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HENKILÖSTÖLASKENTA JA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 
OSANA YRITYKSEN RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄÄ

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää henkilöstölaskennan nykytilaa ja käytäntöjä 
sekä henkilöstölaskennan hyötyjä ja kokemuksia suomalaisissa yrityksissä. 
Tavoitteena oh koota ehdotuksia ratkaisuiksi, kuinka henkilöstölaskenta ja 
henkilöstöinformaation kerääminen tulisi yrityksessä järjestää, joten julkisen 
sektorin henkilöstötilinpäätökset on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Lähdeaineisto

Teoriaosan lähdeaineistona tutkimuksessa käytettiin saatavilla olevaa kotimaista ja 
ulkomaista kirjallisuutta. Empiirisen osan kyselytutkimus on tehty IIR Finland Oy .n 
järjestämässä Henkilöstö 2000 - seminaarissa osallistujille. Kyselyllä kartoitettiin 
henkilöstölaskennan käytännön toteutusta ja järjestämistapoja sekä laskennasta 
saatavia hyötyjä yrityksissä.

Aineiston käsittely

Tutkimuksen teoreettisessa osassa käsiteltiin kiijallisuuteen perustuen 
henkilöstölaskennan nykytilaa ja tällä hetkellä olemassa olevia tutkimuksia. 
Teoreettisen osuuden työstämisen jälkeen on suoritetun kyselyn tulokset 
raportoituja analysoitu tutkimuksen lopussa.

Tulokset

Laskentamallia joka sopisi kaikenkokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille ei 
vielä toistaiseksi ole kehitetty ja löydetty, mutta kiinnostus asiaan on suuri ja 
kehittämistyö etenee. Terminä henkilöstötilinpäätös on jo vakiintunut, mutta 
sisällöltään tuotetut dokumentit muistuttavat useimmiten raportteja, joiden 
kytkeminen muun toiminnan seurantaan on vielä hajanaista. Henkilöstötaseita ei 
käytännössä vielä laadita. Henkilöstötilinpäätöksen kytkeminen Balanced 
Scorecard - tyyppiseen mittaristoon on eräs ratkaisumalli, jolloin taloudellisten 
lukujen ohella mitataan myös henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja. Osallistuminen 
benchmarkig tutkimuksiin edesauttaa yhteisen mittariston vakiinnuttamisessa.

Avainsanat

Henkilöstölaskenta, henkilöstöinformaatio, henkilöstöraportointi, 
henkilöstötilinpäätös,
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1. JOHDANTO

1.1 Henkilöstölaskennan taustaa ja nykytila

Henkilöstölaskennasta ja henkilöstövoimavarojen raportoinnista on 

puhuttu jo yli 30 vuotta. Henkilöstöraportoinnin perusajatukset ja 

keskeinen käsitteistö luotiin Yhdysvalloissa jo 1960-luvun alkupuolella. 

Vaikutteita teorioihin ovat antaneet kansantaloustiede, laskentatoimi ja 

organisaatiopsykologia. Taustalla on ajatus ns. Human Resource 

Accounting -mittarista, jolla määritellään henkilöstövoimavaroja ja 

hyödynnetään saatua tietoa johtamiseen.

Ruotsissa kiinnostus henkilöstölaskentaa ja henkilöstötilinpäätöksiä 

kohtaan heräsi 1980-luvulla. Yhä enemmän alettiin kiinnittämään 

huomiota siihen, että menestyksekkäillä yrityksillä on pääomaa, joka ei 

näy yrityksen virallisessa taseessa, nk. näkymätöntä pääomaa. 

Ruotsalaistutkijat (Gröjer 1993, Sveiby 1988), ovat laatineet 

raportointimalleja ja ehdotuksia henkilöstökustannusten laskentaan ja 

henkilöstötunnusluvuiksi. Lisätietoa raportointijärjestelmien 

kehittämiseen on saatu tutkimuksista, jotka selvittivät 

henkilöstöraportoinnin vaikutuksia päätöksentekoon ja organisaation 

oppimiseen (Gröjer& Johansson 1996).

Suomessa henkilöstövoimavarojen seurannan ja raportoinnin tutkimus 

on vielä alkuvaiheessaan. Vuonna 1994 tutkittiin 

henkilöstövoimavarojen raportointia suomalaisissa

metsäteollisuusyrityksissä. (Rihtilä 1995) Valtiovarainministeriön
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aloitteesta julkisen hallinnon kahdeksan pilottiorganisaatiota laati 

henkilöstötilinpäätöksen 1995-1996. Kokemukset olivat myönteisiä. 

Laajimmin tutkimuksia henkilöstövoimavarojen raportoinnista ovat 

Suomessa tehneet Guy Ahonen, Svenska Handelshögskolan sekä Anne 

Eronen, ETLA.

Suomalaisissa yrityksissä henkilöstötilinpäätösten laadinta ja keskustelu 

käynnistyi erityisen vilkkaana keväällä 1997. Virallisissa tilinpäätöksissä 

on kuitenkin tähän saakka ollut hyvin vähän henkilöstö informaatiota 

lakisääteisten tietojen lisäksi. Keväällä 2000 ilmestyneissä 

vuosikertomuksissa henkilö stötietojen määrä on jonkin verran 

lisääntynyt verrattuna edellisten vuosien vuosikertomuksiin. 

Henkilöstön kehittäminen onkin jo monissa vuosikertomuksissa varsin 

näkyvästi esillä ja hyvin harva yritys jättää mainitsematta, että 

taloudellisen menestyksen takana on o saava henkilöstö. Monissa 

vuosikertomuksissa henkilöstöinformaatio on yhdistetty erillisillä 

henkilöstösivuilla yrityksen muun toiminnan esittelyyn. Tämä helpottaa 

lukijaa saamaan kokonaiskuvan yrityksen kokonaistilasta.

Viime aikoina kiinnostus entistä laajempaa henkilöstöinformaation 

raportointia kohtaan on selvästi kasvanut. Pelkät taloudelliset mittarit 

kuten tulos ja kirjanpitoarvo eivät anna riittävästi tietoa yrityksen 

tulevasta tuloksentekokyvystä. Tämänhetkinen tilanne Suomessa on, 

että yrityksissä tuotetaan ja kerätään henkilöstöinformaatiota, mutta 

tietoa ei julkaista. Tiedonkulku yrityksen sisällä on tärkeää ja 

henkilöstöinformaatio kiinnostaa erityisesti yrityksen sidosryhmiä. 

Raportoinnin yleistymisen käytännön ongelmana on määritelmä- ja 

mittauskäytäntöjen puute. Tasearvon selvittäminen on hankalaa, koska
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yleisesti hyväksyttyjä ja sovellettuja mittausperusteita ei vielä ole 

olemassa. Henkilöstöinformaatiota pidetään helposti liian 

subjektiivisena ja tulkinnanvaraisena. Henkilövaltaisissa yrityksissä on 

keskusteltu vilkkaasti ns. näkymättömästä taseesta. Entistä suurempi 

merkitys organisaatioiden välisessä kilpailussa on muissa resursseissa 

kuin perinteisissä tuotantovälineissä, koneissa ja laitteissa. Yhä 

useampi yritys painottaa jo tällä hetkellä investointien merkitystä 

henkilöstön kehittämiseen rakennusten ja laitteiden sijasta. Koulutusta 

ei nähdä enää kustannuksena vaan investointina ja henkisen pääoman 

tuottoa edustaa esim. pitkälle koulutettujen henkilöiden korkeampi 

palkkataso.

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on oletus, että tulevaisuuden 

tietoyhteiskunnassa organisaatiot tarvitsevat toiminnan ohjauksessaan 

yhä enenevässä määrin perinteisten taloudellisten tavoitteiden ja 

mittareiden ohella myös uudentyyppisiä, laadullisia tavoitteita ja 

mittareita. Tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin yrityksen 

menestyminen kilpailussa edellyttää ammattitaitoista ja osaavaa 

henkilöstöä. Hyvä tietämys henkilöstövoimavaroista tukee toiminnan 

suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa ja näin johdon huomio 

keskittyy yrityksen menestymisen kannalta keskeisiin asioihin.

Tutkimuksen tavoitteena on aluksi selvittää henkilöstölaskennan 

nykytilaa ja käsitteitä. Aluksi selvitetään mitä henkilöstölaskennalla 

tarkoitetaan ja millaista henkilöstöinformaatiota yrityksissä kerätään.
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Sen jälkeen tavoitteena on keskusteluin ja kyselylomakkein paneutua 

henkilöstölaskennan käytäntöihin selvittämällä henkilöstölaskennan 

hyötyjä ja kokemuksia suomalaisissa yrityksissä. Tavoitteena on 

lopuksi koota ehdotuksia ratkaisuiksi, kuinka henkilöstölaskenta ja 

henkilöstöinformaation kerääminen tulisi yrityksessä järjestää.

1.3 Aiheen rajaus

Henkilöstöraportointia on kuvattu useissa eri tutkimuksissa ja 

artikkeleissa erityisesti henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Tämän 

tutkielman tarkoituksena on pyrkiä tarkastelemaan henkilöstö laskentaa 

ja sen jäljestämistä osana yrityksen johdon raportointia.

Vaikka henkilöstötilinpäätöksen laatiminen onkin viime vuosina ollut 

erityisen suosittua julkisella sektorilla, niin tässä tutkielmassa julkisen 

sektorin henkilöstötilinpäätökset on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

1.4 Aineiston käsittely

Lähdeaineistoon perehtymisen ja teoreettisen osuuden työstämisen 

ohella on haastateltu eri yritysten henkilöstöammattilaisia ja yritysjohtoa. 

IIR Finland Oy:n jäljestämässä Henkilöstö 2000 - seminaarissa on 

15.9.2000 tehty osallistujille kysely. Kyselyn tavoitteena oli selvittää 

kuinka hyvin teoreettisessa osuudessa väitetyt asiat vastaavat 

käytännön yrityselämän tarpeita ja näkemyksiä ja millä tavoin 

henkilöstölaskenta on yrityksissä jäljestetty. Tavoitteena oli myös 

selvittää vastaajien näkemyksiä henkilöstölaskennan hyödyistä

tulevaisuudessa.
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2. MITÄ HENKILÖSTÖLASKENNALLA TARKOITETAAN

2.1 Henkilöstölaskenta ja henkilöstöinformaatio

Yritys tuottaa informaatiota ja erilaisia raportteja toiminnastaan. 

Informaatiota tuotetaan mm. mainoksina, tilastoina, tiedotteina, 

vuosikertomuksina ja tilinpäätöksinä. Tieto vaikuttaa siihen, miten 

yrityksen sidosryhmät suhtautuvat yritykseen.

Henkilöstöinformaation kokoamisen lähtökohtana ovat yrityksen 

liikeidea ja strategia. Ne määrittelevät resurssit, joita yritys tarvitsee 

pystyäkseen menestykselliseen liiketoimintaan. Resurssien järkevä 

käyttö ja kehittäminen edellyttää seurantajärjestelmiä, jotka antavat 

riittävän monipuolisen ja kattavan kuvan yrityksen toiminnasta. 

Innovaatiot ovat kohdistaneet huomion osaamiseen ja oppiviin 

organisaatioihin. Koska osaaminen ja oppiminen ovat inhimillisiä 

ominaisuuksia, on henkilöstö alettu mieltää aikaisempaa paremmin 

yrityksen voimavaraksi. Tämän seurauksena yritystoiminnan 

perinteisiin talousindikaattoreihin suhtaudutaan entistä kriittisemmin.

Lakeihin perustuva kirjanpitojärjestelmä ei anna riittävää kuvaa 

yrityksen henkilöstöresursseista. Käytössä olevat laskentajärjestelmät 

eivät tuota kaikkea toiminnan ohjauksessa tarvittavaa informaatiota ja 

perinteinen tilinpäätös ei kerro riittävästi yrityksen todellisesta arvosta 

ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
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Taloudellisesti tarkastellen henkilöstö ei eroa oleellisesti yrityksen 

muista tuotannon voimavaroista, kuten rahoitus- ja 

käyttöomaisuudesta. Henkilöstö informaatio 11a pystytään osoittamaan, 

mikä on yrityksen henkilöstövoimavarojen tila ja kehityssuunta. 

Henkilöstölaskennan kautta onkin pyritty liittämään henkinen pääoman 

osaksi yrityksen kirjanpitojärjestelmää. Viralliseen tilinpäätökseen 

yhdistettynä henkilöstöinformaatio kertoo yrityksen tuloksen 

kestävyydestä. (Ahonen 1992).

Henkilöstöpääoman raportointia koskevassa kirjallisuudessa on kaksi 

toisistaan poikkeavaa näkökulmaa. Toinen on osaamista ja toinen 

työkykyä painottava lähestymistapa. OECD:ssa ja EU:ssa on 

toistaiseksi nostettu osaaminen henkilöstöraportoinnin keskipisteeksi. 

Pohjoismaissa, ja varsinkin Ruotsissa (Gröjer ja Liukkonen 1990), on 

sovellettu laajempaa lähestymistapaa, jossa osaaminen on vain osa 

henkilöstövoimavaroja. (Ahonen 1998, 44)

Henkilöstövoimavarat koostuvat Ahosen mukaan (1992) henkilöstön 

määrällisistä ja laadullisista tekijöistä sekä organisaation tilasta. 

Henkilöstölaskenta on henkilöstövoimavarojen tunnistamista, 

mittaamista, raportointia ja seurantaa.

2.1.1 Kvantitatiiviset voimavarat

Kvantitatiiviset eli määrälliset voimavarat kertovat yrityksen 

työpanoksen henkilöstö vahvuuden muodossa. Yksinkertaisimmillaan 

määrällinen työpanos selviää henkilöstön lukumäärästä jaoteltuna 

erityyppisiin työsuhteisiin: täysipäiväiset, osa-aikaiset ja
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tuntityöntekijät. Yritykselle henkilöstövahvuudella on sekä ajallinen 

että taloudellinen vaikutus, joten sopivia alaluokkia ovat Ahosen 

mukaan:

• kokonaistyöaika

e loma ja vapaa-aika

• poissaolot luokiteltuna

• koulutukseen ja harjoitteluun käytetty aika

• tuotekehittelyyn käytetty aika sekä

• ylityöt

luvut tulisi raportoida sekä tunti- että markkamääräisinä. Tulos on 

helppo esittää myös taulukkojen tai kuvien muodossa. Edellisten lisäksi 

määrällisiin henkilöstövoimavaroihin vaikuttaa henkilöstön vaihtuvuus, 

koska se vähentää normaaliin tuotantotoimintaan käytettävissä olevaa 

aikaa. Myös työntekijän iän ja tuottavuuden välillä on todettu olevan 

jonkinasteista yhteyttä. (Ahonen 1992, 109)

2.1.2 Kvalitatiiviset voimavarat

Kvalitatiiviset eli laadulliset voimavarat kertovat työpanoksen, jonka 

yrityksen henkilöstö on pätevä suorittamaan. Laatuindikaattoreiden 

tulisi ilmaista henkilöstön heikkoudet, vahvuudet ja 

kokonaispotentiaalin. (Eronen 1997, 10) Henkilöstöresurssien laatua

kuvaavat:
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• koulutus: tiedon taso, työtavat

• käytännön harjoitteluja työkokemus: kyky soveltaa osaamistaan

•työkyky eli fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä hyvinvointi

• paineensietokyky

• mukautumiskyky eli kyky löytää uusia mahdollisuuksia

• sosiaaliset kyvyt eli kommunikaatio yrityksen sisällä

Henkilöstövoimavarojen mittausongelma korostuu laadullisten 

käsitteiden yhteydessä. Laadun suora mittaaminen on usein 

mahdotonta, joten avuksi on kehitettävä erilaisia kuvaajia. Koulutusta 

voidaan arvioida esimerkiksi keskimääräisellä palkkatasona tai 

koulutuskustannuksilla. Työntekijöiden koulutukseen käytettyjen

varojen määrä suhteessa yrityksen muihin henkilöstökuluihin kuvaa 

henkilöstön koulutustason lisäksi yrityksen johdon kiinnostusta 

henkilökunnan kehittämiseen. (Ahonen 1992, 110) . Koska laadullisia 

ominaisuuksia voidaan kuvailla erilaisin keinoin, on tärkeää, että liike

idean kautta on määritelty mitä tietoja ja taitoja erityisesti seurataan.

2.1.3 Organisaatiosidonnaiset voimavarat

Organisaatio muodostaa puitteet henkilöstövoimavarojen määrällisten 

ja laadullisten ominaisuuksien hyödyntämiselle. Organisaatiosidonnaiset 

voimavarat kertovat kuinka henkilöstövoimavarojen eri osa-alueet ovat 

yhteydessä toisiinsa ja miten yhteistyö sujuu. (Eronen 1997, 11 ). 

Toimivassa ympäristössä yrityksen henkilöstövoimavarat ovat 

suuremmat kuin yksilöiden voimavarojen summa. Hyvä työyhteisö 

edistää yrityksen liike-idean toteuttamista ja auttaa yritystä joustavasti
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sopeutumaan ympäristön muutoksiin. Innovatiivinen työyhteisö on 

kaikkien menestyvien yritysten taustalla. Tavallisin 

organisaatiosidonnaisten voimavarojen mittaustapa on kyselytutkimus, 

jolla esimerkiksi selvitetään työilmapiirin laatua.

2.2 Henkinen pääoma yrityksen taseessa

Yrityksen henkisellä pääomalla tarkoitetaan henkilöstön tietoja, taitoja, 

lahjakkuutta ja osaamista, jotka vaikuttavat työntekijöiden 

tuottavuuteen ja sitä kautta yrityksen toimintaan markkinoilla. (Eronen 

1997, 9)

Keskeisenä ongelmana ja henkilöstövoimavarojen raportoinnin 

kritisoijien argumenttina on ollut, voidaanko henkilöstö määritellä 

osaksi yrityksen varallisuutta. Kirjallisuudesta löytyy yleisesti kolme 

ehtoa, joiden tulisi täyttyä määriteltäessä varallisuutta. (Flamholtz 1985, 

35-36).

Varallisuuteen liittyy mahdollisuus tulevaisuudessa 

saavutettavista taloudellisista hyödyistä.

Varallisuuden arvo on ilmaistavissa rahamääräisenä. Toisin 

sanoen, mikäli jokin objekti voi tuottaa tulevaisuudessa 

taloudellisia hyötyjä, mutta näitä hyötyjä ei voida ilmaista 

rahamääräisinä, kyseessä ei silloin ole varallisuus. Tällöin 

voidaan puhua voimavarasta.

Varallisuus on jonkin yhteisön omistuksen tai kontrollin

alaisena.
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Flamholtz (1985, 35-37) pitää kysymystä henkilöstön määrittelystä 

varallisuudeksi oikeutettuna, mutta väärin aseteltuna. Ihmiset eivät ole 

hänen mukaansa varallisuutta. Varallisuuden muodostavat palvelut, 

jotka heidän odotetaan organisaatiolle tuottavan. Näin ollen oikeampi 

kysymys onkin, voidaanko henkiseen pääomaan tehtyjä investointeja 

pitää varallisuutena? Flamholtz näkee, että kaikkiin varallisuuseriin 

liittyy epävarmuutta. Tulevaisuudessa odotettujen hyötyjen 

saavuttaminen ei ole varmaa, vaikka varallisuuserä olisikin täysin 

organisaation omistuksessa. Mikäli investoinneilta henkiseen pääomaan 

odotetaan tulevaisuudessa saavutettavan hyötyjä ja mikäli investoinnit 

ovat mitattavissa rahamääräisesti ja ne ovat organisaation kontrollin 

alaisia, voidaan ne rinnastaa muuhun varallisuuteen. Flamholtz esittää 

edelleen, että yrityksen nykyiset ja tulevat omistajat tarvitsevat 

informaatiota henkisestä pääomasta ja siihen tehdyistä investoinneista 

voidakseen arvioida yrityksen arvon oikein.

Kiijanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavan varovaisuuden periaatteen 

mukaisesti varallisuuden arvostamisessa tulisi olla erityisen varovainen, 

jolloin investointeja henkiseen pääomaan ei tulisi käsitellä 

varallisuutena. Koska henkisen pääoman tuottamien hyötyjen 

ajankohdan määrittäminen on vaikeaa, ihmisiin tehtyjen investointien 

aktivoiminen saattaisi tarjota mahdollisuuden tuloksen manipuloinnin. 

(Flamholz 1985, 36) Henkisen pääoman käsitteleminen varallisuutena 

muodostaa monitahoisen ongelman. Vaikka e m. tavalla määriteltynä 

henkisen pääoman voisi katsoa täyttävän varallisuuden kriteerit, ei 

henkisen pääoman ottaminen mukaan tilinpäätöksiin ole yksinkertaista. 

Muita keskeisiä ongelmia ovat henkisen pääoman mittaamisen vaikeus, 

arvostus ja omistus.
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Ahosen (1998, 68) mukaan henkilöstö varallisuus muodostuu

henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin kautta. Rekrytoinnin kulujen 

arvottaminen on tärkeä tehtävä henkilöstötasetta laadittaessa. Siihen ei 

kuitenkaan ole vielä kehitetty mitään luontevaa mallia, mutta Ahosen 

mukaan todennäköisesti tällainen malli koostuisi henkilöstön 

koulutustaustasta ja kokemusvuosista. Laskentaongelmia syntyy myös 

siitä, että henkilöstön vaihtuvuus saattaa vaihdella voimakkaastikin 

vuodesta toiseen. Rekrytointikustannusten hyödyt sen sijaan ilmenevät 

usein vasta jonkin ajan kuluttua. (Eronen 1997, 73-74)

Henkilöstön kehittämismenot ovat kirjanpidollisesti

henkilöstö varallisuuden näkyvin osa. Ennen yritykseen tuloaan henkilö 

on hankkinut koulutusta ja työkokemusta muualla. Yrityksessä 

tapahtuva henkilöstön kehittäminen muodostaa vain osan henkilöstön 

osaamisesta ja työkyvystä. Kuten muukin pääoma, myös 

henkilöstö varallisuus kuluu ja poistuu yrityksen käytöstä rasittumisen, 

osaamisen vanhenemisen ja henkilöstön poistumisen myötä. Tällaisia 

tapahtumia voidaan periaatteessa käsitellä yrityksen kirjanpidossa 

samalla tavalla kuin käyttöomaisuuttakin. (Ahonen 1998, 68-70.) 

Osaamisen arvottaminen on varsin vaikeaa, mutta Ahonen luettelee 

kolme tapaa osaamisen arvottamiseen: koulutuskustannukset, 

palkkaerot ja tuottavuuserot. (Ahonen 1998; 70, 72.)

Henkilöstötaseen laatimiseen erottamattomasti liittyvä asia on 

henkilöstö varallisuuden poistomenettely. Yrityksen on useimmiten 

vaikea määrittää sitä, miten nopeasti henkilöstövarallisuus vanhenee tai
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poistuu yrityksestä. Vuosittaisten poistojen määrittäminen on hyvin 

ongelmallista.

Ahonen ehdottaa (1998, 70), että yritykset voisivat laatia 

henkilöstötaseensa arvioimalla henkilöstövarallisuuden arvoksi 

yrityksen markkina-arvon ja kirjanpitoarvon välisen erotuksen. Tämä 

edellyttää tietenkin yrityksen markkina-arvon tuntemista ja pätee vain 

pörssinoteerattuihin yrityksiin. Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon 

väliseen erotukseen perustuva arvottaminen on kuitenkin hankalaa. 

Markkina-arvon heilahtelut eivät aina ole täysin riippuvaisia henkilöstön 

tuotantoarvosta, eivätkä markkinat aina ole tietoisia yrityksen 

henkilöstön tuotannollisesta arvosta johtuen puutteellisesta 

informaatiosta. Edwardsin (1997, 22) mukaan väite, että yrityksen 

henkisen pääoman arvo on mitattavissa suoraan yrityksen markkina- 

arvon ja kirjanpitoarvon erotuksena, ei ole yksiselitteinen. Useat 

pääomaerät on kirjattu taseessa historialliseen arvoonsa eikä 

nykyarvoonsa ja yritysten markkina-arvot vaihtelevat.

Kuten edellä on todettu niin, suuri ongelmakohta on henkilöstön 

tasearvon mittausperustan valinta. Ratkaisuksi tähän on ehdotettu mm. 

henkilöstön hankintamenoa tai tulevaisuudessa maksettavien paikkojen 

nykyarvoa, ja kaikkea mahdollista näiden väliltä. Lähestymistapa, joka 

on muodostumassa ohjeeksi henkilöstötaseen laatimisessa, on kirjata 

taseeseen ne henkilöstömenot, joiden odotetaan tuottavan tuloa 

useamman tilikauden aikana. (Eronen 1998, 11)
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Yrityksen henkisen pääoman arvo ei selviä virallisista tilinpäätöksistä ja 

näin ollen myös yrityksen oikea markkina-arvo ei näy virallisessa 

taseessa. Yrityksen markkina-arvo on usein kirjanpitoarvoa 

huomattavasti suurempi. Sveiby (1997, 8-13) määrittelee yrityksen 

markkina-arvon koostuvan aineellisesta pääomasta (visible equity) ja 

aineettomasta pääomasta (intangible assets).

Yrityksen markkina-arvon ja kirjanpitoarvon välinen ero on viime 

vuosina kasvanut etenkin tieto- ja osaamisintensiivisillä sekä uuden 

teknologian aloilla. Kuva 1.
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Comparison between the most and the least human capital dependent companies on the 
Swedish stock exchange from 1985 to 1994 in rehtien to the difference in market and book value.

Guy Ahonen
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Karl Erik Sveiby kysyy kujassaan The New Orgnizational Wealth 

(1997), mitä perinteinen yritystase kertoo yrityksen varallisuudesta, 

kun suurin osa yrityksen toimintaresursseista sijaitsee henkilöstön 

korvien välissä. Joukko kansainvälisiä tutkijoita on alkanut analysoida 

liikekirjanpidon tilinpäätöksen rakennetta ja siihen liittyviä ongelmia. 

Edvinsson ja Malone sekä Stewart ovat julkaisuissaan vuodelta 1997 

päätyneet siihen, että yrityksen tase olisi syytä jakaa neljään lohkoon 

nykyisen kahden sijasta. Tätä uutta konseptia Sveiby kutsuu 

"täydelliseksi" taseeksi.

Vastaavaa Vastattavaa

Aineellinen
varallisuus

Aineeton
varallisuus

Rahat Vieras pääoma

Käyttöpääoma Oma pääoma
Vaihtopääoma

Henkinen pääoma Ylimääräinen

Sisäiset rakenteet Markki na-arvo

Ulkoiset rakenteet Velvoitteet

Näkyvä
pääoma

Näkymätön
pääoma

Kuva 2. ”Täydellinen” tase. Sveibyn malli
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Perinteisessä taseessa esiintyvät vain ne erät, joita täydellisessä taseessa 

kutsutaan aineelliseksi varallisuudeksi ja näkyväksi pääomaksi. 

Täydellisessä taseessa on näiden lisäksi aineetonta varallisuutta ja 

näkymätöntä pääomaa. Viimeksi mainittuihin on kiinnitetty huomiota 

nimenomaan siitä syystä, että nk. osaamisintensiivisillä yrityksillä 

näyttää olevan näkymätöntä pääomaa selvästi enemmän kuin 

pääomavaltaisilla yrityksillä.

Alan kiijallisuudessa on päädytty määritelmään, jonka mukaan 

yrityksen näkymätöntä pääomaa vastaa yrityksen henkinen, älyllinen 

pääoma (Intellectual Capital). Käsitteen on tuonut laajempaan 

tietoisuuteen ruotsalainen vakuutuskonserni Skandia. Skandia selittää 

yrityksen markkina-arvon synnyn rahoituspääoman ja intellectual 

capitalin kautta. (Kuva 3) Skandia tarkastelee ja raportoi siten 

rinnakkain taloudellisia tunnuslukuja sekä henkisen ja rakenteellisen 

pääoman indikaattoreita. Henkisen pääoman Skandia määrittelee 

työntekijöiden osaamiseksi. Rakenteellinen pääoma sisältää 

tietokannat, manuaalit, tuotemerkit, organisaatiorakenteen ym. 

aineettoman varallisuuden osa-alueet, jotka jäävät yritykseen henkisen 

pääoman poistuttua työpaikalta. Yritys omistaa rakenteellisen 

pääomansa, henkistä pääomaa ei.

Mallissa uudistumisen ja kehityksen painopiste on tulevaisuudessa, 

mikä varmistaa, että yrityksen osaaminen ja osaamisen kehittyminen 

on samassa linjassa tavoitteiden ja tarpeiden kanssa. Edvinsson ja 

Malone ( 1997) ovat kuvanneet kattavasti sekä em. mallia että malliin 

soveltuvia mittareita ja tunnuslukuja.



Skandian tulkinta yrityksen markkina-arvosta

Intellectual
Property

Innovation
Capital

Process
Capital

Intangible
Assets

Financial
Capital

Intellectual
Capital

Structural
Capital

Organizational
Capital

Human
Capital

Customer
Capital

Market
Value

Lähde: Skandia (1996)

Kuva 3.



17

Yrityksen henkisen pääoman havaitseminen ja määrittely kirjanpidon 

termein on käynnistänyt keskustelun yrityksen pääoman rakenteesta. 

Alan kirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että on alkanut syntyä 

yksimielisyyttä yrityksen henkisen pääoman sisällöstä. Se koostuu 

henkilöstön yksilöihin kiinnittyneestä henkisestä pääomasta (Human 

Resources = HR), yrityksen sisäisistä rakenteista ja yrityksen ulkoisista 

rakenteista. Sisäisiä rakenteita ovat esimerkiksi yrityskulttuuri, 

kommunikaatio- ja tiedonkeruujäijestelmät. Sveiby lukee myös 

tekijänoikeudet tähän ryhmään (http://www. sveiby.com.au/invisible 

balance.html). Ulkoisia rakenteita ovat yrityksen asiakaskontaktit, 

yhteistyöpartnerit, alihankkijaverkostot jne.

Henkilöstötaseen laatiminen ei ole saavuttanut kovin laajaa kannatusta 

käytännössä. Taseen laadintamenettelyihin liittyy tutkimusten mukaan 

liikaa subjektiivisia arviotekijöitä, eikä saatavalle informaatiollekaan 

oikein tiedetty aina käyttötarkoituksia. Tasetta on pidetty 

teoreettisena ja jäykkänä. Uusien aineettomien erien esittämiseen 

kaivataan joustavampia tapoja. Henkilöstön tasearvon määrittämistä ei 

aina ole pidetty kovin tärkeänä. Mielekkäämpää olisi saada tietoa 

henkilöstön osaamisesta. Osaamisen esittämistä taseessa monet 

tutkimuksiin osallistuneet ovat kuitenkin pitäneet lähestulkoon 

mahdottomana. (Eronen 1998,12)

Eronen (1999) on tutkinut suomalaisten pörssiyhtiöiden 

henkilöstöinformaation roolia yritysten arvonmäärityksessä vuosilta 

1983-1987. Tutkimustulosten perusteella henkilöstömuuttujilla 

kustannusinformaatiota lukuun ottamatta ei ole tilastollisesti
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merkitsevää selitysvoimaa yrityksen arvonmäärityksessä. Tämän 

tutkimuksen mukaan markkina-arvo seuraa pääasiassa taloudellisia 

muuttujia, jotka hänen tutkimuksessaan olivat kiijanpitoarvo ja 

viivästetty markkina-arvo.

2.3 Henkilöstöinformaation esittämistavat

Vaikka yritykset keräävätkin runsaasti henkilöstöään koskevaa tietoa, 

on ongelmana usein se, että tieto on hajallaan yrityksen sisällä. Kaikkea 

tarvittavaa tietoa ei ole saatavissa säännöllisin väliajoin tai saatavilla 

oleva tieto ei ole ajan tasalla. Kokonaiskuvan muodostaminen saattaa 

olla vaikeaa.

Henkilöstön määrällisiä voimavaroja on perinteisesti esitetty yritysten 

toimintakertomuksissa. Yritysten tarve resurssien tehostettuun käyttöön 

on johtanut siihen, että henkilöstön kuvaamiseen eivät enää riitä 

pelkästään määrälliset raportit. Henkilöstötilinpäätöksen katsotaan 

tarjoavan ratkaisun tähän pulmaan. Henkilöstötilinpäätöksen avulla 

voidaan tarvittava tieto löytää nopeasti ja asioiden väliset syy- ja 

seuraussuhteet ovat helpommin havaittavissa. (Eronen 1998, 7)

Henkilöstötilinpäätös on yhteenveto yrityksen henkilöstörakenteesta, 

osaamisesta ja työkyvystä. Tätä kautta sen antaa pohjan 

henkilöstöstrategian suunnittelulle. Strategiaan sidottujen tavoitteiden 

asettamisen jälkeen henkilöstötilinpäätöksen avulla voidaan seurata 

tavoitteiden toteutumista ja paikallistaa kehittämistarpeita. (Eronen 

1999, 1).
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Henkilöstötilinpäätös on yrityksen henkilöstöpääoman julkiseen 

raportointiin tarkoitettu asiakirja, joka perustuu osaksi yrityksen 

kirjanpitoon, mutta jonka rakenne ei kuitenkaan perustu lakeihin tai 

sopimuksiin (Ahonen 1998, 48). Yritykset voivat laatia sisäiseen 

käyttöönsä erilaisia henkilöstöraportteja, mutta Ahonen erottaa nämä 

toisistaan. Kuva 4.

Ominaisuus Henkilöstötilinpäätös Henkilöstöraportti
Laajuus Suppea Laaja

Esitystapa Kokoava, ytimekäs, 
havainnollinen

Yksityiskohtainen, tilas
tolliset vaatimukset täyt
tävä

Pääasiallinen kohde
ryhmä

Ulkoiset taloudelliset 
sidosryhmät

Yrityksen operatiivinen 
johto

Muut tärkeät kohde
ryhmät

Yrityksen strateginen johto 
Henkilöstö (oma ja potent.)

Status Virallinen tai puoliviralli
nen

Epävirallinen

Kuva 4. Henkilöstötilinpäätös ja henkilöstöraportti

Henkilöstötilinpäätöksen julkaiseminen sitouttaa yrityksen

informaation esittämiseen myös tulevaisuudessa. Mikäli näin ei tapahdu, 

Ahonen näkee että, yritys viestittää välillisesti, ettei sen
i

henkilöstö informaatio kestä julkisuutta. Sillä puolestaan on omat 

negatiiviset vaikutuksensa yrityksen julkisuuskuvaan. (Ahonen 1998, 

49)
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Yrityksen henkilöstöinformaatio ja siihen liittyvät raportit muodostavat 

Ahosen mukaan (1998, 51) hierarkian, jonka alkupäässä ovat 

alkuperäiset henkilöstöä koskevat perustiedostot ja loppupäässä 

henkilöstötilinpäätös. Kuva 5.

Perustiedosto. Q Q Q Q □ □ I I

Sisäiset raportit

Rajapinta

Ulkoiset sidosryhmät

. Yrityksen henkilöstöä koskeva tietohierarkia
Kuva 5.

Henkilöstötilinpäätöksen ei ole tarkoitus olla kaunisteltu versio 

sisäisestä henkilöstöraportista. Henkilöstöinformaatio voidaan tuoda 

yrityksen tilinpäätökseen monella eri tavalla. Monesti raportointitavat 

myös yhdistetään. Teoriassa henkilöstötilinpäätös noudattelee virallisen 

tilinpäätöksen terminologiaa ja rakennetta ja siinä pyritään antamaan 

yrityksen henkiselle pääomalle sekä hinta että arvo.

Henkilöstötilinpäätöksen laatimista varten ei ole olemassa yhtä mallia, 

vaan sen laatiminen tulisi perustaa yrityksen liike-ideaan ja strategiaan.
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Liikeideassaan yritys kuvaa toimintansa kannalta tärkeimmät tuotteensa 

ja ydinosaamisensa. Strategian tehtävänä on ylläpitää ja mahdollisesti 

muuttaa yrityksen ydintoimintoja ja osaamista muuttuvassa maailmassa. 

Liikeidea ja strategia muodostavat henkilöstötilinpäätöksen laatimisen 

lähtökohdan, sillä ne ohjaavat sen sisältöä koskevia valintoja (Ahonen 

1998, 55)

Ei ole tarkoituksenmukaista raportoida kaikkea mahdollista 

henkilöstöinformaatiota, joka on organisaatiosta hankittavissa. Liika 

tieto saattaa peittää olennaisen asian alleen. Hyvä henkilöstötilinpäätös 

on esitystavaltaan suppea ja kokoava, mutta toisaalta riittävän 

yksityiskohtainen toimiakseen yrityksen arvioinnin välineenä (Ahonen 

1998, 49). Tärkeää on miettiä raportoinnin kohderyhmiä ja näiden 

informaatiotarpeita.

Henkilöstötilinpäätöksen tarkoituksena on antaa kuva siitä, minkälaisen 

voimavaroin yrityksen tulos on saatu aikaan sekä antaa viitteitä 

tulevaisuuden tuloksentekokyvystä. (Eronen 1998, 8). Jotta 

henkilöstötilinpäätös antaisi mahdollisimman täydellisen kuvan 

organisaation henkilöstöstä, on sen kuvattava kaikkia

henkilöstövoimavarojen komponentteja: henkilöstö vahvuutta,

henkilöstön laadullisia ominaisuuksia sekä organisaation tilaa.

Henkilöstötilinpäätöksestä ei ole olemassa virallisia ohjeita tai 

lainsäädäntöä. Lain asettamat vaatimukset henkilöstöä koskevan 

informaation esittämiselle ovat verraten suppeat. Kirjanpitolain mukaan 

"tuloslaskelmassa tai taseessa taikka niiden liitteenä on ilmoitettava 

tilikauden palkat ja rahapalkkaan rinnastettavien luontoisetujen
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yhteenlaskettu raha-arvo sekä eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut". 

(KiPL, 21 §, 2 mom)

Koska yrityksillä on vapaus tehdä henkilöstötilinpäätöksensä omista 

lähtökohdistaan ja omiin tarpeisiinsa soveltaen vuosikertomuksessa tai 

erillisenä liitteenä, ei yhdenmukaisia, vertailukelpoisia ja julkisia 

henkilöstötilinpäätöksiä ole saatavilla. Yritysten esittämiä tietoja on 

vaikeata verrata keskenään. Suurten työvoimavaltaisten yritysten on 

lisäksi helpompi organisoida esimerkiksi henkilöstökyselyitä kuin 

pienten yritysten. Monet yritykset kokevatkin henkilöstötilinpäätöksen 

julkaisemisen turhana niin kauan kuin sen muotoa ei ole säädelty. 

(Eronen 1997, 84).

Virallisesta nimestään huolimatta henkilöstötilinpäätökset ovat 

vaihtelevansisältöisiä raportteja. Edes saman toimialan sisällä ei ole 

suosituksia sisällöistä. Useimmiten raportit tehdään yrityksen sisäiseen 

käyttöön, eikä tietoja edes haluta antaa ulkopuolisille.

PA Consulting Groupin tutkimuksessa (1999, s. 11) selvitettiin mitä 

henkilöstötietoja yrityksen ylinjohto seuraa säännöllisesti. Tutkimuksen 

tuloksena todettiin, että seurattava henkilöstötieto painottui valtaosin 

perinteisiin kustannuspamotteisiin hallintoasioihin kuten henkilömäärät 

ja vaihtuvuus sekä palkat, palkkiot ja henkilöstökulut. (Kuva 6)



Kuva 6 Ylimmän johdon seuraama henkilöstötyöhön liittyvä 
tieto

Henkilöstöön liittyvän tiedon lajit Prosenttia
vastaajista

Henkilömäärä ja vaihtuvuus 72%

Palkat, palkkiot ja henkilöstökulut 57%

Työajan seuranta 24 %

Ilmapiiri ja viihtyvyys 24%

Koulutus 21 %

Poissaolot 17%

Ikärakenne 12 %

Ylityöt 10%

Työterveyshuolto 9%

Henkilöstön kehittäminen 7%

Työsuhdeasiat 6%

Muut yhteensä 30%
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2.3.1 Henkilöstötase ja tuloslaskelma

Pisimmälle viety raportointitapa on sisällyttää henkilöstöinformaatio 

sekä tuloslaskelmaan että taseeseen. Henkilöstövoimavarat kirjataan 

taseeseen varallisuuseränä ja henkilöstökustannukset rinnastetaan 

investointeihin. Tuloslaskelmassa eritellään henkilöstökustannukset 

yksityiskohtaisiin alaluokkiin ja henkilöstövarallisuudesta tehdään 

poistoja.

Käytännössä hyvin harva yritys on laatinut henkilöstötaseen. 

Ruotsalainen Telia Ab on laatinut ja julkaissut henkilöstötaseen jo 

vuodelta 1994. Suomessa mm. Engel-yhtymä on julkaissut 

henkilöstötilinpäätöksen, johon sisältyvät sekä henkilöstötuloslaskelma 

että henkilöstötase (Liite 1). Ahonen on ehdottanut henkilöstötaseelle 

kuvan 7. mukaista, voimassa olevaa kirjanpitolakia noudattelevaa 

rakennetta:

2.3.2 Henkilöstötuloslaskelma

Henkilöstötilinpäätös voidaan laatia myös ilman tasetta, pelkästään 

tuloslaskelmaan pohjautuen. Usein näin tehdäänkin, koska henkilöstön 

kirjaamiseen taseeseen liittyy monenlaisia, myös tämän työn eri 

vaiheissa esiintuotuja ongelmia.
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Vastaavaa

Pvswät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 
Aineettomat oikeudet 
Liikearvo
Henkilöstövarallisuus
Muut pitkävaikutteiset menot 
Ennakkomaksut 

Aineelliset hyödykkeet 
Sijoitukset

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahoitusarvopaperit 
Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa

Oma pääoma 
Sidottu 
Osakepääoma
Henkilöstövarallisuuden
arvonkorotusrahasto
Muut arvonkorotusrahastot
Vararahasto
Vapaa
Edellisten tilikausien voitto 
Tilikauden voitto 

Tilinpäätössiirtojen kertymä 
Pakolliset varaukset

Vieras pääoma 
Pitkäaikainen 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Eläkelainat 
Muut velat 
Lyhytaikainen 
Lainat rahoituslaitoksilta 
Eläkelainat 
Saadut ennakot 
Ostovelat 
Muut velat

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx 

xxxxx 
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Kuva 7. Henkilöstötase Ahonen 1998,71-72
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Henkilöstötuloslaskelman rakenteelle ei ole olemassa mitään valmista 

mallia. Tavallisesti laatimisessa lähdetään liikkeelle virallisen 

tilinpäätöksen tuloslaskelmasta, jota sitten muokataan tarpeen mukaan. 

(Eronen 1997, 46-47). Henkilöstötuloslaskelman tarkoituksena on 

antaa tietoa yrityksen henkilöstökustannusten jakautumisesta. 

Henkilöstökulut eritellään yksityiskohtaisiin alaryhmiin, siten että ne 

tulevat selvemmin esiin ja muut kulut raportoidaan yhtenä summana. 

Henkilöstötuloslaskelma eroaa virallisesta tuloslaskelmasta ainoastaan 

tavassa kuvata henkilöstökuluja ja niiden muodostumista. 

Henkilöstötuloslaskelmassa ei ole kysymys tuloslaskelman tai taseen 

lukujen muuttamisesta, vaan ainoastaan tavasta, miten luvut esitetään ja 

suhteutetaan yrityksen muihin tietoihin. (Liukkonen 1997, 23). 

Henkilöstötuloslaskelmaan voidaan sisällyttää hyvin monenlaisia 

henkilöstökulueriä.

Koska henkilöstötuloslaskelman tehtävänä on kertoa kuinka 

tehokkaasti henkilöstömenoja käytetään, tulisi henkilöstökulut Ahosen 

mukaan eritellä siten, että erittelystä käy ilmi ainakin henkilöstön

• kokonaiskulut

• kehittämiskulut

• rasittumiskulut

tehokkaan työajan kulut
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Myyntitulot

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

Alihankintana tehdyt työt 
Muut kulut

Tilikauden voitto/tappio

Kuva 8. Henkilöstötuloslaskelma 
(Lähde: Ahonen 1998, 58)

tmk
xxxxx

-xxxxx

-xxxxx
-xxxxx

xxxxx
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2.3.3 Henkilöstökertomus

Tilinpäätöstä täydentämään on monissa yrityksissä lisätty henkilöstöön 

liittyvää informaatiota. Vuosikertomuksissa tai niiden liitteissä on vuosi 

vuodelta henkilöstöinformaation määrä kasvanut muutamasta rivistä 

jopa kolmen sivun mittaisiin esityksiin.

Henkilöstökertomus on henkilöstövoimavarojen raportointi-osa 

tiedoista, jotka eivät ilmene henkilöstötuloslaskelmasta tai 

henkilöstötaseesta. Henkilöstökertomus siten täydentää ja "pehmentää" 

henkilöstötuloslaskelmassa ja mahdollisessa -taseessa annettua "kovaa1 

numerotietoa. (Eronen 1997, 48-49)

Henkilöstökertomus voi sisältää tunnuslukuja ja tietoja organisaation 

henkisestä hyvinvoinnista ja työympäristöstä. Tarkoituksena on välittää 

tilikauden tärkeimmät henkilöstöä koskevat tapahtumat ja toisaalta 

selittää henkilöstötilinpäätöksen lukuja ja näiden kehitystä.

Henkilöstökertomuksessa yritys kuvailee kaikkia

henkilöstövoimavarojaan ja niiden kehitystä. Ahosen mukaan 

parhaimmillaan henkilöstökertomuksessa esitellään yrityksen 

voimavarat systemaattisesti siten, että niiden nykytilaa verrataan 

edellisen vuoden arvoihin. Hyvässä henkilöstökertomuksessa yrityksen 

eri osia verrataan myös toisiinsa, mikäli se on yksityisyyden suojan 

takaamiseksi mahdollista. Henkilöstökertomuksen tulisi kattaa
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kaikki henkilöstövoimavarojen osa-alueet: henkilöstövahvuus,

henkilöstön yksilöominaisuudet ja työyhteisö. (Ahonen 1998, 80)

2.3.4 Henkilöstötilastot

Henkilöstötilastot kertovat perustiedot yrityksen henkilöstöstä. Tilastot 

laaditaan useimmin siinä muodossa, kuin niitä on toimitettava 

työnantajaliitolle tai viranomaiselle. Monien yritysten 

henkilöstötilinpäätös onkin tällä hetkellä pelkkä tilastopaketti, josta 

henkilöstötiedot on tarvittaessa nopeasti löydettävissä niin yrityksen 

sisäiseen kuin ulkoiseen käyttöönkin.

2.3.5 Henkilöstötunnusluvut

Henkilöstötunnusluvut ovat henkilöstöön liittyvien tietojen seurannan 

apuvälineitä. Tunnusluvut antavat mahdollisuuden seurata yrityksen 

henkilöstökustannusten kehitystä ja verrata yrityksen eri yksiköitä 

keskenään. Henkilöstötilinpäätös voi sisältää joukon tunnuslukuja, 

jotka ilmaisevat pähkinänkuoressa yrityksen henkilöstövoimavarojen 

määrän ja laadun sekä niiden kehityksen. Esimerkiksi 

poissaoloprosentti, vaihtuvuusprosentti ja työtyytyväisyysindeksi. 

Tunnuslukuosa ei ole välttämätön, jos henkilöstötilinpäätös on suppea 

ja tunnusluvut jo esiintyvät lukuina ja taulukoina muualla. 

Tunnuslukujen ideana on antaa sellaista tietoa, jota on helppo verrata 

vuodesta toiseen ja joiden avulla yritystä voidaan verrata muihin 

vastaaviin yrityksiin. Jos tunnusluvuilla haetaan vertailtavuutta, niiden 

laatimisessa on syytä noudattaa yleisesti käytössä olevia käsitteiden
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määritelmiä, mikäli sellaisia on olemassa, esimerkiksi työajan seurannan 

osalta.

2.4 Henkilöstötilinpäätöksen laadintaprosessi

Henkilöstötilinpäätös kuvaa yrityksestä keskeisiä asioita, siksi 

laatimisen tulisi alkaa johdon päätöksellä. Ensimmäistä kertaa 

henkilöstötilinpäätöstä laadittaessa Ahonen esittää työryhmän 

etenemisprosessin vaiheet seuraavasti:

Ylimmän johdon periaatepäätös

1
HTP-työryhmä ja vastuuhenkilö

I
Yrityksen liikeidea ja henkilöstöstrategian artikulointi

i

Päätös ensimmäisen HTP:n laajuudesta

i

Päätös HTP:n rakenteesta ja sisällöstä

;
Henkilöstötietojen ja -tiedostojen inventaario;
Puuttuvien tietojen hankinta

;

Ensimmäisen HTP:n laadinta

I
Päätökset jatkorutiineista ja vastuualueista
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Gröjer ja Johanson (1996) toteavat, että raportointi ei suju ilman 

horisontaalista yhteistyötä. Koska henkilöstötilinpäätös sisältää sekä 

taloudellista että hallinnollista aineistoa, tulee sekä henkilöstö- talous- 

ja viestintäasiantuntijoiden olla mukana laadintatyössä. Onnistumisen 

kannalta on merkittävää myös eri henkilöstöryhmien luottamus.

Henkilöstötilinpäätös-ryhmän ensimmäisenä työnä on kirjata yrityksen 

tai sen yksikön liikeidea ja toimintastrategia. Laatiessaan ensimmäistä 

henkilöstötilinpäätöstä ryhmä joutuu ottamaan kantaa siihen, miten 

laajaa kokonaisuutta raportti koskee. Perusvaihtoehtoina on koko 

yhtiötä koskeva ja vain sen osaa koskeva raportti. Päätös riippuu 

saatavilla olevasta tietoaineistosta. Eräs tapa edetä on laatia 

ensimmäisenä vuonna koko yritystä koskeva raportti ja seuraavina 

vuosina tarkentaa raporttia siten, että se sisältää yhtiön eri osia 

koskevaa eriteltyä tietoa.

Koska jokaisella yrityksellä on omat erityispiirteensä, on 

henkilöstötilinpäätöksen yksityiskohtainen rakenne ja sisältö mietittävä 

erikseen. Tämä koskee erityisesti henkilöstön koulutusta ja osaamista.

Kun henkilöstötilinpäätös-ryhmä on selvittänyt, mitä tietoja tarvitaan, 

seuraa tietojen keruu. Osa tiedoista on helposti saatavissa, osa on 

muokattava olemassa olevan tiedon pohjalta erilaisia kertoimia käyttäen 

ja osa on hankittava aivan uutena tietona.
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3. MIKSI HENKILÖSTÖLASKENTAA

3.1 Miksi henkilöstöinformaatiota kerätään

Henkilöstöinformaation kokoaminen ja tekeminen on yrityksen 

vetovoimatekijä, joka nostaa markkina-arvoa ja kiinnostaa 

ammattitaitoista työvoimaa. Organisaation sisällä henkilöstötilinpäätös 

on hyvä johtamisen ja kehittämisen väline. Flamholz (1985, 25-26) 

näkee henkilöstövoimavarojen raportoinnin keskeisenä tavoitteena 

henkilöstöä koskevan tiedon tuottamisen. Tieto auttaa yrityksen johtoa 

käyttämään henkilöstövoimavaroja tehokkaasti ja taloudellisesti. Tietoa 

tarvitaan mm. henkilöstön hankkimista, kehittämistä, kohdistamista, 

hyödyntämistä, arviointia ja palkitsemista koskevissa päätöksissä.

Henkilöstövoimavarojen raportoinnille löytyy kirjallisuudessa 

pääasiallisesti seuraavat kolme tavoitetta:

e Päätöksentekoon vaikuttaminen.- tuottaa olennaista informaatiota 

sidosryhmille.

• Ohjaus: helpottaa resurssien hallintaa yrityksen sisällä.

• Motivaation parantaminen: edesauttaa muutoksia johtotasolla 

ulkoisen raportoinnin palautevaikutusten kautta.

Tarkoituksena on siis seurata ja arvioida työprosesseja ja tuottaa niistä 

numeerisessa muodossa olevaa informaatiota, toimia viitekehikkona
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päätöksenteon helpottamiseksi sekä motivoida yrityksen 

päätöksentekijöitä omaksumaan henkilöstösuuntautunut lähestymistapa. 

Tämä näkemys edustaa ns. human resourse näkökulmaa.

Henkilöstö ja henkilöstöön käytetyt varat tulisi nähdä yrityskohtaista 

lisäarvoa tuovana investointina, eikä välittömästi tuloksesta poissa 

olevana kustannuseränä. Yrityskohtainen lisäarvo on osittain 

riippuvainen henkilöstö investointien johtamisesta ja hallinnasta, joten 

motivaatio vaikutusta syntyy myös ulkoista kautta johdon pätevyyden 

ollessa tilinpäätösten lukijoiden arvioitavissa. (Eronen, 1997,27)

P A Consulting Groupin v. 1999 tekemän tutkimuksen mukaan 

suomalaisen henkilöstöjohdon näkemykset tärkeimmistä painopisteistä 

ja niiden ennakoiduista kehityslinjoista voidaan tiivistää seuraavasti:

• Henkilöstöammattilaisten suurimpia työsarkoja on ollut 

jatkuvan muutoksen tukeminen. Näin näyttää olevan myös 

jatkossa.

• Henkilöstötyön kytkeminen organisaation strategiaan on 

tärkeimpiä kysymyksiä, ja on erityinen haaste muutostilanteessa.

• Osaamisen johtaminen korostuu jatkossa, mihin pääsyinä ovat: 

-osaamisen merkityksen nousu kilpailutekijänä 

-ikärakenne

-kilpailu työvoimasta.
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• Muutoksen ja osaamisen johtaminen sekä niihin liittyvä 

nopeuden vaatimus luovat paineita tavoite asetantaan ja 

kehityskeskusteluihin.

• Hyvinvointi ja ikärakenteen hallinta ovat avainkysymyksiä 

kaikentyyppisissä organisaatioissa.

3.2 Sidosryhmien tiedon tarpeet

Laatimalla henkilöstötilinpäätöksiä yritykset voivat systemaattisesti 

kehittää henkistä pääomaansa ja viestiä sen tasosta ulkoisille ja sisäisille 

sidosryhmilleen. Henkilöstö- ja osaamispääomasta on tullut väline 

arvioitaessa yrityksen menestystä markkinoilla.

Pakollinen henkilöstöinformaatio tilinpäätöksissä ei ole riittävää vaan 

tarvitaan säännöllisesti vertailukelpoista tietoa, jonka perusteella 

organisaation osaamista ja kilpailukykyä voidaan kehittää ja arvioida 

entistä paremmin. Yrityksen ulkoisilla sidosryhmillä on omat intressinsä 

yrityksen toiminnan ja siitä saatavan informaation suhteen.

Yrityksen omistajien ja sijoittajien tietämys yrityksen 

henkilöstövoimavaroista auttaa heitä arvioimaan paremmin sijoitusten 

tuottoja ja riskejä. Hyvällä taseinformaatiolla voi olla vaikutusta 

luotonsaantiin ja niitä edeltävien tunnuslukujen laskentaan. (Eronen 

1997, 27). Henkilöstöraporttien julkaisemista on markkinoitu ennen 

kaikkea pörssiyhtiöille sillä perusteella, että kattava tieto pätevästä ja
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kyvykkäästä henkilöstöstä kasvattaa markkina-arvoa. (Eronen 1999, 

johdanto). Toisaalta mm. Sveiby (1997, 196 ) väittää etteivät 

yritysanalyytikot ole tottuneet tulkitsemaan aineettomaan varallisuuteen 

liittyvää informaatiota.

Yritysjohdon intressien pitäisi periaatteessa noudatella yrityksen 

omistajien intressejä. Käytännössä yritysjohdolla on omiakin intressejä, 

jotka poikkeavat muista. Esimerkiksi osa yrityksen strategisen johdon 

palkkauksesta on usein riippuvainen yrityksen markkina-arvosta. 

Saamalla tietoa yrityksen strategisesti tärkeistä resursseista ja niiden 

kehityksestä yritysjohto voi vaikuttaa myönteisesti omaan 

tulonmuodostukseensa. (Eronen 1997, 28)

Yrityksen henkilöstöhallinnon ongelmana on usein ehdottamiensa 

kehittämistoimien perusteleminen riittävillä tosiasiatiedoilla. Siksi 

henkilöstöammattilaisten intressinä onkin saada yrityksen strategisten 

mittareiden joukkoon indikaattoreita, jotka liittyvät läheisesti 

henkilöstötoimen kehittämiseen. Näin se saa kommunikaatiokanavan ja 

kielen itsensä ja yrityksen ylimmän johdon välille.

Yrityksen henkilöstö saa henkilöstöinformaatiota myös muista kuin 

virallisista tilinpäätöksistä. Henkilöstölle on tärkeää, että heidän oma 

kehityksensä ja hyvinvointinsa kuuluu yrityksen strategisen 

päätöksenteon piiriin. Näin voi olla vain, jos tätä päätöksentekoa tukee 

riittävä ja oikea informaatio.

Mikäli yritys pystyy välittämään itsestään myönteisen kuvan ulospäin, 

parantaa se myös mahdollisuuksiaan rekrytoida hyvätasoista
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henkilöstöä kohtuulliseen hintaan ja kuva yrityksestä hyvänä 

työpaikkana paranee.

Yrityksessä toimivat eri ammattiryhmiä edustavat organisaatiot 

tarvitsevat henkilöstöinformaatiota pysyäkseen tietoisena omien 

etujensa toteutumisesta. Jos tätä tietoa ei ole, tai jos se on 

riittämätöntä, voi seurauksena olla epäluuloisuutta ja ylimitoitettuja 

vaatimuksia.

Yrityksen työsuojeluorganisaatio ja työsuojeluviranomaiset tarvitsevat 

työnsä tueksi tietoa henkilöstön turvallisuustasosta ja siitä, missä 

määrin yrityksessä noudatetaan voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. 

Henkilöstötilinpäätöksissä on useimmiten mm. tapaturmia ja 

ammattitautien määrää kuvaavia tietoja.

Työterveyshuollon vastuulla on henkilöstön terveyden ja työkyvyn 

kehittäminen. Jotta kysymykseen ei tulisi ainoastaan sairauksien hoito, 

työterveyshuolto tarvitsee monipuolista tietoa henkilöstön tilasta. Näin 

se voi asiantuntemuksensa perusteella täyttää sen ennakoivan tehtävän, 

jonka laki sille asettaa. (Ahonen 1998 34-36)

Eri viranomaisilla on yrityksiin liittyviä tietointressejä. Saadakseen 

tietoa yrityksistä viranomaiset keräävät sitä erilaisin kyselyin sekä 

tilinpäätöstietojen avulla. Työelämän ja elinkeinoelämän tutkijat 

muodostavat ryhmän, joka jatkuvasti tarvitsee yritysten toimintaa 

koskevia tietoja. Jos yritykset laatisivat henkilöstötilinpäätöksiä, suuri 

osa henkilöstöä koskevasta tiedosta saataisiin ilman erillistä yrityksissä 

tapahtuvaa tiedonkeruuta. (Ahonen, 1998, 34-36)
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Kaikilla yrityksinä on tarve saada tietoa kilpailijoistaan. Perinteisesti 

kilpailijoilta on myös pyritty salaamaan kaikki mahdollinen tieto. 

Avoimessa, nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa on kuitenkin kaikkien 

edun mukaista, että yrityksistä on mahdollisimman paljon tietoa 

saatavilla. Näin jokainen pystyy muodostamaan kuvan oman 

toimintansa kestävyydestä. Omien tietojen laaja valottaminen on merkki 

luottamuksesta omaa toimintaa kohtaan. (Ahonen 1998, 36). Toisaalta 

vääristynyt ja virheellinen kuva yrityksestä syntyy erityisesti silloin, kun 

yritys ei julkaise muita henkilöstötietojaan kuin lukumäärän ja 

palkkatiedot. (Mathews ja Perera 1991, 217)
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4. ESIMERKKEJÄ HENKILÖSTÖLASKENNAN MITTAREISTA

4.1 Henkilöstöraportointi ja mittaaminen johtamisen apuvälineenä

Henkilöstövoimavarojen raportointi on prosessi, jossa tunnistetaan ja 

mitataan henkilösidonnaista informaatiota ja välitetään tieto 

kiinnostuneille osapuolille. Se pitää sisällään henkilöstövoimavarojen 

rekrytoinnista, valinnasta, palkkauksesta koulutuksesta ja kehityksestä 

aiheutuneiden kustannusten sekä henkilöstön taloudellisen arvon 

mittauksen (Gjöjer &Johansson , 1996, 19)

Organisaation toimintakyvyn mittauksen ja analysoinnin perustana tulee 

olla sen toiminnalle asetetut tulostavoitteet. Niiden perusteella 

määritellään toiminnanseurannassa käytettävät avainluvut, mittarit ja 

mittausmenetelmät. Toimivassa työyhteisössä tarvitaan toiminnan 

onnistumisen arviointia. Mittaaminen, kehittäminen ja seuranta ovat 

oleellinen osa toimintakulttuuria. Jos tulosta analysoidaan ahtaasti 

tarkastelemalla yksinomaan taloudellista tulosta, jää huomioimatta suuri 

osa sellaisia toiminnallisia tekijöitä, jotka lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 

vaikuttavat merkittävästi tuloskehitykseen. Toiminnan seurannan 

toteuttamisessa on tärkeää, että määrälliset ja laadulliset tunnusluvut 

kytketään selkeästi yhteen. Tähän eivät nykyisin käytössä olevat 

seurantamenetelmät juurikaan anna mahdollisuutta. Tulosta seurataan, 

mutta ei sitä, millä voimavaroilla ja osaamisella tulos on saatu aikaan. 

Taloudellista ja toiminnallista tulosta mittaavia tunnuslukuja on 

työpaikoilla jo tälläkin hetkellä käytettävissä, mutta luvut ovat yleensä 

hajallaan eri osastoilla tai toimintayksiköissä. (Liukkonen, 1997, 36)



39

Johdon laskentatoimi on kokenut viimeisten vuosien aikana 

huomattavia mullistuksia. (Laitinen, 1998, s. 13) Se on laajentunut 

ainakin jossakin määrin alueille, jotka ovat perinteisesti kuuluneet 

johtamiselle, markkinoinnille ja tuotantotaloudelle. Perinteisesti 

yrityksen suorituskyvyn mittaaminen on rajattu tarkoittamaan 

talousprosessiin liittyvää suorituskykyä, mutta tulevaisuudessa 

mittaaminen tulee kohdistumaan yhä useammin myös laadullisten 

tavoitteiden saavuttamiseen.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana tämä taloudellisiin asioihin rajattu 

näkökulma on olennaisesti laajentunut: suorituskykyjä sen mittaaminen 

on kokonaisvaltaista. Kaikki olennaiset asiat, mitkä yrityksessä 

tapahtuvat, ovat yhteydessä suorituskykyyn. Yrityksen johtajien kyky 

johtaa ihmisiä ja asioita, työntekijöiden motivaatio suorittaa tehtävät, 

toimintojen nopeus ja laadukkuus ja tuotteiden kyky tyydyttää 

asiakkaiden tarpeet, ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka ovat mukana 

kokonaisvaltaisessa suorituskyvyn mittaamisessa. Perusongelma

mittaamisessa on se, että monet tärkeät suorituskyvyn mittarit ovat 

laadullisia, kun taas monet määrälliset - täsmälliset - mittarit ovat 

vähemmän tärkeitä. Tämä on johtanut siihen, että aiemmin on mitattu 

vähemmän tärkeitä asioita, koska niitä on helppo mitata täsmällisesti. 

(Laitinen 1998, 13)

PA Consulting Groupin (1999, 9-10) tekemässä tutkimuksessa

selvitettiin myös johtamisen apuvälineiden käyttöä ja tärkeyttä . (Kuva 

9 ). Kuva kertoo, että tärkeimpänä johtamisen apuvälineenä nähtiin 

strategiaprosessin selkeys.
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Kuva 9 Johtamisen apuvälineiden käyttö

Selkeä strategiaprosessi, joka auttaa johtamaan 
henkilöstösuunnitelmat liiketoimintastrategioista

Tasapainotettu mittaristo

Sisäisten asiakkaiden järjestelmälliset 
haastattelut

Henkilöstötilinpäätös

Laatupalkintokriteerit

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 7«

■ Käytössä D Päätös käyttöönotosta tehty и Б ole käytössä, olisi tarpeen D В ole tarpeen

Tutkimuksen mukaan johtamisen apuvälineiden käyttötasoa voidaan 

yleisesti vielä pitää alhaisena. Organisaatioiden voidaan odottaa 

panostavan lähiaikoina erityisesti tasapainotettuun mittaristoon. 

Tutkituista yrityksistä 19%:lla vastaajista se on käytössä, 22 % on 

tehnyt päätöksen sen käyttöönotosta ja 44% pitää tasapainotettua 

mittaria tarpeellisena. Myös henkilöstötilinpäätös, sisäisten

asiakkaiden haastattelujen ja laatupalkintokriteerien käyttö ovat 

vastaustietojen perusteella yleistymässä jatkossa.
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Henkilöstötilinpäätöstä pidetään näistä selvästi muita useammin 

tarpeettomana, vastaajista 33 % oli tätä mieltä.

4.2 Osaaminen ja sen mittaaminen

Työelämää leimaa jatkuva muutos ja muutokset tapahtuvat yhä 

nopeammin. Perinteiset kilpailustrategiat eivät enää tuo kilpailuetua. 

Tämän päivän kilpailustrategiat korostavat osaamista. Siitä on tullut 

strateginen resurssi. Kansainvälistyminen ja teknologian nopea kehitys 

mullistaa useimpien alojen toimintatapoja ja tehtäviä. Muun 

henkilöstöinformaation lisäksi on tietämyksen, osaamisen ja 

tehokkuuden seuraaminen tulossa yhtä tärkeäksi kuin talouslukujenkin 

seuraaminen. Tämän päivän kilpailu strategioita ovat:

• Asiakaskeskeisyys

• Keskittyminen ydinasioihin

• Tehokas verkostoituminen

• Nopeus ja oikea ajoitus

• Nopea oppiminen

(Otala, 1996, s. 20)

Otalan mukaan huippuosaaminen ei kanna pitkälle kilpailukeinona, 

ellei osaamista uusita ja ellei organisaatio uusiudu jatkuvasti. 

Uusiutuminen edellyttää innovatiivisuutta ja jatkuvaa uuden opettelua. 

Kilpailuetu syntyy osaamisen uusimisen tehokkuudesta, oppimisesta. 

Yrityksen tuleva kilpailukyky perustuu ydinosaamiseen. Osaamisen

J
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kehittäminen on osa strategiaa ja sen toteuttamista. Kilpailuetua 

tavoitellaan hankkimalla enemmän tai parempaa osaamista kuin 

kilpailijoilla on.

Oppimiseen vaikuttavien tekijöiden vaikutusta tulokseen voidaan 

arvioida myös välillisesti. Tekijöillä on suora yhteys myös 

organisaation oppimiskykyyn ( Otala, 1996, s. 222)

• henkilöstön tyytyväisyys

• poissaolojen määrä

• aloitteiden määrä

• asiakastyytyväisyys

• tiedonkulun tehokkuus

• organisaation oppimisilmapiiri.

Jotta em. tekijöiden muutosta ja vaikutuksia voidaan seurata, tarvitaan 

mittaamista sekä lähtötilanteessa että matkan varrella. Monet yritykset 

tekevät henkilöstökyselyltä, poissaolojen määrä on suora indikaattori 

viihtyvyydestä ja aloitteiden määrä on helposti saatava mittari, joka 

kuvaa myös ihmisten sitoutumista. Tiedon kulun tehokkuutta ja 

saatavuutta voidaan selvittää henkilöstön työtyytyväisyysmittauksen 

yhteydessä erillisellä kyselytutkimuksella.

Henkilöstökyselyitä kritisoidaan usein siksi, että mittaukset ovat 

kalliita toteuttaa. Osaamisen kehittäminen ja oppiminen ovat Otalan 

mukaan investointeja, eivät kuluja. Osaamisinvestoinnit ovat aina 

pitkävaikutteisia ja niiden tuottavuutta on vaikea laskea tilikausitasolla. 

Uusien taitojen kehittämisen tuotto voidaan jotenkin selvittää, koska

i
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niillä on suora vaikutus työn tehokkuuteen. Tietojen ja osaamisen 

kertymän vaikutusta on vaikeampi nähdä suoraan.

Tutkimuksissa (Otala, 1996, 223) on löydetty mm. seuraavia

osaamisen ja tuloksen välisiä yhteyksiä:

• Niillä yrityksillä, joiden panostukset henkilöstön kehittämiseen ja 

prosessijohtamiseen ovat jatkuvasti lisääntyneet, on merkittävästi 

korkeammat tuottoarvot kuin yrityksillä, jotka eivät ole panostaneet 

henkilöstön kehittämiseen.

• Yrityksillä, jotka ovat panostaneet henkilöstön monitaitoisuuteen, 

poikkifunktionaaliseen koulutukseen ja henkilöstön osallistumiseen, 

on alhaisemmat henkilöstökulut ja henkilösivukulut kuin niillä, jotka 

eivät ole tehneet vastaavia panostuksia.

• Yritykset, jotka ovat käynnistäneet mittavia laatuohjelmia ja niihin 

liittyviä henkilöstön osaamisen kehitysohjelmia, ovat kyenneet 

kasvattamaan viidessä vuodessa osakkeelle noin 15 %:n ylimääräisen 

tuoton muihin verrattuna.

Osaamisen kuvaaminen numeroilla on vaikeaa. Voidaan kuitenkin 

listata asioita, jotka liittyvät yrityksen osaamisresurssiin ja sen 

kertymään. Kun näitä asioita listaa useammalta vuodelta, voi verrata 

kyvykkyyden kehitystä ja osaamisvarannon lisääntymistä.
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Sijoittajan kannalta seuraavat asiat kuvaavat, miten yritys 

tulevaisuuttaan rakentaa:

• Mikä on yrityksen osaamisresurssi (kyvykkyydet ja kompetenssit) ja 

miten osaamista kehitetään?

• Minkälainen kyky organisaatiolla on oppia ja miten se kykenee 

hyödyntämään uutta osaamista?

• Tilinpäätöksessä kuvataan raharesurssin kulkua ja kasautumista 

yrityksen toiminnassa. Samalla tavoin pitäisi voida kuvata myös 

osaamisresurssin kasautumista. Osaamisresurssin lisääntyminen on 

liiketoiminnan tulokseen rinnastettava voitto.

Organisaatiossa olevat kyvyt ja osaaminen ovat ikään kuin 

peruspääomaa, jonka varassa koko toiminta on. Kyvyt ja kompetenssit 

voidaan rinnastaa omaan pääomaan. (Otala s. 224)

Osaamisen kehittämisjäijestelmät ja kanavat, joiden avulla osaamista 

voidaan koko ajan kehittää, vastaavat Otalan mukaan koneita ja laitteita 

eli käyttöomaisuutta. Uusia henkilöstön kehitysohjelmia voidaan 

aloittaa siinä missä hankitaan uusi kone. Verkostot ovat samalla tavalla 

osa toiminnassa käytettäviä "työkaluja" kuin laitteet.

Organisaation oppimisalttius ja oppimiskyky ovat puolestaan vaihto- 

omaisuuteen rinnastettavia tekijöitä. Mitä enemmän muutos- ja 

oppimisalttiutta organisaatiossa on, sitä nopeammin se kykenee 

luomaan lisäarvoa myös osaamisvarantoon ja kyvykkyyteen. Otalan 

esittämän mallin mukaan edellä luetellut osaamista ja oppimiskykyä
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kuvaavat kriteerit voitaisiin muuttaa markoiksi ja sijoittaa yrityksen 

taseeseen.

Suti«” ■ VMOttWM
Käyttöomaisuus

Kouluttautumismahdollisuudet
Kehitysohjelmat
Yhteistyö
Verkostot

Oma pääoma
Kyvykkyydet ja kompetenssit

• teknologian hallinta
• tuotekehitys
• tuotantotekniikka
• toimituskyky
• asiakassuhteet
• jakelukanavat
• ihmiset
Osaamisvaranto

Vaihto-omaisuus
Organisaation muutosalttius

Pitkäaikainen vieras pääoma
Organisaation syvällinen muutosvastarinta

Organisaation oppimiskyky

Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieraspäoma
Muut aineettomat resurssit 
• tietovarannot, esim. sisäiset osaamistieto-

Organisaation oppimista estävät tekijät

kannat
• yrityksen imago
• goodwill
• patentit, lisenssit, toimiluvat ja muut aineet-

tomat omaisuudet

Kuva 12. (Otala 1996, 226) Oppivan organisaation tase

Organisaation oppimiskykyä voidaan mitata erilaisilla mittareilla. 

Mittaustulosta voidaan verrata edellisen vuoden tulokseen ja seurata 

muutoksen suuntaa tai tulosta voidaan verrata vastaavalla mittarilla 

mitattuihin yritysten keskiarvoihin, esimerkiksi saman alan yritysten 

keskiarvoon. Tämä edellyttää, että organisaation

oppimiskykymittauksia on tehty samalla mittarilla paljon. Mittareilla 

voidaan arvioida myös monia oppivan organisaation kulttuurin tekijöitä 

kuten muutosalttiutta tai muutosvastustusta, tiedon kulkua ja käsittelyn 

tehokkuutta tai sen heikkoutta.
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Ahosen (1998, 98) mukaan ongelmat liittyvät sekä mittaustapaan että 

siihen, mitä pitäisi mitata. Hän ehdottaa osaamisen mittaamiseen ja 

kartoittamiseen henkilökohtaisia, esirmesalaiskeskusteluissa läpi 

käytäviä inventaario lomakkeita, joiden yhteenvedot voidaan koota 

yritystason osaamismatriiseiksi. Kuva 10. Osaamiskartoitusten avulla 

saadaan selville erot tarvittavan ja jo olemassa olevan osaamisen välillä. 

Koulutus ja työkokemus kartuttavat yhdessä osaamista. Ahosen 

mukaan (1998, 104) osaaminen näkyy kaikissa henkilöstötilinpäätöksen

osissa. Kuva 11.

TARVE
VARANTO
VAJE
TOIMENPITEET

Liikeidea ja -strategia
Osaaminen

Taito 1 Taito 2 Taito 3

koulutus
rekrytointi
prosessi

Kuva 10. Osaamisen mittaaminen ja kartuttaminen



Guy Ahonen

OSAAMINEN JA SEN RAPORTOINTI YRITYKSESSÄ

TIETO-LIIKEIDEA

JÄRJESTELMÄT !YRITYKSEN TARPEET

OSAAMINEN

HENKILÖSTÖ- TYÖYHTEISÖ

TULOSLASKELMA - KOETTU

TAITOJEN- KOULUTUS JA

KEHITTÄMISKULUT RIITTÄVYYS

HENKILÖSTÖN - YHTEISTYÖ

LAADULLISET

OMINAISUUDET

- KOULUTUS

- KOKEMUS

-TAIDOT

Kuva 11.
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4.3 Balanced Scorecard

Tasapainotettu mittaristo, Balanced Scorecard, on alun perin pitkälle 

kehitetty mittausjärjestelmä. Käsitteen luojat Kaplan ja Norton ovat 

havainneet, että mittariston taustalla olevia ajatuksia voi käyttää 

työkaluna myös silloin, kun suunnitellaan strategista toiminnan 

ohjausta. Perinteiset taloudelliset seurantajärjestelmät mittaavat ja 

raportoivat menneisyyden tapahtumia ja pelkästään rahamääräisiä eriä. 

Ne kertovat viiveellä miten nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen on 

tultu, mutta eivät sitä miten on onnistuttu kehittämään tulevaisuuteen 

tuloksentekokykyä. Yksilö- ja yksikkötasolla tarvitaan ei rahamääräisiä 

mittareita, koska usein työn tulokset näkyvät usein vasta vuosien 

kuluttua.

Taloudellisten seurantajärjestelmien ja -mittareiden rinnalle on viime 

vuosina kehitetty monenlaisia pehmeiden ja ei rahamääräisten arvojen 

seurantajärjestelmiä. Niitä ei kuitenkaan yleensä ole aiemmin kytketty 

yrityksen strategiaan ja vtime kädessä taloudellisiin tavoitteisiin. 

Kaplanin ja Nortonin luoma tasapainotetun mittariston malli yhdistää 

menneisyyden suorituksia seuraavat tavoitteet ja mittarit tulevaisuuden 

menestymistä ennustaviin tavoitteisiin ja mittarerhin. Balanced 

Scorecard mittariston ytimen muodostavat työyhteisön strategiset 

valinnat ja perusarvot, jotka luovat pohjan konkreettisten, mitattavien 

tavoitteiden asettamiselle. Tavoitteet ja mittarit tarkastelevat yritystä 

neljästä ei näkökulmasta. Yksi näistä näkökulmista voi olla 

kehittymisen ja henkilöstön näkökulma. Esimerkiksi Skandia perustelee 

henkilöstönäkökulman valintaansa sillä, että se haluaa nostaa 

henkilöstön esiin resurssina ja että henkilöstö- ja prosessipääoman
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välinen suhde on kerrannainen. Menestys edellyttää, että molemmat 

ovat laadukkaita. (Olve 1998, 184)

Henkilöstönäkökulman kaikki tavoitteet ja niiden toteutumista 

seuraavat mittarit johdetaan henkilöstöstrategiasta. Tarkoituksena on 

konkretisoida yrityksen visio ja strategia selkeiksi tavoitteiksi ja niiden 

toteutumista seuraaviksi mittareiksi. Tavoitteiden ja mittareiden tulee 

muodostaa selkeä syy ja seuraus ketju. Kehittymiseen ja henkilöstöön 

liittyvien tavoitteiden tulee vaikuttaa sisäisten prosessien kehittymiseen 

ja niiden taas asiakkaiden tyytyväisyyteen ja sitä kautta yrityksen 

tulokseen. (Olve, 1998, 184)

Tavoitteiden toteutumista seurataan esim. henkilöstön

vaihtuvuusluvuilla, työmotivaatiolla tai henkilöstön kompetensseilla 

suhteessa tarvittaviin resursseihin.

Tavoitteiden ja mittareiden tulisi olla tasapainossa siten, että ne eivät 

ohjaa toimintaa yksipuolisesti jollekin osa-alueelle. Ratkaistava on myös 

kysymys suhteesta yrityksen budjetointiprosessiin. Usein budjetoinnissa 

seurataan lyhyellä aikavälillä suurehkoa määriä lukuja. Tasapainotetun 

mittariston käyttöönotto vaatii yrityksessä suhteellisen pitkän prosessin.

Mittareiden valinnassa on olennaista, että ne on johdettu yrityksen 

strategiasta ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta kriittisistä 

menestystekijöistä. Mittareita valittaessa on syytä miettiä arvojen 

tuottaminen mittareille. Esimerkiksi kompetenssien kartoittaminen ja 

seuranta yrityksissä on vielä alkutekijöissään.
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Henkilöstön kehittymisen osalta seurataan yleensä erilaisia 

kompetensseihin sekä henkilöstön motivaatioon ja viihtymiseen liittyviä 

asioita. Näitä seurataan tekemällä esim. henkilöstökyselyjä ja 

seuraamalla yksiköiden kompetenssien kehittymistä. Usein tulokset 

ovat niin karkealla tasolla, etteivät ne palvele yksikkötasoa. 

Kompetenssien arvioiminen on varsin subjektiivista ja siksi monissa 

yrityksissä käytetäänkin mittarina koulutuspäivien määrää/henkilö. 

Monet mittareista kuvaavat tapahtumia, toimintaa ja tuloksia esim. 

koulutustilaisuuksien lukumäärä.

Innovatiivisuutta ja oppimista koskevat mittarit ovat usein luonteeltaan 

korvikemittareita. Silloin niitataan pikemminkin kehittämiseen ja 

koulutukseen uhrattuja resursseja kuin niillä saavutettuja tuloksia. (Olve 

1998, 183). Mittariston valinnassa tavoitteena voi olla myös tapa

kertoa yrityksen sisällä toiminnan suunnasta, osaamisen 

laajentamisesta uusille toiminta-alueille tai organisaation ja ohjauksen 

muuttamisesta. Mittarit mahdollistavat myös vertailun eri ajankohtien ja 

eri yksiköiden tai eri yritysten välillä. (Olve 1998, 183)

Yritysten toimintaympäristön muutosvauhdin nopeutuessa 

mittausjärjestelmien painotuksen tuleekin siirtyä tulevaisuuteen. 

Tasapainotetun mittariston etuna on, että se ohjaa oikein käytettynä 

sekä koko organisaation, että tiimit tulevaisuus keskeiseen 

tavoiteasetteluun ja toimintatapojen asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Vasta jatkuvan seurannan ja palautteen myötä Balanced Scorecard 

mittaristo toimii sellaisena dynaamisella työkaluna, jollaiseksi se on 

alun perin tarkoitettu. Tämä puolestaan edellyttää, että raportointia
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yksinkertaistetaan ja tiedonkeruussa käytetään sopivia atk-ratkaisuja. 

(Olve 1998, 71).

On myös tärkeää, että mittaristoa käytetään jokapäiväisessä 

johtamistyössä organisaation kaikissa osissa. Silloin siitä tulee luonteva 

osa jatkuvaa seurantaa ja ohjausta, jolloin se vaikuttaa myös 

päivittäiseen työhön. Toimintasuunnitelman tulee sisältää myös 

ehdotuksia ja sääntöjä mittariston seurannan nivomisesta päivittäiseen 

työhön. Lisäksi on jatkuvasti kyseenalaistettava etenkin lyhyen 

aikavälin avain, mittareita ja vaihdettava ne tarpeen tullen paremmiksi.

Kaplanin ja Nortonin mukaan tasapainotetun mittariston vahvuus on 

itse laatimisprosessissa. Se konkretisoi ja juurruttaa yrityksen vision ja 

strategian. Yrityksen tarkastelu eri näkökulmista ja aikaulottuvuuksista 

antaa hyvän kokonaiskuvan toiminnasta. Koko organisaatioon kehittyy 

yhteinen kieli ja yhteinen keskustelupohja. Työntekijät voivat nähdä 

oman asemansa kokonaisuudessa, mikä on välttämätöntä, jos yritys 

aikoo saavuttaa kokonaistavoitteensa ja visionsa.

PA Consultingin tutkimuksessa (1999, s.24) selvitettiin myös

johtamisen apuvälineiden ja taloudellisen menestyksen välistä yhteyttä. 

Balanced Scorecard mittaristoa käyttäneiden yritysten osalta löytyi 

yhteys taloudelliseen menestykseen. Mittaristo auttaa asettamaan ja 

kommunikoimaan yrityksen tavoitteet ja seuraamaan niiden 

saavuttamista. Sen sijaan mm. henkilöstötilinpäätösten laatimisen ja 

taloudellisen menestyksen välille ei tutkimuksessa löytynyt yhteyttä. 

Tässä tutkittujen henkilöstötilinpäätöksen laatineiden yritysten
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keskimääräinen taloudellinen tulos oli yllättäen muita alhaisempi. (PA 

Consulting s. 24)

4.4 Benchmarking

Benchmarkingilla tarkoitetaan vertailua, vertailuanalyysia. Yritys 

vertaa systemaattisesti omaa toimintatapaansa kilpailevien yritysten 

malleihin tai alan parhaisiin esimerkkeihin. Tällaista vertailua on aina 

tehty. Hyvä yritys jättää esimerkin toiminnastaan muille.

Benchmarkingissa yrityksen strategisesti tärkeät tunnusluvut 

kartoitetaan, mitataan ja niitä vertaillaan parhaan mahdollisen 

vertailukelpoisen yrityksen lukuihin. Näin asetetaan tavoitteet oman 

yrityksen kehitystyölle. Markkinoiden ja alan paras tai johtava yritys 

antaa kilpailutason muille yrityksille.

Benchmarking tehdään usein tiedoilla, jotka perustuvat parhaan 

yrityksen vuosikertomukseen, laatu-auditointiin, alan 

ammattijulkaisujen kilvoituksiin yrityksestä, konferensseihin ja 

lehtitietoihin. Myös yrityksen työntekijät ovat vertailevan tiedon 

viestittäjiä.

Benchmarkingin hyviä puolia ovat sen antamat uudet haasteet, ideat ja 

kehittymismahdollisuudet. Vertailtunani motivoi parannuksiin. Mallin 

heikkouksiin lasketaan sen pinnallisuus. Harva menestyvä yritys jakaa 

oman onnistumisensa salaisuuksia kilpailijoille.
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Myös se, että mitataan ja verrataan juuri niitä tunnuslukuja, jotka ovat 

helpoimmin saatavissa, voi muodostua heikkoudeksi. Lisäksi 

tunnuslukujen vertailua heikentää se, että näennäisesti samanlaisissa 

yrityksissä voi kuitenkin olla hyvin suuria eroja toimintojen ja tehtävien 

välillä. Erilaisuudet johtavat tunnuslukujen vertailun heikkenemiseen. 

Vertailua vaikeuttaa myös, että käytettyjä tunnuslukuja lasketaan ja 

määritellään useilla eri tavoilla. (Liukkonen 1997, 31-32)
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5. SUORITETUN KYSELYN JA HAASTATTELUJEN TULOKSET

Tutkimuksen kohteena oli IIR Finland Oy:n seminaariin Henkilöstö 

2000 osallistuneet henkilöt. Heistä 19 palautti seminaarin alussa jaetun 

kyselylomakkeen. Kyselylomake (liite 2) sisälsi kysymyksiä 

henkilöstölaskennan jäijestämisestä, tietojen keräämisestä, mittareista 

sekä henkilöstötilinpäätöksen laadinnasta yrityksessä. Lopuksi kysyttiin 

vielä henkilöstöraportoinnin nykytilaa.

Taustatiedot yrityksistä:

Kyselyyn vastanneista 19:stä yrityksestä 13 hajoitti toimintaansa 

ainoastaan Suomessa. Henkilömäärä vaihteli muutaman henkilön 

kokoisesta yrityksestä suuryritykseen. Myös yrityksen ikä oli vaihteleva. 

Useimmat yritykset toimivat tietoteknisellä alalla ja taikka tuottivat 

palveluita. Ainoastaan muutama vastaaja työskenteli 

teollisuusyrityksessä.

Kvantitatiiviset voimavarat

Lähes kaikki yritykset seurasivat henkilöstönsä määrää. Noin 70% 

yrityksistä keräsi tietoa ja raportoi henkilöstönsä ikärakenteeseen, 

poissaoloihin, ylitöiden määriin, koulutustietoihin ja vaihtuvuuteen 

liittyvää tietoa. Yrityksen sisäistä liikkuvuutta seurattiin joka toisessa 

yrityksessä.
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Kvalitatiiviset voimavarat

Osaamiskartoitusten tekeminen on lisääntynyt yrityksissä nopeasti. 

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin kolmannes teki 

osaamiskartoituksia. Puolet yrityksistä päivitti näin saatuja tietoja 

jatkuvasti ja toinen puolisko ainoastaan vuosittain. Ainoastaan neljässä 

yrityksessä tietoja kerättiin keskitettyyn osaamispankkiin. Muissa 

yrityksissä tietojen säilytys ja kerääminen oli esimiehen vastuulla.

Kysymykseen voiko osaamista mielestäsi mitata tehokkaasti tuli 

muutama epäröivä ja toiveikas vastaus. Kielitaidon mittaaminen on 

suhteellisen helppoa, mutta muutoin osaamisen mittaaminen vaatu vielä 

todella miettimistä ja useimmat vastaajat olivatkin vasta kehittelemässä 

menetelmiä tähän.

Kehityskeskusteluja kävi säännöllisesti yli puolet kaikista yrityksistä ja 

näissä yrityksissä oli myös keskustelujen pohjana henkilökohtaiset 

kehittämissuunnitelmat. Kun kehityskeskusteluja käytiin, kattoivat ne 

yleensä koko henkilöstön.

Henkisen pääoman arvoa ei ole laskenut yksikään kyselyyn vastanneista 

yrityksistä.

Organisaatiosidonnaiset voimavarat

Lähes kaikki yritykset olivat tutkineet henkilöstönsä tyytyväisyyttä ja 

työilmapiiriä. Vastanneista puolet oli tehnyt kyselyitä jopa vuosittain. 

Ainoastaan neljässä yrityksessä kysely oli toteutettu otantana tai muulla



56

tavoin, muissa yrityksissä kyselyyn oli osallistunut koko henkilöstö. 

Taloudellisiin mittareihin henkilöstökyselyn tuloksia oli verrattu neljässä 

yrityksessä ja nämä yritykset olivat myös löytäneet yhteyttä korkean 

henkilöstötyytyväisyysluvun ja taloudellisen tuloksen välillä. Tuloksia 

käytettiin myös palkitsemiskeinoina.

Työkykyindeksi raportoitiin ainoastaan joka viidennessä yrityksessä.

Balanced Scorecard

Tutkituista yrityksistä 8 oli ottanut käyttöönsä Balanced Scorecard 

mittariston ja yksi yritys oli parhaillaan ottamassa sitä käyttöön. Lähes 

kaikissa tuloskorteissa oli mittaristossa henkilöstötyytyväisyys. 

Koulutusmäärä oli joka toisessa, sen sijaan osaaminen oli mukana vain 

yhdessä ainoassa tulo skortissa.

Benchmarking

Ainoastaan kolme yritystä kyselyyn vastanneista oh osallistunut 

henkilöstölukujen benchmarking tutkimuksiin. Näissä tutkimuksissa on 

verrattu yritysten henkilöstölukuja muiden yritysten keräämiin lukuihin, 

tavoitteena etsiä parhaita käytäntöjä. Kaikki kyselyyn vastanneet 

yritykset kokivat saaneensa benchmarking tutkimuksiin osallistumisesta

hyötyä.

Henkilöstömittareiden mittaustulosten hyöty

Yli kolmasosa näki henkilöstömittareiden antamien tuloksien liittyvän 

kiinteästi muun toiminnan seurantaan. Vastaajista kuitenkin 8 eli vajaa
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puolet näki, että tulokset olivat jääneet irrallisiksi hyvää tietää tasoiseksi 

informaatioksi.

Henkilöstötilinpäätös

Ensimmäiset henkilöstötilinpäätökset laadittiin tutkituissa yrityksissä 

vuodelta 1998. Keväällä 2000 laadittiin jo viidessä yrityksessä edellisen 

vuoden henkilöstötilinpäätös.

Tutkimukseen osallistuneitten yritysten henkilöstötilinpäätöksiä ei 

kuitenkaan ollut tarkoitettu julkaistavaksi vaan niiden laatimisen 

tarkoitus liittyi enemmän yrityksen sisäisiin tarpeisiin ja sisäisiin 

sidosryhmiin. Yksikään yrityksistä ei ollut laatinut 

henkilöstötuloslaskelmaa tai tasetta. Henkilöstötilinpäätöksen muotona 

oli henkilöstökertomus ja henkilöstötilastot. Kaksi yritystä oli lisäksi 

esittänyt raportissaan tunnuslukuja. Kaikissa tutkituissa yrityksissä 

laitaan henkilö stö tilasi oja ja lukuja raportoidaan vaihtelevan 

muotoisissa ja sisällöltään erilaisissa henkilöstökertomuksissa, vaikkei 

tuotoksesta käytetäkään aina juhlallista henkilöstötilinpäätös nimikettä.

Yritykset, jotka laativat henkilöstötilinpäätöksen kokivat saavuttaneensa 

laadinnalle asetetut tavoitteet vaihtelevasti hyvin, kohtalaisesti tai 

huonosti.

Henkilöstöraportoinnin nykytila

Tutkimuksessa pyydettiin myös yleisarvio intia yrityksen

henkilöstöraportoinnin nykytilasta. Yli puolet vastaajista näki, että 

raportointi oli vielä alkutekijöissään ja että siinä on vielä paljon
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kehitettävää. Neljännes vastaajista koki että henkilöstölaskentaan oli 

kyllä jo jonkin verran panostettu, mutta että siinä oli vielä kehitettävää. 

Viimeinen neljännes näki, että mittaristojen ja laskentajärjestelmien 

luomiseen oli satsattu paljon aikaa ja ne olivat jo pitkälle kehittyneitä. 

Kaksi vastaajaa oli erittäin tyytyväisiä niiden nykytilaan.

Käytännön ongelmat

Lopuksi kysyttiin vielä henkilöstölaskennan järjestämiseen liittyviä 

käytännön ongelmia. Vastuksissa tuli esille yritysjohdon vähäinen 

sitoutuminen ja kiinnostus henkilöstölaskentaa kohtaan. 

Henkilöstöraportoinnin tavoitteet ja sisällöt ovat monissa yrityksissä 

vielä määrittelemättä ja niitä vasta kehitellään.

Osaamisen mittarit tuntuvat olevan myös vielä kadoksissa.

Joskus koko konsernin kattava raportointi tuottaa ongelmia, kun 

konsernin eri yrityksillä on erilaiset käytännöt. Yritys koostuu useista 

pienistä yrityksistä, jotka vasta äskettäin on ostettu konserniin. Näissä 

yrityksissä on eri kulttuurit ja eri henkilötietojäijestelmät, jolloin tietoja 

on vaikea kerätä yhteismitallisesti.
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6. LASKENTAMALLI

6.1 Laskentamallien kehittäminen

Laskentamallia, joka sopisi kaikenkokoisille ja eri toimialoilla toimiville 

yrityksille ei vielä toistaiseksi ole kehitetty ja löydetty. Yrityksissä 

parhaillaan käytössä olevien laskentajärjestelmien avulla ei ole helppoa 

arvioida henkisen pääoman investointien kannattavuutta. Keskusteltuani 

nykyisin käytössä olevista laskentamalleista ja henkrlöstömittareitten 

kehittämistarpeista lukuisten henkilöstöammattilaisten ja yritysjohtajien 

kanssa, olen päätynyt näkemykseen, että yritysten kannattaisi panostaa 

mittareiden, standardien ja yhteisten menetelmien kehittelyyn 

yhteistyössä, ainakin alakohtaisesti.

Yritysten henkilöstötoimen parhaita käytäntöjä on tutkinut ja vertaillut 

vuosittain Paras käytäntö Oy - Best Practice Ltd. Eri organisaatioiden 

toimittamien tunnuslukutietojen ja menettelykuvausten pohjalta on 

vertailussa ollut mukana vuosittain noin 60 avaintunnuslukua ja 300 

syventävää tunnuslukua. Keskeisimmät vertailukohteet ovat olleet:

• Johtaminen

• Henkilöstövoimavarojen hallinta

• Palkkaus, palkitseminen ja työsuhdeasiat

• Osaamisen kehittäminen

• Henkilöstö hyvinvointi ja tyytyväisyys

Benchmarking tutkimusten lopputuloksena syntyneet vertailuraportit, 

ovat kuitenkin ennen kaikkea yritysten sisäiseen käyttöön tarkoitettuja 

kehittämisvälineitä. Benchmarkingilla halutaan sekä kouluttaa että
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kehittää henkilöstöä ja johtoa yhdessä näkemään menestyvään 

toimintaan vaikuttavat tekijät.

Kun henkilöstö informaation saatavuus ja laatu vaihtelee melkoisesti 

yritysten kesken, yhteisten vertailukelpoisten mittareiden 

aientaminen olisi erityisen tärkeää niille yrityksille, joissa henkiseen 

pääomaan sijoittamista pidetään investointina. Jollei mittareita henkisen 

pääoman mittaamiseen ole, on vaikeaa ymmärtää myös henkilöstön 

arvoa. Vertailu standardisoituja mittareita käyttäen auttaa ulkopuolisia 

sidosryhmiä arvioimaan tulevaisuuden suorituskykyä.

Henkilöstötilinpäätöksen on uskottu olevan ratkaisu moneen 

ongelmaan. Henkilöstötilinpäätösten laadinnan tavoitteena on ollut 

kattavan kuvan antaminen henkilöstön nykytilasta sekä suunnasta 

tuleville panostuskohteille. Painopisteenä on myös henkilöstöpääoman 

kehittäminen. Terminä henkilöstötilinpäätös on vakiintumassa, mutta 

käytännössä laadittujen henkilöstötilinpäätöksiksi nimitettyjen 

dokumenttien sisällöt ovat hyvin kirjavia.

Henkilöstötase koetaan yleisesti teoreettisena ja epäluotettavana 

laskentamallina, koska henkistä pääomaa on vaikea mitata. Taseiden 

laatiminen ei ole vielä yleistynyt. Yrityksistä esimerkkinä Engel on tosin 

laatinut henkilöstötaseen sekä julkaissut vuosikertomuksensa liitteenä 

siitä lyhyen version. Kirjallisuudessa esitettyyn malliin pohjautuvan 

henkilöstötuloslaskelman on sen sijaan laatinut keväällä 2000 jo moni 

suomalainen yritys. Henkilöstötuloslaskelman laatiminen onkin nopeasti 

yleistymässä ainakin yrityksen sisäisiä tarpeita varten. Sen 

tuottaminenkin sujuu rutiinilla sen jälkeen kun liikekirjanpitoon on 

luotu riittävän erittelyn mahdollistavat trliryhmät.
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Vaikka tarjolla on monenlaisia mittareita, kannattaa varmasti keskittyä 

yrityksen toiminnan kannalta muutamaan olennaiseen mittariin 

mieluummin kuin moniin yleispäteviin. Hyvä tietää tietoa voidaan kerätä 

tietopakettiin, joka täydentää henkilöstötilinpäätöstä. Mittareiden 

seurantaan on panostettava. Vakioraportit eivät riitä, koska ne tulevat 

usein liian myöhään. Mittareiden aikajänne voi olla jopa päivä tai 

viikko. On hyväksyttävä myös tosiasia, että ensimmäisellä kerralla 

valittu mittaristo ei olekaan järkevä, toimiva ja hyödyllinen. Silloin 

mittaristoa on voitava muuttaa.

Kaplanin ja Nortonin esittämä Balanced Scorecard mittaristo pyrkii 

kattamaan kaikki liiketoiminnan osa-alueet, kun perinteinen raportointi 

on painottunut ainoastaan taloudellisiin mittareihin. Näin ollen 

Balanced Scorecardin kytkeminen osaksi henkilöstötilinpäätöksiä on 

eräs ratkaisumalli henkilöstölaskentaan. Balanced Scorecard 

tyyppisen eri osa-alueet tasapainoisesti huomioivan ja tulevaisuuteen 

suuntautuvan laskentamallin rakentaminen ja kehittäminen linkittää 

yrityksen eri mittaristot tasapainoisesti yhteen. Määrittelemällä 

strategisista tavoitteista johdetun tasapainoisen mittariston, yritys voi 

seurata prosesseja ja menestystekijöitä, jotka ovat sille tärkeitä. 

Monipuolisesti yritystoimintaa seuraavan mittariston avulla organisaatio 

osoittaa esimerkiksi henkilöstölle mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen 

menestykseen.

Henkilöstötyytyväisyys on osa monien yritysten laatujärjestelmää ja 

tuloskortin mittaristoa. Tasapainotetun mittariston osana 

henkilöstökyselyn tulokset kytkeytyvät luontevasti kaikkiin muihin 

liiketoiminnan tuloksiin. Samalla vältetään tyypilliset
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henkilöstökyselyiden tulosten käsittelyssä esiintyvät irrallisuuden 

ongelmat.

Henkilöstökyselyltä tehdään yrityksissä jo yleensä säännöllisin 

väliajoin. Monesti aihealueet kattavat perinteisten ilmapiirikysymysten 

lisäksi kysymyksiä johtamisesta, arvoista, esimiestyöstä ja 

henkilöstöpalveluista. Vaikka tutkimusten tekeminen on kallista, jäävät 

tulokset usein vähälle hyödyntämiselle, näin kävi useissa kyselyyn 

vastanneissa yrityksissäkin. Tämä on sinänsä yllättävää kun ottaa 

huomioon kyselyyn osallistuneiden henkilöstöammattilaisten roolin ja 

tehtävät yrityksissä. Yksi vastaajista näki, ettei henkilöstömittareiden 

mittaustuloksia ole hyödynnetty yrityksessä lainkaan.

Mikäli kysely tehdään, on tulosten läpikäyntiin ja 

kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen syytä varata myös riittävästi 

aikaa ja sekä muita resursseja. Tutkituissa yrityksissä tulokset olivat 

liian usein jääneet esimiesten lyhyen esittelyn varaan, hyvä tietää 

tasoisiksi tiedoiksi, eivätkä ne olleet johtaneet laajamittaisiin 

kehittämistoimenpiteisiin tai -hankkeisiin. Tulosten perusteella 

kannattaisikin valita muutama keskeinen osa-alue, asettaa niille 

tavoitteita ja tehostaa niiden osa-alueiden toimintaa erityisesti.

Työkyky indeksin hyödyntäminen tutkituissa yrityksissä oli vähäistä. 

Informaation tuottaminen yhteistyössä yrityksen työterveyshuollon 

kanssa olisi kuitenkin suhteellisen yksinkertainen toimenpide. Indeksin 

tuottaminen useiden vuosien jaksolta antaisi trendinomaisen kuvan 

henkilöstön työkyvyn kehittymisestä. Yhdistettyinä muihin vuositasolla 

seurattaviin mittareihin se kannattaisi lisätä ainakin 

henkilöstötilinpäätöksen mittaristoon.
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Uuden toiminta-tavan ja mittaristojen oppiminen vaatii kehittämisessä 

mukana olemista ja aktiivista osallistumista eri henkilöstöryhmiltä. 

Tarvitaan eri osapuolten erikoisosaamista ja ryhmien välistä hyvää 

yhteistyötä. Koko henkilöstö tulisi saada ymmärtämään ne olennaiset 

ydintiedot ja luvut, joilla yrityksen toimintaa ohjataan ja seurataan.

Myös oman yrityksen näkökulma tulisi säilyttää, kun henkilöstö 

mittareita haetaan ja niiden käyttö omaksutaan. Uusilla toiminnoilla ja 

menetelmillä mennään numeroiden ja tietojen taakse, etsimään yhteyttä, 

joka kuvaa tapahtumien syitä, seurauksia ja vaikutuksia. Aktiivinen 

oppimis- ja muutosprosessissa mukana oleminen on olennaista ja kun 

mittarit ja tavoitteet määritellään yhdessä, varmistetaan myös 

tavoitteisiin sitoutuminen.

Tietojen määrittelemiseksi tulee olla olemassa yritysjohdon sekä talous- 

ja henkilöstöasiantuntijoiden yhteistyössä määrittelemät ja 

yksinkertaiset, mutta kuitenkin riittävän tarkkuuden tuottavat 

laskentasäännöt. Lisäksi on syytä sopia laskentasäännöistä, joilla 

voidaan verrata muutostilanteita ja erilaisten projektien ja hankkeiden 

kannattavuutta. Laskentasäännöistä on syytä kirjoittaa myös selkeät 

dokumentit.

6.2 Tiedon keräämisen järjestäminen

Kehittämissuunnitelmien perustaksi, jotka johtavat erinomaisiin 

suorituksiin, tarvitaan tietoa. Laskentajärjestelmien kehittyessä 

henkilöstöinformaatiolla on paikkansa toimenpiteiden vaikutusten
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ennakoinnissa ja seurannassa sekä henkilöstön pätevyyden, 

työmotivaation ja työkyvyn ylläpidossa ja kehittämisessä.

Vaikka yritys ei henkilöstölaskentaansa panostaisikaan systemaattisesti, 

kerätään yrityksissä palkanlaskennan tietojärjestelmiin erilaisia tietoja 

henkilöstöstä. Kaikkein pienimmissä yrityksissä palkanlaskennan 

henkilöstötietojäijestelmiä voidaan hyödyntää paljon nykyistä enemmän 

myös yrityksen johtamisessa. Henkilöstötiedoista laskettuja 

tunnuslukuja voidaan hyvin helposti raportoida yhdessä taloudellisten 

mittareiden kanssa.

Isoissa yrityksissä tietovolyymit ovat usein niin suuret, että tarvitaan 

erillisiä henkilöstötietojäijestelmiä tietojen keräämiseen, hallintaan ja 

raportointiin. Käsityönä kerättävän tiedon vertailtavuus ontuu helposti, 

ja aina käy selville mistä joku luku on viimeksi laskettu. 

Tietojärjestelmien valmistajat tarjoavat kokonaisuuden hallintaan 

soveltuvia henkilöstötietojäijestelmiä, joita voidaan käyttää ja hyödyntää 

yrityksissä varsin laaja-alaisesti. Perustiedot näihinkin järjestelmiin 

kulkevat useimmiten palkanlaskentajärjestelmien kautta. Määrälliset 

tiedot kuten henkilöstön lukumäärä, ikärakenne, poissaolot ja 

vaihtuvuus ovat esimerkkejä luvuista, joita yrityksissä syntyy joka 

tapauksessa, hyödynnetään niitä tai ei. Vielä tällä hetkellä tiedot ovat 

usein irrallisina henkilöstöhallinnon tilastoina eikä niitä hyödynnetä 

erillisinä eikä yhdessäkään taloushallinnon tuottaman tiedon kanssa. 

Monissa yrityksissä henkilöstötietojärjestelmät eivät nykyisellään ole 

edes ajan tasalla ja ohjelmistot saattavat olla monimutkaisia. Vaikka 

tietoa kerätään, sen hyödyntäminen ja raportointitaso on vielä varsin 

heikkoa.
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Tutkitut ja tutkimuksen aikana haastatellut yritykset keräsivät tutkinto

ja koulutustietoja hyvin monella eri tavalla. Koulutustietojen vieminen 

henkilötietojärjestelmiin on työlästä ja kalhsta. Tieto vanhenee nopeasti 

ja sen hyödynnettävyys on huono. Muutamassa vuodessa saattaa 

jäijestelmän tietokannat täyttyä tiedoista, joita kukaan ei tarvitse eikä 

pysty hyödyntämään. Yksistään henkilöstön kehittämiseen satsattujen 

markkojen selvittäminen ei ole helppoa. Harva yritys pystyy 

ilmoittamaan kehittämismenojensa määrän. Vaikeaa on määritellä myös 

rekrytointi- ja vaihtuvuuskuluja vaikka epäonnistuneet rekrytoinnit 

voivat osoittautua yritykselle kalliiksi

Lisääntyvässä määrin tietotekniikan nykyistä parempi hyödyntäminen 

luo uusia ulottuvuuksia mm. osaamiskartoitusten hallintaan. 

Osaamiskartoituksien tekemisen myötä ja osaamisen mittaamisen tultua 

yrityksessä laajemmalti ajankohtaiseksi, on viime aikoina otettu 

käyttöön muista henkilötietojäijestelmistä erillisiä ydinosaamisen 

hallintaa ja johtamista palvelevia tietojärjestelmiä. Näiden tietopankkien 

tarkoituksena on varmistaa ja tunnistaa yrityksen liiketoiminnan ja 

kilpailutilanteen edellyttämä osaaminen myös tulevaisuudessa. 

Osaamisen mittaaminen on tärkeä kysymys yrityksen ylemmälle 

johdolla, vaikkei heiltä itseltään vaadittaisikaan näyttöä mitatuista 

suorituksista.

Vaikkei seurantajärjestelmää osaamiskartoitusten keräämiseen vielä olisi 

otettukaan käyttöön, ei se estä tekemästä kartoituksia lomakkeille. 

Pienissä yrityksissä kuten myös yrityksissä, jossa osaamisten 

kartoituksille ei ole katsottu olevan tarpeen erillistä hallintajärjestelmää,
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kartoitukset ovat yleensä esimiehen tietoarkistoissa osana 

kehityskeskusteluissa tuotettuja dokumentteja.

Monet yritykset seuraavat koulutuspäiviä ja monet myöskin 

koulutukseen käytettyjä markkoja. Koulutuksen määrittely, mitä 

ylipäätään luetaan koulutukseksi, on yrityskohtaista. Koulutuspäivien 

kuten myös markkojen seurannan jäljestäminen on monesti vaikeaa ja 

tulkinnanvaraista. Ovatko työkokoukset ja neuvottelupäivät koulutusta 

ja kuinka seurataan lyhyitä tunnin - pari kestäviä tilaisuuksia ja miten 

tilastoidaan omalla ajalla tapahtuva koulutus. Usein sisäiset 

koulutustilaisuudet eivät aiheuta markkoja kirjanpitoon, mutta oman 

henkilöstön toimiessa kouluttajana tulisi laskennallinen työpanos 

jotenkin arvioida.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tällä hetkellä henkilöstötilinpäätös nimityksenä on jo vakiintunut käsite 

mm. kirjallisuusviitteiden hakusanana. Käytännössä kyseessä on 

kuitenkin kertomus, raportti, tietopaketti tai tilastoyhteenveto ja hyvin 

harvoin on kysymys tilinpäätöstyyppisestä esitysmuodosta. Useimmilla 

yrityksillä ei silti ole tarkkaa kuvaa siitä, kuinka paljon markoissa 

arvostettuna niillä on henkistä pääomaa ja miten ne hyötyvät siitä, koska 

hyvin harva yritys on vielä tähän mennessä henkilöstö- tai 

osaamistaseita laatinut.

Meneekin varmasti vuosia ennen kuin yritysten henkilöstöraporttien 

luvut ovat vertailukelpoisia keskenään ja että niitä voidaan 

yhteismitallisesti mitata. Henkilöstövoimavarojen raportoinnin 

kehittäminen vaatii paljon keskustelua ja yhteistyötä tulevaisuudessa. 

Tähän mennessä tutkimustuloksia raportoinnin hyödyistä löytyy melko 

vähän ja asiasta on myös kokemuksia suhteellisen niukasti.

Koska tuotetun informaation tulee lähteä liikkeelle yrityksen sisäisten ja 

ulkoisten sidosryhmien tarpeista, ei yrityksen kannata kerätä sellaista 

tietoa, jota se ja sen sidosryhmät eivät pysty hyödyntämään. 

Raportoinnin yleistymistä hidastaa epävarmuus saavutettavista olevista 

hyödyistä. Tietojen kerääminen, laskennan jäljestäminen ja 

kehittäminen ovat melko työläitä vaiheita ja tähän saakka niihin ei ole 

ollut halua panostaa riittävästi resursseja.

Uusi aikakausi henkilöstölaskennan ja mittareiden kehittämisen osalta 

on jo nähtävissä. Erityisesti tietointensiiviset yritykset tarvitsevat 

tulevaisuudessa uudenlaisia TSketoimintalähtoisiä laadullisia ja
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määrällisiä mittareita. Niiden kehittely on alkanut ja etenee parhaillaan 

hyvää vauhtia. Nähtävissä on, ettei pelkästään perinteisellä 

kirjanpito lähtö isellä informaatiolla tulevaisuudessa pärjätä

henkilövaltaisilla aloilla, koska kilpailutilanteessa henkilöstön 

hankkimiseen, pitämiseen yrityksessä ja kehittämiseen tarvitaan 

aiempaa suurempi määrä huomiota sekä ponnisteluja. Yrityksen johdon 

tulee tietää mitä henkilöstö tuottaa siihen satsatuilla panoksilla.

Monissa perinteisillä toimraloilla toimivissa yrityksissä on 

työssäkäyvien keski-ikä noussut koko 1990 luvun ajan. On 

odotettavissa, että sekä kustannusten hallinnan että työvoiman saannin 

kannalta henkilöstön ikärakenteen hallinta tulee tulevina vuosina 

edellyttämään erityistoimenpiteitä ja suunnitelmallisuutta.

Ikäkysymyksen ohella työssä jaksamiseen liittyvä keskustelu tulee 

jatkumaan vilkkaana myös lähivuosina. Kilpailu o saavasta työvoimasta 

ja tiukka työtahti tulee osaltaan vaikuttamaan siihen, että esimerkiksi 

henkilöstön hyvinvointiin ja joustaviin työaikoihin on satsattava 

nykyistä paljon enemmän. Avainkysymykseksi nousee, kuinka saada 

henkiset voimavarat riittämään tai kuinka saadaan yritys näyttämään 

houkuttelevalta sopivan työntekijäehdokkaan silmissä. Entistä 

tärkeämmäksi tekijäksi on nousemassa yrityksen antama vaikutelma ja 

onko siellä kiva olla töissä. Näidenkin asioiden selville saamiseen ja 

seuraamiseen tarvitaan uusia seurantamenetelmiä ja nopeasti käyttöön 

saatavaa, ajan tasalla olevaa tietoa. Yrityksen nopea päätöksentekokyky 

on ratkaisevan tärkeää muuttuvassa toimintaympäristössä.

Henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen, tietämyksen hallinta ja 

knowledge management kokoavat parhaillaan suuret määrät
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yritysjohtoa ja henkilöstöammattilaisia seminaareihin pohtimaan 

osaamisen mittaamisen ja kuvaamisen problematiikkaa. Vo itäneenkin 

olettaa, että osaltaan nämä seminaarit ja yhteinen keskustelu aiheesta 

kannustavat yrityksiä kehittämään, yhdenmukaistamaan ja tehostamaan 

mittaristojaan ja nykyisiä laskentakäytäntöj ään. Yksistään

avainosaamisalueiden tunnistaminen ja kehittäminen ei kuitenkaan takaa 

menestymistä nopeasti muuttuvassa kilpailuympäristössä. Jatkuvasti on 

kehitettävä uusia keinoja olemassa olevan tiedon ja tietämyksen 

hallitsemiseksi, uuden tiedon ja tietämyksen luomiseksi sekä osaamisen, 

tiedon ja tietämyksen jakamiseksi.

Henkilöstötilinpäätös on käyttökelpoinen hälytysjärjestelmä, jos se 

ilmaisee henkilöstöön liittyvän epäsuotuisan kehityksen ajoissa ja 

mahdollistaa siihen puuttumisen jo ongelmien syntyvaiheessa. 

Henkilöstötilinpäätös on hyödyllinen, jos sillä saavutetaan käytäntöjä, 

jotka lisäävät yrityksen taloudellista tulosta. Nykyisellään voidaan 

kuitenkin kysyä, onko julkaistavan, erillisen ja muodollisen 

henkilöstötilinpäätöksen laatiminen perusteltua, vai riittääkö, että yritys 

laatii omiin tarpeisiinsa ja omaan sisäiseen käyttöönsä sopivia laskelmia. 

Henkilöstölaskenta ja -tilinpäätös hakee vielä muotoaan, mutta kehittyy 

koko ajan aiheesta käytävän laajan keskustelun ja kehittelytyön sekä 

julkaistujen tilinpäätösten myötä.

Henkilöstölaskennan hyödyntäminen johtamisessa tulee olemaan 

merkittävä askel yrityksen menestymisen seuraamisessa. Laadulliset 

mittarit yhdistettyinä perinteisiin taloudellisiin mittareihin tarjoavat 

keinoja, joita yritykset ja myös osakkaat tarvitsevat ennustaessaan 

yrityksen tulevaa menestystä.
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Mielenkiintoista olisi myös tutkia yrityksiä, jotka hyödyntävät laaja- 

alaisesti henkilöstötietojäijestelmiensä tuottamia tietoja johtamisessa. 

Onko henkilöstölaskentaansa panostaneiden yritysten osalta jo 

nähtävissä, että henkilöstö laskennan kautta saavutetaan taloudellisilla 

mittareilla mitattavia hyötyjä.

Hyvien menettelyjen ja parhaiden käytäntöjen tunteminen ja tarkempi 

analysointi, vertailu ja kehittely olisi henkilöstömittaristojen 

vakiinnuttamisen ja yhdenmukaistamisen kannalta erityisen 

mielenkiintoinen ja arvokas tutkimuskohde, mutta se ei mahdu tämän 

tutkielman aihepiiriin.
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Liite 1 HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA

1 000 mk I.1.-31.12.1999______________________________I.1.-31.12.I998

LIIKEVAIHTO 661 981 100,0 % 530 334 100,0%

HENKILÖSTÖKULUT

Varsinaisen (yöajan kului

Palkat 356 312 28 1 355

Palkkiot 701 370

357 013 53.9 % 76,6 % 281 725 53.1 %

1 ulospalkkiokulut 5 433 0.8% 1Д % 4 506 0,8 %

Ylityökulut 8 524 1.3% 1.8% 8 350 1.6%

Henkilöstön uusiutumiskulut

Vapaapäiväkulut 4 930 2 778

Pcrchdytyskulut 2 604 1 808

Tesi ausku lui 268 179

Työpaikkailmoitukset 584 545

Vuosi lomapalkat ja -korvaukset 39 598 29 569

Lomarahat 14639 Il 917

I .omapalkkavelan muutos 2 093 4 609

Muut sosiaalipalkat 1 532 1 438

66 248 10.0 % 14,2 % 52 843 10.0%

Henkilöstön kchittämiskulut

Ilmapiiritutkimus 70

Työpaikkakoulutus 1951 1 798

Koulutusajan palkat 5 905 3 493

Työterveyshuolto 1 533 1 367

Kela-korvaukset -810 -547

Muut sosiaalitoiminnan kulut 1 397 1043

9 976 1.5 % 2.1 % 7 224 1.4%

Henkilöstön rasituskulut

Tapaturmavakuutus 3 600 3032

Tapaturma-ajan palkat 537 455

Tapaturmavakuutuskorvaukset -875 -553

Sairaus- ja äiliyslomapalkal 12 102 9 239

Sairaus- ja äitiyspäi värahapalautukset -1 725 -1 439

Työkyvyttömyyseläkekulut 4 260 3410

Työterveyshuolto 1 533 1 367

Kela-korvaukset -810 -547

18 622 2,8 % 4.0 % 14 964 2.8%

Henkilöstökulut yhteensä -465 816 70.4 % 100.0 % -369 612 69,7%

ALIHANKINTANA TEHDYT TYÖT -18 236 2.8% -11 523 2.2%

MUUT KULUT -164 772 24,9% -125 209 23.6%

TILIKAUDEN VOITTO 13 157 2.0% 23 990 4.5%

76.2%

1,2%

2.3%

14.3%

2.0%

4,0%

l(H),0 %
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HENKILÖSTÖTASEHenkilöstötase
Henkilöstön arvo mitataan hcnkilöstötaseessa korvaamis- 
kustannusten näkökulmasta. Henkilöstön tasearvoksi on 
otettu kustannukset, jotka aiheutuisivat, jos joutuisimme 

rekrytoimaan koko henkilöstön uudestaan vapailta mark
kinoilta sekä perehdyttämään ja kouluttamaan hankitun 
henkilöstön toimialojen asettamalle vaatimustasolle. Hcn- 
kilöstötuloslaskelma puolestaan kertoo, mitä panostuksia 

tilikaudella on tehty henkilöstön arvon nostamiseksi.
Rekrytoinnin osalta kustannuksissa on otettu huomioon 

työpaikkailmoittelu, henkilöstövalintaan käytetty alkaja 
soveltuvuustestaus. Perehdyttämisprosessiin sitoutuvat 
kustannukset, kuten perehdyttäjän työaika, perehtymisen 
osuus työntekijän omasta työpanoksesta alkukuukausien 
aikana ja työkyvyn ylläpidon perustana toimiva työter
veystarkastus, ovat osa lasekustannusta. Koulutuskustan
nuksiin on puolestaan laskettu perehdyttämiskoulutus, 
Palvelu pitää -ammatillinen koulutus ja ammatti- tai eri- 
koisammattitutkintolavoitleinen Engcl-mcsiari -koulutus 

sillä tasolla, joka turvaa engeliläisen ammattiosaavuuden 

säilymisen ja kehittymisen.

1 000 mk M.12.1999

REKRYTOINTI

Työhönottoilmoittclu 6 322

Työhönotto 3 442

Sovellu vuustestit 4 470

Tvökykvarvioinli 4996
19 230

PEREHDYTYS

Työssä oppiminen 73 377

Opastajan työpanos 14 462
87 839

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Perehdylysajan koulutus 19257

Palvelu pitää -ohjelma 11 333

Mestari-taso 36 800
67 390

KAIKKI YHTEENSÄ 174 461

TYÔKYVYTTÔMYYSKORVAUSTAPAUKSET 
(korvauksen saaneet henkilöt)

1 Työkyvyttömyyseläke
■ Osatyökyvyttömyyseläke

■ Yksilöllinen varhaiseläke

■ Myönnetty kuntoutusraha
Я Myönnetty kuntoutus- tai osakuntoutustuki

TAPATURMIEN VAIKEUSASTE 
(korvatut paivätA apaturua)

14-

12“

10-

8“

6-
4-

2-

0-
Siivouv KiiiHeiMO Turve
p.tl vellit polveilit palvelut

Ш 1997

■ 1998

■ 1999



Helsingin kauppakorkeakoulu 
Laskentatoimen laitos 
Tuula Honkanen

Tutkielman aihe:

Taustatiedot yrityksestä:
Yrityksellä on henkilökuntaa
□ Suomessa
□ Euroopassa

Yrityksen henkilömäärä Suomessa 

Yrityksen toimiala:........................

Pro gradu -tutkielmaan 
liittyvä kysely IIR Finland Oy:n 
seminaarissa Henkilöstö 2000 
15.9.2000

Henkilöstölas kenta

□ Koko maailmassa

Yrityksen ikä.............

Kysymyksiä henkilosiötietojen raportoinnista
Mitä seuraavia henkilöstöraportoinnin piiriin kuuluvia tietoja yrityksessäsi kerätään ja raportoidaan 
systemaattisesti :

Henkilökunnan määrä□
□ Ikärakenne
□ Poissaolot
□ Ylityöt
□ Henkilöstötyytyväisyys
□ Vaihtuvuus
□ Sisäinen liikkuvuus
□ Työkykyindeksi

□ Koulutustiedot
□ Osaamiskartoitukset
□ Kehityskeskustelut
□ Henkisen pääoman arvo markoissa
□ Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat
□ Muuta, mitä?

Jos yrityksessäsi on tehty henkilöstötyytyväisyyskysely, niin miten kysely on toteutettu?
□ Vuosittain □ Kysely on koskenut koko henkilöstöä
□ Harvemmin kuin kerran vuodessa o Kysely on ollut otanta henkilöstöryhmistä
□ Muu tapa, mikä? □ Muu tapa. mikä?

Jos yrityksessäsi on tehty osaamiskartoituksia. niin miten ne on toteutettu?
□ Tiedot on kerätty osaamispankkiin tietokoneelle
□ Tiedot on kerätty esimies-alaiskeskustelujen kautta ja esimiehet säilyttävät ne
□ Muu tapa. mikä?

Osaamiskartoitusten tietoja päivitetään
□ Vuosittain □ Jatkuvasti □ Muu tapa. mikä?

Mitkä henkilöstöryhmät ovat mukana osaamiskartoituksissa ?

Kysymyksiä henkilöstölaskennan mittareista
Millaisia henkilöstölaskennan mittareita yrityksessäsi on käytössä?

Onko yrityksessäsi verrattu henkilöstökyselyn tuloksia osastojen tai yksiköiden 
taloudellisiin ja toiminnallisiin tuloksiin? Onko niisiä löytynyt yhteyttä?

Liite 2

käännä



Jos yrityksessäsi on käytössä Balanced Scorecard 
henkilöstöön liittyviä asioita?
□ Koulutusmäärät tai markat
□ Henkilöstötyytyväisyys

Voiko osaamista mielestäsi mitata tehokkaasti?

Onko yrityksesi osallistunut henkilöstölukujen
benchmarking tutkimuksiin? Onko näistä tuloksista ollut hyötyä ?
O Kyllä □ Kyllä
□ Ei Q Ei

Miten henkilöstömittareiden mittaustuloksia on hyödynnetty?
□ Tulokset liittyvät kiinteästi muun toiminnan seurantaan
□ Tulokset ovat jääneet irrallisiksi - hyvä tietää tasoiseksi informaatioksi
□ Tuloksia ei ole hyödynnetty lainkaan

mittaristo. niin mitataanko siinä osaamista ja muita

□ Osaaminen
□ Muu. mikä?

Kysymyksiä henkilöstötilinpäätöksestä
Onko yrityksessäsi laadittu henkilöstötilinpäätös?
□ Kyllä voiosilta.......................
□ Ei
□ Henkilöstötilinpäätös on julkistettu
□ Henkilöstötilinpäätös on tarkoitettu ainoastaan yrityksen sisäiseen käyttöön

Henkilöstötilinpäätöksen sisältö?
□ Henkilöstötuloslaskelma
□ Henkilöstötase
□ Henkilöstökertomus

Henkilöstötilinpäätöksen laadinnan tavoitteet?

Henkilöstötilinpäätökselle asetetut tavoitteet on saavutettu
□ Hyvin
□ Kohtalaisesti
□ Huonosti

Mikä on yleisarviointisi yrityksesi henkilöraportoinnin nykytilasta
□ Henkilöstöraportointi on vielä alkutekijöissään ja siinä on paljon kehitettävää
□ Olemme panostaneet jonkin verran henkilöstölaskentaan. mutta siinä on vielä kehitettävää
□ Olemme panostaneet paljon aikaa mittaristojen luomiseen ja laskentajäijestelmämme ovat pitkälle 

kehittyneitä
□ Henkilöstölaskennan mittaristo ja laskentajärjestelmät ovat pitkälle kehittyneitä ja olemme erittäin 

tyytyväisiä niiden nykytilaan.

Henkilöstötilastot 
Tunnusluvut 
Muuta, mitä?

Onko henkilöstöraportoinnin järjestäminen tuottanut ongelmia käytännössä? 
Millaisia?

Nimi:

Yritys:

Osoite

Puh.


