriitaisia Erosen tutkimukseen nähden. 

Haastateltujen analyytikkojen vastaukset sijoittajien kiinnostuksesta ja reagoinnista 

henkilöstötietoihin olivat hyvin yksimieliset: eivät yleensä [pyydä tietoa henkilöstöstä], eivät 

juurikaan [ole kiinnostuneita], kiinnostus on vähäistä, eivät ole [kiinnostuneita]. 

Kiinnostuksen kohteena otettiin esille ainoastaan konsulttitoimistojen ja tietoteollisuuden



93

yhtiöiden henkilöstöstä kertovat tiedot. Isojen perusteollisuuden yrityksien 

henkilöstöinformaatiosta ei olla kiinnostuneita, joskin tietoa saatetaan käyttää taustatietona: 

kiinnostusta herättää ainoastaan esimerkiksi suuri vaihtuvuus merkkinä siitä, että 

yrityskulttuurissa on jotain pielessä, sekä ylimpään johtoon ja liiketoimintaryhmien johtajiin 

liittyvät tiedot.

Myöskään haastatellut eivät yhtä poikkeusta lukuunottamatta juurikaan käytä henkilöstöstä 

julkaistuja tietoja yrityksen arvoa määrittäessään. Tämä poikkeus oli Merita pankkiiriliikkeen 

Roland Möller:

"Osaamisyrityksessä pyrin muodostamaan itselleni kvalitatiivisen käsityksen siitä että henkilöstöstä 

huolehditaan riittävän hyvin jotta massapakoa ei tapahtuisi. Kuitenkin optioiden, jos niitä on, nykyarvo on 

yleensä tärkeämpi motivaattori kuin yhtiön ilmottamat pehmeät asiat kuten koulutusohjelmat, rotaatiot jne ”

Myös Opstockin Ari Lampinen myösi, että arvioitaessa yrityksen pitkän tähtäimen toimintaa 

henkilöstötietojen seuranta tuo positiivista lisä-arvoa.

Henkilöstötiedon määrän riittävyydestä ja julkaisusta oli kaksijakoisia mielipiteitä. Toisaalta 

katsottiin, että tietoa on riittävästi tarjolla, vuosikertomus on oikea paikka kertoa 

henkilöstöasioista ja 1-2 sivua tietoa riittää. Huomautettiin jopa, että ainakaan erillistä 

henkilöstöraporttia ei tarvita. Toisaalta tuli esiin tiedon tarve jopa osavuosikatsauksissa: 

esimerkiksi konsulttiyhtiön keskimääräinen koulutukseen käytetty tuntia/päivä voi kertoa 

yhtiön tilasta jotain jo osavuositasolla.

Lisäksi tietojen riittävyydestä ja johdon roolista tiedon suodattajana on myös hyvin 

kriittisiäkin näkemyksiä:

"Pehmeät" henkilöstötiedot ovat yleensä toissijaisia. Perusoletus on, että asiat ovat riittävät hyvässä kunnossa, 

ja tämän pyrin varmistamaan. Jos hommat ovat rempallaan, yhtiö ei myöskään tietenkään asiaa paukuttele, 

joten julkisen informaation relavanssi arvonmääritykseen on heikko. Konsulttiyhtiöt, jotka ovat organisaation ja 

henkilöstön yhteenlasketun osaamisen ja kokemusen summa, ovat melko heikkoja informojia, mikä on 

nurinkurista ”. Roland Möller, Merita Pankkiiriliike Oy

"vuosikertomus (=yrityksen johto) ei ole luotettava väylä selvittää henkilöstön tilaa, koska siellä pitää olla 

faktoja. Luotettavampi on esimerkiksi joku henkilöstölehti, jossa pitäisi olla haastatteluja"

Lauri Sillantaka, Carnegie Oyj
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Mitä tietoja toivotaan

Mitä tietoja analyytikot sitten toivovat henkilöstöstä julkaistavan? Haastattelujen pohjalta 

halutaan selkeitä sekä ei-rahamääräisiä ja rahamääräisiä lukuja. Esiin tulivat palkkatiedot, 

poissaolot, sairastavuus, koulutusmarkat, paljonko aikaa käytetään koulutukseen, ikärakenne, 

tunnuslukuja optio-ohjelmista sekä markkina-arvo euroa/nettikonsultti. Lisäksi toivotaan 

tietoa johtajien palkoista ja johdon optio-oikeuksista.

Henkilöstöryhmäjaotteluita, esim. asiantuntijat, tutkijat, hallinto, myynti, toivottiin overhead- 

tason määrittämiseen: mitä enemmän lisäarvoa tuottavaa henkilöstöä on, sen parempi (eli 

operatiivisten työntekijöiden osuus on pieni). Jaottelun yhteydessä tosin jälleen mainittiin, että 

tietoja kaivataan vain it-yrityksistä ja konsulttitoimistoista. Näihinkään tietoihin eivät kaikki 

kuitenkaan varauksetta suhtaudu, sillä ”niitäkin johto voi loppujen lopuksi luokitella miten 

haluaa ”.

Lisäksi huomautettiin, että henkilöstötietoja käytetään joka tapauksessa vain taustatietoina.

Henkilöstötilinpäätös, henkilöstötuloslaskelma ja -tase tai Intellectual Capital -ajattelumalli 

eivät olleet myöskään analyytikoiden mielestä tunnettuja, eikä niihin oltu syvennytty 

tarkemmin. Termi return on human capital tuli esiin yhdessä haastattelussa perässään 

huomautus, että sen mittaus on käytännössä mahdotonta riittävän tarkasti ja ettei epätarkoilla 

mittauksilla ole merkitystä.

Tulevaisuuden näkymistä

Henkilöstöraportoinnin tulevaisuudennäkymistä oltiin melko yksimielisiä. Asiaa pidettiin 

sijoittajille toissijaisena eikä raportoinnin uskottu lisääntyvän. Lainsäädäntöä ei kenenkään 

mielestä aiheeseen tarvita. Vain Lampinen epäili, että tulevaisuudessa raportointia kehitetään 

niin, että jokin taho (pankit, vakuutuslaitokset sopivat keskenään, liitot ) tekee suositukset 

raportoinnin sisältöön ja standardit tunnuslukujen laskentakaavoiksi. Myöskään 

ulkomaalaisten institutionaalisten sijoittajien ei katsottu olevan kiinnostuneita 

henkilöstötiedoista, muuten kuin korkeintaan konsulttiyritysten kohdalla. Muun muassa
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suurten keski-eurooppalaisten sijoittajien huomautettiin olevan konservatiivisia, joten heidän 

ei uskota lähtevän mukaan ”skandinaavien ja jenkkien muotivillityksiin”

Hannu Nyman tiivisti tyhjentävästi koko analyytikko haastattelujen tulokset kommenttiinsa

" Sijoittajan näkökulmasta siihen [henkilöstöstä kertovaan] tietoon ei ole tarvetta, paitsi sellaisissa yrityksissä, 

joissa henkilöstö on aidosti "yrityksen tärkein voimavara". Tällaisia ovat lähinnä asiantuntijayritykset 

(investointipankit, insinööritoimistot, mainostoimistot, nettikonsultit, softat aiot)... Kuten huomaat vastauksistani, 

henkilöstön tila ei juuri kiinnosta sijoittajia ainakaan minun havaintojeni mukaan. Pidän puheita 

henkilöstötilinpäätöksistä enemmänkin alan konsulttien puheina. Toisaalta sellaisten asiantuntijayritysten, joille 

tuotekehitys tai muu asiantuntijatyö on erittäin tärkeätä, arviointiin vaaditaan tietoa henkilöstöstä, tai ei siitä 

haittaakaan ole. Eli näen kysymyksen hyvin kaksijakoisena: asiantuntijayritykset vs. muut. ”

Hannu Nyman, Conventum
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10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Yrityksen tulevaisuuden tuloksentekokykyä ei voida enää nykyisessä tietointensiivisessä 

maailmassa arvioida edellisten vuosien tulosten ja investointien perusteella. Pystyäkseen 

määrittämään yrityksen nykyarvon ja arvioimaan tulevaisuuden voittoja sijoittajan on saatava 

perinteisen lakisääteisen vuosikertomuksen ja osavuosikatsausten ylittävää informaatiota. 

Yrityksen tulevaisuuden menestyksestä vastaa sen henkilöstö osaamisineen, tietoineen ja 

kykyineen. Näin ollen on perusteltua olettaa yritysten julkistavan eriteltyä tietoa tämän 

voimavaransa tilasta ja kehityksestä sijoittajien saataville.

Tutkielmassa on käsitelty yritysten julkaisemaa henkilöstöinformaatiota pääosin sijoittajan 

näkökulmasta. Aluksi tarkasteltiin yritysten henkilöstöraportoinnin taustaa, eri koulukuntia ja 

käsitteistöä. Seuraavaksi tuotiin esiin kaksi vuosikertomuksissa julkistettua mallia 

henkilöstötiedon julkaisuun: henkilöstötilinpäätös ja Intellectual Capital -ajattelumalli. 

Teoriaosan avulla pyrittiin esittelemään esimerkkejä ja malleja henkilöstöraportointiin ja näin 

luomaan perustaa empiirisen osan ymmärrykselle.

Yritysten julkaisemaa henkilöstöraportointia tarkasteltiin analysoimalla vuosikertomuksia 

vuodelta 1999. Tarkoituksena oli selvittää millä tavalla ja miten paljon yritykset saattavat 

tietoa ulkopuolisten tahojen tietoon, minkälaiset yritykset tietoa julkaisevat, sekä 

hyödynnetäänkö tätä tietoa. Tutkielman johdantoluvussa määriteltiin neljä keskeistä 

kysymystä, joihin tutkielman empiirisen osan perusteella pyritään löytämään vastauksia. 

Yhteenvedon aluksi näihin kysymyksiin vastataan tutkimusosassa saatujen havaintojen 

perusteella. Sen jälkeen pohditaan henkilöstöraportoinnin määrään vaikuttavia syitä ja 

tekijöitä ja lopuksi esitetään kehitysideoita yritysten henkilöstöraportointiin.



97

10.1 Vastauksia tutkielmassa asetettuihin kysymyksiin

(1) Kuinka moni suomalainen pörssiyritys tarjoaa henkilöstöinformaatiota 

vuosikertomuksessaan?

Tutkielman rajausten mukaan yhteensä 62 Helsingin arvopaperipörssin päälistalla 31Л2Л999 

noteeratusta 105:stä yrityksestä julkaisi vuosikertomuksessaan lain vaatimukset ylittävää 

henkilöstötiedoksi laskettavaa informaatiota. Kvantitatiivista informaatiota henkilöstöstään 

julkaisi 54 yritystä. Enemmän kuin kaksi numeerista tietoa antoi jo kuitenkin huomattavasti 

vähemmän yrityksiä, 36 kappaletta, ja enemmän kuin viisi numeerista tietoa enää 23% 

yrityksistä.

Yleinen kehityssuunta näyttää olevan kohti henkilöstötietojen julkaisun lisääntymistä. 

Rautavaaran (1999; 80-81) tutkimuksen mukaan vapaaehtoisia henkilöstötietoja julkaisi 

Suomessa vuonna 1997 31% pörssiyhtiöistä ja vuonna 1998 luku oli kasvanut jo 48%:iin. Jo 

lakisääteisyyden ylittäviä kvantitatiivisia tietoja julkaisevien yritysten määrästä, 51%, 

huomataan, että henkilöstöinformaation julkaisu on hieman kasvanut edellisvuosista.

(2) Kuinka paljon informaatiota henkilöstövoimavaroista tarjotaan? Onko annettu tieto 

kvantitatiivista vai kvalitatiivista? Mistä aiheista raportoidaan? Onko löydettävissä 

henkilöstötilinpäätös- tai Intellectual Capital -teorioiden mukaista jaottelua?

Tiedot henkilöstöstä julkaistiin useimmin sanallisessa muodossa: Keskimäärin tietoja antaneet 

yritykset julkaisivat 8,6 tietoa henkilöstöstään kvantitatiivisten tietojen keskiarvon ollessa 5,1. 

Tiedot julkaistiin tyypillisimmin erillisillä henkilöstösivuilla: Näin teki 71 prosenttia 

yrityksistä.

Rautavaaran (1999, 81) mukaan vuosina 1997-1998 yritykset julkaisivat useimmiten tietoja 

henkilöstön ikärakenteesta, osaamisesta ja vaihtuvuudesta. Vuonna 1999 useimmin 

raportoidut aiheet olivat koulutus ja siihen käytetyt resurssit, palkkaus, ikä ja 

rekrytointitoimet. Vähiten julkaistiin tietoja poissaoloista, henkilöstön aktiivisuudesta ja 

aloitteista, eläköitymisestä ja henkilöstön jakautumisesta eri kansallisuuksiin.
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Henkilöstötilinpäätös -ajattelun mukaisen henkilöstötuloslaskelman julkaisi vuonna 1998 

kaksi yritystä, vuonna 1999 luku oli noussut kolmeen. Henkilöstötasetta ei ollut tehnyt 

yksikään yritys. Sen sijaan henkilöstötilinpäätöksen henkilöstökertomusosaan kiinteästi 

kuuluvia rahamääräisiä tunnuslukuja julkaistiin enemmän. Henkisen pääoman mukaista 

aineettoman varallisuuden erittelyä ei ollut tehnyt yksikään yritys, eikä omia osaamista 

kuvaavia tunnuslukuja oltu juuri kehitetty. Myöskään Edvissonin ja Matonen (1997, 134-136) 

ideaa erilaisissa työsuhteissa olevien määristä ja tiedoista näin eritellyistä ryhmistä ei oltu 

otettu vastaan: Vain 33 prosenttia vähintään kolme kvantitatiivista tietoa tuottaneista 

yrityksistä ilmoitti osa-aikaisten tai määrä-aikaisten työntekijöidensä määrän tai osuuden, eikä 

tietoja oltu eritelty näitä ryhmiä koskeviksi.

Empiirisen osan perusteella voidaankin sanoa, että suomalaisten pörssiyhtiöiden julkaisema 

henkilöstöinformaatio on niin vähäistä, ettei niiden henkilöstöraportoinnin voida katsoa 

noudatttavan kumpaakaan teoriaosassa tarkemmin käsiteltyä teoriamallia. Sen sijaan työkyky

jä osaamislinjojen mukaan tarkastellessa voidaan huomata osaamisen ja kouluttamisen 

painottuvan raportoinnissa työkykyyn liittyvien aiheiden jäädessä vähemmistöön. Erillisiä 

henkilöstökertomuksia ei myöskään tehdä: erillisen henkilöstökertomuksen julkaisi 

ainoastaan Nokian Renkaat.

(3) Onko parhaiten raportoiville yrityksille löydettävissä yhteinen, selittävä tekijä? 

Selittävätkö yrityksen koko tai arvomaailma henkilöstöinformaation tarjonnan laajuutta? 

Vaikuttaako lisääntynyt ulkomaalaisomistus ja omistajuuden aktivoituminen julkaistun 

henkilöstöinformaation määrään?

Toimialoittain tarkasteltuna on löydettävissä yhtäläisyyksiä henkilöstötietoja julkaisevien 

kesken. Pörssin mukaisen toimialajaottelun pohjalta päädyttiin yllättävään tulokseen; eniten 

raportoivien toimialojen joukossa oli paljon raskaan teollisuuden toimialoja. Innokkaimmin 

raportoivat vakuutusalan, kuljetus ja liikenne-, viestintä ja kustannus-,sekä metalli- ja 

metsäteollisuuden yhtiöt. Eniten tietoja yritystä kohti antoivat vakuutus, viestintä ja 

kustannus, muu teollisuus ja metsäteollisuus. Metsä- ja kuljetus ja liikennesektoreiden 

innokkuutta henkilöstöraportointiin voidaan kenties selittää sekä alojen vahvojen 

ammattiliittojen vaikutuksella - henkilöstöä ei voida unohtaa ja sidosryhmät vaativat tietoa -
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sekä toiseksi mahdollisien inhimillisistä virheistä johtuvien tapaturmien huomattavalla 

haitalla niin omistajille kuin tavallisillekin ihmisille.

Toimialana erottautui toisaalta myös sijoitus, johon kuuluvista yrityksistä yksikään ei 

julkistanut lakisääteisyyden ylittävää tietoa henkilöstöstään. Tätä voitaneen selittää yritysten 

henkilömäärän pienellä koolla (keskiarvo toimialalle 19 työntekijää per yritys). Myöskin 

monialayritykset erottautuivat joukosta; yksikään niistä ei pystynyt tarjoamaan yli kahta 

numeerista tietoa henkilöstöstään ja tarjottujen tietojen keskiarvo oli 0,2 henkilöstötietoa 

yritystä kohden. Tämä selittynee henkilöstön, työympäristöjen ja työtehtävien erilaisuudella ja 

hajaannuksella, jonka vuoksi henkilöstöraportointi saatetaan kokea työlääksi ja siitä saatavat 

hyödyt vähäisiksi.

Analyytikoiden haastatteluissa painottui tietointensiivisten yritysten henkilöstötietojen 

merkitys, joten varsinkin tietoliikenne ja elektroniikka -toimialan heikko raportointi: 59,1 

prosenttia ja 2,5 tietoa yhtiötä kohden, oli myös vastoin odotuksia. Eniten raportoivista 

viidestä yrityksestä, Alma Mediasta, Nokian Renkaista, Sammosta, Sonerasta ja Tamfeltista, 

vain Sonera kuuluu korkean teknologian tietoliikenne ja elektroniikka sektoriin.

Yrityksen koko muodostui henkilöstöinformaation julkaisua selittäväksi tekijäksi; mitä 

suurempi yritys, sitä todennäköisempää on tietojen julkaisu. Keskimäärin eniten tietoja 

julkaisivat suurimmat yli 10000 miljoonan euron yritykset. Samoin henkilöstömäärän mukaan 

tarkasteltuna suurimmat, yli 3000 henkilöstön yritykset olivat aktiivisimpia informaation 

taijoajia. Huomattavaa on kuitenkin, etteivät yksittäiset eniten tietoja henkilöstöstään tarjoavat 

raportoijat löydy suurimmista kokoluokista: Parhaat yksittäiset raportoijat olivat alle 500 

miljoonan euron ja 500-10000 työntekijän yrityksiä.

Koulutusmenonsa julkaisi niin harva yritys ja niin moninaisessa muodossa, että tarkastelu 

koulutusmenojen suuruuden mukaan oli mahdotonta. Sen sijaan arvojen julkaisu näyttää 

liittyvän kiinteästi sitoutumiseen henkilöstön huomioonottamiseen ja siitä raportoimiseen: 

Arvonsa julkaisseista peräti 83,9 prosenttia julkaisi myös tietoja henkilöstöstään.
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Ulkomaalaisomistuksen huomattiin olevan kiinteästi yhteydessä henkilöstön määrään eniten 

raportoivien yritysten joukossa, joten ulkomaalaisomistuksen määrää ei voi pitää itsenäisenä 

selittäjänä. Ulkomaalaisomistus näyttää kuitenkin keskimäärin olevan suurempi enemmän 

tietoja julkaisseiden yritysten joukossa: Kun kaikkien 105:n yritysten ulkomaalaiomistuksen 

määrä oli 31.12.1999 20,72 prosenttia, on se enemmän kuin viiden tiedon ryhmässä 28,67 

prosenttia. Haastattelujen avulla pyrittiin saamaan selvyyttä tästä syy- ja seuraus suhteesta eli 

investoivatko ulkomaiset sijoittajat mielummin paljon henkilöstötietoa tuottaviin yrityksiin, 

painostavatko ne tietoa antamaan vai löytyykö selitys vain siitä, että institutionaaliset 

sijoittajat sijoittavat mieluummin suuriin yrityksiin. Analyytikkojen haastattelut murskasivat 

näkemyksen, jonka mukaan ulkomaiset omistajat olisivat kiinnostuneita henkilöstötiedoista ja 

pyytäisivät niitä, mutta yritysten edustajien haastatteluissa tuli esille ulkomaisten omistajien 

kiinnostus henkilöstötietoihin. Selitys saattaa siis löytyä myös Huolman et ai:in (1999, 56) 

esittämästä corporate push -mekanismista, jolloin yritykset tekevät imagosyistä mitä 

kuvittelevat sijoittajien haluavan. Tutkimuksen pohjalta tästä on mahdotonta vetää 

johtopäätöstä; aiheen tarkempi tutkimus olisikin kiinnostava jatkotutkimuksen aihe.

(4) Käyttävätkö ammattimaiset sijoittajat julkaistua henkilöstöinformaatiota hyväkseen 

yrityksiä arvioidessaan?

Eri pankkiiriliikkeiden palveluksessa olevat analyytikot olivat yksimielisiä siitä, että 

henkilöstötietoja ei käytetä yritysten arvottamisessa, eivätkä sijoittajat reagoi julkistettuihin 

tietoihin. Yrityksen edustajistossa oli tähän eriäviäkin mielipiteitä. Perusteollisuuden yritysten 

henkilöstötiedot eivät analyytikkoja kiinnosta, ellei niissä ole jotain poikkeavaa, kuten suuri 

vaihtuvuus. Tietoyrityksien, varsinkin konsultti- ja ohjelmistoyrityksien henkilöstöstä sen 

sijaan toivottiin enemmän ja tarkempaa tietoa, jopa osavuosikatsaustasolla. Haastatteluista 

kävi ilmi, että tiedot henkilöstöstä parhaimmillaankin toimivat lähinnä taustalla yritystä 

arvioitavissa, mutta henkilöstön tilan selvitys pitkällä tähtäimellä katsottiin yrityksille 

edullisiksi. Optiojärjestelyjen ja johdon palkkaukset katsottiin tärkeimmiksi yrityksen 

henki löstötiedoiksi.

Johdon julkaisemiin tietoihin henkilöstöstä ei suhtauduta varauksemattomasti: epäilys tiedon 

oikeellisuudesta ja tarkkuudesta tuli esiin. Ylipäätänsä henkilöstötietojen julkaisua pidettiin
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pitkälti konsulttien kikkana, eikä henkilöstötilinpäätöksen tai Intellectual Capital:in termejä 

juurikaan tunneta.

10.2 Julkaistun tiedon määrään vaikuttavia tekijöitä

Miksi henkilöstötietojen julkaisu on näin vähäistä, vain reilu puolet Helsingin 

arvopaperipörssin päälistalla noteeratuista yrityksistä kertoo jotain henkilöstöstään ja vain 36 

yritystä 105:stä, 34% kertoo enemmän kuin viisi tietoa tai enemmän kuin kaksi 

kvantitatiivista tietoa. Sveibyn (1997, 196) mukaan yritykset eivät julkaise ja raportoi 

laajemmin aineettomaan varallisuuteen ja henkilöstöön liittyvistä tiedoista tilinpäätöksissään, 

koska 1) hänen mukaansa yritysanalyytikot eivät ole tottuneet tulkitsemaan aineettomaan 

varallisuuteen liityvää tietoa ja monet johtajat pitävät tietoja siten hyödyttöminä. 2) 

Henkilöstöinformaation paljastaminen saattaisi paljastaa liikaa yrityksen kilpailueduista. 3) Ei 

ole kehittynyttä teoriaa ja viitekehystä aineettoman varallisuuden mittaamiseen, avain 

indikaattoreiden kehitys on vaikeaa ja kallista ja luvut mahdottomia vertailtavia. Lisäksi 

Sveibyn mukaan yritys ei mielellään raportoi epäsuotuisia asioita, 4) mikäli suuri yleisö ja 

lainsäätäjät eivät sitä vaadi.

Mallia voitaneen soveltaa myös selittämään pelkästään henkilöstöinformaation julkaisua. 

Tutkielman perustella voi vetää johtopäätöksen, että ainakin kohta yksi koskien 

analyytikoiden tietojen tulkintaa pitää paikkansa. Analyytikot ovat kiinnostuneita karkeasti 

yleistäen vain tietoyritysten, lähinnä konsulttitoimistojen henkilöstöä koskevista asioista ja 

johdon palkoista. Perusteollisuuden henkilöstötiedot eivät kiinnosta. Tämä puolestaan on 

nurinkurista ottaen huomioon sen, että pääomaintensiiviset toimialat, kuten metsä-, metalli-ja 

energiateollisuudet olivat konsultti ja hi-tech yhtiöitä sisältävää tietoliikenne- ja energia 

sektoria innokkaampia tiedon julkaisijoita.

Tiedon siirtyminen kilpailijoille tuli esiin yhdessä yrityksen edystajan haastattelussa, mutta 

sitä ei tutkielman perusteella voi tulkita merkitseväksi syyksi. Henkilöstöinformaation 

julkaisun perinteet ja vakiintuneet käytännöt, tarvittava tietotekniikka ja vaivannäkö tietojen 

keräämiseen arveltiin yritysten edustajien taholta syyksi tiedon vähyyteen; malleja ja teorioita 

on valmiina. Henkilöstötilinpäätös ja Intellectual Capital kirjallisuutta on runsaasti ja mallien
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mukaan tehtyjä raportointeja löytyy ruotsalaisten yritysten vuosikertomuksista. Sen sijaan 

lakisääteisesti henkilöstöinformaation julkaisu on Suomessa täysin yrityksen oman harkinnan 

varassa, eikä suosituksia tunnuslukuihin tms. ole annettu.

Selvää on, etteivät vuoden 1997 henkilöstötilinpäätöksen saama julkisuus, lehtikirjoitukset, 

seminaarit ja yleinen keskustelu ole saaneet aikaan mitään räjähdystä julkaistujen 

henkilöstötietojen määrissä. Ei ainakaan Helsingin arvopaperipörssin päälistalla noteerattujen 

yritysten keskuudessa. Myöskään henkilöstötilinpäätökseen tai Intellectual Capital:iin liittyvät 

termit eivät ole yleisesti tunnettuja. Henkilöstötietojen julkaisijoita on kuitenkin ollut joka 

vuonna keskustelun jälkeen hieman enemmän.

Tutkielma paljasti myös sen, ettei ainakaan tilanpuutteeseen voi henkilöstötietojen julkaisun 

yhteydessä vedota. Jo nykyisellään yritykset ovat varanneet henkilöstölleen usein yhdestä 

kahteen sivua, eivätkä numerot vie paljon tilaa. Tamfelt, toiseksi eniten henkilöstötietoja 

julkaissut yritys 1999, oli varannut hallituksen toimintakertomuksessaan henkilöstölle 

yksikolmasosa sivua ja sivun verran liitetiedoista henkilöstötuloslaskelman sekä kahden 

diagrammin julkaisuun, vähemmän kuin moni muu. Haastatteluista kävi ilmi, että myös 

analyytikot toivovat tiedon olevan tiivistetty muutamaan sivuun.

10.3 Lopuksi

Henkilöstötilinpäätöksen tavoitteina mainittiin muun muassa se, että sen käsitteistö on 

määritelty niin, että sen tietoja voidaan määritellä vertailla muiden yritysten vastaaviin 

tietoihin (Ahonen 1998, 49) ja että jokainen yksilö löytää siitä itsensä (Kokko 1998). 

Tutkielman perusteella voidaan sanoa, että tähän ei Suomessa ole päästy. Tietojen 

vertailtavuus on lähes mahdotonta: Henkilöstöinformaatio on mitä erilaisimmissa muodoissa 

ja tietojen vähyyden vuoksi harvasta vuosikertomuksesta löytyy edes samoista perusasioista, 

kuten koulutusajoista ja kustannuksista kertovia lukuja. Myöskään on vaikea kuvitella 

työntekijöiden tunnistavansa itsensä muutamasta koko henkilöstöä koskevasta tiedosta. 

Informatiiviset vähän tilaa vievät taulukot, joissa eriteltäisiin samat perustiedot eri 

työntekijäryhmäkohtaisesti olisivat avuksi myös sijoittajille. Kaiken kaikkiaan kvantitatiivisen 

tiedon määrää, yksiselitteisiä numeroita laskuperusteineen tulisi lisätä. Koulutusohjelmat ja
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muutaman henkilön suorittamat tutkinnot yrityksen koulusohjelmissa eivät kerro henkilöstön 

osaamisesta mitään, jos ei eritellä kuinka moni koulutukseen osallistuu, paljonko siihen 

käytetään aikaa, kuinka suurta osaa henkilöstöstä koulutetaan jne.

Perustiedot henkilöstön ikäjakaumasta, palkoista, poissaoloista, koulutustaustasta ja 

työsuhteen kestoista sekä vaihtuvuudesta ovat varmasti yritysten tietokannoissa. Niiden 

kerääminen sieltä, ryhmittely ja julkaisu on yritysten halusta kiinni, tilaa nämä tiedot eivät 

paljoa vuosikertomuksessa vie. Tämän lisäksi varsinkin innovatiivisuuteen liiketoiminnassaan 

nojaavien tietoliikenne- ja konsulttiyritysten sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen tieto 

henkilöstön osaamisesta ja sen kehittämisestä, rekrytoiduista ja vaihtuvuudesta sekä 

työsuhteiden keskimääräisestä pituudesta on sijoittajien kannalta tärkeää.

Henkiseen pääomaan liittyen tiedot asiakkaista, yhteistyöstä toimialan sisällä, prosessien 

kuvaukset ja tiedot T&K toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta eivät kuulu henkilöstösivuille 

eivätkä olleet tutkielman aihepiirissä, mutta kertovat sijoittajille paljon ja olisivat 

institutionaalisten omistajien arvostusten ja johtoon suuntautuvien toimenpiteiden ohella 

kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita. Henkilöstöinformaation jatkotutkimuksissa olisi myös 

kiinnostavaa selvittää, kuinka paljon ja minkälaisia henkilöstöraportteja tehdään yrityksissä 

sisäiseen käyttöön. Samoin mielenkiintoinen tutkimus olisi selvittää missä määrin ja millä 

aloilla suomalaisten yritysten työntekijät jakautuvat Edvinssonin ja Matonen (1997, 126-136) 

määrittelemiin erilaisiin langattoman aikakauden mahdollistamiin toimitiloista 

riippumattomiin työsuhteisiin, millaisissa työnkuvissa ja millä aloilla nämä työntekijät ovat.
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LIITTEET

Liite 1. Kiije analyytikoille/yritysten edustajille 

Hei,

Olen Helsingin Kauppakorkeakoulun opiskelija ja teen parhaillaan Pro Gradu työtäni 

aiheenani ”Julkaistu henkilöstöinformaatio suomalaisissa pörssiyrityksissä ja tämän tiedon 

käyttö”. Tutkimukseni empiriaosuutta varten olen käynyt läpi kaikien Helsingin pörssin 

päälistalla noteerattujen yritysten vuoden 1999 vuosikertomukset ja valinnut näistä viisi 

mielestäni parasta henkilöstöinformaation julkaisijaa: Nokian renkaat, Tamfelt, Sampo, 

Sonera ja Almamedia.

Selvittääkseni henkilöstöinformaation julkaisun syitä ja käyttöä sijoituspäätöksiä tehdessä 

pyytäisin Teitä yhtenä ko.yritysten henkilöstöraportoinnista vastaavana/ niitä seuraavista 

analyytikoista uhramaan tovin ajastanne vastaamalla seuraaviin kysymyksiin seuraavan parin 

viikon aikana.

Jos teillä on asian tiimoilta kysymyksiä niin ottakaa toki yhteyttä

Suuret kiitokset jo etukäteen,

Piia Karvonen 

piiakarvonen@hotmail.com

puh. 050-5636516
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Liite 2. Kysymykset analyytikoille/yrityksen edustajille

YRITYSTEN EDUSTAJILLE:

1)
MITKÄ SIDOSRYHMÄT OVAT KIINNOSTUNEITA HENKILÖSTÖTIEDOISTA? VAADITAANKO TEILTÄ 

HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄÄ TIETOA? MINKÄLAISTA? REAGOI VATKO SIJOITTAJAT MIELESTÄNNE 

JULKAISTUUN HENKILÖSTÖINFORMAATION?

2)

ONKO MIELESTÄNNE TIETOA HENKILÖSTÖSTÄ, SEN TILASTA, KYVYISTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ HELPPO 

KERÄTÄ?

3)
MIKSI JULKAISETTE HENKILÖSTÖINFORMAATIOTA? MITÄ HYÖTYÄ KATSOTTE SIITÄ OLEVAN? ONKO 

SYYNÄ HENKILÖSTÖINFORMAATION JULKAISUUN YHDEN TODELLA ASIASTA INNOSTUNEEN HENKILÖN 

PÄÄTTÄVÄISYYS?

4)
ONKO VUOSIKERTOMUS OIKEA PAIKKA KERTOA HENKILÖSTÖASIOISTA? MISSÄ MUODOSSA 

TOIVOISITTE TIETOJEN OLEVAN? ONKO TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS ESIM. TOIMIALAN SISÄLLÄ 

TÄRKEÄÄ?

5)
OVATKO SEURAAVAT TERMIT MIELESTÄSI YLEISESTI TUNNETTUJA:

A) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

B) HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA JA -TASE

C) INTELLECTUAL CAPITAL-AJATTELUMALLI?

6)

SUOMALAISET PÖRSSIYHTIÖT JULKAISEVAT YLEISESTI HYVIN NIUKASTI TIETOJA HENKILÖSTÖSTÄÄN. 

MINKÄ SEIKKOJEN KATSOISITTE VAIKUTTAVAN HENKILÖSTÖINFORMAATION JULKAISUN VÄHYYTEEN,

A) PELKO ”NEGATIIVISTEN” ASIOIDEN PALJASTUMISESTA SIJOITTAJILLE

B) TIEDON SIIRTYMINEN HENKILÖSTÖÄ REKRYTOIVILLE KILPAILIJOILLE

C) TIETOJEN KERÄÄMISEN TYÖLÄYS

D) IT-JÄRJESTELMIEN PUUTTEELLISUUS

E) VELVOITTEIDEN PUUTTUMINEN

F) TIEDON ARVON ”VÄHEKSYMINEN”?

G) JOKU MUU, MIKÄ

7)
MITKÄ OVAT MIELESTÄNNE HENKILÖSTÖINFORMAATION JULKAISUN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT? 

TULEEKO HENKILÖSTÖÖN LIITTYVIEN TIETOJEN JULKAISU KASVAMAAN? TARVITAANKO SIIHEN 

LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ TAI SUOSITUKSIA?

8)

ONKO LISÄÄNTYNYT ULKOMAALAISOMISTUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KASVATTANUT VAADITUN 

HENKILÖSTÖTIEDON MÄÄRÄÄ, ELI OVATKO ULKOMAISET SUURET INSTITUTIONAALISET SIJOITTAJAT 

KIINNOSTUNEITA HENKILÖSTÖN TILASTA?
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ANALYYTIKOILLE

1)

OVATKO SIJOITTAJAT KIINNOSTUNEITA HENKILÖSTÖTIEDOISTA? REAGOIVATKO SIJOITTAJAT 

JULKAISTUUN HENKILÖSTÖINFORMAATIOON?

2)

KÄYTÄTTEKÖ HENKILÖSTÖSTÄ JULKAISTUA INFORMAATIOTA YRITYKSEN ARVOA 

MÄÄRITETTÄESSÄ??ALKITAANKO KATTAVA HENKILÖSTÖRAPORTOINTI MIELESTÄNNE KOHONNEINA 

PÖRSSIKURSSEINA?

3)
ONKO MIELESTÄNNE TIETOA HENKILÖSTÖSTÄ, SEN TILASTA, KYVYISTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ 

TARPEEKSI SAATAVILLA? OVATKO HENKILÖSTÖSTÄ JA SEN TILASTA KERTOVAT TIEDOT MIELESTÄNNE 

TÄRKEITÄ?

4)
MITÄ TIETOJA TOIVOISITTE HENKILÖSTÖASIOISTA OLEVAN VUOSIKERTOMUKSESSA?

ESIM. TUNNUSLUKUJA, RAHANMÄÄRÄISIÄ INDIKAATTOREITA, HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS/-TASE, 

KAIPAATTEKO TARKEMPAA ERI HENKILÖSTÖRYHMIÄ (ASIANTUNTIJAT, HALLINTOHENKILÖSTÖ, 

OPERATIIVINEN HENKILÖSTÖ) KOSKEVIA TIETOJA?

5)
ONKO VUOSIKERTOMUS OIKEA PAIKKA KERTOA HENKILÖSTÖASIOISTA?

6)

OVATKO SEURAAVAT TERMIT MIELESTÄSI YLEISESTI TUNNETTUJA:

A) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

B) HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA JA -TASE

C) INTELLECTUAL CAPITAL-AJATTELUMALLI?

7)
MITKÄ OVAT MIELESTÄNNE HENKILÖSTÖINFORMAATION JULKAISUN TULEVAISUUDENNÄKYMÄT? 

LUULETTEKO, ETTÄ HENKILÖSTÖÖN LIITTYVIEN TIETOJEN JULKAISU TULEE 

KASVAMAAN?TARVITAANKO SIIHEN LIITTYVÄÄ LAINSÄÄDÄNTÖÄ TAI SUOSITUKSIA?

8)

ONKO LISÄÄNTYNYT ULKOMAALAISOMISTUS SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KASVATTANUT VAADITUN 

HENKILÖSTÖTIEDON MÄÄRÄÄ, ELI OVATKO ULKOMAISET SUURET INSTITUTIONAALISET SIJOITTAJAT 

KIINNOSTUNEITA HENKILÖSTÖN TILASTA?
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Liite 3 Yleiskatsaus

TOIMIALA lain kvant yht tj hallit.tk erill.s liitet erill.hk htl

Pankit ia rahoitus

Conventum on 1 1 X
Mandatum ei
Merita-Nordbanken on 8 13 x X X
OKO on 5 10 x X
Ålandsbanken ei

Vakuutus
Pohjola on 4 10 X
Sampo on 14 17 X

Sijoitus
Castrum ei
Citycon ei
Interavanti ei
Norvestia ei
Polar Kiinteistöt ei
Sponda ei
Tallberg-kiinteistöt ei
Technopolis Oulu ei

Kuljetus ja liikenne
Birka Line on 1 1 X
Finnair on 5 9 x X
Finnlines on 9 10 X X on
Silja(Neptun Maritime on 2 3 X X
Oy)
Viking Line on 5 6 X

Kaunoa
Ford ei
Kesko on 4 14 X X
Rautakirja on 8 12 x X X
Stockmann on 1 1 X
Tamro ei

Muut Palvelut
A-Rakennusmies on 1 1 X
Aidata ei
Jaakko Pöyry Group on 7 9 X
Novo Group on 7 15 X X
R.Konevuokr. ei
Tietoenator on 9 17 X X

Metalliteollisuus
Componente on 1 3 X
Fiskars on 1 1 X
KCI Konecranes on 3 5 X
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Kone on
Metra on
Metso on
Nordic Aluminium ei
Outokumpu on
Partek on
Ponsse on
Rautaruukki on
Raute ei
Roela ei

Metsäteollisuus
Metsä-Serla on
Stora Enso on
Stromsdal ei
UPM-Kymmene on

Monialayritykset
Aspo on
Finvest on
Hackman on
Kyrö ei
Lassila&Tikanoja ei

Energia
Espoon sähkö on
Fortum on
Länsivoima ei

Elintarviketeollisuus
Atria ei
Chips ei
Danisco ei
HK Ruokatalo ei
Hartwall ei
Huhtamäki Van Leer ei 
Lännen Tehtaat on
Olvi ei
Raisio yhtymä on

Rakennusteollisuus
Lemminkäinen on
Tulikivi ei
YIT-Yhtymä on

Tietoliikenne ia elektroniikka
Aspocomp Group ei
Comptel on
Eimo on
Elcoteq on
Helsingin puhelin ei
HPY Holding ei
F-Secure on

2 3 x
0 3 x
3 6

8 11 x
0 6
1 1
2 8 x x

3 10 x 
9 21 x

9 13

0 3
1 1
0 4

6 13 x
9 15 x

1 2 x

5 7

1 4 x 

6 14 x

0 2 x
0 3 x
2 6

0 2

x
X

X
X

X
X

X
X X

X

X
X

X

X

X
X
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Instrumentarium ei
JOT Autom. Group ei
KSP-Yhtiöt ei
Nokia on 11 17 x X
PKC Group on 6 10 X X
PMJ automec on 9 17 x X
Perlos ei
Sonera on 13 20 X X
Stonesoft on 1 4 x X
TJ Group on 7 11 X
Tampereen puhelin ei
Tecnomen on 1 4 x X
Tekla on 4 5 X
Teleste on 1 4 X
Vaisala ei

Kemian teollisuus
Kemira ei
Orion on 10 12 X
Uponor on 3 5 X

Viestintä ia
kustannus
Alma Media on 13 16 X
Janton ei
Keskisuomalainen on 11 11 X
Sanoma WSOY on 11 12 X
Talentum on 1 5 X

Muu teollisuus
Amer ei
Leo Longlife on 4 8 x X
Metsä Tissue ei
Nokian Renkaat on 23 26 X
Rapala Normark ei
Sanitec on 0 5 X
Tamfelt on 23 23 X

yhteensä 105 54 62 16 17
on 62
ei 43
keskiarvo 5,10 8,56

on

on

1 3 0

lain=lain vaatimukset ylittävää tietoa 
kvant=kvantitatiivisten tietojen lkm 
yht=tietojen lukumäärä yhteensä 
tj= toimitusjohtajan katsaus 
hall.tk=hallituksen toim.kertomus 
erill.s=erilliset henkilöstösivut 
liitet=vuosikertomuksen liitetiedot 
erill.hk=erillinen julkaistu 
henkilöstökertomus 
htl= henkilöstötuloslaskelma 
ht= henkilöstötase
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Liite 4. Raportoidut aiheet

Merita-Nordbankenx
OKO
Pohjola
Sampo x
Finnair x
Finnlines
Viking Line x
Kesko x
Rautakirja
Jaakko Pöyry Group
Novo Group 
Tietoenator x
KCI Konecranes x 
Metso 
Outokumpu 
Metsä-Serla x
Stora Enso 
UPM-Kymmene 
Espoon sähkö x
Fortum x
Raisio yhtymä 
YIT-Yhtymä x
Nokia x
PKC Group 
PMJ automec 
Sonera x
TJ Group x
Tekla x
Orion 
Uponor 
Alma Media
Keskisuomalainen 
Sanoma WSOY 
Leo Longlife x 
Nokian Renkaat 
Tamfelt

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

yhteensä 16 33 23 17 13 7 12 22 16 2 13 15 13 22 3 12 11 4 20 7 9
prosentteina 44 92 64 47 36 19 33 61 44 6 36 42 36 61 8 33 31 11 56 19 25

1 osaaminen
2 koulutustoimet, sis. yhteistyö eri koulujen kanssa
3 koulutuksen määrä(mk/pvää)
4 työkyky
5 vaihtuvuus
6 poissaolot,usein sairaus-
7 sukupuoli
8 ikä
9 palvelusvuodet
10 tunnuslukuja, ei tuloslaskelmasta laskettavia
11 koulutustausta

12 ilmapiiri/työtyytyväisyys
13 esimiestyö
14 palkkaus/palkitseminen
15 eläköityminen
16 työsuhteen laatu
17 työtehtäväjaottelu
18 jako kansallisuuden mukaan
19 rekrytointi
20 aktiivisuus, aloitteet, keksinnöt
21 tulevat toimenpiteet
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Liite 5. Selittävien tekijöiden etsinnän taustatiedot

TOIMIALA tietoa liikevaihto henkilöstö koulutus ulkom.omist Arvot
(milj. määrä menot ajuus (% julkaistu
euroa) euroa/hlö osakkeista)

Pankit ¡a rahoitus
Conventum 1 40,7 71 0
Mandatum 54,0 205 0,02
Merita- 8 3025 18032 79
Nordbanken
OKO 5 1583 8337 ? on
Ålandsbanken 67,2 343 3,4

Vakuutus
Pohjola 4 569 2720 31,3
Sampo 14 2540 3924 47,98

Sijoitus
Castrum 21,7 14 0,01
Cltycon 55,6 12 0,03
Interavanti 3,2 2 0,1
Norvestla 77,7 12 28,02
Polar Kiinteistöt 104,6 45 4,53
Sponda 74,8 32 15,56
Tallberg-
kllnteistöt

4,9 4 0,91

Technopolls
Oulu

12,3 31 0,01

Kuljetus ja liikenne
Blrka Line 1 71,3 594 4,3
Finnair 5 1494,1 11264 17,6 on
Finnlines 9 510 2055 315,328 27,3
Sllja(Neptun 2 518 3345 69 on
Maritime Oy)
Viking Line 5 0,4 2840 6

Kauppa
Ford 288,8 33 91,21
Kesko 4 6111 10993 18,09 on
Rautakirja 8 585 3631 120,432 0,14 on
Stockmann 1 1319,6 8041 5,6 on
Tamro 3235,8 2650 64 on

Muut Palvelut
A-Rakennusmles 1 36,9 329 2,35
Aidata 32,2 185 1,62
Jaakko Pöyry
Group

7 395,4 2705 73,4

Novo Group 7 312 1762 3,92 on
R.Konevuokr. 23,01 248 26,42
Tietoenator 9 1229,1 11058 60,2 on



119

Metalliteollisuus
Componenta 1 266,4 2681 0,17 on
Fiskars 1 665 5657 19,03
KCI Konecranes 3 591,5 4050 61,22 on
Kone 2 2412 22661 32,2 on
Metra 0 2700 15551
Metso 3 3387 22965 45 on
Nordic 70,5 442 3,4
Aluminium
Outokumpu 8 2909 12724 768,233 26,2
Partek 0 2153 11168 4 on
Ponsse 1 118,4 482 9,35
Rautaruukki 2 2388 13219 14,57 on
Raute 90,4 782 2,26
Roela 52,3 283 27,2 on

Metsäteollisuus
Metsä-Serla 3 4236 16367 366,591 36,2
Stora Enso 9 10636 40226 70,1 on
Stromsdal 43,6 228 3,21
UPM-Kymmene 9 8261 32269 805,727 57,4 on

Monialayritykse
t
Aspo 0 84 300 6
Finvest 1 69,1 1246 41,5
Hackman 0 307 2991 23,2 on
Kyrö 149,6 848 10,3
Lassila&Tikanoja 323 4461 3,4

Energia
Espoon sähkö 6 141,3 424 1,3 on
Fortum 9 8232 17461 715,88 4,06
Länsivoima 220,7 755 0

Elintarviketeollisuus
Atria 557,7 3264 8,89
Chips 129,4 557 23,2
Danisco 3730,43 17712 97
HK Ruokatalo 489,4 4128 22,06
Hartwall 467 7919 33,1 on
Huhtamäki Van Leer 2952 23876 34 on
Lännen Tehtaat 1 225,6 997 0,4 on
Olvi 79,7 345 3 on
Raisio yhtymä 5 763 2897 42

Rakennusteollisuus
Lemminkäinen 1 826,4 3500 0,75
Tulikivi 38,8 377 8,9
YIT-Yhtymä 6 1222,1 8721 7,1 on

Tietoliikenne ia elektroniikka
Aspocomp 201 1886 9,48
Group
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Comptel 0 39,1 314 18,55
Elmo 0 78 681 12,2
Elcoteq 2 752,5 4733 17,46
Helsingin puhelin 1070,3 5489 17,53
HPY Holding 1067,8 5489 6,88
F-Secure 0 23,3 226 7,4
Instrumentarium 773,5 5172 9,1
JOT Autom. 99,4 565 33,92
Group
KSP-Yhtiöt 37,4 327 0,38
Nokia 11 19772 55260 86
PKC Group 6 113,9 730 273,973 13,43
PMJ automec 9 40,6 265 23,08
Perlos 281,5 2378 37,27
Sonera 13 1849 9270 3009,71 29,4
Stonesoft 1 27,7 168 0,5
TJ Group 7 16,1 113 8,7
Tampereen puhelin 100,5 833 2,89
Tecnomen 1 50,8 423 10,3
Tekla 4 18,1 205 0
Teleste 1 68,1 584 25,6
Vaisala 145,3 895 8,7

Kemian
teollisuus
Kemira 2526,2 10743 19
Orion 10 912,2 5210 661,776 5,8 on
Uponor 3 1346,8 7451 26,5 on

Viestintä ia kustannus
Alma Media 13 489,6 3108 411,27 32,4
Janton 45,2 274 0
Keskisuomalaine 11 39,2 306 714,524 0,71

Sanoma WSOY 11 1320,6 9816 392,37 1,72 on
Talentum 1 53,6 526 44,00 on

Muu teollisuus
Amer 825,7 3834 51
Leo Longlife 4 10,8 114 0,2
Metsä Tissue 585,7 3459 26,95
Nokian Renkaat 23 322,6 2023 5421,85 27,6 on
Rapala Normark 100,0 831 43,66
San ¡tee 0 630 5796 7,6
Tamfelt 23 110 1288 384 1,2 on

yhteensä 54 14 37
keskiarvo 5,0968 1165,0377 5246,0571 1025,85 20,68738

Daniscon liikevaihto on laskettu Tanskan kruunuista; 27829 DKK = 3730,43 EUR vaihtokurssilla 7,4600
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Liite 6. Arvonsa julkaisseet yritykset ja niiden arvot

yritys
OKO
Finnair

arvot
jäsenyys, ihmisläheisyys, luotettavuus,menestystahto, ryhmäyhtenäisyys 
asiakaslähtöisyys, jatkuvan kehittymisen halu, rehellisyys, avoimuus, 
vastuuntuntoisuus, oikeudenmukaisuus ja toisten kunnioittaminen

Silja(Neptun 
Maritime Oy) 
Kesko

asiakas, välittäminen, kannattavuus, turvallisuus, laatu

asiakastyytyväisyys, yrittäminen, tuloksellisuus, yhteistoiminta, jatkuva 
uudistuminen, vastuullisuus ja rehellinen toimintatapa, ihmisen arvostus

Rautakirja menestys, kasvuhakuisuus, ihmisten arvostaminen, palkitseminen, hyvä 
yhteishenki, taloudellinen menestys

Stockmann
Tamro

tuloshakuisuus,asiakaslähtöisyys, tehokkuus, sitoutuminen, ihmisten arvostus 
sitoutuminen asiakkaan menestykseen,avoimuus, luottamus ja arvostus, 
jokapäiväinen kehittäminen, kestävä etiikka

Novo Group 
Tietoenator 
Componenta 
KOI
Konecranes
Kone
Metso
Partek

asiakaslähtöisyys, luotettavuus, uudistuminen 
yhteistyö, asiakashyöty, henkinen kasvu 
avoimuus, rehellisyys, ihmiskeskeisyys
luottamus ihmisiin, täydellinen palvelusitoutuminen, jatkuva kannattavuus

tuotteiden ja palvelujen luotettavuus ja henkilökunnan toiminnan laadukkuus 
erilaisen osaamisen arvostaminen, yhteistyö, tehokkuus, rehellisyys 
korkea ammattitaito, muutosvalmius, joustavuus, sitoutuminen työtehtävään ja 
asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen

Rautaruukki Perusarvot: tuotamme asiakkaalle menestystä, kehitymme osaavina ihmisinä 
yhdessä tekemällä, menestymme kattavalla ja laadukkaalla toiminnalla, 
kunnioitamme ympäristöä. Eettiset arvot: luotettavuus, avoimuus, 
vastuuntuntoisuus, yksilön kunnioittaminen

Roela
Stora Enso
UPM-
Kymmene
Hackman
Espoon sähkö
Hartwall

nopeus, rehti kumppanuus, vastuunotto, tuloksellisuus 
asiakaskeskeisyys, tuloksellisuus, vastuu, ihmisläheisyys, tulevaisuus 
avoimuus, luottamus, aloitteellisuus

vahva liiketoiminat, asiakaslähtöisyys, avoimuus ja osallistuminen, uudistumishalu 
työn ilo, innostus, vastullisuus, menestys
kuluttajalähtöisyys, asiakaskeskeisyys, hyvä kannattavuus, usko yksilöön,
vastuullisuus

Huhtamäki Van maailman laajuinen strategia, paikallinen toteutus, toiminta ja sen tulokset,
Leer henkilöstön ja liiketoiminnan jatkuva kehittäminen, asiakaspalvelu kaikki kaikessa,

Lännen
Tehtaat
Olvi

toiminnan korkea eettinen taso
asiakkaiden, henkilöstön ja toimintaympäristön kunnioittaminen

positiivisuus, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys, ydinkyvykkyys, tuloksellisuus, 
osaava henkilöstö

YIT-Yhtymä
Eimo
Elcoteq

paras palvelu, toimiva yhteistyö, jatkuva oppiminen, hyvä tulos 
jatkuva oppiminen ja parantaminen, asiakaslähtöisyys, tu loshakuisuus 
tyytyväinen asiakas, sitoutunut henkilöstö, rehellisyys ja vastuuntuntoisuus, 
jatkuva parantaminen, tuloshakuisuus

F-Secure tärkeintä ovat ihmiset, uudistuminen on jatkuvaa, tehokkuus parantaa 
kilpailukykyä, vilpittömyys ja rehellisyys toiminnan perustana, työnilo tuo 
menestystä

Nokia pyrkimys asiakastyytyväisyyteen, yksilön kunnioittaminen, tuloksellisuus, usko 
jatkuvaan oppimiseen

Tampereen
puhelin
Tecnomen

asiakaskeskeisyys, edistyksellisyys, tuloksellisuus, henkilöstön motivaatio, 
vastuullisuus
avoin ja rehellinen yhteistyö, tavoitteellisuus ja oikeisiin asioihin keskittyminen, 
jatkuva osaamisen kehittäminen ja henkinen kasvu
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Orion

Uponor

Sanoma
WSOY
Talentum

Nokian
Renkaat
Tamfelt

yhteensä

asiakastyytyväisyys, henkilöstön arvostus, jatkuva kehittäminen, 
omistajalähtöisyys
elämän kunnioitus, osaaminen, yrittäjyys ja venymiskyky, työ yhteisten
päämäärien eteen
luovuus,luotettavuus,dynaamisuus

haluamme muuttua ja kehittyä nopeasti, aloitteellisuus ja hlökohtainen 
riskinottohalu, yksilön vastuu, kunnioittaminen ja kannustaminen, 
kustannustehokkuus
asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, 
ympäristötyytyväisyys.omistajatyytyväisyys
tyytyväinen asiakas, hyvä kannattavuus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus, 
osaaminen ja työkyky, kestävä kehitys 
37
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Liite 7: Vähintään kolme kvantitatiivista henkilöstötietoa tuotteneet yritykset

kvantitatiivista
faktaa
henkilöstöstä

liikevaihto 
(milj. euroa)

henkilöstö määrä

Merita-Nordbanken 8 3025 18032
OKO 5 1583 8337
Pohjola 4 569 2720
Sampo 14 2540 3924
Finnair 5 1494,1 11264
Finnlines 9 510 2055
Viking Line 5 0,4 2840
Kesko 4 6111 10993
Rautakirja 8 585 3631
Jaakko Pöyry Group 7 395,4 2705
Novo Group 7 312 1762
Tietoenator 9 1229,1 11058
KOI Konecranes 3 591,5 4050
Metso 3 3387 22965
Outokumpu 8 2909 12724
Metsä-Serla 4 4236 16367
Stora Enso 9 10636 40226
UPM-Kymmene 9 8261 32269
Espoon sähkö 6 141,3 424
Fortum 9 8232 17461
Raisio yhtymä 5 763 2897
YIT-Yhtymä 6 1222,1 8721
Nokia 11 19772 55260
PKC Group 6 113,9 730
PMJ automec 9 40,6 265
Sonera 13 1849 9270
TJ Group 6 16,1 113
Tekla 4 18,1 205
Orion 10 912,2 5210
Uponor 3 1346,8 7451
Alma Media 13 489,6 3108
Keskisuomalainen 11 39,2 306
Sanoma WSOY 11 1320,6 9816
Leo Longlife 4 10,8 114
Nokian Renkaat 23 322,6 2023
Tamfelt 23 110 1288

keskiarvo 8,166667 2363,734 9238,444
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Liite 8. Korrelaatiokertoimien laskenta

Tutkielmassa esitetyt korrelaatiokertoimet on laskettu Pearsonin korrelaatiokerrointa käyttäen, joka 

kuvaa kahden muuttujan x ja y välistä lineaarista riippuvuutta. Sen määrittelee lauseke

2>,-no,-n
==^=— (n 

í=i i=i

missä Sxy = x:n ja y:n kovarianssi

Sx = x:n keskihajonta 

Sy = y:n keskihajonta

Korrelaatiokertoimen luotettavuutta tarkasteltaessa määriteltiin normaalijakauman mukainen 

luottamusväli korrelaatiokertoimen arvoille käyttäen 97,50% esiintymistodennäköisyyttä. Toisin 

sanoen korrellaatiokerroin saa 97,50%:n todennäköisyydellä arvot tältä väliltä. Alarajan määritteli 

lauseke

(1 + R) - (1 - R)EXP{=f^L) 
__________________ л/я-З
(1 + R) + (1 - Я)ЕХР(Цж=) 

л/я-З

ja vastaavasti ylärajan määritteli lauseke

(1 + R) - (1 - R)EXP{—. =___________ У^з
Amax ^

(! + /?) + (!-R)EXP(—
л/я-3

(2)

(3)

missä R = Pearsonin korrelaatiokerroin

Zq025 = standardoitu normaal¡muuttuja 97,50%:n todennäköisyydelle = 1.96 

n = otoksen määrä


