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Yritysten kilpailukyky kehittyneissä talouksissa perustuu yhä suuremmalta osin aineellisen 

varallisuuden sijaan henkiseen pääomaan. Yritysten kirjanpidossa henkinen pääoma ei kuitenkaan 

näy. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa henkilöstötilinpäätöksestä, siihen 

liittyvästä tietojen keruuprosessista ja sen hyödyistä, Tapaustutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

(1) minkälainen henkilöstötilinpäätös sopii asiantuntijaorganisaatiolle, (2) mitä henkilöstötilinpäätös 

kertoo asiantuntijaorganisaation tilasta, (3) mitä hyötyjä henkilöstötilinpäätöksestä olisi yhtiölle 

sisäisesti ja mitä sidosryhmäsuhteiden kannalta ja (4) mitä edellytyksiä tietotyön tuottavuudelle on 

ja miten tuottavuuden edellytykset pitäisi määrittää asiantuntijaorganisaatiossa. Kohdeyritykseksi 

valittiin Fingrid Oyj, Suomen kantaverkkoyhtiö. 

 

Tutkimuksessa suunnitellaan kohdeyritykselle henkilöstötilinpäätösmalli, kerätään siihen liittyvät 

tiedot ja muokataan tiedot henkilöstötilinpäätökseen sopivaan muotoon. Suunniteltu malli koostuu 

kolmesta osasta: henkilöstötuloslaskelmasta (kulut), henkilöstökertomuksesta (voimavarat) ja 

tunnusluvuista (yhteenveto). Yksityiskohtainen rakenne perustuu kirjallisuuden lisäksi 

kohdeyrityksen arvoihin ja liiketoimintaideaan sekä yrityksessä saatavilla olleeseen tietoon. 

 

Henkilöstötilinpäätöstä kuvataan kirjallisuudessa henkilöstöpääoman raportointimalliksi. Edvinson 

& Malonen (1997) määritelmän mukaan henkilöstöpääoma on osa älyllistä pääomaa, jonka muut 

osa-alueet ovat asiakas-, prosessi- ja innovaatiopääomat. Henkilöstökertomus kuvaa työkyvyn 

käsitteeseen perustuen henkilöstön tilaa terveyden, osaamisen ja työyhteisön näkökulmista. Osana 

työyhteisön analyysia tarkastellaan kuitenkin asiakassuhteita, organisaation prosesseja ja 

innovatiivisuutta. Näin ollen nykyinen tapa kuvata henkilöstötilinpäätös ainoastaan 

henkilöstöpääoman raportointimallina antaa mallista kansainvälisesti käytetyn määritelmän rinnalla 

vähättelevän kuvan. Sen sijaan tulisi puhua älyllisen pääoman raportointimallista. 

 

Henkilöstötilinpäätöksen julkaisemisella kohdeyritys voi saavuttaa sekä sisäisiä että ulkoisia 

hyötyjä. Henkilöstötilinpäätös tukee kohdeyrityksen kaikkia neljää arvoa. Sen näkyvä julkaiseminen 

vuosikertomuksen yhteydessä sitouttaisi johtoa entistä enemmän henkilöstön kehittämiseen. 

Raportti antaisi uutta tietoa henkilöstömenojen rakenteesta ja jäsentäisi nykyisin työyhteisöstä 

kerättävää suurta tietomäärää helpommin käytettävään muotoon. Henkilöstötilinpäätös kertoisi 

sidosryhmille (mm. asiakkaat, omistajat ja potentiaaliset työnhakijat) avoimemmin työyhteisön 

kehityksestä ja tehostaisi näin kuvaa henkilöstöön panostavasta yhtiöstä. 

 

Tutkimuksen perusteella henkilöstötilinpäätöstä voidaan kokonaisuutena pitää erinomaisena 

tietotyön tuottavuuden edellytyksien indikaattorina. Valtaosalla henkilöstökertomuksen osa-alueista 

todettiin kirjallisuuden perusteella olevan yhteys tuottavuuteen. Kirjallisuudesta tunnistetuista 

tietotyön tuottavuuden edellytyksistä vain työympäristöön liittyvillä tekijöillä ei ollut vastinetta 

henkilöstökertomuksessa. Lisäämällä henkilöstökertomukseen työympäristöä koskevat mittarit 

saadaan täydennettyä henkilöstötilinpäätöksen yhteys tuottavuuteen. Tämä on merkittävä huomio, 

sillä yhdistämällä henkilöstötilinpäätös tuottavuuteen voidaan sen houkuttelevuutta lisätä yritysten 

silmissä. 

Avainsanat: Henkilöstötilinpäätös, tietotyön tuottavuus, asiantuntijaorganisaatio, henkilöstöpääoma, 

älyllinen pääoma, henkilöstöraportointi 
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The competitive advantage in developed economies is based increasingly on intangible assets. In 

accounting the intangibles are not shown, however. This study is about human resource statements, 

which companies use for communicating the state and development of their intangible assets to 

eternal stakeholders. The aim of this study is to produce new information about human resource 

statement, the process of collecting the required data for it and the benefits that can be achieved 

through publishing it.  

 

Research questions of this case study are: (1) what type of human resource statement fits to an 

expert organization, (2) what human resource statement tells about the state of a company, (3) what 

benefits can be obtained by publishing a human resource statement and (4) which preconditions 

exist for knowledge worker productivity and how the preconditions should be determined for an 

expert organisation. Fingrid Oyj, a national power grid company, was selected as a case company. 

 

In this research, a model for human resource statement for the case company will be designed, the 

needed data will be collected and the collected data will be edited to fit a human resource statement. 

The designed model is based mainly on Ahonen (1998), the most used human resource statement 

model in Finland, and consists of three parts: human resource accounting (costs), human resource 

report (resources) and indicators (summary). The detailed structure is based on literature, values and 

business idea of the case company and the available data in the case company. 

 

The model by Ahonen (1998) is described in the literature as a human capital reporting model. 

Based on definition of Edvinson & Malone (1997), human capital is a part of intellectual capital. 

The other parts are customer, process and innovation capital. Human resource report analyses, 

however, customer relationships, organizational processes and innovation activity. Thus, a 

description of the model as human capital reporting model, is an understatement. The model should 

rather be described as a model of intellectual capital reporting. 

 

By publishing a human resource statement, the case company can achieve both internal and external 

benefits. Human resource statement supports all the values of the firm. Publication of human 

resource statement would increase managers' commitment to human resource development. The 

report would give new information about the cost structure of human resources and would 

summarise the big amount of human resource information that is collected in the firm. Human 

resource statement would offer external stakeholders more open information about the development 

of the work society and would thus boost the image of a company taking care of their employees. 

 

Based on this study, human resource accounting can be considered as an excellent overview for the 

preconditions of knowledge worker productivity. A connection to productivity was found with a 

vast majority of the analysis in the human resource report. Of the knowledge worker productivity 

factors identified in the literature, only those related to the physical work place environment were 

missing a match in the human resource report. By adding measures for workplace design, the link 

between human resource statement and productivity can be concluded. This is valuable observation; 

by connecting human capital statement to productivity, its attractiveness can be increased.  

Key words: human resource statement, knowledge worker productivity, human capital, intellectual 

capital, expert organisation 
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1. Johdanto 

Kehittyneissä talouksissa tapahtunut muutos tuotantokeskeisestä liiketoiminnasta tieto- ja 

palveluyhteiskuntaan on muokannut elinkeinoelämää rajusti (Guthrie & Petty 2000). Muutos on 

johtanut uusiin menestystekijöihin: yritysten kilpailukyky perustuu nykyään henkiseen 

pääomaan, ei enää aineelliseen varallisuuteen (Olsson 2001). Tämä puolestaan on johtanut 

perinteisen kirjanpitojärjestelmän puutteellisuuteen, kun taloudellinen järjestelmä ei enää tarjoa 

riittävää informaatiota yrityksien todellisesta tilasta ja tulevaisuuden tuloksentekokyvystä. 

Erityisesti asiantuntijayrityksissä henkisen pääoman merkitys korostuu. Henkilöstötilinpäätöstä 

on esitetty työkaluksi, jolla yritykset voivat paremmin analysoida henkilöstönsä tilaa ja arvoa, 

sekä ennen kaikkea viestiä siitä sidosryhmilleen (Ahonen 1998). 

Henkilöstön arvon kehittymisen ja raportoinnin lisäksi asiantuntijaorganisaatioita kiinnostaa 

tuottavuuden kehittäminen. Tuotantolaitosten tehokkuutta on analysoitu ja parannettu jo 1800-

luvulta lähtien, mutta tietotyöntekijöiden tehokkuuden tutkimiseen on alettu kiinnittää huomiota 

vasta viime vuosituhannen lopussa (Drucker 1999). Tehokkuuden parantaminen on tärkeää 

kaikissa yrityksissä ja erityisesti asiantuntijayritykset haluavat tietää, mitkä tekijät vaikuttavat 

tietotyöntekijöiden tuottavuuteen. 

Tutkimuksen tavoitteena on yhtä kohdeyritystä esimerkkinä käyttäen tuottaa uutta tietoa 

henkilöstötilinpäätöksen rakenteen valinnasta, tietojen keruuprosessista ja hyödyistä. 

Kirjallisuuden ja kohdeyrityksen taustatietojen pohjalta pyritään valitsemaan 

asiantuntijaorganisaation tarpeisiin parhaiten sopiva malli henkilöstötilinpäätökseksi, 

paikantamaan yrityksestä mallin tarvitsemat tiedot, muokkaamaan ne havainnolliseen muotoon 

sekä tuomaan esille henkilöstötilinpäätöksen julkaisemisella saavutettavat hyödyt. Tavoitteena 

on, että henkilöstötilinpäätöstä harkitsevat yritykset voisivat hyödyntää tutkimusta omassa 

suunnittelutyössään. Lisäksi pyritään selvittämään, mitkä ovat tietotyön tuottavuuden 

edellytykset, ja liittyvätkö ne henkilöstötilinpäätöksessä raportoitaviin mittareihin. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 Minkälainen henkilöstötilinpäätös sopii asiantuntijaorganisaatiolle?  

 Mitä henkilöstötilinpäätös kertoo asiantuntijaorganisaation henkilöstön tilasta? 

 Mitä hyötyjä henkilöstötilinpäätöksestä olisi yhtiölle sisäisesti ja mitä 

sidosryhmäsuhteiden kannalta? 

 Mitä edellytyksiä tietotyön tuottavuudelle on, ja miten tuottavuuden edellytykset pitäisi 

määrittää asiantuntijaorganisaatiossa? 

Tutkimuksessa keskitytään sopivan henkilöstötilinpäätöksen sisällön määrittelemiseen ja 

valittujen mittareiden merkityksen arviointiin. Analyysi keinoista, joilla mittareiden tasoa 

voidaan jatkossa kehittää, ei kuulu tutkimuksen piiriin. Tutkimuksen henkilöstöraportoinnin 

malli rajataan koskemaan henkilöstötilinpäätöstä, erotuksena laajemmasta älyllisen pääoman 

(intellectual capital) raportoinnista. Tuottavuuden osalta tutkimus rajautuu tuottavuuden 
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edellytyksien määrittelyyn; tuottavuuden tason määrittäminen tai sen keinot eivät sisälly 

tutkimukseen.  

Tutkimus aloitetaan henkilöstötilinpäätöksen kirjallisuuskatsauksella, jossa tutkitaan sen 

kehitystä, hyötyjä organisaatiolle sekä rakennetta. Ensin tarkastellaan yleisesti 

henkilöstöraportoinnin kehittymiseen johtaneita syitä sekä alan tutkimuksen kehittymistä. Sen 

jälkeen selvitetään henkilöstötilinpäätöksen roolia osana laajempaa älyllisen pääoman käsitettä. 

Henkilöstötilinpäätöstä verrataan myös muihin organisaatioiden raportointijärjestelmiin, minkä 

jälkeen tarkastellaan henkilöstöraportoinnin käytännön soveltamisen edelläkävijöitä Suomessa 

ja kansainvälisesti. Tämän jälkeen tuodaan esille henkilöstötilinpäätöksen hyötyjä 

organisaatiolle. Henkilöstötilinpäätöksen rakennetta tarkastellaan tarkemmin kahden relevantin 

mallin suhteen. Kirjallisuuskatsauksen lopuksi selvitetään tuottavuuden edellytyksiä 

asiantuntijaorganisaatiossa. 

Kolmannessa luvussa esitellään ensin tutkimusmenetelmät, sitten yrityksen taustatietoja, minkä 

jälkeen kuvataan tilinpäätöksessä käytettyjä tietoja. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen 

tulokset eli kohdeyrityksen henkilöstötilinpäätöksen rakenne, siihen sisältyvät mittarit, 

mittareiden tämän hetkinen tila sekä viimeaikaisen kehityksen analyysi. Tulososion lopussa 

määritellään tuottavuuden edellytyksiä kohdeyritykselle ja tutkitaan niiden yhteyttä 

henkilöstötilinpäätökseen. Viidennessä luvussa pohditaan tutkimuksen tuloksia ja merkitystä 

sekä esitetään suosituksia kohdeyritykselle. 
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2. Henkilöstötilinpäätös ja tuottavuuden edellytykset 

asiantuntijaorganisaatiossa 

2.1. Henkilöstöraportoinnin kehittyminen 

2.1.1. Muuttunut elinkeinoelämä 

Kirjassaan Henkilöstötilinpäätös (1998, s. 11) Ahonen esittää henkilöstöraportoinnin 

nousemisen tärkeäksi teemaksi juontuvan 1990-luvun älyvallankumouksesta. Tuotannon 

siirryttyä talouselämän kansainvälistyessä yhä enemmän halvan työvoiman maihin, jäi 

kehittyneiden länsimaiden kilpailueduksi vaativa tietotyö. Tietokoneistuminen toi tietotyön 

kehittymiselle teolliseen vallankumoukseen verrattavissa olevan kehitysaskeleen. Ahosen 

kuvaamassa älyvallankumouksessa "tekniikka, ihmisäly, tieto ja työn organisointi liittyvät 

läheisesti toisiinsa ja edellyttävät toisiaan". Tietotyön nouseminen keskiöön vaati luonnollisesti 

muutoksia organisaatioiden johtamiskulttuuriin. Yksinkertaisen sarjatuotannon johtamiseen 

kehitetty taylorismi ei enää ollut vaihtoehto. Sen sijaan esille nousi esimerkiksi lean 

management, joka yhdisti käsityön ja sarjavalmistuksen hyödyt välttäen ensiksi mainitun kalliit 

kustannukset ja jälkimmäisen jäykkyyden. Tietotekniikka oli pääasiallisena mahdollistajana 

myös organisaatiorakenteen yleisessä muutoksessa, kun yhtiöt alkoivat siirtyä tiimi-, 

matriisirakenteisiin. 

Vuonna 1998 yli 500 henkeä työllistävät ruotsalaisyhtiöt investoivat 79 miljardia kruunua 

aineettomaan varallisuuteen (tuotekehitykseen, markkinointiin, ohjelmistoihin jne.) ja 40 

miljardia kruunua aineelliseen varallisuuteen (Olsson 2001). Amerikkalaisyhtiöiden investoinnit 

jakautuivat likipitäen tasan aineettomien ja aineellisten kesken, noin biljoona dollaria 

molempiin (Nakamura 2001). Esimerkkinä perinteisten toimialojen syrjäytymisestä voidaan 

käyttää myös Australiaa, jonka talous perustui 1980-luvun alkuun asti valtaosin 

kaivosteollisuuteen sekä muihin luonnonvaroihin. Vuonna 1980 näillä pääomavaltaisilla 

toimialoilla toimi kahdeksan kymmenestä markkina-arvoltaan suurimmasta yhtiöstä, kuusitoista 

vuotta myöhemmin enää kaksi (Guthrie & Petty, 2000). Tilalle oli noussut media-, 

telekommunikaatio- sekä pankki- ja rahoitusalan yhtiöitä, joissa henkisen pääoman osuus on 

huomattavasti tärkeämmässä asemassa. 

2.1.2. Uudet menestystekijät 

Goleman (1997) nostaa kirjassaan Tunneäly - lahjakkuuden koko kuva uudessa, monitahoisessa 

työympäristössä menestymisen tärkeimmäksi tekijäksi tunneälyn. Pelkkään niin kutsuttuun 

perinteiseen älykkyyteen perustuva rationaalisuus ei riitä, vaan keskeistä on ymmärtää tunteiden 

merkitys ihmisen toiminnan kannalta. Motivaatio, sinnikkyys, toivo, empatia, viha, suru, 

nautinto, rakkaus, yllätys, inho ja häpeä ovat Golemanin nimeämiä tunne-elämään liittyviä 

ilmiöitä. Tunteiden merkitys ihmisen toiminnalle on oleellinen, koska yllättävässä tai 

uhkaavassa tilanteessa ihmisen toiminta perustuu tunteisiin, joiden välityskanavat ovat 
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lyhyemmät ja nopeammat kuin älyn. Tunteet muodostavat siis ihmisen nopeimman 

arviointijärjestelmän. Lisäksi tunteilla on muisti, mikä tarkoittaa, että uudet asiat koetaan 

aikaisempien kokemuksien muokkaamina.  

Golemanin näkemyksiä tukee Lappalaisen väitöskirja Socially Competent Leadership (2012), 

jossa insinööriorganisaatioiden johtajien tunneälyn todettiin korreloivan esimiestyössä 

onnistumisen kanssa. Sen sijaan looginen älykkyys, ikä tai sukupuoli ei korreloinut 

menestyksen kanssa. TEK-lehden haastattelussa Lappalainen toteaa, että uutta kilpailukykyä 

organisaatioille on saatavissa ainoastaan henkisen pääoman tehokkaammalla hyödyntämisellä, 

sillä perinteiset keinot, esimerkiksi tuotantoprosessin tehostaminen, on jo käytetty kaikissa 

yrityksissä (TEK 2012). Niinpä hän uskoo, että henkisestä pääomasta ja tunneälystä puhuminen 

on tullut jäädäkseen myös perinteisiin insinööriorganisaatioihin.  

Ahonen (1998, 16) tulkitsee tunneälyn analogiaksi liike-elämässä yrityksen 

päätöksentekojärjestelmän. Johtajien muodollinen päätöksenteko on rationaalista, perustuu 

luotettavaksi arvioituun tietoon ja loogiseen päättelyyn, ja vastaa siten perinteistä älykkyyttä. 

Tunneälyä taas vastaa muun muassa henkilöstön motivaatio, valppaus, ilmapiiri ja kollektiiviset 

reaktiot ja niihin perustuvat rakenteet, kuten epävirallinen organisaatio, kommunikaatiokanavat 

ja yrityksen toimintaperiaatteet. Nämä organisaatiokulttuurin osat määräävät yhtiön 

ensimmäiset reaktiot uhkan tai mahdollisuuden ilmaantuessa, sekä kertovat miten menestykseen 

tai vastoinkäymiseen suhtaudutaan. Tärkeää yhtiön menestymiselle on rationaalisen 

päätöksenteon ja hyvin toimivan organisaatiokulttuurin tasapaino. 

Taulukossa 1 on verrattu Ahosen (emt. 18) tunnistamia finanssiorientoituneen ja henkilöstö-

orientoituneen yhtiön tunnusmerkkejä keskenään. Finanssiorientoituneen yhtiön Ahonen 

rinnastaa korkean älykkyysosamäärän omaavaan henkilöön ja henkilöstöorientoituneen taas 

tunneälyllisesti vahvaan yksilöön. Kiteytettynä ero on siinä, että finanssiorientoitunut yhtiö 

luottaa nykyisiin vahvuuksiinsa, eli aineellisiin voimavaroihin ja prosesseihin, sekä niiden 

kehittymiseen lähitulevaisuudessa, kun taas henkilöstöorientoitunut yhtiö näkee henkiset 

voimavarat toimintansa tukipilarina ja keskittyy pidemmän aikajakson kehitykseen. 

Henkilöstöorientoituneessa yhtiössä hierarkiatasojen minimointi sekä sisäisen ja ulkoisen 

kommunikaation toimivuus on keskeistä. 
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Taulukko 1: Finanssiorientoituneen ja henkilöstöorientoituneen yrityksen tunnusmerkkejä 

(Ahonen, 1998) 

Finanssiorientoitunut yritys Henkilöstöorientoitunut yritys 

muodollinen päätöksenteko 

korostunutta 

koko henkilöstön ajattelutavat tärkeitä 

taloudelliset tulokset korostuneita henkisen pääoman kasvu tärkeää 

kustannusten minimointi korostunutta voimavarojen systemaattinen 

kehittäminen keskeistä 

lyhyen aikavälin tulos korostunutta pitkän aikavälin tulos tärkeintä 

yksilöiden merkitys korostunutta yhteisön vuorovaikutus keskeistä 

toiminnan ennustettavuus tärkeää toiminnan kehittyminen tärkeää 

omat rutiinit tärkeitä sidosryhmien toimintatapojen 

tunteminen tärkeää 

kommunikaatiossa viestin sisältö 

tärkeintä 

kommunikaatiotapojen kehittäminen 

tärkeää 

ulkoinen kommunikaatio keskitettyä ulkoinen kommunikaatio hajautettua 

luottaa aineellisten voimavarojen 

antamaan varmuuteen 

nojautuu ensisijaisesti yrityksen 

henkisiin voimavaroihin 

 

2.1.3. Perinteinen kirjanpitokäytäntö vanhentuu 

Nykyaikaisen kaksinkertaisen kirjanpidon periaatteet esiteltiin vuonna 1494 (lähde). Tällöin 

Pacione kuvasi liiketoimintatapahtumien kirjaamista ja tuntemista tärkeäksi, jotta "voidaan 

varmistua liiketoiminnan tilasta" ja näki taseen keinona "varmistua siitä, onko liiketoiminta 

tuottoisaa, missä määrin ja miksi" (Ahonen 1998, 22). Nykyisin liikekirjanpidon tavoitteena on 

antaa johdolle, osakkeen omistajille, analyytikoille, investoijille, työntekijöille ja muille 

sidosryhmille käyttökelpoista tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta (Olsson, 2001). 

Liikekirjanpidon kohdeyleisö on siis 500 vuodessa muuttunut, mutta tavoite liiketoiminnan tilan 

kuvaamisesta on säilynyt samana. 

Perinteisen kirjanpidon vajavaisuus toiminnan tilan mittarina on kuitenkin tuotu esille jo 1950-

luvulta lähtien. Friedman (1956) kirjoitti kokonaisvarallisuuden käsittävän laajasti määriteltynä 

kaikki tulonlähteet, joista yhtenä muotona hän näki "ihmisten tuotantokapasiteetin". Fisher 

(1961) painotti pääoman arvon muodostuvan sen tulevaisuuden tuotto-odotuksen nykyarvosta, 

ja käsitteli fyysistä ja ihmisiin sitoutunutta (eli "raa'asta voimasta sekä luonnollisista ja opituista 

taidoista koostuvaa") pääomaa yhdenvertaisina. Becker (1964) havaitsi, että perinteisesti 

mitatun fyysisen varallisuuden kasvu selitti vain pienen osan useimpien maiden pääoman 

kasvusta. Erotuksen syynä hän näki teknologisen ja henkisen pääoman kehityksen. Samana 

vuonna Hermanson (1964) julkaisi henkilöstökirjanpidon pioneeriteoksen Accounting for 

Human Assets.. Vuosikymmenen lopussa Brummet et. al. (1968) nostivat esille paradoksin siitä, 
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kuinka yritysjohto taajaan kuvaa julkisten raporttiensa esipuheissa henkisen pääoman olevan 

yhtiön tärkein ja arvokkain vara (asset), vaikka kyseisten raporttien sivuilla tämän varallisuuden 

arvoa tai edes kehityssuuntaa ei käsitellä lainkaan.  

Perinteisen kirjanpidon puutteiden laajempi tiedostaminen ja alan pioneeriteosten julkaisu 1960-

luvulla johtivat henkilöstökirjanpidon akateemisen tutkimuksen voimakkaaseen kasvuun sekä 

lukuisten henkilöstön arvoa mittaavien mallien kehittämiseen 1970-luvulla (Flamholtz et al. 

2002). 1980-luvulta lähtien tutkimuksen rinnalle on tullut myös kasvava määrä yrityksiä 

soveltaa teoriaa käytäntöön (emt.). 1990-luvun tietotyön vallankumouksen ja työympäristön 

uusien menestystekijöiden seurauksena henkisen pääoman merkitys, ja siten tarve kirjapidon 

uudistamiselle, on vain kasvanut. Ahosen mukaan (1998, 23) rahalliset mittarit eivät enää tarjoa 

riittävää analyysia organisaation suorituskyvystä, kun tieto ja organisaatioiden toimintatavat 

muodostavat yrityksen tärkeimmän kilpailuedun ja arvon ytimen. Henkilöstöraportoinnin 

tavoite on vastata muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksiin antamalla 

kokonaisvaltaisemman ja todenmukaisemman kuvan yrityksen arvosta.  

1990-luvun uutena moottorina alalla toimivat ruotsalaistutkijat, ja sen seurauksena 

Pohjoismaissa on syntynyt laaja tutkijoiden sekä useiden raportointimalleja käyttöön ottaneiden 

yritysten verkosto, jonka on uskottu toimivan kriittisenä massana henkilöstöraportoinnin 

merkittävälle kehittymiselle (Flamholtz et al. 2002). Suomalaistutkijoista pioneerina on toiminut 

Guy Ahonen julkaisuillaan Henkilöstövoimavarojen laskentatoimi (1992) ja 

Henkilöstövoimavarojen arviointi (1995), joita seurasi Henkilöstötilinpäätös (1998), jota 

voidaan pitää suomalaisen henkilöstöraportoinnin perusteoksena. 2000-luvulla alan kirjallisuus 

on lisääntynyt entisestään, mutta käytännön sovellusten ongelmat ovat edelleen samat kuin jo 

1980-luvulla: kansainvälisesti yhtenäistynyttä käytäntöä tai lakisääteisyyttä 

henkilöstöraportoinnille ei ole, ja yritysten käyttämät mallit vaihtelevat (Alwert et al. 2009). 

2.2. Henkilöstötilinpäätös ja henkilöstöpääoma osana 

älyllisen pääoman käsitettä 

1990- ja 2000-luvuilla tutkijat ovat esittäneet useita määritelmiä älyllisen pääoman (intellectual 

capital) rakenteeksi. Edvinson ja Malone (1997) määrittelevät älyllisen pääoman koostuvan 

kuvan 1 mukaisesti henkilöstöpääomasta (human capital) ja rakenteellisesta pääomasta 

(structural capital). Rakenteellisen pääoman he jakavat asiakasverkostoon, tuotantoprosessiin ja 

tekijänoikeuksiin liittyvään pääomaan. Nahapiet ja Ghoshal (1998) korostavat älyllisen 

pääoman sosiaalista luonnetta. Heidän mukaansa älyllinen pääoma koostuu henkilökohtaisesta 

ja sosiaalisesta osaamisesta, jotka kummatkin sisältävät eksplisiittistä osaamista sekä "hiljaista 

tietoa" (tacit knowledge). Sosiaalinen osaaminen koostuu verkostosuhteista (structural 

dimension) sekä kognitiivisesta (cognitive dimension) ja suhteisiin liittyvästä (relational 

dimension) dimensiosta. Älyllisen pääoman kehittäminen ja luominen perustavat olemassa 

olevan älyllisen pääoman yhdistelemiseen ja jakamiseen. Kehittämisprosessissa keskeisessä 

asemassa ovat arvot ja luottamus. Ulrichin (1998) mallissa älyllinen pääoma saadaan 
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lausekkeesta "competence x commitment". Mouritsen et al. (2001) sen sijaan pitävät 

henkilöstön menestystarinoita narratiivisen määritelmänsä ytimenä. 

 

Kuva 1: Henkilöstöpääoma osana yrityksen markkina-arvoa ja älyllistä pääomaa (mukaillen 

Edvinson & Malone 1997) 

Henkilöstöpääoma on siis osa älyllisen pääoman laajempaa kokonaisuutta. Henkilöstöpääomaan 

keskittyvä kirjallisuus on Ahosen (1998, 44) mukaan jakautunut kahteen koulukuntaan. 

Pohjoismaissa vallalla oleva käytäntö kuvaa henkilöstöpääomaa laajaan työkyvyn käsitteeseen 

pohjautuen, kun taas muualla on keskitytty osaamisen raportointiin. Bergström et al. (1997) 

määrittelevät työkyvyn muodostuvan osaamisen lisäksi kolmesta muusta kokonaisuudesta: 

terveydestä, työyhteisöstä ja työympäristöstä. Työyhteisöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä 

ihmisten luomaa kulttuuria ja työympäristöllä fyysistä työympäristöä. Ahonen (1998, 45) kuvaa 

näiden kolmen tekijän muodostavan osaamisen hyväksikäytön edellytykset, ja vasta osaamisen 

ja sen hyväksikäytön edellytyksien yhteisvaikutuksesta syntyy yrityksen tuottavuus (kuva 2). 

Tästä syystä on tärkeää, että henkilöstöpääomaa tarkasteltaessa ei rajoituta pelkästään 

osaamisen mittaamiseen ja raportointiin. 

 

Kuva 2: Osaamisen hyväksikäytön edellytykset (Ahonen 1998, 45) 

Henkilöstötilinpäätös on työkalu henkilöstöpääoman ja henkilöstökulujen raportoimiseksi. 

Ahosen esittämän tilinpäätösmallin keskeinen osa, henkilöstökertomus, joka kuvaa 

henkilöstöpääomaa ja sen kehitystä, perustuu hänen määritelmäänsä henkilöstövoimavaroista. 
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Määritelmässä tarkastellaan henkilöstöpääomaa pelkästään henkilöihin liittyvinä 

ominaisuuksina erotuksena työympäristöstä. Näin ollen Ahosen (emt. 47) määritelmän mukaan 

henkilöstövoimavarat koostuvat kuvan 3 mukaisesti kolmesta osatekijästä: 

henkilöstövahvuudesta (määrä), yksilöominaisuuksista (laatu) ja työyhteisöstä (organisaatio). 

 

Kuva 3: Henkilöstövoimavarojen (henkilöstöpääoman) osatekijät (Ahonen 1998, 47) 

2.3. Henkilöstötilinpäätös verrattuna muihin organisaa-

tioiden raportointimalleihin 

Henkilöstötilinpäätöksellä on paljon yhtymäkohtia myös muihin organisaatioiden 

raportointijärjestelmiin. Koska henkilöstötilinpäätös on informaatio- ja raportointijärjestelmä, se 

liittyy läheisimmin tasapainotetun mittariston (Balanced Scorecard) -malliin (Ahonen 1998, 28). 

Tasapainotettu mittaristo on strategisen johtamisen työväline, jolla pyritään tasapainoiseen 

toiminnan kehittämiseen (Kaplan & Norton, 1992). Mallissa on neljä näkökulmaa: taloudellinen 

näkökulma, sisäisten prosessien näkökulma, asiakasnäkökulma sekä oppimis- ja 

kasvunäkökulma. Jokaiselle näkökulmalle määritetään vision ja strategian perusteella tavoitteet, 

mittarit sekä tarvittavat toimenpiteet. Osa-alueiden sisältöä kehitetään jatkuvalla 

strategiaprosessilla (kuva 4, Kaplan & Norton 1996), joka koostuu neljästä osasta: vision 

määrittäminen ja kääntäminen organisaation kielelle, vision välittäminen läpi organisaation, 

tavoitteiden asettaminen ja resurssien allokointi sekä palautteen saaminen ja oppiminen.  

 

 

Kuva 4: Tasapainotetun mittariston kehittäminen strategiaprosessilla (Kaplan & Norton, 1996) 
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Tasapainotetun mittariston henkilöstöön liittyvän oppimis- ja kasvunäkökulman mittaamisen 

viitekehys on esitetty kuvassa 5 (Kaplan ja Norton 2000, 321). Näkökulma pohjautuu 

henkilöstön tyytyväisyyteen. Tyytyväinen henkilöstö on Kaplanin ja Nortonin (2000, 320) 

mukaan kasvavan työmoraalin, vastuullisuuden, laadun ja asiakastyytyväisyyden lähde ja sitä 

kautta edellytys kasvavalle tuottavuudelle. Tyytyväisyys ohjaa myös vaihtuvuutta, joka on 

tuottavuuden ohella toinen henkilöstön tuloksellisuuteen vaikuttava kokonaisuus oppimis- ja 

kasvunäkökulman mallissa. Pitkäaikaiset ja lojaalit työntekijät tuottavat yhtiölle arvoa. 

 

 

Kuva 5: Balanced Scorecardin oppimis- ja kasvunäkökulman mittaamisen viitekehys (Kaplan & 

Norton 2000, 321) 

Henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan Kaplanin ja Nortonin mallissa henkilöstön kompetenssien, 

teknologisen infrastruktuurin sekä työilmapiirin avulla (kuva 5). Mitattaessa tulee kiinnittää 

erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: 

 päätöksentekoon osallistuminen 

 hyvän työn tunnistaminen 

 riittävän informaation saaminen työn tekemiseksi 

 aktiivinen luovuus ja aloitteellisuuden rohkaiseminen 

 riittävän tuen saaminen 

 kaikkinainen tyytyväisyys organisaatiota kohtaan 

Sekä henkilöstötilinpäätös että tasapainotettu mittaristo lähtevät liikkeelle vision ja strategian 

määrittelystä. Molemmat myös pitävät perinteistä tilinpäätösinformaatiota riittämättömänä 

strategiselle johtamiselle ja pyrkivät parantamaan analyyttisen johtamisen edellytyksiä. 

Balanced Scorecard pyrkii tasapainoiseen liiketoiminnan kehittämiseen neljän näkökulmansa 

avulla. Henkilöstötilinpäätös keskittyy pelkästään henkilöstönäkökulmaan, mutta pyrkii niin 

ikään toiminnan ja strategisen johtamisen tasapainottamiseen, sillä oletuksella, että yleensä 

organisaatioissa on jo valmiiksi kiinnitetty enemmän huomiota muihin osa-alueisiin. Mallit 

eroavat toisistaan kohdeyleisön suhteen: henkilöstötilinpäätös on suunnattu ensisijaisesti 

ulkoisille sidosryhmille, kun taas tasapainotettu mittaristo on suunnattu sisäisille toimijoille ja 
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toiminnan välittömään ohjaamiseen. Ahosen mukaan tasapainotettu mittaristo on myös 

raskaampi toteuttaa laajan kenttänsä takia, ja mallin idea on hankalammin omaksuttavissa kuin 

henkilöstötilinpäätöksen. (Ahonen 1998, 30) 

Henkilöstöraportti eroaa henkilöstötilinpäätöksestä niin ikään laajuutensa ja kohderyhmänsä 

perusteella. Ne eivät siis ole toisensa poissulkevia raportointimalleja vaan toisiaan täydentäviä. 

Ahosen (emt. 50) kokoamat erot mallien välillä on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2: Henkilöstötilinpäätöksen ja henkilöstöraportin erot (Ahonen 1998, 50) 

Ominaisuus Henkilöstötilinpäätös Henkilöstöraportti 

Laajuus Suppea Laaja 

Esitystapa 
Kokoava, ytimekäs, 

havainnollinen 

Yksityiskohtainen, tilastolliset 

vaatimukset täyttävä 

Pääasiallinen 

kohderyhmä 
Ulkoiset taloudelliset sidosryhmät Yrityksen operatiivinen johto 

Muut tärkeät 

kohderyhmät 

Yrityksen strateginen johto 

Henkilöstö (oma ja potentiaalinen) 
 

Status Virallinen tai puolivirallinen Epävirallinen 

 

2.4. Henkilöstöraportoinnin edelläkävijöitä Suomessa ja 

ulkomailla 

Ranskassa on ollut vuodesta 1977 laki, joka velvoittaa yli 300 henkeä työllistävien yhtiöiden 

laatimaan sosiaalisen tilinpäätöksen (Bilan Social). Sosiaalinen tilinpäätös antaa tietoa muun 

muassa henkilöstön työsuhteista, työajan järjestelyistä, koulutuksesta, osaamisesta ja 

työturvallisuudesta, ja vastaa siten lähinnä henkilöstötilinpäätöksen henkilöstövahvuus ja 

yksilöominaisuudet -osioita. Henkilöstökuluja tarkastellaan henkilöstötilinpäätöksestä poiketen 

lähinnä palkkojen ja palkkioiden osalta. Raportointimalli keskittyy yksityiskohtaiseen 

kvantitatiiviseen tietoon ja koostuu sadoista tarkoin määritellyistä indikaattoreista. Tästä syystä 

se on hallinnollisesti raskas prosessi ranskalaisille yhtiöille. Se ei kuitenkaan anna ulkopuolisille 

selkeää kuvaa yhtiön henkilöstöpolitiikasta tai toimintatavoista, vaan on ennemmin tilastollinen 

viitekehys. (Koivuniemi 2004) 

Ruotsalaista Skandiaa pidetään ensimmäisenä organisaationa, joka on julkaissut raportin 

älyllisestä pääomastaan (Ordonez de Pablos 2003). Vuonna 1994 yhtiö julkaisi tilinpäätöksensä 

yhteydessä liitteen, jossa älyllistä pääomaa analysoitiin Edvinson & Malonen mallin mukaisesti 

(Mouritsen et al. 2001). Vuonna 1997 Tanskan hallitus käynnisti laajan 

osaamispääomaraporttien laadintaprojektin (DATI 1997).  

Suomessa julkinen sektori on ollut henkilöstöraportoinnin edelläkävijä. Työterveyslaitos on 

laatinut henkilöstötilinpäätöksiä vuodesta 1992 lähtien. Varhaisimmat kuntien 
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henkilöstötilinpäätökset ovat 1990-luvun ensimmäiseltä puoliskolta (Työministeriö 2002b), ja 

vuonna 2001 jo yli puolet kunnista julkaisi henkilöstötilinpäätöksen (KT 2004). Pohjola julkaisi 

vuonna 1997 sekä sisäiseen että sidosryhmien käyttöön tarkoitetun henkilöstöraportin, joka 

sisällöltään vastasi käytännössä henkilöstötilinpäätöstä (Pohjola 1997).   Vuonna 1998 

suomalainen palvelualan yhtiö Engel julkaisi palvelutoimialalla ensimmäisen 

henkilöstötilinpäätöksen Suomessa, ja vuotta myöhemmin liitti sen osaksi vuosikertomustaan 

(Engel-yhtymä vuosikertomukset 1998 & 1999).  

2.5. Henkilöstötilinpäätöksen hyödyt 

Ahosen mukaan henkilöstötilinpäätöksen ensisijainen kohderyhmä on ulkoiset sidosryhmät. 

Sidosryhmiin liittyen henkilöstötilinpäätöksen julkaiseminen vaikuttaa (Ahonen 1998, 40): 

 julkisuuskuvaan 

 tulevaisuuden odotuksiin 

 markkina-arvoon 

Vaikutukset julkisuuskuvaan liittyvät muun muassa yritysvastuuseen työntekijöiden 

hyvinvoinnista sekä potentiaalisten työnhakijoiden kuvaan yrityksen työilmapiiristä, 

palkkauksesta, henkilöstön työkyvystä ja vakaudesta työnantajana (Ahonen 1998, 86, 123, 137). 

Lisäksi omista näkökulmistaan henkilöstötilinpäätösinformaatiosta ovat kiinnostuneita 

omistajat, sijoittajat, asiakkaat, alihankkijat, rahoittajat, ammattijärjestöt, työterveyshuolto, 

työsuojeluviranomaiset, vakuutusyhtiöt, kilpailijat ja tutkijat. 

Henkilöstöön liittyvän raportoinnin merkityksestä sijoittajille on selvää näyttöä. Sahivirran 

(1997) mukaan suomalaisista yhtiöistä tarjolla oleva henkilöstötieto ei vastaa sijoittajien 

tarpeita. Hän toteaa sijoittajien olevan kiinnostuneita erityisesti seuraavista henkilöstöön 

liittyvistä tiedoista: 

 henkilöstön sitoutuminen työhön 

 henkilöstön määrä ja sen muutokset 

 liikevaihto/henkilö 

 henkilöstön koulutus- ja kehittämiskulut 

 koulutuksen jakauma 

 henkilöstön tuottavuus 

 poissaolot 

 johdon esittely (ikä, koulutus, kokemus, organisaatio) 

 johdon ja henkilöstön palkkausperusteet, omistukset, kannustimet ja palkitseminen 

Saksassa tehdyssä tutkimuksessa (Alwert et al. 2009) selvitettiin analyytikoiden tärkeinä 

pitämiä älyllisen pääoman mittareita pienten ja keskisuurten yrityksien keskuudessa. Taulukossa 

3 on esitetty kymmenen analyytikoille tärkeintä mittaria (63 mittarin joukosta). 

Tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen, toinen ja yhdeksäs liittyvät suoraan henkilöstöön, sijat 4-6 

liittyvät asiakassuhteisiin ja kuudes sija käsittelee innovatiivisuutta. Kappaleessa 2.2. esitetyn 
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Edvinson & Malonen (1997) älyllisen pääoman rakenteessa vastaavat osat ovat 

henkilöstöpääoma, asiakaspääoma ja innovaatiopääoma. Analyytikoiden näkökulmasta 

numeeriset mittarit ovat laadullisia kuvauksia tärkeämpiä, ja tärkeää on lisäksi kehityksen 

esilletuominen esittämällä vähintään kahden edeltävän vuoden arvot. Samassa tutkimuksessa 

(Alwert et al. 2009) todettiin oikeantyyppisen älyllisen pääoman raportoinnin tuottavan 

analyytikoiden arvioista homogeenisempia, mikä vähentää sekä yrityksen että sijoittajan 

kokonaisriskiä.  

Taulukko 3: Tärkeimmät älyllisen pääoman indikaattorit analyytikoiden arvioimana (Alwert et al. 

2009) 

Sijaluku Indikaattori 

1 Työntekijöiden koulutus ja pätevyys 

2 Vaihtuvuus (rekrytointi ja poistuma) 

3 Liikevaihto asiakassegmenteittäin 

4 Asiakastyytyväisyys 

5 Asiakasvalitusten lkm. 

6 Kehitteillä olevien tuotteiden lkm. 

7 Keskimääräinen pääomakustannus 

8 Riippuvuus pääasiallisesta tavarantoimittajasta 

9 Poissaolo- ja sairaustilastot 

10 Rahoitusluokitus 

 

Yrityksen sisäisistä hyödyistä Ahonen (1998, 40) nostaa tärkeimpänä esiin 

henkilöstötilinpäätöksen strategisen merkityksen. Henkilöstötilinpäätöksen julkaisupäätös 

sitouttaa johdon henkilöstövoimavarojen kehittämiseen. Koska menestyminen perustuu 

henkilöstöön ja henkiseen pääomaan, pitää sitä johtaa tehokkaasti, mikä taas vaatii tehokasta 

seurantajärjestelmää. Tutkimuksessaan Alwert et al. (2009) selvittivät johdon tärkeimpinä 

pitämiä älyllisen pääoman aihealueita. Luettelon kärjessä olivat työntekijöiden motivaatio, 

johdon pätevyys ja innovointi, eli henkilöstöpääomaan ja innovaatiopääomaan liittyvät alueet.  

Yrityksen sisäisistä toimijoista johdon lisäksi henkilöstötilinpäätöksestä hyötyvät 

henkilöstöhallinto sekä yrityksen työntekijät. Henkilöstöhallinto voi käyttää 

henkilöstötilinpäätöksen tuottamaa tietoa muutostoimenpiteiden motivointiin ja niiden 

vaikuttavuuden arviointiin. Muuta henkilöstöä taas kiinnostaa työn sisältöön ja 

henkilökohtaiseen kehittymiseen, palkkaukseen, työsuhteen vakauteen, työpaikan viihtyvyyteen 

ja ulkoiseen arvostukseen sekä turvallisuuteen liittyvät seikat. 

Koivuniemi (2004) pitää väitöstyössään Henkilöstövoimavarojen moninaisuus, muutos ja 

johtaminen kuntasektorilla henkilöstötilinpäätöksen kehittämistyön ja hyötyjen saavuttamisen 

kannalta kriittisenä ylimmän johdon sitoutumista asialle. Henkilöstötilinpäätöksen tulokset tulisi 

hänen mukaansa kuitenkin käsitellä koko organisaation kesken. Pelkästään johtoryhmässä tai 
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esimiesten kesken käsiteltäessä positiivinen vaikutus jää vaillinaiseksi. Parhaimmillaan tulosten 

käsittely herättää Koivuniemen mukaan omaehtoista kehittämishalukkuutta läpi organisaation, 

ja henkilöstötilinpäätöksestä tulee osa organisaation normaalia toimintaa ja johtamista. Toisaalta 

Ahonen (2000) tunnistaa henkilöstötilinpäätöksen käyttöönoton vaaraksi tuudittautumisen 

uskoon, että pelkästään mittaaminen ratkaisee ongelmat. Jos mittaamisesta ei seuraa myös 

toiminnan muutos, mittaaminen muuttuu toiminnan hidasteeksi. 

Syitä siihen miksi henkilöstötietojen julkaiseminen ei ole hyödyistään huolimatta yleistynyt 

enempää on useita. Sveiby (1997) tunnistaa seuraavat kolme pääsyytä: analyytikot eivät ole 

tottuneet tulkitsemaan aineettoman varallisuuden mittareita, henkilöstöinformaation 

paljastaminen koetaan mahdollisesti vaarantavan kilpailuaseman ja lisäksi yrityksiltä puuttuu 

yhtenäinen viitekehys, johon aineettoman varallisuuden raportointi pohjautuisi. Yhtenäistyneen 

käytännön nostavat ensisijaisena hidasteena esille myös alan uudemmat tekstit (mm. Guthrie & 

Petty 2000, Alwert et al. 2009). 

2.6. Henkilöstötilinpäätöksen rakenne 

2.6.1. Vaihtoehtoisia malleja 

Henkilöstötilinpäätöskäytäntöjä on pyritty yhtenäistämään Suomessa erilaisin ohjein. 

Valtiovarainministeriö julkaisi vuonna 1996 henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmää 

koskevan kuvauksen (Valtiovarainministeriö 1996), joka on ollut Ahosen (2000) mukaan 

käytössä useimmissa valtion laitoksissa. Kunnilla on ollut vuodesta 1997 lähtien 

henkilöstötilinpäätöksestä oma suosituksensa (Suomen Kuntaliitto 1997), joka uudistettiin 2004 

(KT 2004). Yksityisellä sektorilla käytettävät mallit seuraavat yleisimmin Ahosen vuonna 1998 

julkaistussa kirjassa esitettyä mallia (Ahonen 2000). Vuonna 2002 Työministeriö julkaisi 

henkilöstötilinpäätösmallin pienille ja keskisuurille yrityksille (Työministeriö 2002). 

Seuraavaksi tarkastellaan kahden viimeksi mainitun mallin rakennetta. Julkisen sektorin mallit 

rajataan pois kohdeyrityksen perusteella. Ulkomailla käytössä olevat mallit (esim. Saksa: 

Alwert et al. 2009, Espanja: Ordóñez de Pablos 2003) rajataan pois niiden laajuuden takia 

(älyllinen pääoma), ja koska samalla menetettäisiin vertailtavuus muihin suomalaisyrityksiin. 

Ahosen (1998, 53) esittämän mallin mukaan henkilöstötilinpäätös koostuu neljästä osasta: 

1. Liikeidea, toiminta-ajatus, visio 

2. Henkilöstötuloslaskelma- ja tase 

3. Henkilöstökertomus 

4. Tunnusluvut 

Työministeriön työssä jaksamisen ohjelman raportti Pienten ja keskisuurten yritysten 

henkilöstötilinpäätös - Malli ja ohjeet (2002) pohjautuu pitkälti Ahosen malliin ja koostuu 

seuraavista viidestä osuudesta: 
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1. Toimitusjohtajan katsaus 

2. Liikeidea, strategia ja henkilöstöstrategia 

3. Henkilöstötuloslaskelma 

4. Yrityksen henkilöstövoimavarat 

5. Yhteenveto 

Molemmissa malleissa pidetään tärkeänä tuoda liikeidea ja strategia esille tilinpäätöksen alussa. 

Ahosen mukaan ne ovat henkilöstötilinpäätöksen lähtökohta ja muodostavat perustan 

tilinpäätöksen sisältöä koskeville valinnoille. Henkilöstöstrategian tärkeyttä osana yhtiön 

strategiaa painotetaan molemmissa. Ahonen mainitsee henkilöstöstrategian perustaksi seuraavat 

osa-alueet: 

 henkilöstöresurssien tilan arviointi 

 henkilöstövoimavarojen kehittämisstrategian luominen 

 henkilöstöstrategian toteuttamisen edellytyksien varmistaminen 

Työministeriön mallissa (2002) toimitusjohtajan katsauksen henkilöstötilinpäätöksen alussa 

katsotaan tuovan raportille arvovaltaa. Katsaus antaa toimitusjohtajalle mahdollisuuden tuoda 

esille henkilökohtaisesti arvostuksensa henkilöstöä kohtaan. Samalla voidaan kertoa 

tilinpäätöksen esille tuomista henkilöstön vahvuuksista ja heikkouksista sekä mahdollisuuksista 

ja uhkista. Lisäksi tulisi mainita seuraavan tilikauden aikana ajankohtaiset henkilöstön 

kehittämiseen liittyvät projektit ja painopistealueet, joiden avulla yrityksen asemaa vahvistetaan. 

2.6.2. Henkilöstötuloslaskelma 

Henkilöstötuloslaskelma on virallisen tuloslaskelman muunnettu versio, jossa henkilöstömenot 

on esitetty lakisääteistä tuloslaskelmaa yksityiskohtaisemmin. Sen sijaan organisaation muut 

menot on ilmaistu yhtenä summana ilman erittelyä (lukuun ottamatta alihankintana ostettua 

työtä, joka ilmaistaan erikseen). Lähtökohtana henkilöstötuloslaskelmalle käytetään yhtiön sen 

hetkistä raportointikäytäntöä, jota lähdetään monipuolistamaan. (Ahonen 1998, 58) 

Kirjanpitolain mukaan henkilöstökulut pitää eritellä tuloslaskelmassa kahteen erään: palkkoihin 

ja palkkioihin sekä henkilösivukuihin. Kirjanpitoasetus (30.12.1997/1339) edellyttää lisäksi, 

että liitetietoina esitetään seuraavat tiedot: 

1. henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana, ryhmittäin eriteltynä; 

sekä 

2. tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, jollei 

niitä ole eritelty tuloslaskelmassa. 

Lisäksi toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja 

varajäsenistä tulee asetuksen mukaan toimielinkohtaisesti ilmoittaa erinäisiä tietoja liittyen 

palkkaan ja etuuksiin. (Ahonen 1998, 56) 
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Henkilöstötuloslaskelma sen sijaan pyrkii esittämään kaikki henkilöstöön liittyvät kulut, ja 

sisältää siten myös kuluja, jotka eivät sisälly lakisääteiseen "henkilöstökulujen" määritelmään.  

Taulukossa 4 on esitetty esimerkki henkilöstötuloslaskelmasta. (Ahonen 1998, 58) 

Taulukko 4: Esimerkki henkilöstötuloslaskelmasta (Ahonen 1998, 58) 

 

Myyntitulot 

(1000€) 

xxxx 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Henkilöstökulut  

 Tehdyn työajan henkilöstökulut 

Vuosilomakulut 

Henkilöstön kehittämiskulut (poistot) 

Vaihtuvuuskulut 

Tapaturmakulut 

Sairauspoissaolokulut 

Muut poissaolokulut 

Ylityökulut 

Työkyvyttömyyseläkekulut 

Muut  henkilöstökulut 

-xxxx 

-xxxx 

-xxxx 

-xxxx 

-xxxx 

-xxxx 

-xxxx 

-xxxx 

-xxxx 

-xxxx 

  

Alihankintana tehdyt työt -xxxx 

Muut kulut -xxxx 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Tilikauden voitto/tappio xxxx 

 

Henkilöstökulujen kustannuserät koostuvat palkkakustannuksista, palkkakustannuksien mukaan 

jaetuista henkilösivukuluista sekä kustannuseräkohtaisista muista kuluista. Esimerkiksi 

kehittämiskulut sisältävät muun muassa koulutusajan palkat, palkkaan liittyvät sivukulut sekä 

ostetut koulutuspalvelut. Joissakin tapauksissa perinteisesti henkilösivukuluiksi luokiteltuja 

kuluja, voidaan allokoida muina kuluina henkilöstökulujen kustannuseriin, tuloslaskelman 

informatiivisuuden parantamiseksi (Ahonen emt, 61). Esimerkiksi tapaturmavakuutusmaksut 

voidaan liittää sivukulujen sijaan kokonaan tapaturmakuluihin. Näin tulisi kuitenkin toimia vain 

jos yritys pystyy toiminnallaan vaikuttamaan kyseiseen kuluerään (Työministeriö 2002). 

Henkilöstötuloslaskelman tavoitteena on kertoa siitä, kuinka tehokkaasti henkilöstömenoja 

organisaatiossa käytetään. Tehokkuuden havainnollistamiseksi Ahonen (emt., 60) suosittelee, 

että kokonaishenkilöstökulut esitettäisiin jaoteltuina uusiutumiskuluihin, kehittämiskuluihin, 

rasittumiskuluihin ja tehdyn työajan kuluihin. Tällä jaottelulla havainnollistetaan 

investointiluontoisten henkilöstökulujen (uusiutumis-, kehittämis- ja tehdyn työajan kulut) 

suhdetta niiden vastapainona syntyviin rasittumiskuluihin (Työministeriö 2002). Kuten 

taulukosta 5 nähdään, saadaan tehdyn työajan kulut vähentämällä kolme muuta kustannuserää 

kokonaishenkilöstökuluista. 
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Taulukko 5: Henkilöstökulujen erittely (Ahonen, 1998) 

Kustannuserä mmk % 

--------------------------------------------------------------------- 

Kokonaishenkilöstökulut xxxx xx 

- Henkilöstön uusiutumiskulut - xxx xx 

- Henkilöstön kehittämiskulut - xxx xx 

- Henkilöstön rasittumiskulut - xxx xx 

--------------------------------------------------------------------- 

Tehdyn työajan kulut xxxx xx 

   
Uusiutumiskuluiksi Ahonen (emt. 61) laskee mallissaan seuraavat erät: 

 vuosilomakulut 

 "pekkaspäivät" (työajan lyhennysvapaat) 

 vaihtuvuuskulut 

o rekrytointikulut 

o  sisäisen informaation kulut 

o ilmoituskulut 

o työhönopastus 

o laatuvirheet ja tuottavuusmenetykset 

o tapaturmakustannukset
1
 

Kehittämiskulut sisältävät Ahosen (emt. 62) mukaan seuraavat kuluerät: 

 koulutuskulut 

 aloitetoimintakulut 

 työpaikkademokratia- ja ammattiyhdistystoimintakulut 

 työterveyshuoltokulut 

 työsuojelukulut
2
 

 liikuntaharrastuskulut 

 muun sosiaalisen toiminnan kulut 

Rasittumiskuluiksi Ahonen (emt. 63) luettelee seuraavat kulut: 

 sairauspoissaolot 

 (sairaanhoitokulut) 

 työtapaturmakulut 

 työkyvyttömyyseläkekustannukset 

Tuloslaskelmaan kirjattavista kuluista, joista yhtiö saa Kela-korvauksia, tulee Kela-korvauksen 

määrä vähentää summasta ennen kirjaamista (Ahonen emt. 63) tai kirjata Kela-korvauksen 

määrä erikseen näkyviin (Työministeriö 2002). Taulukossa 6 esitetyssä Työministeriön 

                                                      
1
 Vaihtuvuuskulujen tapaturmakustannuksilla tarkoitettaneen työajan ulkopuolisista tapaturmista johtuvia 

kuluja, joista seuraa vaihtuvuuskuluja. 
2
 Työsuojelukulut luetaan kehittämiskuluiksi, sillä ne vaikuttavat työympäristön kehittämiseen. 
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henkilöstötuloslaskelmamallissa on sovellettu sekä Ahosen henkilöstötuloslaskelmamallia että 

henkilöstökulujen erittelyä. Palveluyhtiö Engel, yksi henkilöstötilinpäätöksen edelläkävijöistä 

Suomessa, on käyttänyt pääpiirteiltään samaa muotoa tuloslaskelmassaan jo vuonna 1997 

(Ahonen emt. 178).  

Taulukko 6: Työministeriön (2002) malli henkilöstötuloslaskelmalle 

 

LIIKEVAIHTO 

 (1000€) 

xxxxx 

 

100 % 

HENKILÖSTÖKULUT    

Varsinaisen työajan kulut    

 palkat 

palkkiot 

xxxxx 

xxx 

  

 xxxxx   

Tulospalkkiokulut    

 tulospalkkiot xxxx   

 xxxx   

Henkilöstön uusiutumiskulut    

 vuosilomapalkat ja korvaukset 

lomarahat 

vaihtuvuus- ja perehdyttämiskulut 

työpaikkailmoitukset 

muut uusiutumiskulut 

xxxxx 

xxxx 

xxx 

xxx 

xx 

  

 xxxxx   

Henkilöstön kehittämiskulut    

 ilmapiiritutkimus 

koulutuskulut 

koulutusajan palkat 

kurssimatkat, -majoitus, -osallistuminen 

työterveyshuolto (I ennaltaehkäisevä) 

 - kela-korvaukset (I ennaltaehkäisevä) 

henkilöstösosiaalinen toiminta 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

-xxx 

xxx 

  

 xxxxx   

Henkilöstön rasittumiskulut    

 tapaturma-ajan palkat 

sairaus- ja äitiyslomapalkat 

sairaus- ja äitiyspäivärahapalautukset 

työkyvyttömyyseläkekelakorvaukset 

työterveyshuolto (II korjaava toiminta) 

 - kela-korvaukset (II korjaava toiminta) 

xxx 

xxx 

-xx 

xxx 

xxx 

-xxx 

  

 xxxx   

   xxxxx 100 % 

 ALIHANKINTANA MYYTY TYÖ  -xxxx  

 MUUT KULUT  -xxxx  

 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO  xxxx  
 

2.6.3. Henkilöstötase 

Henkilöstötaseen tarkoitus on määrittää henkilöstön pääoma-arvo ja siten tuottaa realistisempi 

kuva yrityksen kokonaispääoman arvosta (Ahonen 2000). Henkilöstötase sisältyy Ahosen 
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(1998) esittämään henkilöstötilinpäätösmalliin, mutta Työministeriön (2002) mallissa 

henkilöstötase on jätetty pois. 

Esimerkki varhaisista henkilöstön arvon määrittämiseen tarkoitetuista malleista on Lev & 

Schwartzin (1971) kehittämä matemaattinen malli. Malli perustuu henkilöstön tulevien 

ansioiden nettonykyarvoon, eli siihen oletukseen että työntekijän palkka heijastaa hänen 

tuottavuuttaan. Mallissa henkilöstö jaetaan ikä ja osaamisluokkiin, joiden perusteella palkkataso 

määrätään. Lev & Schwartz pitivät malliaan parhaana saatavilla olevana arviona henkilöstön 

arvolle, sillä henkilöstön osuutta suoraan yhtiön tuotannosta ei heidän mukaansa pystytä 

luotettavasti arvioimaan, eikä henkilöstöön voida soveltaa myöskään markkina-arvoon 

perustuvaa arviota, kuten käyttöomaisuudelle. 

Ahosen (1998, 68) mukaan henkilöstövarallisuus on liiketoiminnan kannalta samanarvoisessa 

asemassa kuin käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuus - siis yksi pääoman muodoista, joiden turvin 

yritys toteuttaa liikeideaansa. Henkilöstövarallisuus ei silti näy yrityksen taseessa, sen 

keskeisestä merkityksestä huolimatta. Kuvassa 6 on esitetty Ahosen (1998, 69) periaate 

henkilöstövarallisuuden muodostumiselle. Henkilöstövarallisuuden perustana on työntekijöiden 

osaaminen ja työkyky, joka perustuu työkokemukseen ja aikaisempaan koulutukseen. 

Varallisuutta voidaan lisätä henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin avulla. 

Henkilöstövarallisuus taas vähenee henkilöstön rasittumisen, osaamisen vanhenemisen ja 

poistuvuuden kautta. 

 

 

Kuva 6: Henkilöstöpääoman suuruuteen vaikuttavat tekijät (Ahonen 1998, 69, mukaillen) 

Muutoksia henkilöstövarallisuudessa voidaan periaatteessa käsitellä kirjanpidollisesti samaan 

tapaan kuin käyttöomaisuutta. Henkilöstötaseen laskeminen vaatisi kuitenkin, että yhtiöllä olisi 

tiedossa kaikki nykyisen henkilöstön kehittämismenot sekä arvio siitä, missä tahdissa 

henkilöstönkehittämismenot ovat vanhentuneet. Molemmat näistä ovat vaikeasti esitettävissä 

numeerisesti. Oleellista taseen kannalta olisi myös rekrytoinnin vaikutuksen arviointi. 

Rekrytointi henkilöstövarallisuuden kasvattajana ei kuitenkaan ole sama asia kuin 

rekrytointikulut. Yhtiö saattaa onnistua palkkaamaan pätevän työntekijän pienillä kuluilla, ja 

toisaalta kalliskin prosessi voi epäonnistua. Tämän eron huomioonottavaa mallia rekrytoinnin 

aiheuttamalle taseen muutokselle ei ole esitetty. Henkilöstövarallisuus kasvaa myös yhteistyön 
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vaikutuksesta kun osaaminen siirtyy työntekijältä toiselle. Vaikutuksen rahalliselle arvioimiselle 

ei kuitenkaan ole vielä kehitetty mallia. (Ahonen 1998, 69) 

Vaihtoehtoiseksi henkilöstövarallisuuden arviointimalliksi Ahonen (emt. 70) esittää yhtiön 

markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotusta. Tobinin suhdeluku (Nobel palkittu James Tobinin 

mukaan) ilmaisee näiden kahden arvon välisen suhteen. Mikäli suhdeluku on yksi, odotetaan 

yrityksen tuottavan sijoittajilleen kirjanpitoarvoonsa nähden "normaalia" tuottoa. Mikäli 

suhdeluku on yli yksi, kertoo se sijoittajien odottavan normaalia suurempaa tuottoa. Ahosen 

(emt. 77.) mukaan epänormaali tuotto-odotus voidaan tulkita yhtälailla pääoman virheelliseksi 

arvottamiseksi. Ruotsalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että Tobinin suhdeluku on 

huomattavasti korkeampi tietointensiivisissä yhtiöissä verrattuna pääomaintensiivisiin yhtiöihin 

(Johansson, 1996). Tämä vahvistaa Ahosen mukaan käsitystä siitä, että nimenomaan henkinen 

pääoma on oleellinen taseesta puuttuva osa. Näin ollen markkina-arvon ja kirjanpitoarvon 

erotusta voidaan pitää arviona henkisen pääoman suuruudesta.  

Markkina-arvoon perustuvan mallin rajoitteena on, että se toimii käytännössä vain 

pörssinoteeratuille yhtiöille. Lisäksi sen huonoina puolina Ahonen (1998, 70) mainitsee 

markkina-arvon heilahtelut henkilöstön tuotantoarvosta riippumatta, henkilöstön tuotantoarvoa 

koskevan puutteellisen informaation vuoksi tapahtuvan markkina-arvon vääristymän sekä 

sisäisistä, muista kuin henkilöstöön liittyvistä tekijöistä johtuvan markkina-arvon muuttumisen. 

Haasteista huolimatta eräät yhtiöt ovat julkisesti esittäneet rahallisia arvioita 

henkilöstövarallisuudestaan. Ruotsalainen tele-yhtiö Telia kirjasi vuosina 1995–1997 

henkilöstötaseensa vastaavien ja vastattavien puolelle rekrytointipääoman sekä 

koulutuspääoman (Helsingin Sanomien verkkosivut). Poistot kirjattiin kuluina tuloslaskelman 

puolelle käyttäen molempiin pääoman muotoihin kolmen vuoden poistoaikaa. 

Rekrytointipääoman arviona käytettiin suoraan rekrytointikuluja. Suomalainen palvelualan 

yhtiö Engel laski vuodesta 1998 lähtien (vuoteen 2003 asti, jonka jälkeen tanskalainen ISS osti 

yhtiön) henkilöstönsä arvon arvioimalla kustannukset, jotka seuraisivat jos yhtiö joutuisi 

palkkaamaan koko henkilöstönsä vapailta markkinoilta sekä perehdyttämään ja kouluttamaan 

hankitun henkilöstön toimialan vaatimalle tasolle (Engel-yhtymä vuosikertomukset 1998–

2003). Näin saatiin arvio, joka oli lähes kaksinkertainen yhtiön aineellista varallisuutta 

kuvaavan taseen arvoon nähden. 

2.6.4. Henkilöstökertomus 

Henkilöstökertomus tarjoaa tasetta havainnollisemman tavan kertoa henkilöstön arvon 

kehittymisestä. Ahosen henkilöstökertomuksen malli (1998, 80), jota myös Työministeriö 

pääosiltaan seuraa, koostuu kolmesta osasta: 

 henkilöstövahvuus 

 yksilöominaisuudet 

 työyhteisö 
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Henkilöstövahvuus 

Henkilöstövahvuuden tarkoituksena on kertoa yrityksen työkapasiteetista. Se vastaa 

henkilöstövoimavarojen määrällistä ulottuvuutta.  Henkilöstövahvuuden tärkeimmät osa-alueet 

ovat työaikarakenteen ja työsuhderakenteen tilastointi. Työaikarakenteella tarkoitetaan 

teoreettisen työajan jakautumista eri työaika- ja poissaololajeihin, kuten varsinaisen työn 

tekemiseen, koulutukseen, loma-aikaan, sairauspoissaoloihin, vanhempainvapaisiin jne. Lisäksi 

kirjataan mahdollisuuksien mukaan teoreettisen työajan ulkopuolelle kuuluvat ylityöaika sekä 

omalla ajalle tehty työ. Tarkka rakenne riippuu yrityksessä käytettävissä olevasta tiedosta. 

Saatuja tuloksia tulisi verrata toimialan keskiarvoihin, jotta saadaan kuva yrityksen ajankäytön 

tehokkuudesta. Esimerkkinä vertailuaineistosta Ahonen (emt. 81) käyttää Teollisuuden ja 

työnantajien keskusliitto TT:n tilastoa työajan jakautumisesta. Työsuhteiden rakenne kertoo 

yrityksen vakinaisten ja määräaikaisten, täysipäiväisten ja osa-aikaisten sekä työntekijöiden ja 

toimihenkilöiden osuudet koko henkilöstöstä. Työsuhteiden tyyppi on Ahosen (emt. 83) mukaan 

oleellista, sillä suuri tilapäisten tai määräaikaisten osuus voi horjuttaa yrityksen toiminnan 

jatkuvuutta. Tilapäisyys lisää työntekijän turvattomuudentunnetta ja sitä kautta vähentää 

sitoutumista ja innovatiivisuutta. 

Yksilöominaisuudet 

Yksilöominaisuudet sisältävät Ahosen mallissa (emt. 87) seuraavat kolme osa-aluetta: 

 osaaminen 

 ikä ja sukupuoli 

 terveys ja työkyky 

Ahosen mukaan (emt. 90) osaamisen peruselementtejä ovat koulutus, työkokemus, sosiaaliset 

kyvyt sekä erityiskompetenssit. Näistä koulutusta on helpoin mitata ja tilastoida. Henkilöstön 

koulutusasteen raportointi voi olla oleellista sidosryhmille. Esimerkiksi T&K-toimintaan 

erikoistuneen yrityksen on tärkeä viestiä ulospäin, että sen henkilöstöllä on korkea muodollinen 

koulutus. Koulutusaste on lisäksi keskeinen mittari yrityksen henkilöstövarallisuutta 

mitattaessa, kuten henkilöstötaseen kohdalla todettiin. Pohjoismaisessa tutkimuksessa todettiin, 

että jokainen koulutusvuosi lisää työntekijän palkkatuloja noin 5 prosentilla, Suomessa jopa 7 

prosentilla (Asplund et al. 1994). Koska palkkatulojen katsotaan heijastavan tuottavuutta, 

voidaan sanoa samojen prosenttiosuuksien kuvaavan myös yhden koulutusvuoden vaikutusta 

työntekijän tuottavuuteen. 

Toinen oleellinen tekijä työntekijän palkkatason määräytymisessä on työkokemus. Helpoin tapa 

mitata sitä on Ahosen (1998, 94) mukaan tilastoida henkilöstön työkokemusvuodet (yhteensä) 

sekä palvelusaika nykyisessä yrityksessä. Informaatio palvelusajan pituuksista on tärkeää, koska 

lyhyet työsuhteet ovat yrityksen kannalta tehottomampia kuin pitkät. Hyödyllinen indikaattori 

tähän liittyen on myös Rookie-ratio, joka kertoo alle kaksi vuotta yrityksen palveluksessa 

olleiden osuuden. 
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Yrityksen osaamistason selvittämiseksi Ahonen (emt. 100) esittää osaamisinventaarion 

käyttämistä. Inventaariossa käytetään hyväksi henkilökohtaista osaamismatriisia, johon 

täytetään riveittäin työntekijän eri osaamisalueiden nykyinen hallintataso, toivottu taso sekä 

painoarvo. Näiden avulla saadaan laskettua indeksit osaamisalueiden nykytasolle, toivotulle 

tasolle, osaamisvajeelle sekä mahdolliselle käyttämättömälle osaamiselle (mikäli toivottu taso 

on alempi kuin nykytaso). Henkilökohtaiset osaamismatriisit yhdistämällä kootaan yhtiö- tai 

yksikkötason osaamisinventaario. 

Ikä- ja sukupuolijakaumat ovat tärkeää taustatietoa henkilöstötilinpäätöksen tietoja tulkittaessa. 

Lisäksi ikäjakauma auttaa yhtiötä valmistautumaan tuleviin eläkkeisiin sekä niiden 

aiheuttamaan kompetenssikatoon ja eläkekustannuksiin. (Ahonen emt. 105) 

Terveyden ja työkyvyn tasoa voidaan Ahosen (emt. 106) mukaan mitata seuraavien 

indikaattorien avulla: 

 sairauspoissaolot 

 työkyvyttömyyseläkkeet 

 terveysindeksit 

 työkykyindeksit 

Henkilöstön terveydentilalla on suuri merkitys henkilöstövoimavarojen käytön kannalta, ja siksi 

siihen liittyvää tietoa tulisi esittää mahdollisimman havainnollisessa muodossa pitäen samalla 

huolta yksityisyydensuojan säilymisestä. Sairauspoissaolojen riippuvuus työviihtyvyydestä on 

ollut tiedossa jo kauan (esim. Höög 1985). Ilmeistä on myös sairauspoissaolojen vaikutus 

tuottavuuteen. Hansson (1996) pitää osaamis- ja pääomaintensiivisiä yrityksiä vertailevassa 

tutkimuksessaan sairauspoissaolojen vähenemistä yhtenä syynä osaamisintensiivisten yritysten 

suureen kannattavuuslisäykseen Ruotsissa 1990-luvulla. Ahosen (1998, 108) mukaan 

sairauspoissaolot (ja niistä aiheutuvat kulut) on syytä eritellä keston mukaan, sillä eripituisilla 

poissaoloilla on erilainen terveydellinen ja taloudellinen vaikutus. Yhtenä jakoperiaatteena 

voidaan käyttää lääkärintodistusta edellyttäviä poissaoloja. Yli kahdeksan päivän poissaolot 

voidaan tilastoida, sillä niistä yritys saa Kela-korvauksia. Jos yrityksissä sairausajan palkka 

putoaa tietyn ajan kuluttua alle 100 prosentin, myös tätä rajaa voidaan käyttää porrastuksessa. 

Työkyvyttömyyseläkkeet ovat taloudellisesti merkittävin sairastavuuden ilmenemismuoto 

Suomessa. Pohjoismaiden ministerineuvoston tutkimuksen mukaan ennenaikaisesti työelämästä 

syrjäytyvien kansantaloudelliset kustannukset vastaavat 10 prosenttia BKT:sta (Hansen 1993). 

Yritysten taloudellinen vastuu työkyvyttömyyseläkkeistä riippuu yrityksen koosta. Alle 50 

hengen yrityksissä työnantaja maksaa palkkasummasta riippuvaa työkyvyttömyyseläkemaksua 

riippumatta työeläketapauksien määrästä. Tätä suurempien yritysten kohdalla vastuu siirtyy 

portaittaisesti työnantajalle siten, että yli 1000 hengen yhtiöt eivät maksa 

työkyvyttömyyseläkemaksua lainkaan, mutta maksavat työntekijöidensä 

työkyvyttömyyseläkkeet kokonaan. Taloudellinen motiivi työkyvyttömyyden estämiselle on siis 

suurempi isoilla yhtiöillä. (Ahonen emt. 113) 



22 

 

Terveys- ja työkykyindeksit tarjoavat suomalaisyhtiöille poikkeuksellisen hyvän 

mahdollisuuden työntekijöidensä terveydentilan raportoimiseen. Useimmat työterveyshuollon 

yksiköt ovat käyttäneet vuosia yhtenäisiä mittareita terveyden ja työkyvyn arvioimisessa, ja 

Työterveyslaitos on koonnut aineistosta vertailuarvoja eri ammatti- ja ikäryhmille. Näin ollen 

indeksit tarjoavat työkalun henkilöstön terveydentilan kehityksen vuosittaiseen seuraamiseen 

sekä ulkoista vertailtavuutta. (Ahonen emt. 112) 

Työhyvinvoinnin vaikutuksesta vapaa-aikaan ja elämänlaatuun kokonaisuudessaan, sekä vapaa-

ajan vaikutuksesta työkykyyn on myös tutkittua näyttöä. Gardel (1975) havaitsi jo lähes 40 

vuotta sitten, että tyhjä työ tuottaa tyhjän vapaa-ajan. Harald (1997) puolestaan osoitti selvän 

yhteyden liikunta-aktiivisuuden ja fyysisen työkyvyn sekä fyysisen työkyvyn ja 

työtyytyväisyyden välillä. Näin ollen aktiivisen vapaa-ajan tukeminen sekä siitä viestiminen on 

tärkeää. 

Työuupumus on vakava, työssä kehittyvä krooninen stressioireyhtymä, johon liittyy 

uupumusasteista väsymystä, kyynistymistä sekä heikentynyttä ammatillista itsetuntoa (Kalimo 

& Toppinen 1997, 8). Työuupumuksen on todettu vaikuttavan negatiivisesti työyhteisön 

ilmapiiriin, henkilöstön innovatiivisuuteen sekä lisäävän poissaoloja ja vaihtuvuutta (emt. 15). 

Yleisesti voidaan sanoa työuupumuksen vaikuttavan yrityksen kykyyn hyödyntää ja kehittää 

henkilöstönsä voimavaroja. Koska työuupumus vaikuttaa terveyteen ja työkykyyn, voidaan sen 

esiintymistä ja kehittymistä seurata välillisesti näitä mittaavilla indekseillä, mikäli suoria 

työuupumusta koskevia tietoja ei ole saatavilla. (Ahonen 1998, 119)   

Työyhteisö  

Ahosen (1998, 126) mukaan työyhteisö on yrityksen henkilöstön sekä henkilöstön yksilöiden ja 

yrityksen ulkopuolisten henkilöiden välisten ihmissuhteiden muodostama kokonaisuus. Näin 

ollen on syytä tarkastella erikseen sisäistä ja ulkoista työyhteisöä.  

Sisäinen työyhteisö voidaan rinnastaa yrityksen kulttuuriin. Sen kuvaukseen ja analysointiin 

soveltuu hyvin työilmapiirikysely, jonka avulla voidaan selvittää esimerkiksi seuraavia osa-

alueita (emt. 127): 

 päämäärätietoisuus 

 koettu työn mielekkyys 

 suhteet työtovereihin 

 esimiestoiminta 

 kommunikaatiokanavat 

 tyytyväisyys palkkaukseen ja palkkausjärjestelmään 

 innovaatiomyönteisyys 

 yleinen työtyytyväisyys 

Lisäksi Ahonen nostaa esille sisäisen työyhteisön analyysiin liittyen oppivan organisaation 

käsitteen, vaihtuvuuden ja liikkuvuuden mittaamisen sekä tiimien toimivuuden. Myös 

yksilöiden kokeman stressin voidaan tulkita kertovan ilmapiiristä ja työyhteisöstä. 
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Otala (1996) kuvaa oppivaksi organisaatioksi organisaatiota, joka täyttää seuraavat ehdot: 

 käyttää täysin hyväkseen henkilöstön oppimiskykyä 

 ylläpitää oppimiseen ja kehittymiseen kannustavaa ilmapiiriä 

 kannustaa jäseniään kyseenalaistamaan toimintaansa ja muuttuu sen myötä 

 kannustaa kokeilemaan ja sallii virheitä 

 edistää uuden osaamisen leviämistä organisaatiossa 

Sisäisen työyhteisön analyysin tulisi siis heijastaa yllä mainittujen ominaisuuksien olemassaoloa 

ja voimakkuutta. Ahosen (1998, 128) mukaan työilmapiirimittaukset antavat tähän 

tarkoitukseen useimmiten riittävän työkalun. 

Vaihtuvuudella on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Ahosen (emt. 129) tunnistamia 

vaihtuvuudesta seuraavia hyötyjä ovat:  

 uuden osaamisen rekrytointi 

 uuden markkinatiedon saanti 

 muutoksen aiheuttama innovaatiohyöty 

 henkilöstöongelmien vähentyminen 

Vastaavasti vaihtuvuudesta seuraavia haittoja ovat: 

 osaamisen menettäminen 

 yrityksen ydinosaamista koskevan tiedon leviäminen 

 ilmoitus- ja rekrytointikulut 

 tuottavuuden tilapäinen lasku 

Hyötyjen ja haittojen johdosta vaihtuvuuden tasapaino on tärkeää. Muuten joko haitat 

korostuvat tai hyödyt jäävät saavuttamatta. Ahosen (emt. 130) mukaan asiantuntijoiden 

keskuudessa pidetään yleisesti 5-10 prosentin vuotuista vaihtuvuutta yrityksen kannalta 

optimaalisena.  

Ulkoisen vaihtuvuuden lisäksi sisäinen liikkuvuus, eli työtehtävästä toiseen siirtyminen on 

tärkeää. Ahonen toteaa sen lisäävän yrityksen kollektiivista osaamista sekä vähentää yrityksen 

tietoon liittyvää riskiä, sillä poissaolon tai yhtiöstä poistuvan henkilön vaikutus jää 

vähäisemmäksi. Laaja-alainen osaaminen vähentää myös työntekijöiden stressiä, sillä poissaolot 

eivät kerrytä työtehtäviä yhtä paljon, jos osaajia on enemmän. Tiimiorganisaatiorakenne on 

toinen keino organisaatiolle lisätä kollektiivista osaamista. Silloin osaamisalueittain 

organisoidusta henkilöstöstä muodostetaan tarpeen mukaan eri osaamisalueita käsittäviä tiimejä. 

Samalla organisaation hierarkia tasoja voidaan vähentää. (Ahonen emt. 131) 

Ulkoisen työyhteisön tärkein mittari Ahosen (emt. 135) mukaan on asiakastyytyväisyys. 

Asiakastyytyväisyys kertoo työyhteisön toimivuudesta lyhyemmällä viiveellä kuin myynti- ja 

voittoluvut. Muina esimerkkeinä ulkoisten suhteiden mittareista Ahonen (emt. 136) esittää 

Celemi-yhtymän käyttämiä mittareita, joita ovat: 
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 imagoa lisäävien asiakkaiden osuus (%:a myynnistä) 

 uusiutuvien tilauksien osuus (%:a myynnistä asiakkaille, jotka olivat asiakkaita myös 

ed. vuonna) 

 viiden suurimman asiakkaan osuus (%:a myynnistä) 

 organisaatiota kehittävien asiakkaiden osuus (%:a myynnistä) 

 osaamista lisäävien asiakkaiden osuus (%:a myynnistä)  

Ulkoisten suhteiden analysointi on tärkeää organisaatioiden voimavarojen heterogeenisen 

luonteen johdosta. Rosenböijer (1998) tutki asiaa väitöskirjassaan ja huomasi, että organisaation 

voimavarat ovat täysin käytettävissä vasta, kun niitä käytetään yhdessä jonkin toisen tahon 

kanssa. Verkostoituminen on noussut erityisen keskeiseksi teemaksi yritysstrategiassa 1990-

luvun lopulta lähtien (Ylä-Anttila et al. 1999). 

Työministeriön mallissa (2002) työyhteisöä analysoidaan seuraavan jaottelun mukaisesti: 

 vaihtuvuus 

 henkilöstösosiaalinen toiminta 

 ilmapiirikyselyn tulokset 

 kehityskeskustelut 

 asiakastyytyväisyys 

 verkostoituminen 

Ahosen (1998) malliin verrattuna Työministeriö on lisännyt rakenteeseensa 

henkilöstösosiaalisen toiminnan ja kehityskeskustelut, kun taas tiimien toimivuus on jätetty 

pois. Henkilöstösosiaalisen toiminnan mittarina esitetään työajan osuutta, jonka työntekijät 

keskimäärin käyttävät henkilöstösosiaaliseen toimintaan. Mallissa henkilöstösosiaaliseksi 

toiminnaksi luetaan työaikana tapahtuva virkistys- ja harrastustoiminta, työpaikkaliikunta, 

luottamusmiestoiminta, työpaikkademokratia, työsuojelutoiminta sekä työterveyshuoltoon ja 

työyhteisön toimivuuden parantamiseen käytetty aika. (Työministeriö 2002) 

Kehityskeskustelujen keskimääräinen lukumäärä vuodessa esitetään Työministeriön mallissa 

jaoteltuina eri henkilöstöryhmiin (esimerkkinä johto, toimihenkilöt ja työntekijät). 

Verkostoitumista mitataan Työministeriön mallissa yhteistyösuhteiden lukumäärän ja tärkeyden 

sekä verkostoresurssien perusteella. Yhteistyösuhteet lajitellaan erittäin merkittäviin, 

merkittäviin, kohtalaisen merkittäviin ja potentiaalisiin. Kunkin luokan yhteistyösuhteet 

erotellaan kansallisiin sekä kansainvälisiin, ja yhteismäärän kehitystä seurataan vertaamalla 

edelliseen vuoteen. Verkostoresursseja mitataan laskemalla eri henkilöstöryhmien 

verkostotoimintaan käyttämä työaika henkilötyövuosissa ja vertaamalla aikoja edellisen vuoden 

vastaaviin lukuihin. (Työministeriö, 2002) 

2.6.5. Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 

Tunnuslukuosan tarkoituksena on Ahosen (emt., 141) mukaan ilmaista "pähkinänkuoressa 

yrityksen henkilöstövoimavarojen määrä ja laatu sekä niiden kehityssuunta". Tunnusluvut 
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mahdollistavat lukujen seurannan helposti vuodesta toiseen sekä helpottavat vertailtavuutta 

muihin yrityksiin ja toimialan keskiarvoihin. Ahosen mukaan lukujen valinnassa tulisi kuitenkin 

painottaa ennemmin niiden sopivuutta yrityksen strategiaan ja toiminnan kuvaamiseen kuin 

ulkoista vertailtavuutta. Tavoitteena on siis valita indikaattorit, jotka mahdollisimman hyvin 

kuvaavat kyseisen yrityksen henkilöstövoimavarojen eri ulottuvuuksia. Suppean 

henkilöstötilinpäätöksen yhteydessä Ahonen ei näe tunnuslukuosuutta välttämättömäksi, mikäli 

luvut on jo aikaisemmin esitetty selkeästi. Jos tilinpäätös on laaja, voidaan tunnuslukuosuudella 

parantaa sen käyttäjäystävällisyyttä. Taulukossa 7 on esitetty Ahosen esimerkki tunnusluvuiksi 

soveltuvista indikaattoreista. 

Taulukko 7: Esimerkki henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvuista (Ahonen 1998, 143) 

Tunnusluvut Edeltävä vuosi Vuosi XXXX 

Henkilöstövahvuus 

- henkilötyövuodet 

- tehty työaika kokonaistyöajasta 

- tehdyt ylityöt 

- vakinaiset/tilapäiset työsuhteet 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

+/0/- 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Henkilöstön yksilöominaisuudet 

- keskipalkka 

- koulutusvuodet 

- osaamisindeksi 

- koulutus- ja kehittämiskulut 

- sairauspoissaolo-% 

- työkykyindeksi 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

+/0/- 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Työyhteisö 

- työilmapiiri-indeksi 

- työstressi-indeksi 

- asiakastyytyväisyys 

 

xxx 

xxx 

xxx 

+/0/- 

xxx 

xxx 

xxx 

 

Työministeriön (2002) ohjeessa Ahosen taulukkomuotoinen tunnuslukuosuus on korvattu 

sanallisella yhteenvedolla, jossa tuodaan esille tärkeimmät myönteiset sekä ongelmia koskevat 

havainnot tilinpäätöksestä. Lisäksi havaintoihin liittyvät kehittämistoimenpiteet tulisi luetteloida 

kootusti tärkeysjärjestyksessä. Luettelon olisi tarkoitus toimia henkilöstöstrategian runkona, ja 

siitä johtuen toimenpiteisiin tulisi liittää myös vastuullinen toteuttaja sekä toteutuksen aikataulu. 

2.7. Tuottavuuden edellytykset 

asiantuntijaorganisaatiossa 

Tietotyön tuottavuusajattelun pioneerina voidaan pitää Druckeria, joka jo 1950-luvulta lähtien 

on tuonut esille työn luonteen muuttumisen sekä tietotyön tekemisen asettamat haasteet 

johtamiselle (Drucker 1957, 1959). 1960-luvun lopussa Drucker (1968) kutsui tietotyön 

tuottavuuden kasvattamista johtamisopin 1900-luvun suureksi tehtäväksi, samaan tapaan kuin 
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manuaalisen työn tuottavuuden kasvu oli sitä 1800-luvulla. Vuosituhannen vaihteeseen 

mennessä tilanne ei kuitenkaan ollut muuttunut: manuaalisen työn tuottavuus oli jatkanut 

kasvuaan, mutta tietotyön tuottavuuteen ei edelleenkään ollut kiinnitetty huomiota (Drucker 

1999). Drucker (1999) tunnistaa kuusi päätekijää, jotka vaikuttavat tietotyön tuottavuuteen: 

 tehtävän määritteleminen 

 riittävä autonomia 

 jatkuva innovointi osana työtä 

 jatkuva oppiminen 

 laadun käyttäminen tuottavuuden mittarina määrän sijaan 

 työntekijän on tunnettava olevansa arvostettu, eikä vain kulu yhtiölle - vastaava 

johtaminen (tunneälyä tarvitaan)  

Tehtävän määritteleminen on tietotyön haaste. Manuaalisessa työssä tehtävä on aina selkeä ja 

ainoaksi kysymykseksi jää, miten kyseisen tehtävän voi suorittaa mahdollisimman tehokkaasti. 

Tietotyön kohdalla tehtävän määrittäminen on epäselvempää. Työtä tehdessään työntekijä 

joutuu aina määrittelemään tehtävän mielessään, sillä tehtävän tekemiseen liittyy vaihtoehtoja ja 

valintoja. Tehtävän määrittäminen onnistuneesti on edellytyksenä sille, että työntekijä pystyy 

keskittymään olennaiseen ja eliminoimaan muun toiminnan. (Drucker 1999) 

Menestyksekäs tietotyön tekeminen vaatii, että työntekijä itse ottaa vastuun omasta 

työtuloksestaan. Tämä taas vaatii autonomiaa. Innovointi pitää rakentaa osaksi tietotyöntekijän 

työtä ja vastuuta, samoin kuin jatkuva oppiminen. Jatkuva oppiminen vaatii myös jatkuvaa 

opettamista, eli yrityksen järjestämiä koulutusmahdollisuuksia. (Drucker 1999) 

Laatu ja määrä (quality and quantity of output) ovat tärkeitä määreitä sekä manuaalisessa työssä 

että tietotyössä, mutta niiden luonteet ovat kummassakin erilaiset. Perinteisessä mielessä 

manuaalisen työn laatu määrittelee työlle vähimmäisvaatimukset eli asettaa rajoituksia.  

Esimerkiksi Total Quality Management -laatujohtamisen malli pyrkii vähentämään määrätyn 

standardin alittavaa tuotantoa. Näiden rajoitteiden puitteissa pyritään kasvattamaan määrää, 

joka on tuloksellisuutta arvioitaessa keskeisessä asemassa. Tietotyössä laatu ei yleensä ole 

rajoittava minivaatimus. Sen sijaan se on työn ydin. Esimerkiksi opettajan tai lääkärin toimintaa 

ei ole mielekästä arvioida ensisijaisesti määrän perusteella. Opetettujen kirjojen tai leikattujen 

potilaiden lukumäärää oleellisempaa on, kuinka paljon oppilaat oppivat ja kuinka monen vaivat 

paranevat. (Drucker 1999) 

Tietotyön tuloksellisuutta arvioitaessa tärkeintä on siis laatu ja vasta sen jälkeen on syytä 

tarkastella tehdyn työn määrää. Tämän tärkeysjärjestyksen tulisi näkyä myös tavoitteiden 

asettamisessa, joka on osa tehtävän määrittämistä. Ongelmaksi tuloksellisuuden arvioinnissa 

nousee kuitenkin usein laadun määritteleminen, joka on tietotyössä tavallisesti haastavampaa 

kuin manuaalisessa työssä. Tehtävän määrittämisessä huomiota pitää siis kiinnittää myös laadun 

määrittämiseen. (Drucker 1999) 

Perinteinen talousteoria ja usein myös käytännön liiketoiminta käsittelee manuaalisen työn 

tekijöitä kuluina, sekä työvoimana joka on helppo korvata. Tietotyöntekijöiden kohdalla 
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tilanteen tulee olla päinvastainen, jotta tehokas työskentely olisi mahdollista. Tietotyöntekijän 

pitää tuntea olevansa arvostettu voimavara yhtiölle. Ero on iso, sillä lähtökohtaisesti kulut ovat 

rasitteita, joita pyritään kontrolloimaan ja vähentämään, voimavarat taas ovat etuja, joita 

pyritään kehittämään ja säilyttämään.  (Drucker 1999) 

Davenport et al. (2002) tutkivat kirjallisuuden pohjalta tietotyön tuottavuuteen vaikuttavia 

seikkoja. Heidän mukaansa tuottavuuteen vaikuttaa seuraavat tekijät: 

 organisaatiorakenne 

 johtamiskulttuuri 

 palkkaus 

 käytettävissä oleva informaatioteknologia 

 työpaikkadesign 

Tekijöistä kolme ensimmäistä Davenport et al. luokittelevat "johto ja organisaatio" -ylätasoon. 

Niiden vaikutus tietotyön tuottavuuteen on osoitettu jo vuosikymmeniä sitten, ja nykyään niitä 

voidaan pitää itsestään selvänä osana tuottavuuden edellytyksiä. Moderni informaatioteknologia 

auttaa tietotyöntekijöitä suorittamaan entistä monimutkaisempia ongelmia. Tästä Davenport et 

al. (2002) ovat löytäneet kymmeniä yhteneviä tutkimuksia. Työpaikkadesignin vaikutuksesta 

tuottavuuteen tutkimukset eivät olleet yhtä yhteneviä, mutta useissa tapaus- ja 

kyselytutkimuksissa on osoitettu työpaikkadesignilla olevan mitattavissa oleva vaikutus 

tietotyön tuottavuuteen. 

Davenport et al. (2002) pitävät yllä mainittuja edellytyksiä hyvin tiedostettuna, mutta siitä 

huolimatta niiden käytännön toteuttamisessa on organisaatioilla suuria vaikeuksia. Oman laajan 

haastattelututkimuksensa perusteella he tunnistivat tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat 

tuottavuuden edellytyksien käytännön toteuttamiseen, ja joissa organisaatioilla on eniten 

ongelmia. Näitä ovat: 

 kaikkien edellytyksien (kehittämisen) integroiminen 

 työntekijöiden segmentointi 

 selkeä vastuunjako tuottavuuden parantamisesta 

 kokeiluista oppiminen 

 muutosvastarinnan huomioon ottaminen  

Jotta tuottavuuden edellytyksien parantamisesta saisi mahdollisimman suuren hyödyn, pitää 

kaikkia edellytyksiä kehittää tasapuolisesti ja tarkastella toisiinsa liittyvänä kokonaisuutena. 

Liian usein yhtiöissä keskitytään voimakkaasti yhden osa-alueen kehittämiseen, jolloin vaarana 

on tarpeettoman pitkälle menevä kehittäminen, joka saattaa jopa huonontaa tilannetta. Sen 

sijaan voimavaroja pitäisi käyttää tuottavuuden edellytyksien keskinäisten vaikutuksien 

arvioimiseen. Muutos työpaikkadesignissa tai yhtiön IT-järjestelmissä jää puolitiehen jos siihen 

ei yhdistetä tarvittavia muutoksia yhtiön toimintatavoissa (organisaatiorakenne ja 

johtamiskulttuuri). Tämä osa ei ole saanut riittävästi huomiota tutkijoilta eikä liike-elämän 

puolelta. (Davenport et al. 2002) 
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Toinen tuottavuuden edellytyksien kehittämistä hidastava tekijä on tapa käsitellä kaikkia 

tietotyöntekijöitä yhdellä tavalla. Esimerkiksi myynti- ja markkinointi-ihmiset eroavat 

tavoiltaan ja toiveiltaan usein huomattavasti tuotekehityksen insinööreistä. Lisäksi 

tietotyöntekijöitä pitäisi luokitella näkyvämmin heidän asiantuntijuutensa ja työpanoksensa 

perusteella.  Davenport et al. (2002) havaitsivat tutkimuksessaan yritysten kuitenkin välttelevän 

tätä muun muassa elitismin ja meritokratian pelossa - siitäkin huolimatta, että ylin johto 

erotetaan selkeästi muista omine etuineen. 

Segmentoinnilla on keskeinen asema esimerkiksi työpaikkadesignissa. Työtehtävän luonne 

määrää, millainen työympäristö kullekin parhaiten sopii. Kuvassa 7 on esitetty Davenport et al. 

(2002) tunnistamat yrityksen segmentointimahdollisuudet jaoteltuina vapauden ja 

segmentointiasteen perusteella. Kustannukset nousevat segmentointiasteen ja valinnan 

vapauden noustessa. 

 

 

Kuva 7: Henkilöstön segmentoinnin eri mahdollisuudet vapauden ja segmentointiasteen suhteen 

(Davenport et al. 2002) 

Davenport et al. (2002) havaitsivat, että useissa yrityksissä vastuu tuottavuuden parantamisesta 

ei tuntunut kuuluvan kenellekään. Tuottavuuden parantaminen edellyttää vastuun jakamista 

selkeästi useiden eri tahojen kesken. Ainakin IT- ja henkilöstöosaston, tuotantopäälliköiden ja 

ylimmän johdon yhteistyötä tarvitaan. 

Tuottavuuden ja sen edellytyksien kehittäminen vaatii lisäksi tehokasta oppimista kokeilluista 

malleista. Davenport et al. (2002) mukaan yritykset kokeilevat aktiivisesti uusia malleja 

esimerkiksi työpaikkadesignissa, mutta eivät hyödynnä niistä saatuja kokemuksia. Muoti-

ilmiöitä ei tulisi sokeasti seurata vaan kehittämisen pitäisi pohjautua yhtiön itsensä hyväksi 

havaitsemiin toimintatapoihin. Viimeisenä tekijänä Davenport et al. (2002) muistuttavat 

muutosvastarinnasta, joka näyttää olevan voimakasta etenkin kokeneiden ja vaativaa tietotyötä 

tekevien keskuudessa.  
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3. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

3.1. Tutkimusmenetelmät 

Mielenkiinto henkilöstötilinpäätöstä kohtaan tutkimusaiheena heräsi professori Guy Ahosen 

kanssa käydyn keskustelun pohjalta syksyllä 2011. Tapaustutkimuksen kohteeksi etsittiin 

loppuvuodesta 2011 henkilöstön kehittämisestä kiinnostunutta yritystä. Kohteeksi valitun 

yrityksen luonne asiantuntijaorganisaationa teki tutkimusasetelmasta mielenkiintoisen, koska 

asiantuntijaorganisaatioissa henkilöstöpääoman tärkeys korostuu. Henkilöstöstrategian lisäksi 

kohdeyrityksessä oli valmiiksi kerättynä paljon tietoa henkilöstöstä ja työyhteisöstä, mikä teki 

siitä henkilöstötilinpäätöstutkimukseen hyvin soveltuvan kohteen. 

Tutkimuksessa kehitetään kohdeyritykselle soveltuva henkilöstötilinpäätösmalli kirjallisuuden, 

kohteen taustatietojen ja saatavilla olleen aineiston avulla. Tuloksissa esitetään mallivalinnan 

lisäksi, miltä kohdeyrityksen henkilöstövoimavarojen kehitys valitun mallin mukaan näyttää. 

Tutkimusprosessin eteneminen on esitetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8: Tutkimusprosessi 

Tutkimus aloitettiin tutustumalla alan kirjallisuuteen (teoria), joka on esitetty luvussa 2. 

Kirjallisuuden perusteella henkilöstötilinpäätöksen kehittämisen lähtökohtana ovat yrityksen 

liiketoimintaidea, arvot ja henkilöstöstrategia, sekä henkilöstötuloslaskelman osalta nykyinen 

henkilöstökulujen raportointikäytäntö (Ahonen 1998, Työministeriö 2002). Näitä aihealueita 

koskevia taustatietoja kerättiin kohdeyrityksen vuosikertomuksista (2004–2012), sisäisistä 

vuosittaisista henkilöstöraporteista, sidosryhmäjulkaisuista (Fingrid 2010, 2011), yrityksen 

raportointijärjestelmästä sekä verkkosivuilta (Fingrid ja Helsingin Sanomat) ja täydennettiin 
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suullisilla tiedoilla. Samoista lähteistä kerättiin tietoa myös kohdeyrityksen henkilöstön 

kehittämisestä. Huomiota kiinnitettiin henkilöstötilinpäätösmalleissa analysoituihin aiheisiin, 

kuten koulutukseen, hyvinvointiin ja työsuojeluun. Yksityiskohtaisten taustatietojen 

kuvaaminen koettiin tarpeelliseksi, jotta ymmärretään, minkälaiseen ympäristöön 

henkilöstötilinpäätöstä ollaan suunnittelemassa, ja toisaalta, jotta saatuja tuloksia osattaisiin 

tulkita paremmin. Kohdeyrityksen taustatiedot on esitetty kappaleessa 3.2. 

Taustatietojen ja kirjallisuuden perusteella päätettiin, mitä aineistoa tutkimusta varten kerätään. 

Valintaan vaikuttivat kirjallisuudessa esitetyt mallit, taustatietojen perustella tehty arvio tietojen 

oleellisuudesta sekä tiedon saatavuus. Aineisto kerättiin useista yrityksen sisäisistä lähteistä, 

jotka on eritelty taulukossa 8. Henkilöstöosasto ja sisäinen laskenta toimivat keskeisessä 

asemassa tiedon tarjoajina. Valtaosa henkilöstötuloslaskelman tiedoista saatiin sisäisestä 

laskennasta, kun taas henkilöstökertomuksen tiedoista pääosa oli henkilöstöosastolla. Osan 

kerätyistä tiedoista, kuten rekrytointikulujen, selvittäminen vaati ensin taustatietoja (esim. 

palveluntoimittajista) henkilöstöosastolta ennen kuin sisäinen laskenta pystyi ne järjestelmästä 

selvittämään. Sisäisen laskennan ja henkilöstöosaston henkilöstöltä saatiin myös tieto sellaisten 

tietojen sijainnista organisaatiossa, joita heillä ei ollut.  

Taulukko 8: Henkilöstötilinpäätöksen aineiston kerääminen eri yksiköiltä 

Henkilöstöosasto 

 

Vuosikertomukset (2007–2012) 
Henkilöstöraportit (2002–2011) 
Työilmapiiritutkimukset (TTL 2008–2012) 
Henkilöstövapaat (Fingrid 2009) 
IPE (International Position Evaluation) -luokitukset 
Työkokemus 
Työsuhteen pituus 
Kesätyöntekijöiden määrä 

Sisäinen laskenta 

 
Tuloslaskelman tiedot 

Rahoitus 

 

Tapaturmavakuutukset  
Vakituisten osa-aikaisten määrä  

Hallintohenkilöstö 

 

Ylityöprosentti 
Sisäinen vaihtuvuus 
Keskimääräinen eläköitymisikä 

Viestintä 

 

Työnantajakuva-tutkimus (T-Media 2012) 
Asiakaskysely (Fingrid 20121) 

 

Taulukon 8 aineistosta osa oli valmiita dokumentteja (vuosikertomuksia lukuun ottamatta 

sisäisiä). Näiden perään on lisätty viite, jota käytetään myös tuloksia esitettäessä. Muu 

materiaali on tutkijan pyynnöstä erikseen tutkimusta varten yrityksen tietojärjestelmistä 

tuotettua aineistoa. Näihin tietoihin on viitattu tuloksissa tiedon luovuttajan mukaan 
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(alkuperäisen lähteen eli tietojärjestelmän sijaan). Näin tuodaan selkeästi esille, mikä on tutkijan 

alkuperäisaineistosta keräämää tietoa, ja mikä tutkimusta varten muiden tuottamaa tietoa. 

Lisäksi eri osastoilta saatiin runsaasti suullisia kommentteja aineistoon ja yrityksen käytäntöihin 

liittyen. Suullisiin tietoihin viitataan tekstissä "suull. tieto"-viitteellä. 

Tietoja kerättiin kolmen vuoden ajalta niiltä osin, kun se oli mahdollista. Näin pyrittiin 

saavuttamaan kirjallisuudessa tärkeänä pidettyä henkilöstövoimavarojen kehityksen seurantaa 

(Alwert et al. 2009, Ahonen 1998). Esimerkiksi työkokemuksen ja alallaoloajan kohdalla 

jouduttiin henkilötietojärjestelmän ominaisuuksien takia tyytymään ainoastaan reaaliaikaiseen 

tilanteeseen. Taustatietojen ja henkilöstötilinpäätöksen aineiston kerääminen aloitettiin 

huhtikuussa 2012 ja prosessi kesti kaksi ja puoli kuukautta. Henkilöstötilinpäätöksen sisältöä 

koskeva aineisto esitellään tarkemmin kappaleessa 3.3. 

Kerätyn aineiston, taustatietojen ja kirjallisuuden pohjalta suunniteltiin malli kohdeyrityksen 

henkilöstötilinpäätökseksi. Mallin suunnittelu sisälsi käytettävien mittareiden valinnan sekä 

aikaulottuvuuden ja vertailuarvojen valinnan. Mittarit henkilöstötilinpäätösehdotukseen pyrittiin 

valitsemaan niin, että tietojen kerääminen jatkossa olisi mahdollisimman helppoa. Tästä syystä 

käytettiin mahdollisimman paljon yhtiön dokumenteissa ja kyselytutkimuksissa käytettyjä 

luokitteluperiaatteita. Joidenkin mittareiden kohdalla (esim. tiedon liikkuvuus) tästä jouduttiin 

kuitenkin luopumaan, jotta saatiin oleellinen kokonaisuus esitettyä. 

Mittareiden kehityksen seurannassa käytettiin pääsääntöisesti ennen aineiston keräämistä 

suunniteltua kolmen vuoden jaksoa, niiltä osin kun tieto oli saatavilla. Joidenkin henkilöstön 

perustietojen kohdalla (esim. ikä- ja sukupuolijakaumat) uusin tilanne nähtiin kuitenkin 

riittäväksi, koska luvuissa ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kuvaajiin valittujen 

kolmen vuoden arvojen lisäksi kuvattiin sanallisesti pidempää kehitystä niistä tiedoista, joista 

oli yhtenäistä vertailuaineistoa saatavilla, ja joissa oli tapahtunut selkeää muutosta kolmea 

vuotta pidemmällä aikajaksolla (esim. koulutustunnit). Vertailuaineistoa muihin yhtiöihin tai 

valtakunnallisiin tai toimialan keskiarvoihin kerättiin niiltä osin, kun sitä oli yhtiön sisäisesti 

valmiiksi saatavilla. 

Kerätty tieto muokattiin mallin valinnan jälkeen mahdollisimman havainnolliseen muotoon, 

tavoitteena esittää se muodossa, joka sellaisenaan soveltuisi yrityksen henkilöstötilinpäätökseen. 

Tulosten yhteydessä kuvataan perusteet mallin valinnalle sekä esitetään mallin mukainen 

analyysi kohdeyrityksen henkilöstövoimavaroista. Tuottavuuden edellytyksien osalta esitetään 

kirjallisuudesta tunnistettuja tekijöitä ja verrataan niiden yhteensopivuutta 

henkilöstötilinpäätöksen mittareiden kanssa. Lopuksi pohditaan tuloksia suhteessa 

alkuperäiseen kirjallisuuteen ja annetaan suosituksia kohdeyritykselle. 
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3.2. Taustatietoa kohdeyrityksestä 

3.2.1. Liiketoimintaidea ja historia 

Tutkimuksen kohdeyritykseksi valittu Fingrid on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkön 

siirrosta kantaverkossa. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneenä 

suuret voimalaitokset ja tehtaat, alueelliset jakeluverkot sekä ulkomaanyhteyksien kautta 

naapurimaiden kantaverkot. Yhtiön toiminta pohjautuu sähkömarkkinalakiin ja sen kolme 

perustehtävää ovat: kehittää voimajärjestelmää, siirtää toimintavarmasti sähköä ja edistää 

sähkömarkkinoita. (Fingridin verkkosivut
1
) 

Fingridin omistuksessa on Suomen koko kantaverkko, joka sisältää 14 000 km 

suurjännitevoimalinjoja ja yli sata sähköasemaa, sekä kaikki merkittävät ulkomaan 

sähköverkkoyhteydet. Vuoteen 2020 mennessä tullaan rakentamaan lähes 3000 km uusia 

voimajohtoja ja noin 30 uutta sähköasemaa, joilla vastataan uusiutuvien energiamuotojen 

kasvavaan kysyntään ja tuotantoon (Fingrid 2011). Sähköverkon lisäksi yhtiö omistaa 20 % 

osuuden pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Pool Spot AS:stä. Taseen loppusumma on 2,0 

miljardia euroa (2011). Fingrid on listayhtiö, jonka osake ei ole julkisen kaupankäynnin 

kohteena. Valtio on ollut Fingridin enemmistöomistaja 53 % osuudellaan vuodesta 2011 lähtien 

(STEK 2010) ja muita omistajia ovat vakuutusyhtiöt. (Fingrid verkkosivut
1
) 

Fingridin asiakkaana on sähköntuottajia, sähkömarkkinatoimijoita, suurteollisuusyrityksiä sekä 

alue- ja jakeluverkonhaltijoita. Liikevaihto on 438 miljoonaa euroa (2011). Henkilöstöä yhtiössä 

on 266 (2011 lopussa). Organisaatiorakenteena on asiantuntijaympäristöön sopiva matala 

matriisiorganisaatio. (Fingrid verkkosivut
1
) 

Fingrid aloitti toimintansa vuonna 1997. Yhtiön perustana olivat Imatran voima Oy ja Pohjolan 

Voima Oy, joilta ostettiin Suomen kantaverkon muodostavat sähkönsiirtoverkot (Fingrid 1997). 

Fingridin päätehtävistä ja historiasta on kerrottu tarkemmin liitteessä 1. 

3.2.2. Arvot ja visio 

Fingridin arvot ovat avoimuus, tasapuolisuus, tehokkuus ja vastuullisuus. Avoimuutta edustaa 

tiedon jakaminen rehellisesti, selkeästi ja järjestelmällisesti sekä mielipiteiden kuunteluun ja 

vaihtoon kannustava ilmapiiri. Näin tieto yrityksen sisällä on hyvin saatavilla ja avointa kaikille. 

Avoimuus on myös erilaisten mielipiteiden sallimista ja rakentavan kritiikin ottamista osaksi 

toimintaa. Avoimuudella luodaan luottamusta sekä sisäiseen että ulkoiseen työyhteisöön. 

(Fingrid 2011)  

Tasapuolisuus tarkoittaa Fingridillä toisten kunnioittamista ikään, sukupuoleen, asemaan tai 

muuhun vastaavaan katsomatta sekä yhtenevien periaatteiden noudattamista koko yrityksessä. 

Ulkoisesti tasapuolisuus näkyy kaikille asiakkaille samanlaisin ehdoin tarjottavana palveluna 

sekä ulkoisten palveluiden kilpailuttamisena selkeiden periaatteiden mukaan. (Fingrid 2011) 
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Tehokkuus on töiden tekemistä suunnitelmallisesti aikataulussa, tehokkaasti ja taloudellisesti 

sekä jatkuvaa itsensä kehittämistä ja vastaamista uusiin haasteisiin. Tehokkuus perustuu 

yhteistyön voimaan sekä yhtiön hyviin työkaluihin, riittäviin resursseihin ja selkeisiin 

tehtävävastuisiin ja valtuuksiin. (Fingrid 2011) 

Vastuun tiedostaminen suomalaisen yhteiskunnan ja sen toimintakyvyn tukipilarina on 

puolestaan vastuullisuuden perusta. Lisäksi vastuullisuus ilmenee vastuun kantamisena 

ympäristöstä, turvallisuudesta ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Fingrid pitää yrityksenä 

lupauksensa ja toimii pitkäjänteisesti kantaen vastuun omasta työstään. Työntekijä voi luottaa 

Fingridiin esimerkillisenä työnantajana. (Fingrid 2011) 

Fingridin visiona on olla kantaverkkotoiminnan kansainvälinen esikuva (Vuosikertomus 2011). 

Kansainvälisten vertailututkimuksien perusteella sekä sähkön siirtovarmuuden että 

kustannustehokkuuden osalta Fingrid on ollut useita vuosia kärkijoukossa vertailuissa, joissa on 

ollut mukana kymmeniä kantaverkkoyhtiöitä ympäri maailman (Fingrid 2011). Visiossa 

tuottava, innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö kuvataan toiminnan tukipilariksi (kuva 9, 

Fingrid 2012
2
). Henkilöstön merkitystä vision saavuttamisessa kuvaa myös toimitusjohtaja 

Ruususen kirjoitus sidosryhmälehdessä: "vastaavaan tulokseen pystyy vain yhtiö, jolla on 

osaava, motivoitunut, innovatiivinen ja sitoutunut henkilöstö, vahva arvopohja, toimiva strategia 

sekä strategisten päätösten tehokkaaseen toteuttamiseen kykenevä johtamisjärjestelmä" (Fingrid 

2011). 

 

Kuva 9: Fingridin visio (Fingrid 2012
2
) 

3.2.3. Henkilöstöstrategia 

Viimeisen viiden vuoden aikana Fingridissä on panostettu paljon henkilöstön kehittämiseen.  

Tämä on näkynyt niin valmennusohjelmien kehittämisenä, koulutuksen lisääntymisenä kuin 
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henkilöstöyksikön kasvuna. Lisäksi henkilöstöstrategia on otettu osaksi koko yhtiön strategiaa.  

Henkilöstö ja sen voimavarat on nostettu näkyvästi keskiöön puhuttaessa yhtiön kyvystä hoitaa 

perustehtäväänsä. Esimerkkinä tästä voidaan pitää yrityksen sisäisessä strategisessa viestinnässä 

käytettyä toiminnan olennaisuusmatriisia, jossa tuottava innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö 

on sijoitettu tärkeydeltään suurimpaan, eli oikeaan yläkulmaan (Fingrid 2012
2
). Julkisesti 

Fingridin henkilöstöstrategiaa avataan yhtiön vuosikertomuksen henkilöstöosassa sekä sisäisesti 

henkilöstöraportissa. Niissä käsitellään henkilöstön kehityksen painopisteet sekä tavoitteet. 

Vuoden 2004 vuosikertomuksessa henkilöstöstä kerrottiin muutamalla lauseella, 2008 hieman 

yli puolen sivun tekstillä ja 2010 jo yhden aukeaman pituisella osiolla. 2011 vuosikertomuksen 

henkilöstöosia laajeni kahden täyden aukeaman mittaan, ja tekstiosuutta tuki huomattavasti 

aikaisempaa laajemmat tilastotiedot. (Vuosikertomukset 2004–2012) 

Henkilöstön kehittämisen painopisteet  

Vuoden 2011 vuosikertomuksen mukaan henkilöstöstrategian tavoitteena on "tuottava, 

innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö" sekä "osaamisen ja toimintatapojen kehittäminen". 

Tärkeimpinä painopistealueina tuodaan esille seuraavat aihealueet: 

 esimiestoiminta 

 strategian jalkauttaminen 

 hyvinvointi 

 työsuojelu 

 tasa-arvo 

 benchmarking 

Johtamiskulttuurin kehittämiseksi aloitettiin vuoden 2008 alussa valmennusohjelma, johon 

osallistui sekä hallitus, johtoryhmä että esimiehet (Henkilöstöraportti 2008). 

Valmennuskonseptin tavoitteena oli johtamiskäytäntöjen yhtenäistäminen ja esimiestyön 

kehittäminen muun muassa vertaistoimintaa lisäämällä. Vuoden 2008 kevään henkilöstöpäivillä 

aloitettiin koko henkilöstöä koskeva työyhteisövalmennus, johon kuului kaikille yhteisiä 

valmennuspäiviä sekä ryhmäkohtaista valmennusta. Ohjelmia jatkettiin esimiesten sekä 

ryhmävalmennuksen osalta aina alkuvuoteen 2010, jolloin siirryttiin mittavampaan Minun 

strategiani -valmennusohjelmaan (Henkilöstöraportti 2009).  

Vuoden 2010 keväällä aloitettu Minun strategiani -ohjelma otettiin käyttöön strategian 

jalkauttamisen avuksi. Valmennus koski koko henkilöstöä ja se oli kehitetty edellisinä vuosina 

saatuja kokemuksia hyväksi käyttäen. Ohjelman tavoitteena oli strategisen ajattelun 

yhteensovittaminen asiantuntijataitojen kehittämisen kanssa kaikilla organisaatiotasoilla. 

Toiminta painottui vuodelle 2010 ja valmennus vietiin loppuun vuoden 2011 aikana. Ohjelma 

oli merkittävä panostus yhtiötason strategian ja henkilöstöjohtamisen yhteen liittämisessä. 

Vuonna 2010 Fingrid lisäsi myös yhtiön strategiseen mittaristoon henkilöstöulottuvuuden. 

Mittarilla seurataan henkilöstöstrategian tavoitteiden toteutumista ja työtyytyväisyyttä kolmesti 

vuodessa. (Henkilöstöraportti 2010) 
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Vuonna 2011 yhtiössä käynnistettiin kaksivuotinen koko henkilöstön hyvinvointiohjelma 

"Virtaa riittää", jonka tavoitteena on parantaa fingridiläisten henkilökohtaista hyvinvointia ja 

turvata näin organisaation kestävä toimintakyky (Vuosikertomus 2011). Ohjelmaan kuuluu 

muun muassa hyvinvointiluentoja, yhteisiä ja henkilökohtaisia hyvinvointivalmennuksia, 

hyvinvointikartoituksia ja -analyyseja, lajikokeiluja sekä tiimihaasteita. (Henkilöstöraportti 

2011). 

Henkilöstön hyvinvointia Fingridillä tukee myös henkilöstöyhdistys Kehys ry. Kehys on 

Fingridin työntekijöiden hallinnoima yhdistys, joka toimii henkilöstön yhdyssiteenä edistäen 

jäsentensä (eli koko henkilöstön) virkistys- ja harrastustoimintaa. Harrastusmäärärahoin Kehys 

tukee liikunta- ja kulttuuripainotteista toimintaa, johon kuuluu sekä yksittäistapahtumia että 

viikoittaisia joukkueurheilun vakiovuoroja. Lisäksi kannustetaan omatoimiseen liikuntaan 

tarjoamalla alennuksia urheiluhalleihin, tukemalla kuntosalikortteja ja jakamalla liikunta- ja 

kulttuuriseteleitä. Kaikessa Kehyksen toiminnassa on tavoitteena tarjota monipuolista 

viriketoimintaa ja kohottaa henkilöstön yhteishenkeä. (Henkilöstöraportti 2011) 

Fingrid omistaa lisäksi neljä vapaa-ajanviettopaikkaa - kaksi Vierumäellä, yhden Petäjävedellä 

ja yhden Ylläksellä - jotka ovat henkilöstön varattavissa omavastuuta vastaan. Kohteet ovat 

olleet suosittuja, minkä takia Vierumäeltä ostettiin toinen kohde vuonna 2011. 

(Henkilöstöraportti 2011) 

Työsuojelun osalta Fingridin on asettanut "nolla tapaturmaa" -tavoitteen (poissaoloon johtaneita 

tapaturmia). Tavoitteeseen on päästy vuosina 2009 ja 2011. Koska Fingrid on 

asiantuntijaorganisaatio ja sähköverkkoon liittyvät käytännön työt tilataan ulkopuolisilta 

palveluntarjoajilta, oman henkilöstön tapaturmat pysyvät vähäisinä (henkilöstöosasto, suull. 

tieto). Fingrid kuitenkin työskentelee aktiivisesti koko verkostonsa työturvallisuuden 

parantamiseksi. (Vuosikertomus 2011) 

Fingridissä laaditaan vuosittain yhteistyössä eri henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Siinä 

arvioidaan nykyinen työpaikan tasa-arvotilanne, aikaisempien toimien toteutuminen ja 

käynnistettäväksi suunnitellut toimet. Tavoitteena on estää syrjintä, edistää sukupuolten välistä 

tasa-arvoa sekä estää eriarvoiseen asemaan joutuminen syntyperän, uskonnon, iän tai muun 

vastaavan syyn takia. (Vuosikertomus 2011)  

Saavuttaakseen vertailtavuutta ja hyödyntääkseen parhaita käytäntöjä Fingrid osallistuu 

erilaisiin henkilöstöjohtamisen vertailututkimuksiin. Vuodesta 2007 lähtien on vuosittain 

toteutettu Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö -tutkimus, johon osallistuu yhteensä yli 16 

000 yritystä, joista yli 3000 on asiantuntijaorganisaatioita (TTL 2007–2011). Vuonna 2004 

ensimmäisen kerran toteutettu Great Place to Work -tutkimus toteutettiin uudelleen vuonna 

2012  (GPW 2012). Vuonna 2011 Fingrid osallistui Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun 

kanssa yhteistyössä toteutettavaan "Organisaation vastuullinen innovaatiokvykkyys" (OVI) -

hankkeeseen, jossa tutkittiin kuinka vastuulliseksi sekä uudistumiskykyiseksi Fingridin 

henkilöstö kokee työyhteisönsä toimintatavat ja johtamisen. Tutkimusten pohjalta saadaan tietoa 

siitä, kuinka henkilöstön kokema ilmapiiri kehittyy ja millainen se on suhteessa muihin 
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asiantuntijaorganisaatioihin. Näin pyritään selvittämään ongelmakohdat ja kehittämään 

henkilöstöstrategiaa yhä paremmaksi. (Vuosikertomus 2011) 

Muina painopisteinä vuoden 2011 vuosikertomuksessa mainitaan koulutus ja maine. Osaamisen 

johtamisen tukena Fingridillä toimivat kehityskeskustelut, joiden piiriin kuuluvat kaikki 

vakituisessa työsuhteessa olevat. Uralla kehittymistä ja jatkuvaa oppimista tukeva koulutus 

räätälöidään jokaiselle näiden keskustelujen pohjalta. Koulutus on viime vuosina painottunut 

kantaverkkotoimintaan liittyvään ammatilliseen kouluttautumiseen, kielten opiskeluun, 

tietojärjestelmäkoulutukseen sekä yhtiö- ja ryhmätasoisiin valmennuksiin, kuten edellä mainitut 

Minun strategiani -ohjelma ja työyhteisövalmennus. Lisäksi järjestetään muun muassa 

vapaamuotoisia perehdytystilaisuuksia, joissa eri toiminnot esittelevät omaa toimintaansa 

muulle henkilöstölle. Fingrid tukee myös henkilöstönsä pidempiaikaista täydennyskoulutusta, 

mikäli se sopii yhtiön tarpeisiin ja tähtää ammattitaidon kehittämiseen. (Vuosikertomus 2011, 

Henkilöstöraportit 2009–2011) 

Työnantajamaineen kehittämiseksi Fingrid kampanjoi erilaisissa tapahtumissa sekä keskeisten 

alojen opiskelijoiden keskuudessa tavoitteenaan lisätä yhtiön tunnettuutta sekä työmarkkinoilla 

että opiskelijoiden parissa (Vuosikertomus 2011). Vuonna 2012 Fingrid osallistui T-Median 

toteuttamaan työnantajakuva-tutkimukseen (T-Media 2012). Tutkimus osoitti, että Fingrid 

tunnetaan sekä työmarkkinoilla että opiskelijoiden keskuudessa heikommin kuin muut energia-

alan yhtiöt. Yhtiö jatkaa panostuksia myös tutkimusyhteistyön tiivistämiseksi 

kantaverkkotoiminnalle keskeisten oppilaitosten kanssa. Fingrid palkkaa vuosittain 

parisenkymmentä kesätyöntekijää, ohjaa kymmenkunta diplomi- tai lopputyötä sekä rahoittaa 

väitöskirjatutkimuksia (Henkilöstöraportit 2007–2010). Vuonna 2005 Teknilliselle 

korkeakoululle lahjoitettu sähkönsiirtojärjestelmien professuuri vakinaistettiin 2010 

(Vuosikertomus 2010). 

Palkitseminen 

Palkkiojärjestelmä on henkilöstöstrategian osa, jota ei käsitellä yleisissä julkaisuissa. 

Peruspalkan lisäksi Fingridillä on käytössä palkitsemisjärjestelmä, joka koostuu laatupalkkiosta, 

kannustepalkkiosta ja T&K-palkinnosta. Laatupalkkion tarkoitus on palkita henkilöstöä 

normaaliksi arvioidun suoritustason ylittämisestä. Palkkio rakentuu yhtiön strategisten 

tavoitteiden sekä toiminnoille ja yksiköille määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Johtoryhmä määrittelee vuosittain toiminnansuunnittelun yhteydessä, mitä pidetään yhtiön 

normaalitasona, ja esimiehen kanssa määritellään henkilökohtainen taso. Pääsääntöisesti yhtiön 

tavoitetasona pidetään Fingridin omaa viimeaikaista suoritustasoa. (Henkilöstöraportti 2011) 

Kannustepalkkion tavoitteena on kannustaa henkilöstöä yritteliäisyyteen ja jatkuviin hyviin 

työsuorituksiin. Se myönnetään erityisen hyvästä tai vaativasta työsuorituksesta. Vuonna 2011 

kannustepalkkion sai 123 henkilöä (48 % henkilöstöstä). Jaettujen kannustepalkkioiden 

lukumäärä on noussut vuosittain vuodesta 2008 lähtien, jolloin sen sai vain 65 henkilöä (26 %). 

(Henkilöstöraportit 2007–2011) 
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Aikaisemmin Fingridillä käytössä ollut ideapalkkio nimettiin vuonna 2010 T&K-palkinnoksi. 

Palkinnon tavoitteena on kannustaa henkilöstöä normaalin työnsä ohella ideointiin sekä 

tutkimukseen ja kehitykseen. Vuonna 2011 T&K palkinnon sai kolme henkilöä ja vuotta 

aikaisemmin neljä. Molempina vuosina yksi palkinnoista annettiin aktiivisesta osallistumisesta 

ideatoimintaan. (Henkilöstöraportit 2010 & 2011) 

3.2.4. Henkilöstömenojen raportointi 

Fingridin nykyinen henkilöstömenojen raportointi perustuu julkiselle osakeyhtiölle asetettuihin 

vaatimuksiin ja on esitetty vuosikertomuksen tilinpäätöksen yhteydessä. Henkilöstökulut 

kuvataan taulukon 9 mukaisesti jaoteltuina kolmeen kategoriaan: palkkoihin ja palkkioihin, 

eläkekuluihin sekä muihin henkilöstösivukuluihin (Vuosikertomus 2011). Lisäksi kerrotaan 

erillisenä ylimmän johdon palkat ja palkkiot sekä henkilöstön suuruus. Vertailulukuna käytetään 

edellistä vuotta. 

Taulukko 9: Fingridin nykyinen henkilöstömenojen esitystapa (Vuosikertomus 2011) 

5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, 1000€ 2011 2010 

Palkat ja palkkiot 17 213 17 177 

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 2 438 2 891 

Eläkekulut - etuuspohjaiset järjestelyt -82 -456 

Muut henkilösivukulut 765 773 

Yhteensä 20 334 20 385 

   Ylimmän johdon palkat ja palkkiot  1 564 1 376 

Yhtiön palveluksessa toimihenkilöitä tilikauden aikana:   

Henkilöstö keskimäärin 263 260 

Henkilöstö vuoden lopussa 266 263 
 

Vuosikertomuksen henkilöstöosiossa kerrotaan lisäksi palkkiot eriteltyinä henkilöstöryhmittäin 

taulukon 10 mukaisesti (Vuosikertomus 2011). 

Taulukko 10: Fingrdin vuosikertomuksen 2011 henkilöstöosion yhteydessä kuvattu palkkioiden 

jakautuminen henkilöstöryhmittäin (Vuosikertomus 2011) 

Maksetut tulospalkkiot henkilöstöryhmittäin 

 
Johto 275 204,80 € 

 
Ylemmät toimihenkilöt 957 572,40 € 

 
Toimihenkilöt 40 042,82 € 
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3.3. Henkilöstötilinpäätöksen aineisto 

Henkilöstötilinpäätöksessä käytetty aineisto koostuu vuosikertomuksista ja 

henkilöstöraporteista, toiminnanohjausjärjestelmistä saaduista tiedoista, työyhteisötutkimuksista 

(Parempi Työyhteisö ja Great Place to Work), työnantajakuva-tutkimuksesta sekä muista 

pienemmistä osista, joista kerrotaan tarkemmin viimeisenä. 

Vuosikertomukset ja henkilöstöraportit  

Vuosikertomukset ja henkilöstöraportit toimitti henkilöstöosasto. Vuosikertomuksissa oleva 

henkilöstöinformaatio on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Uusimmassa 

vuosikertomuksessa (2011) oli kattavasti henkilöstön perustietoja, mutta vertailuarvot oli 

katsottava henkilöstöraporteista (ikä-, sukupuoli- ja henkilöstöryhmäjakaumat sekä henkilöstö 

toimipaikoittain). Ainoastaan koulutustuntien osalta käytettiin vuosien 2009–2011 

vuosikertomuksia. 

Henkilöstöraportti on vuosittain julkaistava sisäinen raportti, jossa tilastoidaan perustiedot 

henkilöstöstä sekä kuvataan muun muassa henkilöstön kehittämistoimia, henkilöstösosiaalista 

toimintaa, ideatoimintaa ja työsuojelua. Raportin sisältö on kaventunut samaan aikaan kun 

vuosikertomuksen henkilöstöinformaatio on lisääntynyt. Osa tiedoista (kuten yllä mainitut 

jakaumat) ovat siirtyneet vuosikertomuksessa julkaistaviksi, mutta osasta (kuten 

terveysindekseistä) on luovuttu kokonaan. 

Henkilöstötilinpäätöksessä tarvittavan tiedon keräämisessä henkilöstöraporteilla oli kuitenkin 

tärkeä osa. Vuosien 2002–2011 henkilöstöraporteista kerättiin ainakin seuraavat tiedot: 

työsuhdetyypit, työajan jakautuminen (ylityöprosenttia lukuun ottamatta, ks. tietojärjestelmät), 

koulutusaste, terveysindeksit graafisessa muodossa (lukuarvot saatiin hallintohenkilöstöltä), 

tapaturmatilastot, vaihtuvuus (rekrytoitujen, eronneiden ja eläkkeelle jääneiden määrät).  

Tietojärjestelmät 

Fingridin raportointijärjestelmästä saatiin kaikki henkilöstötuloslaskelman tiedot. Tiedot tuotti 

sisäinen laskenta (poikkeuksena rahoituksesta saadut tapaturmavakuutuksien kulut).  Liitteessä 

2 on esitetty esimerkki järjestelmän ajosta. 

Henkilöstötuloslaskelmaa varten tuotettujen tietojen kerääminen ja muokkaaminen vaati 

tutkimuksen tiedoista suurimman työmäärän. Oikeiden ja kattavien tietojen saaminen 

tietojärjestelmästä, sekä tietojärjestelmän monimutkaisten tulosteiden oikean tulkinnan 

varmistaminen, vaati lukuisia kahdenkeskisiä tapaamisia sisäisen laskennan kanssa. Oleellisesti 

haastavamman tutkimuksesta teki henkilöstötuloslaskelman sisältämä huomattava määrä kuluja, 

joita yrityksen virallisessa tuloslaskelmassa ei lasketa henkilöstökuluiksi. 

Henkilöstötuloslaskelman oikeellisuuden varmistamiseksi piti kirjanpito rakentaa niin, että 

jokaisesta kulusta tiedetään viralliseen tuloslaskelmaan kuulumaton osuus. Näin pystyttiin 

tarkistamaan henkilöstötuloslaskelman tarkka yhteneväisyys virallisen tilinpäätöksen kanssa. 
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Fingridin henkilötietojärjestelmästä saatiin keskimääräinen alallaoloaika sekä keskimääräinen 

työsuhteen pituus. Henkilötietojärjestelmä ei mahdollista tietojen hakemista takautuvasti, joten 

järjestelmästä saatujen arvojen kehitystä ei pystytty tutkimuksessa analysoimaan. 

Henkilöstötietojärjestelmän tiedot saatiin henkilöstöosastolta. 

Palkkatietojärjestelmää käytettiin ainoastaan ylityöprosentin selvittämiseen. Tiedot saatiin 

hallintohenkilöstön ja rahoitusasiantuntijan yhteistyönä. 

Parempi Työyhteisö -tutkimus 

Fingrid on osallistunut Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö -tutkimukseen vuosittain 

vuodesta 2007 lähtien. Tutkimus koostuu seuraavista yhdestätoista aihe-alueesta:  

 yksikön toimivuus 

 yksikön kehittämisaktiivisuus 

 yksiköiden välinen yhteistyö 

 esimiehen toiminta 

 kehityskeskustelujen määrä ja hyödyllisyys 

 johdon toiminta 

 kuormitustekijät työssä 

 työn hallinta: kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet 

 tehtävien ja tavoitteiden tunnistaminen 

 työstressi 

 työn ilo 

Aihealueet sisältävät kukin kolmesta kuuteen kysymystä tai väittämää, joita on arvioitu 

asteikolla 1–5. Yhtiön tulokset kustakin kysymyksestä tai väittämästä on esitetty 

pylväsdiagrammin muodossa yhtiökohtaisessa tulosraportissa (TTL 2005–2012). Viimeisimmän 

tuloksen lisäksi esitetään vertailuksi kahden edeltävän vuoden tulokset sekä yhtiön vertailuarvo, 

joka vuosina 2011 ja 2012 (TTL 2011 & 2012) on asiantuntijaorganisaatioiden (n = 3165) 

keskiarvo vuosilta 2009–2010.  

Tulosraportin etusivulla on esitetty Fingridin "avainluvut", jotka koostuvat uskottavuuden, 

kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon, ylpeyden ja yhteishengen osa-alueista. Sen 

jälkeen on tuloskooste, jossa aihealueiden (lukuun ottamatta kehityskeskustelujen määrää ja 

hyödyllisyyttä) keskiarvoja tarkastellaan yhtiötasolla verrattuna edellisiin vuosiin ja 

vertailuarvoon sekä ryhmätasolla vertaamalla matalinta ja korkeinta tulosta. Lisäksi keskiarvot 

esitetään aseman, sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuina. Raportin lopussa on tulokset yleisestä 

tyytyväisyydestä Fingridiin työnantajana sekä yhtiön henkilöstöasioiden hoitoon. Koska nämä 

kysymykset on laadittu Fingridin pyynnöstä, eivätkä ne ole osa normaalia Parempi Työyhteisö -

tutkimusta, niistä ei ole vertailuaineistoa saatavilla. Tutkimuksen vastausprosentti on ollut 

vuonna 2010 89 %, 2011 90 % ja 2012 85 %. 
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Great Place to Work 

Fingrid on osallistunut Great Place to Work -tutkimukseen
3
 vuosina 2004 ja 2012. Tutkimus 

koostuu yhteensä noin 60 väittämästä, jotka jakautuvat viiteen osa-alueeseen: uskottavuus, 

kunnioitus, oikeudenmukaisuus, ylpeys ja yhteishenki. Jokainen osa-alueista on jaettu kolmeen 

tarkentavaan aihealueeseen, jotka sisältävät noin 4-6 väittämää (kuva 10). Näistä suurin osa on 

jaettu vielä kahteen alakategoriaan, jotka koostuvat yleensä kahdesta tai kolmesta väittämästä. 

Tutkimuksen viimeinen väittämä koskee yleistä työtyytyväisyyttä. Kokonaisuudessaan rakenne 

on esitetty liitteessä 3. Vastausprosentti vuonna 2004 oli 90 % ja vuonna 2012 81 %. 

Yhden sivun tuloskoosteessa (GPW 2012) esitetään kunkin väittämän tulos numeromuodossa 

asteikolla 0-100 % ja verrataan sitä vuoden 2004 tulokseen sekä vertailuarvoon, joka koostuu 

"Suomen parhaista asiantuntijayrityksistä". Vertailuarvoja ei Great Place to Work -instituutin 

pyynnöstä esitetä tässä tutkimuksessa. Vaikka yksittäisten väitteiden sanamuodot ovat 

muuttuneet tutkimuksien välissä, niiden aiheet ovat pysyneet samana. Lisäksi uusia kysymyksiä 

on tullut vain kaksi ja pääaihealueiden jako on pysynyt samana, joten vertailtavuus on 

kokonaisuudessaan säilynyt hyvin. Yhtiötason lisäksi vuoden 2012 tulos eritellään aseman, 

sukupuolen, iän ja palvelusajan perusteella. Myös viiden pääaihealueen keskiarvot esitetään.  

 

 

Kuva 10: Great Place to Work -tutkimuksen ylätason rakenne (GPW 2012) 

Työnantajakuva-tutkimus 

Fingrid osallistui vuonna 2012 ensimmäistä kertaa T-Median Työnantajakuva-tutkimukseen
4
, 

joka tutkii yhtiöiden tunnettavuutta, kiinnostavuutta ja mainetta työnantajana. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 105 yhtiötä ja tuloksia tarkasteltiin neljään kohderyhmään jaoteltuina: 

ammattiin opiskelevat, työssä olevat ammattiosaajat, korkeakouluopiskelijat ja 

korkeakoulutetut.  

                                                      
3
 Lisätietoa: www.greatplacetowork.fi 

4
 Lisätietoa: www.t-media.fi/tyontekjat/tyonantajakuva/ 
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50-sivuisessa Fingridille teetetyssä loppuraportissa (josta tutkimuksessa käytetään viitettä T-

Media 2012) yhtiön tunnettavuutta ja kiinnostavuutta verrataan kunkin kohderyhmän osalta 

tutkimukseen osallistuneihin energia-alan yhtiöihin. Muilta osin raportissa keskitytään 

korkeakouluopiskelijoihin ja korkeakoulutettuihin, joiden osalta tunnettavuutta ja 

kiinnostavuutta verrataan kaikkiin tutkimuksen yhtiöihin. Yksityiskohtaisimpia tuloksia, kuten 

opiskelualan mukaan jaoteltua kiinnostavuutta tai maineen osa-alueita (tehtävät, palkka, 

ilmapiiri, eteneminen ja varmuus), verrataan muihin energia-alan yhtiöihin. 

Muut tiedot 

Fingrid lähettää vuosittain sidosryhmilleen kyselyn, jonka tuloksista viestintäosasto laatii 

tuloskoosteen. Kyselyn vastaanottajiin kuuluu asiakkaita, markkinatoimijoita, viranomais- ja 

järjestöedustajia sekä palvelutoimittajia. Ryhmille laaditaan muokatut kyselyt kohdennettuine 

kysymyksineen. Kyselykutsu lähetetään vuosittain noin 300 toimijalle. Vuonna 2011 

vastausprosentti oli 42. Henkilöstötilinpäätöksessä käytettiin ainoastaan vuoden 2011 kyselyn 

tuloskoostetta, koska se sisälsi vertailun kahden edeltävän vuoden tuloksiin. Tuloskoosteen 

toimitti viestintäosasto ja siihen viitataan tuloksissa "Fingrid 2012
1
". 

Henkilöstölle kuuluvista vapaista saatiin tietoa henkilöstöosaston antamasta muistiosta (Fingrid 

2009). Henkilöstön IPE- eli International Position Evaluation -vaativuusluokitusta koskevat 

tiedot saatiin niin ikään henkilöstöosastolta, samoin kuin luokitusjärjestelmän taustaa ja 

arviointikriteerejä esittelevä dokumentti (Mercer 2002). Henkilöstön sisäinen vaihtuvuus, eli 

työtehtävästä toiseen siirtyminen, saatiin hallintohenkilöstöltä.  

Henkilöstöraportin tietoja ulkoisesta vaihtuvuudesta täydensivät henkilöstöyksiköltä saatu tieto 

siitä, että irtisanottuja ei ole ollut, ja hallintohenkilöstön selvittämät keskimääräiset 

eläköitymisiät. Sisäisessä käytössä olevien aloiteohjelmistojen, eli ideapankin ja uuden, syksyllä 

2011 koekäytössä olleen ideoiden hallintaohjelmiston, avulla saatiin tilastoitua yrityksessä 

syntyneiden aloitteiden lukumäärät.  
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4. Tulokset: Kohdeyrityksen henkilöstötilinpäätös  

4.1. Henkilöstötilinpäätöksen päärakenne 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella parhaiten Fingridin tarpeisiin soveltuva rakenne 

henkilöstötilinpäätökseksi yhdistää Ahosen (1998) ja Työministeriön (2002) esittämien mallien 

rakenteita. Nämä mallit tarjoavat Suomessa yksityisellä sektorilla laajimmalle levittäytyneenä 

parhaimman vertailtavuuden muihin yrityksiin nähden. Yksityiskohtainen rakenne perustuu 

Fingridin liiketoimintaideaan, strategiaan, arvoihin, henkilöstöstrategiaan ja saatavilla olevaan 

informaatioon, kuten molempien mallien kohdalla ohjeistetaan. 

Fingridille kehitetty henkilöstötilinpäätös koostuu kolmesta pääosasta: 

henkilöstötuloslaskelmasta, henkilöstökertomuksesta ja henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvuista. 

Henkilöstötuloslaskelma erittelee yksityiskohtaisesti henkilöstöön liittyvän kulurakenteen 

tavoitteenaan kertoa havainnollisesti, missä suhteessa henkilöstökulut jakautuvat eri osa-

alueisiin. Henkilöstökertomus taas kuvaa rahallisten panosten vastapuolta, eli henkilöstön 

voimavaroja ja niiden kehittymistä.  

Henkilöstöstrategian tulisi olla (molempien mallien mukaisesti) Fingridin 

henkilöstötilinpäätöksen ensimmäinen osa. Koska Fingridillä ei ole henkilöstöstrategiaa 

kirjoitettuna ulkopuolisille tarkoitettuun muotoon, ei sitä käsitellä erikseen tulososiossa. 

Henkilöstöstrategia-osuuteen sisällytettäviä osa-alueita on kuvattu Ahosen (1998, 55) pohjalta 

kirjallisuusosiossa (ks. 2.6.1.). Henkilöstön merkitystä strategian toteuttajana, yhtiön 

henkilöstöstrategiaa vuosikertomukseen pohjautuen sekä henkilöstön kehittämistoimia on 

kuvattu taustatietojen yhteydessä kappaleessa 3.2. 

Ahosen mallissa henkilöstötase on yksi henkilöstötilinpäätöksen pääosista, mutta 

Työministeriön mallissa siitä on luovuttu. Kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen eri tasearvon 

laskentamallien haasteiden perusteella myöskään Fingridin rakenteessa ei käytetä 

henkilöstötasetta. Henkilöstökertomus tarjoaa perustellumman välineen henkilöstön 

"arvottamiseksi" kuin mihin toistaiseksi kehitetyt henkilöstötaseen laskentakaavat pystyisivät. 

Fingridin tilinpäätöksen viimeisenä osana on Ahosen mallin mukaisesti henkilöstötilinpäätöksen 

tunnuslukuosio, joka antaa ytimekkään kuvan henkilöstön tilasta ja kehityksestä numeroin. 

Fingridin henkilöstötilinpäätöksen päärakenne on esitetty kuvassa 11. 
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Kuva 11: Fingridin henkilöstötilinpäätöksen päärakenne 

4.2. Henkilöstötuloslaskelma 

4.2.1. Henkilöstötuloslaskelman rakenne 

Lähtökohtana Fingridin henkilöstötuloslaskelmalle on yhtiön tämän hetkinen 

raportointikäytäntö, jota lähdetään monipuolistamaan ja täydentämään. Taustatiedoissa esitetty 

nykyinen jaottelu (taulukko 9) ei tarjoa yksityiskohtaista tietoa siitä, mihin henkilöstökuluja on 

käytetty. Lisäksi se jättää useita henkilöstöön liittyviä kululajeja, kuten työterveyshuollon, 

harrastus- ja viriketoiminnan sekä henkilöstöpäivät kokonaan huomioimatta. Myös rekrytointi- 

ja koulutuskulut jäävät tässä mallissa merkittävältä osaltaan henkilöstökulujen ulkopuolelle, 

sillä mukana on vain sisäiset palkkakustannukset, ei ulkopuolisilta veloitettavaa osuutta. Näin 

ollen henkilöstökustannuksien summa virallisessa tilinpäätöksessä on pienempi kuin 

kokonaisvaltaisemmassa henkilöstötilinpäätöksen mukaisessa tuloslaskelmassa. 

Henkilöstötilinpäätöksen tuloslaskelman tavoitteena ei ole korvata nykyistä järjestelmää, joka 

lakisääteisenä on joka tapauksessa julkaistava osana virallista tilinpäätöstä, vaan tuottaa sen 

rinnalle paremmin todellisia henkilöstökuluja erittelevä malli yhtiön itsensä sekä sidosryhmien 

nähtäväksi. 

Fingridin henkilöstötuloslaskelman rakenne seuraa Työministeriön (2002) rakennetta, jossa 

Ahosen (1998) esittämä jaottelu tuottavan työajan kuluihin, uusiutumiskuluihin, 

kehittämiskuluihin sekä rasittumiskuluihin on tehty suoraan tuloslaskelmaan. Näin saadaan 

yhdellä taulukolla informatiivinen kuva siitä, minkä tyyppiseen toimintaan henkilöstökuluja on 

käytetty. Kunkin kuluryhmän prosenttiosuudet kokonaiskuluista esitetään kulurakenteen 
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tuomiseksi selkeästi esille. Vertailuarvoiksi on valittu kahden edeltävän vuoden arvot kun 

nykyisessä tilinpäätöksessä näytetään vain edeltävän vuoden arvo. Näin saadaan paremmin 

esille viimeaikainen kehityssuunta. Alihankinta teetettyä työtä ei ole kirjattu 

henkilöstötuloslaskelmaan, sillä yhtiöllä ei ollut luotettavaa arviota sen suuruudesta. 

4.2.2. Henkilöstötuloslaskelma 

Taulukossa 11 on esitetty Fingridin henkilöstötuloslaskelma vuodelle 2011. 

Henkilöstötuloslaskelmassa on käytetty perinteisen tilinpäätöksen mukaista vuosijärjestystä, 

jossa uusin vuosi esitetään ensin.  Kokonaishenkilöstömenot vuonna 2011 olivat 21,4 miljoonaa 

euroa. Laskua edelliseen vuoteen oli 221 000 euroa eli 1,0 %. 2010 henkilöstömenot puolestaan 

nousivat 791 000 euroa eli 3,8 % vuoteen 2009 verrattuna. Kululajiryhmittäin tarkasteltuna 

suurin selittäjä vaihtelulle on koulutuskulut, jotka olivat vuonna 2010 poikkeuksellisen suuret, 

noin puoli miljoonaa suuremmat kuin vuosina 2009 ja 2011. Myös tuottavan työajan kulut 

olivat juuri 2010 suurimmillaan. Sen sijaan uusiutumiskulut nousivat noin 360 000 euroa 

vuonna 2011, tasoitti kokonaismenojen muutosta. Kuten taulukoiden 1 ja 2 yhteissummia 

vertailemalla nähdään, sisältää täydennetty henkilöstötuloslaskelma vuonna 2011 miljoonan ja 

vuonna 2010 1,2 miljoonaa euroa kuluja, jotka eivät tule huomioiduksi vanhan mallin 

mukaisissa henkilöstökuluissa. (Sisäinen laskenta)  

Henkilöstömenoissa henkilöä kohden on jakajana käytetty tilinpäätöksessä ilmoitettua kunkin 

vuoden keskiarvoa palveluksessa olleista henkilöistä (taulukko 9). Vuodelle 2011 henkeä 

kohden lasketut kulut laskivat hieman vuosien 2010 ja 2009 tasosta.  

Tuloslaskelmassa kululajien sisältämien palkkakulujen osuus vaihtelee kululajeittain. 

Esimerkiksi harrastuskulut eivät sisällä ollenkaan palkkakuluja, kun taas vuosilomakulut ovat 

kokonaisuudessaan palkkakuluja. Koulutuskulut on esimerkki kululajista, joka sisältää melko 

tasaisesti molempia. Kululajeihin on lisäksi jyvitetty sivukulut kunkin sisältämien 

palkkakulujen suhteessa. Yksityiskohtainen erittely kunkin kululajin sisältämistä palkka- ja 

sivukuluista on esitetty liitteessä 4.  
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Taulukko 11: Fingridin henkilöstötuloslaskelma vuodelle 2011 (sisäinen laskenta) 

(1000€) 
 

2011   2010   2009   

KOKONAISHENKILÖSTÖMENOT 21 365   21 586   20 795   

Henkilöstömenot / henkilö 81   83   83   

Tuottavan työajan kulut 16 079 75,3 % 16 207 75,1 % 16 003 77,0 % 

Normaalin työajan palkat 14 451 
 

14 732 
 

14 707 
 Palkkiot 1 421 

 
1 253 

 
1 097 

 Ylityöpalkat 208 
 

222 
 

199 
                 

Uusiutumiskulut 3 291 15,4 % 2 932 13,6 % 2 860 13,8 % 

Vuosilomakulut 2 810 
 

2 585   2 571 
 Muu palkallinen poissaolo 134 

 
174   76 

 Ilmoituskulut & soveltuvuustestit 137 
 

43   118 
 Työhönopastus 154 

 
73   67 

                 

Kehittämiskulut 1 660 7,8 % 2 136 9,9 % 1 659 8,0 % 

Koulutuskulut 1 308 
 

1 837 
 

1 384 
 Yhteistoiminta (YT, TES) 0,57 

 
3,1 

 
3,2 

 Työsuojelukulut 111 
 

118 
 

112 
 Ehkäisevän työterveyshuollon kulut 14 

 
14 

 
8,1 

 Yhteiset tapahtumat 113 
 

105 
 

93 
 Harrastustoiminta 114 

 
59 

 
58 

                 

Rasittumiskulut 335 1,6 % 310 1,4 % 273 1,3 % 

Sairauspoissaolokulut 292 
 

252 
 

247 
 Korjaavan työterveyshuollon kulut 43 

 
53 

 
26 

 Työtapaturmakulut 0,34 
 

5,0 
 

0 
 Työkyvyttömyyseläkekulut 0 

 
0 

 
0 

 

MUUT MENOT 363 504  367 301  
 

289 610  

Henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista 5,6 %  5,6 %  6,7 %  

LIIKEVOITTO 56 563  74 416  50 780  

 

Palkka- ja sivukulujen tarkastelu erillään on kuitenkin niin ikään mielekästä. Niinpä 

tuloslaskelman yhteyteen on syytä sisällyttää myös nykyisessä tilinpäätöksessä esitetyn 

kaltainen taulukko (ks. taulukko 9), josta käy ilmi palkkakulujen ja sivukulujen summat 

erillisinä. Näin nähdään palkkojen ja palkkioiden sekä sivukulujen kehitys omina erinään, mikä 

ei pelkästään henkilöstötilinpäätöksen tuloslaskelman perusteella ole mahdollista. Taulukossa 

12 on esitetty Fingridin palkat, palkkiot ja sivukulut vuosilta 2009–2011. Alkuperäiseen 

taulukkoon on yhden lisävuoden lisäksi lisätty myös palkkojen ja palkkioiden sekä sivukulujen 



46 

 

osuudet per henkilö. Pieni eroavaisuus on myös muissa henkilösivukuluissa, koska nykyisessä 

kirjanpidossa sivukuluksi luettava lakisääteinen tapaturmavakuutus luetaan 

henkilöstötuloslaskelmassa työsuojelukuluksi ja on siksi vähennetty taulukosta 12. Taulukon 11 

kululajeihin on siis jyvitetty taulukon 12 mukainen summa sivukuluja. 

Taulukko 12: Fingridin palkat, palkkiot ja sivukulut vuosina 2009–2011 (vuosikertomukset 2009–

2011) 

  

2011 2010 2009 

Palkat ja palkkiot 17213 17177 16028 

Palkat ja palkkiot/hlö 65,4 66,1 63,9 

Sivukulut yht. 3068 3150 3725 

Sivukulut/hlö 11,7 12,1 14,8 

 

Eläkekulut 2356 2435 2460 

 
Eläkekulut/hlö 9,0 9,4 9,8 

 

Muut henkilösivukulut 712 715 1265 

 

Muut henkilösivukulut/hlö 2,7 2,8 5,0 

Yhteensä 20281 20327 19753 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Henkilöstö keskimäärin 263 260 251 

 

Palkat ja palkkiot henkilöä kohden nousivat vuonna 2010 selkeästi, mutta laskivat hieman 

seuraavana vuonna (vuosikertomukset 2009–2011). Kahdessa vuodessa nousua on tapahtunut 

yhteensä 2,5 prosenttia. Vastaavan ajan inflaatio oli Tilastokeskuksen (2012) mukaan 4,6 

prosenttia, eli palkkakehitys ei pysynyt aivan inflaation tahdissa. Vuosittain määritettävät 

tulospalkkiot eivät ole aiheuttaneet palkkojen ja palkkioiden kululajiin suurta vuosittaista 

heilahtelua, sillä palkkiot (eriteltyinä taulukossa 11) ovat henkeä kohden kasvaneet tarkastellulla 

kolmen vuoden ajanjaksolla 400–600 euroa vuodessa. Sivukulut henkeä kohden laskivat 

vertailujaksolla tuntuvasti: vuoden 2009 tasosta laskua tapahtui kahdessa vuodessa yli viidennes 

(vuosikertomukset 2009–2010). Osatekijöinä laskuun olivat sekä eläkekulut että muut 

henkilösivukulut. Eläkekulut laskivat tasaisesti sekä 2010 että 2011, mutta muut 

henkilösivukulut lähes puolittuivat vuonna 2010. Muut sivukulut sisältävät sosiaaliturvamaksun, 

ryhmähenkivakuutuksen sekä työttömyysvakuutuksen (sisäinen laskenta).  

Palkkojen ja palkkioiden sekä sivukulujen summa nousi vuodelle 2010 575 000 euroa, ja 

vuodelle 2011 puolestaan laski 46 000 euroa. Kun summia verrataan taulukon 11 

tuloslaskelman kokonaiskulujen muutoksiin (+791 000 ja -221 000), huomataan, että ero on 

selkeä. Ero selittyy palkkakulujen ulkopuolisilla henkilöstökuluilla, jotka eivät näy alkuperäisen 

tilinpäätöksen kaltaisessa, vain palkat, palkkiot ja sivukulut huomioon ottavassa analyysissa. 

Seuraavaksi analysoidaan kukin tuloslaskelman kululajiryhmä erikseen. 
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4.2.3. Tuottavan työajan kulut 

Tuottavan työajan kulut koostuvat Ahosen (1998, 64) mallin mukaisesti 

kokonaishenkilöstömenoista, joista on vähennetty uusiutumiskulut, kehittämiskulut ja 

rasittumiskulut.  Kuluryhmän osuus vastasi vuonna 2011 75 prosenttia henkilöstön 

kokonaiskuluista. 

Normaalin työajan palkat on laskettu vähentämällä nykyisessä tilinpäätöksessä ilmoitetuista 

palkkakuluista uusiutumis-, kehittämis- ja rasittumiskulujen sisältämät palkkakustannukset. 

Laskennan yksinkertaistamiseksi palkkiot ja ylityöpalkat on käsitelty kokonaisuudessaan 

tuottavan työajan kuluina, koska Fingridin raportointijärjestelmä laskee työtuntien kustannukset 

peruspalkkaan perustuen.  Koska normaalin työajan palkat muodostavat tuottavan työajan 

kuluista valtaosan, rakentuu ryhmä käytännössä vähennyslaskun tuloksena, ja eroaa siten muista 

ryhmistä.  Tuottavan työajan kuluryhmän prosenttiosuus kokonaiskuluista riippuu siis muiden 

kuluryhmien laskennan perusteellisuudesta. 

Normaalin työajan palkat vastasivat 90–92 prosenttia tuottavan työajan kuluista. 

Kuukausipalkat määräytyvät Fingridillä toimenkuvan perusteella laadittavan työn 

vaativuusluokituksen sekä työntekijän henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella. 

Vaativuusluokituksen ja palkkauksen periaatteet käydään määräajoin läpi, jolloin jokaiselle 

kerrotaan hänen tehtävänsä vaativuuden arviointitulos. Tasapuolisuuden tukemiseksi kaikille 

tarjotaan myös tilastotietoa oman palkan arvioimiseksi suhteessa vaativuusluokan keskiarvoon. 

Tavoitteena on, että palkat ovat energia-alalla kilpailukykyisellä tasolla. (Henkilöstöraportti 

2009) 

Fingridin palkkiojärjestelmän rakenne on käsitelty yhtiön taustatietojen yhteydessä kappaleessa 

3.2.4. Vuonna 2011 palkkiot vastasivat 8,3 prosenttia palkoista ja palkkioista (sisäinen 

laskenta). Vastaavat osuudet vuosina 2010 ja 2009 olivat 7,3 ja 6,8. Johdon palkoista ja 

palkkioista palkkioiden osuus oli vuonna 2011 18 prosenttia (Vuosikertomus 2011). 

Työntekijöiden tyytyväisyyteen palkkauksen suhteen palataan kappaleessa 4.3.3.  

Ylityöpalkkojen osuus tuottavan työajan kuluista on Fingridillä pieni, mikä johtuu muun muassa 

liukuvan työajan käytöstä. Tehtyjen ylityötuntien analyysin palataan niin ikään 

henkilöstökertomuksen puolella kappaleessa 4.3.1. siltä osin kun nykyisin käytössä olevat 

työkalut sen mahdollistavat. 

4.2.4. Uusiutumiskulut 

Uusiutumiskuluiksi kirjattiin Ahosen (1998, 61) mallin mukaisesti vuosilomakulut, 

rekrytointikulut ja työhönopastus. Fingridin tapaukseen soveltumattomina pois jätettiin 

"pekkaspäivät" sekä vaihtuvuuskuluihin liittyvät sisäisen informaationkulut, laatuvirheet ja 

tuottavuusmenetykset ja tapaturmakustannukset. Kululajiryhmään lisättiin muun palkallisen 

poissaolon kulut, jotka ovat rinnastettavissa lomakuluihin.  
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Uusiutumiskulujen osuus Fingridillä vastasi kokonaiskuluista 15,4 prosenttia vuonna 2011. 

Osuus oli edeltävät kaksi vuotta noin puolitoista prosenttiyksikköä alempana. Nousu selittyy 

ensisijaisesti vuosilomakuluilla, jotka nousivat noin 230 000 euroa vuodelle 2011 edellisten 

vuosien tasosta. (Sisäinen laskenta) 

Muun palkallisen poissaolon kulut yli kaksinkertaistuivat vuonna 2010, mutta laskivat taas lähes 

neljänneksellä vuodelle 2011. Fingridin raportointijärjestelmästä ei saatu suoraan muun 

palkallisen poissaolon kuluja, mutta tuntitiedot olivat jo valmiiksi raportoituina kunkin vuoden 

henkilöstöraportissa. Niinpä muun palkallisen poissaolon suuruus on saatu laskemalla sen osuus 

kokonaistunneista ja olettamalla sille sama keskituntihinta kuin kaikelle palkalliselle työlle. 

Näin saatu luku on siis arvio, mutta Fingridin sisäisen laskennan mukaan riittävän tarkka 

ollakseen käyttökelpoinen.  

Muun palkallisen poissaolon kululajiin kuuluvat lakisääteisenä kertausharjoitukset sekä energia-

alan työehtosopimuksen velvoittamana sairaan lapsen hoitovapaa sekä kolmen kuukauden jakso 

äitiyslomasta ja kuuden päivän jakso isyyslomasta. Äitiys- ja isyyslomista yhtiö saa kuitenkin 

Kelan maksaman osuuden itselleen, jolloin pelkästään palkan ja tuen välinen erotus jää 

maksettavaksi. Kelan palautusta arvio ei ota huomioon. Muu palkallinen poissaolo sisältää myös 

lakisääteisiä vapaita, kuten 50- ja 60-vuotispäivät, vihkimispäivän sekä lähiomaisen 

hautajaispäivän, jotka laista poiketen ovat Fingridillä palkallisia. Lisäksi Fingrid tarjoaa 

palkallisena työsuhde-etuna työajan lyhentämisen tunnilla päivässä puolen vuoden ajan alle 

kolmivuotiaan lapsen hoitamiseksi sekä vuodessa yhden ylimääräisen lomaviikon 60 vuotta 

täyttäneille ja kaksi ylimääräistä lomaviikkoa 63 vuotta täyttäneille. (Fingrid 2009) 

Rekrytointikulut on merkitty tuloslaskelmaan ilmoituskulut ja soveltuvuustestit -nimisenä, 

koska Fingridillä ei ole käytössä työnumeroa, jolle rekrytointiprosessiin käytetyt työtunnit 

voitaisiin erikseen merkitä. Tämä tarkoittaa, että todelliset rekrytointikulut ovat korkeammat 

kuin tuloslaskelmassa esitetyt. Tällä hetkellä yhtiössä ei osata antaa arviota uusien henkilöiden 

palkkaukseen käytetyistä tunneista, koska prosessi vaihtelee tapauskohtaisesti paljon 

(henkilöstöosasto, suull. tieto). Lähtökohtaisesti prosessiin osallistuu vähintään tuleva esimies ja 

yksi henkilöstöosaston edustaja, mutta usein kolmesta neljäänkin henkilöä. Vuonna 2010 

ilmoitus- ja soveltuvuustestikulut laskivat lähes kolmannekseen vuotta aiemmasta (sisäinen 

laskenta), mikä selittyy rekrytointien määrällä, joka laski 15:sta seitsemään samana aikana 

(Henkilöstöraportit 2009, 2010). Vuonna 2011 kulut nousivat taas jyrkästi ylös, vaikka uusia 

työsuhteita solmittiin vain yhdeksän (Henkilöstöraportti 2011). Tämä heijastanee aiempaa 

suurempaa panostusta rekrytointiprosessiin. 

Työhönopastuksen, eli perehdytyksen, kulut lisääntyivät lievästi 2010, mutta peräti 

kaksinkertaistuivat vuodelle 2011. Perehdytystä ei ole merkittävästi lisätty, vaan suurin syy 

jyrkkään kasvuun on parempi aktiivisuus perehdytyksen merkitsemiseen omalle työnumerolleen 

työaikajärjestelmään. Luku on kuitenkin edelleen selkeästi todellisuutta alhaisempi, sillä etenkin 

perehdyttäjät merkitsevät opastukseen käyttämiään tunteja harvoin järjestelmään 

(henkilöstöosasto ja sisäinen laskenta, suull. tieto). Lisäksi osa selkeästi perehdytyksen alle 

kuuluvasta alkuajan koulutuksesta kirjataan tämän hetken käytännön mukaan koulutuskuluihin. 
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Esimerkkinä käytettäköön kesäharjoittelijoille ja muille uusille työntekijöille suunnattua 

Fingridin toiminnan esittelypäivää, jonka yhteydessä vuonna 2012 tutustuttiin sähköaseman 

toimintaan sekä Hämeenlinnan verkkokeskukseen. Ei ole yhtä määritelmää perehdytyksen ja 

koulutuksen erottamiselle, mutta esimerkiksi Työterveyslaitoksella ensimmäisen puolen vuoden 

aikana annettu koulutus merkitään pääsääntöisesti perehdytyksen alle (Ahonen, 1998). Fingridin 

vaihtuvuuskuluihin, eli rekrytointi- ja perehdytyskuluihin, vaikuttaa kirjanpitokäytäntöjen 

lisäksi vaihtuvuus, johon palataan tarkemmin kappaleessa 4.5.2. 

4.2.5. Kehittämiskulut 

Kehittämiskuluihin kuuluvat koulutuksen kulut, yhteistoiminta- ja työsuojelukulut, ehkäisevän 

työterveyshuollon kulut sekä yhteisten tapahtumien ja harrastustoiminnan kulut (Ahonen 1998, 

62). Ne vastasivat vuosina 2009 ja 2011 noin 8 prosenttia henkilöstökuluista. Vuosi 2010 oli 

koulutuskulujen osalta niin poikkeuksellinen, että se nosti kehittämiskulut noin 10 prosenttiin 

henkilöstön kokonaismenoista. Koulutus on suurin erä kehittämiskuluissa vastaten vuonna 2011 

lähes 80 % ryhmän kokonaiskuluista. Jyrkkä ja tilapäinen, peräti kolmanneksen, nousu 

koulutuskuluissa vuonna 2010 selittyy ennen kaikkea Minun strategiani -

työyhteisövalmennuksella. Vuonna 2011 koulutusmenot taas laskivat jopa vuoden 2009 

alapuolelle. Koulutusajan palkat vastasivat vuonna 2009 49 % koulutuksen kokonaissummasta. 

vuosina 2010 ja 2011 vastaava osuus oli 45 %, mikä tarkoittaa, että kouluttajien palkat, 

suunnittelu, tarvikkeet, matkat, majoitus ja muut vastaavat kulut olivat suhteessa korkeampia 

kahtena viime vuonna. Pidemmän seurantajakson puuttuessa trendin jatkuvuutta on vaikea 

arvioida, mutta kehitystä kannattanee seurata. Pelkästään kuluja seuraamalla ei vielä selviä 

koulutuksen laatu tai tuloksellisuus, mutta kulurakenteen tunteminen antaa silti tukea 

koulutuksen strategiselle suunnittelulle. Koulutuksen tuloksellisuuden analysointiin palataan 

kappaleissa 4.3.2. ja 4.3.3. 

Yhteistoimintakulut vastaavat hyvin pientä osaa kehittämiskuluista ja laskivat vuodelle 2011 

entisestään. Syynä laskulle oli kulujen kirjaamisen osittainen lopettaminen, juuri niiden pienen 

osuuden takia (henkilöstöosasto, suull.). Fingridin lakisääteisinä yhteistoimintaeliminä toimivat 

yhteinen kokous ja työsuojelutoimikunta. Yhteinen kokous vastaa yt-sopimustoiminnasta ja 

kokoontuu neljästä viiteen kertaa vuodessa (Henkilöstöraportti 2010). Fingridin toiminnan 

jatkuvan luonteen johdosta yt-kulut pysyvät hyvin alhaisina. 

Työsuojelukulut ovat merkittävästi yhteistoimintakuluja suuremmat, ja ovat pysyneet hyvin 

samansuuruisina viimeiset kolme vuotta. Tämänhetkisessä kirjanpidossa henkilösivukuluksi 

luettava tapaturmavakuutus lasketaan henkilöstötuloslaskelmassa työsuojelukuluksi, sillä sen 

suuruus riippuu osin yhtiön tapaturmatilastosta. Tapaturmavakuutuksen osuus vastaa 

vuosittaisista työsuojelukuluista noin puolta (rahoitus). Työsuojelu koskee koko henkilöstöä ja 

sen tavoitteena on ylläpitää ja edistää terveyttä, turvallisuutta, työkykyä ja henkistä hyvinvointia 

sekä ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja (Henkilöstöraportti 2010). Työsuojelupäällikön 

vetämä toimikunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja lisäksi käytännön työsuojelutyössä 

avustavat työsuojeluvaltuutetut. Toimikunnan laatima työsuojelun toimintaohjelma on laadittu 

pysyväisluonteiseksi yleissuunnitelmaksi työsuojelun toimintalinjojen toteuttamiseksi 
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Fingridissä (Henkilöstöraportti 2007). Työsuojeluorganisaation tulokset näkyvät yhtiön 

alhaisina rasittumiskuluina, joita analysoidaan tarkemmin seuraavassa luvussa.  

Työterveyshuollon kulut on jaettu tuloslaskelmassa kehittämiskulujen ja rasittumiskulujen 

ryhmiin riippuen siitä, onko huolto luonteeltaan ennaltaehkäisevää vai korjaavaa. Jaottelu on 

kirjanpidollisesti helppo toteuttaa, sillä yhtiöt joutuvat tekemään vastaavan jaottelun Kelalle 

joka tapauksessa korvauksia hakiessaan (Työministeriö 2002). Ehkäisevään työterveyshuoltoon 

lasketaan Kelan korvausluokkaan 1 kuuluvat menot. Niiden määrä pysyi vakiona vuosina 2010 

ja 2011, mutta nousi vuodesta 2009 selvästi (sisäinen laskenta). Kulut ovat kuitenkin edelleen 

hyvin pienet suhteessa muihin kehittämiskuluihin, ja vastaavat myös työterveyshuollon 

kokonaiskuluista vain neljännestä. 

Yhteiset tapahtumat sisältää koko henkilöstölle suunnatut henkilöstöpäivät, joita järjestetään 

kolmesti vuodessa, yleensä touko-, syys- ja joulukuussa. Toukokuun urheilupainotteisen päivän 

teemana on henkilöstö, syyskuussa Fingridin syntymäpäivillä käsitellään yhtiön päivitetty 

strategia ja joulukuun pikkujouluissa katsotaan kuluneen vuoden saavutuksia ja tulevan vuoden 

näkymiä. Yhteisten tapahtumien kulut ovat nousseet tasaisen maltillisesti viimeiset kaksi vuotta 

vastaten vuonna 2011 työsuojelu- ja harrastustoimintakulujen tapaan vajaan 7 % osuutta 

kehittämiskuluista.    

Harrastustoimintakulut kaksinkertaistuivat vuodelle 2011 oltuaan ensin vuosina 2009 ja 2010 

samansuuruiset. Kululaji sisältää henkilöstöyhdistys Kehyksen kulut, Fingridin henkilöstöetuna 

hankkimien loma-asuntojen kulut sekä vuodelta 2011 myös uuden hyvinvointiohjelman kulut. 

Harrastustoiminnan kuluihin on tilinpäätöksessä laskettu Kehyksen Fingridiltä vuosittain saama 

tuki, joka vuonna 2011 oli 25 000 euroa, mutta luvussa ei ole mukana yhdistyksen hallituksen 

tekemän työmäärän palkkakustannuksia. Vuoden 2011 loma-asuntojen ylläpitokustannukset 

nousivat neljännen kohteen myötä 25 tuhannesta 41 tuhanteen euroon. Eniten vuoden 2011 

harrastustoiminnan kuluja nosti kuitenkin uusi hyvinvointiohjelma Virtaa riittää, jonka osuus oli 

48 000 euroa. Kuluista noin puolet katetaan vakuutusyhtiö Ilmariselta saadulla tuella, joka on 

otettu huomioon tuloslaskelmassa. Kehyksen toiminnasta, loma-asunnoista ja 

hyvinvointiohjelmasta on kerrottu tarkemmin Fingridin taustatiedoissa kappaleessa 3.2.4. 

(Sisäinen laskenta) 

4.2.6. Rasittumiskulut 

Rasittumiskuluihin kuuluvat sairauspoissaolokulut, korjaavan työterveyshuollon kulut sekä 

työtapaturma- ja työkyvyttömyyseläkekulut (Ahonen 1998, 63). Fingridillä rasittumiskulut 

vastaavat vain 1,6 prosenttia henkilöstön kokonaiskuluista (sisäinen laskenta). Alhainen 

rasittumiskulujen osuus kertoo yleisesti hyvinvoivasta ja terveestä työyhteisöstä. Osuus on 

kuitenkin noussut sekä 2010 että 2011, joten sen kehitystä on syytä pitää silmällä.  

Sairauspoissaolokulut muodostaa valtaosan rasittumiskuluista. Luku on kuitenkin hyvin 

alhainen, sillä sairauspoissaoloprosentti oli ainoastaan 1,9 % teoreettisesta työajasta. Alhaiset 

poissaolokulut kertovat paitsi terveistä työntekijöistä, myös hyvästä työilmapiiristä (Ahonen 
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1998, 107). Korjaavan työterveyshuollon kulut olivat myös alhaiset muodostaen 13 % 

rasittumiskuluista. Tämä viittaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimivan hyvin. 

Työtapaturmakulut ovat niin ikään alhaiset, mikä puolestaan kertoo työsuojelun toimivan hyvin. 

Kulut sisältävät tapaturmista aiheutuneiden poissaolojen palkat ja sairaanhoitokulut. Vuonna 

2009 tapaturmakuluja ei ollut lainkaan, ja vuonna 2011 kulut olivat hyvin pienet. Vuonna 2010 

sattui yksi onnettomuus, josta seurasi useampia poissaolopäiviä. Fingridin edellisestä 

työkyvyttömyyseläketapauksesta on lähes vuosikymmen, mikä myös osaltaan kertoo 

henkilöstön erinomaisesta fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta. 

Fingridin henkilöstön fyysiseen sekä henkiseen hyvinvointiin sekä poissaolo- ja 

työsuojelutilastoihin palataan kappaleessa 4.3.2. 

4.3. Henkilöstökertomus 

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on analysoida Fingridin henkilöstövoimavarojen tilaa ja 

kehitystä. Sekä Ahosen (1998) että Työministeriön (2002) käyttämässä mallissa henkilöstö-

kertomus koostuu henkilöstövahvuudesta, yksilöominaisuuksista ja työyhteisöstä. Fingridin 

henkilöstökertomus seuraa näitä malleja, mutta työyhteisö on jaettu ylätasolla sisäiseen ja 

ulkoiseen työyhteisöön. Jaolla tavoitellaan ulkoisten sidosryhmäsuhteiden tärkeyden tuomista 

selkeämmin esiin. Henkilöstökertomuksen rakenne ala-aiheineen on esitetty kuvassa 12. 

 

Kuva 12: Fingridin henkilöstötilinpäätöksen henkilöstökertomuksen rakenne 
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4.3.1. Henkilöstövahvuus 

Fingridin henkilöstövahvuutta mitataan kolmella ulottuvuudella. Ahosen (1998, 80) mukaisesti 

työsuhde-kappale kertoo, kuinka paljon yhtiössä työskentelee henkilöstöä ja millaisessa 

työsuhteessa he ovat ja työaika-osiossa analysoidaan, mihin työaika käytetään. Mallien 

ulkopuolelta mukaan on valittu toimipaikkakohtainen henkilöstöjakauma osoittamaan 

henkilöstön maantieteellistä jakautumista. 

Työsuhde 

Fingridin henkilöstön määrä on kasvanut hyvin maltillisesti viime vuosina. Taulukossa 13 on 

esitetty henkilöstön määrän kehitys sekä työsuhdetyyppien osuudet vuosina 2009–2011. 

Vuoden 2011 lopussa yhtiön palveluksessa oli 266 henkilöä. Lisäystä on ollut kahden vuoden 

ajan vuosittain vain muutaman henkilön verran. Vuosina 2007–2009 henkilöstön määrä kasvoi 

10–12 henkeä vuosittain. Vakinaisen henkilöstön osuus on Fingridillä korkea, peräti 95 % koko 

henkilöstöstä, eikä osuudessa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Osa-aikaisia vakinaisista on 

vain 2 %. Näihin lukeutuvat osa-aikaeläkeläiset sekä osa-aikaisella hoitovapaalla olevat. 

Fingridille ei ole palkattu vakituista osa-aikaista henkilöstöä. Määräaikaisia on sekä osa-

aikaisina että täysipäiväisinä. Määräaikaisten ryhmää edustavat muun muassa opintojensa 

ohessa työskentelevät sekä lopputyöntekijät. Vakinaisten suuri osuus kertoo Fingridin olevan 

vakaa työnantaja. (Henkilöstöraportit 2007–2011) 

Taulukko 13: Fingridissä vakinaisesti työskentelevien työsuhteet (Henkilöstöraportit 2009-2011) 

Työsuhteet   2011  2010  2009  

 
Työsuhteiden lkm 266 263 260 

 
Vakinaisten osuus 95 % 95 % 94 % 

  
Kokoaikaisten osuus  98 % 98 % 98 % 

  
Osa-aikaisten osuus 2 % 2 % 2 % 

 
Määräaikaisten osuus 5 % 5 % 6 % 

 Henkilötyövuodet 263 260 251 

 

Työaika 

Työajan jakautumista tarkastelemalla saadaan selville, kuinka suuri osa työajasta maksimissaan 

käytetään varsinaiseen työntekoon. Vuosien 2009–2011 teoreettinen työaika on jaettu eri 

pääryhmiin taulukossa 14. Normaaliajalla tehdyn työn osuus on Fingridillä vaihdellut 82 ja 83 

% välillä. Vuosilomiin Fingridillä kuluu noin kymmenes. Koulutukseen käytetty osuus on 

vaihdellut vuosittain paljon. Vuonna 2010 koulutukseen käytettiin 3,7 % työajasta, kun vuotta 

myöhemmin luku oli 2,2 %. Sairauspoissaolot vievät Fingridillä vain vähän työajasta, alle kaksi 

prosenttia vuosittain. Muu palkallinen ja palkaton poissaolo vievät noin 2-2,5 %. On 

huomattava, että taulukon 14 henkilöstövahvuudesta kertovan normaaliajalla tehdyn työn osuus 

ei ole verrannollinen kulurakenteesta kertovan tuloslaskelman tuottavan työajan osuuden 
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kanssa, muun muassa siksi, että tuloslaskelman kokonaismenoissa on mukana paljon muitakin 

kuin palkkakuluja. (Henkilöstöraportit 2009–2011) 

Taulukko 14: Teoreettisen työajan jakautuminen Fingridillä (Henkilöstöraportit 2009-2010,   

rahoitus (ylityö)) 

Työaika   2011  2010  2009  

 
Normaaliajalla tehty työ 83,0 % 82,6 % 82,8 % 

 
Vuosilomat 10,4 % 10,1 % 9,9 % 

 
Koulutus 2,2 % 3,7 % 3,3 % 

 
Sairaus 1,9 % 1,7 % 1,9 % 

 Muu palkallinen poissaolo 0,7 % 0,9 % 0,4 % 

 Muu palkaton poissaolo 1,8 % 1,2 % 1,7 % 

 
Ylityö 0,95 %   

  

Ylityöaika ei kuulu teoreettiseen työaikaan, joten taulukon 14 muut työaikaluokat muodostavat 

100 % ja ylityön osuus on laskettu suhteessa teoreettiseen työaikaan. Luku ylitöistä sisältää 

ainoastaan palkallisena kirjatut ylityötunnit, eli vastaa käytännössä tuloslaskelmassa esitettyjä 

kuluja tuntimääräisinä. (Rahoitus) 

Ylitöiden käyttöä stressin ja työvoiman riittävyyden indikaattorina vaikeuttaa moni tekijä. 

Kuten tuloslaskelman yhteydessä todettiin, ylityötunteja kirjataan työaikajärjestelmään vähän 

yhtiössä valtaosin käytössä olevan liukuvan työajan johdosta. Kirjattujen ylityötuntien lisäksi 

henkilöstöllä on työaikasaldoillansa vaihteleva määrä ylityötunteja. Näiden lisäksi osa 

henkilöstöstä tekee työmatkoilla ja kotoa etäyhteyden avulla työtunteja, jotka eivät kirjaudu 

työaikasaldoon. (Henkilöstöosasto, suull. tieto) 

Taulukon 14 luku ei siis Fingridin tapauksessa toimi alkuperäisen ideansa mukaisesti tehdyn 

ylityömäärän tai henkilöstön riittävyyden indikaattorina. Samasta syystä ylityön suuruus 

suhteessa teoreettiseen työaikaan selvitettiin vain viimeisimmältä vuodelta.  

Parhaiten työntekijöiden kuormitustasoa Fingridillä pystytään seuramaan 

raportointijärjestelmästä, josta saadaan päivä-, viikko- tai kuukausikohtaiset työtunnit henkilö-, 

yksikkö- tai yhtiötasoisesti - siltä osin kun ne järjestelmään on kirjattu. Järjestelmän avulla 

voidaan luoda raportteja, joissa viikko- tai kuukausikohtaiset kuormitusasteet on 

havainnollisesti kuvattu eri värein. Näiden perusteella Fingridiläiset eivät keskimäärin tee 

merkittävästi ylityötunteja (henkilöstöosasto, suull. tieto). Lisäksi kuvaa henkilöstön 

kuormituksesta parantaa Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö -ilmapiiritutkimus, jonka 

tuloksia työstressin osalta tarkastellaan kappaleessa 4.5.2.  

Henkilöstö toimipaikoittain 

Valtaosa Fingridin henkilöstöstä (79 %) työskentelee Helsingin pääkonttorissa. Toiseksi suurin 

toimipiste on Hämeenlinnassa, jossa työskentelee 10 % väestä. Lisäksi toimipisteitä on 

Oulunsalossa, Petäjävedellä, Varkaudessa ja Rovaniemellä. Henkilöstön lukumäärät kussakin 
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toimipisteessä on esitetty taulukossa 15 (Vuosikertomus 2011). Suuruusluokissa ei ole 

tapahtunut viime vuosina muutoksia, mutta alkuvuodesta 2013 Hämeenlinnan henkilöstöstä 

suuri osa siirtyy Helsinkiin valmistuvaan kantaverkkokeskukseen (verkkokeskus, suull. tieto).  

Taulukko 15: Fingridin hekilöstön jakautuminen toimipaikoittain (vuosikertomus 2011) 

Henkilöstö toimipaikoittain 2011 

 
Helsinki 209 

 
Hämeenlinna 26 

 
Oulunsalo 9 

 
Petäjävesi 12 

 
Rovaniemi 1 

 
Varkaus 9 

   

4.3.2. Henkilöstön yksilöominaisuudet 

Yksilöominaisuuksia tarkastellaan Fingridin henkilöstökertomuksessa Ahosen (1998, 87) 

esittämän mallin mukaisesti kolmesta näkökulmasta (kuva 13). Ikä-, sukupuoli- ja 

henkilöstöryhmäjakaumien avulla kerrotaan ensin tilastollista perustietoa henkilöstön 

ominaisuuksista.  

Toinen osa käsittelee osaamista, jonka mittaaminen ja kehittäminen on keskeistä 

asiantuntijayrityksessä. Osaamiseen vaikuttaa henkilön saama peruskoulutus, työkokemus, 

työssä saatava koulutus sekä sosiaaliset kyvyt eli tunneäly (Ahonen 1998, 88). Fingridin 

henkilöstön osaamista analysoidaan näiden alueiden osalta, lukuun ottamatta sosiaalisia kykyjä, 

koska niihin liittyvää materiaalia ei ollut saatavilla. Ahosen (1998, 129) mallista poiketen, tässä 

yhteydessä käsitellään myös sisäinen liikkuvuus, jonka Ahonen on liittänyt työyhteisön 

vaihtuvuuteen. Sisäisellä liikkuvuudella on kuitenkin selkeä vaikutus työkokemukseen sekä 

yksilön ja organisaation oppimiseen, minkä takia sen liittäminen osaksi osaamista on 

perusteltua. Fingridissä on ylempien toimihenkilöiden osalta käytössä tehtävien IPE-

vaativuusluokitus (International Position Evaluation) sekä viisiportainen asiantuntijauramalli, 

joiden avulla pystytään seuraamaan yhtiön kollektiivisen asiantuntijuuden kehittymistä. 

Kolmannessa osassa keskitytään henkilöstön terveyteen, työkykyyn ja hyvinvointiin, jotka ovat 

perusedellytyksiä hyvin toimivalle ja tuottoisalle työyhteisölle. Eri indeksien ja mittareiden 

avulla pyritään tuomaan esille Fingridin henkilöstön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tilaa, 

joka hyvässä kunnossa ollessaan on vahva indikaattori tulevaisuuden tuloksellisuudesta. Tässä 

yhteydessä valittiin käsiteltäviksi myös työstressin mittarit, sillä stressillä on suora yhteys 

työntekijän henkiseen hyvinvointiin. Ahosen (1998, 127) ja Työministeriön malleissa työstressi 

käsitellään työyhteisön yhteydessä, koska stressin taso kertoo myös yleisestä työilmapiiristä. 

Tapaturmatilastojen osalta seurataan Työministeriön (2002) mallia, jossa ne esitetään 

hyvinvointikappaleen jatkeena.  Vaikka tapaturmatilastot käsittelevätkin yksilöominaisuuksien 
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sijaan organisaatiotasoa, niiden sijoittaminen tähän yhteyteen on perusteltua, koska niiden 

vaikutukset liittyvät työterveyteen. 

 

Kuva 13: Fingridin henkilöstökertomuksen yksilöominaisuuksien rakenne 

Ikä-, sukupuoli- ja henkilöstöryhmäjakaumat 

Ikäjakauma Fingridillä on varsin tasainen, kuten kuvan 14 (Vuosikertomus 2011) lähes 

symmetrinen diagrammi osoittaa. Keski-ikä on pysynyt viime vuodet 44 vuodessa. Kuvaajassa 

on mukana vain vakituinen henkilöstö; pieni määräaikainen henkilöstö keskittyy nuoriin 

opiskelijoihin. Henkilöstöryhmittäin tarkasteltuna valtaosa Fingridin henkilöstöstä kuuluu 

ylempiin toimihenkilöihin, joiden osuus vuoden 2011 lopussa oli 91 %. Toimihenkilöihin kuului 

6 % ja johtoon 4 %. (Vuosikertomus 2011) 
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Kuva 14: Fingridin vakituisen henkilöstön ikäjakauma vuoden 2011 lopussa (Vuosikertomus 2011) 

Fingridin sukupuolijakauma on selkeästi miesvoittoinen. Taulukossa 16 esitetty 

sukupuolijakauma osoittaa, että 23 prosenttia henkilöstöstä on naisia. Toimihenkilöt yhtä 

lukuun ottamatta olivat naisia, johtajat taas kaikki miehiä. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon 

kiinnitetään huomiota osana Fingridin vuosittaista tasa-arvosuunnitelmaa. Henkilöstön kokemaa 

tasa-arvon toteutumista tarkastellaan sisäistä työyhteisöä käsittelevässä kappaleessa 3.5.3. 

(Vuosikertomus 2011) 

Taulukko 16: Fingridin vakituisen henkilöstön sukupuolijakauma vuoden 2011 lopussa 

(Vuosikertomus 2011) 

Sukupuolijakauma miehiä naisia 

 
Hallitus 3 2 

 
Johto 8 0 

 
Ylemmät toimihenkilöt 184 44 

 
Toimihenkilöt 1 15 

 
Yhteensä 196 61 

 
Prosenttiosuudet 77 % 23 % 

 

Ikä-, henkilöstöryhmä- ja sukupuolijakaumissa viime vuosina tapahtuneiden hyvin pienten 

muutosten takia valittiin henkilöstökertomuksessa esitettäväksi vain viimeisimmän vuoden 

jakaumat. Esimerkiksi naisten osuus on pysynyt 21 ja 23 prosentin välillä vuodesta 2005 

lähtien. (Henkilöstöraportit 2005–2010, Vuosikertomus 2011). 

Osaaminen 

Henkilöstön koulutusasteen rakenteessa on Fingridillä tapahtunut selkeä muutos. Kuvassa 15 on 

esitetty henkilöstön jakautuminen eri koulutusasteisiin viimeisen kolmen vuoden ajalta. Perus- 

ja keskiasteen tutkinnot ovat vuosittain vähentyneet samalla kuin ylemmän korkeakouluasteen 

tutkinnot ovat lisääntyneet selkeästi. Alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen 

välillä on myös havaittavissa suuntaus kohti ylempiä tutkintoja. (Henkilöstöraportit 2009-2011) 

9% 

29% 

29% 

24% 

9% 

Ikäjakauma 

alle 29 v. 

30−39 v. 

40−49 v. 

50−59 v. 

60−69 v. 

Keski-ikä 44 vuotta 
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Muutos on sitäkin selkeämpi, kun kehitystä tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Vuonna 2005 

12 % henkilöstöstä oli saanut perus- tai keskiasteen ja 20 % alimman korkea-asteen 

koulutuksen. Vastaavat osuudet vuonna 2011 olivat 8 % ja 16 %. Vuonna 2005 alemman 

korkeakoulututkinnon suorittaneita taas oli 38 % ja ylemmän 29 %, kun vuonna 2011 vastaavat 

osuudet olivat 36 % ja 38 %. Tutkijakoulutuksen saaneiden, eli lisensiaatti- tai tohtoritutkinnon 

suorittaneiden osuus on sen sijaan pysynyt tasaisena viime vuodet. (Henkilöstöraportit 2009-

2011) 

 

 

Kuva 15: Fingridin vakituisen henkilöstön koulutusaste vuosina 2009–2011 (Henkilöstöraportit 

2009–2011) 

Koko henkilöstön laskennalliset koulutusvuodet saadaan, kun määritetään kunkin 

koulutusasteen suorittamisen ohjepituus ja kerrotaan se kyseisen tutkinnon suorittaneiden 

lukumäärällä (Ahonen 1998, 94). Kunkin tutkinnon ohjepituudet sekä koulutusvuosien summa 

ja keskiarvo vuosittain viimeisen kolmen vuoden ajalta on esitettytaulukossa 17. Tunnuslukujen 

haasteena ovat jaottelussa samaan luokkaan kuuluvien tutkintojen eripituiset ohjeajat. Perus- ja 

keskiasteen luokka sisältää sekä vain peruskoulun käyneet (9 v.) että toisen asteen tutkinnon, eli 

ammattikoulun (11–12 v.) tai lukion (12 v.) suorittaneet. Koska vain peruskoulun käyneitä on 

vain pieni osuus, valittiin pituudeksi 12 vuotta. Alin korkea-aste sisältää teknikko- tai 

merkonomi-tason tai vastaavan tutkinnon, eli vanhan opistoasteen tutkinnot. Alempi 

korkeakouluaste sisältää entisen insinööri- ja nykyisen AMK-insinööritason, jotka ovat 

nelivuotisia tutkintoja. Koska ne kuitenkin rinnastetaan yliopiston kolmivuotiseen 
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kandidaatintutkintoon, on yhteispituudeksi valittu 15 vuotta (12+3 vuotta). Ylempi 

korkeakouluaste sisältää diplomi-insinööri- ja tekniikan maisterin tutkinnot, sekä muut 

viisivuotiset korkeakoulu- ja yliopistotutkinnot. Tutkijakoulutus sisältää sekä lisensiaatti- että 

tohtoritutkinnot, jotka ohjepituuksiltaan ovat kaksi- ja nelivuotisia. Koska luokkaan kuuluu 

Fingridillä molempia tutkintoja, valittiin pituudeksi 20 vuotta (17+3 vuotta). Laskennallisten 

tutkintovuosien keskiarvo on noussut vuoden 2009 14,9:stä 15,2:een vuonna 2011.  

Taulukko 17: Fingridin vakituisen henkilöstön laskennalliset koulutusvuodet 

 Tutkinnon 
pituus 

Laskennalliset 
tutkintovuodet 

2009 

Laskennalliset 
tutkintovuodet 

2010 

Laskennalliset 
tutkintovuodet 

2011    

Perus- ja keskiaste 12 324 252 240 

Alin korkea-aste 12 516 516 480 

Alempi korkeakouluaste 15 1320 1305 1365 

Ylempi korkeakouluaste 17 1377 1547 1615 

Tutkijakoulutus 20 120 140 120 

Yhteensä 
 

3657 3760 3820 

Keskimäärin 
 

14,9 15,1 15,2 
 

Fingrid myös tukee yhtiön tarpeisiin sopivaa pidempiaikaista täydennyskoulutusta. 

Voimassaolevien täydennyskoulutussopimusten lukumäärä on vaihdellut viime vuosina kahden 

(2008) ja kahdeksan välillä (2005). (Henkilöstöraportit 2005–2011) 

Muodollinen koulutus antaa hyvän pohjan työuralle ja työssä oppimiselle, mutta on selvää, että 

keskeinen osa henkilöstön osaamisesta tulee työkokemuksen kautta, kuten kirjallisuus osiossa 

todettiin (Ahonen 1998, 94). Alallaoloaika kertoo, kuinka monta vuotta henkilö on ollut 

työelämässä nykyistä työtehtävää vastaavalla alalla. Fingridin tapauksessa kyse ei siis ole aina 

energia-alasta, vaan esimerkiksi talouspuolella mitataan työkokemusta taloushallinnosta. 

Alallaoloaika tallennetaan Fingridin henkilötietojärjestelmään vakituisen henkilöstön osalta, 

mutta sitä ei pystytä laskemaan järjestelmästä takautuvasti. Toukokuun 2012 tilanteen mukaan 

fingridiläisillä oli alaltaan keskimäärin 19,4 vuotta työkokemusta. Tiedot kokemuksesta puuttui 

noin 10 prosentilta. Luku kertoo Fingridin henkilöstön olevan keskimäärin kokenutta. 

(Henkilöstöosasto) 

Sisäinen liikkuvuus, eli työntekijän työtehtävän vaihtuminen organisaation sisällä, on tehokas 

menetelmä osaamisen kasvattamisessa. Kun työntekijä siirtyy työtehtävästä toiseen, joutuu hän 

omaksumaan uusia toimintatapoja ja paljon uutta tietoa. Osaamisesta tulee huomattavasti laaja-

alaisempaa ja samalla työmotivaatio pysyy korkealla. Sisäisen liikkuvuuden hyödyt ulottuvat 

kuitenkin henkilökohtaista tasoa pidemmälle. Paitsi että työntekijän mukana siirtyy osaamista 

organisaatiossa paikasta toiseen, kokonaisvaltaisemman kuvan saaminen yrityksen toiminnasta 

auttaa ymmärtämään tiedon siirtymisen ja yhdistelemisen tärkeyttä. Tämä johtaa lopulta 

toimintatapojen muuttumiseen, ja organisaation oppiminen kehittyy. Fingridillä toimenkuvaansa 

vaihtoi vuonna 2011 1,2 % henkilöstöstä (hallintohenkilöstö). Vuotta aikaisemmin osuus oli 1,6 
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%. Nämä luvut tarkoittavat, että vuosikymmenessä vain noin joka seitsemäs vaihtaa tehtävästä 

toiseen.  

Työn ohessa tapahtuvalla koulutuksella tuetaan jatkuvaa oppimista. Koulutuksen määrä kuvaa 

osaltaan, kuinka tärkeäksi yhtiö näkee henkilöstönsä tietojen ja taitojen kehittämisen ja ajan 

tasalla pitämisen. Kuvassa 16 on esitetty Fingridin vakinaisen henkilöstön koulutustunnit 

keskimäärin henkeä kohden kolmen vuoden vertailujaksolla (Vuosikertomukset 2009–2011). 

Vuonna 2011 koulutusta oli 57 tuntia per henkilö, mikä on kymmenen tuntia vähemmän kuin 

vuonna 2010, ja kaksi tuntia vähemmän kuin 2009. Koulutustunnit ovat kuitenkin pidemmällä 

aikavälillä olleet selkeässä nousussa. Vuonna 2011 kokonaiskoulutustunteja oli noin 55 % 

enemmän kuin 2007, 75 % enemmän kuin 2005 ja 130 % enemmän kuin 2002 

(Henkilöstöraportit 2002–2011). Henkilöstön lukumäärä sen sijaan kasvoi vuodesta 2002 vain 

25 %.  

 

 

Kuva 16: Fingridin vakituisen henkilöstön keskimääräiset koulutustunnit henkilöä kohden 2009-

2011 (Vuosikertomukset 2009-2011) 

Fingridissä ylempien toimihenkilöiden tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytetään 

henkilöstökonsultointiyritys Mercerin IPE-luokitusta (International Position Evaluation). 

Luokituksen vaativuustasot Fingridillä ovat 48–58. IPE-luokituksen keskiarvo sekä ylempien 

toimihenkilöiden lukumäärä on esitetty taulukossa 18. Keskiarvo on pysynyt viimeiset kolme 

vuotta samalla tasolla, mutta ylempien toimihenkilöiden määrä on hieman kasvanut. 

Keskiarvoon vaikuttavat henkilöstön vaihtuvuuden ja uralla kehittymisen aiheuttamat 

muutokset. (Henkilöstöosasto) 
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Taulukko 18: Fingridin ylempien toimihenkilöiden IPE-vaativuusluokituksien keskiarvo sekä 

ylempien toimihenkilöiden lukumäärä (henkilöstöosasto) 

IPE-luokitus 2010 2011 2012 

 Keskiarvo 52,2 52,2 52,2 
  Henkilömäärä 226 227 231 

  

Fingridissä on käytössä viisiportainen asiantuntijauramalli, jonka tasoja ovat suunnittelija, 

asiantuntija, erikoisasiantuntija, vanhempi asiantuntija ja johtava asiantuntija. Asiantuntijatasot 

ja tehtävien vaativuusluokat kytkeytyvät siten, että esimerkiksi suunnittelijan tehtävä on 

tavallisesti IPE-luokaltaan 48–49. Tämän luokittelun mukaisesti kuvassa 17 on esitetty eri 

vaativuusluokkien jakaumat ja niiden kehittyminen kolmen viime vuoden aikana. Kunkin 

vaativuusluokan alapuolella on esitetty vastaava asiantuntijanimike. (Henkilöstöosasto) 

 

 

Kuva 17: Ylempien toimihenkilöiden jakautuminen eri vaativuusluokkiin vuosina 2010–2012 

(henkilöstöosasto) 

 

Terveys, työkyky & hyvinvointi 

Diacor Terveyspalvelut Oy tekee lakisääteisten määräaikaistarkastuksien yhteydessä 

voimavarakartoituksen, jonka tuloksia vuosilta 2009 ja 2010 on esitelty kuvassa 18. Kuvan 

indeksit on koottu henkilöstöraportissa esitetyistä seitsemästä Diacorin raportoimasta mittarista, 

millä on saavutettu helpommin hahmotettava kuva voimavarakartoituksen tuloksista. Vuonna 

2009 määräaikaistarkastuksiin osallistui 44 fingridiläistä ja vuotta myöhemmin määrä oli 38. 

Vertailuarvona on käytetty Diacorin tietokannan Suomen keskiarvoa, joka perustuu noin 5800 

vastaukseen. (Henkilöstöraportit 2009, 2010) 
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Kuva 18: Fingridin työkyky-, terveys- ja hyvinvointi-indeksit perustuen Diacor Terveyspalvelut 

Oy:n tekemään kyselyyn määräaikaistarkastuksiin osallistuneille, vertailuarvona Suomen 

keskiarvo (Henkilöstöraportit 2009, 2010) 

Työkykyindeksi perustuu suoraan aineistossa olleeseen työkyvyn mittariin. Fingridin tulos 

vuonna 2009 oli vertailuarvoa parempi, mutta parani vielä selkeästi vuodelle 2010, jolloin peräti 

97 % osallistujista työkyky arvioitiin erinomaiseksi. Vastaava vertailuosuus oli 76 %. 

Terveysindeksi koostettiin liikunnan, painon, kivun sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien 

mittareista. Terveysindeksi pysyi vuonna 2010 edeltävän vuoden tasolla ja oli molempina 

vuosina selkeästi vertailuarvoa parempi. Esimerkiksi heikentyneen terveysindeksin osuus 

Fingridillä oli 6 % Suomen keskiarvon ollessa 16 %. Hyvinvointi-indeksi koostettiin Diacorin 

mielialan ja vireystilan mittareista. Fingridin tulos vuonna 2009 oli vain aavistuksen 

vertailuarvoa parempi, mutta parani selkeästi vuodelle 2010, jolloin 85 %:lla hyvinvointi-

indeksi arvioitiin erinomaiseksi ja heikentyneiden osuus tippui nollaan. Vastaavasti 

vertailuarvossa erinomaisia oli 70 % ja heikentyneitä 6 %. Vuonna 2011 Diacorin tuloksista ei 

enää laadittu yhteenvetoa henkilöstöraporttiin. (Henkilöstöraportit 2009–2011) 

Lisäulottuvuuden työntekijöiden hyvinvointiin antavat työstressin ja työnilon mittarit. Kuvassa 

19 esitetyt kuvaajat perustuvat Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö -tutkimukseen, joka 

toteutetaan vuosittain Fingridillä. Työstressin kohdalla kuvaajan pienet arvot tarkoittavat 

alhaista stressiä. Stressitaso on noussut vuoden 2009 tasosta, mutta on edelleen alempana kuin 

asiantuntijaorganisaatioiden vertailuarvo. Työuupumuksen aikaisena indikaattorina työstressin 

nousua on syytä pitää silmällä. Työnilo on tutkimuksen perusteella pysynyt samalla tasolla 

vuosina 2009–2011 ja aavistuksen vertailuarvoa korkeammalla. (TTL 2009–2011) 
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Kuva 19: Fingridiläisten työstressi ja työnilo vuosina 2009–2011 verrattuna asiantuntijayritysten 

keskiarvoon vuosina 2008–2009 (TTL 2009–2011) 

Tukimuotoihin, joilla Fingrid edistää henkilöstönsä henkistä ja fyysistä hyvinvointia, palataan 

sisäisen työyhteisön analyysin yhteydessä. Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat 

yhtiölle aiheutuvia käytännön kuluja, joihin edellä mainittujen terveyden ja hyvinvoinnin 

mittareiden suoritustaso, sekä osaltaan hyvinvointiohjelmat ja yhtiön tarjoamat virike-edut, 

vaikuttavat. Kuten jokaisen viiden mittarin keskiarvoa paremman tuloksen perusteella voi 

olettaa, Fingridin sairauspoissaolot ovat hyvin alhaiset. Taulukossa 19 on esitetty sairaudesta 

johtuvien poissaolojen osuus teoreettisesta työajasta ja poissaolopäivien keskiarvo henkeä 

kohden vuosina 2009–2011 (Henkilöstöraportit 2009–2011). Lisäksi taulukossa on ilmoitettu 

työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä, joka Fingridillä on ollut useita vuosia nolla 

(henkilöstöosasto, suullinen tieto). 

 
Taulukko 19: Fingridin sairauspoissaolot sekä työkyvyttömyyseläkkeet 2009-2011 

(Henkilöstöraportit 2009-2011, henkilöstöosasto (työkyvyttömyyseläkkeet)) 

Sairauspoissaolot 2011 2010  2009 

 
Poissaoloprosentti (teor. työajasta) 1,9 % 1,7 % 1,9 % 

 
Poissaolopäiviä/hlö 4,8 4,1 4,7 

 Työkyvyttömyyseläkkeet 0 0 0 
 

Taulukossa 20 esitetään yhtiön tapaturmatilastot vuosilta 2009–2011 (Henkilöstöraportit 2009–

2011). Työtapaturmia on hyvin vähän, koska Fingridin työntekijät eivät tee suorittavaa 

käytännön työtä vaan se teetetään alihankintana. Poissaoloon johtaneita työtapaturmia oli 

kolmen vuoden aikana ainoastaan yksi, ja kaikista työtapaturmista laskettava tapaturmataajuus 

miljoonaa työtuntia kohden on pysynyt 13 ja 20 välissä. Työhön liittyviä kuoleman tapauksia tai 

ammattitauteja Fingridillä ei ole ollut (henkilöstöosasto, suull. tieto).  
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Taulukko 20: Fingridin tapaturmatilastot vuosilta 2009–2011 (Henkilöstöraportit 2009–2011) 

Tapaturmatilastot 2011 2010 2009 

 
Poissaoloon johtaneita työtapaturmia 0 1 0 

 
Poissaolopäiviä 0 11 0 

 
Ei poissaoloa aiheuttaneita työtapaturmia 8 7 5 

 
Tapaturmataajuus/miljoonaa työtuntia 20 20 13 

 
Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 0 0 

 

4.3.3. Sisäinen työyhteisö 

Henkilöstön muodostaman sisäisen työyhteisön - tai yhtiön kulttuurin - analyysi jaetaan 

Fingridin henkilöstökertomusehdotuksessa kuvan 20 mukaisesti viiteen osa-alueeseen. 

 

 

Kuva 20: Fingridin henkilöstökertomuksen sisäisen työyhteisön rakenne 

Vaihtuvuus on olennainen osa sisäisen työyhteisön analyysia sekä Ahosen (1998, 129) että 

Työministeriön (2002) malleissa. Vaihtuvuus liittyy kiinteästi osaamiseen, sillä vaihtuvuuden 

myötä organisaatio saa ja menettää osaamista. Kyse on kuitenkin organisaatiotason ilmiöstä, 

minkä takia vaihtuvuus käsitellään yksilöominaisuuksien osaamisen sijaan sisäisen työyhteisön 
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yhteydessä. Vaihtuvuuden analyysissa kerrotaan tilastotietoon perustuen kuinka paljon Fingrid 

saa työyhteisöä uudistavaa uutta työvoimaa ja toisaalta indikoi kuinka paljon se menettää 

osaamista kokeneen henkilöstön poistuessa.  

Organisaation toimintatapoja tarkastellaan kuuden tekijän avulla, jotka perustuvat lähinnä 

Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö -tutkimukseen (TTL 2010–2012). Nämä tekijät ovat 

päämäärätietoisuus, työn mielekkyys, johtaminen, yksiköt ja tiimit, tiedon liikkuvuus sekä 

innovatiivisuus. Ilmapiiri koostuu uskottavuuden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden ja tasa-

arvon, ylpeyden sekä yhteishengen ulottuvuuksista, ja perustuu Great Place to Work -

tutkimukseen (GPW 2012). Henkilöstösosiaalisen toiminnan kuvauksessa tuodaan esille 

Fingridin toiminta henkilöstönsä hyvinvoinnin ja virikkeellisen vapaa-ajan edistämiseksi. 

Yleinen työtyytyväisyys sisältää Parempi Työyhteisö ja Great Place to Work -tutkimuksissa 

Fingridin saamat yleisarvosanat työnantajana. 

Vaihtuvuus 

Osaamineen liittyy henkilöstön vaihtuvuuteen, sillä henkilöstön poistuessa yhtiö menettää 

osaamista. Lisäksi uusien työntekijöiden palkkaus lähteneiden tilalle on aikaa ja paljon työtä 

vaativa prosessi. Toisaalta terve vaihtuvuus pitää yllä yhtiön uusiutumista tuomalla taloon uutta 

energiaa ja uusia ajatusmalleja. Taulukossa 21 on esitetty Fingridin vaihtuvuuden tunnuslukuja.  

Taulukko 21: Vaihtuvuuden tunnuslukuja Fingridillä vuosina 2009–2011 (henkilöstöosasto (rivit 

1,4), hallintohenkilöstö (rivi 6), Henkilöstöraportit 2009–2011 (rivit 2,3,5)) 

Vaihtuvuus 2011 2010 2009 

 
Keskim. työsuhteen pituus (v.) 13,6   

 

 
Uusia vakituisia työsuhteita 9 7 15 

 
Yhtiöstä eronneita 5 1 2 

 
Irtisanottuja 0 0 0 

 
Eläkkeelle jääneitä 2 3 6 

 
Keskim. eläköitymisikä 64 63 62 

 
Tulovaihtuvuus 3,6 % 2,8 % 6,1 % 

 
Lähtövaihtuvuus 2,8 % 1,6 % 3,3 % 

 

Vakituisessa työsuhteessa olevien keskimääräinen työsuhteen pituus on 13,6 vuotta 

(toukokuussa 2012, henkilöstöosasto). Arvo on laskettu henkilötietojärjestelmästä ja siihen 

liittyy sama ongelma kuin alallaoloaikaan, eli arvoa ei pystytä laskemaan järjestelmästä 

takautuvasti. Uusia työntekijöitä palkattiin vuonna 2011 yhdeksän ja vuotta aikaisemmin 7. 

Tulovaihtuvuudeksi tulee näin ollen vastaavasti 3,6 % ja 2,8 %. Vuonna 2009 uusia työsuhteita 

solmittiin peräti 15, mikä selittyy samana ja edellisvuonna eläkkeelle jääneiden suuremmalla 

määrällä. Määrä vastasi samana vuonna 6,1 prosenttia vakituisesta henkilöstöstä. 

(Henkilöstöraportit 2009–2011) 

Poistuminen voi tapahtua eroamisen, irtisanotuksi tulemisen tai eläkkeelle jäämisen kautta. 

Jälkimmäisin on luonnollista vaihtuvuutta, johon yhtiö ei voi vaikuttaa itse. Irtisanomisia 
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pystytään sen sijaan vähentämään keskittymällä rekrytointiin ja eroamisia sitouttamalla 

henkilöstöä paremmin. Suurimmasta osuudesta ovat ennen vuotta 2011 vastanneet eläkkeelle 

jääneet, joiden määrä on kuitenkin taittunut laskuun. Vuosina 2006–2008 eläkkeelle jäi 

vuosittain 7-10 henkilöä, mutta 2011 enää kaksi (Henkilöstöraportit 2006–2011). 

Keskimääräinen eläköitymisikä on noussut vuoden 2009 62:sta 64:een vuonna 2011. 

Eronneiden määrä on vaihdellut viime vuosina melko paljon, sillä vuonna 2008 yhtiöstä erosi 

10 henkeä, mutta 2010 vain yksi (Henkilöstöraportit 2008–2010). Tarkastelujakson aikana 

Fingridistä ei ole irtisanottu työntekijöitä (henkilöstöosasto, suull.). Näin ollen 

kokonaislähtövaihtuvuus on pysynyt viime vuodet alhaisella tasolla ollen 2,8 % vuonna 2011. 

Tulo- ja lähtövaihtuvuuden erotus vastaa henkilöstön kasvuprosenttia, joka Fingridillä on ollut 

hyvin maltillinen. 

Organisaation toimintatavat 

Organisaation toimintatapojen analyysi perustuu TTL:n Parempi Työyhteisö -tutkimukseen 

(TTL 2010–2012), jota on palkkauksen ja yleisen työtyytyväisyyden suhteen täydennetty Great 

Place to Work -tutkimuksella (GPW 2012). Kuudesta osa-alueesta koostuva kokonaisuus 

käsittää mittarit päämäärätietoisuudelle, työn mielekkyydelle, johtamiselle, yksiköille ja 

tiimeille, kommunikaatiokanaville ja innovatiivisuudelle. 

Henkilöstön päämäärätietoisuutta voidaan mitata tavoitteiden tunnistamisen, 

kehityskeskustelujen hyödyllisyyden ja kehityskeskustelujen lukumäärän avulla. Kuvassa 21 on 

esitetty näiden mittareiden kehitys viime vuosien ajalta. Vertailuarvona on käytetty, kuten 

kaikissa Parempi Työyhteisö -tutkimukseen perustuvissa mittareissa, asiantuntija-

organisaatioiden keskiarvoa vuosilta 2009–2010 (ks. 3.3. Henkilöstötilinpäätöksen aineisto). 

Tavoitteiden tunnistaminen koostuu oman työn, työryhmän, sekä koko organisaation tehtävien 

ja tavoitteiden tunnistamisesta. Mittarin taso on organisaation toimintatapojen mittareista 

kaikkein korkein keskiarvon ollessa peräti 4,5 vuosina 2011 ja 2012 (asteikolla 0-5). Myös 

vertailuarvo oli mittareiden korkein, mutta jäi selkeät neljä kymmenystä Fingridin tasoa 

alemmaksi. Kehityskeskustelujen hyödyllisyys työn kannalta koettiin huomattavasti tavoitteiden 

tunnistamista heikommaksi keskiarvon jäädessä 3,2:een. Vuodesta 2009 tapahtunut kahden 

kymmenyksen nousu kuitenkin nosti arvon niukasti vertailuarvon yläpuolelle. (TTL 2010–

2012) 
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Kuva 21: Tavoitteiden tunnistaminen sekä kehityskeskustelujen hyödyllisyys ja lukumäärä 

päämäärätietoisuuden mittareina 

Kehityskeskustelujen lukumäärällä mitattuna Fingridin kehitys on sen sijaan ollut tasaisen 

vahvaa, kuten taulukosta 22 nähdään. Vuonna 2012 käytiin keskimäärin 1,72 kehityskeskustelua 

henkilöä kohden, kun kaksi vuotta aikaisemmin keskiarvo oli 1,43 (TTL 2010–2012). Nousu on 

jatkunut myös pidempään, sillä vuonna 2008 luku oli vain 1,1 (TTL 2008). Nykyisin Fingridissä 

on tavoitteena käydä kehityskeskustelut kaikkien vakituisten työntekijöiden kanssa kaksi kertaa 

vuodessa (henkilöstöosasto, suull.). 

Taulukko 22: Henkilökohtaisten kehityskeskustelujen lukumäärän kehitys vuosina 2010–2012 sekä 

vertailuarvo, yksikkönä kappaletta per henki keskimäärin (laskettu TTL 2010–2012 pohjalta) 

Päämäärätietoisuus 2012 2011 2010 Vertailuarvo 

 
Kehityskeskustelujen lkm. vuodessa 1,72 1,65 1,43 1,07 

 

Työn mielekkyyttä analysoitaessa voidaan mittareina käyttää kehittymis- ja (omaan työhön 

liittyviä) vaikutusmahdollisuuksia sekä tyytyväisyyttä palkkaukseen. Parempi Työyhteisö -

tutkimuksen perustella Fingridin henkilöstön kokemat kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

ovat pysyneet samalla, aavistuksen vertailuarvoa korkeammalla tasolla viimeiset kolme vuotta 

(kuva 22). (TTL 2010–2012) 
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Kuva 22: Työn mielekkyys analysoituna kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien (TTL 2010–2012) 

sekä palkkauksen tyydyttävyyden (GPW 2012) perusteella 

Fingridiläisten tyytyväisyyttä palkkaukseen voidaan seurata Great Place to Work -

tutkimuksen avulla, sillä kaksi väittämää oikeudenmukaisuuden alla olevasta 

yhdenvertaisuuden alakokonaisuudesta koskee palkkausta. Kuvan 22 alemmassa 

diagrammissa on kuvattu Fingridin tulos väittämän "Täällä saa oikeudenmukaisen 

korvauksen tekemästään työstä" osalta vuosina 2004 ja 2012. Kahdeksan vuoden aikana 

tulos nousi 5 prosenttiyksikköä ja oli vuonna 2012 niin ikään 5 prosenttiyksikköä 

vertailuarvoa ylempänä. Vuoden 2012 tutkimus sisälsi myös väittämän "Saan mielestäni 

oikeudenmukaisen osuuden organisaation taloudellisesta menestyksestä", josta Fingrid sai 

57 prosentin tuloksen. Sitä ei kuitenkaan vertailtavuuden puuttuessa vielä otettu huomioon 

palkkauksen tyytyväisyyttä laskettaessa. (GPW 2012) 

Johtamiskulttuuri on olennainen osa sisäistä työyhteisöä. Kuvassa 23 on esitetty 

johtamistoiminnan mittarit perustuen Parempi Työyhteisö -tutkimukseen. Esimiehen ja 

ylimmän johdon toiminta on eritelty yksityiskohtaisemman kuvan saamiseksi. Esimiehen 

toiminnan arvosana on noussut vertailujaksolla vuosittain (korkeasta 4,1 lähtöarvosta 
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huolimatta) ja oli vuonna 2012 selkeät 0,5 yksikköä vertailuarvoa korkeammalla. 

Vertailuarvojen perusteella nähdään, että johdon toiminnan arvosana on yhtiöissä 

keskimäärin selvästi esimiehen toimintaa alempana. Fingridin kohdalla ero on kuitenkin 

keskimääräistä pienempi, minkä johdosta johdon toiminnan arvosana on peräti 0,7 yksikköä 

vertailuarvon yläpuolella vuonna 2012. (TTL 2010–2012) 

 

Kuva 23: Fingridin johtamiskulttuurin mittari jaettuna esimiehen ja ylimmän johdon toimintaan 

(TTL 2010–2012) 

Yksiköiden sisäinen toimivuus ja yksiköiden välinen yhteistyö ovat niin ikään 

Työterveyslaitoksen tutkimuksen yhteenvedon aihekokonaisuuksia ja soveltuvat siten hyvin 

työyhteisön toimintatapojen analyysiin. Kuvasta 24 nähdään, että yksiköiden toimivuus on 

saavuttanut neljän pisteen rajan ja on selkeät 0,4 yksikköä vertailuarvoa korkeammalla. 

Yksiköiden välinen yhteistyö on aavistuksen alempana, mutta nousu ylöspäin on sen sijaan ollut 

nopeampaa. Vuonna 2012 vertailuarvo oli jo 0,6 yksikköä Fingridin tulosta alempana. (TTL 

2010–2012) 
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Kuva 24: Yksiköiden toimivuus ja yksiköiden välinen yhteistyö organisaation toimintatapojen 

mittarina (TTL 2010–2012) 

Tiedon liikkuvuus on olennainen osa sisäisen työyhteisön toimintatapoja. Parempi Työyhteisö -

tutkimuksen yhteenvetoraportissa sitä ei kuitenkaan raportoida omana aihekokonaisuutena, 

vaikka yksittäiset kysymykset muissa kokonaisuuksissa sitä mittaavatkin. 

Kommunikaatiokanaville saatiin muodostettua oma mittari yhdistämällä tiedon liikkuvuuden 

kysymykset esimiehen ja johdon toiminnan, yksikön toimivuuden sekä yksiköiden välisen 

yhteistyön kokonaisuuksista. Jokaisessa aihealueessa on yksi tiedon liikkuvuutta koskeva 

kysymys. Kuvassa 25 esitettyä kommunikaatiokanavien mittaria laskettaessa on näistä 

jokaiselle annettu 25 % painoarvo. Näin ollen Fingridin henkilöstötilinpäätökseen laadittu 

mittari koostuu tasapainoisesti esimiehen ja alaisen välisestä, johdon ja henkilöstön välisestä, 

yksiköiden sisäisestä sekä yksiköiden välisestä tiedon liikkuvuudesta. Arvosana on noussut 

hienoisesti ja oli vuonna 2012 0,6 yksikköä vertailuarvoa korkeammalla. (TTL 2010–2012) 
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Kuva 25: Kommunikaatiokanavien mittari perustuu tiedon liikkuvuuteen yksiköiden sisällä, 

yksiköiden välillä, esimiehen ja alaisen välillä sekä johdon ja henkilöstön välillä 

Innovatiivisuus on erityisen tärkeää asiantuntijaorganisaatiossa. Työnsä puolesta noin 

neljännes fingridiläisistä osallistuu tutkimus- ja kehitystoimintaan (Henkilöstöraportti 

2011). Käyttökelpoinen mittari innovatiivisuudelle saadaan Parempi Työyhteisö -

tutkimuksen "yksikön kehittämisaktiivisuus" -kokonaisuudesta, joka kertoo innovatiivisesta 

ilmapiiristä. Tällä sektorilla Fingrid on kehittynyt nopeasti viimeisen kolmen vuoden aikana 

(kuva 26). Asiantuntijaorganisaatioiden vertailuarvo on 0,4 yksikköä vuoden 2012 tulosta 

alempana. (TTL 2010–2012) 

 

Kuva 26: Innovatiivisuuden mittari perustuen Parempi Työyhteisö -tutkimuksen "yksikön 

kehittämisaktiivisuus" -osa-alueeseen (TTL 2010–2012) 

Toisena innovatiivisuuden mittarina voidaan käyttää Fingridin sisäisestä ideatoiminnasta 

saatujen aloitteiden lukumääriä, jotka on esitetty taulukossa 23 (ideapankki). Ideapankin 
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toimintaa uudistettiin vuonna 2009 helppokäyttöisemmäksi (Henkilöstöraportti 2009). Syksyllä 

2011 otettiin yrityksessä kokeilukäyttöön uusi ideoiden hallintaohjelmisto (Henkilöstöraportti 

2011), jonka kautta saadut aloitteet ovat mukana taulukon luvuissa. Uuden ohjelmiston vaikutus 

näkyy aloitteiden selkeästi kasvaneena määränä vuonna 2011.  

Taulukko 23: Ideatoiminnasta saatujen aloitteiden lukumäärä vuosina 2009–2011 (ideapankki) 

Innovatiivisuus 2011 2010 2009 

 
Ideatoiminnasta saatuja aloitteita 39 17 21 

 

Ilmapiiri 

Great Place to Work -tutkimus (GPW 2012) tarjoaa mahdollisuuden sisäisen työyhteisön 

ilmapiirin raportoimiseen monipuolisesti. Tutkimus kokoaa yrityksen tulokset viiteen ilmapiiriä 

kuvaavaan kokonaisuuteen ja eroaa näin toiminnallisia kokonaisuuksia arvioivasta Parempi 

Työyhteisö tutkimuksesta. Taulukossa 24 on esitetty Great Place to Work -tutkimuksen tulokset 

vuosilta 2004 ja 2012. Toistaiseksi Fingrid ei ole osallistunut tutkimukseen muina vuosina. 

Tällä hetkellä käytössä olevat tulokset antavat mahdollisuuden analysoida tavallista pidemmän 

aikavälin kehitystä yrityksen työilmapiirissä.  

Taulukko 24: Fingridin sisäisen työyhteisön ilmapiirin mittarina yhtiön Great Place to Work -

tutkimuksen tulokset vuosilta 2004 ja 2012 (GPW 2012) 

Ilmapiiri 2004 2012 

 
Uskottavuus 63 % 83 % 

 
Kunnioitus 66 % 77 % 

 
Oikeudenmukaisuus & tasa-arvo 66 % 77 % 

 
Ylpeys 84 % 88 % 

 
Yhteishenki 77 % 85 % 

 

Kaikki osa-alueet parantuivat vuoden 2012 tutkimuksessa kahdeksan vuoden takaisesta. Eniten 

nousi uskottavuus, jossa tapahtunut valtava 20 prosenttiyksikön parannus, nosti sen 

heikoimmasta osa-alueesta kolmanneksi parhaaksi. Myös kunnioitus sekä oikeudenmukaisuus ja 

tasa-arvo nousivat yli 10 yksikköä molemmat. Niissä Fingridin tulos on tällä hetkellä 

kategorioitten heikoin. Pienin parannus tapahtui ylpeyden osalta, mikä on toisaalta 

ymmärrettävää koska jo lähtötaso vuonna 2004 oli korkealla tasolla. Osa-alueiden tarkempi 

sisältö ja jaottelu ala-kategorioihin on esitetty aineiston yhteydessä kappaleessa 3.1. (GPW 

2012) 

Henkilöstösosiaalinen toiminta 

Viriketoiminta ja liikunnallisen vapaa-ajan tukeminen auttavat yhtiötä kehittämään terveyden ja 

hyvinvoinnin mittareita sekä yleistä työtyytyväisyyttä suotuisaan suuntaan. Viriketoiminnan 

aktiivisuus kertoo lisäksi yleisesti työyhteisöstä, ja se kiinnostaa potentiaalisia työnhakijoita, 
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minkä takia sen kuvaaminen osana sisäistä työyhteisöä on tärkeää. Fingridin tapauksessa tämä 

tarkoittaa henkilöstöyhdistys Kehys ry:n toiminnan, henkilöstöpäivien ja hyvinvointiohjelmaan 

kuuluvien sosiaalisten tapahtumien kuvaamista. 

Kehyksen vuoden 2011 toimintaan kuului muun muassa viiteen juoksutapahtumaan 

osallistuminen sekä golftapahtuman järjestäminen. Kulttuuria tarjottiin käymällä kesäteatterissa, 

kahdessa joulukonsertissa sekä useissa maailman pop-tähtien konserteissa. Kehyksen 

toimintaideasta, kolmesti vuodessa järjestettävistä henkilöstöpäivistä ja hyvinvointiohjelman 

sisällöstä on kerrottu tarkemmin Fingridin taustatietojen yhteydessä. (Henkilöstöraportti 2011) 

Yleinen työtyytyväisyys 

Yleisen työtyytyväisyyden analysointiin soveltuvat Parempi Työyhteisö ja Great Place to Work 

-tutkimuksien kokonaisarvosanat, joiden tulokset on esitetty taulukoissa 25 ja 26. Parempi 

Työyhteisö -tutkimuksessa Fingridin saama yleisarvosana oli vuonna 2011 aavistuksen 

korkeampi kuin 2010 ja 2012, kun taas henkilöstöasioiden hoidosta saatu arvosana on noussut 

vuosittain tarkastelujaksolla (TTL 2010–2012). Great Place to Work tutkimuksen yleisen 

työtyytyväisyyden tuloksessa ei näkynyt samanlaista parannusta kuin tutkimuksen muissa osissa 

(ks. ilmapiiri). Vuoden 2012 tulos oli jopa hieman vuotta 2004 alempi, mutta ylitti silti 

vertailuarvon muutamalla prosenttiyksiköllä (GPW 2012). 

Taulukko 25: Fingridin yleisarvosanojen keskiarvot Parempi Työyhteisö -tutkimuksessa 

(kouluasteikolla 4-10) (TTL 2010–2012) 

Yleinen työtyytyväisyys 2010 2011 2012 

 
Yleisarvosana Fingridille työnantajana 8,6 8,7 8,6 

 
Yleisarvosana henkilöstöasioiden hoidosta 7,8 7,9 8,0 

 

Taulukko 26: Fingridin yleisen työtyytyväisyyden arvosana Great Place to Work -tutkimuksessa 

(GPW 2012) 

Yleinen työtyytyväisyys 2004 2012 Vertailuarvo 

 
"Kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka" 92 % 90 % 87 % 

 

4.3.4. Ulkoinen työyhteisö 

Fingridin ulkoisen työyhteisön analyysi koostuu työnantajaimagosta sekä asiakas- ja 

sidosryhmätyytyväisyydestä. Niihin liittyvät mittarit on esitetty kuvassa 27. Sekä Ahosen (1998, 

135) mallissa että Työministeriön (2002) mallissa asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyttä pidetään 

ulkoisen työyhteisön tärkeimpänä mittarina, joten Fingridin teettämä laaja asiakaskysely oli 

luonnollinen valinta yrityksen ulkoisen työyhteisön analyysiin. Rakennetta täydennettiin T-

Median Työnantajakuva -tutkimuksen tuloksilla. Ensimmäistä kertaa tehty tutkimus ei tarjoa 

mahdollisuutta tulosten kehityksen seuraamiseen, mutta laajentaa silti oleellisesti kuvaa 
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Fingridin suhteista sidosryhmiinsä analysoimalla potentiaalisten työntekijöiden kuvaa 

yrityksestä. Ahosen (1998) tai Työministeriön (2002) mallissa ei kummassakaan mainita 

imagotutkimuksia keinona ulkoisen työyhteisön analyysiin. Ahosen (1998, 136) esittämät 

mittarit tilausten uusiutumisesta tai suurimpien asiakkaiden liikevaihto-osuuksista jätettiin pois, 

sillä ne eivät Fingridin monopoliasemasta johtuen ole mielekkäitä. 

 

 

Kuva 27: Fingridin henkilöstökertomuksen ulkoisen työyhteisön rakenne 

Työnantajaimago 

Työnantajaimagon yhtenä mittarina voidaan pitää kesätyöhakemusten määrää, joka kertoo 

maineesta nuorten keskuudessa. Vuonna 2012 Fingrid sai 380 kesätyöhakemusta, kun vuotta 

aikaisemmin luku oli 260 (henkilöstöosasto). Hakemusten määrä kasvoi vuodessa näin ollen 

lähes 50 %. 

T-Median Työnantajakuva -tutkimus tarjoaa monipuolisemman mittarin yrityksen imagon 

analysoimiseksi. Taulukossa 27 on esitetty Fingridin tulokset suhteessa energia-alan 

vertailuarvoon, joka koostuu yhteensä kuuden yrityksen tuloksista. Taulukon korkeakoululuokat 

sisältävät sekä alemmat että ylemmät korkeakoulututkinnot. Tulosten perusteella Fingridin 

tuntevat parhaiten työssä olevat korkeakoulutetut ja huonoiten ammattiin opiskelevat. 

Parannettavaa riittää kuitenkin kautta linjan. Korkeakouluopiskelijoista, joita voidaan pitää 



74 

 

Fingridin pääkohderyhmänä, lähes kaksi kolmesta ei tunne yhtiötä riittävästi pystyäkseen 

arvioimaan sen kiinnostavuutta. (T-Media 2012) 

Taulukko 27: Fingridin työnantajaimago vuonna 2012 sekä energia-alan vertailuarvo (T-Media 

2012) 

Työnantajaimago 2012 Vertailuarvo 

      Tunnettavuus 
  

 
Yleisarvosana 37 % 79 % 

 
Korkeakouluopiskelijat 36 % 84 % 

 
Korkeakoulutetut 58 % 87 % 

 
Ammattiin opiskelevat 19 % 69 % 

 
Työssä olevat ammattilaiset 30 % 76 % 

      Kiinnostavuus 
  

 
Yleisarvosana 7 % 12 % 

 
Korkeakouluopiskelijat 9 % 18 % 

 
Korkeakoulutetut 10 % 14 % 

 
Ammattiin opiskelevat 2 % 6 % 

 
Työssä olevat ammattilaiset 5 % 10 % 

 

Taulukon 27 kiinnostavuus sisältää vastaukset "kiinnostunut" ja "erittäin kiinnostunut", mutta ei 

vastausta "hieman kiinnostunut". Seuraamalla tätä T-Median käyttämää lajittelua, tietojen 

kirjaaminen raportista tilinpäätökseen helpottuu. Prosentit kertovat kiinnostuneisuuden kaikista 

vastaajista, joten kiinnostuneisuus niiden joukosta, jotka tuntevat yhtiön, saadaan jakamalla 

taulukon "kiinnostavuus" "tunnettavuudella". Esimerkiksi joka neljäs Fingridin tuntevista 

korkeakouluopiskelijoista ovat myös kiinnostuneita siitä. Huomattavaa on, että 

korkeakoulutettujen selkeästi parempi yhtiön tunteminen ei juuri nosta kiinnostuneisuutta, kun 

verrataan korkeakouluopiskelijoihin. Kun verrataan yhtiön tuntevien kiinnostuneisuutta, 

nähdään että Fingrid on kaikissa ryhmissä vertailuarvoa korkeammalla. Fingridiä voidaan siis 

tällä hetkellä kuvailla pienten ryhmien suosikiksi. Yleinen tunnettavuuden kasvattaminen 

todennäköisesti kuitenkin laskisi suhteellista kiinnostuneiden osuutta, kuten korkeakoulutettujen 

tapaus ennakoi. (T-Media 2012) 

 

Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys 

Fingrid toimittaa vuosittain tärkeimmille sidosryhmilleen omaa toimintaansa koskevan kyselyn 

(Fingrid 2012
1
, ks. 3.3. Henkilöstötilinpäätöksen aineisto), jonka avulla kerätään oleellista tietoa 

siitä, millainen kuva asiakkailla yrityksestä on. 

Kuvassa 28 on esitetty Fingridin yleisarvosana kouluasteikolla arvioituna kolmen viime vuoden 

ajalta. Vuoden 2011 arvosana oli 8,4, mikä tarkoittaa 0,3 yksikön laskua kahdessa vuodessa. 

Tarkemman kuvan saamiseksi tyytyväisyyden osatekijöistä sekä mahdollisista laskun syistä 
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tarkastellaan sidosryhmäkyselyn tuloksia seuraavaksi yksityiskohtaisemmalla tasolla. (Fingrid 

2012
1
) 

 

 

Kuva 28: Fingridin yleisarvosana kouluasteikolla asiakkaiden ja sidosryhmien kyselytutkimuksessa 

(Fingrid 2012
1
) 

Kuvasta 29 nähdään Fingridin eri palveluiden saavuttamat arvosanat. Esitetyt arvosanat 

perustuvat suoraan kunkin palvelun yleisarvosanan vastauksiin. Lisäksi kyselyssä oli jokaisesta 

palvelusta tarkentavia alakysymyksiä, jotka on tuloksineen esitetty liitteessä 5. Palveluista vain 

tasepalvelut saavutti vuonna 2011 kahden vuoden takaisen tasonsa, kun taas muiden palveluiden 

arvosana on laskenut tarkastelujaksolla. Ylivoimaisesti jyrkimmin on laskenut 

rajasiirtopalveluiden arvosana, joka tosin on herkin vaihteluille muita pienemmän 

vastaajamäärän takia. (Fingrid 2012
1
) 
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Kuva 29: Palveluiden yleisarvosanat kouluasteikolla arvioituna (Fingrid 2012
1
) 

Kuvassa 30 on kuvattu Fingridin saamat arvosanat toiminnoittain. Päätehtävässä onnistuminen, 

arvojen näkyminen toiminnassa, viestintä sekä yhteistyö ovat kaikki nousseet vertailujaksolla. 

Kaikista näistä toiminnoista Fingridin arvosana oli yli neljä asteikolla 0-5. Selkein parannus 

kahden viime vuoden aikana on kyselyn mukaan tapahtunut viestinnässä. Yhteistoiminta 

palvelutoimittajien kanssa sen sijaan laski vuodentakaisesta saaden ainoana alle neljän 

keskiarvon. (Fingrid 2012) 

 

 

Kuva 30: Tyytyväisyystutkimuksen arvosanat eriteltyinä eri toiminnoittain (Fingrid 2012
1
) 
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Kolmessa eri päätehtävässä onnistuminen on eritelty taulukossa 28. Parhaiten asiakkaiden 

mielestä Fingrid on onnistunut kantaverkon kunnosta ja lisärakentamisesta huolehtimisessa ja 

käyttövarmuuden varmistamisessa. Sähkömarkkinoiden toiminnan edistämisen arvosana on 

noussut hieman vuoden 2009 tasosta mutta oli silti puoli yksikköä edellä mainittuja heikompi 

vuonna 2011. (Fingrid 2012
1
) 

Taulukko 28: Fingridin onnistuminen kolmessa päätehtävässään sidosryhmien arvioimana 

(asteikolla 1-5) (Fingrid 2012
1
) 

Päätehtävissä onnistuminen 2011 2010 2009 

 
Kantaverkon kunnosta ja lisärakentamisesta huolehtiminen 4,5 4,3 4,4 

 
Kantaverkon käyttövarmuuden varmistaminen 4,5 4,3 4,4 

 
Sähkömarkkinoiden toiminnan edistäminen 4 4 3,8 

 

Arvojen näkyminen Fingridin toiminnassa on eritelty taulukossa 29. Selkeästi parhaiten 

sidosryhmien mielestä Fingridin toiminnassa näkyy vastuullisuus. Vastuullisuuden ja 

avoimuuden osalta suunta on ollut nouseva. Tasapuolisuus ja kustannustehokkuus sen sijaan 

ovat hivenen laskeneet vertailuaikana. (Fingrid 2012
1
) 

Taulukko 29: Fingridin arvojen näkyminen yhtiön toiminnassa sidosryhmien arvioimana 

(asteikolla 1-5) (Fingrid 2012
1
) 

Arvojen näkyminen toiminnassa 2011 2010 2009 

 
Vastuullisuus 4,5 4,4 4,3 

 
Avoimuus 4 3,8 3,8 

 
Tasapuolisuus 3,9 3,9 4 

 
Kustannustehokkuus 3,9 3,9 4 

 

Tyytyväisyystutkimuksen yhteydessä kartoitetaan myös pääsääntöisiä tietolähteitä, joista 

vastaajat saavat tietoa Fingridin toiminnasta ja päätöksistä (Fingrid 2012
1
). Vuonna 2011 

ensimmäisellä sijalla oli asiakas- sidosryhmätilaisuudet, toisena internet-sivut ja kolmantena 

henkilökohtaiset kontaktit. Näitä seurasi seuraavilla sijoilla tiedotteet ja asiakaslehti. Fingrid 

järjestää vuoden aikana kolme sidosryhmäpäivää, joiden teemat ovat sähkömarkkinat, 

kantaverkko ja käyttövarmuus (Fingrid verkkosivut
2
). Kyselyn vastaajista peräti 81 % ilmoitti 

saavansa tietoa Fingridistä sidosryhmäpäivien kautta, mikä korostaa päivien tärkeyttä. Internet-

sivujen tärkeyteen tietolähteenä (kyselyssä 78 %) Fingrid vastasi julkaisemalla uudet, 

kehittyneemmällä alustalla toimivat internet-sivut vuoden 2012 elokuussa (Fingrid 2012
3
).  

4.4. Tunnusluvut 

Ahosen (1998, 53) mallin mukaisesti Fingridin henkilöstötilinpäätöksen päättää tunnuslukuosio. 

Tunnuslukujen tarkoituksena on tarjota lukijalle yhdellä silmäyksellä kuva Fingridin 
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tärkeimpien henkilöstömittareiden kehityksestä, ja parantaa näin henkilöstötilinpäätöksen 

luettavuutta. Taulukossa 30 on esitetty Fingridin henkilöstötilinpäätökseen valitut mittarit. 

Valitut mittarit poikkeavat Ahosen esittämistä selkeästi, ja valinta perustuu tutkijan 

subjektiiviseen näkemykseen Fingridin toiminnan kannalta olennaisimmista mittareista. 

Taulukko 30: Fingridin henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 

 2009 2010 2011  

Tuloslaskelma 

Kokonaishenkilöstömenot (1000€) 

Henkilöstömenot/hlö (1000€) 

Henkilöstömenojen osuus kokonaiskuluista 

 

21 356 

83 

6,7 % 

 

21 586 

83 

5,6 % 

 

21 365 

81 

5,6 % 

 

 2009 2010 2011  

Henkilöstövahvuus 

Työsuhteet 

Sairauspoissaolo-% teor. työajasta 

 

260 

1,9 % 

 

263 

1,7 % 

 

266 

1,9 % 

 

 2009 2010 2011 Vertailu 

Yksilöominaisuudet 

Laskennalliset koulutusvuodet/hlö 

Keskimääräinen alallaoloaika (vuotta) 5 

Koulutustunnit/hlö 

Keskimääräinen työnvaativuusluokitus (IPE) 

Työkykyindeksi "erinomainen" 

Työstressi6 

 

14,9 

- 

59 

52,2 

84 % 

2,4 

 

15,1 

- 

67 

52,2 

97 % 

2,6 

 

15,2 

19,4 

57 

52,2 

- 

2,6 

 

- 

- 

- 

- 

76 % 

2,8 

 2010 2011 2012 Vertailu 

Sisäinen työyhteisö 

Parempi Työyhteisö -avainluku (1-20)7 

Great Place to Work -yleisarvosana8 

Yleisarvosana työnantajana (4-10) 

Yl.arvosana henkilöstöasioiden hoidosta (4-10) 

 

15,1 

- 

8,6 

7,8 

 

15,4 

- 

8,7 

7,9 

 

15,5 

82 % 

8,6 

8,0 

 

14,2 

- 

- 

- 

 2009 2010 2011 Vertailu 

Ulkoinen työyhteisö 

Asiakastyytyväisyys (4-10) 

Arvojen näkyminen toiminnassa (1-5)
9
 

Työnantajaimago: tunnettavuus 

Työnantajaimago: kiinnostavuus 

 

8,7 

4,0 

- 

- 

 

8,6 

4,0 

- 

- 

 

8,4 

4,1 

37 % 

7 % 

 

- 

- 

79 % 

12 % 

 

 

                                                      
5
 Vuoden 2012 toukokuun arvo 

6
 Pieni arvo kuvaa pientä stressiä 

7
 Seuraavien osa-alueiden pisteiden summa: työyhteisön kehittymisedellytykset, työyhteisön toimivuus, 

työn perusedellytykset, henkilöstön hyvinvointi 
8
 Vuonna 2004 Fingridin tulos oli 71 %. Osa-alueet: uskottavuus, kunnioitus, oikeudenmukaisuus & tasa-

arvo, ylpeys, yhteishenki 
9

 Keskiarvo sidosryhmien arvioista vastuullisuuden, avoimuuden, tasapuolisuuden ja 

kustannustehokkuuden näkymisestä Fingridin toiminnassa 
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4.5. Tuottavuuden edellytyksien määritteleminen 

kohdeyritykselle  

Kirjallisuudessa esitettyjä tietotyön tuottavuuden edellytyksiä käsiteltiin kappaleessa 2.6. 

Huomionarvoista on niiden yhteneväisyys henkilöstötilinpäätöksen henkilöstövoimavaroja 

kuvaavien mittareiden kanssa. Kuvassa 31 on esitetty Druckerin (1999) ja Davenportin et al. 

(2002) esittämät edellytykset tietotyön tuottavuudelle sekä niitä parhaiten vastaavat mittarit 

Fingridin henkilöstötilinpäätösmallista.  

Päämäärätietoisuus mittaa kuinka selkeä kuva työntekijällä on omasta työtehtävästään ja kertoo 

siten tehtävän määrittelemisen onnistumisesta. Kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksien mittari 

työn mielekkyyden alla sisältää neljä kysymystä, joista kaksi liittyy autonomiaan: "Voitko 

vaikuttaa omaan työmäärääsi?" ja "Voitko vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat tärkeitä työsi 

kannalta?". Innovatiivisen ilmapiirin mittari sekä aloitteiden lukumäärä antavat kuvan siitä, 

kuinka kiinteä osa työtä innovointi on. Henkilöstön keskimääräiset koulutustunnit vuodessa taas 

mittaavat jatkuvan oppimisen ja opettamisen tasoa. Keskittyminen määrän sijaan laatuun työn 

tuottavuutta ja tuloksia arvioitaessa ei suoraan ilmene henkilöstötilinpäätöksen mittareista, 

mutta se liittyy työtehtävän määrittelyyn ja tavoitteiden asettamiseen, minkä takia 

päämäärätietoisuutta voidaan pitää kohtuullisena vastineena. Great Place to Work -tutkimuksen 

kaikissa osa-alueissa on työntekijän kokemaan arvostukseen liittyviä kysymyksiä. Niiden 

erotteleminen kokonaisuudesta ei liene mielekästä, sillä sisäisen työyhteisön ilmapiiri-mittaristo 

kokonaisuutena antaa kuvan siitä tunteeko työntekijä olevansa arvokas osa yhtiötä vai 

ennemmin pelkkä kulu.  

Davenportin et al. (2002) nimeämistä tietotyön tuottavuuden ehdoista organisaatiorakenne 

liittyy läheisesti kolmeen eri työyhteisön mittariin: yksiköiden toimivuuteen, yksiköiden 

väliseen yhteistyöhön ja tiedon liikkuvuuteen. Johtamiskulttuurin toimivuutta mittaavat suoraan 

johdon ja esimiehen toiminnan mittarit. Myös palkkaukselle löytyy suora vastine, työn 

mielekkyyden alta. Kumpikaan sisäisen työyhteisön pohjana olevista ilmapiiritutkimuksista, tai 

henkilöstötilinpäätöskirjallisuus, ei sen sijaan keskity käytössä olevaan IT:hen tai 

työpaikkadesigniin (määritelmä). Tästä syystä myöskään Fingridin tilinpäätösmallista ei löydy 

suoria vastineita näille tietotyön ehdoille. Great Place to Work tutkimuksen kunnioitus-osassa 

on silti yksittäiset väitteet kumpaankin liittyen. Tukeminen-alaotsikon alla on väite "minulle 

annetaan riittävät resurssit ja välineet työni tekemiseen" ja välittäminen-alaotsikon alla väite 

"organisaatiomme tilat luovat hyvän työympäristön". Tällä hetkellä nämä väitteet jäävät 

kuitenkin kunnioitus-mittarin 11 muun väitteen johdosta painoarvoltaan alhaisiksi.   
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Kuva 31: Tietotyön tuottavuuden edellytyksien (Drucker 1999 sinisellä, Davenport et al. 2002 

vihreällä) yhteys Fingridin henkilöstötilinpäätökseen
10

 

Huomataan, että luvussa 4 suunniteltu Fingridin henkilöstötilinpäätösmalli kattaa mittareillaan 

suurimman osan Druckerin (1999) ja Davenportin et al. (2002) tuottavuuden edellytyksistä. 

Lisäämällä henkilöstökertomuksen sisäisen työympäristön analyysiin työpaikkadesignia ja IT:tä 

koskevat mittarit, saadaan tilinpäätöksestä kokonaisuus, joka kattaa (vähintään kohtuullisella 

tasolla) kaikki edellä mainitut tuottavuuden edellytykset. Tämä voidaan ensivaiheessa tehdä 

nostamalla Great Place to Work -tutkimuksen yksittäiset väitteet omiksi mittareikseen.  

Tarkasteltaessa asiaa toisinpäin huomataan, että Druckerin (1999) ja Davenportin et al. (2002) 

tuottavuuden edellytykset kattavat henkilöstökertomuksen sisäisen työyhteisön analyysista 

                                                      
10

 Kahden Great Place to Work -väitteen esittämiselle saatu lupa GPW-instituutista 19.12.2012 

(toimitusjohtaja Panu Luukka, suull.). 
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organisaation toimintatavat ja ilmapiirin kokonaisuudessaan, sillä näiden osa-alueiden kaikki 15 

mittaria sisältyvät kuvan 31 oikean puoleiseen sarakkeeseen. Lisäksi mukana on vuosittaisten 

koulutustuntien mittari, joka kuuluu yksilöominaisuuksien osaamiseen. 

Kun henkilöstökertomuksen muita osia tarkastellaan tuottavuuden suhteen, huomataan lisää 

yhteyksiä henkilöstötilinpäätöksen ja tuottavuuden välillä. Henkilöstökertomuksen 

yksilöominaisuuksiin kuuluvaa osaamista mitataan koulutustuntien lisäksi koulutusasteella, 

työkokemuksella, sisäisellä liikkuvuudella sekä IPE- ja asiantuntijaluokituksilla. Näistä 

koulutusasteen ja työkokemuksen selkeä vaikutus tuottavuuteen tuotiin esille teoriaosuudessa 

(Asplund 1994, Ahonen 1998). Sisäisen liikkuvuuden vaikutus tuottavuuteen taas voidaan 

perustella sen vaikutuksella yksilön ja organisaation oppimiseen. Myös henkilöstön terveydellä 

ja hyvinvoinnilla, joita mitataan monipuolisesti yksilöominaisuuksien yhteydessä, on ilmeinen 

vaikutus tuottavuuteen (Hansson 1996, Ahonen 1998, 45). 

Sisäisen työyhteisön analyysiin kuuluva vaihtuvuus vaikuttaa tuottavuuteen, sillä kokeneiden 

työntekijöiden korvaaminen uusilla työntekijöillä aiheuttaa hetkellisen tuottavuuden alenemisen 

(Ahonen 1998, 129). Liian alhainen vaihtuvuus taas jähmettää organisaatiota, mikä myös 

alentaa tuottavuutta. Henkilöstösosiaalinen toiminta vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin ja 

liikuntaharrastuksiin, joiden yhteys työkykyyn ja työtyytyväisyyteen todettiin teoriaosuudessa 

(Harald 1997, Ahonen 1998). Lisäksi yleisen työtyytyväisyyden mittareilla on yleismittareina 

ilmeinen vaikutus tuottavuuteen. 

Henkilöstövahvuuden kohdalla tuottavuuteen vaikuttaa työsuhteiden lukumäärän lisäksi 

työsuhteiden tyyppi, sillä osa- ja määräaikaisten suuri osuus alentaa sitoutumista ja 

innovatiivisuutta ja lisää turvattomuuden tunnetta (Ahonen 1998, 83). Työajan jakautuminen 

taas kertoo, kuinka suuri osa teoreettisesta työajasta käytetään varsinaiseen työntekoon, ja on 

siten hyvä tuottavuuden indikaattori. 

Kuvassa 32 on korostettu henkilöstökertomuksen rakenteesta edellä kuvatut tuottavuuteen 

vaikuttavat osat. Kuva havainnollistaa henkilöstötilinpäätöksen vahvaa yhteyttä tuottavuuden 

edellytyksiin. 
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Kuva 32: Henkilöstökertomuksen tuottavuuteen vaikuttavat osa-alueet  



83 

 

5. Pohdinta 

5.1. Henkilöstötilinpäätöksen rakenne 

Tuloksissa esitetty Fingridille suunniteltu henkilöstötilinpäätös koostuu kolmesta pääosasta: 

henkilöstötuloslaskelmasta, henkilöstökertomuksesta sekä henkilöstötilinpäätöksen 

tunnusluvuista. Tulevaisuudessa, mikäli henkilöstötilinpäätös päätetään julkaista, rakennetta 

tulisi täydentää tilinpäätöksen alkuun sijoittuvalla henkilöstöstrategialla sekä toimitusjohtajan 

esipuheella. Päärakenne seuraa yleisimmin Suomessa yksityisellä sektorilla käytettävää Ahosen 

(1998) esittämää henkilöstötilinpäätöksen mallia, minkä johdosta saavutetaan paras 

vertailtavuus muihin yhtiöihin. Yksityiskohtainen rakenne, eli mittareiden valinta, perustuu 

Ahosen ja Työministeriön (2002) esittämiin malleihin, joita on sovellettu kohdeyrityksessä 

saatavilla olleen tiedon sekä liiketoiminnan kannalta oleellisen tiedon perusteella. 

Henkilöstötuloslaskelma erittelee yksityiskohtaisesti henkilöstöön liittyvän kulurakenteen ja 

kertoo havainnollisesti, missä suhteessa henkilöstökulut jakautuvat tuottavan työajan kuluihin, 

uusiutumiskuluihin, kehittämiskuluihin ja rasittumiskuluihin. 

Ahosen (1998) mallissa henkilöstötuloslaskelman yhteydessä esitettyä henkilöstötasetta, eli 

numeerista arviota yhtiön henkilöstön arvosta, ei sisällytetä Fingridin henkilöstötilinpäätökseen 

arvonmääritykseen liittyvien ongelmien takia. Näin menetellen seurataan Työministeriön mallia 

(2002), jossa tase on jätetty pois. Henkilöstön arvoa ja kehitystä kuvataan sen sijaan 

henkilöstökertomuksen avulla. Henkilöstökertomus jakautuu henkilöstövahvuuden, 

yksilöominaisuuksien sekä sisäisen ja ulkoisen työyhteisön kokonaisuuksiin, jotka tarjoavat 

yksityiskohtaista tietoa henkilöstön määrästä, laadusta sekä työyhteisön tilasta. Ulkoinen 

työyhteisö nostettiin Fingridin henkilöstökertomuksessa Ahosen (1998) ja Työministeriön 

(2002) malleista poiketen omaksi kokonaisuudeksi ylätasolle. Näin korostetaan 

verkostoitumisen ja sidosryhmien tärkeyttä nykypäivän liiketoiminnassa. Yrityskuva- eli 

imagotutkimukset, joita Ahosen (1998) ja Työministeriön (2002) malleissa ei mainita lainkaan, 

havaittiin tutkimuksessa hyödyllisiksi ulkoisen työyhteisön analyysin välineiksi.  

Yhteenvetona toimivaan henkilöstötilinpäätöksen tunnusluku-osioon valitut mittarit eroavat 

Ahosen mallissa esimerkkeinä esitetyistä mittareista selkeästi. Valintakriteerinä on kuitenkin 

käytetty olennaisuutta yhtiön henkilöstöstrategian suhteen, kuten Ahonen ohjeistaa. Näin ollen 

tunnusluvut kokoavat yhdelle sivulle yhtiön toiminnan kannalta kaikkein oleellisimmat 

henkilöstöä kuvaavat mittarit. 

Tutkimuksessa käytettiin aikaisemmin esitettyä (Ahonen 1998, Työministeriö 2002) 

henkilöstötilinpäätöksen päärakennetta, mutta työ toimii kuitenkin tarpeellisena 

rakennepäivityksenä, sillä uusia malleja tai ohjeita ei ole julkaistu lähivuosina. Työministeriön 

mallista on aikaa vuosikymmen ja Ahosen mallista lähes puolitoista vuosikymmentä. 

Nykypäivänä tieto vanhenee nopeasti, minkä takia rakenteiden päivittäminen ja tarkistaminen 

on tärkeää. Yllä esitettyjen muutosten lisäksi henkilöstökertomuksen mittareissa tehtiin 
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muutoksia. Suurin osa aiemmin esitetyistä mittareista havaittiin Fingridin tapauksessa 

hyödyllisiksi ja edelleen ajantasaisiksi, mutta osa poistettiin tarpeettomina ja esimerkiksi 

imagotutkimuksen tulokset ja IPE-vaativuusluokittelu lisättiin. Tutkimuksessa kehitetyn 

rakenteen esittäminen eri tasoilla selkeinä puukaavioina antaa myös helpommin käsitettävän 

kuvan henkilöstötilinpäätöksen rakenteesta kuin aikaisempi kirjallisuus. 

5.2. Henkilöstötilinpäätös yrityksen tilan indikaattorina  

Kirjallisuudessa henkilöstötilinpäätöstä pidetään henkilöstöpääoman raportointiin tarkoitettuna 

asiakirjana (Ahonen 1998, 48, Koivuniemi 2004). Fingridin malli seuraa Ahosen 

henkilöstötilinpäätösmallia ja analysoi näin ollen organisaation henkilöstövoimavaroja 

työkyvyn käsitteeseen perustuen. Bergströmin (1997) määrittelemistä neljästä työkyvyn 

ulottuvuudesta osaaminen, terveys ja työyhteisö sisältyvät tutkimuksessa käytettyyn 

henkilöstötilinpäätösmalliin. Neljättä ulottuvuutta, työympäristöä, nyt käytetty malli ei 

varsinaisesti analysoi, vaikka siihen liittyviä kysymyksiä sisältyykin ilmapiirin mittareihin. 

Ahonen (1998, 46) perustelee rajausta keskittymällä henkilöstöpääomaan "vain henkilöihin 

liittyvänä ominaisuutena erotuksena yrityksen työympäristöstä ja teknologiasta". 

Edvinson & Malonen (1997) määrittelemän älyllisen pääoman rakenteen (jonka Ahonenkin 

(1998, 46) esittää) perusteella on kuitenkin harhaanjohtavaa puhua henkilöstötilinpäätöksestä 

pelkästään henkilöstöpääoman raportointimallina. Ulkoisen työyhteisön analyysi käsittelee 

monipuolisesti asiakassuhteita, jotka sisältyvät Edvinson & Malonen (1997) mallin 

asiakaspääomaan. Sisäisen työyhteisön analyysi taas sisältää organisaatiopääoman tekijöitä. 

Tiedon liikkuvuus, yksiköiden välinen yhteistyö ja johtaminen kertovat tiimi- ja 

johtamisprosessien toimivuudesta eli prosessipääomasta. Ilmapiirin innovatiivisuus puolestaan 

kuvaa innovaatiopääomaa.  

Näin ollen huomataan, että henkilöstötilinpäätös sisältää elementtejä kaikista Edvinson & 

Malonen (1997) tunnistamista älyllisen pääoman pääluokista. Tämä on mielenkiintoinen 

huomio, sillä tutkimuksen alussa älyllisen pääoman mallit rajattiin pois perustuen 

henkilöstötilinpäätöksen kuvaukseen ainoastaan henkilöstöpääoman raportointityökaluna. 

Oletuksena oli, että älyllisen pääoman raportointimallit käsittelevät huomattavasti 

henkilöstötilinpäätöstä laajempaa kokonaisuutta. Menemättä Edvinson & Malonen (1997) 

malliin perustuvien raportointimallien yksityiskohtiin voidaan kuitenkin todeta 

henkilöstötilinpäätöksen kuvaamisen pelkästään henkilöstöpääoman raportointimallina antavan 

liian kapean kuvan sen sisällöstä. Kuvaavampaa olisi nimetä henkilöstötilinpäätöstä älyllisen 

pääoman yhtenä raportointimenetelmänä. 

Yleisesti kaiken aineettoman varallisuuden raportoinnin tavoitteena on realistisemman kuvan 

saaminen organisaation voimavaroista ja tuloksen kestävyydestä. Henkilöstötilinpäätöksen 

tuloslaskelmaosuus täydentää tässä suhteessa henkilöstökertomuksen älyllisen pääoman 

analyysia taloudellisin luvuin. Hyviä indikaattoreita tuloksen kestävyydestä ovat esimerkiksi 

kululajien väliset suhteet sekä niiden vertaaminen liikevoittoon ja kokonaiskustannuksiin.   
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5.3. Henkilöstötilinpäätöksen hyödyt 

Henkilöstötilinpäätös tukee kohdeyritys Fingridin arvoja, visiota ja henkilöstöstrategiaa 

erinomaisesti. Arvoista avoimuus parantuu kun yksityiskohtaista henkilöstöinformaatiota 

jaetaan yhtiön sidosryhmille. Julkaistaessa vuosikertomuksen yhteydessä henkilöstökertomus 

tulee näkyvästi esille sekä yrityksen henkilöstölle että ulkoisille sidosryhmille. Tällöin 

henkilöstötilinpäätös toimii vahvana viestinä yrityksen sitoutumisesta henkilöstönsä 

kehittämiseen.  

Henkilöstötilinpäätös auttaa seuraamaan tasapuolisuuden toteutumista Fingridillä sisäisen 

työyhteisön ilmapiirianalyysin avulla. Oikeudenmukaisuusmittaria, joka koostuu 

yhdenvertaisuuden, tasapuolisuuden ja tasa-arvoisuuden aihealueista, voidaan pitää hyvänä 

mittarina Fingridin tasapuolisuuden arvolle. Lisäksi eri asiakasryhmien kokema tyytyväisyys 

heijastaa ulkopuolista tasapuolisuutta. 

Tehokkuuden, Fingridin kolmannen arvon, kehittämiseen henkilöstötilinpäätös tarjoaa 

erinomaisen työkalun. Henkilöstökertomukseksi valittu rakenne kattaa valtaosan kirjallisuudesta 

tunnistetuista tuottavuuden edellytyksistä. Lisäämällä rakenteeseen työympäristöä koskevia 

mittareita saadaan henkilöstökertomuksesta kattava tuottavuuden edellytyksien seurantaväline, 

ja näin ollen välillisesti hyvä tehokkuuden indikaattori. Tämä on yrityksille merkittävä hyöty, 

jota ei ole kirjallisuudessa nostettu keskeiseen asemaan henkilöstötilinpäätöksen hyödyistä 

puhuttaessa.  

Myös henkilöstötuloslaskelma tarjoaa mahdollisuuksia tehokkuuden kehittämiseen. Sen avulla 

yritys saa selville, kuinka paljon suhteessa tuottavan työajan kuluihin se käyttää rahaa 

henkilöstönsä uusiutumiseen, kehittämiseen ja toisaalta rasittumiseen. Rasituskulujen 

vertaaminen liikevoittoon selkeyttää niiden vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Yhdistämällä 

kuluanalyysi henkilöstökertomukseen pystytään seuraamaan, kuinka tehokkaita rahalliset 

panostukset ovat henkilöstövoimavarojen kehittämisessä. 

Vastuullisuus tulee esille henkilöstötilinpäätöksessä erityisesti henkilöstön terveyden, työkyvyn 

ja hyvinvoinnin analyyseissa. Työtapaturmat, henkilöstön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tila 

sekä yhtiön järjestämät ja tukemat vapaa-ajan aktiviteetit kertovat, kuinka hyvin henkilöstöön 

liittyvä vastuullisuus on yrityksessä hoidettu. 

Henkilöstön keskeinen rooli tuodaan nykyään selkeästi esille Fingridin johdon strategisessa 

viestinnässä. Esimerkiksi visiossa toiminnan tukijalkana kuvataan henkilöstö ja osaaminen ja 

toiminnan olennaisuusmatriisissa tuottava, innovatiivinen ja hyvinvoiva työyhteisö on sijoitettu 

oikeaan yläkulmaan tärkeimpien tekijöiden joukkoon. Lisäksi Fingrid on viime vuosina lisännyt 

henkilöstönsä koulutusta sekä henkilöstöstä ja työyhteisöstä kerättävää tietoa.  

Henkilöstötilinpäätös tukee henkilöstöorientoituneen yrityksen strategiaa, sille se tarjoaa 

työvälineen, jolla pystytään seuraamaan aineettoman varallisuuden (henkilöstövoimavarojen tai 

laajemmin älyllisen pääoman) kehittymistä. Se sitouttaa koko yrityksen johdon henkilöstön 

kehittämiseen, koska tulokset tuodaan näkyvään julkiseen levitykseen. Lisäksi 
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henkilöstötilinpäätös tarjoaa työkalun henkilöstöstä kerätyn suuren tietomäärän jäsennellylle 

esittämiselle, jolloin suurempi osa kerätystä tiedosta tulee todelliseen käyttöön. 

Henkilöstötilinpäätöksen julkaisu voi toimia myös henkilöstön motivoijana, sillä henkilöstö 

näkee entistä selvemmin, että heidän kehittymisestään ja hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita. 

Vertailuaineistoa sisältävien tutkimuksien esittäminen taas parantaa yhteishenkeä luomalla 

kilpailuasetelmaa esimerkiksi suhteessa muihin asiantuntijayrityksiin.  

Ahonen (1998) painottaa henkilöstötilinpäätöksen hyödyissä ulkoista sidosryhmävaikutusta 

sisäistä strategista merkitystä enemmän. Ulkoisista hyödyistä vaikutus markkina-arvoon ei päde 

Fingridin kohdalla, sillä yritys ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Siitä huolimatta, muita 

ulkoisia henkilöstötilinpäätöksen vaikutuksia ei tule jättää vähälle huomiolle. Henkilöstön 

tilasta ja työyhteisöstä kertova raportti voi vaikuttaa olennaisesti yrityksen julkisuuskuvaan ja 

yhtiön haluttavuuteen potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa. Tutkimustulosten perusteella 

juuri tällä alalla Fingridillä on parannettavaa. Henkilöstötilinpäätös tarjoaa myös oleellista tietoa 

omistajille, koska henkilöstöraportointi antaa perinteistä rahallista tarkastelua realistisemman 

kuvan yrityksen tulevaisuuden tuloksentekokyvystä. Samasta informaatiosta ovat kiinnostuneet 

mahdolliset sijoittajat Fingridin julkistaessa joukkovelkakirjoja. Ulkoisena intressiryhmänä 

tulee mainita myös asiakkaat, joiden kiinnostus henkilöstöasioiden hoitoa, hyvinvoivaa 

työyhteisöä sekä muuttuneen toimintaympäristön uusia menestystekijöitä, kuten modernia 

johtamista ja tunneälyä, kohtaan on jo tullut ilmi (Fingrid 2012
3
). Asiakkaita kiinnostaa 

Fingridin henkilöstön tila, koska muutokset työyhteisössä heijastuvat yhteistyöhön. 

Verkostosuhteiden merkitys liiketoiminnassa on kasvanut merkittävästi 1990-luvulta lähtien, 

mikä on näkynyt niin akateemisessa liikkeen johtoa koskevassa tutkimuksessa kuin 

menestyvien yrityksien liiketoiminta malleissa (Ylä-Anttila et al. 1999). 

5.4. Henkilöstötilinpäätöksen nivoutuminen tuotta-

vuuden edellytyksiin 

Kirjallisuuden perusteella (Drucker (1999), Davenport et al. (2002), Ahonen 1998, X) tietotyön 

tuottavuuteen vaikuttaa niin moni seikka, että yhden mittarin tai tunnusluvun määrittäminen ei 

antaisi riittävää kuvaa tuottavuuden edellytyksistä. Sen sijaan henkilöstötilinpäätöksen avulla 

pystytään laajasti seuraamaan tuottavuuden edellytyksien kehittymistä. Henkilöstökertomuksen 

kokonaisuuksista sekä henkilöstövahvuus, yksilöominaisuudet että sisäinen työyhteisö sisältävät 

tuottavuuteen vaikuttavia mittareita. Henkilöstövahvuuden kohdalla näitä ovat työsuhteiden 

määrä ja laatu sekä työajan käyttö, yksilöominaisuuksista osaaminen ja terveys sekä kaikki 

sisäisen työyhteisön ala-aihealueet eli vaihtuvuus, organisaation toimintatavat, ilmapiiri, 

henkilöstösosiaalinen toiminta ja yleinen työtyytyväisyys.  

Kun Duckerin (1999) ja Davenportin et al. (2002) nimeämiä tietotyön tuottavuuden edellytyksiä 

verrataan henkilöstötilinpäätöksen mittareihin, huomataan että henkilöstötilinpäätös sisältää 

suurimmaksi osaksi sopivat vastineet tuottavuuden edellytyksille. Poikkeuksen muodostavat 

Davenportin et al. (2002) tunnistamat edellytykset käytettävissä oleva informaatioteknologia ja 

työpaikkadesign, eli fyysiseen työympäristöön liittyvät tekijät. Mielenkiintoista on huomata, että 
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sama tekijä sisältyy myös Ahosen (1998, 45) määrittämiin tuottavuuden edellytyksiin (kuva 2). 

Työympäristö on Bergströmin et. al (1997) määrittämistä työkyvyn neljästä tekijästä ainoa, 

jonka Ahonen rajasi pois henkilöstövoimavarojen mallistaan. Lisäämällä työympäristöä 

kuvaavia mittareita henkilöstökertomukseen saadaan siis täydennettyä henkilöstötilinpäätöksen 

ja tuottavuuden yhteys sekä Davenportin et al. että Ahosen mallien suhteen. Kuvassa 33 on 

esitetty henkilöstökertomuksen yhteys tuottavuuteen yhdistämällä ja laajentamalla Ahosen 

esittämät henkilöstöpääoman ja osaamisen hyväksikäytön kuvaajat. Organisaation osatekijäksi 

on lisätty työympäristö, mikä täydentää katkoviivalaatikon sisälle tuottavuuden osatekijät, ja 

henkilöstövahvuus on yhdistetty tuottavuuteen näiden välisen (ilmeisen) vaikutuksen 

perusteella. Lisäksi Ahosen käyttämä termi henkilöstöpääoma on korvattu 

henkilöstökertomuksella edellä kuvatun laajuusristiriidan välttämiseksi. 

 

Kuva 33: Henkilöstökertomuksen yhteys tuottavuuteen  

Muodostettu tuottavuuden ja henkilöstötilinpäätöksen yhteys on merkittävä, sillä 

kirjallisuudessa siihen ei ole kiinnitetty erityistä huomiota. Tuottavuus on kuitenkin erittäin 

tärkeä käsite yritysten näkökulmasta. Nostamalla tuottavuuden edellytyksien seuranta näkyvästi 

esille puhuttaessa henkilöstötilinpäätöksen eduista voidaan yritysmaailmassa saavuttaa nykyistä 

suurempaa kiinnostusta henkilöstöraportointia kohtaan. 

5.5. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan neljästä näkökulmasta: uskottavuus, 

siirrettävyys, riippuvuus ja vahvistettavuus. 

Tutkimuksessa kerättiin laaja aineisto luotettavista lähteistä. Kohdeyrityksessä tiedon tuottajina 

käytettiin kokenutta henkilöstöä, joka parhaiten tunsi käytettävät tietojärjestelmät. Tietoa 

kerättiin myös sisäisistä dokumenteista sekä maineikkaiden tutkimuslaitosten tuottamista 

raporteista (Työterveyslaitos, Great Place to Work, T-Media). Tutkimusmenetelmät ja käytetty 

materiaali on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa 3, mikä parantaa tutkimuksen toistettavuutta. 

Aineiston keruuprosessin kuvaus antoi kuvan siitä, missä henkilöstötilinpäätökseen tarvittava 

tieto kohdeyrityksessä sijaitsi, mikä lienee hyödynnettävissä yrityksen koosta ja tyypistä 

riippumatta.  

Vaikka tarve henkilöstötilinpäätöksille on tullut esille nimenomaan tietotyön yleistymisen 

myötä (Ahonen 1998), eivät sen hyödyt rajoitu organisaatiotyyppiin. Tämän tapaustutkimuksen 
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kohteena oli asiantuntijaorganisaatio, jossa älyllisen pääoman tärkeys luonnollisesti korostuu.  

Monet henkilöstötilinpäätöksen hyödyistä on kuitenkin saavutettavissa myös manuaalisessa 

työssä. Henkilöstön hyvinvointi ja työilmapiiri vaikuttavat esimerkiksi sairauspoissaoloihin, 

joilla on vaikutus yrityksen tuottavuuteen (Hansson 1996). Organisaatioiden sosiaalinen vastuu 

työntekijöistään ei myöskään riipu organisaation toimialasta tai tyypistä. Työpaikkoja, joissa 

työntekijöiden henkisillä kyvyillä ei olisi juurikaan merkitystä, on Suomessa kuitenkin hyvin 

vähän, jos ollenkaan. Tällöin henkilöstötilinpäätöksen hyödyt laajenevat. Esimerkiksi Suomessa 

olevalle teollisuudelle tuotekehitys on tärkeää, jolloin työntekijöiden osaaminen ja ilmapiirin 

innovatiivisuus ovat yhtälailla tärkeitä tekijöitä kuin asiantuntijaorganisaatiossa. 

Henkilöstötilinpäätöksen mittareiden yksityiskohtainen valinta perustuu lopulta organisaatiossa 

saatavilla olevaan informaatioon ja siihen, mikä organisaatiossa koetaan tärkeäksi. Näin ollen 

tutkimuksessa esitettyä mallia ei voida sellaisenaan kopioida muihin yrityksiin. 

Yksityiskohtaisen esimerkin esittäminen helpottaa kuitenkin prosessia muissa yrityksissä. 

Tutkimuksen tulokset ja tulkinnat saavat tukea toisista alan tutkimuksista. Rakenteen ja 

hyötyjen osalta tulokset tukeutuvat vahvasti aiempaan henkilöstötilinpäätöksen kirjallisuuteen 

(kuten Ahonen 1998). Työympäristön käsitteen avulla hyödyt yhdistetään tietotyön 

tuottavuuden edellytyksiin (Drucker 1999, Davenport et al. 2002). Älyllisen pääoman mallin 

(Sveiby 1997) avulla laajennetaan kuvaa henkilöstötilinpäätöksen kattavuudesta organisaation 

pääoman raportointityökaluna. 

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset on pyritty esittämään niin seikkaperäisesti, että lukija 

pystyy seuraamaan päättelyä ja arvioimaan sitä. Tutkimuksen seurattavuutta tuettiin runsaalla 

kuvioiden käytöllä. 

Tutkijalla ei ollut aikaisempaa kokemusta henkilöstötilinpäätöksen tuottamisesta tai siihen 

liittyvästä tutkimuksesta, joten ennakkokäsitykset eivät vaikuttaneet tutkimukseen. Tutkimuksen 

kannustimena toimi aikaisemmin herännyt yleinen mielenkiinto aihetta kohtaan. Tutkimus 

suoritettiin hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti noudattaen tutkimustyössä rehellisyyttä ja 

yleistä huolellisuutta sekä kunnioittaen aiempia tutkimuksia. 

5.6. Jatkotutkimusaiheet 

Tutkimus herättää useita mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita. Mikäli henkilöstötilinpäätös 

otetaan käyttöön, tulisi sen käyttöönoton vaikutuksia seurata. Muutoksia voi analysoida 

henkilöstöön liittyvien toimintamallien osalta, sekä kartoittaa kyselytutkimuksien avulla 

henkilöstötilinpäätöksen vastaanottoa ja huomioarvoa sisäisesti henkilöstön keskuudessa ja 

ulkoisesti sidosryhmien keskuudessa. Toimintamallien osalta muutoksia voisi olla esimerkiksi 

olemassa olevan tiedon parempi hyödyntäminen tai henkilöstötilinpäätöksen perusteella 

syntyneet kehittämistoimet.  

Tutkimuksessa todettiin henkilöstötilinpäätöksen kattavan elementtejä Sveibyn (1997) älyllisen 

pääoman mallista. Nyt suunnitellun mallin kehittämisessä tulisi tutustua myös älyllisen 
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pääoman raportointimalleihin tarkemmin. Ne saattavat tarjota uusia näkökulmia, joita 

henkilöstötilinpäätösmalleissa ei käsitelty. 

Henkilöstötilinpäätös tarjoaa hyvän työkalun henkilöstöinvestointien tuottavuuden analyysille. 

Kun seuranta-aineisto on pidempi, voidaan tutkia onko henkilöstötuloslaskelmassa näkyvillä 

investoinneilla yhteys vastaavan mittarin kehittymiseen henkilöstökertomuksen puolella. Mikäli 

jatkossa henkilöstön tyytyväisyyttä esimerkiksi koulutukseen tai virkistystoimintaan aletaan 

mitata, voidaan kehitystä seurata suhteessa investointeihin.  

Tutkimuksessa selvitettyjen tuottavuuden edellytyksien jälkeen ilmeinen jatkotutkimusaihe olisi 

tuottavuuden mittaaminen. Tätä haastavaa aihetta on tutkittu 2000-luvulla (esim. Fitz-enz 2000, 

Lönnqvist 2006). 

5.7. Suositukset 

Tutkimuksessa havaittujen hyötyjen perusteella henkilöstötilinpäästä voidaan suositella 

kohdeyritykselle. On huomattava että ulkoisten hyötyjen lisäksi osa sisäisistä hyödyistä 

saavutetaan vain henkilöstötilinpäätöksen julkaisemisella. Esimerkiksi johdon sitoutuminen 

henkilöstön kehittämiseen seuraa nimenomaan raportin julkisuudesta. Näin ollen 

henkilöstötilinpäätöksen kaltaista raporttia ei kannata laatia pelkästään sisäiseen käyttöön. 

Nykyinen haastava taloudellinen tilanne luo entistä otollisemman ajan Fingridille alkaa julkaista 

henkilöstötilinpäätöstä. Kun uutiset työmarkkinoista kertovat lähinnä irtisanomisista ja 

lyhentyvistä työsuhteista, Fingridillä on taloudellisesti vakaana työnantajana hyvä mahdollisuus 

erottua joukosta. 

Seuraavaksi tarkastellaan henkilöstötuloslaskelmaan ja henkilöstökertomukseen liittyviä 

huomioita ja suosituksia. Lopuksi tuodaan esille henkilöstötilinpäätöksen yleiseen kehittämiseen 

liittyviä huomioita. 

Tuloslaskelma  

Fingridin liiketoiminnan luonteen johdosta yrityksen henkilöstökulut ovat melko pienet 

verrattuna kokonaismenoihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei henkilöstöön panostettaisi. 

Tuloslaskelmassa esitettyä henkilöstömenojen prosenttiosuutta kokonaismenoista ei ole 

tarkoitettu yleiseksi mittariksi henkilöstön tärkeydestä tai asemasta organisaatiossa, vaan 

tuomaan esille henkilöstön osuutta liiketoiminnan kulurakenteessa. 

Tuottavan työajan kulujen kohdalla ylityöstä aiheutuvat kulut eivät tuo mielekästä lisäarvoa 

Fingridin tuloslaskelmassa, koska yhtiössä on käytössä pääsääntöisesti liukuva työaika. Näin 

ollen ylityökulut voidaan jatkossa poistaa erillisenä rivinä yhdistämällä ne normaalin työajan 

palkkoihin. Rivin tulee tällöin nimetä "tuottavan työajan palkoiksi". 

Uusiutumiskulujen kohdalla on syytä huomata lakisääteisten vuosilomakulujen hallitseva asema 

ryhmän sisällä. Tarkasteltaessa tulisikin kiinnittää huomiota kululajiryhmän summan sijaan 
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vaihtuvuuskuluihin. Tällä hetkellä tuloslaskelmaan kirjatut vaihtuvuuskulut ovat todellista 

alhaisemmat, koska kaikkia vaihtuvuuskuluja ei ole kirjattu nykykäytännössä. Edellisestä syystä 

sekä Fingridin henkilöstön alhaisesta vaihtuvuudesta ja maltillisesta kasvusta huolimatta 

vaihtuvuuskulut ovat merkittävä kuluerä: vuonna 2011 lähes 300 000 euroa, mikä tekee yli 32 

000 euroa palkattua uutta henkilöä kohden. 

Tulevaisuudessa olisi tärkeää avata oma työnumero rekrytointiprosessiin käytetyille 

työtunneille, koska vain siten on mahdollista seurata todellista rekrytointikulujen kehitystä. 

Perehdytyksen aktiivisempaan kirjaamiseen työaikajärjestelmään voitaisiin saada selvää 

parannusta, mikäli asiaa painotettaisiin henkilöstölle. Yhdessä näiden muutoksien avulla 

saataisiin huomattavasti aiempaa todenmukaisempi kuvan siitä, kuinka paljon henkilöstön 

vaihtuvuus yritykselle maksaa. 

Rekrytoinnin onnistumisen suhteellinen tärkeys on pienessä yrityksessä korkeampi, koska 

yksittäisellä henkilöllä on suurempi vaikutus työyhteisöön, sekä tuottavuuden että ilmapiirin 

kannalta. Vaikutus korostuu, kun vaihtuvuus on pientä. Niinpä kulut suhteessa rekrytoitavien 

määrään saattavat olla pienessä yrityksessä korkeat, koska halutaan mahdollisimman hyvin 

varmistua prosessin onnistumisesta. Jatkossa vaihtuvuuskulujen kehittymistä tulisi seurata 

kokonaismäärän lisäksi suhteessa rekrytoitujen määrään. 

Vaihtuvuuskulujen yksityiskohtainen erittely on tärkeä, koska se tähdentää työntekijöiden 

pysyvyyden tärkeyttä taloudellisesta näkökulmasta. Fingridin kohdalla vaihtuvuus on kuitenkin 

niin vähäistä, että sillä on ehkä pienempi merkitys kuin tavallisesti. Kirjattujen kulujen lisäksi 

vaihtuvuudesta saattaa seurata hetkellinen tuottavuuden aleneminen, kun kokeneen työntekijän 

tilalle palkataan uusi henkilö. Menetyksen analysointi numeerisesti ei kuitenkaan ole 

mahdollista, koska tietotyön tuottavuutta ei pystytä mittaamaan samalla tavoin kuin 

manuaalisen työn tapauksessa.  

Fingridillä on laajahko perehdyttämisohjelma uusille vakituisille työntekijöille, mutta 

lopputyöntekijät tai kesätöiden jälkeen taloon osa-aikaiseksi jäävät eivät usein kuulu sen piiriin. 

Tämä on kuitenkin melko tavallinen reitti yhtiön vakituiseksi työntekijäksi ja saattaa kestää 

pitkän ajan. Osa uusista vakituisista työntekijöistä on siis ehtinyt olla työsuhteessa jopa 

useamman vuoden ennen vakituisen paikan saamista. Heille perehdytysohjelmasta olisi 

suurempi hyöty työsuhteen aikaisemmassa vaiheessa, ennen vakituista työsuhdetta. 

Kehittämiskulujen ryhmää tulisi jatkossa täydentää ottamalla mukaan ilmapiiri- ja 

sidosryhmätutkimuksien sekä ideatoiminnan kulut. Ideatoiminnan kulut ohjautuvat 

innovatiivisen työyhteisön kehittämiseen, ilmapiiritutkimukset sisäisen työyhteisön 

kehittämiseen ja työnantajakuva- ja asiakastyytyväisyystutkimukset taas ulkoisen työyhteisön 

kehittämiseen. Yhteistoimintakulujen osalta tulee päättää palataanko kulujen aktiivisempaa 

kirjaamiseen vai poistetaanko kuluryhmä Fingridin tuloslaskelmasta. 

Rasittumiskulujen osuutta suhteessa kokonaishenkilöstömenoihin on tärkeä seurata, koska se on 

ainoa kululajiryhmä, johon käytetyt rahat eivät tuota mitään. Muita ryhmiä, eli tuottavan työajan 

kuluja sekä uusiutumis- ja kehittämiskuluja, voidaan pitää "investointiluontoisiin" kuluina. 
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Tuloslaskelma tulkittaessa on syytä pitää mielessä, että siihen voi syntyä kahdentyyppistä 

virhettä. Jos uusiutumis- kehittämis- tai rasittumiskuluihin lisätään uusi kululähde, joka ei ole 

palkkakulu, tilinpäätöksen kokonaissumma kasvaa ja samalla kaikkien kululajiryhmien 

prosenttiosuudet muuttuvat. Jos taas palkkakulujen allokoinnissa tapahtuu muutos, 

kokonaissumma pysyy muuttumattomana, mutta muutoksen kohteena olevan kululajiryhmän ja 

tuottavan työajan kulujen prosenttiosuudet muuttuvat. Tuottavan työajan kuluryhmän 

prosenttiosuus on erityisen herkkä palkan allokoinnissa tapahtuville muutoksille, sillä niistä 

seuraa ko. kululajin lisäksi vastaavan suuruinen vastakkaismerkkinen muutos tuottavaan työajan 

palkkaan. Jos esimerkiksi harrastuskulut (ei palkkakulu) nousevat siten, että kehittämiskulujen 

osuus kokonaissummasta nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, jakautuu yhden prosenttiyksikön 

lasku tasaisesti muiden kululajiryhmien välille. Mikäli työhönopastukseen (palkkakulu) 

kirjattaisiin enemmän tunteja, siten että uusiutumiskulujen osuus nousisi yhdellä 

prosenttiyksiköllä, kohdistuisi sama yhden prosenttiyksikön lasku kokonaisuudessaan tuottavan 

työajan kuluihin. Tuloslaskelman tekeminen edellyttää siis paitsi tekijältään kattavaa työtä eri 

kulujen huomioinnissa, myös henkilöstöltä aktiivisuutta tuntien kirjaamisessa järjestelmään. 

Muussa tapauksessa tilinpäätökseen uhratut panostukset menevät vääristyneiden tulosten takia 

osin hukkaan.  

Henkilöstökertomus 

Henkilöstövahvuuden osalta ylityön raportointia olisi hyvä pyrkiä kehittämään. Esimerkiksi 

koko yritystä koskeva keskiarvo vuotuisista ylitöistä olisi arvokas lisä, mikäli sellainen on 

raportointijärjestelmästä saatavissa. Luku antaisi ylityön kirjaamisen haasteista huolimatta 

yleiskuvan työntekijöiden työtaakasta ja organisaation työkulttuurista. 

Yksilöominaisuuksista osaaminen on erityisen tärkeässä asemassa asiantuntijaorganisaatiossa.  

Fingridin henkilöstöllä on alaltaan keskimäärin pitkä työkokemus, mikä on 

asiantuntijaorganisaatiossa arvostettua. Tästä syystä alallaoloaika kannattaa pitää 

tilinpäätöksessä ja sen kehitystä seurata. Koska alallaoloaikojen keskiarvon laskeminen 

takautuvasti ei ole mahdollista, vaatii työkokemuksen kehittymisen seuraaminen ja raportointi 

jatkossa keskiarvon laskemista jokaisen vuoden lopussa.  

Sosiaaliset kykyjen raportointi täydentäisi osaamisen kokonaisuutta olennaisesti. Fingridillä 

tehtiin vuonna 2010 tutkimus, jossa kartoitettiin sosiaalisia taitoja, mutta tutkimuksen tuloksia ei 

ollut mahdollista saada tämän tutkimuksen käyttöön. Kirjallisuuden perusteella (esim. Goleman 

1997, Ahonen 1998) näyttää ilmeiseltä, että tunneäly tulisi nykyajan menestystekijänä ottaa 

osaksi johdon ja työntekijöiden koulutusta sekä heidän valintaa.  

Sisäinen liikkuvuus eli työtehtävästä toiseen siirtyminen aiheuttaa hyppäyksen osaamisen 

kehittymisessä, kun työntekijä joutuu äkillisesti omaksumaan paljon uutta tietoa ja uusia 

toimintatapoja. Sisäinen liikkuvuus on arvokasta paitsi henkilön myös organisaation 

oppimisessa, minkä takia siihen tulisi kannustaa. Fingridin usein syvällistä asiantuntijuutta 

vaativat tehtävät asettavat omat rajoituksensa työtehtävästä toiseen siirtymiselle, mutta nykyistä 

aktiivisempi taso liikkuvuudessa voisi olla mahdollista saavuttaa, mikäli asiaan kiinnitettäisiin 

nykyistä enemmän huomiota. 
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IPE-vaativuustasojen keskiarvon ja vaativuusluokkien jakaumien esittämisen tarkoituksena ei 

ole tavoitella jatkuvaa keskiarvon kasvua tai jakaumien painottumista asteikon yläpäähän. 

Yhtiön strategisen suunnittelun tehtäväksi jää määrittää tarkoituksenmukainen tavoitetaso 

asiantuntijuudelle yhtiön eri toiminnoissa. Keskiarvo ja vaativuusluokkien jakauma tarjoavat 

yksinäänkin ulkopuolisille havainnollisen yleiskuvan yhtiön asiantuntijuudesta ja sen 

kehittymisestä, mutta jatkossa asiantuntijuusanalyysiin olisi syytä yhdistää 

henkilöstöstrategiasta johdettu kuvaus yhtiön tavoitteista mittarien suhteen. Tämän hetkinen 

analyysi ei myöskään ota kantaa siihen, onko osaaminen oikean tyyppistä tai sijaitseeko se 

oikeassa osassa organisaatiota. Yksi vaihtoehto olisi liittää samaan yhteyteen osaamisindeksi, 

joka analysoisi tämänhetkisen osaamisen ja vertaisi sitä tulevaisuuden tavoitetilaan näyttäen 

siten millä osa-alueilla on parannettavaa. 

Henkilöstötilinpäätöksessä työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen on keskeistä, 

koska ne korreloivat työuupumuksen kanssa (Kalimo & Toppinen, 1997) ja indikoivat yhtiön 

tulevia rasittumiskuluja. Työuupumuksen moninaisia negatiivisia vaikutuksia työyhteisöön 

käsiteltiin kirjallisuuskatsauksessa. Henkilöstökertomuksessa esitetty diagrammi terveyden ja 

hyvinvoinnin indekseistä (kuva 18) antaa havainnollistavan kuvan Fingridin henkilöstön tilasta 

työkyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin alueella, joten tiedon saaminen kyseiseen muotoon myös 

jatkossa olisi arvokas lisä henkilöstötilinpäätökseen. Analyysia voidaan laajentaa 

tulevaisuudessa mittaamalla henkilöstön tyytyväisyyttä työterveyspalveluihin, mikä antaisi 

hyvän lähtökohdan työterveyspalveluiden kehittämiselle sekä tärkeän viestin työmarkkinoille.  

Sisäinen työyhteisön osana analysoitu vaihtuvuus on Fingridillä hyvin alhaista. Eläkkeelle 

jäävien määrä on viime vuosina laskenut, eli suurten ikäluokkien siirtyminen pois työelämästä, 

ja siihen liittyvät haasteet tiedon ja osaamisen siirrossa, ei näyttäisi olevan enää akuutti 

ongelma. Ennakoivaa toimintaa eläkkeelle jäämisen suunnittelussa on kuitenkin syytä jatkaa. 

Henkilöstön sitouttamisenkaan ongelmasta Fingridillä ei voida puhua, sillä viimeisen neljän 

vuoden keskiarvo on ainoastaan 4,5 eronnutta vuodessa. Toisaalta uuden henkilöstön myötä 

organisaatioon saadaan uusia ajattelumalleja ja tarvittavaa muutosta.  Liian pieni vaihtuvuus 

jähmettää organisaatiota. Fingridin henkilöstö on kasvanut hitaasti, joten merkittävä osa 

vaihtuvuudesta seuraa irtisanoutuvista ja eläkkeelle lähtevistä.  Vuonna 2011 Fingridin 

tulovaihtuvuus oli 3,6 %, mikä on selkeästi alle Ahosen (1998, 130) esittämän 5-10 % 

suosituksen. 

Työilmapiiritutkimuksissa Fingrid on osoittanut selkeää parannusta kolmen vuoden 

tarkastelujaksolla Parempi Työyhteisö -tutkimuksen (TTL 2012) osalta ja huimaa parannusta 

kahdeksan vuoden aikana Great Place to Work tutkimuksissa (GPW 2012). Taso on tällä 

hetkellä jo niin korkealla, että sen korottaminen on hidasta ja haastavaa. Yli neljän tulosta 

asteikolla yhdestä viiteen tai 80 % tulosta asteikolla 0-100 % voidaan pitää erinomaisena 

saavutuksena. Taso saavutettiin vuonna 2011 viidessä Parempi Työyhteisö -tutkimukseen 

perustuvista yhdeksästä mittarista ja neljässä Great Place to Work -tutkimukseen perustuvista 

seitsemästä mittarista.  
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Ulkoisen työyhteisön analyysin perusteella Fingrid on työnantajana monelle melko tuntematon. 

Tähän vaikuttaa osaltaan yhtiön suhteellisen nuori ikä sekä sähkönsiirron varmuus Suomessa. 

Koska sähkö tulee kaikille useimmiten ongelmitta, siihen ei usein kiinnitetä huomiota. 

Näkyvimmin energia-alan toimijoista uutisissa esiintyvät sähkön siirtoyhtiöt, joiden verkot 

kärsivät aika ajoin myrskytuhoista. Sähkönmyyntiyhtiöihin kuluttajat ovat puolestaan 

tutustuneet sähkönmyynnin avauduttua kilpailulle. Kun energiapoliittisessakin keskustelussa 

keskitytään lähinnä sähköntuotantomuotoihin, jää kantaverkkoyhtiö kansalaisten silmissä usein 

näkymättömäksi. Fingrid ei luonnollisesti halua negatiivista julkisuutta, mutta myös 

tuntemattomuudella on varjopuolensa. Tuntematon yhtiö joutuu tekemään enemmän töitä 

osaavan työvoiman löytämiseksi. Hyvämaineinen ja tunnettu yhtiö sen sijaan houkuttelee 

vaivattomammin suuren joukon hakijoita. Tästä syystä työnantajaimagon mittaaminen ja 

kehittäminen on tärkeää.  

Ulkoinen työyhteisön analyysiin sisältyi myös asiakastyytyväisyyskyselyn yleisarvosanan 

tulokset sekä tulokset jaoteltuina palveluittain ja toiminnoittain. Palveluiden ja toimintojen 

arvosanat kehittyivät vertailujaksolla osittain vastakkaiseen suuntaan yleisarvosanan kanssa. 

Vuonna 2010 sekä yleisarvosana että palveluiden ja toimintojen arvosana laskivat vuotta 

aikaisemmasta. Vuonna 2011 valtaosa palveluiden ja toimintojen arvosanoista nousi, vaikka 

yleisarvosana samaan aikaan laski. Laskun syyksi voidaan otaksua siirtotariffien nostoa, joka ei 

heijastunut tyytyväisyyteen toimintojen tai palveluiden osalta.  

Vaikka palvelu- ja toimintokohtaiset tulokset sidosryhmätyytyväisyyden osalta eivät olleetkaan 

suoraan yhteydessä yleisen sidosryhmätyytyväisyyden arvosanan kanssa, puoltavat ne kuitenkin 

paikkaansa ulkoisen työyhteisön analyysin osana. Yksityiskohtaisten tulosten tuominen 

selkeästi esille antaa paremmat työkalut lähteä kehittämään asiakastyytyväisyyttä 

kokonaisuutena. Yksittäisen selkeästi rajatun osatekijän parantaminen on helpommin 

omaksuttava tavoite kuin ison ja moniulotteisen. Ulkoisessa rajapinnassa työskentelevä 

Fingridin henkilöstö pystyy myös paremmin tarkastelemaan juuri oman työn tuottamaa 

tyytyväisyyttä sidosryhmissä. Mikäli yleisessä tyytyväisyydessä esiintyy ristiriitoja palvelu- ja 

toimintokohtaisten arvosanojen kanssa, pitää eroavaisuudelle löytää selitys muista tekijöistä. 

Ulkoisen työyhteisön analyysia voi tulevaisuudessa laajentaa seuraamalla ulkoisen verkoston 

kokoa (esim. tilastoimalla asiakkaiden lukumäärää) tai mittaamalla ulkopuolisten tahojen 

osuutta organisaation kehittäjinä ja innovaatioiden lähteinä. Lähitulevaisuudessa asiakkaiden 

määrä saattaa kasvaa tuulivoiman tai muiden uusiutuvien energiamuotojen yleistyessä. 

Sidosryhmän koon arviointi ja seuranta antaisi selkeän kuvan verkoston koon kehittymisestä. 

Organisaation ulkopuolinen kehitysyhteistyö taas kertoisi verkostosuhteiden syvyydestä. 

Henkilöstötilinpäätöksen yleinen kehittäminen 

Henkilöstötilinpäätöksessä tarvittavien tietojen hankinnan automatisointi mahdollisimman 

pitkälle yhtiön tietojärjestelmistä on tärkeää. Tutkimuksen aikana tiedon keruuseen käytettyä 

aikaa ei voida uhrata henkilöstötilinpäätökselle joka vuosi. Mittarit on valittu mahdollisimman 

hyvin vastaamaan tutkimusraporteissa käytettyjä jaotteluita, jotta tiedon kerääminen olisi 

mahdollisimman helppoa. Tämä parantaa myös vertailtavuutta muihin yrityksiin. 
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Henkilöstötilinpäätöksen julkaiseminen korvaisi Fingridin nykyisestä henkilöstön 

raportointikäytännöistä vuosikertomuksen henkilöstöosion sekä henkilöstöraportin. 

Työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö, Great Place to Work ja T-Median Työnantajakuva -

tutkimukset muodostavat keskeisen osan henkilöstötilinpäätöksen henkilöstön tilaa koskevasta 

analyysista. Henkilöstötilinpäätöksen mahdollisimman hyvän kattavuuden ja laajuuden 

saavuttamiseksi olisi suositeltavaa osallistua näihin tutkimuksiin vuosittain. Mikäli 

henkilöstötilinpäätöstä aletaan julkaista ja myöhemmin harkitaan tutkimusten vaihtoa muihin 

vastaaviin tutkimuksiin, tulee ottaa huomioon vaihdosta aiheutuva ylimääräinen työ 

henkilöstötilinpäätöksen laadinnassa sekä vertailtavuuden heikkeneminen. 

Koska henkilöstön kehitys on pitkäjänteinen prosessi, on myös henkilöstötilinpäätöksessä 

tärkeää seurata kehitystä pitkällä aikajänteellä. Talouden lukuja seuratessa kahden vuoden 

tarkastelujakso voi palvella tarkoitusta hyvin, mutta henkilöstötilinpäätöksessä neljänkin vuoden 

jakso on harkinnan arvoinen tuleviin henkilöstötilinpäätöksiin. Tutkimukseen valittua kolmen 

vuoden jaksoa käytettiin kirjallisuudessa (Ahonen 1998), mutta neljän vuoden jakso toisi 

Fingridin tapauksessa mittareissa tapahtuneen merkittävän kehittymisen paremmin esille. 

Toisaalta, henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus ei ole olla kattava historiakatsaus menneeseen, 

vaan kohdistaa katse nykyhetken kehitykseen. 

Henkilöstötilinpäätöksen arvojen tulkintaa helpottaa jatkossa vertailuarvojen kerääminen 

muiden yritysten henkilöstötilinpäätöksistä. Näin saavutetaan laajempaa näkemystä, vaikka 

vertailuarvot olisivatkin eri toimialalta. 

Kuluvan vuoden aikana tapahtuva toimitilan vaihto tuo henkilöstötilinpäätökselle erityistä 

mielenkiintoa. Great Place to Work -tutkimuksessa olevien työympäristön mittareiden 

kehittymiseen on seurattava tarkkaan. Nouseeko tällä hetkellä melko alhainen tyytyväisyys 

työympäristöön uuden toimitilan myötä, on mielenkiintoinen kysymys. Tutkimuksessa esille 

tullut työympäristön tärkeys tietotyön tuottavuuden osana lisää asian tärkeyttä. Samalla 

korostuu työpaikkadesignia koskevien mittareiden kehitys. Toimitilan suunnittelulla saattaa olla 

parantava vaikutus myös esimerkiksi tiedon liikkuvuuteen, yksiköiden toimivuuteen ja niiden 

väliseen yhteistyöhön.  
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Liitteet 

Liite 1: Taustatietoa kohdeyrityksestä 

Fingridin päätehtävistä 

Fingridin kolme perustehtävää ovat: kehittää voimajärjestelmää, siirtää toimintavarmasti sähköä 

ja edistää sähkömarkkinoita (Fingridin verkkosivut
1
). 

Luotettava sähkön saanti on yhteiskunnan hyvinvoinnille ja elinkeinoelämän kehitykselle 

välttämätöntä. Sähkön tärkeys kuitenkin usein unohtuu maissa, joissa luotettava sähkönsaanti on 

ollut itsestäänselvyys jo pitkään. Euroopan otettua vastuun ilmastomuutoksen torjunnan 

edelläkävijänä on energia-ala noussut jälleen näkyvään rooliin yhteiskunnassa. Alalla tehdään 

suuria investointeja rakennushankkeisiin sekä panostetaan merkittäviä summia tutkimukseen ja 

kehitykseen (Fingrid 2011). Sähkömarkkinalain velvoittamana Fingrid vastaa Suomessa 

sähköjärjestelmän toimivuudesta valtakunnan tasolla. Kantaverkkoyhtiön vastuu 

ilmastotalkoissa on suuri: ilman riittävää siirtokykyä ja toimintavarmaa verkkoa 

päästötavoitteita ei kyetä saavuttamaan. Lähitulevaisuuden suurimmat haasteet sähköverkon 

käyttövarmuuden osalta liittyvät sähköntuotannon rakennemuutokseen, johon johtavat sekä 

ydinvoiman lisääminen että ilmastostrategian mukanaan tuoma uusiutuvien energiamuotojen 

kasvu. (Fingrid 2010) 

Sähkömarkkinoiden tehtävänä on huolehtia sähkön riittävyydestä ja kilpailukykyisestä hinnasta 

Suomessa. Fingridin vastuulla on sähkömarkkinoiden edistäminen huolehtimalla muun muassa, 

että ulkomaanyhteyksillä on riittävästi siirtokapasiteettia markkinoiden tarpeisiin. Fingrid pyrkii 

edistämään pohjoismaisten markkinoiden toimintamahdollisuuksia ja toimii aktiivisesti myös 

koko Euroopan laajuisten sähkömarkkinoiden kehittämiseksi. Sähkömarkkinoiden alati 

laajentuessa Suomi on yhä kiinteämmin mukana alan yleiseurooppalaisessa kehityksessä. 

(Fingrid 2011) 

Fingridin historia 

Vuonna 1995 asetettu sähkömarkkinalaki edellytti, että sähkön myynnin ja siirron liiketoimet 

tuli erottaa toisistaan (Finlex 1995). Tämän seurauksena Imatran Voima Oy, Pohjolan Voima 

Oy ja Suomen valtio perustivat Suomen Kantaverkko Oyj:n 29.11.1996. Uusi yhtiö osti Imatran 

Voimansiirto Oy:ltä ja Teollisuuden Voimansiirto Oy:ltä näiden omistamat 400:n, 220:n ja 

tärkeimmät 110 kilovoltin sähkönsiirtoverkot, jotka yhdessä muodostavat Suomen kantaverkon. 

Suomen Kantaverkko Oy:n operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997, jolloin yhtiö otti vastuulleen 

omistamansa verkon liiketoiminnan sekä sähkömarkkinalain mukaisen järjestelmävastuun. 

Perustamisen jälkeen yhtiön omistuspohjaa laajennettiin suunnatulla osakeannilla, jolloin 

yksitoista vakuutusyhtiötä (suurimpina Pohjola, Sampo, Tapiola-ryhmä) ostivat 665 miljoonalla 

markalla yhtiön osakkeita. (Fingrid 1997 ja 1998
1
) 



 

 

Kesäkuussa 1998 yhtiön nimi vaihdettiin Fingrid Oyj:ksi (Fingrid 1998
2
). Saman vuoden 

syyskuussa sähkömarkkinalakiin tehtiin muutos, joka edellytti myös sähkönsiirron tasevastuun 

siirtymistä kantaverkkoyhtiölle. Muutoksen mukaisesti elokuussa 1998 Suomen Voimatase 

Oy:n koko osakekanta siirtyi Fingridille, minkä myötä valtakunnallinen tasevastuu siirtyi 

Fingridille vuoden 1999 alusta (Fingrid 1998
3
). 

Syyskuussa 2009 voimaan astunut EU:n sähkön sisämarkkinadirektiivi edellytti 

siirtoverkkoyritysten täyttä eriyttämistä sähkön tuotantoa ja myyntiä harjoittavista yrityksistä 

myös omistajuuden suhteen maaliskuuhun 2012 mennessä.  Näin Fortum ja Pohjolan Voima, 

jotka molemmat omistivat Fingridistä 25 %, joutuivat myymään osuutensa. Osakekaupat tehtiin 

huhtikuussa 2011, ja ostajina olivat Suomen valtio ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Ilmarinen (Fingrid pörssitiedote 19.4.2011). Valtion omistusosuus nousi 12 prosentista 53,1 

prosenttiin ja Ilmarisesta tuli 19,9 prosentin osuudellaan toiseksi suurin omistaja (STEK 2010). 

Osakekaupalla varmistettiin näin yhteiskunnan kannalta keskeisimmän infrastruktuurin 

säilyminen luotettavassa kotimaisessa omistuksessa. (TEM 2011)  



 

 

Liite 2: Esimerkki kohdeyrityksen raportointijärjestelmän 

raportista 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3: Great Place to Work -tutkimuksen rakenne 

 

 

 

Lähde: GPW 2012  



 

 

Liite 4: Henkilöstötuloslaskelmat 2009-2011 

HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 2011 
   TP:ssä

11
 

näkymätön 

 

  
Kulu Palkka 

Sivu-
kulu Yht. 

Kokonaishenkilöstömenot   15792 3068 1031 21365 

Tuottavan työajan kulut         16134 

 
Normaalin työajan palkat 12146 12146 2360   14505 

 
Palkkiot 1421 

  
  1421 

 
Ylityöpalkat 174 174 34   208 

              

Uusiutumiskulut         3236 

 
Vuosilomakulut 2353 2353 457   2810 

 
Muu palkallinen poissaolo 113 113 22   134 

 
Ilmoituskulut & soveltuvuustestit 137   

 
137 137 

 
Työhönopastus 129 129 25   154 

              

Kehittämiskulut         1660 

 
Koulutuskulut 1193 589 114 604 1308 

 
Yhteistoiminta (YT, TES) 0,48 0,48 0,09   0,6 

 
Ehkäisevän työterveyshuollon kulut 14 

  
14 14 

 
Työsuojelukulut 103 39 8 11 111 

 
Yhteiset tapahtumat 112 4,4 1 108 113 

 
Harrastustoiminta 114 

  
114 114 

              

Rasittumiskulut         335 

 
Sairauspoissaolokulut 244 244 47   292 

 
Korjaavan työterveyshuollon kulut 43 

  
43 43 

 
Työtapaturmakulut 0,29 0,29 0,06   0,3 

  Työkyvyttömyyseläkekulut 0         

       

       

 
Palkat 15792 

    

 
TP henkilöstö kulut yhteensä 20334 

    

 
Tuloslaskelman ja TP:n ero 1031 

    

 
TP:ssä näkymätön 1031 

    

 
Ero 0,000 

    

       Sivukulut 2011 
    Eläkekulut 2356 
    Muut henkilösivukulut 712 
    

 
Sosiaaliturvamaksu 

     

 
Ryhmähenkivakuutus 

     

 
Työttömyysvakuutus   

    Yhteensä 3068 
                                                          

11
 TP = perinteinen käytössä oleva tilinpäätös 



 

 

HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 2010 
   

TP:ssä 
näkymätön  

  
Kulu Palkka Sivukulu Yht. 

Kokonaishenkilöstömenot   15924 3150 1201 21586 

Tuottavan työajan kulut         16264 

 
Normaalin työajan palkat 12346 12346 2443   14789 

 
Palkkiot 1253 

  
  1253 

 
Ylityöpalkat 185 185 37   222 

              

Uusiutumiskulut         2876 

 
Vuosilomakulut 2158 2158 427   2585 

 
Muu palkallinen poissaolo 145 145 29   174 

 
Ilmoituskulut & soveltuvuustestit 43 

  
43 43 

 
Työhönopastus 61 61 12   73 

              

Kehittämiskulut         2136 

 
Koulutuskulut 1685 766 151 920 1837 

 
Yhteistoiminta (YT, TES) 2,9 1,2 0,23 1,7 3,1 

 
Ehkäisevän työterveyshuollon kulut 14 

  
14 14 

 
Työsuojelukulut 111 37 7,3 16 118 

 
Yhteiset tapahtumat 103 9 1,8 94 105 

 
Harrastustoiminta 59 

  
59 59 

              

Rasittumiskulut         310 

 
Sairauspoissaolokulut 211 211 42   252 

 
Korjaavan työterveyshuollon kulut 53 

  
53 53 

 
Työtapaturmakulut 4,2 4,2 0,82   5,0 

  Työkyvyttömyyseläkekulut 0       0 

       

       

 
Palkat 15924 

    

 
TP henkilöstö kulut yhteensä 20385 

    

 
Tuloslaskelman ja TP:ero 1201 

    

 
Näkymätön 1201 

    

 
Ero 0,000 

    

       Sivukulut 2010 
    Eläkekulut 2435 
    Muut henkilösivukulut 715 
    

 
Sosiaaliturvamaksu 

     

 
Ryhmähenkivakuutus 

     

 
Työttömyysvakuutus   

    Yhteensä 3150 
     

 



 

 

HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA 2009 
   

TP:ssä 
näkymätön  

  
Kulu Palkka Sivukulu Yht. 

Kokonaishenkilöstömenot   14931 3725 993 20795 

Tuottavan työajan kulut         16031 

 
Normaalin työajan palkat 11793 11793 2942   14735 

 
Palkkiot 1097 

  
  1097 

 
Ylityöpalkat 159 159 40   199 

              

Uusiutumiskulut         2832 

 
Vuosilomakulut 2058 2058 513   2571 

 
Muu palkallinen poissaolo 61 61 15   76 

 
Ilmoituskulut & soveltuvuustestit 118 

  
118 118 

 
Työhönopastus 54 54 13   67 

              

Kehittämiskulut         1659 

 
Koulutuskulut 1244 563 141 680 1384 

 
Yhteistoiminta (YT, TES) 3,0 0,94 0,24 2,1 3,2 

 
Ehkäisevän työterveyshuollon kulut 8,1 

  
8,1 8,1 

 
Työsuojelukulut 103 37 9,4 17 112 

 
Yhteiset tapahtumat 91 8 1,9 84 93 

 
Harrastustoiminta 58 

  
58 58 

              

Rasittumiskulut         273 

 
Sairauspoissaolokulut 197 197 49   247 

 
Korjaavan työterveyshuollon kulut 26 

  
26 26 

 
Työtapaturmakulut 0 

  
  0 

  Työkyvyttömyyseläkekulut 0       0 

       

       

 
Palkat 14931 

    

 
TP henkilöstö kulut yhteensä 19803 

    

 
Tuloslaskelman ja TP:ero 992 

    

 
Näkymätön 993 

    

 
Ero 0,000 

    

       Sivukulut 2009 
    Eläkekulut 2460 
    Muut henkilösivukulut 1265 
    

 
Sosiaaliturvamaksu 

     

 
Ryhmähenkivakuutus 

     

 
Työttömyysvakuutus   

    Yhteensä 3725 
     

  



 

 

Liite 5: Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyden mittareiden 

alakysymykset (Asiakaskysely 2012) 

 

 

 

 



 

 

Liite 6: Fingridin henkilöstötilinpäätösehdotuksen rakenne 


