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1 VAIHTUVUUDEN HALLINTA 

1.1 Johdanto 
 

Osaavien henkilöiden rekrytointi on tärkeintä kaikkien yritysten mielestä, mutta mitä tehdä, kun 

nämä osaavat henkilöt päättävät jättää yrityksen? Monet yritykset pystyvät rekrytoimaan 

huippuluokan kykyjä, mutta ratkaisevaa on se, miten heidät saa pysymään yrityksen 

palveluksessa. Yhden henkilön työpaikan vaihdon ja uuden työntekijän rekrytoinnin kustannukset 

ovat keskimäärin 5000 – 8000 euroa. Kun mukaan lasketaan korvaavan henkilön kouluttaminen ja 

perehdyttäminen, asiantuntija-arvioiden mukaan koko prosessin kustannukset voivat joskus olla 

jopa yli kaksi kertaa henkilön palkan suuruiset. Nämä tilastot ovat jo yksinäänkin hätkähdyttäviä. 

Kun niihin lisätään vielä henkilön vaihtuvuuden vaikutus muun henkilöstön työmotivaatioon ja 

sitoutumiseen, vaihtuvuuden minimointi nousee entistä tärkeämmäksi. 

Henkilöstön vaihtuvuus on normaali osa yrityksen toimintaa: on luonnollista, että ihmiset vaihtavat 

työpaikkaa ja tehtäviä olosuhteiden muuttuessa. Vaihtuvuuden tulisi kuitenkin pysyä tietyllä 

normaalitasolla, joka on samansuuntainen kuin muilla vastaavilla toimialoilla ja muissa vastaavissa 

tehtävissä ja organisaatioissa. 

Yrityksestä voi tosiaan lähteä normaalia enemmän ihmisiä, mikä voi aiheuttaa huolta. Pahinta on, 

jos yritys ei reagoi tähän mitenkään, silloin riski saman toistumisesta kasvaa. Tärkeintä on selvittää 

syyt henkilöstön vaihtuvuuteen. Se auttaa myös pitämään parhaat kyvyt yrityksessä. Ellei syitä 

selvitetä, vaihtuvuusongelmat todennäköisesti jatkuvat ja vahingoittavat edelleen yritystä. 

BM-työmme aiheen merkitys korostuu yksinkertaisesti siinä, että henkilöstö on yksi yrityksen 

tärkeimmistä voimavaroista ja aihe on ajankohtainen, kun lähes kaikilla toimialoilla on pulaa 

osaavista henkilöistä. BM-työmme tavoitteena on tutkia ja selvittää sekä tuottaa tietoa henkilöstön 

vaihtuvuuden tekijöistä ja syistä sekä keinoja vaihtuvuuden hallitsemiseksi. Työmme 

lopputuloksena syntyneillä päätelmillä voidaan parantaa rekrytoinnin onnistumista ja mihin asioihin 

kannattaa kiinnittää huomiota, jotta vaihtuvuuden hallinta pysyy terveellä tasolla. 

 

1.2 Henkilöstön vaihtuvuus – Hälyttävää tai ei – Herättävää kuitenkin 
 

On sanottu, että 70 % henkilöstön oma-aloitteisesta lähtövaihtuvuudesta johtuu huonosta 

esimiestoiminnasta ja / tai huonosta yrityksen johtamiskulttuurista.  

Liian pieni lähtö- ja tulovaihtuvuus voi kuitenkin jähmettää yrityksen kulttuurin ja estää uusien 

toimintatapojen käyttöönottamista. Uudistumista ei tapahdu. Lähtövaihtuvuudelle on hyvä asettaa 

yrityskohtainen tavoitehaarukka. 

Vaihtuvuuden tyypilliset syyt 

- Työ ei vastaa uuden työntekijän odotuksia 
- Esimiehen huomion ja tuen puute 
- huono perehdyttäminen, osaamisen riittämättömyys 
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- tehtävien suppeus ja yksitoikkoisuus sekä vastuun ja itsenäisyyden puute 
- kehittymismahdollisuuksien vähäisyys 
- henkilöstön arvostamisen puute ja muut johtamisen ongelmat 
- kiusaaminen 
- häirintä tai syrjintä 
- työn sisältö on yksitoikkoista 
- visio, strategia ja tavoitteet ovat epäselviä 
- työntekijän osaaminen ja tehtävien vaatimukset eivät kohtaa – osaaminen on liian hyvää tai 

liian heikkoa 
- ylityöllistäminen 
- tunnustuksen ja palautteen puute 
- luottamuksen puute 
- liiallinen hierarkia 
- työ ei ole tarpeeksi haasteellista 
- yrityksessä ei ole kasvu- tai etenemismahdollisuuksia 
- työilmapiiri – työpaikalla ei ole hauskaa 
- yrityksen tuotteet ja arvot tukevat / eivät tue omaa arvomaailmaa 

 

2 KLUBIN TYÖSKENTELYTAPA JA KOOSTE 
TYÖKOKOUKSISSA KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA 

Turku BM 1- klubimme kokoontui kyseisen klubityön aikana yhteiskokouksiin yhteensä 13 kertaa. 

Kokoukset pidettiin eri paikoissa ryhmäläisten toimiessa isäntinä / emäntinä. Kokoukset aloitettiin 

pääsääntöisesti n. klo 17.00 ja kokousten kesto vaihteli n. 2-3 tuntiin. 

Seuraavassa yhteenveto kauden 2018 – 2019 aikana pidetyistä kokouksista ja niissä 

käsitellyistä asioista tiivistelmät: 

Ensimmäinen yhteiskokoontuminen oli elokuun lopulla (28.8.2018) Tässä kokouksessa käsiteltiin 

edellisvuoden klubityön palautteet ja vedettiin yhteen edellisen työn anti. Laivaseminaarin palaute 

oli kokonaisuudessaan myönteistä ja saimme paljon hyviä kommentteja työn hyödynnettävyydestä.  

Tässä ensimmäisessä kokouksessa keskustelimme alustavasti myös vuoden 2018-2019 klubityön 

aiheesta. Klubilaisilta tuli paljon hyviä ehdotuksia uuden työn aiheista. Kukin nosti esiin asioita, 

jotka tuntuivat sillä hetkellä omassa työssä – harrastuksissa ja/tai vapaa-aikana kiinnostavilta 

aiheilta.  

Ensimmäisen klubikokouksen lopuksi totesimme, että klubiimme tarvitaan lisää uusia jäseniä. 

Jokainen sai tehtäväkseen kartoittaa mahdollisia uusia jäseniä. 

Toisessa klubikokouksessamme (26.9.2018) käsittelimme jäsenhankintamme tuloksia ja saimme 

Sinikan hankkimana klubiin yhden uuden jäsenen. Valitettavasti hän ei vaan erinäisten työkiireiden 

vuoksi pystynyt osallistumaan aktiivisesti klubin toimintaan.  

Toisessa kokouksessa kokosimme yhteen kaikki ehdotukset uuden klubityön aiheet ja 

keskustelimme niistä perusteellisesti. Keskustelimme laajasti työelämän uusista haasteista ja 

työmme aihe alkoi pikkuhiljaa hahmottua.  
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Kolmas kokouksemme oli lokakuussa (17.10.2018). Ennen tätä kokousta klubilaiset olivat 

lukeneet käsittelemäämme aihetta koskevaa kirjallisuutta ja lukeneet netistä ao. aihetta käsitteleviä 

erilaisia artikkeleja. Näitä erilaisia yhteenvetoa kävimme sitten läpi kolmannessa kokouksessa.  

Tällä tavoin hahmotimme työmme kokonaisuutta ja teimme paljon taustatutkimusta ao. aiheesta. 

Ko. aihe kun on hyvin moninainen. Totesimme kuitenkin, että haasteet eri työpaikoilla, 

julkisyhteisöissä, järjestöissä yms. ovat kuitenkin pääosiltaan yhteneviä tai niistä ainakin voidaan 

hakea paljon yhtymäkohtia, jotka sitten auttavat ymmärtämään asiaa syvällisemmin. 

Neljäs työkokouksemme oli marraskuussa (26.11.2018). Tässä kokouksessa päätimme lopullisesti 

kuluvan vuoden työn aiheen. Työnimenä käytimme alkuun ”Henkilöstön vaihtuvuuden hallinta”. 

Neljännessä kokouksessa jatkoimme klubilaisten keräämien kirjallisuus yms. materiaalien 

käsittelyä ja keskustelimme paljon nykytyöelämän entistä kovemmista haasteista. 

Syyskauden viimeisen kokouksen (kokous numero 5) pidimme hieman ennen joulua 

(19.12.2018). Tässä kokouksessa aloimme vetää yhteen kokoamaamme materiaali, joka käsittelee 

”Henkilöstön vaihtuvuuden hallintaa”. Erityisinä painopistealueina henkilöstön vaihtuvuuden 

hallinnassa totesimme olevan seuraavien keskeisten tekijöiden: 

 Rekrytointi 

 Perehdytys 

 Työntekijäkokemus 

Kevätkauden ensimmäisen kokouksen (kokous numero 6) pidimme tammikuun puolivälissä 

(15.1.2019). Tässä kokouksessa työmme edistyi erityisen paljon. Kari oli hahmotellut 

prosessikuvauksen, jota käsiteltiin laajasti ao. kokouksessamme. Kyseisestä prosessikuvauksesta 

tarkemmin kohdassa 4. Keskustelimme myös työn nimen eri vaihtoehtoista ”Henkilöstön 

vaihtuvuuden hallinta” vs.  ”sisäänajoprosessi” tms.  

Päätimme kuitenkin pidättäytyä alkuperäisessä työnimessä. Työn lopullinen nimi katsottiin voitavan 

päättää vielä myöhemmin keväällä, kunhan saadaan koko materiaali kasaan. Olemme koonneet 

laajasti aineistoa, joka käsitteli henkilöstön vaihtuvuuden vaikutusta yrityksen brändiin yms.  

Tässä kokouksessa keskustelimme myös siitä, miten suorittaisimme bm- yritysvierailut. Totesimme 

että työmme kannalta olisi tarpeen saada tehtyä vierailu kolmeen – neljään yritykseen. 

Vierailuaikojen järjestäminen todettiin kuitenkin erittäin haasteelliseksi. Vierailukohteiksi ajatellut 

yritykset ovat kiireisiä ja toisaalta klubilaisten osaltakin on vaikea löytää yhteisiä aikoja, jolloin 

voisimme vierailla yrityksissä.  

Totesimme että sama hyöty saataisiin, jos järjestettäisiin noin puolen päivän mittainen 

paneelikeskustelu / workshop ao. aiheesta.  

Klubilaiset saivat tehtäväkseen alkaa valmistella materiaalia paneelikeskustelua varten.  

Sinikalla on paljon yhteistyökumppaneita ja asiakasyrityksiä ja Hän lupasi selvittää, mitkä yritykset 

tai yhteisöt saataisiin mukaan paneelikeskusteluun. Pyrkimyksenämme oli hakea mahdollisimman 

erilaisia tahoja keskustelemaan ao. aiheesta. Tällä tavoin varmistaisimme mahdollisimman 

kattavan otoksen käsitellyistä asiakohdista. 

Kevätkauden toinen kokous pidettiin 12.2.2019 (kokous numero 7). Tässä kokouksessa 

jatkoimme keräämämme materiaalin syvällistä analysointia. Käsitellyt painopistealueet olivat: 
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 Sisäänajoprosessi- kaavion tulkinnat 

 Vaihtuvuuden hallinta 

 Rekrytointimenettelyt 

 Työnantajan ja työntekijän odotusten kohtaaminen 
 

Kahdeksannessa työkokouksessamme (20.2.2019) jatkoimme aiheen käsittelyä. Tässä 

kokouksessa keskustelimme paljon aiheesta ja kävimme läpi erityisesti seuraavia 

asiakokonaisuuksia: 

 Vaihtuvuuden juurisyiden tunnistaminen 

 Vaihtuvuuden hinta euroina 

 Vaihtuvuuden vaikutus yrityskuvaan (sisäinen / ulkoinen brändi) 
 

Yhdeksännessä työkokouksessa (27.2.2019) valmistelimme paneelikeskustelun – 
”Henkilöstövaihtuvuuden hallinta” järjestelyjä ja kyseisessä tilaisuudessa käytettäviä kysymyslistoja 
valituilta aihealueilta. Paneelikeskustelun aihealuiksi valikoitiin: 

 Rekrytointi 

 Perehdytys 

 Työnantajakuva 

 Kehityskeskustelu 

 Vaihtuvuuden hallinta 

 Vaihtuvuuden hinta 

 Osaaminen, oppiminen ja urakehitys 
 

Kymmenes työkokous pidettiin (20.3.2019) jossa viimeisteltiin workshopin järjestämiseen liittyviä 

asioita ja käsiteltiin ao. aihealueen asioita. Ko. aihealue osoittautui taas erittäin ajankohtaiseksi. 

Aiheesta oli ao. viikkojen aikana ollut eri medioissa paljon julkaisuja. Kävimme näitä julkaisuja läpi 

pitämässämme työkokouksessa.   

 

Workshop keskustelutilaisuus pidettiin Turun Ammattikorkeakoulun tiloissa torstaina 28.3.2019 klo 

9.00 – 11.30. Kyseiseen tilaisuuteen osallistui panelistit seuraavilta aloilta: 

 Teollisuussektorin suuryrityksen HR- johtaja 

 Keskisuuren asiantuntijayrityksen kehityspäällikkö 

 Julkisyhteisön HR- johtaja 

 Oppilaitoksen HR- asioista vastaava 

 Kaksi AMK- opiskelijaa, jotka ovat erikoistuneet opinnoissaan HR- asioihin 

Ko. tilaisuudesta on laadittu erillinen yhteenveto (kts. Liite 1) 

 

Seuraavassa työkokouksessa (kokous numero 11) käytiin läpi Worksopista laadittua yhteenvetoa. 

Kari nauhoitti workshop- tilaisuuden kokonaisuudessaan ja laati sen jälkeen ao. tilaisuudesta 

seikkaperäisen yhteenvedon. Kokouksen jälkeen vielä jokainen jäsen kävi läpi workshopin memon 

ja merkitsi siihen 3-5 mielestään merkittävintä asiaa:  

A. Havaitut erinomaiset käytänteet  
B. Havaitut kehittämiskohteet  

 
Näistä Kari laati sitten klubityöhön liitetyn yhteenvedon (Liite 1), jossa edellä mainitut 

merkittävimmät asiat (A/B) on merkitty tekstiin boldilla.    
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Varsinaista workshopin memoa emme voineet osallistujien pyynnöstä julkaista kokonaisuutena, 

vaan niin, että yritysten / henkilöiden nimiä ei tuoda julki. 

 

Tämän yhdennentoista kokouksen lopuksi laadimme myös klubityön sisällysluettelon ja jaoimme 

työvastuut tekstien laadinnan osalta. 

 

Kevään toiseksi viimeinen työkokous pidettiin 24.4.2019 (kokous numero 12). Tässä 

kokouksessa kävimme läpi klubityöhön laadittua materiaalia ja sovimme jatkotoimenpiteistä.  

 

Tavoitteeksi määritettiin, että koko klubityön materiaali tulee olla valmiina 3.5.2019 mennessä. 

Viimeisessä työkokouksessa (8.5.2019) katselmoitaisiin sitten enää valmiin työn sisältö. 

 

Kevään viimeinen työkokous (numero 13) pidettiin 8.5.2019 jossa käytiin läpi BM- työn sisältöä 

(draft) ja sovittiin pienistä stilisoinneista, sekä laivaseminaarissa tapahtuvasta esittelystä. 
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3 BM MENETELMÄN VALINTA JA 
VERTAILUYRITYSTEN MÄÄRITTÄMINEN 

Benchmarking-prosessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Määrittele benchmarking-kohde 
Tavoitteena on yrityksen menestykselle tärkeän kehityskohteen tunnistaminen ja sen suorituskyvyn 
mittaaminen. Tätä suorituskykyä vasten tapahtuu benchmark - yrityksen etsintä askeleessa 2. 

2. Tunnista bennchmark-yritykset 
Tavoitteena on tunnistaa parhaat, tai ainakin selvästi paremmat ja esimerkiksi kelpaavat, yritykset 
kehitettävässä asiassa. Parhaan valinta tapahtuu valittuja suorituskykyjä vertaamalla ja 
menestyksen syyt (prosessit) määrittelemällä. 

3. Opi, kuinka ME sen teemme 
Tavoitteena on oman, edellisessä askeleessa tunnistetun, ja menestykseen johtavan prosessin 
suorituskyvyn mittaus sekä menetelmien ja toimintatapojen kuvaus. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä suorituskykyä haittaaviin tekijöihin. 

4. Opi, kuinka HE sen tekevät 
Tavoitteena on vastaavan prosessin suorituskyvyn mittaus sekä menetelmien ja toimintatapojen 
kuvaus. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suorituskykyä edistäviin edellytyksiin. 

Askeleessa tehdään vertailu, määritetään syyt suorituskykyeroihin ja valitaan parhaat prosessit, 
menetelmät ja toimintatavat. 

5. Aseta tavoitteet 
Tavoitteena on asettaa suorituskykytavoitteet, jotka toteutetaan: 
- välittömästi 
- lyhyellä tähtäyksellä 
-  pitkällä tähtäyksellä 



Laatukeskus Klubityö 2019 
Benchmarking-klubi Turku 1  9/35 

 
 

 

6. Sovella ja ota käyttöön 

Tavoitteena on muutosten suunnittelu, toteuttamisaikataulun laadinta ja niiden toteuttaminen. 

Askeleessa sovellat löytämiäsi menetelmiä, toimintatapoja ja suoritusta tukevia edellytyksiä omaan 

prosessiisi. 

7. Vakiinnuta ja kehitä edelleen 

Tavoitteena on jatkuvalla mittauksella varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja 

benchmark-taso ylitetään. Määritä pitkän tähtäyksen tavoite, kehitä edelleen ja aloita 

benchmarking - prosessi alusta. 
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4 WORKSHOPIIN VALITUT AIHEALUEET JA 
VALMISTELTU MATERIAALI WORKSHOPIIN 

Yrityksen henkinen pääoma on noussut yhdeksi organisaation tärkeimmistä resursseista ja 

kilpailutekijöistä. Osaavan henkilöstön pitäminen ja vaihtuvuuden vähentäminen ovat 2010-luvun 

hektisessä työelämässä henkilöstöjohtamisen kulmakiviä. Henkilöstön suuri vaihtuvuus on merkki 

epäonnistuneesta henkilöstöjohtamisesta ja vaatii vaihtuvuuden syiden analysointia. 

4.1 Vaihtuvuuden vaikutuksia 
Vaihtuvuudella on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia yrityksen henkilöstövoimavaroihin. 

Vaikutukset ovat positiivisia, jos yritys saa vaihdon myötä enemmän kuin menettää. Näin ollen 

suuri tai pieni vaihtuvuus ei sellaisenaan kerro paljoa työyhteisön tilasta. Optimaalinen vaihtuvuus 

vallitsee silloin, kun vaihtuvuudesta aiheutuvat hyödyt ylittävät siitä aiheutuvat kustannukset. 

”Arvokkaiden” työntekijöiden mukana menetetään osaamista, mitä on yleisesti pidetty 

vaihtuvuuden yhtenä suurimmista haitoista. Vaihtuvuuden haittoihin lukeutuvat myös yrityksen 

ydinosaamista koskevan tiedon leviäminen, ilmoitus- ja rekrytointikustannukset sekä tuottavuuden 

tilapäinen lasku. Listaan kuuluu myös menetetyt liiketoimintamahdollisuudet, lisääntyvä 

hallinnollinen taakka sekä organisaation palvelukseen jääneiden työntekijöiden alentunut 

työmoraali. 

4.2 Millä tavalla vaihtuvuutta voidaan vähentää? 
Laadukas ja tulevaisuuteen katsova rekrytointi painottaa työyhteisön kulttuuriin sopivien, joustavien 

ja muutoskykyisten sekä riittävän osaamisen ja hyvän oppimiskyvyn omaavien henkilöiden 

palkkaamista. Rekrytoidaanko henkilöstöä nykytilannetta vai tulevaisuutta silmällä pitäen? 

Tärkeintä rekrytoitaessa on ymmärtää, minkälaisia ”tyyppejä” organisaatioon oikeastaan haetaan, 

kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä. Aiemmin osaaminen oli keskeistä, nykyään haetaan ”oikeaa 

tyyppiä”, Yritykselle sopivan, oikean tyypin määrittely on tärkeää, jotta hän löytyy 

rekrytointiprosessin aikana. Rekrytointiprosessin kriittiset pisteet, joissa vaaditaan aktiivisia 

päätöksiä ja tekoja, joitta rekrytointi tukisi yrityskulttuuria: 

- ketä haetaan? 
- mistä haetaan? 
- miten tavoitetaan? 
- mitä ja miten kerrotaan? 
- valintaprosessi: rakenne ja kokemuksellisuus 
- valinta ja viestintä 
- aika ennen työsuhteen alkua 

 

Muistatko, millainen oli 255. työpäiväsi nykyisessä työpaikassasi?  Entä jos kysyn, millainen oli 

ensimmäinen työpäiväsi? Uskon, että useat muistavat ensimmäisen työpäivänsä. Rekrytoinnin 

jälkeen perehdyttäminen on yhtä tärkeää. Työsopimuksen allekirjoituksen ja työsuhteen alkamisen 

välinen aika on paikka, jossa organisaatio voi erottua edukseen. Perehdytyksen keskeisenä 

tavoitteena tulee olla se, että uudelle työntekijälle annetaan parhaat mahdolliset eväät menestyä 

organisaatiossa. Keskiöön nousee annettavan koulutuksen lisäksi palautteen antaminen. Koeaikaa 

kannattaa hyödyntää ja myös juhlistaa sen päättymistä. 
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Yrityksen lähtövaihtuvuus voidaan pitää kurissa hyvällä johtamisella ja laadukkaalla esimiestyöllä. 

Esimiehellä on nimittäin suuri vaikutus henkilöstön motivaatiotekijöihin. Johtaminen on 

palveluammatti. Tärkeintä johtamisessa on se, että johtaja / esimies on olemassa tiimiään varten, 

ei koskaan päinvastoin. 

Henkilöstöä sitouttavat yritykseen 

- avoin, rehellinen ja jatkuva keskustelu- ja kuunteluyhteys esimiesten ja henkilöstön välillä 
- mielekäs ja merkityksellinen ja sopivan haastava työ 
- esimiehen kiittävä palaute 
- kehut ja kannustukset 
- hyvistä suorituksista palkitseminen 
- selkeät tavoitteet 
- omaan työhön ja työympäristöön liittyvät vaikutusmahdollisuudet 

 
Myös ura-askeleiden / urapolkujen mahdollistaminen ja näkyväksi tekeminen ovat merkittävässä 

roolissa vaihtuvuuden kurissa pitämisessä. Jokaisella työntekijällä on myös vastuu omasta 

kehittymisestään ja oman osaamisensa laajentamisesta, jotta kukaan ei jää vanhenevan 

osaamisen vangiksi. 

Terve vaihtuvuus on tavoittelemisen arvoista. Aktiiviset, rohkeat ja aikaansaavat työntekijät 

vaihtavat tehtäviä yrityksen sisällä ja yrityksestä toiseen. Osaaminen kasvaa ja parhaimmillaan 

hyvä työntekijä palaa takaisin entistä tuloksellisempana. 

 

4.3 Vaihtuvuuden voimat 
 

Vaihtuvuustyyppi Selitys 

Tunneperäiset tekijät Tunneperäinen organisaatioon sitoutuminen, yleinen 

työtyytyväisyys, koettu organisaation oikeudenmukaisuus. 

Jos yksilö on tyytymätön, hänellä on negatiivisia tunteita 

työpaikkaa kohtaan, hän lähtee. 

Vaihtoehtoiset työt Koettu vaihtoehtojen määrä, työttömyysluvut. Jos 

ulkopuolinen työ on houkuttelevampi kuin nykyinen, 

työntekijä lähtee. 

Vaihtokustannukset Jatkuvuusperusteinen sitoutuminen, juurtuneisuuden 

ulottuvuus ”uhraukset”. Jos työstä lähtemisen 

kustannukset ovat matalat, ennakoi se vaihtuvuutta. 

Tavoitteelliset tekijät Tyytyväisyys etenemismahdollisuuksiin, odotetut seuraukset, 

kokonaisvaltainen työtyytyväisyys, rationaalinen 

aineellisten ja henkisten tavoitteiden saavuttaminen. Jos 

työntekijän uratoiveet eivät kohtaa organisaation kanssa, 

motivoi se työntekijää vaihtamaan työpaikkaa. 
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Ulkopuoliset odotukset Työyhteisöön juurtuminen, työn ja yksityiselämän väliset 

konfliktit. Yksilön kokemus siitä, että mitä muut ajattelevat 

hänen pysymisestään / lähtemisestään organisaatiosta. 

Moraaliset tekijät Moraalinen työhön sitoutuminen. Yksilön yleinen moraalinen 

käsitys siitä, onko sopivaa vaihtaa työpaikkaa usein, vai 

onko sopivaa pysyä samassa työpaikassa pitkään. 

Vastavuoroisuus Normatiivinen sitoutuminen, psykologinen sopimus, 

organisaation oikeudenmukaisuus. Yksilön 

vastavuoroisuuden tunne organisaation ja itsensä välillä. 

Yhteenkuuluvuus Jatkuvuusperusteinen sitoutuminen, organisaatioon 

juurtuminen, tyytyväisyys esimiehiin ja kollegoihin  

 
 

4.4 Työnantajakuva 
 
Maineella on suuri vaikutus niin sidosryhmien, kuin työntekijöiden tai työnhakijoiden keskuudessa. 
Hyvämaineiset yritykset vetävät puoleensa, joka auttaa niitä rekrytoinnissa ja myös heillä jo 
työskentelevien työntekijöiden talossa pitämiseen ja parhaan mahdollisen osaamisen 
saavuttamiseen. Maine on yritykselle kilpailuetu ja sillä on myös positiivinen vaikutus taloudelliseen 
menestykseen. Mainen muodostumisen tärkein perusosa on luottamus, joka saavutetaan jatkuvilla 
hyvillä toimintatavoilla ja teoilla, sen rakentaminen ei käy käden käänteessä. 
 
Asiantuntijaorganisaation pitäisi olla sellainen, ettei sen koskaan tarvitse hakea työntekijöitä, vaan 
sinne tulee ihmisiä, jotka pyytävät pääsevänsä sinne töihin. Silloin organisaatio on kunnossa. Jos 
organisaatiolla on tällainen maine, se tarkoittaa ihmisten voivan hyvin. Hyvä maine luo imun, joka 
vetää yritykseen parhaat kyvyt. 
 
BM-työmme johtopäätöksenä totesimme, että organisaation kannattaa panostaa 
työantajakuvaansa, sillä työnantajakuva antaa lukuisia hyötyjä organisaatiolle. Rekrytoinnissa 
onnistunut työnantajakuva houkuttelee enemmän kyvykkäitä työnhakijoita. Lisäksi 
rekrytointiprosessi on tehokas, rekrytointikustannukset alhaiset, eikä organisaatiolla ole ongelmia 
täyttää avoimia työtehtäviä. Organisaation sisällä työnantajakuvalla on merkittävä vaikutus 
työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja sitoutuneisuuteen, jotka vaikuttavat myönteisesti organisaation 
suoritukseen ja henkilöstökustannuksiin.  
 

4.5 Kehityskeskustelut 
 
Kehityskeskustelut ovat yksi henkilöstöjohtamisen työväline. Kehityskeskustelujen avulla esimiehet 
voivat lisätä henkilöstön työssä suoriutumis- ja kehittymismahdollisuuksia. Kehityskeskustelut 
toimivat osaltaan työhyvinvoinnin ja sitä kautta myös organisaatioon sitoutumisen välineenä. 
Lisäksi kehityskeskustelujen avulla pyritään edistämään yhteistoiminnan sujuvuutta ja 
vuorovaikutusta, ja niiden perimmäisenä tarkoituksena on koko organisaation tavoitteiden 
saavuttaminen ja tuloksellisuuden parantaminen. Jokaisen on kehittyäkseen tiedettävä, miten 
työssään suoriutuu, mitä on tehnyt oikein ja missä olisi voinut toimia vielä paremmin ja 
tehokkaammin. Kehityskeskustelu tarjoaa työntekijälle kanavan, jonka avulla hänellä on 
mahdollisuus saada palautetta työstään, jotta hän pystyisi kehittymään työssään näiden 
tavoitteiden mukaisesti ja parantamaan suoriutumistaan. Esimiehelle kehityskeskustelut tarjoavat 
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hyvän toiminnanohjauksen ja henkilöstöjohtamisen välineen, jonka avulla hänellä on mahdollisuus 
tuoda henkilöstölleen esille, mitä heiltä odotetaan organisaation toiminnan suhteen. Koko 
organisaation toiminnan tuloksen kannalta on tärkeää, että jokainen työntekijä tietää omat 
tehtävänsä, tavoitteensa ja vastuunsa. Hyvin hoidetut kehityskeskustelut vaikuttavat positiivisesti 
työntekijöiden hyvinvointiin ja työhön sitoutumiseen. Kehityskeskustelujen laadulla on todettu 
olevan vaikutusta työntekijöiden työtyytyväisyyteen. 
 
 

4.6 Osaamisen kehittäminen 
 
Osaaminen ja sen kehittäminen ovat avainsanoja työelämän muutoksissa selviytymiselle niin 
organisaatio- kuin työntekijätasolla. 
 
Työntekijöitä kiinnostaa usein jopa palkkaa enemmän saada tehdä merkityksellistä työtä itseään 
kiinnostavien asioiden parissa. Myös mahdollisuudet kehittyä ja oppia työssä jatkuvasti uutta 
lisäävät työn mielekkyyttä. Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen lisää työntekijöiden 
tyytyväisyyttä ja sitoutumista yritykseen. Työnantajan satsaus henkilöstön kouluttamiseen kertoo 
myös arvostuksesta nykyisiä työntekijöitä kohtaan. Henkilöstön kouluttamisesta on myös yritykselle 
hyötyä. Kun yrityksessä syntyy tarve uudenlaiselle osaamiselle ja samalla tarve nykyiselle 
osaamiselle vähenee, on huomattavasti helpompaa päivittää nykyisen työntekijän osaamista, kuin 
rekrytoida tehtävään täysin uusi henkilö. Sekä rekrytointiprosessin läpi vieminen että uuden 
työntekijän perehdyttäminen vie aikaa, resursseja ja rahaa. 
 
Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon 
pitäminen ajantasaisena lisää myös yrityksen kilpailukykyä ja parantaa työnantajakuvaa sekä 
mainetta. 
 
 

4.7 Ajatuksia rekrytoinnista 
 

 

 

Miksi vaihtuvuus kasvaa liikaa?   Mikä siihen vaikuttaa?   Mitä se maksaa? 

1. Millainen yrityskuvasi on? 

- omin silmin - kilpailijan silmin - hakijan silmin 
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2. Entä toimenkuvat ja tehtävät 

- onko todella selvitetty?  - (tiedätkö vai luuletko?) [kuka tekee mitä, tekeekö todella] 

- entä ”varjo-organisaatio” 

3. Rekrytoinnista  

- hinta – mitä poistuu? – miksi? – mitä haetaan? – miten? 

- mitä luvataan? – miten lupaus aiotaan lunastaa? (ilmoitus, informaatio) 

- mitä haetaan? – miksi sitä halutaan?  

- mikä on haluttujen asioiden tärkeysjärjestys? 

4. Palkkaus 

- mistä maksetaan? / mitä haettiin? - miten maksetaan? -/ palkka, palkkio, tulospalkkio0 

- palkan suhde organisaation yleiseen tasoon -- koeaika – kuka opettaa? 

- urakehitys – haasteet jatkossa 

5. Haastattelut 

- oma väki vai ”vieras” -toteutustapa -hakijan esittäytyminen – odotukset? – sitoutuminen 

- kysymykset ja varmistukset - (tehtävät, haastattelukielen vaihto, ohjelmistot ym.) 

- soveltuvuus tiimiin 

 

4.8  Vaihtuvuuden hallinta 
 

Lähtevät työntekijät Mittarit, joiden avulla voisi 

vaihtuvuuden hallintaa 

arvioida 

Vaihtuvuuden hallintaan 

vaikuttavat tekijät 

Ei tiedetä syytä 

Eläkkeelle 

Työttömäksi 

Kilpailevaan työpaikkaan 

Muuhun työpaikkaan 

Lyhytaikaiseen koulutukseen 

Pitkäaikaiseen koulutukseen 

Armeijaan 

Äitiyslomalle 

Ikäjakaantuja 

Sukupuolijakautuma 

Lyhytaikaiset 
sairauspoissaolot 

Pitkäaikaiset 
sairauspoissaolot 

Sisäiset siirrot 

Vaihtuvuus eri ryhmissä 

Omat irtisanomisajat 

 

Henkilöstöpolitiikka 

Palkkataso  

Henkilöstöedut 

Maine työnantajana (arvot) 

Etenemismahdollisuudet 

Työvoiman kysyntä 

Työttömyysedut 

Kilpailevat työpaikat 

Koulutusmahdollisuudet 
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Lähtevät työntekijät Mittarit, joiden avulla voisi 

vaihtuvuuden hallintaa 

arvioida 

Vaihtuvuuden hallintaan 

vaikuttavat tekijät 

Lyhytaikainen sairaus 

Pitkäaikainen sairaus 

Siirto toiselle osastolle 

Etenee organisaation sisällä 

  

 

Työpaikka   

Tulevat työntekijät   

Eläkkeeltä 

Työttömyydestä 

Kilpailevasta työpaikasta 

Samalta alalta 

Muusta työpaikasta 

Lyhytaikaisesta koulutuksesta 

Pitkäaikaisesta koulutuksesta 

Armeijasta 

Äitiyslomalta 

Lyhytaikaisesta sairaudesta 

Pitkäaikaisesta sairaudesta 

Siirto toiselta osastolta 

Enenee organisaation sisällä 

Ikäjakaantuja 

Sukupuolijakautuma 

Työn oppimisaika 

Aika löytää uusi työntekijä 

Muiden irtisanomisajat 

Sisäiset siirrot 

 

Henkilöstöpolitiikka 

Palkkataso  

Henkilöstöedut 

Maine työnantajana 

Etenemismahdollisuudet 

Työvoiman saatavuus 
kilpailijalta  

Työvoiman saatavuus samalta 
alalta 

Ammattitaitoisen työvoiman 
saatavuus 

Työvoiman saatavuus yleensä 

Kilpailevat työpaikat 
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4.9 Vaihtuvuuden hinta 
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5 WORKSHOPIN YHTEENVETO – TARKEMPI MUISTIO 
ERILLISENÄ LIITTEENÄ (KTS. LIITE 1) 
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6 KLUBITYÖN ITSEARVIOINTI  

 
Klubin työskentelyn arviointia varten teimme seuraavan analyysin klubimme työskentelystä ja   

kokemuksistamme: 

 

 Vahvuudet 

 

 tietoa oli paljon saatavilla  
 klubin rikkautena olivat erilaiset jäsenet ja heidän hyvinkin laajat ja monipuoliset 

kokemustaustansa  
 ydinporukka oli aktiivista ja innostunutta haasteellisen laajasta aiheesta  
 klubin toiminnassa oli mukana eri alojen todellisia ammattilaisia ja osaajia  
 työskentelytapamme hioutuivat ja kehittyivät prosessin aikana  
 havaitsimme paljon mielenkiintoisia jatkuvassa muutoksessa olevia asioita 
 opimme uutta, mm. miten voimme nähdä asioita eri näkökulmista   
 parityöskentely koettiin hyväksi ja tehokkaaksi työskentelytavaksi 
 opimme paljon toisiltamme ja toistemme monipuolisen osaamisen kokemuksista  
 tutustuimme laajasti taustalla olevaan aineistoon 
 meille selvisi työmme edetessä ajankohtaisen aiheemme ”huonoja ja hyviä käytäntöjä”. 

 

Kehittämiskohteita 

 

 haasteena oli, että miten näin laaja työ rajataan, klubin ajalliset resurssit huomioiden   
 työelämän jatkuvan muutoksen vaateet ovat kasvaneet, joten tämä rajoitti osallistumista 

ja jäsenten ajankäyttöä klubin työskentelyyn 
 jatkossa haasteena tulee olemaan jäsentemme klubityöhön tarvittava oma aika.  

 

 
Kuva 2019 tauno huhtala 
Benchmarking klubi Turku 1 _ Työkokous 2019 
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7 YHTEENVETO KAUDEN 2018 – 2019 KLUBITYÖN 
TYÖTUNNEISTA 

 

*) Lisäksi tulee huomioida jokaisen työssä mukana olleiden jäsenten tekemät muut työtunnit 

kokouksien ulkopuolella, joiden määrää on vaikeaa arvioida.  

Kokouksen numero ja ajankohta Läsnä henkilöitä yht. (kpl) Työtunnit yht. (h) 

Aloituskokous Kokous n:o 1    (28.08.2018) 5 10 

Kokous n:o 2    (26.09.2018) 8 16 

Kokous n:o 3    (17.10.2018) 8 20 

Kokous n:o 4    (26.11.2018) 6 15 

Kokous n:o 5    (19.12.2018) 4 8 

Kokous n:o 6    (15.01.2019) 6 12 

Kokous n:o 7    (12.02.2019) 8 16 

Kokous n:o 8    (20.02.2019) 8 16 

Kokous n:o 9    (27.02.2019) 10 16 

Kokous n:o 10  (20.03.2019) 7 14 

Kokous n:o 11  (03.04.2019) 8 12 

Workshop (28.03.2019)  

(sis. valmistelut + yhteenveto) 

5 40 

Kokous n:o 12  (03.04.2019 ) 8 12 

Kokous n:o 13  (08.05.2019) 7 14 

Yksilötyöskentelyä 13 130 

Parityöskentelyä 7 14 

Yhteensä Ka / kokous: 7 hlö 365 h 
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8 KLUBIN JÄSENET 

Tauno Huhtala, Klubin puheenjohtaja  

Kirsti Haihu, Turun yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea 

Leena Aalto, Raisio Group 

Ari Eronen, Elomatic Oy 

Hannu Kaitila 

Olavi Kokkonen  

Sinikka Leino, Turun ammattikorkeakoulu 

Mikael Niva 

Päivi Nordin, Mentorina/Investors in People Finland 

Reijo Rainio  

Juhani Saranto, VR Track Oy 

Kari Tuominen, Oy Benchmarking Ltd 

Minna Lapinlahti – Aaltonen – Klubin sihteeri, Elomatic Oy 

 

 

 

 

 

Kiertopalkinto_ Viestikapula 
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9 AIEMMAT BENCHMARKING-KLUBITYÖT TURUSSA 

 

9.1 Benchmarking- klubi Turku 1 
 

2019 Vaihtuvuuden hallinnan kehittäminen 

2018 Etätyö – Työn uudet muodot 

2017 Strategisen johtamisen vaiheet - Sukset samaan suuntaan 

2016 Tuottavuutta ihmisten ehdoilla-digitalisaation avulla 

2015 Oppiminen tarinoita benchmarkkaamalla - toimintajärjestelmään sitoutuminen 

2014 Tuotekehitysmallin kehittäminen benchmarkingin avulla – sovellettavuuden arviointia 

eri organisaatioissa 

2013  Sitoutuminen organisaatioon                                                 

2012  Uuden oppimisen verkostot - benchmarking                             

2011  Innovatiivisuuden johtaminen (yhteistyönä Benchmarking-klubit Turku 1 ja Turku 2) 

2010 Sosiaalisen median tuominen yritysmaailmaan 

2009 Miten tunnistaa yhteiskuntavastuullisuus 

2008 IIP ja esimiestyö 

2007 Aikuisoppimisen erilaisten menetelmien hyödyntäminen organisaatiossa 

2006 Mentorointivalmiuden arviointiprosessi 

2005 Maineen hallinta ja maineen parantamisprosessi 

2004 Henkilöstöriskien hallinta 

2003 Osaamisen kehittäminen 

2002 Eettinen toiminta yrityksessä 

2001 Yrityksen toimintajärjestelmä 

2000 Johtajuus 

1999 Henkilöstön tyytyväisyys 

1998 Asiakastyytyväisyysprosessi 
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9.2 Benchmarking- klubi Turku 2 
 

2005 Ikäjohtaminen 

2003 Oman toiminnan tarkastelu itsearviointiprosessilla 

 

9.3 Benchmarking- klubi Turku 3 
 

2005 Vuorovaikutteinen BM-vierailumenetelmä 

2003 Hiljaisen tiedon hyödyntäminen 

2000 Palaverikäytännöt 

 

 

 

 

 

10  LIITTEET 

Liite 1 Benchmarking -vierailuraportti sekä ryhmämme esittämiä kehitysajatuksia 
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Benchmarking- workshop / vierailuraportti, sekä 

kehitysajatuksemme 

”Benchmarking-vierailijat” olivat kiinnostuneita seuraavista aihealueista, jotka vaikuttavat 

henkilöstön vaihtuvuuteen: 

1. Työnantajakuva 

2. Rekrytointi ja perehdyttäminen 

3. Osaaminen 

4. Johtaminen ja esimiestyö 

5. Mittaaminen, seuranta, palautteet ja kehittäminen 

 

1. Työnantajakuva 

 Työnantajakuva on aikaisempaa tärkeämpi resurssien niukkuuden takia. 

 Yrityksellä on hyvä yhteistyö oppilaitosten kanssa ammatinvalinnan ohjaamiseksi myös 

elintarvikealalle.  

 Kehitämme yhteistyötä valittujen oppilaitosten kanssa. 

 Varsinaissuomalaiset kuudesluokkalaiset käyvät leikkimässä työntekoa Yrityskylässä 

jossa on myös Yritys- X, johon kuuluu toimitusjohtaja, tuotekehittäjä, myyntiedustaja ja 
markkinoinnin edustana. He päivän aikana he kehittävät uutuustuotteita ja toimittavat tavaraa 
kauppaan, josta voi aidosti hakea yrityksen tuotteita. Johanna oli käynyt haastattelemassa. 

 Toimitusjohtaja oli oppinut, että tärkeintä työnteossa on ystävällisyys ja haastavinta 
laskujen maksu eli perusasioilla eteenpäin.  

 Ollaan mukana myös yläasteen yrityskylässä, jossa eri yritykset kilpailevat. Myydään 

kauraa Kiinaan harjoitus, jota treenaavat. Elintarviketeollisuus ei ole ollut aikaisemmin kovin 
suosittu. Mielikuva on paljon parantunut, miten tärkeä ravinto on.  

 On valmisteilla verkkokoulutus, jossa tiivistetään, mitä on terveellinen ruoka, meidän resepti. 

 Kehitämme valitsemillemme oppilaitoksia varten omaan toimialaamme liittyvän 
yrityskylän. 

 Ammattikorkeakoulun kautta on saatu pysyviin työsuhteisiin esimerkiksi hankintatoimintaan. 
Ostetaan projekteja ja tehdään opiskelijayhteistyötä, joita vastuullisuushanketta esitellään 
keväällä. Syksyllä esiteltiin yhtä hanketta Leijona-luolassa. Yrityksessä on erilaisia 
opintotyön tekijöitä. 

 Suunnittelemme ammattikorkeakoulun kanssa yhteisen projektin, jonka avulla pyrimme 
palkkaamaan valmistuneita tehtäviin, joihin on vaikea löytää kyseisen alan 
ammattilaisia. 

 Koululasten yrityskylä oli kiinnostava. Tunnistetaanko asiakas ja työnantaja, samoin sisäinen ja 
ulkoinen asiakas? Miten ymmärretään laaduntuottokyky? Jokaisen pitäisi tunnistaa oma 
sisäinen asiakas, jolta saan reilusti palautetta.  
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 Rekrytoimme vain vakituiseen työsuhteeseen. Käytetään koeaikaa sopimuksen 
varmistamiseksi. Kesätyöntekijöitä otettiin viime kesänä ensimmäistä kertaa. Otettiin toisen 
vuoden korkeakouluopiskelijoita hyvällä menestyksellä viisi henkilöä, jotka tulevat ensi 
vuonnakin ja otetaan rohkeasti kymmenen lisää.  

 Suunnittelemme kesätyöjärjestelmän siten, että saamme heistä jatkuvasti sopivaa 
työvoimaa, joka on hankkinut jo riittävän ammattitaidon. 

 Käytättekö työntekijöitä lähettiläänä? Joissakin viestintähankkeissa kokeiltu, joskin on 
vaihtelevasti lähtenyt liikkeelle. Riippuu siitä, miten henkilö sen itse kokee.  

 Kannustamme työntekijöitämme toimimaan iltaopettajina, pitämään esityksiä 
oppilaitoksissa sekä vastaavissa, joissa he voivat edistää positiivista yrityskuvaa 
yrityksestämme. 

 On keskitytty työnantajakuvaan, ja ollaan Suomen parhaat työpaikat kilpailussa 19 sijalla. 
Suurin parannut on tapahtunut työtiloissa. Edelleen on kehityskohteita menossa.  

 Osallistumme kilpailuihin ja vastaaviin, jotka viestivät positiivista yrityskuvaa 
itsestämme. 

2. Rekrytointi ja perehdyttäminen 

 Oleellisinta ovat rekrytointikäytännöt. Puolen vuoden aikana on rekrytoitu parikymmentä 
henkilöä erilaisiin tehtäviin kaikkia mahdollisia kanavia käyttämällä. Miten saadaan osaajia 
houkuteltua, kuten lakimiehiä. On onnistuttu löytämään. Mielikuva siitä, millainen on 
onnellinen yritys X:n ihminen, on sanotettu. Haemme hyviä organisaatioon sopivia tyyppejä, 
koska se on tärkeä pysyvyyden kannalta. Olemme määritelleet niitä tapoja, joilla teemme 
töistä. Jo rekrytoinnissa selvitetään. Sopivalla tavalla samanlainen mutta tuo myös riittävästi 
omaa särmää. Tarvitaan myös niitä, jotka nostavat toisten verenpainetta.  

 Tarkistamme rekrytointikäytäntömme siten, että tunnistamme aikaisempaa paremmin 
ne henkilöt, jotka tulevat jäämään meille pitkään työsuhteeseen. 

 Kun uusi henkilö tulee, HR hoitaa alkutoiminnot. Kun rekrytoinnin alkukarsinnat on tehty, 
esimiehet tulevat mukaan valintoihin. HR laatii työsopimukset. HR ja toimistopalvelut 
hoitavat alkuperehdyttämisen. Muutama alkupäivä ovat HR- ja toimistopalveluvetoista, jonka 
jälkeen henkilö siirtyy osastolleen ja esimiehet aloittavat työhän perehdyttämisen 

Vaihtuvuuden hallinta liittyy koko ketjuun siitä, kun henkilö tulee ensimmäiseen haastatteluun, 

miten otetaan vastaan, aloittaa työn ja koko työsuhteen ajan, mitkä ovat henkilön odotukset, 

vaikka kaikkea ei tietysti voida täyttää, mutta pyritään kuulemaan kehityskeskusteluissa ja 

muissa yhteyksissä. Selvitetään, mitä henkilö haluaa ja sovitetaan yrityksen tavoitteisiin ja 

mahdollisuuksiin. 

 HR antaa suunnitteluapua laadittujen ohjeiden mukaisesti eri henkilöstöryhmiin, 
perussapluunat. Kaikki pelit ja pensselit ja ohjelmistot toimivat on tärkeä asia, että joku on 

miettinyt. 

Alku kuuluu HR-funktiolle ja innovaatiotoiminta suunnitteluorganisaatiolle, mutta prosessina on 

HR-vetoinen. 

 Päivitämme perehdyttämisen alkutoiminnot eri henkilöstöryhmille ja eri ammateille, jotka 
luovat hyvän pohjan perehdyttämisen seuraaville vaiheille.  

 Rekrytoinnin haasteita ovat osaamisprofiilin määrittely ja yhteensopivuuden varmistaminen 

ja että kumpikin osapuoli tietää, minne henkilö on tulossa.  
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 Suunnitellaan menetelmät osaamisprofiilin määrittelylle, jolla varmistetaan, henkilön ja 
tehtävän vaatimusten yhteensopivuus. 

 Usein tulee kiire korvata, mutta keskustellaan ensin, voitaisiinko järjestellä töitä laajemmin. 
Vastaavaa osaamista ei yleensä edes löydy, eli tilanne usein laittaa pakan sekaisin. 

 Määritellään periaatteet siitä, miten jokaisen rekrytoinnin yhteydessä käytetään 
hyödyksi mahdolliset sisäiset siirrot, etenemiset, työn kuvien muutokset sekä vastaavat 
koko organisaatiossa. 

 Aika selkeät vastuukuvatukset, joiden puitteissa voi tuunata omaa työtään. Huomaa, että on 
ihmisiä, jotka ottavat sen vallan ja vaikutusmahdollisuudet ääntä siitä pitämättä.  

 Kun on pienet resurssit, ei pitäisi tyytyä, miten on tehty, vaan löytää uusia tapoja. Miettiä, 
miten tehnyt ennen, ja muuttaa sitä, että se tehtäisiin vähemmillä resursseilla. 

 Tarkistetaan eri tehtävien vastuut ja valtuudet siten, että ne mahdollistavat joutavat työn 
kuvan ja työmenetelmien muutoksen, kun työn suorittaja itse näkee sen mahdolliseksi. 

 Seurantaa tehostettiin, että perehdyttäminen on tapahtunut ja varmistetaan, että osaaminen 
on riittävää. Siihen HR antaa apuaan ja pyytää kuittauksia siitä, että tavoitteet on saavutettu 
ja prosessi on toteutettu. On kuitattava, että on suoritettu. Tietyillä dokumenteilla on 
osoitettava, että tietyt asiat on tehty.  

 Suunnittelemme menettelyt sille, miten perehdyttämisen etenemistä seurataan sekä 
varmistetaan sen onnistuminen. 

 Eläkkeelle jäävistä moni jatkaa, kun itselle ja yritykselle sopii. Ei ole osa-aikaisia, ellei henkilö 

itse halua.  

 Suunnittelemme, miten eläkeläisiä voitaisiin käyttää uusien henkilöiden 
erehdyttämiseen. 

 Keskusteltiin perehdytystoimintaan liittyvistä haasteista ja todettiin että perehdyttäjän / 
perehdytettävän henkilökohtaisten ominaisuuksien huomiointi on tärkeä tekijä 
perehdytyksen onnistumisen kannalta. 

 Mietimme ne kriteerit, joilla perehdyttämistä suorittavat henkilöt valitaan, valmennetaan 
sekä heidän suoritustaan seurataan. 

 Vaikuttaa myös, jos jo töihin tullessa närästää jokin asia, se voi pitkään vaikuttaa 

negatiivisesti. 

 Mietimme, mitkä ne pienet mutta meiltä huomaamatta jääneet asiat, joilla voi olla suuri 
merkitys, kuinka pitkälle työsuhde jatkuu.  

3. Osaaminen 

HR-koordinoi koulutuksen sekä järjestää yleisen koulutuksen, esimies- ja vastaavan 

koulutuksen. Ammatillisesti koulutuksesta vastaa suunnitteluorganisaatio.  

 Tarkistamme, miten organisaatiossamme koulutuksen vastuut ja tehtävät on määritelty. 

Osaamisen kehittäminen koostuu kouluttamisesta sekä verkostoidutaan ja tehdään 

yritysostoja ja tietoiseen innovaatiotoimintaan, jolla haetaan patentoitavia markkinoilta 

erottuvia tuotteita.  

 Tarkistamme, mitkä ovat eri tapamme kouluttautua ja oppia eri ammatteihimme. 
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Osaamistarpeen arviointi suoritetaan koko organisaatiota koskeva kerran vuodessa. Kaikki 

resurssit käydään läpi ja kehittämistarpeet isolla pensselillä.  

 Kehitämme järjestelmän osaamistarpeen arviointiin sekä käynnistämme järjestelmällisen 
koulutuksen ja osaamisen arvioinnin.  

 Paljon on rekrytoitu, pitkä koulutus, koska sitä ei kouluteta missään. Lakia pitää osaa soveltaa. 
Sanottiin, että ehkä vuoden päästä osaat työsi. Yleensä ovat alhaisella pohjakoulutuksella. 

Tarve kouluttaa nopeammin. Kahden kuukauden päästä pitäisi olla valmiuksia käsitellä 

hakemuksia. Pitää olla oikea tausta, että näin lyhyellä koulutuksella pystyy. 

Perustetehtäviin on selkeät polut, joihin tarpeen vaatiessa annetaan päivityksiä. Neljä 

henkilöä päätoimisesti tekee sisäistä koulutustyötä.  

 Kehitämme menetelmiä sille, miten eri ammatteihin oppimista voidaan merkittävästi 
nopeuttaa. 

Tuetaan omaehtoista kouluttautumista myös tilanteissa, josta ei ole organisaatiolle välitöntä 

hyötyä. Lasketaan kuitenkin, että useimmiten siitä on myös meille hyötyä. Mietitään, voidaanko 

tulla vastaan muulla kuin opintovapaalla. 

 Kannustamme omaehtoista oppimista sekä määrittelemme periaatteet, miten sitä 
tuetaan. 

Siirrytään paljon luennoista ceisseihin ja työpajoihin. Opiskelijat ovat halukkaita 

osallistumaan työhön liittyvään koulutukseen. Lakimuutosten kouluttaminen on paljon 

mielekkäänpää, kun ollaan samalla jonkun kovan asian äärellä eikä vain teoriaa. Niihin 

infoihin ei tahdo saada ihmisiä tulemaan.  

Koulutuksessa käytetään myös työkavereita, joka oli sen tehnyt, ja muutenkin mukava tyyppi, 

niin menee paremmin jakeluun kuin kouluttajalta. Tehdäänkö asiakasnäkökulmasta vai 

virkamiehen näkökulmasta voi tuntua hömpältä, mutta jos sen kuulee työkaverilta.  

On myös määritelty, että toimitaan tuutoreina. On saatu hyviä kokemuksia. Kaveri sitouttaa 

enemmän kuin opettaja.  

Usein puuttuu, että omalle ammatille ei löydy sparraajaa. Ei ole ammatillista verkostoa talon 
sisällä.  

 Benchmarkaamme organisaatioita, joilla on tunnetusti tehokkaat yrityksen sisäiset 
koulutus- ja valmennusmenetelmät.  

 Mistä te haette inspiraatiota uusiin käytäntöihin? Teillä on kehittäminen hyvin vahvasti. Käyn 
Henryn tilaisuuksissa, vakuutusyhtiöt tarjoavat mutta liian vähän ehtii. Parhaita ovat ne kun 
pääsee keskustelemaan muiden kanssa. Joskus voi pirauttaa kollegalleen. 

 Aloitettiin sitä, että parhaita käytäntöjä tunnistettaisiin, mutta sitä ei saatu jatkumaan. Jollekin 

kerrotaan ja toiselle ei, toiset taas pitävät neuvomisena, josta ei pidä. 

 Meillä tärkeä arvo on osaamisen jakaminen. 

 Suunnitellaan jatkuvan kehittämisen periaatteet sekä käynnistetään henkilöstön 
kouluttaminen valittuihin kehittämismenetelmiin. 

 Ikuisuuskysymys. Ei voi olettaa, että henkilöstömme käyttäisi omaa aikaansa tiedon 
hankintaa ja kehittämiseen. Henkilöstö ei voi kuvitella, miten saisi aikaa työaikana itsensä 
kehittämiseen.  
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Työvuorosuunnittelussa pitäisi ottaa huomioon, muute ei onnistu. Jos käy 
verkkokoulutuksen tai käy kaverin kanssa hankalia käsittelytapauksia ja oppii.  

Tiedostetaan, mutta ei vielä oikein keinoja. Mitkä ovat nykyiset käsittelytavoitteet, ja voiko niitä 
laskea syystä, että käytetään aikaa kehittämiseen? Ei tapahdu kyllä itsestään. 
Asiantuntijatyössä käytetään oppimiseen omaa aikaansa, mutta ei käsittelijät. Uutisten 
seuraaminen olisi jo hyvästä. 

 Jaksamisen kannalta on tärkeää, että esimies antaa luvan, korvamerkittyä aikaa. Kun ollaan 
koulukusessa, pitää olla vapaa keskittyä siihen. Muuten on koko ajan se olo, että olen 
väärässä paikassa ja riittämättömyyden tunne. 

 Suunnitellaan periaatteet siitä, miten henkilöstöä kannustetaan ja osallistuu 
kehittämiseen. 

4. Johtaminen ja esimiestyö 

 Vaihtuvuuden hallintaan voi vaikuttaa monet seikat, kuten mikä on yrityksen tarina, 
vakavaraisuus, haluanko tehdä tälle yritykselle töitä, mitkä ovat tämän yrityksen arvot ja 
tuotteet, joiden takana haluan seistä ja eteen töitä tehdä. Suunta on kirkas ja selvä. Miten 
kytkeä omat asiat yrityksen kokonaisuuteen? Isot kuvat on piirretty hyvin, nyt tarvitaan niiden 

ympärille konkreettisia tekoja.  

 Strategia kirkastettiin ja tehtiin vastuullisuusohjelma eri osa-alueille, että tiedetään, mikä on 
terveellinen ruoka, että meillä on hyvä olla töissä sekä kolmanneksi, että meillä on 
tuloksentekokykyä.  

 Ollaan hyvinvoinnin lähettiläitä, joiden takana on uusienkin helppo olla. Tehtiin arvot: 
rohkeus, reiluus ja innostus, jota ollaan jalkauttamassa, miten näkyy arjessa ja miten ne 
toimivat.  

 Olemme määritelleet näkyviin arvot ja tavoitteet. Työn merkityksellisyyttä pyritään 

korostamaan. 

 Suunnittelukello näkyviin voi kuulua pieniin asioihin, mutta voi olla iso merkitys.  

 On aloitettu vuoden kestävä esimieskoulutus.  

 Työn on oltava riittävän mielenkiintoista ja haastavaa sekä osaaminen vaatimuksiin nähden 

kohdillaan. Silloin halua tehtävässä pysyä.  

 Mitkä tekijät vaikuttavat eniten vaihtuvuuden hallintaan? Jos tekee jo kolmatta kertaa 
samaa projekti. Tehtäväkierto voi auttaa. 

 Nuoret jo odottavat, että kolmen kuukauden päästä pitäisi päästä jo toiseen työhön, edetä ja 
vaihtelua. 

 Vaihtuvuuteen vaikuttaa henkilön urakehitys ja miten työ kehittyy.  

 Kun suunta on selvillä, mitä tehdään ja minne yritys haluaa mennä, puhumme 
hyvinvoinnista kokonaisuutena. Osasta voi työnahtaja huolehti ja osasta jokainen itse.  

 Hahmoteltiin skenaarioita, mihin maa menee, digitalisaitiota, kuluttajakäyttäytymisen 
muutoksia, sekä miten se vaikuttaa siihen, miten meidän pitäisi muuttua. Nyt käsittelijä 
käsittelee hakemuksia mutta viiden vuoden päästä käsittelijä opettaa robottia käsittelemään 
hakemuksia, opettaa niille sääntöjä. Pitää hakea ihmisiä, jotka ovat valmiisiin tällaisiin 
muutoksiin. Pari asiakaspalvelijaa opettaa vastaamaan chattiin. Vaatii loogista päättelyä ja 
mitä sanoja sinne pitää laittaa.  
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 Tarjotaan kehittymismahdollisuuksia. Juurin nyt haetaan henkilöä palvelukehittäjätehtäviin 
sisäisellä haulla. Juuri neljä on menossa järjestelmän kehittämistehtäviin. Oli valinta, että 
haettiin talon sisältä, jotka itse koulutamme ja annamme etenemismahdollisuuden.  

 Tutkitaan, mitä seikkoja henkilöstö esimiestyössä ja johtamisessa arvostavat, miten 
yritys on niissä asioissa henkilöstön mielestä onnistunut sekä panostetaan niiden 
kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen. 

 Johtamisen on tuettava työn tekemistä, kiinnostunut, sitä osaa, se sujuu, tuo mielekkyyttä ja 

jatkuvuutta sekä tuo positiivista fiilistä.  

 Pysyvyyteen vaikuttaa se, että suhtauduttaisiin henkilöstöön kuten asiakkaisiin. Kun 
tarpeisiin on vastattu, pysyy asiakkaana ja puhuu hyvää meistä. Jos ei, miettii, vaihdanko 
asiakassuhdetta. Eri ihmiset tarvitsevat erilaisia johtamispalveluja, kuten asiakkaat erilaisia 

tuotteita. 

 Tutkitaan, miten henkilöstö kokee näitä asioita sekä ryhdytään tarvittaviin 
toimenpiteisiin.  

 Tarvitaan prosessit ongelmatilanteiden käsittelyyn, että riittävän ajoissa tartutaan ongelmiin. 
Ihan ydinjuttu. Esimiestyö on tärkein työ minkä tutkimuksen mukaan tahansa. Perusjutuilla 
taataan jo melkein kaikki. Ei tarvitse lähteä kauempaa hakemaan sotkujen syitä. 

Kun osaa tarpeisiin vastata riittävän ajoissa, ja poistaa ongelmia ajoissa, ei tule mieleen 

vaihtaa työnantajaa. On oltava kaiken aikaa ajan tasalla. Vasta jälkeenpäin tajutaan mutta 

etukäteen. 

Myös jokin ristiriita voi nakertaa tyytyväisyyttä. Kun on saanut flown käyntiin, ei siitä halua 
pois. Miten luoda kokemuksia, jossa on jopa ylittänyt itsensä. Ja kun tulee hankaluuksia tai 
epäonnistumisia, löytyykö tuki. On helppo olla johtaja hyvinä aikoina, mutta todellinen 
johtajuus punnitaan, kuten vastaan tulee ongelmia.  

 On annettu koulutusta oman työajan hallintaa, ja pienryhmissä jaettu hyviä käytäntöjä.  

 Kehitetään periaatteet sekä menettelyt, miten ongelmatilanteet tunnistetaan, miten 
niiden ratkaisuun ripeästi ryhdytään sekä miten johtajat ja esimiehet sekä osallistuvat 
ongelmien ratkaisuun. 

 Pieniä asioita, esimerkiksi raivata aikaa sille, että esimiehellä on aikaa keskustella eikä vain 
kohteliaita heittoja. Pitää olla aikaa yhteisten työasioitten ääreen istua, josta tulee 
luottamus ja ihmiset alkavat puhua myös omista asioistaan. Jos halutaan rohkeata 
keskustelua, on mietittävä, annammeko siihen mahdollisuuden.  

Että ei vain informatiivisia tilaisuuksia vaan myös ideointitilaisuuksia sekä tilanteita, jossa 
ihmisillä olisi eri mielipiteitä. Voitaisiin olla aidosti eri mieltä, mutta tehdä sitä myös 
käytännössä tietoisesti, on mietitty.  

 Minua ovat kyllä kuunnelleet, innostuneet ja otettu jopa käyttöön. 

 Osallistuva ja avoin sekä pystyy keskustelemaan, vaan istuu jossain korkealla ja kynnys 

keskustella. 

 Toimitusjohtajan tavoite on osallistaa henkilöstöä suunnitteluun ja arvojen määrittelyyn, joita 
on aika paljon. Osaamisen jakaminen on niistä ykkönen. Miten ne käytännössä, voi vaihdella.  

 Tulossa esimiehille ja luottamusmiehille yhteiset tilaisuudet sekä koko henkilöstölle, miten 
he ottavat vaikeat asiat puheeksi. Kestohitti, tasaisin välein pidetty valmennuksia, että kaikki 

on keskusteltu, mikä on hyvä esimiestyö.  
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 Kaikki HR-prosessit on kuvattu, joita päivitetään. Nyt on menossa projekti työky-prosessien 
kehittämiseksi ja päivittämiseksi yhdessä yhteistoimintaelimen kanssa muutamalla 
kierroksella, varhaiseen välittämiseen, poissaolokäytäntöihin, päihdeohjelmaan jne. 
Henkilöstöryhmät lähtevät hakemaan palautteita omista henkilöryhmistä ja keskustelemaan 
kuukauden aikana. Sparrattu myös työterveyshuollon kanssa.  

 Oli esimies, joka kuunteli, mutta mitään sen keskustelun pohjalta ei mitään tapahtunut. Uusi 

keskustelu, mutta ei ottanut tosissaan. Ei siinä ole paloa tehtävissä. Yleensä kerron vain 
positiivisia asioita siitäkin yrityksestä.  

 Kaikille on tavoite- ja kehityskeskustelut, jotka käydään vähintään kerran vuodessa, moni 

kaksi kertaa.  

 Viisi vuotta olen ollut samassa yrityksessä opiskelun ohessa. Esimies, johtaminen ja miten 
otettu vastaan opiskelijana ovat tärkeimmät. Pidetään yhtä muiden kanssa. Hyvä vastaanotto 
on, että kuunnellaan ja keskustellaan. Hyvä esimiestyö on avointa ja pystyy keskustelemaan 
ongelmista ja odotuksista työstä ja mihin tähtää. Nuoret haluavat uusia työtehtäviä ja uusia 
haasteita. Kuuntelee ja antaa mahdollisuuksia. 

 Työilmapiiri ja pikkuasiatkin pitäisi tunnistaa ja tehdä parhaansa, että esimiehet 
keskustelevat muutenkin kuin vain kehityskeskustelut. Puskaradio kertoo, jos ihmiset 
hakeutumassa muualle, ja jos tyytymättömyyttä.  

 Kehityskeskustelujen trendi on taas kääntymässä takaisin konsulttien mukaan. Riippuu 

varmaan myös siitä, mitä ihmiset odottavat. Keskustelua syntyi siitä, onko palkkakeskustelu 
osa kehityskeskustelua vai ei. 

Uudet mallit yleensä tulevat It-yrityksistä, mutta eivät välttämättä toimi isoissa, eivät kuitenkaan 

ole niin joustavia. Kokonaisuuden hallinnan kannalta ne perinteelliset on ehkä hyvä olla. 

 Selvitetään, miten johtajat ja esimiehet keskustelevat henkilöstön kanssa sekä miten 
tyytyväisiä siihen ollaan ja mitä odotuksia henkilöstöllä sen suhteen on. 

 Prosessit on palvelutoimintaan hyvin määritelty, muissa ollaan vielä vaiheessa. Valvonta 
tulee finanssivalvonnan kautta ja itse sen lisäksi. Yhteistyökumppani auditoi 
työturvallisuuteen liittyviä prosesseja. Finanssivalvonta tutkiin rahaliikennettä sekä 

käsittelykäytännön lainmukaisuutta.  

 Tavoitellaan parasta asiakaskokemusta, joka on palvelutoimintamme ydin, seurataan ja 
reagoidaan. Paras saavutetaan, että henkilöstöllä on hyvä fiilis.  

 Tutkimme asiakastyytyväisyyden sekä sen ja henkilöstön tyytyväisyyden yhteyden.  

5. Mittaaminen, seuranta, palautteet ja kehittäminen 

 HR-johtaja istuu konsernin johtoryhmässä sekä hallinnoi kaikkia tunnuslukuja. 

 Vaihtuvuus on ollut 13 %, joka on ollut liian suuri. Viime vuonna uusia oli 38 ja lähteneitä 29.  

 Vaihtuvuus on ollut 9 % mutta normaalisti 5 % yleisestä tilanteesta johtuen. Kasvutavoite on 

10 % vuosittain, mutta ihan siihen ole päästy.  

 Työurien pituus on 16 vuotta, mutta ehkä alaspäin menossa. 

 Vaihtuvuuden kustannukset tiedetään, yhden lähtijän hinta on vuosipalkka. Vaikuttaa 
markkinatilanne, että ovi on löysä, kun on työmahdollisuuksia.  

 Myös sairauspoissaolot ovat alhaisia. Ihmiset motivoituneita ja sitoutuneita työhön sekä 

käyttävät etätyömahdollisuuksia, vaikka jalka olisi kipeä, eikä pääsisi kulkemaan. 
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 Vaihtuvuus on haaste siinä, miten saada riittävää vaihtuvuutta organisaation uudistamiseksi. 
Siihen ei kuitenkaan työantaja voi pakottaa, vaan itselle pitää syntyä halua tehdä tai kokeilla 
jotain erilaista.  

 Hyvät mittarit, joissa on yksikkökohtaisia eroja. Etätöissä olevia on vaikea vertailla muiden 
kanssa. Vaihtuvuusmittari on yksi tärkeistä mittareista, joka on seurannan kohteena. 
Työturvallisuuden mittarit tulevat työsuojelutoimikunnan kautta.  

 Tehdään myös riskiarvioinnit vaihtuvuudesta, eläkkeelle siirtymisestä ja sekä riskeihin 

varautumisesta. 

 Kolmatta vuotta on menossa Corporate Spirit, turkulainen toimihenkilötutkimus. 
Tuloksiamme on verrattu muiden vastaaviin tuloksiin ja olemme ottaneet ne tosissamme. 
Aikaisemmin on jäänyt vain tuloksiin, eikä tehty mitään. Nyt on pari kehittämiskohdetta ja 
niille mittarit. Sisäistä arviointia tehdään. 

 Mitataan vaihtuvuutta sekä sen kehitystä ja tutkitaan syitä, jotka vaikuttavat 
vaihtuvuuteen sekä positiivisesti että negatiivisesti. 

 Kehitetään mittareita, jotka ensi sijassa mittaavat ja ennakoivat henkilöstön vaihtuvuutta 
sekä sen kehittymistä. 

 Henkilöstökyselyjä tehdään ja tuloksia verrataan vuosittain. Tietyt asiat, kuten 
kehityskeskustelut saavat aina huonoimmat arvosanat, joita pyritään kehittämään erilaisilla 
koulutuksilla ja sparrauksilla.  

 Kysytään, miten henkilöstö kokee oman, ryhmän ja työnantajakuvasta.  

 ”Uusien työntekijöiden palautteen keruu menettelyt” ja rekrytointi & perehdytystoimintojen 

kehitystoimenpiteiden tuloksia 

 Kyseinen menettely on ollut käytössä tässä muodossaan nyt n. 12 vuotta. Kerätään koostettu 
palaute kerran vuodessa kaikilta uusilta työntekijöiltä (viimeisen vuoden aikana taloon 

tulleilta henkilöiltä). Palautekysely lähetetään henkilöille elokuun puolivälissä. Näin saadaan 
myös kesätyöntekijöiltä palaute. 

 Palautteenkeruun jälkeen pidetään n. puolen päivän yhteistilaisuus, jossa käydään 
palautteet läpi ja sovitaan kehittämiskohteista. Samassa tilaisuudessa käsitellään myös 

muita ajankohtaisia tiedotusluonteisia asioita. 

 Ensimmäisessä vaiheessa (v. 2006) palautteissa nousi esiin paljon kehityskohteita. 
Palautteiden keskiarvo oli tuolloin n. 2.5 pistettä (asteikolla 1-4 pistettä). 

 Joka vuosi on valittu 2-3 asiaa, joihin kiinnitetään erityishuomio seuraavan vuoden aikana. 
Tällä tavoin rekrytointi ja perehdytystoimintaa on saatu kehitettyä merkittävästi. Tällä 
hetkellä vastaavan palautekyselyn keskiarvo oli vuonna 2018 n. 3.5 pist. (asteikolla 1-4 pist.) 
ja parhaat arvosanat ovat keskiarvoltaan jo 3.9 pist. (max. 4:stä) 

 Henkilöstötutkimus tehdään joka toinen vuosi ja pienempiä useampia.  

 Työsuhteen päättyessä pyritään siihen, että lähtö olisi onnellinen, josta pyydetään palautetta 

kehittämistä varten.  

 Kehitetään henkilöstön tyytyväisyyden mittausta. 

 Tehdään paljon kehittämistyötä liittyen rekrytointiin, perehdyttämiseen ja osaamisen 
kehittämiseen. On paljon tehtävää henkilöstönsuunnitteluun liittyen, että saadaan prosentit 
kuntoon.  

 Käynnistetään kehittämishankkeita edellä tunnistetuista kehittämismahdollisuuksista. 

 




