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Toimintaympäristön nopea muuttuminen avaa työpaikoille uusia menestymisen
mahdollisuuksia. Entiset toimintatavat eivät välttämättä kuitenkaan auta selviytymään muuttuneissa oloissa. Toiminnan tehokkuus, joustavuus ja laadukkuus ovat
tähän saakka olleet menestymisen takeina, mutta nykyisin ne eivät enää yksin riitä.
Jokaiselta yritykseltä vaaditaankin jatkuvaa kehittymisen ja uusien mahdollisuuksien löytämisen kykyä, jotta ne pystyisivät erottumaan kilpailijoistaan ja tarjoamaan
asiakkailleen ainutlaatuisia tuotteita tai palveluja. Tulevaisuuden arvon muodostumisen lähteeksi onkin noussut aineellisten resurssien, kuten tekniikan, sijasta uudistumiskyky, innovatiivisuus. Tavanmukaisia voimavaroja, esimerkiksi työntekijöiden
määrää, ei välttämättä enää voida lisätä, vaan työtä olisi tehtävä uudella tavalla.
Työntekijöissä piilevät siis tulevaisuuden menestymisen mahdollisuudet, mutta
jotta tämä resurssi olisi käytettävissä, siitä on pidettävä huolta. Inhimillistä tuottavuutta pystytään lisäämään henkilöstön työhyvinvointia edistämällä. Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka koostuu muun muassa oikeudenmukaisesta ja johdonmukaisesta johtamisesta, osaamisen kehittämisestä, työssä onnistumista edistävästä organisaatiorakenteesta, vuorovaikutteisesta toimintatavasta sekä työntekijän psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Pelkästään yksilöterveyden edistämisellä
ei tähän kuitenkaan päästä, vaan työhyvinvointi on ymmärrettävä koko työyhteisön
toimivuuden kehittämiseksi.
Koska henkilöstön työhyvinvointi on strateginen menestystekijä, sitä kannattaa
suunnitelmallisesti johtaa: asettaa tavoitteet, miettiä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi ja asettaa tunnusluvut, joiden perusteella toimenpiteiden vaikuttavuutta
voidaan arvioida.
Selkeänä työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on usein sairauspoissaolojen
vähentäminen, koska muita tunnuslukuja on ollut vaikea löytää. Esimerkiksi tuottavuuden mittaaminen on haasteellista, koska olot niin organisaation ulkopuolella
kuin sisälläkin muuttuvat koko ajan. Työpaikan psykososiaaliset piirteet vaikuttavat
kuitenkin kiistatta työntekijöiden työkykyisyyteen, joten sairastamisen vähentämistä ei kannata pitää huonona tavoitteena, mutta mittaamista kannattaisi laajentaa
koskemaan myös työolojen laatua. Siihenkin on löydettävissä monenlaisia tapoja.
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Lisäksi on todettava, että mitä aikaisemmin hyvinvoinnin puutteisiin tartutaan,
sitä suurempi hyöty on toimenpiteistä. Jos joudutaan toimimaan vasta ongelmien
ilmettyä, kustannukset kasvavat. Tästä syystä ennaltaehkäisevään toimintaan kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota.
Tämä opas on suunnattu erityisesti pk-yrittäjille helpottamaan työhyvinvointitoiminnan ja yrityksen tuloksellisuuden välisen yhteyden arviointia ja toimenpiteiden suunnittelua tunnuslukujen perusteella havaittujen epäkohtien poistamiseksi
ja menestyksellisen toiminnan vahvistamiseksi. On huomattava, että Suomessa on
käytössä oppaassa käsiteltyjä asioita koskevia eri muunnoksia kaavoista ja laskentamalleista ja tässä oppaassa esitetyt mallit ovat vain viitteellisiä.
Opas on tehty Euroopan sosiaalirahaston ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Punk-hankkeessa, jossa päätoimijoina ovat Kuntoutussäätiö ja Tampereen
yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos. Muita
Punk-hankkeessa julkaistuja oppaita ovat Työn iloa ja imua – Työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille -opas, Esimies työhyvinvointia rakentamassa -opas, Tulevaisuuden osaajaksi – Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella -opas sekä Työkyvyntuki.fi – muokattava www-pohjainen opas työkykyasioihin.
Lämpimät kiitokset kaikille oppaan sisältöön vaikuttaneille asiantuntevista kommenteista, erityisesti SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haringille, Elinkeinoelämän
keskusliiton EK:n ylilääkäri Jan Schugkille, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Postille, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaukselle ja ekonomisti Petri Maliselle, Ensimetrin liiketoiminnan kehittäjä Pertti Rantamäelle, sekä Palvelutalo Kaarikeskuksen toiminnanjohtaja Riitta Rahkolle. Lisäksi
lämpimät kiitokset Kuntoutussäätiön Punk-tiimille osallistumisesta perinteisiä henkilöstötunnuslukuja koskevan osion sisällön tuottamiseen.
Marja-Liisa Manka				
Työhyvinvoinnin professori			
Tampereen yliopisto				
Johtamiskorkeakoulu				
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Miksi henkilöstötunnuslukuja tarvitaan?
1.1 Mitä henkilöstötunnusluvuilla tarkoitetaan?

Henkilöstötunnusluvut kuvaavat mm. henkilöstön ja työyhteisön, organisaation ja
johtamisen tilannetta sekä niihin sijoitettuja panostuksia ja tuotoksia. Niitä voidaan
tuottaa erilaisilla laskentakaavoilla ja mittauksilla, taulukoilla ja tilastoilla. Perinteisiä henkilöstötunnuslukuja ovat esimerkiksi henkilöstörakenne, työajan käyttöä
kuvaavat tunnusluvut, sairauspoissaoloprosentti, tapaturmataajuus, eläköitymisikä
ja -määrä, osaamisen kehittämisen kustannukset ja henkilöstön vaihtuvuus. Tässä oppaassa käsitellään perinteisten henkilöstötunnuslukujen lisäksi inhimilliseen
pääomaan sisältyvää yhteisöllisyyden (sosiaalinen pääoma) mittaria sekä selvitetään
psykologisen pääoman merkitystä. Uusilla inhimillisen pääoman mittareilla saadaan
tietoa mm. työyhteisön toimivuudesta.
Henkilöstötunnuslukujen laatimiseksi tarvittavat tiedot saadaan yrityksessä joko
muutoinkin kerättävästä tiedosta ja tietojärjestelmistä (esimerkiksi työaikakirjanpidosta) tai niiden selvittämistä varten sovitaan erillinen toimintatapa (esimerkiksi
työyhteisön toimivuutta kuvaavat mittarit).
Osa henkilöstöä koskevan tiedon käsittelystä ja raportoinnista perustuu lainsäädäntöön ja muihin normeihin, osan käyttäminen on työnantajalle harkinnanvaraista. Velvollisuus pitää työaikakirjanpitoa perustuu työaikalakiin. Vuosilomalain mukaan työnantajan on pidettävä vuosilomakirjanpitoa. Työturvallisuuslain mukaan
työpaikalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma ja työnantajan on arvioitava
työn vaarat järjestelmällisesti kullekin työpaikalle sopivin menetelmin ja käytettävä tarvittaessa ulkopuolista ammattihenkilöstöä (esim. työterveyshuoltoa) arvioinnissa. Kirjanpitolaissa on tilinpäätöstä ja toimintakertomuksia koskevia määräyksiä,
jotka vaihtelevat yritysmuodon ja yrityksen toiminnan laajuuden mukaan. Henkilöstöä koskevan tiedon käsittelystä ja tietosuojasta on määräyksiä henkilötietolaissa
ja laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Yhteistoimintalaissa (laki yhteistoiminnasta yrityksissä) määritellään asiat, joista työnantajan on tiedotettava henkilöstölle tai
henkilöstön edustajille tai joista on neuvoteltava tai sovittava henkilöstön kanssa.
Yhteistoimintalakia sovelletaan tietyin poikkeuksin yrityksessä, jonka työsuhteessa
olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20. Jos työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on
laadittava tasa-arvosuunnitelma. Vakavat työtapaturmat on ilmoitettava aluehallintoviraston työsuojeluosastolle. Sairauspoissaolojen raportoinnista voidaan sopia työHenkilöstötunnusluvut johtamisen tukena • 

terveyshuollon kanssa tehtävässä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa ja varhaisen työkyvyn tuki-mallissa.
1.2 Perinteiset ja uudet henkilöstötunnusluvut

Seuraavassa esitellään perinteisesti käytettyjä tunnuslukuja sekä uusia, aineettomaan
pääomaan liittyviä tunnuslukuja.
Perinteisiä henkilöstötunnuslukuja ovat mm:
– Henkilöstön määrä ja rakenne
– Vakituiset / määräaikaiset
– Kokoaikaiset / osa-aikaiset
– Koulutus- ja ikärakenne
– Työsuhteen kesto
– Henkilöstön vaihtuvuus
– Työaika, ylitöiden määrä
– Palkkakustannukset
– Kehityskeskustelujen käyminen %
– Osaamisen kehittämisen kustannukset
– Muut henkilöstöinvestoinnnit
– Työkykyindeksi
– Sairauspoissaoloprosentti
– Tapaturmataajuus
– Eläköityminen ja sen kustannukset
– Aloitteet ja innovaatiot
– Asiakaspalaute

C
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Uudet henkilöstötunnusluvut:
Aineettoman / inhimillisen pääoman tunnusluvut:
– Sosiaalinen pääoma
– Psykologinen pääoma
– Rakennepääoma
– Työhyvinvoinnin indeksit

1.3 Henkilöstötunnusluvut johtamisen välineenä

Liiketoimintastrategian avulla yritys toteuttaa visiotaan eli tulevaisuuden tavoitetilaansa. Strategian toteutumista on perinteisesti seurattu taloudellisilla ja tuottavuusmittareilla. Yritysjohdolle tärkeätä tietoa yrityksen toiminnasta antavat myös henkilöstötunnusluvut.
Jotta henkilöstötunnusluvuista saataisiin organisaatiolle paras hyöty, on tunnistettava tunnuslukujen taustalla vaikuttavat syyt ja syy-seuraussuhteet, joista henkilöstötunnusluvut ovat ilmentymä. Esimerkiksi mikäli organisaatiossa sairauspoissaoloprosentti on jatkuvasti korkea tai muuttunut aiempaa korkeammaksi, yrittäjälle on merkityksellistä selvittää sen taustalla vaikuttavat syyt, jotta niihin voidaan
vaikuttaa. Syynä korkeaan sairauspoissaoloprosenttiin voivat olla esimerkiksi työn
fyysinen tai henkinen kuormittavuus, epävarmuus muutostilanteissa tai työyhteisöongelmat. Pitkät sairauspoissaolot ja työkykyindeksin tulos voivat ennakoida työkyvyttömyyseläkeriskiä.
Työterveyshuolto on näiden asioiden selvittämisessä ja analysoinnissa organisaation tärkeä kumppani. Tunnuslukujen ja mittausten avulla saatu tieto toimii apuna
päätöksenteossa ja auttaa suuntaamaan ja painottamaan korjaavia toimenpiteitä ja
toisaalta hyvää kehitystä vahvistavia toimenpiteitä oikein. Toimenpiteiden seuranta
ja arviointi on tärkeää, jotta toimenpiteet eivät jää kesken ja jotta saadaan tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Henkilöstötunnuslukujen johdonmukainen ja toistuva seuraaminen antaa tietoa siitä, onko toimenpiteillä ollut vaikutusta ja millaisia
vaikutukset ovat olleet. Näin saadaan toiminnan kehittämisestä liiketoimintaa tukeva jatkumo.
Yritykset voivat käyttää yksittäisiä henkilöstötunnuslukuja erikseen tietyn aihealueen kehittämiseen tai voivat koota niitä varsinaiseen henkilöstöraporttiin tai
henkilöstötilinpäätökseen. Varsinkin kattavamman henkilöstöraportin tai henkilöstötilinpäätöksen laadinnassa on tarpeellista olla mukana yrityksestä useita eri tahoja,
joita ovat yrityksen koosta ja toimintatavoista riippuen esimerkiksi johdon, henkilöstön, työterveyshuollon, henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon edustus. Tämä
tuo käytännön toimivuutta ja sitoutuneisuutta raporttiin. Jo raporttia suunniteltaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten siitä viestitään henkilöstölle ja muille mahdollisille tahoille.
Panostamalla yritysten tuottavuuteen ja hyvinvointiin lisätään niiden kilpailukykyä ja jatkuvuutta. Kehittämällä työyhteisöjä ja henkilöstön hyvinvointia pidennetään työuria myönteisellä tavalla sen eri vaiheissa. Pelkästään työhön käytetty aika ei
kuvasta työn tulosta, vaan siihen vaikuttaa myös se, miten tuottavasti työ on tehty.
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Kuviossa 1. esitetään työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden välittömiä ja välillisiä talousvaikutuksia organisaatiolle.

TYÖHYVINVOINNIN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Työhyvinvointitoimenpiteet

Työn tuottavuuteen vaikuttaa mm se, miten työn tavoitteet on määritelty ja henkilöstön tiedossa, miten työ on organisoitu, onko sen tekeminen oikeanlaatuista, oikea-aikaista ja onko siihen oikea määrä osaamista, millainen on työkyky sekä työntekijöiden motivaatio. Hyvällä esimiestyöllä pystytään vaikuttamaan positiivisesti
näihin asioihin.
Tuottavinta toiminnan ja työyhteisön kehittäminen on silloin, kun uudet kehitetyt toimintatavat siirtyvät sisälle organisaation toimintaan, sen rakenteisiin ja prosesseihin. Tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisen ei tarvitse merkitä aina lisäkustannuksia, vaan se voi tapahtua myös siten, että tehtäessä normaaliin toimintaan
liittyviä päätöksiä ja valintoja, mietitään, millainen päätöksen tai toiminnan tulisi
olla, jotta se lisää tuottavuutta ja henkilöstön, niin esimiesten kuin muunkin henkilökunnan hyvinvointia.
Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen käsite ja siihen vaikuttavat tekijät on kuvattu ja selitetty Punk-hankkeen oppaassa Työn iloa ja imua – Työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille.

Välitön talousvaikutus

Välillinen talousvaikutus

– Sairaus- ja tapaturmakulut
– Tehokas työaika
– Yksilötuottavuus
– Työprosessi
– Kehitystoiminta

– Työn tuottavuus
– Työn laatu
– Tuote- ja prosessi-innovaatiot

Lopullinen
talousvaikutus
– Kannattavuus
– Kilpailukyky
– Tuottavuus

Kuvio 1. Työhyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset. Otala & Ahonen 2005.

1.4 Henkilöstötunnusluvut taustatietona organisaation arvon määrittämiselle

Henkilöstötunnuslukujen avulla organisaatiot pystyvät antamaan vertailukelpoista
tietoa omistajille, asiakkaille, rahoittajille ja muille sidosryhmille. Tietoja voidaan
hyödyntää myös yrityskaupoissa, tarjouskilpailuissa pisteiden tuojana ja laatuauditoinneissa asioiden tilan todentajina sertifikaattien saamiseksi. Tunnusluvuilla voidaan tehdä myös organisaation aineetonta pääomaa näkyväksi. Aineeton pääoma
vaikuttaa yrityksen good will-arvoon, joka näkyy esimerkiksi yrityskaupoissa hinnassa sekä rahoittajien suhtautumisessa.
Aineettomalla pääomalla tarkoitetaan:
– sosiaalista pääomaa, joka ilmenee esimiehen ja työntekijöiden välisinä sekä
työntekijöiden keskinäisinä suhteina organisaation sisällä tai organisaation
ulkopuolelle suuntautuvina yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden välisinä
vuorovaikutussuhteina
– henkistä pääomaa, joka ilmenee työntekijöiden asenteina, psykologisena
pääomana, osaamisena sekä fyysisenä ja psyykkisenä terveytenä
– rakennepääomaa, joka ilmenee mm. organisaation toimintatapoina ja
menetelminä sekä immateriaalioikeuksina (tekijänoikeudet ja teollisoikeudet,
esim. patentit)
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1.5 Henkilöstötunnusluvut osana organisaation riskienhallintaa

Henkilöstötunnuslukujen hyödyntäminen on osa organisaation riskienhallintaa.
Huolehtimalla lakisääteisistä ja työehtosopimuksiin perustuvista velvoitteistaan
työnantaja välttää oikeudellisia riskejä. Esimerkiksi työaikalaki edellyttää, että työnantaja seuraa henkilöstön työaikaa ja pitää työaikakirjanpitoa. Yhtä tärkeätä on nähdä työajan seurannan ja työyhteisön hyvinvoinnin välinen yhteys. Huolehtimalla
siitä, että työkuorma ei kasva kenenkään kohdalla kohtuuttoman suureksi ja siitä,
että työaika pysyy kohtuullisena, työnantaja edistää hyvinvointia ja vähentää ylikuormituksesta johtuvien sairauslomien aiheuttamia taloudellisia ja tuotannollisia
riskejä. Työntekijän kannalta työajan hallinnasta huolehtiminen vähentää mm. sosiaalisia ja terveydellisiä riskejä. Jaksavat ja työstään innostuneet työntekijät lisäävät
myös asiakastyytyväisyyttä toimimalla innovatiivisesti sekä huolehtimalla laadullisesta ja ajallisesta toimitusvarmuudesta.
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1.6 Henkilöstötunnuslukujen hyödyntäminen yrityksen kehittämisprosessissa

Työhyvinvoinnista huolehtimalla pienennetään mm. seuraavia riskejä:

Kuviossa 2 esitetään tunnuslukujen, niiden taustalla vaikuttavien syiden tulkinnan,
henkilöstön hyvinvoinnin ja tuloksellisen toiminnan sekä käytännön toimenpiteiden välinen yhteys jatkumona.
Organisaatioiden kannattaa valita henkilöstötunnuslukujen kirjosta aluksi itselleen vain kaikkein oleellisimmat ja keskittyä niiden hyödyntämiseen huomioiden
myös lainsäädännön vaatimukset. Kun niiden seuranta ja hyödyntäminen on tullut
tutuksi, organisaatio voi laajentaa vähitellen niiden valikoimaa. Aina yritys ei voi
yksin päättää siitä, mitä tunnuslukuja se seuraa, vaan siihen voivat vaikuttaa myös
omistajan, rahoittajan, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien toiveet ja vaatimukset
sekä viranomaisten määräykset.
Henkilöstötunnusluvut auttavat organisaatiota vertaamaan toimintaansa ja henkilöstönsä tilaa suhteessa toisiin organisaatioihin. Vertailtavuuden vuoksi mielekästä
on lukujen vertaaminen esim. toisiin saman toimialan ja samantyyppisiin organisaatioihin. Myös oman organisaation sisäinen vertailu eri vuosien välillä antaa arvokasta tietoa siitä, mihin suuntaan organisaation toiminta on menossa ja miten eri
toimenpiteet vaikuttavat. Tietoa esimerkiksi sairauspoissaoloprosenteista eri toimialoilla saa esimerkiksi työnantajaliitoista. Myös työterveyshuollosta kannattaa pyytää apua tietojen analysointiin ja vertailuun.

Henkilöriskejä
• Väsyminen, uupuminen
• Työtapaturmat ja sairastumiset
• Päihteiden käyttö
• Ammattiosaamisen vanheminen, hiljaisen tiedon katoaminen
• Henkilö- tai työsuhderiidat
• Inhimilliset virheet
• Tietoturvaongelmat
Tuotantoon ja tuotteisiin liittyviä riskejä
• Tuote- ja tuoteturvallisuusriskit
• Tuotantoon liittyvät (esim. laatu, aikataulut)
• Takuukysymykset
• Tuotekehitykseen ja immateriaalioikeuksiin liittyvät riskit
Ks. lisätietoja esim. http://www.pk-rh.fi/riskitilanteet

-

Tutut korjaavat tunnusluvut
sairauspoissaolot,
eläköitymistiedot,
työtapaturmat
TULKINTA
Uudet ennaltaehkäisevät
tunnusluvut
työhyvinvoinnin indeksit,
sosiaalinen ja psykologinen
pääoma
Mikä on tilanne?

Työhyvinvointisuunnitelma
– tavoitteet
– toimenpiteet
– vastuut
– seurantatavat
– tunnuslukujen määrittely

Mitä pitää tehdä?

Toimenpiteiden
toteutus ja seuranta
1.
2.
3.

Teot

Henkilöstön
hyvinvointi ja
tuloksellinen
toiminta

Miten onnistuttu?

1 VUOSI
Kuvio 2. Tunnusluvut, työhyvinvointisuunnitelmat, toteutus ja seuranta jatkuvana prosessina. Manka 2011.
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Perinteiset henkilöstötunnusluvut
Perinteisten henkilöstötunnuslukujen laskemista ja hyödyntämistä helpottaa, jos
niitä koskevat taustatiedot löytyvät organisaation järjestelmistä, esimerkiksi palkanmaksujärjestelmistä, työaikakirjanpidosta jne. Päätettäessä ryhtyä seuraamaan ja
hyödyntämään tiettyjä henkilöstötunnuslukuja, samalla kannattaa miettiä prosessi,
jonka avulla henkilöstötunnuslukujen laskemiseksi tarvittavat taustatiedot saadaan
selville mahdollisen vaivattomasti. Esimerkiksi sairauspoissaoloprosentin laskemista helpottaa se, että organisaatiossa on selkeät toimintatavat sairauspoissaolosta esimiehelle ilmoittamiseen, lääkärintodistuksen toimittamisesta, poissaolotietojen kokoamisesta yhteen paikkaan jne. Organisaatio voi laatia esimerkiksi työkykyasioita
koskevat toimintatavat tarvittavine lomakkeineen yhdessä työterveyshuollon kanssa
käyttämällä Punk-hankkeessa tehtyjä malleja ja ohjeita osoitteessa www.tyokyvyntuki.fi.
Seuraavassa esitellään joitakin suositeltavia tunnuslukuja.
2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrä ja henkilötyövuosi ovat tietoa, jota tarvitaan monien muiden
tunnuslukujen muodostamisessa. Seuraamalla erilaisissa työaika- ja työsuhdemuodoissa olevien henkilöiden määrää sekä vuokratun ja alihankitun työn määrää nähdään, onko suhde oikea esimerkiksi organisaation ydinosaamisen varmistamiseksi vai onko organisaation ydinosaaminen esim. vuokratyövoiman tai alihankinnan
varassa. Erilaisuuden ja moninaisuuden hyödyntämistä organisaation vahvuutena
edistää tieto eri ikäisistä ja eri osaamistaustaisista työntekijöistä.
Henkilöstön määrä tilastoidaan yleensä kuukausien viimeisten päivien palkallisen henkilöstön keskiarvona. Vakinaiset ja määräaikaiset on hyvä tilastoida erikseen.
Henkilöstön määrä on yhtä kuin työsuhteiden määrä. Organisaatiot voivat laskea
ja tilastoida erilaisia henkilöstöä koskevia asioita myös henkilötyövuosi -käsitettä
käyttäen. Henkilötyövuoden käsitteestä kerrotaan kohdassa 2.3..

Perustiedot henkilöstöstä
Työsuhde

Naiset

Miehet

Yhteensä

Miehet

Yhteensä

Vakituiset
- joista kokoaikaisia
- joista osa-aikaisia
• osa-aikaeläkkeellä olevat
• osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat
Määräaikaiset
- joista kokoaikaisia
- joista osa-aikaisia
- sijaiset
- muut määräaikaiset
- tukityöllistetyt
- harjoittelijat
- oppisopimuksella työskentelevät
- kesätyöntekijät
Yhteensä

Tiedot lomautetuista ja pitkillä vapailla olevista
Lomautukset ja pitkät vapaat

Naiset

Lomautetut
Vuorotteluvapaalla olevat
Opintovapaalla olevat
Perhevapailla olevat
Muilla vapailla olevat
(tarvittaessa eritellään)

Muilla tavoilla kuin työsuhteessa työskentelevät
Työnteon peruste

Naiset
Henkilömäärä/
tuntimäärä

Miehet
Henkilömäärä/
tuntimäärä

Yhteensä
Henkilömäärä/
tuntimäärä

Työvoiman vuokraus
Alihankintana teetettävä työ
Muilla toimeksiantosopimuksilla teetettävä työ
Yhteensä
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Käyttäessään työpaikan ulkopuolista työvoimaa yrityksen on huomioitava Laki
tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.
Sen mukaan tilaajan on tietty määrä työtä tilatessaan pyydettävä työvoimaa tarjoavalta taholta selvitys mm verojen ja eläkevakuutusten maksamisesta.
Työajasta kerrotaan kohdassa 2.3.

Seuraavan kaavan mukaan voidaan laskea henkilöstömenoja suhteessa liikevaihtoon.
Henkilöstömenot €
____________________ x 100
Liikevaihto

2.2 Henkilöstöinvestoinnit

Henkilöstöinvestointeja kuvaavat tunnusluvut tarkoittavat esimerkiksi henkilöstön
hankinta- ja palkkaamiskuluja (=rekrytointikuluja), palkkauksen kuluja, osaamisen
kehittämisen kustannuksia sekä henkilöstöön liittyvien palvelujen oston kuten työterveyshuollon kustannuksia. Voidaan puhua myös henkilöstökuluista, henkilöstökustannuksista tai työvoimamenoista. Erään ryhmittelyn mukaan niitä ovat mm.
seuraavat kustannukset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palkat
Henkilöstösivukulut
Koulutus
Työterveyshuolto
Työhyvinvointia tukevat toimenpiteet
Työpaikkaruokailun tukeminen
Sairauspoissaolot
Työtapaturmat
Työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat menot

Henkilöstöinvestoinnit eivät ole vain menoerä, vaan ne ovat tärkeä osa yrityksen aineettoman varallisuuden ja tuottavuuden kehittämistä. Seurattaessa henkilöstöinvestointien määrää huomiota kannattaa kiinnittää niiden vaikutuksiin pitkällä
aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä organisaation taloudellinen tulos ja tuottavuus voi
investointien johdosta notkahtaa, mutta pitkällä aikavälillä ne tuottavat tulosta ja
edistävät organisaation jatkuvuutta.
Laskettaessa työvoimamenoja esimerkiksi prosentteina on syytä samalla tuoda
esille, mitä menoeriä laskentaan on otettu mukaan, jotta luvut eivät anna väärää
kuvaa, kun niitä vertaillaan mahdollisesti toisten yritysten lukuihin. Pelkistettynä
voidaan verrata esimerkiksi palkkakustannuksia (palkat ja sivukulut) liikevaihtoon.
Organisaatio voi seurata omien henkilöstökulujensa osuuden muutosta vuosittain.
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= henkilöstökulu %

2.2.1 Henkilöstön vaihtuvuus

Henkilöstön vaihtuvuudella tarkoitetaan työntekijämäärää, joka tietyn seurantajakson aikana aloittaa tai lopettaa työsuhteen. Yrityksillä ja muilla organisaatioilla on
käytössään monia erilaisia vaihtuvuuden laskentamalleja. Yrityksen raportoidessa
henkilöstönsä vaihtuvuutta kannattaa siksi ilmoittaa samalla se, miten vaihtuvuus
on laskettu. Kirjanpitolautakunnan suosituksissa esitetyn kaltainen malli on seuraava:
(Työsuhteeseen tulleiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12. +
Työsuhteesta lähteneiden henkilöiden määrä 1.1.–31.12.) / 2
__________________________________________________
Henkilöstön määrä 31.12.
Joissakin malleissa on käytetty muuten samaa kaavaa, mutta on vain laskettu yhteen tulleet ja lähteneet ja jaettu summa henkilöstön määrällä. Joissakin kaavoissa on valittu tulleista ja lähtijöistä luku, joka on pienempi ja jaettu se henkilöstön
määrällä.
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Vaihtuvuus voidaan myös esittää erikseen lähtö- tai tulovaihtuvuutena:
Työsuhteesta lähteneiden (tai tulleiden) henkilöiden määrä 1.1.–31.12.
___________________________________________________________
Henkilöstön määrä 31.12.

Lähtö- tai tulovaihtuvuus voidaan laskea prosentteina seuraavasti:

Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus ja lähtövaihtuvuus voidaan tilastoida esimerkiksi
• vuoden aikana työsuhteeseen tulleiden ja työsuhteesta lähteneiden (ei eläkkeelle
siirtyneet) henkilöiden lukumäärinä
• tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina, jotka lasketaan suhteuttamalla
em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön
lukumäärään.
Ulkoinen vaihtuvuus

Henkilöiden
lukumäärä

% edellisen vuoden lopun
työsuhteiden lukumäärästä

Tulovaihtuvuus

Työntekijöiden lähtö- tai tulovaihtuvuusprosentti =
Alkaneet tai päättyneet työsuhteet
__________________________________ x 100
Keskimääräinen työntekijämäärä vuoden aikana

Vakinaiset
Määräaikaiset
YHTEENSÄ tulleet
Lähtövaihtuvuus
Vakinaiset
Määräaikaiset
YHTEENSÄ lähteneet

Henkilöstön vaihtuvuuden ja sen syiden seuranta antaa tietoa mm. työntekijöiden
sitoutumisesta organisaatioon, uusien työntekijöiden palkkaamisen ja perehdytyksen onnistumisesta sekä organisaation kilpailukyvystä rekrytointimarkkinoilla. Korkea vaihtuvuus voi olla merkki jatkuvasta aaltoliikkeestä, esimerkiksi tuotannollisten ja taloudellisten syiden aiheuttamien työsuhteiden päättymisten ja noususuhdanteen aikana tehtävien rekrytointien johdosta. Esimerkiksi lähtöhaastattelujen
avulla saadaan tietoa siitä, mitkä ovat olleet lähdön syitä. Tällä tiedolla voidaan vaikuttaa turhien lähtemisten estämiseen. Turhilla lähtemisillä menetetään varsinkin
hiljaista tietoa ja kerrytetään tyhjäkäynnistä ja rekrytoinneista aiheutuvia kustannuksia. Myös liian alhainen vaihtuvuus voi olla riskitekijä esimerkiksi silloin, jos
työpaikan ja työntekijän arvomaailma tai osaamistarpeet ovat jyrkässä ristiriidassa,
mutta työpaikkaa ei jostain syystä uskalleta tai pystytä vaihtamaan, vaikka halua siihen olisi. Tämä voi lisätä toiminnan jähmettymistä. Organisaation on hyvä mieltää,
millainen vaihtuvuus on sen kannalta tervettä ja tavoiteltavaa.
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Yhteensä tulleet ja lähteneet
Työsuhteiden lukumäärä
vuoden lopussa

Vaihtuvuutta raportoidessa ilmoitetaan tarkastelujakso, jolta vaihtuvuus tilastoidaan.
2.2.2 Palkkamenot

Palkkamenoilla tarkoitetaan verollisia bruttoansioita lisättynä työnantajamaksuilla
(ns. palkan sivukulut). Palkkamenoihin lasketaan säännöllisen työajan palkka, ylija vuorotyökorvaukset, vuosilomakorvaukset ja muut työhön liittyvät palkkakustannukset. Yritys tarvitsee tietoa palkkakustannuksista mm. budjetoinnissa ja tarjouslaskennassa.
Yrityksessä voidaan seurata palkkakustannuksia myös suhteessa yrityksen kokonaismenoihin.
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2.2.3 Osaamisen kehittäminen

Osaaminen on organisaatioiden tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn menestystekijä.
On tärkeää, että organisaatio seuraa henkilöstönsä osaamisrakennetta, jotta se ei
pääse vähitellen vääristymään, vaan johdonmukaisesti ohjataan sitä strategian toteutumiseksi tarvittavan osaamisen suuntaan. Tämä otetaan huomioon mm. osaamisen
kehittämisessä, rekrytoinnissa, alihankinnassa ja kumppanuuksien rakentamisessa.
Organisaation riskienhallintaan ja vahvuuksien hyödyntämiseen sisältyy myös se,
että organisaatio pitää rekisteriä käydyistä koulutuksista ja erilaisten lakisääteisten
tai viranomaismääräyksiin perustuvien pätevyyksien (esim. tulityökortti) voimassaolosta. Näitä tietoja tarvitaan mm. tarjouksiin, auditointeihin ja sertifikaatteihin,
viranomaistarkastuksiin ja osaamisen kehittämisen suunnitteluun.
Osaamisen kehittämisen arviointi on perinteisesti tehty vertailemalla koulutuspäivätietoja ja niihin käytettyä euromääräistä investointia. Niiden rinnalla on hyvä
kiinnittää huomiota myös laadullisiin tekijöihin eli oppimisen ja sen hyödyntämisen arviointiin.

Yritys voi seurata osaamisen kehittämisen kustannuksia esimerkiksi seuraavan taulukon avulla.
Osaamisen kehittämisen
kustannukset

Osallistuneet
henkilöt

Kustannukset
€

Ajankäyttö €

Kustannukset
yhteensä €

Kurssit ja muut
koulutukset
Työpaikan sisäiset
koulutukset
Työnantajan tukema
työntekijöiden
omaehtoinen
kouluttautuminen
Ym.

Työnantaja voi seurata koulutuspäiviä esimerkiksi seuraavalla tavalla:
Osaamisen kehittämisen kustannukset suhteessa henkilötyövuosiin:
Koulutuksiin osallistuminen
vuonna

Vuosi x

Jaoteltuna
ammattiryhmittäin tai
henkilöstöryhmittäin

Vuosi y

Jaoteltuna
ammattiryhmittäin tai
henkilöstöryhmittäin

Koulutuspäivien määrä yhteensä
Koulutuksiin osallistuneet
(vähintään yksi koulutus/vuosi)
Koulutuspäivien määrä/
henkilötyövuosi

Koulutuspäivien keskimääräistä lukumäärää henkilöä kohden voidaan seurata oheisen kaavan avulla.

Osaamisen kehittämisen kustannukset / v.
_____________________________________
Henkilötyövuosien määrä
= osaamisen kehittämisen kustannus henkilötyövuotta kohden
Henkilötyövuoden käsite on selitetty kohdassa 2.3..
Lisätietoa osaamisen kehittämisestä löytyy mm. Punk-hankkeen Tulevaisuuden osaajaksi – Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella -oppaasta.

Koulutuspäivien lukumäärä 1.1.–31.12.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Henkilöstön määrä keskimäärin 1.1.–31.12.
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2.2.4 Terveydenhuolto-, työsuojelu- ja kulttuuri- ja virkistymiskustannukset

Työnantaja voi ryhmitellä henkilöstöpalveluita ja -etuja koskevia kustannuksia esimerkiksi seuraavasti.
€

Henkilöstöpalvelut ja -edut
Työterveyshuolto
Työsuojelutoiminta
Työpaikkaruokailu
Kulttuuri-, urheilu- ja harrastustoiminta
Luontoisedut
Ym.
Yhteensä

2.2.5 Eläköityminen

Seuraamalla ja analysoimalla yrityksensä henkilöstön eläköitymistietoja ja arvioimalla tulevia mahdollisia eläketapahtumia työnantaja pystyy suunnittelemaan tehtävien resurssointia ja osaamisenkehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista.
Yritys voi tilastoida eläköitymisiä esimerkiksi seuraavasti:
Eläköityminen

Naiset

Miehet

Yhteensä

Vanhuuseläkkeelle siirtyneet
Osa-aikaeläkkeellä olevat
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet
Yhteensä

Työkyvyttömyys- ja varhaiseläkkeitä käsitellään tarkemmin jäljempänä kohdassa
2...

2.3 Työaika
2.3.1 Työajan seuranta

Työajan seuranta muodostaa perustan tarvittavien henkilöresurssien suunnittelulle.
Panostamalla resurssienhallintaan ja seuraamalla henkilöstön työaikaa ja työntekijöiden määrää työnantaja pystyy ennakoimaan mahdolliset yli- ja alikuormitustilanteet ja puuttumaan niihin. Työajan seuraamisesta saadun tiedon avulla pystytään
myös määrittämään, paljonko erilaisiin töihin kuluu aikaa. Tämä auttaa tuotteiden
ja palveluiden hinnoittelun määrittämisessä. Tietoisuus työkuormien vaihtelusta
auttaa resurssisuunnittelussa ja työn organisoinnissa. Tietojen avulla pystytään tekemään päätöksiä ja sopimuksia myös erilaisista lainsäädännön ja työ- ja virkaehtosopimusten mahdollistamista joustavista työaikajärjestelmistä. Työajan seuranta ja kokonaistyömäärän kohtuullisena pitäminen tuo työyhteisöön oikeudenmukaisuutta
ja hyvinvointia sekä pitkällä ajalla jatkuvuutta ja tuottavuutta.
Työajan seuranta voi tapahtua manuaalisesti tai sähköisesti. Työpaikasta riippuen työntekijät voivat joko itse kirjata työaikansa työaikajärjestelmään tai tieto siirtyy sinne sähköisen työaikaleimauksen myötä. Tapahtui työajan kirjaaminen miten
tahansa, esimiehen tehtävä on seurata työntekijöidensä työaikaa. Se voi tapahtua
esimerkiksi työaikajärjestelmästä ajettavilla tulosteilla tai raporteilla. Esimiehen tehtävä on puuttua liian suuriin tai vähäisiin työmääriin ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Myös ylitöiden määrää on seurattava, sillä laissa säädettyä ylitöiden enimmäismäärää ei saa ylittää. Töiden teettäminen ylitöillä ei ole organisaatiolle yleensä
taloudellista. Mikäli ylitöiden määrä on korkea, voidaan siitä saadun tiedon nojalla
kohdistaa toimenpiteitä työn organisointiin, resurssointiin sekä osaamisen kehittämiseen.
Johtamisen tueksi tarvitaan tietoa työaikaan liittyvistä säädöksistä sekä eri käsitteiden sisällöstä, jotta työaikaa pystytään optimoimaan ja työaikaan liittyviä tunnuslukuja muodostamaan.
2.3.2 Säännöllinen työaika, normaali työaika, ylityö ja lisätyö

Säännöllinen työaika on työaikalaista löytyvä käsite. Työaikalaki on työaikaa koskeva yleislaki Suomessa. Työaikalain mukaan säännöllinen työaika (eli enimmäistyöaika) on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 0 tuntia viikossa. Monien alojen työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu tätä lyhyemmistä työpäivistä ja
työviikoista, jolloin säännöllinen työaika on kyseinen työehtosopimuksessa mainitHenkilöstötunnusluvut johtamisen tukena • 2

tu työaika. Työsopimuksella työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijä tekee säännöllistä työaikaa lyhyempää työaikaa, jolloin kyse on osa-aikatyöstä.
Mikäli työtä tehdään yli työaikalain määrittelemän 8 tuntia vuorokaudessa ja / tai
yli 0 tuntia viikossa, kyse on pääsääntöisesti ylityöstä, ellei käytössä ole joustavan
työajan järjestelmiä. Ylityön tekeminen edellyttää, että siitä sovitaan esimiehen ja
työntekijän välillä. Sen korvaamisesta on työaikalaissa ja eri alojen työehtosopimuksissa määräykset. Mikäli työtä tehdään yli työehtosopimuksen määrittelemän säännöllisen työajan, mutta kuitenkin enintään työaikalain määrittelemän säännöllisen
työajan (8 tuntia / 0 tuntia), kyse on lisätyöstä. Työehtosopimuksissa on yleensä
määräykset siitä, miten se korvataan.
Säännöllinen työaika
= Työaikalaissa tai työehtosopimuksissa määritelty enimmäistyöaika

Normaalityöajalla tarkoitetaan yleensä sopimuksenmukaista (esimerkiksi työsopimuksella sovittua) työaikaa.
Normaalityöaika
= Sopimuksenmukainen työaika
(perustuu esim. työehtosopimukseen ja / tai työsopimukseen)
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2.3.3 Säännöllisen työajan keskimääräistäminen ja joustava työaika

Aina yli 8 tuntia päivässä ja / tai yli 0 tuntia viikossa tehty työ ei ole ylityötä. Työaikalaki mahdollistaa säännöllisen työajan keskimääräistämisen eli sen, että tiettynä aikana tai tiettyinä aikoina työtä tehdään yli 8 tuntia vuorokaudessa ja / tai yli
0 tuntia viikossa ja vastaavasti toisena aikana tai toisina aikoina alle sen. Koska
työaika on silloin tasattava tietyn ajanjakson sisällä (tasoittumisjakso) vastaamaan
keskimäärin säännöllistä työaikaa, kyse ei siten ole ylityöstä. Käytettäessä tällaista
säännöllisen työajan keskimääräistämistä palkanmaksu on yleensä tasainen eli työnantaja maksaa työntekijälle samaa palkkaa koko ajan riippumatta siitä, tekeekö hän
tasoittumisjakson sisällä pitkää vai lyhyttä työaikaa. Tällaiset työajan keskimääräistämiset eli työaikajoustot voivat auttaa organisaatiota ja henkilöstöä esim. työkuorman vaihtelutilanteissa ja työn resurssoinnissa. Joissakin tapauksissa näillä järjestelmillä on pystytty välttämään esimerkiksi lomautuksia. Toisaalta ne voivat auttaa pysymään toimitusaikatauluissa myös kiiretilanteissa.
Näissä järjestelmissä voidaan huomioida myös henkilöstön joustotarpeita. Työajan joustojärjestelmien käyttöönottaminen edellyttää asioista sopimista työaikalain
ja työehtosopimusten edellyttämällä tavalla. Usein tämä tapahtuu siten, että työaikalaki mahdollistaa asiasta sopimisen työmarkkinajärjestöjen välisillä työehtosopimuksilla ja työehtosopimukset puolestaan valtuuttavat työpaikalla työajan joustoista sopimisen niin sanotuilla paikallisilla sopimuksilla. Toteutettaessa joustavaa
työaikaa on laadittava myös tasoittumisjärjestelmät eli päätettävä siitä, miten ja millä ajanjaksolla työaika tasoittuu keskimäärin normaaliksi säännölliseksi työajaksi.
Työehtosopimuksen nojalla tehdyissä joustosopimuksissa tasoittumisjakso voi olla
enintään 2 viikkoa. Työaikalaki mahdollistaa tietyissä tehtävissä myös niin sanotun
jaksotyön.
Työaikalaki mahdollistaa myös liukuvan työajan käyttöönoton, jolloin liukuma
voi olla enintään 3 tuntia päivässä ja yhteensä kumulatiivisesti (ei tiettyyn ajanjaksoon sidottuna) enintään 0 tuntia. Liukuva työaika tarkoittaa sitä, että työntekijä
voi päättää sovitun liukumaraamin puitteissa töihin tulo- ja lähtöhetkensä huomioiden kuitenkin työstä ja työtilanteesta johtuvan työpaikalla läsnäolotarpeen. Mikäli liukuva työaika on otettu työpaikalla käyttöön, sen ei tarvitse koskea kaikkia
tehtäviä eikä olla sisällöltään samanlainen eri osastoilla tai eri työtehtävissä. Tämä
johtuu siitä, että eri tehtävät voivat edellyttää erilaista ja eri aikaan tapahtuvaa läsnäoloa työpaikalla. Liukuvasta työajasta voi olla määräyksiä myös työehtosopimuksessa sekä paikallisissa sopimuksissa. Määritettyjä liukumien enimmäismääriä ei tule
ylittää, sillä ongelmaksi ylityksessä tulee, mitä yli liukuman tehty työ on.
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Työpaikalla voi samaan aikaan olla käytössä myös molemmat edellä mainitut järjestelmät eli työajan keskimääräistämistä tarkoittava joustava työaika sekä liukuva
työaika. Niiden käyttöä ja määriä, samoin kuin ylityömääriä on seurattava erikseen.
2.3.4 Henkilötyövuosi

Henkilöstön määrää kuvaavia tietoja esitetään varsinkin yksityisellä sektorilla usein
henkilötyövuosina. Viikoittaisten työtuntien määrä voi vaihdella eri henkilöstöryhmillä, joten eri ryhmien vertaileminen mahdollistuu henkilötyövuoden avulla.
Henkilötyövuosi kuvaa työpanosten määrää eli
yksi kokoaikainen työntekijä, joka on koko vuoden työsuhteessa,
tarkoittaa yhtä henkilötyövuotta.

Henkilötyövuosi
= työntekijän palkallisten työsuhteessaolopäivien lukumäärä
kalenteripäivinä / 365

Mikäli henkilöstön määrä vaihtelee paljon vuoden aikana, henkilötyövuosi kuvaa
paremmin vuoden aikana työssä olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa.
Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti (esim. henkilö, joka tekee 0 %:n työaikaa ja on koko vuoden työssä = 0,
henkilötyövuotta).

Osan vuotta työsuhteessa olleen muuttaminen henkilötyövuodeksi:
Työssäolopäivien lukumäärä jaetaan koko vuoden kalenteripäivillä
= xx henkilötyövuotta
(esim. työntekijä on ollut vuoden aikana työssä ajanjaksolla 1.3.–31..
= 92 pv / 36 pv = 0,2 henkilötyövuotta)
Edellä kuvatulla tavalla lasketut henkilötyövuodet lasketaan lopuksi yhteen ja saadaan siten organisaation henkilötyövuosien yhteismäärä.
2.3.5 Kokonaistyöaika

Termiä ”kokonaistyöaika” käytetään Suomessa eri merkityksissä. Usein sillä tarkoitetaan normaalityöaikaa eli sopimuksenmukaista työaikaa lisättynä lisä- ja ylitöiden
määrällä. Joissakin yhteyksissä kokonaistyöajalla tarkoitetaan kuitenkin tilannetta,
jossa henkilö on työaikalain ulkopuolella oleva johtuen esimerkiksi hänen johtavasta asemastaan organisaatiossa eikä hänelle sen vuoksi makseta erikseen ylityökorvauksia, vaan hän on ns. kokonaispalkkainen. Termiä ”kokonaispalkkainen” käytetään
toisinaan myös tilanteesta, jossa työntekijän palkkaan sisältyy luontoisetuja erotuksena tilanteesta, jossa luontoisedut lasketaan palkan päälle. Puhuttaessa kokonaistyöajasta tai kokonaispalkkaisuudesta on syytä aina täsmentää, missä merkityksessä
termiä kulloinkin käytetään.
Työntekijän kokonaistyöaika =
työaika, jonka työntekijä on sitoutunut tekemään vuoden aikana
+ lisä- ja ylityöt

Osa-aikaisen työntekijän työpanoksen muuttaminen henkilötyövuodeksi:
Osa-aikainen työntekijä:
(Työsuhteessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 36)
kerrotaan osa-aikaprosentin määrällä (eli osa-aikaprosentti / 100)
= xx henkilötyövuotta
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2.3.6 Teoreettinen säännöllinen työaika

Teoreettinen säännöllinen työaika tarkoittaa sovittua, työaika- tai työvuorojärjestelmän mukaista työaikaa, olipa henkilö tänä aikana työssä tai ei. Teoreettinen säännöllinen työaika jakautuu kolmeen osaan: säännöllisenä työaikana tehtyyn työaikaan (varsinainen työ), muuhun työaikaan rinnastettavaan aikaan (esim.koulutus ja
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työajan sisällä tapahtuva matkustaminen) sekä poissaoloaikaan (esim. vuosilomat ja
sairauspoissaolot).
Teoreettinen säännöllinen työaika =
Säännöllinen työaika + vuosiloma-aika

Työaikaryhmittely

Tunteja /
päiviä

Henkilötyövuosina

Kuinka monta %
säännöllisestä
työajasta

Paljonko
on euroiksi
muunnettuna

Sovittu normaali
työaika
+ Tehdyt ylityöt ja
lisätyöt
= Kokonaistyöaika

2.3.7 Tehty työaika

Tehdyllä työajalla tarkoitetaan yleensä sitä työaikaa, jonka työntekijä todella on työssä. Myös lisä- ja ylityöaika on tehtyä työaikaa kuten säännöllisenä työaikana tehty
työaikakin. Tehtyä työaikaa käytetään esimerkiksi työn tuottavuuden arviointiin.
Tehty työaika =
Sopimuksen mukainen työaika
– poissaolot
+ yli- ja lisätyöt
– yli- ja lisätöistä annetut vapaat

Työssäoloprosentti =
Säännöllisenä työaikana tehty työaika
_________________________________ x 100
Teoreettinen säännöllinen työaika

Seuraavassa on esitetty eräs työajan ryhmittelytapa.
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Lomat
Sairauspoissaolot
Muut palkalliset
poissaolot
Teoreettinen
säännöllinen työaika
Tehty työaika
• säännöllisenä
työaikana tehty työaika
• säännöllisenä
työaikana tehty työaika
+ yli- ja lisätyöt

2.3.8 Varallaoloaika

Työaikalain mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työntekijän on oltava asunnossaan tai muualla tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Varallaolosta sovittaessa on sovittava myös siitä suoritettavasta korvauksesta. Korvauksen määrässä on otettava huomioon varallaolosta työntekijän vapaa-ajan käytölle aiheutuvat rajoitukset. Varallaoloon työntekijän asunnossa käytetystä ajasta on vähintään puolet korvattava joko
rahassa tai vastaavalla säännöllisenä työaikana annettavalla vapaa-ajalla. Varallaoloa
ja sen korvaamista koskevia määräyksiä löytyy myös työehtosopimuksista. Mikäli
varallaolo johtaa työn suorittamiseen, tehty työ luetaan työaikaan kuuluvaksi ja siitä
maksetaan palkka.
Mikäli työ on luonteeltaan sellaista, jossa tarvitaan paljon varallaoloa, varallaolomäärien ja niiden aikana tapahtuneiden työhönkutsujen määriä kannattaa seurata
varallaolojärjestelmän kustannustehokkuuden ja laadun kehittämiseksi.
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2.4 Työkyky ja sairastavuus
2.4.1 Sairauspoissaolot

Sairauspoissaoloiksi lasketaan henkilön omasta sairaudesta tai tapaturmasta aiheutuva työajan menetys. Kuntoutukseen käytetty aika raportoidaan erikseen. Sairauspoissaoloiksi laskettavien päivien laskentatapa vaihtelee esimerkiksi alasta riippuen.
Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi on tärkeätä, jotta voitaisiin toimia ennaltaehkäisevästi ja vaikuttaa sairauslomien syihin ja siten vähentää sairauspoissaolojen ja niistä aiheutuvien ongelmien määrää.
Pitkät ja toistuvat sairauspoissaolot viittaavat heikentyneeseen työkykyyn. Sairauspoissaolojen hallinnan kehittämiseksi voidaan luoda työpaikalle yhteiset pelisäännöt. Huomiota kannattaa kiinnittää myös sairaana työskentelyyn. Tutkimusten
mukaan yksilön tuottavuus voi vähentyä jopa kolmanneksen, jos töitä tehdään sairaana. Sairaana työskentelystä voidaan kysyä esimerkiksi haastattelemalla työntekijöitä, anonyymeillä webropol-kyselyillä tms. Työterveyshuollosta kannattaa pyytää
apua asian tutkimiseen ja siihen vaikuttamiseen. Osasairauspäivärahan käyttö voi
olla myönteinen mahdollisuus ja edistää työhön paluuta tilanteissa, joissa sairaus on
sen laatuinen, että työtä voidaan tehdä kevennettynä tai työtehtävää muokkaamalla.
Työn mukauttamistilanteita ja räätälöintejä on hyvä seurata ja tilastoida yrityksessä
tiedon kerryttämiseksi siitä, minkälaiset toimenpiteet ovat olleet hedelmällisiä. Tilastoinnissa voidaan käyttää apuna esimerkiksi varhaisen työkyvyn tuki-nettityökirjaa. Osa-sairauspäivärahasta kerrotaan kohdassa 2..2.
Sairauspoissaoloja raportoitaessa on kiinnitettävä huomiota myös ulkopuolisiin
tekijöihin, jotka ovat voineet vaikuttaa tiettynä aikana sairauspoissaolojen huomattavaankin lisääntymiseen, esimerkiksi epidemioiden johdosta. Mikäli tällaisista syistä johtuen sairauspoissaolojen määrä on ollut poikkeuksellisen suuri, siitä on hyvä
mainita sairauspoissaoloraportissa.
Yksinkertaisimmillaan sairauspoissaoloja koskeva tunnusluku voi olla esimerkiksi
keskimääräinen poissaoloaika henkilöä kohden. Tämä saadaan seuraavasta kaavasta:
Henkilöstön sairauspoissaolot yhteensä tunteina (tai päivinä)
____________________________________________
Henkilöstön määrä
= keskimääräinen poissaoloaika tunteina sairauden vuoksi henkilöä kohden
(tai päivinä)
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Seuraavassa malli sairauspoissaoloprosentin laskemisesta työpäivien perusteella.
Myös muunlaisia laskentatapoja käytetään, esimerkiksi perustuen kalenteripäiviin
tai työtunteihin.
Sairauspoissaoloprosentti =
Sairauspoissaolot työpäivinä
_______________________ x 100
Henkilöstön määrä x teoreettinen säännöllinen työaika
(esim. työehtosopimuksessa mainittu vuoden säännöllinen työaika)
Seuraavassa esimerkki sairauspoissaoloprosentin laskemisesta X Oy:ssä
X Oy:ssä henkilöstön määrä 30 työntekijää. Sairauspoissaoloja vuonna
2011 henkilöstöllä on yhteensä 10 päivää. X Oy:ssä noudatettavan
työehtosopimuksen mukainen teoreettinen säännöllinen työaika on
ko vuonna 20, päivää.
(Säännöllinen työaika 21, työpäivää + vuosilomaa 2 työpäivää.
Huom. Vuosilomalain mukaan täysi vuosiloma on 30 pv, mutta myös
lauantait kuluttavat vuosilomapäiviä. Eri alojen työehtosopimuksissa on
näistä poikkeavia määräyksiä).
Koko henkilöstön teoreettinen säännöllinen työaika on 721 päivää
(30 henkilöä x 20, päivää).
Sairauspoissaoloprosentti=
Sairauspoissaolot eli 10 pv
_______________________ x 100 = 2,079 %
721 pv

Lähde mukaellen: Sairauspoissaolojen hallinta | Opas työpaikoille | EK 2009 |
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X Oy voi laskea sairauspoissaoloprosenttinsa myös hyödyntäen allaolevaa taulukkoa
(edellisen esimerkin luvut on viety allaolevaan taulukkoon).
Yksikkö

Sairauspoissaolopäivien
lukumäärä
työpäivinä

Sairauden
vuoksi
poissaolleiden
työntekijöiden
lukumäärä

Koko henkilöstön
määrä yksikössä

Henkilöstön
teoreettisten
säännöllisten
työpäivien
lkm/v yht.

Työpanos
henkilötyövuosina

Sairauspoissaoloprosentti

150

(esim. 20)

30 (tässä
tapauksessa
kaikki ovat
kokoaikaisia
työntekijöitä)

240,5 työpv x
30 työntekijää
= 7215 päivää

30

150:7215 x 100 =
2,079 %

(osa-aikatyötä
tekevien
poissaolopäivät
muutetaan
kokoaikaisiksi
päiviksi)

(sairauspoissaolo-päivät
jaetaan teoreettisella
työajalla ja kerrotaan
sadalla)

A
B
C
D
Yht.

Sairastavuuden laskeminen henkilötyövuosina:
Sairauspäivät (ja tapaturmapäivät) muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla työpaikan sairauspoissaolopäivien (työpäivinä) lukumäärä vuoden teorettisten säännöllisten työpäivien määrällä. Edellä mainitussa esimerkissä 10: 20, = 0,623 henkilötyövuotta.
Sairauspoissaolojen seuranta jakamalla eri pituiset sairauspoissaolot ryhmiin antaa
mahdollisuuden arvioida varhaisen tuen tarvetta ja toisaalta eläköitymisriskiä. Sairauspäivät kertovat siitä, kuinka paljon yritys menettää työaikaa sairauksien vuoksi.
Seurantaryhmät voivat olla esimerkiksi seuraavat.
1–3 pv

4–14 pv

15–60 pv

61–180 pv

Yli 180 pv

Päivät lkm.

Päivät lkm.

Päivät lkm.

Päivät lkm.

Päivät lkm.

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

%- osuus

%- osuus
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%- osuus

%- osuus

%- osuus

Sairauspoissaolot
yhteensä

2.4.2. Osa-aikaiset sairauspoissaolot (osasairauspäiväraha)

Sairauslomalla olevan kokoaikatyötä tekevän työntekijän on mahdollista palata työhön työkykynsä sallimissa rajoissa osasairauspäivärahalla. Osa-aikaiseen työhön paluu on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan
suostumus. Se ei saa vaarantaa työntekijän terveyttä eikä toipumista. Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea sairauslomalle joutuneen henkilön paluuta työhön.
Osasairauspäivärahalla oleva työntekijä saa osa-aikaisesta työstään osa-ajan palkkaa
ja Kela maksaa hänelle osasairauspäivärahaa. Sairausloman jälkeen työntekijän kokoaikatyö jatkuu normaalisti. Seuraamalla osasairauspäivärahan määrällistä käyttöä
ja käytöstä saatuja kokemuksia, työnantaja saa tietoa, jota se voi hyödyntää esimerkiksi esimiesvalmennuksissa ja työterveyshuollon kanssa tapahtuvassa kehittämistoiminnassa.
Osasairauspäivärahalla olleiden määrä ja sairauspoissaolojen kesto on hyvä raportoida erikseen, jotta saadaan selville, miten organisaatiossa on pystytty hyödyntämään osasairauspäivärahaa ja miten se on edistänyt työhön paluuta.
Osasairauspäivärahajaksojen muuntamista kokoaikaisiksi sairauspoissaoloiksi tarvitaan, jotta pystytään laskemaan ne mukaan kaikkiin sairauspoissaoloihin sairauspoissaoloprosentin laskemiseksi.
Osa-sairauspäivärahalla olevien sairauslomien muuntaminen
kokoaikaisiksi sairauspoissaoloiksi:
Sairauspoissaoloaika osa-sairauspäivärahapäiviltä lasketaan tunteina ja
muutetaan yrityksen kokonaistyöajan suhteessa päiviksi
– tämä lisätään yrityksen sairauspoissaolopäiviin.
Sairauspoissaolojen laskentaa varten löytyy käytännön ohje excel-taulukoineen
sosiaali- ja terveysministeriön seuraavasta julkaisusta:
Sairauspoissaolojen raportointiohje yrityksen tai työpaikan palkka-ja henkilöstöhallinnolle. Miten teen Excel-raportin käytännössä? Lupaavia käytäntöjä pk-työpaikoille työhyvinvoinnin ja sairauspoissaolojen hallintaan ja seurantaan. Onnnistunut
työkykyasioiden puheeksiotto. JATS – Työssä jatkamisen tukeminen ja sairauslomakäytännöt 200–2008. 2008. Ohessa linkki ohjeeseen: http://www.stm.fi/search/
results/?query=onnistunut+ty%C3%B6kykyasioiden&x=27&y=10.
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2.4.3 Työtapaturmat

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus. Työtapaturma on tapaturma, joka on sattunut työtä tehdessä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työstä johtuvilla olosuhteilla tarkoitetaan tilanteita varsinaisen työnteon ulkopuolella,
esimerkiksi työpaikkaan kuuluvalla alueella, kodin ja työpaikan välisellä matkalla,
työkomennuksella tai työntekijän ollessa työnantajan asioita hoitamassa. Työtapaturmana voidaan korvata myös vamma, joka on syntynyt lyhyenä, enintään yhden
vuorokauden pituisena aikana ja jota ei korvata ammattitautina. Tällainen vamma
on esimerkiksi työliikkeen yhteydessä tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen. Työtapaturma voi olla kyseessä myös silloin, jos toinen henkilö on aiheuttanut
työntekijälle tämän työssä vamman tai sairauden.
Työtapaturmista ilmoitetaan työterveyshuoltoon ja tarvittaessa työnantajan tapaturmavakuutusyhtiöön, jotta ne saadaan kirjattua ja jotta niiden perusteella voidaan
tarvittaessa saada hoitoa ja vakuutuskorvauksia.
Työtapaturmataajuus =
Työtapaturmien lukumäärä
___________________________
miljoona työtuntia
Työtapaturmien ehkäisemiseksi yrityksen on tärkeää seurata ja tilastoida myös ns.
läheltä piti -tilanteita. Niillä tarkoitetaan tilanteita, joissa työtapaturma oli lähellä
tapahtua. Tiedon kokoaminen läheltä piti –tilanteista ja niiden syistä auttaa kartoittamaan yrityksen työturvallisuusriskejä ja kehittämään toimintaa, koulutusta, apuvälineitä jne siten, että työtapaturmia ei satu.
2.4.4 Työkyvyttömyyseläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen on tärkeätä työurien jatkamiseksi. Sekä työntekijä että työnantaja hyötyvät siitä, että työntekijä pystyy jatkamaan työssä vanhuuseläkeikään saakka tai jopa pidempään. Tämä tuo työntekijälle
ja työnantajalle taloudellista etua. Merkityksellistä on myös senioreiden arvokkaan
osaamisen hyödyntäminen. Yrityksissä, joiden vuotuinen palkkasumma on vähin36 • Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena

tään 1,788 milj. € (vaihtelee vuosittain), työntekijän työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen voi aiheuttaa työnantajan vakuutusmaksuluokan muutoksen, mikä voi
merkitä suuria euromääräisiä kustannuksia. Mikäli työntekijä siirtyy varhaiseläkkeelle, työnantaja maksaa hänen eläkkeestään varhaiseläkemenoperusteista eläkemaksua ja eläkemenoperusteista maksua.
Työnantaja voi pyrkiä pienentämään työkyvyttömyyseläkkeistä ja varhaiseläkkeistä aiheutuvia maksuja tukemalla työntekijöidensä työssä jatkamista ja tarjoamalla vaihtoehtoja varhaiseläkkeille sekä seuraamalla mm. sairauspoissaoloihin ja
eläköitymisiin liittyviä henkilöstötunnuslukuja. Työkyvyttömyyseläkkeestä koituvia
maksuja voidaan usein välttää, jos työntekijän työkyvyn menetyksen uhkaan kiinnitetään huomiota hyvissä ajoin. Työtä keventämällä tai työtehtäviä muuttamalla työkykyä voidaan ylläpitää, ja työntekijä voi jatkaa työssä pidempään. Varhaisen tuen
toimintatapa auttaa näiden asioiden käsittelyssä.
€

Työkyvyttömyyseläke- ja varhaiseläkkeistä
aiheutuvat kustannukset v.
Työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamasta vakuutusmaksuluokan
muutoksesta aiheutuva kustannus (Koskee yrityksiä, joiden
palkkasumma on 1,788 milj €/v.
Ks. asiasta tarkemmin eläkevakuutusyhtiöiden sivuilta).
Työkyvyttömyyseläkkeistä ja varhaiseläkkeistä aiheutuneet
välilliset kustannukset (uuden henkilön palkkauskustannukset,
sijaisuuskustannukset, osaamismenetykset, vaikutukset
toimituksiin jne.)
Yhteensä

2.4.5 Työkykyindeksi

Työkykyindeksin mittauksia tehdään työterveyshuollon tarkastusten yhteydessä.
Henkilön työkykyindeksi perustuu sarjaan kysymyksiä, joissa otetaan huomioon
työn ruumiilliset ja henkiset vaatimukset sekä työntekijän terveydentila ja voimavarat. Mittauksen tekee tavallisesti työterveyshuolto määräaikaistarkastusten yhteydessä. Jos organisaatio käyttää mittarina työkykyindeksiä, tiedot annetaan työterveyshuollosta vähintään 10 hengen ryhmittelyllä, jotta yksilötulokset eivät paljastu.
Jos henkilömäärä on vähintään useita kymmeniä, voidaan henkilöstön indeksit ryhmitellä useampaan luokkaan henkilöryhmien mukaan.
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2.5. Yritystoiminnan muita tunnuslukuja
2.5.1 Asiakastyytyväisyys

Tulevaisuudessa organisaatioiden arvon muodostuksessa henkilöstön rooli on erittäin tärkeä, koska aineellisten tuotannontekijöiden merkitys vähenee. Työntekijöiden innostuneisuudella, aloitekykyisyydellä ja sitoutuneisuudella on ennakoitu olevan jopa 80 %:n osuus tulevaisuuden arvonluonnista. Työntekijöiden asenne, innostus ja osaaminen heijastuvat myös asiakaspalveluun.
Asiakastyytyväisyyttä voidaan selvittää mm. seuraavilta osa-alueilta:
• Palvelutapahtuman onnistuminen ja jälkihoito
• Palvelun / tuotteen laatu ja oikea-aikaisuus
• Palvelun / tuotteen hinta
Asiakastyytyväisyyttä voidaan selvittää erilaisilla asiakastyytyväisyyskyselyillä. Kyselyt toimivat myös asiakassuhteen hoitamisena, sillä asiakas arvostaa sitä, että sen
mielipidettä kuullaan. Organisaatio saa lisäarvoa kyselyistä, jos se ottaa (mahdollisuuksien rajoissa) asiakkaan mukaan myös asiakaspalautteen perusteella tehtävään
kehittämiseen ja pitää asiakkaan informoituna kehittämisen etenemisestä. Yleensä
totuudenmukaisin tulos asiakastyytyväisyyskyselyistä saadaan, jos palautteen hankkiminen on jatkuvaa toimintaa.

Tunnusluku

Keino, jolla tunnusluku
saadaan selville

Mistä tunnusluku kertoo

Toimenpiteet

Poissaolotiedot
Sairauspoissaoloprosentti

Sairauspoissaoloprosentin
laskentamalli
Sairauslomien pituudet

Esim. työyhteisön tilanne,
sairastavuuden määrä,
työkykytilanne, työn
kuormittavuus, toiminta
muutostilanteissa, esimiestyö

Varhainen välittäminen,
puheeksiottaminen
Varhaisen työkyvyn tuen malli
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
Sairauspoissaolojen syiden
analysointi
Osa-sairauspäiväraha
Varhaiskuntoutus, kuntoutsu
Töiden järjestelyt, työn organisointi
Esimiestyön tukeminen
Työssä onnistumisen tukeminen

Tapaturmataajuus

Tapaturmataajuuden
laskentamalli

Miten perehdytetty,
ohjeistettu, koulutettu
työturvallisuusasioihin.
Miten ohjeita ja määräyksiä
noudatetaan.
Miten turvalaitteita käytetään.
Tehdäänkö työtä ja työmatkoja
virkeinä vai väsyneenä.
Vallitseeko työpaikalla sopiva
työtahti vai jatkuva kiire.

Perehdyttäminen
Koulutus
Ohjeet
Läheltä piti-tilanteiden seuranta

Tuottavuus

Tuottavuusmittari

Motivaatio, työkyky, työn
organisointi ja resurssointi,
tavoitteiden selkeys

Varhainen puheeksiottaminen,
ryhmäkehityskeskustelut,
tavoitteiden selkeyttäminen,
kannustaminen, työn organisointi,
resurssinhallintasuunnitelmat

Vaihtuvuus

Lähtöhaastattelut
Vaihtuvuuden laskentamalli

Motivaatio,
etenemismahdollisuudet,
esimiestyö

Varhainen puheeksiottaminen,
kehityskeskustelut, urasuunnitelmat
Huolelliset rekrytoinnit
Hyvä perehdytys (myös
muutostilanteissa)

Eläköityminen
Työkyvyttömyyseläkkeiden
määrä
Työkyvyttömyyseläkkeistä
aiheutuneet kustannukset
Eläkkeellejäämisikä

Työkyvyttömyyseläkkeiden
määrän, eläköitymisiän,
eläköitymiskustannusten
seuranta
(myös pitkät sairauspoissaolot
voivat enteillä eläköitymistä)

Millaista ikäjohtaminen on.
Millainen on ikärakenne.
Miten työkyvystä ja työkyvyn
tuesta huolehditaan.
Millaista on yhteistyö
työterveyshuollon kanssa.

Työkyvyn varhainen tuki
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa
Yhteistyö eläkevakuutusyhtiöiden
kanssa

2.5.2 Tuottavuus

Toiminnan ja työn tuottavuutta voidaan seurata monella eri tavalla. Seuraavassa eräs
pelkistetty työn tuottavuuden mittari, johon voidaan lisätä aihealueittain tarkempia
tietoja tuotoksista ja panostuksista.
Työn tuottavuus =

Tuotos
__________________
Panos

Oheiseen taulukkoon on koottu sairauspoissaoloihin, tapaturmataajuuteen, tuottavuuteen, vaihtuvuuteen ja eläköitymiseen liittyviä tunnuslukuja, keinoja niiden
selville saamiseksi ja esimerkkejä siitä, mistä tunnusluvut kertovat ja esimerkkejä
toimenpiteistä tunnuslukujen nojalla.
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Uudet henkilöstötunnusluvut
Mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan vaikuttaa työntekijöiden työkykyyn, sitä
pienemmiksi jäävät kustannukset. Tällä on vaikutusta myös elämänlaatuun. Tästä
syystä tarvitaan tietoa, josta voidaan ennakoida sairastamisen ja eläköitymisen riskejä. Uusien henkilöstötunnuslukujen avulla voidaan arvioida esimerkiksi työyhteisön
toimintaa ja siellä vallitsevaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys lisää esimerkiksi sitoutumista työhön ja työyhteisön jäsenten keskinäistä tukea työssä onnistumiseksi.
3.1 Sosiaalinen pääoma

Yhteisöön sitoutunutta pääomaa kutsutaan sosiaaliseksi pääomaksi. Sosiaalinen pääoma ilmenee työpaikalla ryhmään kuulumisen tunteena, luottamuksena, vastavuoroisuutena ja henkilöstön toimintana yhteiseksi hyväksi. Nämä ovat samoja piirteitä, joilla työyhteisötaitoja on kuvattu.
Sosiaalinen pääoma jakautuu kahteen ulottuvuuteen. Vertikaalinen pääoma koostuu työntekijöiden ja esimiesten välisestä luottamuksesta, vastavuoroisuudesta sekä
yhteistyötä edistävistä jaetuista arvoista ja normeista. Horisontaalinen sosiaalinen
pääoma muodostuu puolestaan työntekijöiden keskinäisestä auttamisesta, yhdessä
ideoimisesta ja ratkaisujen etsimisestä. Se ilmenee työntekijöiden toimimme yhdessä -asenteena.
Työyhteisössä korostuu jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnista, mikä edellyttää
aktiivisuutta ja työyhteisötaitoja. Työyhteisötaitoihin on liitetty passiivinen rooli eli
reiluus ja kohteliaisuus – ei valiteta pienistä vastoinkäymisistä tai aiheuteta toisille harmia – sekä aktiivinen rooli, sitoutuminen, joka ylittää pelkät velvollisuudet.
Työyhteisötaidot voivat näkyä yksilön, ryhmän ja organisaation tasoilla. Sosiaalinen
tuki työyhteisössä edistää työnteon sujuvuutta, ehkäisee työn psyykkistä kuormittavuutta ja voi toimia suojakilpenä ulkoista uhkaa vastaan.
Työyhteisön vähäiseen sosiaaliseen pääomaan on tutkimuksissa havaittu liittyneen 1,3-kertainen sairastumisen riski sekä 20–0% korkeampi masennuksen ilmenemisen riski verrattuna työyhteisöön, jossa sosiaalinen pääoma on hyvällä tasolla.
Vähäiseen yksilön sosiaaliseen pääomaan on havaittu liittyneen 1,8 -kertainen sairastumisriski (Oksanen 2009).
Sosiaalisen pääoman tilaa työyhteisössä voidaan käyttää henkilöstötunnuslukuna.

0 • Henkilöstötunnusluvut johtamisen tukena

Sosiaalinen pääoma
Vastavuoroisuus
Luottamus
Yhteisölliset arvot ja normit
Aktiivinen toiminta yhteiseksi hyväksi
Sosiaalisen pääoman mittari (Oksanen 2009)
• Esimieheeni voi luottaa
• Esimieheni kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti
• Esimies kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia
• Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa
• Työyhteisön jäsenet toimivat yhdessä toteuttaakseen uusia ideoita
• Työyhteisön jäsenet ottavat työssään huomioon muiden esittämät
parannusehdotukset päästäkseen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen
• Asenteemme on ‘toimimme yhdessä’
• Jokainen tuntee olevansa ymmärretty ja hyväksytty

Organisaatio voi käyttää edellä kuvattua sosiaalisen pääoman mittaria esimerkiksi
siten, että se tekee henkilöstölle kyselyn, johon työntekijät vastaavat nimettömästi.
Jokainen vastaaja antaa kuhunkin edellä kuvattuun kohtaan näkemyksensä työyhteisönsä tilasta asteikolla 0–, jossa  kuvastaa sitä, että vastaaja on täysin samaa
mieltä väittämän kanssa. Ennen kyselyä on määriteltävä, mitä kyselyssä tarkoitetaan
esimiehellä ja työyhteisöllä. Samoin on etukäteen sovittava, miten kyselyprosessi
etenee, miten luottamuksellisuus varmistetaan, miten kyselyjen tulokset käsitellään
ja miten tuloksia käytetään kehittämisen perusteena. Paras tulos saavutetaan, kun
kyselyssä ja sen tulkinnassa käytetään alan asiantuntijoiden apua.
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Seuraavassa on ryhmitelty erilaisia käytössä olevia mittareita yksilömittareihin,
työyhteisömittareihin ja esimiestyötä arvioiviin mittareihin.
Yksilömittareita:
• Sosiaalisen pääoman mittari
• Työkyvyn tuen kartoituslomake (ks. www.tyokyvyntuki.fi)
• Voimavarakyselyt
• Stressimittaukset
• Toimintatapa-analyysit
• Lahjakkuus- ja vahvuusanalyysit
• Soveltuvuustestit
Työyhteisömittareita:
• Sosiaalisen pääoman mittarit (esim. Työyhteisön hyvinvoinnin tikkataulu)
• Työtyytyväisyyskyselyt
• 360 asteen palaute -kyselyt
• Tiimityön mittarit
• Työyhteisössä työkyvyn tuen tarpeen selvitys

Työhyvinvoinnin tikkataulu
Työyhteisön hyvinvoinnin tikkataulun avulla voidaan kartoittaa työyhteisön, -yksikön ja koko organisaation työhyvinvoinnin tilaa. Yksilön työhyvinvoinnin tikkataulu-mittari löytyy nettiversiona osoitteesta https://hywin.uta.fi. Työhyvinvoinnin
tikkataulu voidaan räätälöidä työyhteisölle ja sisällyttää siihen myös sosiaalista pääomaa mittaavat kysymykset. Tikkataulun visuaalinen esittämistapa auttaa hahmottamaan organisaation työhyvinvoinnin tilan nopeasti ja havainnollisessa muodossa.
Tikkataulussa on kysymyksiä seitsemältä työhyvinvoinnin osa-alueelta:
• Terveys ja elämäntilanne
• Työ
• Työyhteisö
• Osaaminen
• Johtaminen
• Tiimin toimivuus
• Tuloksellisuus ja toiminnan jatkuvuus
Kuviossa 3 on esimerkki Työyhteisön hyvinvoinnin tikkataulu-kyselyn tuloksesta. Edellä kohdassa 3.1. esitetyn sosiaalisen pääoman mittarin kysymykset on sisällytetty tikkataulussa näkyviin osioihin.
Terveys ja elämäntilanne

Esimiestyön mittareita:
• 360 asteen palautekysely (esimiehen esimiestyötä arvioi esimies itse,
hänen esimiehensä, alaisensa ja kollegansa. Yleensä edellytetään
n. 10 arvioijaa / arvioitava)
• Erilaiset johtamisanalyysit
• Toimintatapa-analyysit
• Esimiesvalmiudet-analyysit
• Soveltuvuustestit

Tuloksellisuus
ja toiminnan
jatkuvuus

Tiimin toimivuus

Johtaminen

Työ

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Työyhteisö

Osaaminen

Kuvio 3. Työyhteisön hyvinvoinnin tikkataulu.
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Seuraavaan taulukkoon on koottu sosiaaliseen pääomaan, kehityskeskusteluihin,
työyhteisökyselyihin ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä tunnuslukuja, keinoja niiden
selville saamiseksi, esimerkkejä siitä, mistä tunnusluvut kertovat sekä esimerkkejä
toimenpiteistä tunnuslukujen nojalla.
Tunnusluku

Keino, jolla tunnusluku
saadaan selville

Mistä tunnusluku kertoo

Toimenpiteet

Sosiaalinen pääoma Sosiaalisen pääoman mittari
Työhyvinvoinnin tikkataulu

Työyhteisön yhteisöllisyyden
tila, luottamus, vastavuoroisuus,
yhteiset arvot ja normit, toiminta
yhteiseksi hyväksi

Omaan työhön
vaikuttamismahdollisuudet
Työyhteisötaitojen valmennus
Vuorovaikutustaidot
Luottamusta lisäävät pelisäännöt
Sopimusten ja lupausten pitäminen
jne

Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelujen
Valmennus esimiehille ja
merkityksellisiksi kokeminen.
työyhteisölle
Miten pidetään kiinni niissä
sovituista, pienistäkin
asioista. Miten seurataan
kehityskeskusteluissa sovittujen
asioiden toteutumista.
Miten esimiehille ja henkilöstölle
annetaan valmennusta
kehityskeskustelujen käymiseen

Kehityskeskustelujen käyminen
prosentteina
Kehityskeskustelujen laatu ja
sovittujen asioiden toteutuminen

Työyhteisökyselyjen 360 asteen arvioinnit
tulokset
Työilmapiirikyselyt
Itsearvioinnit
Palautekeskustelut
Työterveyshuollon stressimittarit,
työkykyindeksi, voimavarat työssä
-kyselyt jne.

Millaista on esimiestyö
Annetaanko ja miten palautetta
työyhteisössä
Millaiset ovat työyhteisötaidot
Millaista on työyhteisön
jäsenten kuormittuneisuus,
jaksaminen, työkyky ja millaista
sen arvioidaan tulevaisuudessa
olevan

Esimiesvalmennus
Palautteen antamisen valmennus
Työyhteistaitojen valmennus
Työkyvyn varhainen tuki
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa

Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakaslähtöinen toimintatapa
Saako asiakas sitä, mitä on
tilannut (laatu, määrä, aikataulu)
Palveluasenne
Uusien asiakasratkaisujen
kehittäminen

Selkeät prosessit, jotka tukevat
sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua
Asenteisiin vaikuttaminen,
kannustus
Työnilon löytäminen asiakastyöstä
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3.2 Psykologinen pääoma

Psykologisen pääoman on todettu olevan yhteydessä työssä suoriutumiseen, sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen sekä hyviin työyhteisötaitoihin. Psykologisen pääoman
testin kehitystyö on vasta alkanut Suomessa, joten siitä ei vielä ole suomenkielistä
mittaria. Sitä arvioiva mittari on kehitteillä Suomeen Leademo -tutkimusprojektissa, jota Tekes rahoittaa.
Psykologinen pääoma sisältää seuraavat osa-alueet:
Psykologinen pääoma:
Itseluottamus
Toiveikkuus
Realistinen optimismi
Sitkeys
Psykologisen pääoman on havaittu kytkeytyvän esimerkiksi siihen, miten henkilö
osaa hyödyntää työyhteisön tukea. Tästä on hyötyä esimerkiksi henkisen kuormittumisen tilanteissa, jolloin työyhteisön tuki voi auttaa kuormittavasta tilanteesta palautumisessa. Hyvällä itseluottamuksella varustettu henkilö pystyy ottamaan myös
palautetta vastaan. Psykologinen pääoma ei ole perinnöllistä, vaan sitä voi oppia.
Vähäisen psykologisen pääoman on todettu ennakoivan myös sairauspoissaolojen
riskiä.
Ryhmän psykologinen pääoma
Psykologinen pääoma on kytkeytynyt yleensä yksilöihin, mutta se voi koskea myös
työyhteisöä. Sillä tarkoitetaan ryhmän jäsenten yhteistä vuorovaikutusta ja koordinoivaa dynamiikkaa, jonka yhteenlaskettu summa on enemmän kuin yksilöiden yhteensä.
Kollektiiviseen psykologiseen pääomaan liittyvät seuraavat piirteet:
– Ryhmän jäsenet uskovat, että he voivat vaikuttaa ryhmän strategioita koskeviin
keskusteluihin (itseluottamus).
– Ryhmä uskoo, että on olemassa monta tapaa saavuttaa työtä koskevat tavoitteet
(toiveikkuus).
– Ryhmän jäsenet ovat optimistisia työnsä tulevaisuutta kohtaan (optimistisuus).
– Ryhmän jäsenet suhtautuvat kuormittaviin tilanteisiin tyynesti (sitkeys).
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Esimiehellä on tärkeä rooli kollektiivisen psykologisen pääoman edistämisessä.
Aito johtajuus kasvattaa luottamusta ja sen myötä työyhteisötaitoja sekä koko ryhmän suorituskykyä. Se synnyttää myös kollektiivista psykologista pääomaa ja ryhmän tai tiimin uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ylittää esteitä, saavuttaa korkeita
tavoitteita ja toimia sitkeästi niiden eteen.
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Mittaaminen, raportointi ja
ennaltaehkäisevän toiminnan keinoja
Johdonmukaisella toiminnan ja työyhteisön mittaamisella ja arvioinnilla saadaan
hyvissä ajoin esille tietoa siitä, mitkä asiat ovat organisaatiossa kunnossa ja mille
asioille on tehtävä korjaavia toimenpiteitä. Mitä enemmän panostetaan ongelmien
ennaltaehkäisyyn ja mitä varhaisemmin tehdään korjaavia toimenpiteitä, sitä paremmin pystytään vähentämään työkykyyn ja tuottavuuteen liittyviä riskejä. Organisaation tuottavuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin kannalta on hyödyllistä pyrkiä
saamaan toimenpiteiden painopistettä ennakoivien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suuntaan. Koska kaikkeen ei voida aina ennalta vaikuttaa, myös korjaavia
toimenpiteitä tarvitaan.
Johdon ja henkilöstön sitoutuminen mittauksiin ja kehittämiseen on niissä onnistumisen edellytys. Osallistava ja vuorovaikutteinen toiminta työpaikalla edistää
yhteisten tavoitteiden löytymistä ja niihin sitoutumista. Työpaikan yhteistyön toimivuutta voidaan mitata esimerkiksi sosiaalisen pääoman mittarilla tai erilaisilla
työtyytyväisyyskyselyillä.
4.1 Henkilöstötilinpäätös ja henkilöstöraportti

Monet yritykset ovat ryhtyneet laatimaan varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi erillisiä
henkilöstötilinpäätöksiä tai henkilöstöraportteja. Kirjanpitolaista löytyy määräykset
siitä, millaisten yritysten on liitettävä tilinpäätökseensä toimintakertomus, joka sisältää henkilöstöä koskevia tietoja.
Mikäli organisaatio laatii erillisen henkilöstötilinpäätöksen, se perustuu organisaation viralliseen kirjanpitoon. Henkilöstötilinpäätöksen henkilöstötuloslaskelma
eroaa virallisesta tuloslaskelmasta siten, että siinä henkilöstökulut ilmoitetaan yksityiskohtaisemmin kuin virallisessa tuloslaskelmassa.
Tavallisesti henkilöstötilinpäätös tai henkilöstöraportti koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäinen kuvaa yritystä ja sen liikeideaa, toiminta-ajatusta ja visiota sekä
henkilöstön merkitystä niiden toteuttamiselle. Toisessa osiossa käsitellään henkilöstökustannuksia (henkilöstötuloslaskelma ja -tase). Kolmas osio on henkilöstökertomus ja siinä kuvataan mm. henkilöstön määrällisiä ja laadullisia ominaisuuksia,
työyhteisöä sekä henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja.
Monet yritykset ovat lisänneet yrityksensä vuosikertomukseen myös yhteiskuntavastuun toteuttamista koskevan osion.
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Tietojen julkistamisessa on huomioitava niiden totuudenmukaisuuden vaatimus
sekä varovaisuuden periaate tulevaisuutta koskevissa arvioinneissa, sillä yrityksen sidosryhmät voivat tehdä niiden perusteella päätöksiä.
Lisätietoja henkilöstötilinpäätöksen tekemisestä löytyy mm. työssäjaksamisen ohjelmaan 2002 liittyen laaditusta ”Pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstötilinpäätös -malli ja ohjeet” -oppaasta.

Organisaatio voi laatia toiminnan kehittämissuunnitelman esimerkiksi kuviossa 
esitetylle pohjalle.
TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Kehittämiskohde

Mikä voisi
olla
paremmin?

Toimenpiteet

Vastuuhenkilö

Aikataulu

Seuranta
ja palaute

Jatkokehitysideat

4.2 Millainen mittaaminen on tuloksellista

Onnistuneilla mittauksilla ja kehittämistoimenpiteillä on mm. seuraavia
ominaisuuksia:
• Mittaroinnin ja kehittämistoimenpiteiden hyvä suunnittelu, niiden
käsittely ja perustelut vuorovaikutteisesti
• Johdon tuki mittaroinnille ja kehittämiselle
• Henkilöstön sitouttaminen osallistamalla mittarointiin ja
sen nojalla kehittämiseen
• Tulosten huolellinen analysointi, tarvittaessa asiantuntijoita
(esim. työterveys, eläkevakuutusyhtiö jne.) käyttäen
• Ei kerralla liian monta kehitysasiaa. Mieluummin vähemmän ja
varmistetaan, että ne saadaan vietyä käytäntöön asti
• Kehittämissuunnitelmien toteutumisen seuranta
• Kehitystoimenpiteiden onnistumisen arviointi tunnuslukuja seuraamalla
• Tarvittaessa korjausten tekeminen
• Hyvän kehityksen varmistaminen
• Onnistumisista iloitseminen yhdessä

4.3 Työyhteisön kehittämissuunnitelman tekeminen tunnuslukujen pohjalta

Työyhteisön kehittämissuunnitelman / hyvinvointisuunnitelman tekemisessä voidaan käyttää apuna esimerkiksi Tavoitetähtimenetelmää, joka on kuvattu Punkhankkeen Työn iloa ja imua – työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille -oppaan
sivuilla 67–68.
Pelkkä suunnitelma ei kuitenkaan takaa, että toimenpiteet siirtyvät käytäntöön,
vaan toteutumisen säännöllinen seuranta on tärkeää.
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Kuvio . Toiminnan kehittämissuunnitelma.
4.4 Varhaisen tuen toimintatapa

Monessa organisaatiossa on otettu käyttöön varhaisen tuen (välittämisen, puheeksioton, reagoinnin, työkyvyn tuen) toimintatapa. Sillä edistetään työyhteisön toimivuutta ja työyhteisön jäsenten hyvinvointia. Vuoden 2011 alussa voimaan tulleen
sairausvakuutuslain muutoksen mukaan työnantajalla on oikeus saada Kelalta 60 %
korvausta työterveyshuollon ennaltaehkäisevän toiminnan kustannuksista (I luokka), edellyttäen, että työpaikalla on yhdessä työterveyshuollon kanssa laadittu työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea koskevat toimintatavat. Tämä etu tulee
koskemaan myös yksinyrittäjiä vuoden 2012 alusta lähtien.
Punk- hankkeessa on tehty työkyvyn tuki -malli ja kehitetty varhaiseen tukeen
liittyviä käytäntöjä ja menettelyohjeita organisaatioiden käytettäväksi. Tietoa niistä
löytyy nettiosoitteesta www.tyokyvyntuki.fi ja www.kuntoutussaatio.fi/Punk (sisältää myös malliksi videoita eri puheeksiottamisen tilanteista).
Päihdeohjelma
Päihdeohjelman avulla pyritään ennaltaehkäisemään päihteiden käyttöä ja vähentämään päihteiden käytöstä aiheutuvia riskejä ja muita ongelmia. Päihdeohjelmassa kuvataan myös toimintatavat siihen, miten päihteidenkäyttötilanteissa toimitaan.
Päihdeohjelman olemassaolo helpottaa esimiestyötä ja varmistaa yhdenveroista kohtelua. Nykyään päihdeohjelma on laadittu hyvin monilla työpaikoilla. Päihdeohjelma kannattaa laatia alan asiantuntijan kanssa yhdessä. Työterveyshuolto on yrityksen
hyvä kumppani päihdeohjelman laadintaan. Edellä mainitussa työkyvyntuki-nettityökirjassa on ohjeet ja malli myös päihdeohjelman laatimiseen. Henkilöstöraportissa tai henkilöstötilinpäätöksessä on syytä kertoa, onko työpaikalla päihdeohjelma.
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Tietojen käsittely ja tietosuoja
Mikäli yritys käyttää ulkopuolisten organisaatioiden palveluita tietojensa käsittelyyn, liike- ja ammattisalaisuuksien, henkilötietojen ja yksityisyyden suoja on varmistettava. Tämä tapahtuu mm. selkeillä toimintatavoilla, sovituilla vastuualueiden ja tehtävien määrityksillä sekä vaitiolositoumuksilla tai salassapitosopimuksilla.
Työnantajan hankkiessa ulkopuolisilta palveluja esimerkiksi työturvallisuuteen, terveydenhuoltoon tai esimerkiksi rekrytointiin liittyen, työnantajan on yksityisyyden
suojasta työelämässä annetun lain mukaan varmistettava, että palveluntarjoaja on
ammattitaitoinen ja käyttää työssään luotettavia ja hyväksyttäviä menettelytapoja.
Tietosuojasta johtuen työterveyshuolto ei voi paljastaa työnantajalle työntekijän
kanssa käymiään keskusteluja tai tietoja työntekijän terveydestä, ellei työntekijä ole
antanut siihen lupaa. Työterveyshuolto sen sijaan voi ja sen pitääkin tarvittaessa ottaa kantaa työntekijän työkykyyn. Työkykyongelmien ja työyhteisöongelmien mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tapahtuvaa esille ottamista ja käsittelyä edistää
esimiesten ja henkilöstön välinen hyvä vuorovaikutus sekä selkeät sovitut varhaisen
tuen toimintatavat.
Myös työpaikan sisällä on varmistettava, että suojattavia ja luottamuksellisia tietoja saavat käsitellä vain ne tahot, jotka kyseistä tietoa työtehtävänsä suorittamiseksi tarvitsevat. Tietoja raportoitaessa ja tehtäessä esimerkiksi erilaisia työyhteisömittauksia yleensä noudatetaan sääntöä, jonka mukaan mittauksen tulokset voidaan
käsitellä vain, jos mittaukseen on osallistunut vähintään viisi henkilöä. Tämä sen
vuoksi, että yksittäisten henkilöiden vastaukset tai mittaustulokset eivät paljastuisi.
Myös tehtäessä erilaisia raportteja henkilöstötunnusluvuista on huolehdittava siitä,
että yksittäisten työntekijöiden tiedot eivät paljastu.
Tietojen siirrossa on käytettävä tarvittaessa erilaisia salausjärjestelmiä. Sähköpostilla ei kannata lähettää luottamuksellisia tietoja ilman salausjärjestelmän käyttämistä. Toimitettaessa henkilöstöä koskevia tietoja esimerkiksi ns. due diligence-arviointia varten yrityskauppatilanteissa, on muistettava tietosuoja. Yleensä silloin henkilöstöä koskevia tietoja kootaan ensin tilastoiksi potentiaaliselle ostajataholle, jotta
yksittäisten työntekijöiden tietosuojaa ei loukata ja vasta kauppojen varmistuttua
toimitetaan yksilöidymmät tiedot.
Tietojen hankkimisessa ja raportoinnissa on organisaation ja sen työntekijöiden
tietosuojan lisäksi tarvittaessa huomioitava asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tietosuoja.
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Henkilötietolain mukaan työnantajan on tehtävä rekisteriseloste, jossa se kertoo,
millaisia henkilöstöä koskevia rekistereitä sillä on käytössään (esim. työsopimukset,
palkan maksamista varten olevat tiedot, jne). Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta löytyy tietoa ja malleja rekisteriselosteen tekemiseksi.
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