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JOHDANTO 

 

Tutkimuksen tausta ja merkitys 

 

Usein kuulee puhuttavan, että ” henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ”. Internetin 

hakuohjelma Google (www.google.fi) antaa sanonnalle noin 15 000 hakutulosta 

pelkästään viittaamalla suomenkielisiin lähteisiin. Yrityksille henkilöstövoimavarojen 

mittaamisen voisi kuvitella olevan arkipäiväistä ja jatkuvaa tekemistä. Valitettavasti tilanne 

on usein päinvastainen. Yritysten käyttämät mittausvälineet ovat yleisesti tuloskorttimallisia 

suorituskykymittareita kuten Balanced Score Card ja erilaisia HRM – mittareita  (Järlström, 

et al., 2010) 

Yritysten välisen kilpailun koventuessa globaaleilla markkinoilla henkilöstövoimavarat 

nähdään helposti ja lyhytnäköisesti puhtaasti tuotantoresursseina (Wernerfelt, 1984) 

Omakohtainen kokemus henkilöstömäärän sopeuttamistarpeista on johtanut käsitykseen 

liikkeenjohdon pääsääntöisesti perustavan päätöksentekonsa palkkaus- ja työsuhteen 

kustannuksiin. Samaan aikaan yritysjohto on osin tietämätön siitä mitä osaamista ollaan 

vapauttamassa, sekä menetetyn inhimillisen pääoman korvaamisen kustannuksista 

tulevaisuudessa. Sama problematiikka esiintyy myös resurssien panostamiseen ja 

investointeihin liittyvässä päätöksenteossa. Ajankohtaiseen ja luotettavaan 

tietoperusteiseen raportointiin pohjautuvan inhimillisen pääoman näkymän puuttuminen 

vaikeuttaa liikkeenjohdon päätöksentekoa (Ståhle & Grönroos, 2000) 

Tällä tutkimustyöllä tuotettavan inhimillisen pääoman arvottamisen mallin tarkoituksena on 

luoda näkymä, jonka pohjalta liikkeenjohdon olisi organisaatiossa entuudestaan tuotettuun 

ja kerättyyn tietoon perustuen mahdollisuus paremmin johtaa ja hallita inhimillistä 

pääomaa. Mallin rakenteet pohjautuvat läpinäkyvyyteen, joustavuuteen ja konkreettisten 

johtopäätösten tuottamiseen. 

Mitä on inhimillinen pääoma? Yksiselitteistä vastausta on vaikeaa antaa, mutta yksi tapa 

määrittää on katsoa sen olevan ” kaikki, joka kävelee yrityksestä ulos työpäivän 

päätteeksi” (Parr, 2005). Tarkemmin kyse on osaamispääomasta, eli yrityksen henkilöstön 

kyvyistä ja taidoista, sekä rakenne- ja suhdepääomasta. Rakennepääoma muodostuu mm. 
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yrityksen prosesseja ja tietovarastoista kun taas suhdepääoma mm. muodostuu 

asiakkuus- ja verkostoitumiskyvystä (Sudarsanam, et al., 2005). Inhimillisen pääoman 

mittaamisen ja raportoinnin yksi päätarkoituksista on tuottaa yritykselle ja sen omistajille 

lisäarvoa (Marr, 2004). 

Inhimillinen pääoma nähdään tutkimusaiheena liiketoiminnalle kilpailukykyä ja kilpailuetua 

tuottavana elementtinä, johon tulee suhtautua ja sitoutua samalla tavalla kuin aineellisiin 

investointeihin.  

Tutkimuksen päämääränä on kuvata ja tuottaa henkilöstöpalvelualalle inhimillisen 

pääoman mittaamiseen, arvottamiseen ja johtamiseen soveltuva malli, jolla voidaan 

helposti, konkreettisesti ja luotettavasti havainnollistaa organisaation inhimillisten 

osaamisresurssien arvo. 

Tämä tutkimustyö noudattaa konstruktiivista tutkimusotetta. Työn tavoitteena on ratkaista 

inhimillisen pääoman arvottamiseen liittyvä ongelma tuottamalla tarkoitukseen soveltuva 

malli sen selvittämiseksi. 

Konstruktiiviselle tutkimusotteelle onkin tunnusomaista, että sen avulla pyritään 

ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia. Konstruktiivisen Tutkimusotteen ydinkäsite on 

konstruktio, joka tässä tutkimustyössä on inhimillisen pääoman määrittämiseksi tuotettava 

malli. Tutkimusotteen ideaalina lopputuloksena voidaan pitää reaalimaailman ongelmaan 

tuotettua ratkaisua, joka toteutetaan uudella tuotetulla konstruktiolla (Lukka, 2014) 

Tutkimustyö lähtee liikkeelle kuvaamalla inhimillisen pääoman historiaa ja teoriaa, 

tarkoituksena tuottaa yleisnäkemys aiheeseen ja siihen kohdistuneeseen tieteelliseen 

tutkimustyöhön. Teoriaosuutta seuraa aihepiirin yleiskäsitteiden läpikäyntiä, tiedon eri 

olomuotojen sekä sen hallinnan mekanismeihin tutustumista. Tutkimusaineiston 

muodostuessa kohdeyrityksessä suoritetusta osaamiskartoituksesta, keskitytään 

inhimillisen pääoman osuudessa tiedon ja tietopääoman osa-alueiden syvempään 

tarkasteluun. Inhimillisen pääoman mittaamisen ja raportoinnin osiossa tarkastellaan 

aihealueen merkitystä liiketoiminnalle ja laajemmille sidosryhmille. Mittaamisen osiota 

jatketaan luomalla syvempi katsaus haasteisiin ja ongelmiin, joita yleisesti kohdataan 

inhimillisen pääoman arvottamisessa. Tutkimustyön keskeistä antia on inhimillisen 

pääoman arvottamiseen käytettävien mallien esittely, tarkistelu ja vertailu. Tässä osiossa 

pyritään löytämään ne aikaisemman tutkimustyön kautta tuotetut elementit, joista 
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myöhemmin tuotetaan päätutkimuskysymyksen ja sivututkimuskysymysten vastaukset. 

Toinen keskeinen elementti on tutkimusaineiston esittely ja läpikäynti, jonka pohjalta 

esitellään malli inhimillisen pääoman mittaamiseksi, arvottamiseksi ja johtamiseksi. 

Johtopäätöksissä arvioidaan saavutettuja tuloksia ja selvitetään tutkimustyön edellytykset 

vastata esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Loppuyhteenveto kokoaa tutkimustyön 

kokonaisuuden ja tarkastelee tutkimuksen vahvuuksia ja parannusehdotuksia sekä esittää 

aiheita jatkotutkimukselle. 

Tutkimustyön tuloksia pyritään jatkossa hyödyntämään henkilöstöpalvelualaa laajemmalla 

taholla. Tutkimustyöllä nähdään olevan kaupallista hyödyntämisarvoa ja sen avulla 

voidaan tuottaa uusia liiketoimialoja, esimerkiksi liikkeenjohdon konsultointia tai 

henkilöstöhallinnan valmennusta. 

Tutkimustyön avulla tarkastellaan mahdollisuutta tuottaa alustava määritys inhimillisen 

pääoman hallintaan soveltuvan ohjelmiston suunnittelemiseksi. 

 

1.2 Tutkimuskohteen kuvaus ja rajaus 

Tutkimuskohteena on inhimillinen aineeton pääoma, sen tunnistaminen, arvottaminen ja 

johtaminen. Tutkimusaineisto on tuotettu kohdeorganisaatiossa suoritetulla sähköisellä 

kyselytutkimuksella (Digium) loppuvuodesta 2013. Tutkimusorganisaatio on 

markkinajohtaja toimialallaan Suomessa, kokoluokaltaan kolmen suuriman toimijan 

joukossa maassamme (Henkilöstöpalveluyritystenliitto, 2014). Yritys muodostuu kolmen 

palveluyrityksen konsernirakenteesta jossa ovat edustettuina henkilöstöpalvelu, koulutus 

ja valmennus sekä ohjelmistoliiketoiminta-alat. Yritys harjoittaa liiketoimintaa 22 

toimipaikkaverkoston kautta valtakunnallisesti koko maassa. Konserni työllistää noin 300 

toimihenkilöä ja yli 10 000 määräaikaista työsuhdetta vuosittain ja luoden työtä noin 3 000 

henkilötyövuoden verran. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 ylitti 120 miljoonaa euroa. 

Tutkimusorganisaatio on toimialamatriisissa toimiva henkilöstöpalveluiden 

palveluntarjoaja, joka jakautuu kuuteen itsenäisesti johdettuun toimialaan. Tässä 

tutkimustyössä toimialat nimetään yrityksen kilpailuedun suojelemiseksi tunnuksilla alfa, 

beta, gamma, ja jne. Yrityksen osaamiskartoituksen inhimillisen osaamispääoman osa-

alueet nimetään prosessiosaamisen nimikkeistöä käyttäen. 



8 
 

Tutkimustyön taustalla on vahva organisaation läsnäolo ja kiinnostus. Tutkimustyön 

kulusta ja edistymisestä on sovittu raportoitavaksi säännöllisesti konsernin 

henkilöstöjohtajalle sekä tarvittaessa johtoryhmälle. Koska tutkimuksen tekijällä on 

työsuhde kohdeyritykseen, on tutkimustyössä käytettävissä luottamuksellista materiaalia ja 

kilpailukykyyn sekä liiketoiminnan strategiavalintoihin liittyvää tietoutta, jota tässä 

tutkimustyössä tullaan käsittelemään yksilöimättömästi mutta läpinäkyvästi. 

Tutkimuskohde rajataan henkilöstöpalveluliiketoiminnan asiantuntija- ja 

palveluorganisaation, jossa työskentelee noin 100 toimihenkilöä. Tutkimuksen pääpaino 

kohdistuu aineettoman pääoman mittaamiseen, arvottamiseen ja johtamiseen. 

Aineeton pääoma on tässä tutkimustyössä rajattu inhimilliseen pääomaan ( Intellectual 

capital ) henkilötasolla (Human Capital). 

Inhimillisen pääoman arvottaminen ja mallintaminen tapahtuu myös yksilötasolla 

summattuna kohdeorganisaation toimialajakoon. Erillistä arvottamista inhimillisen 

pääoman tekijöiden mahdollisesta vuorovaikutussuhteesta ei tuoteta ryhmä tai 

organisaatiotasolle. 

Tutkimuksessa käsiteltävä aineeton pääoma muodostuu kohdeyrityksen osaamispääoman 

kartoituksessa nimetyistä tekijöistä, jotka ovat alkujaan liiketoiminnan määrittelemiä. 

Johtuen tutkimusaineistosta, tutkimuksen teoriaosuudessa keskitytään inhimillisen 

pääoman rakenteista tietopääomaan ja sen osa-alueiden lähempään tarkasteluun, jättäen 

rakenne ja suhdepääoman osuus yleisen kuvauksen asteelle. 

 

1.3 Työn tavoitteet, hypoteesit ja aikaisempi tutkimustyö 

Tutkimustyön tavoitteena on tarkastella aineetonta inhimillistä pääomaa 

henkilöstöpalvelualalla toimivan liikeyrityksen näkökulmasta. Tutkimustyön tavoitteena on 

tuottaa malli tai mahdollisesti alustava määritys tietojärjestelmälle, jolla organisaation 

inhimillistä pääomaa hallittaisiin, arvotettaisiin ja johdettaisiin. Malli pyrkii myös tuottamaan 

johtamisnäkymä jonka pohjalta liiketoiminnan tarpeet ja strategia huomioon ottaen 

voitaisiin tehdä tietoon perustuvia päätöksiä resurssien hallitsemiseksi. 

Tutkimustyössä esitetään joukko inhimillisen pääoman arvottamiseksi tuotettuja malleja. 

Näiden mallien joukosta pyritään löytämään parhaiten kohdeyritykselle soveltuva malli tai 
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käyttämään niiden osia tuottamaan kohdeyrityksen inhimillisen pääoman hallitsemiseksi 

soveltuva malli.  

Inhimillisen pääoman mittaamiseen tähtäävää tutkimustyötä on tehty runsaasti 

suuntautuen kuitenkin lähinnä mittareiden ja raportoinnin perusteisiin (Guthrie, 2001) 

(Mouritsen, et al., 2004), mutta vähemmän operatiivisen liiketoiminnan 

ohjauselementteihin, kuten tässä opinnäytetyössä pyritään tieteellisesti tuettuna 

osoittamaan. Aikaisempi tutkimustyö inhimillisen pääoman arvottamisesta sivuaa yleisesti 

kirjanpidollisen arvottamisen menetelmiä ja malleja sekä niiden hallinnan perusteista 

(Roslender, 2009). Aiemmassa tutkimustyössä huomioidaan yleisesti inhimillisen pääoman 

arvo johtamisen näkökulmasta mutta usein staattisena tekijänä, arvona, eikä aktiviteetin 

luojana. 

Inhimillisen pääoman mittaamiseen ja arvottamiseen tuotetut mallit ja mittarit ovat usein 

keskittyneet aineettoman pääoman johtamiseen kokonaisuutena (Hussi & Ahonen, 2002), 

jossa huomioidaan inhimillisen pääoman lisäksi muut aineettoman pääoman elementit 

kuten rakenne- ja suhdepääoma. 

 

1.4 Päätutkimuskysymys ja alatutkimuskysymykset 

Päätutkimuskysymys kuuluu. Miten inhimillistä pääomaa voidaan mitata, arvottaa ja hallita, 

Tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan tutkimalla erilaisia inhimillisen pääoman 

mittaamiseen ja arvottamiseen tuotettuja malleja ja menetelmiä. Hallintaan haetaan 

vastausta jatkuvuuden, joustavuuden ja toistettavuuden näkökulmasta. Keskeisessä 

roolissa ovat kyselytutkimuksena tuotettu osaamiskartoitus ja sen jatkoanalysointi.  

Alatutkimuskysymykset 

Miten inhimillistä pääomaa voidaan johtaa 

Miten tuottaa henkilöstöpalveluyritykselle toimiva inhimillisen pääoman arvottamisen malli 

Esitettyihin alatutkimuskysymyksiin haetaan vastauksia teoriaosuudessa käsiteltävien 

aikaisemman tutkimustyön kautta sekä myöhemmin analysointiosuudessa tukeutumalla 

teorian ja empirian vuorovaikutukseen.  
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2 INHIMILLISEN PÄÄOMAN HISTORIA JA TEORIAA ( Human capital theory) 

 

Historia ja teoriaosuudessa käsitellään inhimillisen pääoman tutkimuskenttään tehtyä 

tieteellistä työtä sekä sen kehitystä aikojen saatossa. Katsauksella luodaan yleisnäkemys 

tutkimuksen aihepiirin evoluutioon sekä keskeisimpiin ajanjaksoihin, joiden katsotaan 

vaikuttaneen teorian ja tutkimustyön kehitykseen.  

Inhimillisen pääoman historia voidaan ulottaa aina vuoteen 1776, jolloin taloustieteilijä 

Adam Smith loi pohjan teorialle, josta myöhemmin kehittyi inhimillisen pääoman teoria. 

Smith tiedosti jo tuolloin oppimisen ja tiedon merkityksen tärkeyden talouden kasvulle 

(Augier & Teece, 2005). Ajankohtana ei kuitenkaan ollut käytettävissä syvällisempää 

analyysiä, joka olisi auttanut ymmärtämään teknisten innovaatioiden erityispiirteitä 

puhumattakaan osaamispääoman ja aineettoman varallisuuden luomisesta ja 

kaupallistamisesta. Tiettävästi ensimmäisen organisoidusti kootun tiedelaboratorion 

perusti USA.ssa Thomas Edison. Tämä loi pohjan innovaatioiden luomiselle yksilötason 

ulkopuolelle, ryhmiin ja yhteisöihin, myöhemmin koko teollisuusaikakauden nopealle 

kehittymiselle. Toisen maailmansodan jälkeen 1950- ja 60- luvulla yritykset alkoivat 

kiinnostua myös tuotekehityksestä ja sen inhimillisestä henkilöresursseihin liittyvistä 

puolista. Uusien teknisten keksintöjen myötä lisääntyivät nopeasti myös teknologian 

jäljittely ja kopiointi, mikä horjutti merkittävästi usean amerikkalaisen innovaatioyrityksen 

markkina-asemia maailmalla (Augier & Teece, 2005). Nykyaikaisen inhimillisen pääoman 

katsotaan perustuvan taloudelliseen oman edun tavoitteluun vapailla ja kilpailuilla 

markkinoilla (Fitzsimons, 1999). Markkinat ovat joustavia ja kohentavat investoinneilla 

koulutuksesta erilaisia ohjelmia, joilla tuotetaan ja houkutellaan laadukkaista ja korkean 

osaamiskyvyn omaavaa työvoimaa, inhimillistä pääomaa. Inhimillisen pääoman 

tunnistamisen ja siten mahdollisen vuorovaikutussuhteen ymmärtämisen muiden 

aineettomien resurssien kanssa tulee johtaa tasapainoon ja integraatioon (Hussi & 

Ahonen, 2002) 

Yleisesti inhimillisen pääoman mittaamisen tutkimus voidaan jakaa viiteen vaiheeseen 

(Flamholtz, et al., 2002). 

Vaihe 1,1960-1966 jolloin suoritettiin perustason konseptointia ja teoriantuotantoa. 

Vaihe 2, 1967-1970 perustason akateemista tutkimustyötä ja mittaamismallien kehitystyötä 
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Vaihe 3, 1971-1977 aihe aiheuttaa suurta kiinnostusta tutkijoissa ja yrityksissä 

vaihe 4, 1978-1980 akateeminen ja liiketoiminnan kiinnostus laskee, minkä syyksi 

nähdään helpon ja perustasolla suoritettavan tutkimustyön valmiiksi saattamisen ja 

tutkijoiden ymmärryksen ja resurssien puuttuminen. 

Vaihe 5, vuodesta 1981 nykypäivään, jolloin kansainvälinen kiinnostus on kasvanut niin 

teorian kuin käytännön alalla. 

Inhimillisen pääoman teoriaa pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimpana taloustieteiden 

teoriana länsimaisessa koulusivistyksessä, ja se asettaa viitekehyksen poliittiseenkin 

päätöksentekoon (USA) jo 1960- luvun alusta (Fitzsimons, 1999). Sen nähdään 

merkittävältä osalta vaikuttaneen taloudellisen suorituskyvyn kasvuun. Teoriaan on liitetty  

konsepteja inhimillisestä pääomasta ja vertauksia mm. teknologiseen uudistumisen, 

tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioon, tehokkuuteen, tuottavuuteen, koulutukseen 

ja kilpailukykyyn (Fitzsimons, 1999). 

1990-luvun puolessavälissä Nonaki ja Takeuchi (1995) kirjoittivat merkittävän teoksen The 

Knowledge Creating Company, joka loi eron tiedon ja inhimillisen pääoman välille ja kertoi 

eron merkityksestä ja antoi merkittävän sysäyksen tutkijoille erityisesti inhimillisen 

pääoman tutkimiseen (Guthrie, 2001). 

Löyhästi ajateltuna inhimillisen pääoman teoria on yhteydessä mihin tahansa osaamisen 

tai luonteenlaadun resurssiin, jotka esimerkiksi työntekijällä on tarjottavana ja jolla on 

yhteys tuottavuuteen. Investointeja inhimilliseen pääomaan ovat mm koulutus ja 

valmennus sekä asenteisiin ja motivaatioon parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. 

Inhimillisen pääoman ulottuvuudet ovat niin laajoja, että on hyvinkin helppoa olettaa kaiken 

kasvun ja kehityksen työmarkkinoilla johtuvan nimenomaan inhimillisen pääoman 

kasvusta, sen aikaansaannoksena. Esimerkkinä tästä olisi vaikka palkkaerojen 

perusteleminen kahden samaa työtä tekevän välillä, mikä johtuu toisen työntekijän 

korkeammasta inhimillisen pääoman määrästä. Taustalla voi yksinkertaisemmillaan olla 

palkkauksen rakenteen erilaisuus, tuottavuuteen tai tehokkuuteen liittyviä syitä tai pelkkä 

eriarvoisuus, joka perustuu ikään tai sukupuoleen. Yleisesti inhimillistä pääomaa 

arvostetaan työmarkkinoilla, koska sillä oletetaan olevan tuottavuuteen ja tuloksellisuuteen 

parantavaa vaikutusta. Inhimillisen pääoman teoria ja aikaisempi empiirinen tutkimus 

johtivat oletukseen, että jokainen työvuosikokemus vie automaattisesti parempaan 
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palkkaukseen. Nykytutkimus on taas päätynyt tulokseen, jossa tietyn ajan jälkeen 

työkokemus ei modernissa työyhteisössä johda suoraan tuottavuuden kasvuun (Pierce-

Brown, 1998). 

3 TIEDON MERKITYS JA INHIMILLISEN PÄÄOMAN LUONNE   

 

Osiossa keskitytään inhimillisen pääoman keskeiseen rakenteeseen, tietoon ja sen eri 

muotoihin. Tutkimustyön sisällön keskeisten mekanismien kuvaamisella luodaan pohjaa 

aihealueen käsitteiden ja rakenteiden dimensiolle sekä niiden väliselle vuorovaikutukselle. 

Tässä tutkimustyössä käytettävä tutkimusmateriaali on osaamiskartoituksen tuloksena 

aikaansaatu, joten sen sisältö perustuu keskeisesti henkilöön sitoutuneeseen tietoon ja 

tietämykseen, eli tietopääomaan. Tutkimustyössä keskitytään pääosin juuri tiedon ja 

tietopääoman osa-alueiden lähempään tarkasteluun. Tarkastelu on tarpeen, koska 

tutkimus hakee vastausta juuri tietopääoman arvottamisen mekanismeille. 

Inhimillinen pääoma katsotaan muodostuvan kolmesta rakenteellisesta osiosta: 

1. osaamispääomasta, joka muodostuu henkilöstön osaamisesta, kyvykkyydestä ja 

kokemuksesta. Lisäksi tähän kategoriaan tulee laskea mukaan henkilöstön 

sitoutuneisuus, innovaatio- ja ongelmanratkaisemiskyky sekä motivaatio (Marr & 

Roos, 2005) . Motivaation merkitys nousee keskeisesti esille tutkimustyön 

inhimillisen pääoman arvottamisen matriisissa. Osaamispääomaa käsitellään 

laajemmin omassa osiossaan myöhempänä. 

2. rakennepääomasta, joka muodostuu yrityksessä noudatettavista prosesseista, 

rutiineista, dokumentaatioista, IT-järjestelmistä ja jopa organisaatiokulttuurista. 

Rakennepääomalle on tyypillistä että vaikka yrityksen henkilökunta vaihtuisi, se jää 

kuitenkin yrityksen sisälle (Marr & Roos, 2005). 

3. suhdepääomasta, joka sisältää asiakas-, viranomais-, ja toimittajasuhteista, sekä 

vuorovaikutus- ja verkostoitumisosaamisesta. Suhdepääoma sisältää myös kyvyn 

jakaa tietoa organisaation sisällä ja sidosryhmien välillä. Myös yrityksen brändi- ja 

imagotekijöiden katsotaan kuuluvan suhdepääoman piiriin (Marr & Roos, 2005). 

Mitä muuta on inhimillinen pääoma? Voidaanko sitä esimerkiksi varastoida tai omistaa, 

myydä tai vaihtaa? Kuka voi määritellä sille arvon tai hinnan? Kaikki ovat hyviä 
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kysymyksiä, eikä niihin voi kukaan antaa yksiselitteistä vastausta. Aihetta voidaan lähestyä 

inhimillisen pääoman luonteeseen, henkilöön tai yhteisöön sitoutuneen tiedon kautta.  

Tieto on keskeinen elementti inhimillistä pääomaa määriteltäessä. Se on myös yrityksen 

keskeinen voimavara ja kilpailukyvyn lähde. Tietoon ja tietämykseen tukeutuminen kasvaa 

yrityksissä jatkuvasti. Se näkyy patenteissa, prosesseissa johtamistaidoissa, 

teknologiassa, sekä kyvyssä käsitellä informaatiota  (Marr & Roos, 2005). Tiedon 

avainkäsitteet ovat kehittyneet vuosien aikana, ja ne voidaan jakaa karkeasti seuraaviin 

avainkategorioihin (Augier & Teece, 2005).  

 

3.1 Tiedon avainkäsitteet 

Tiedon avainkäsitteillä pyritään hahmottamaan inhimillisen pääoman luonteen 

ongelmatiikkaa ja ulottuvuuksia. Ne antavat ylätason näkemyksen tiedon ja tietämyksen 

monialaisuuteen sekä luovat selvimmin ymmärrettäviä kokonaisuuksia.  

Hiljainen vs Kodifioitu tieto ( codified vs tacic information) 

 Yleisemmin määriteltynä hiljainen tieto on vaikea pukea sanoiksi, joten tiedon omaajalla 

on usein enemmän tietoa, kuin hän voi esimerkiksi puheessa saada sanottua. Taas 

itsenäisen, kodifioidun tiedon luonne on dokumentoitua, ja se ilmenee lomakkeissa, 

kirjoissa ja vaikkapa tietokoneen koodeissa. Näiden kahden tietotyypin eroa voidaan hyvin 

kuvata niiden siirtoon liittyvillä eroilla. Hiljainen tieto voi olla hidasta ja kallista välittää, ja 

välittämisen tulisi tapahtua vuorovaikutuksessa kasvokkain, jolloin tulkinta ja muut 

virhetapahtumat ovat havaittavissa ja korjattavissa. Kodifioidun tiedon välittäminen 

tapahtuu taas nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti, vaikkapa painettuna, 

digitalisoituna tai langattomasti siirrettynä. 

Käytännössä havaittava ja havaitsematon tieto (observable vs nonobservable) 

Markkinoilla on runsaasti teknologiaa, jota pelkästään tutkimalla voidaan helpostikin 

jäljentää ja kopioida. Teknologiset prosessit ovat taas piilossa ja usein vaikeasti 

havainnollistettavissa ja kopioitavissa niiden monimutkaisen luonteen ja asiayhteyksien 

vuoksi. Sama pätee henkilötasolla olevan tiedon kopioitavuuteen tai monistamiseen. Ilman 

kohteen omaa halua on henkilöön sitoutunutta tietoutta vaikeaa saada kodifioituun 

muotoon (Augier & Teece, 2005).  
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Kuva 1 osoittaa, miten organisaatioon sitoutunutta tietoutta, inhimillistä pääomaa, ei voida 

mekaanisesti tuottaa dokumentoitavaan muotoon ilman kohdetahon suostumusta. 

 

 

Kuva 1. Mukautettu prosessikuva henkilötason tiedon suojauksesta. 

Positiivinen vs negatiivinen tieto (positive vs negative) 

Uudet teknologiset innovaatiot ovat alkujaan usein luonteeltaan varsin epävarmoja, ja 

niihin sisältyy paljon ambivalentteja puolia ja ominaisuuksia. Näihin epävarmuustekijöihin 

sisältyy myös paljon mahdollisuuksia, kun niitä osataan tutkimustyössä oikein hyödyntää.  

Negatiivinen tieto on tässä tapauksessa hyödyllistä ja arvokasta koska se vie 

tutkimustyötä eteenpäin kohti epävarmuustekijöiden ratkaisua, joka vuorostaan sulkee 

pois huonoja vaihtoehtoja. Yhdessä negatiiviset ja positiiviset tutkimustulokset tuottavat 

kilpailukykyä ja etua ja vaikeuttavat kilpailijoiden toimintaa. 

Tiedon toistaminen (replication) 

Kodifioimattoman tiedon toistamiseen liittyy siihen sidotun osaamisen siirtämistä, joka ei 

käytännössä ole mahdollista ilman ihmisten välistä vuorovaikutusta. Rutiinit toimivat 

hyvänä esimerkkinä tiedon toistamisesta mutta niihin sisältyy usein erityisosaamista, joka 

täytyy myös omaksua ja joka vie aikaa. Rutiinit myös toimivat poikkeavasti, kun niitä 

siirretään omaksutuista ympäristöistä toiseen. Yrityksen on tunnistettava ja ymmärrettävä 

omien rutiiniensa toiminnallisuus jotta niitä voidaan kehittää, korjata ja modifioida. 

Tiedon jäljentäminen (imitation of knowledge) 

Jäljentäminen voidaan katsoa vaikkapa kilpailijoiden toimesta tapahtuvaksi kopioinniksi. 

Tällöin tekijät, jotka on luotu kopioinnin ja jäljentämisen vaikeuttamiseksi, estävät 

kilpailijoita hyödyntämästä tietoa. Mitä enemmän on kyseessä prosesseihin sidottua 
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hiljaista tietoa, sitä vaikeampaa on tietoa toistaa. Sama ongelma pätee kuitenkin myös itse 

tiedon omaavaan yritykseen. 

Tiedon täsmällisyys ja soveltuvuus ( appropriability of knowledge) 

Tämä on osa tietämyksen perusluonteita, jossa helppo jäljentäminen ja tehokkaat 

immateriaali- sekä omistusoikeudet suojaavat imitoinnilta. Tietämyksen suojaaminen on 

avainasemassa kilpailukyvyn ja edun ylläpitämisessä. 

Jos tieto ja sitä kautta tietämys olisi inhimillisen pääoman perusta, tulee yrityksen tai 

organisaation henkilöstön olla seuraava taho, jota tarkastellaan kun tutkitaan inhimillisen 

pääoman luonnetta. 

3.2 Miten hallita inhimillistä pääomaa 

Inhimillinen pääoma kuvataan usein osana yrityksen osaamispääomaa (intellectual capital) 

tai aineetonta varallisuutta (intangible asset ). Eri mallit jakavat inhimillisen pääoman 

erilaisiin alarakenteisiin mutta säännöllisesti käytetty malli on luokitella osaamispääoma ja 

jakaa se inhimilliseen pääomaan, sisäisiin rakenteisiin ja ulkoisiin rakenteisiin (Johansson, 

2005). Monet uskovat, että inhimillinen pääoma on yrityksen tärkein voimavara. 

Inhimillinen pääoma on tosiasiallisesti osaamispääoman ainoa lisääntyvä aineettoman 

varallisuuden muoto ja sen vuoksi keskeisin inhimillisen pääoman muoto (Ahonen, 2000). 

Inhimillinen pääoma liitetään yleensä osaamisiin, kuten tieto, taito, kokemus, 

henkilökohtainen kyvykkyys, innovointikyvykkyys, luovuus, tieto-taito, kokemus, 

yhteistyökyvykkyys, joustavuus, ongelmanratkaisukyky, paineensietokyky, motivaatio, 

työtyytyväisyys, oppimiskyvykkyys, lojaalisuus, valmennus ja koulutus sekä henkinen ja 

fyysinen terveydentila (Johansson, 2005). Terveydentilaltaan hyväkuntoinen ja terve 

työvoima voi olla yritykselle jopa kaksi kertaa niin arvokas kuin työvoima, joka ei huolehdi 

terveydestään ja työkyvystään. Terveys ja hyvinvointi voidaan tällöin lisätä meriitteihin 

inhimillisen pääoman arvoa laskettaessa tai arvioitaessa (Roslender,2000). 

Henkilöstöön sitoutunut osaaminen ja tietämys luovat siis inhimillisen pääoman alustan 

mutta miten yritys voi osoittaa omistusoikeuden inhimilliseen pääomaansa? Työntekijää ei 

voi omistaa, osaamista ei voi estää siirtymästä muualle henkilön poistuessa yhtiön 

palveluksesta eikä sen katoamista kokonaan vaikka eläkkeelle jäännin yhteydessä. 

Tarvitaan siis toimiva strategia, jolla ongelma huomioida ja hallita. Toiminnalla pyritään 

tukemaan liiketoiminta-arvon säilymistä ja kasvattamista tulevaisuudessakin. Voidaan 

osoittaa, että vuoden 1990 alusta älyllisen omaisuuden (tiedon) merkitys on kasvanut 
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yritysmaailmassa globaalisti (Patric H Sullivan, 2005). Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan 

omistajansa laillista, suojeltua ja koodattua tietoa. Se on toki vain yksi osaamispääomaan 

kuuluvista aineettoman varallisuuden muodoista mutta antaa mahdollisuuden yritykselle 

suojata inhimillistä pääomaansa. Immateriaalioikeudet nähdään kahden paradigman 

kautta: laillisuusnäkökulman, jolla osoitetaan omistusoikeus ja liiketoimintanäkökulma, 

jossa se nähdään varallisuutena. Inhimillinen pääoma on ulkoiselta olemukseltaan 

näkymätöntä ja vahvasti paikkaan, aikaan ja käyttötarkoitukseen sidottua. Sen 

hallitseminen strategian kautta vaatii siis jatkuvaa ylläpitoa, tarkennusta, huoltoa ja 

uudelleen asemointia. Yksinkertaisemmillaan sen voisi muodostua prosessista joka 

muodostuisi seuraavanlaisesta tekemisestä (Patric H Sullivan, 2005) 

Inhimillisen pääoman hallinta ja prosessi voisi noudattaa seuraavaa kaavaa: 

1. Määritellään liiketoiminnan ja osaamispääoman välinen suhde. Yrityksen tulee tiedostaa 

millaista arvoa se hakee inhimillisestä pääomasta ja miten se sitä tulee luomaan ja miten 

sitä voidaan suojata. 

2. Ylläpidetään dynaamista omaisuusluetteloa, joka selvittää inhimillisen pääoman sisällön 

ja on ajan tasalla. Yksinkertaisemmillaan se voi olla ylätasolla kuvattu lista tai tarkempi 

kuvaus siitä, mihin palveluun tai tuotteeseen kyseinen osaaminen liittyy ja mikä rooli sillä 

on strategiassa. 

3. Kehitetään ja seulotaan aktiivisesti kriteereitä, joilla tunnistetaan uusia kaupallisesti 

hyödynnettäviä inhimillisen pääoman muotoja tai ulottuvuuksia, samalla myös korvataan 

niitä joista ei enää ole hyötyä. 

Kuva 2 havainnoi miten keskittymällä inhimillisen pääoman strategisen arvon 

säilyttämiseksi luodaan samalla uutta arvoa yritykselle. Toimenpiteinä ovat suojaaminen, 

heikkojen signaalien tunnistaminen ja ennakkoluuloton hyödyntäminen sekä aktiivisten 

toimenpiteiden luominen, joilla yritys voi hyödyntää osaamispääomansa merkitystä sekä 

taloudellisesti että kilpailullisesti. 
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Kuva 2. Illustratiivinen prosessikuvaus Patrick H Sullivania (2005) mukaillen 

Inhimillinen pääoma on todistettavasti nykyaikaiselle yritystoiminnalle elintärkeä elementti 

ja kaiken lisäksi monimutkainen sekä monialaisesti hallittava kokonaisuus. Kuten fyysistä 

taloudellista investointia inhimillistä pääomaa pyritään suojaamaan sen strategisen 

luonteen vuoksi. Lainsäädäntö rajoittaa ja luo esteitä kovin pitkälle meneville toimenpiteille, 

eivätkä työntekijät ole kiinnostuneita allekirjoittamaan kahlitsevia työsopimuksia, 

puhumattakaan työlainsäädännöstä joka osittain jopa estää tavallisen toimihenkilön 

asettamisen vastuuseen siirtymisestä vaikkapa kilpailijan palvelukseen. Inhimillisen 

pääoman suojaaminen vaatii aktiivista otetta johdolta, ja sen tulisi olla vahvasti mukana 

päätöksenteossa. Yritysten tulisi tunnistaa ensisijaiset inhimillisen pääoman muodot mutta 

myös huomioida toissijaiset, koska vain tällä tavalla sillä on keino keskittyä merkittäviin 

kysymyksiin ja hallita tehokkain tapa ratkaista ongelmia (Hussi & Ahonen, 2002). Toisaalta 

on tärkeää huomata, että näin valitulla staattisella näkemyksellä tulee olla tukenaan myös 

dynaamisempi puoli, koska yrityksen tila vaihtelee sykleittäin kilpailukentässä. Yritysten 

tulee näin ollen osin jakaa kiinnostustaan myös toissijaisiin inhimillisen pääoman 

resursseihin, koska silloin se on valmiina nopeasti eteen tuleviin muutoksiin ja 

yritysmaailman syklisyyteen (Hussi & Ahonen, 2002). 
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4 INHIMILLISEN PÄÄOMAN MITTAAMINEN JA RAPORTOINTI  

 

Tutkimuksen aihealueen avainkäsitteiden jälkeen tutkimustyössä paneudutaan keskeisten 

näkemyksellisten erojen kuvaamiseen. Inhimillisen pääoman raportoinnin ulottuvuudet ja 

mittaamisen haasteet havainnollistetaan yritys- ja valtiolliselle tasolle saakka. 

Kiinnostus inhimillisen pääoman mittaamiseen yleistyi tietojohtamisen käsitealueen 

kehittyessä 1990-luvulla, osaksi liiketoiminnan ” uuden talouden ” (new economy) 

virtuaalistuessa ja palveluliiketoiminnan kehittyessä sekä kasvaessa globaalisti (Guthrie, 

2001). Näiden tuotanto- ja palvelutuottajayritysten kirjanpitoarvo oli heikosti 

suhteutettavissa niiden markkina-arvoon, jolloin syntyi kahdenlaista tarvetta yhtiöiden 

arvottamiseen liittyen. Ensiksi syntyi kasvava tarve kehittää systemaattisia metodeja 

luotaamaan, kehittämään ja levittämään tietämystä organisaatioiden sisällä. Toisekseen 

syntyi vahva näkemys tietotaidon (know-how) merkityksestä yritysarvolle, joka joissakin 

tapauksissa muodostui yksinään yrityksen omaavasta tietotaidosta (Guthrie, 2001). 

Erityisesti inhimillisen pääoman merkitys kasvoi ja konkretisoitui  

1. informaatioteknologiayritysten ja informaatioyhteiskunnan yleistyessä, kasvaessa ja 

kehittyessä 

2. tietämyksen ja tietoyhteiskunnan taloudellisen merkityksen kasvaessa 

3. henkilöidenvälisen kanssakäymisen kirjon kehittyessä verkostoituneen 

yhteiskuntarakenteen suuntaan 

4. yritysten innovointi ja luomistyön toimiessa ensisijaisena kilpailuedun ja kilpailukyvyn 

lähteenä. 

Perinteisen teollisuuden merkityksen pienentyessä inhimillisen pääoman johtaminen, 

mittaaminen ja ilmaiseminen tulivat yhä tärkeämmäksi aihealueeksi (Guthrie, 2001). Sekä 

yritykset että rahoitusmarkkinat ymmärsivät, että jotain konkreettista tuli tehdä, jotta 

inhimillisen pääoman raportointi ja hallinta saataisiin systemaattiseksi. Niiden tuli kohdata  

haaste auttaa yrityksiä kehittämään, kommunikoimaan, monitoroimaan ja arvioimaan 

strategioitaan (Mouritsen, et al., 2004). Yritysten tarve julkistaa hallussaan olevaa 

inhimillistä pääomaa perustui mm. seuraaville syille: 

1. pienosakkaiden rajoittuneet mahdollisuudet saada tietoa yrityksen toiminnasta 



19 
 

2. yritysjohdon sisäpiiritietouden hyväksikäytön ehkäisy 

3. yritysarvon epäsuhteellisen arvostuksen ehkäisy, jotta sijoittajien ja lainoittajien 

luottamus säilytetään 

4. kasvavat rahoituskustannukset. 

Tietämysresursseja voitiin siten kuvailla, kehittää ja arvioida uudessa valossa. Niitä kyettiin 

nyt myös johtamaan inhimillisen pääoman esittämisen kautta (Mouritsen, et al., 2004): 

1. työntekijät ovat tietoresursseja, joilla on henkilökohtaisella tasolla kompetensseja ja 

kokemusta, koulutusta ja motivaatiota, sitoutumista ja halua sopeutua. Ryhmänä nämä 

ominaisuudet tuottavat ja synnyttävät laatua. 

2. tietoresurssit, jotka perustuvat asiakkaisiin ja kumppanuuksiin. Tyytyväisyys luo 

lojaalisuutta, joka taas mahdollistaa pitkäaikaiset ja kestävät asiakas- ja 

kumppanuussuhteet. 

3. virtuaalinen yritysinfrastruktuuri mahdollistaa tietoresurssien käytön innovointi- ja 

laatuprosesseihin sekä johtamis- ja tiedonhallintaprosesseihin. 

4. teknologiat nojaavat tietovoimavaroihin, jotka vuorostaan tukevat muita tietoresursseja. 

Kohdistus on yleensä IT-ohjelmissa, tietoverkostoissa ja tietämyksen tasossa 

(competence) sekä sen käytössä. 

Edellä mainituista voidaan luoda yrityksen tietojohtamisen tai tiedolla johtamisen strategia 

(Mouritsen, et al., 2004). Yhteys strategian, aktiviteettien ja mittareiden hallitsemiseksi on 

monimutkainen eikä aina helposti ymmärrettävissä. Organisaation ei ole aina helppo 

kehittää tietoperustaista strategiaa. Kun yritys uudelleen määrittää tietostrategiansa, 

tarkistelee aktiviteettejaan ja linjaa mittaristoaan, on se mukana prosessissa, joka kehittää 

tietoperustaista toimintasuunnitelmaa. Tällä voidaan myös kuvata tahtotilaa ja määrittää 

niitä keskeisiä tietoresursseja jolla yritystä vahvistetaan ja jatkossa mitataan. Näistä syntyy 

siten ohjausmekanismi ja johtamis- ja kommunikointityökalu, jota käytetään yrityksen 

arvon kasvattamiseksi. Kommunikointi voidaan kohdistaa sisäisestä viestinnästä 

ulottumaan kumppaneihin ja asiakkaisiin. Taulukko 1 osoittaa keskeiset inhimillisen 

pääoman tiedottamisen päämäärät ja aihealueet. Tietoperustainen strategia mahdollistaa 

yritysjohdon väliintulon, jotta informaatiota ja tietämystä käytetään yrityksen arvon 

kasvattamiseksi. Mittaaminen taas auttaa monitoroimaan ja kuvaamaan kehitystä sekä 
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mahdollistaa toimenpiteiden aktivoinnin kehittämään yritykselle parempaa tulevaisuutta 

(Mouritsen, et al., 2004). 

 

Taulukko1 . (Mouritsen, et al., 2004) 

 

4.1 Kirjanpidollinen näkemys 

Inhimillisen pääoman raportointi kirjanpidollisesta näkökulmasta pohjautuu 

kirjanpitoyhteisön suhtautumisesta yhtiön asioidenhoitoon (Mouritsen, 2004). Näkökulman 

vahvuus perustuu tiliote-mallisiin standardeihin ja käytäntöihin. Kirjanpidollinen näkemys 

luo inhimillisestä pääomasta ja sen arvosta pätevän ja todennetun kirjanpidollisen 

tapahtuman (Mouritsen, 2004). 

Kuten edellä on osin sivuttu, tarve inhimillisen pääoman mittaamiseksi on muotoutunut 

pidemmän ajanjakson aikana. Yhtenä tekijänä voidaan katsoa kehityksen kulkua 

teollisuusaikakaudesta tietotalouteen (Lee, et al., 2005), jossa aineettomasta pääomasta 

on syntynyt kriittinen resurssi yritysten olemassaolon ja kilpailukyvyn kannalta. Kirjanpidon 

näkökulmasta kyse on kuitenkin tulevaisuuteen kohdistuvista saamisista, voittoihin ja 

etuihin verrattavista lähteistä. Onkin siten luonnollista, että mittaamisesta on tullut lähes 

pakollinen osa inhimillisenkin pääoman luonnetta, koska sitä mikä ei näy, ei voi myöskään 

mitata. Vielä 50 vuotta takaperin elimme teollisuusyhteiskunnassa, jossa mittaaminen 

perustui konkreettisten aineellisten erien mittaamiseen. Aikakauden yritystoiminnassa oli 

luonteenomaista keskittyä tarkkoihin ja konkreettisiin raportointimalleihin, joilla annettiin 

kuva yrityksen suorituskyvystä. Globaali kauppa muutti asetelmia lähemmäksi ostajan 
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markkinoita, jossa kuluttajien tietoisuus kasvoi ja vaatimustaso nousi. Tämä johti 

lyhyempiin tuotteiden ja palveluiden elinkaariin, jolloin tuotteiden ja teknologian 

innovoinnista sekä differoinnista muodostui yrityksille kriittisiä tekijöitä (Lee, et al., 2005). 

Vanhentuneet raportointimallit ja työkalut eivät kyenneet tuottamaan riittävää ja tarkkaa 

kuvaa yrityksen suorituskyvystä ja tilasta. Yritysten työntekijöihin sitoutuneesta 

osaamisesta ja kyvykkyydestä ei ollut osoittaa konkreettista arvoa, määrää tai laadullista 

selostetta kuten varastosta, koneista ja laitteista aiemmin. Inhimillisen pääoman 

mittaamisesta ja arvottamisesta syntyy ongelma kun yritetään löytää sille yleisesti 

hyväksytty muoto ja kriteerit. Toisin kuin valuutan arvottaminen inhimillisen pääoman 

arvottaminen ei aineettomuudessaan anna samaa määrittelyn vastiketta, jota esim. 

rahanvaihdannan osapuolet jakavat keskenään. Yleisesti hyväksytään investoinnit 

aineettomaan varallisuuteen ja niitä pidetään tärkeinä yrityksen tulevaisuuden kannalta, 

mutta niiden kirjaaminen yrityksen kirjanpidon taseeseen ei noudata normaalin aineellisen 

investoinnin protokollaa. Syyksi nähdään konkretian puute ja tulevaisuuden tuottojen 

epävarmuustekijät (Lee, et al., 2005).  

4.2 Taloudellinen näkemys 

Taloudellinen näkemys on lähes rinnakkainen kirjanpidollisen näkemyksen kanssa, mutta 

sen tarkoitus on olla enemmän johdon ja johtamisen väline. Taloudellinen näkemys tuottaa 

tietoa miten tietämystä on yrityksessä tuotettu, kehitetty ja hankittu. Sen pohjalta pyritään 

tekemään yhteenvetoa yrityksen toimenpiteistä, jolla se pyrkii käyttämään ja kehittämään 

tietoresurssejaan tulevaisuudessa (Mouritsen, 2004).  

Aineeton varallisuus, mukaan lukien inhimillinen pääoma, muodostaa merkittävän osan 

nykyaikaisen yrityksen pääomasta. Syynä ovat luonnollisesti nykymuotoisesti 

kehittyneiden palveluiden ja tietopohjaisten toimintojen tuottaminen. Toisin kuin yhtiön 

likvidit rahavarat aineetonta varallisuutta on vaikeampi mitata, hallita ja johtaa. Kun 

aiemmin yritykset investoivat lähes poikkeuksetta aineellisiin hankintoihin, koneisiin, 

laitteisiin ja raaka-aineisiin, nykyaikainen yritys hankkii tietopääomaa osaavan työntekijän 

palkkaamalla. Kun aineettomasta varallisuudesta, esimerkiksi osaamispääomasta, 

muodostuu yrityksen arvokkainta omaisuutta, tulee sen arvon määrittäminen erittäin 

hankalaksi. Yhtenä esimerkkinä tästä arvonmäärityksen problematiikasta voidaan nähdä 

teknologiayritysten pörssiarvon määritys, joka heijastuu koko osakemarkkinoihin 

epävakautena (Sudarsanam, et al., 2005). Aineetonta varallisuutta voidaan arvioida myös 

muutoin kuin brändien ja patenttien kautta, esimerkiksi tarkoitusta varten luotujen 
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staattisten ja dynaamisten mallien avulla. Nämä mallit soveltuvat huonosti pelkän 

inhimillisen pääoman arvottamiseen, koska niissä painottuvat muu aineeton omaisuus, 

kuten tavaramerkit, brändi, immateriaalioikeudet ja sopimukset. 

 

4.3 Inhimillisen pääoman raportointi  

Monet tutkijat ja laitokset ovat esittäneet huolensa nykyisen taloudellisen raportoinnin 

tilasta ja mallista. Sen ei nähdä vastaavan sijoittajien ja luotonantajien vaatimuksia, vaan 

malleihin tulisi sisällyttää aineetonta pääomaa koskevien tietojen raportointi. Raportoinnin 

tulisi ylittää perinteisten liike- patentti ja brändiarvojen tiedostaminen ja huomioida 

henkilöstön osaamisen ja kyvykkyyden kehittyminen, jotta sijoittajat ja muut sidosryhmät 

saisivat oikea-aikaista tietoa yrityksen toiminnasta ja tilasta (Lee, et al., 2005). Samaa 

tukee myös se toteamus (Hussi & Ahonen, 2002), että mittaamiselle on 

perustavanlaatuista tuottaa näkemys tuloksista ja tehokkuudesta, jolla yritys operoi ja 

kehittyy eri projektien vaiheissa (Hussi & Ahonen, 2002). Yritysten henkilöstöön 

sitoutuneen inhimillisen pääoman arvon ilmaisemisen vaikeus tulee johtamaan yritysten ja 

julkisyhteisöjen tilinpäätöstietojen oikeellisuuden oleellisuuden pohtimiseen sekä niiden 

merkityksen arviointiin johtamisen ja päätöksenteon relevanttiuden kannalta (Guthrie, 

2001). Inhimillisen pääoman raportoinnin voidaan katsoa olevan velkaa puolestapuhujien 

kiinnostukselle, joka perustuu tietojohtamisen näkemykselle. Tämä näkemys oli esillä 

vuosia, ennen kuin inhimillistä pääomaa alettiin erikseen tutkia, ja loi sille vahvan teknisen 

ja teoreettisen perustan. Yrityksissä herännyt kiinnostus johti pian huomioon, miten 

vaikeaa on erottaa tietojohtaminen ja inhimillisen pääoman johtaminen toisistaan 

(Roslender,2000). Näiden erottaminen ei ole vain yksinkertaisesti jako kahteen luokkaan; 

rakenteelliseen- ja inhimilliseen pääomaan, vaan kyse on paljon laajemmasta 

kokonaisuudesta, johon vaikuttavat mm. yrityskulttuuri ja johdon periaatteet sekä yrityksen 

arvot. Edellämainituissa olosuhteissa inhimillinen pääoma voi joko kehittyä ja kasvaa tai 

toisessa ääripäässä kuihtua ja näivettyä. Tietojohtamisella ja inhimillisen pääoman 

johtamisella on perusrooli arvonluonnissa ja sen jakelussa (Roslender, 2000 ).  

Kuva 3 osoittaa miten moniosaisesta prosessista inhimillisen pääoman raportointi 

yritystasolla muodostuu. Ulkoisten ja sisäisten tahojen lisäksi tulee huomioda inhimillisen 

pääoman syvyys ja sisältö sekä niiden validiteetti ja ajankohtaisuus. Johtamisen 



23 
 

elementiksi inhimillisen pääoman raportointi muodostuu vasta, kun yrityskulttuuri on sen 

omaksunut ja hyväksynyt arvon tuottamisen elementiksi. 

 

Kuva 3. Illustratiivinen havaintokuva yritystason inhimillisen pääoman raportoinnista 

mukaillen Roslander (2000) 

 

Euroopassa on oltu aktiivisia puuttumaan yritysraportoinnin puutteisiin. Euroopan Unioni 

on ollut rahoittamassa projekteja kuten E*Know Net ja Maritum yhteisprojekti, jolla pyritään 

luomaan Euroopan laajuinen verkosto aineettoman varallisuuden raportointiin ja 

johtamiseen. Prism-projekti taas pyrkii yhdistämään aineettoman varallisuuden 

tutkimustyön piirissä olevat tutkijat ja ammatinharjoittajat. Euroopassa myös yksittäisten 

jäsenvaltioiden hallitukset, esimerkiksi Tanskassa, ovat olleet suunnittelemassa ja 

rahoittamassa yrityksille malleja sekä suuntaviivoja osaamispääoman raportointiin. 

Tanskan-malli pyrkii osaamistarinan muodossa kuvaamaan osaamispääoman ja sen eri 

voimavarojen välisiä yhteyksiä. Meritum-malli taas korostaa eri komponenttien, kuten 

inhimillisen pääoman ja organisaatiopääoman sekä ulkoisten rakenteiden tunnistamista, ja 

pyrkii edistämään niiden merkitystä organisaatioarvon luojina. Prism-malli erottaa 

aineettoman varallisuuden aineellisesta luoden kolme lajia: aineeton omaisuus, aineeton 
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osaaminen ja piilevät kyvykkyydet. Mallit eroavat toisistaan siten, että tanskalainen malli 

korostaa tietojohtamisen merkitystä rohkaisemalla yrityksiä tuottamaan osaamispääoman 

raportointia, kun taas esimerkiksi Meritum-malli on olemukseltaan rakenteellisempi 

(Mourtisen, et al., 2005) 

Inhimillinen pääoma on usein yksilöllistä ja kontekstisidonnaista sekä sidottuna sitä 

hyödyntävään ympäristöön tai kohteeseen, esimerkiksi yritykseen. Sama inhimillinen 

pääoma, joka on arvokasta yhdelle yritykselle, voi olla täysin arvotonta toiselle. Kyse 

saattaa olla hyvinkin monimutkaisista syy- ja seuraussuhteista, mainittakoon teknologian 

hyödyntäminen, joka voi olla täysin riippuvaista ympäröivistä resursseista. Siksi on 

keskeistä, että yritys selvittää mitä osaamispääomaa se tarvitsee ja miten sillä luodaan 

organisaatioon suorituskykyä (Mourtisen, et al., 2005). Lienee lähes mahdotonta 

täsmällisesti luetella tai määritellä, mitä kaikkea yrityksen inhimillinen pääoma pitää 

sisällään. Voidaan vain tarjota esimerkkejä tai luokitteluja eri inhimillisen pääoman lajeista, 

jotka saattaisivat auttaa yritystä määrittämään sen osaamispääoman sisällön. Ehkä tässä 

piilee syy perinteisen kirjanpitotavan lähestymismallin epäonnistumiseen, koska se ei 

kykene luotettavasti tarjoamaan tietoa inhimillisen pääoman osatekijöiden keskinäisestä 

riippuvuudesta. Konkreettinen lähestymistapa on tuottaa jako, joka pitää sisällään 

keskeiset yrityksen toimintoihin liittyvät inhimillisen pääoman painopistealueet. Nämä 

voisivat muodostua seuraavanlaisella jaottelulla (Mourtisen, et al., 2005): 

1. henkilöstövoimavarat, kuten taidot, osaaminen, sitoutuminen, motivaatio, lojaalisuus, 

ongelmaratkaisukyky, luovuus, koulutus, asenne, mieliala ja yritteliäisyys 

2. sidosryhmähallinta, kuten suhteet asiakkaisiin, toimittajiin, kollegoihin, päättäjiin ja 

viranomaisiin. Suhdehallinta voi pitää sisällään erilaisten sopimusten ja oikeuksien 

hallinnan. 

3. infrastruktuuriosaaminen, kuten organisaatiorutiinien hallinta ja sellaisen 

osaamispääoman hallinta joka luo yrityksen tehokkuuden ja tuottavuuden, esim. 

prosessiosaaminen. 

4. teknologisen tuen tuottaminen kolmelle edellä mainitulle osa-alueelle, kuten 

tietoverkkojen ja informaatioalustojen ylläpito ja huolto. 

Kuva 4 havainnollistaa dynaamisen inhimillisen pääoman raportoinnin painopistealueet 

voimavarojen kartoittamisen, sidosryhmien hallintaan ja infrastruktuurikompetenssiin. 
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Onnistunut ja ajankohtainen data vaatii teknologisen tuen, esimerkiksi inhimillisen 

pääoman hallintaan ja raportointiin soveltuvan ohjelmiston. 

 

Kuva 4. inhimillisen pääoman painopistealueet mukaillen Mouritsen, et al (2005) 

 

Käytännössä inhimillisen pääoman raportoinnin tulisi tukea yrityksen 

osaamispääomastrategiaa eli kuvata yrityksen tietoresursseja ja niiden keskinäistä 

vuorovaikutusta. Mitä paremmin strategia on kuvattu, sitä paremmin onnistuu myös 

inhimillisen pääoman johtaminen (Mourtisen, et al., 2005). 

Todellisuudessa inhimillisen pääoman raportointi sisältää monenlaisia rahallisia ja ei- 

rahallisia mittareita: henkilökunnan vaihtuvuus, työtyytyväisyys, koulutus, liikevaihdon 

jakautuminen, asiakastyytyväisyys ja hankintojen täsmällisyys sekä kerronnallinen osuus 

jolla mittarit sijoitetaan yrityksen strategiseen viitekehykseen. Mallit suosittelevat, että 

raportointi perustuisi arvonluonnin potentiaaliin yhdistettynä tietojohtamisen strategiaan. 

Niistä tulisi erityisesti selvitä, mitkä ovat keskeisiä ja arvokkaita resursseja arvonluonnin 

näkökulmasta, jotta näkemys yrityksen arvonmääritykseen voitaisiin saada kommunikoitua 

tarkemmin.  

Samalla tulisi raportoida johdon haasteet tulevaisuudessa sekä mittaristo jolla seurata 

toteumaa. Inhimillisen pääoman raportoinnin merkitys voidaan nähdä kaksijakoisena. Se 

toimii johdon työ- ja kommunikointikaluna sisäisesti, esimerkiksi tiedottamisessa ja 

osaamispääoman viestittämisessä. 

 Toisaalta ulkoisella viestinnällä pyritään luomaan julkisuuskuvaa innovatiivisesta ja 

edelläkävijäyrityksen imagosta, jolla taas pyritään kilpailuedun ja kilpailukyvyn 

parantamiseen. Haasteena toki säilyy yleisen tietouden kasvattaminen. Jos raportointi 

säilyy harvojen ja pienten ryhmien välisenä puuhasteluna, eivät sen merkityksellisyyden ja 
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tarpeellisuuden ymmärrys ja merkitys pääse kasvamaan (Mourtisen, et al., 2005). Koska 

osaamispääomaraportit ovat luonteeltaan monimutkaisia, vaativat ne lukijoiltaan 

aihealueen ymmärrystä ja osaamista. Yritykset saattavat uskoa julkaisevansa tärkeitä 

raportteja, mutta jos lukijat eivät niiden sisältöä tavoita, voivat yritykset harkita raporttien 

tarpeellisuutta tulevaisuudessa. Keskeistä raportoinnin osalta tulee olla kohdeyleisön aito 

arvostus raportointia ja sen sisältöä kohtaan, niitä ei saa nähdä vain markkinoinnillisena 

elementtinä.  

Toisekseen yritysjohdon tulee kyetä laatimaan organisaatiostaan kattava 

osaamisperusteinen strategia, kommunikoitava se työntekijöille ja lopuksi todistettava 

strategian merkitys käytännössä. Sitoutuminen pitkän aikavälin arvonluontiin yhdessä 

inhimillisen ja taloudellisen pääoman kanssa on välttämätöntä tulevaisuuden investointeja 

suunniteltaessa. Käytännössä talouden ja osaamisstrategioiden tulee olla yhteydessä ja 

vuorovaikutussuhteessa, vaikka niillä olisi erilliset aikataululliset suuntaukset (Mourtisen, et 

al., 2005). Todennäköisesti vain käytännöistä opittu kokemus tulee muodostamaan 

malleista, työkaluista ja raporteista sellaisia, jotka ajan myötä paranevat, ja nykyisellään 

erillisinä esitetyt osa-alueet lähestyvät toisiaan. Kuva 5 osoittaa haasteen inhimillisen 

pääoman raportoinnille huomioimalla eri tekijöiden dynaamisuuden ja keskinäisen 

vuorovaikutuksen. Raportoinnin ei pidä muodostua hetkeen pysäytetystä tilannekuvasta 

yrityksen inhimillisen pääoman osa-alueisiin. Sen tulee kuvata jatkuvaa ja aktiivista, 

dynaamista prosessia, jossa jokaisella valitulla osatekijällä on roolinsa kokonaiskuvan 

muodostamisessa. 

Pelkona voisi olla myös inhimillisen pääoman raportoinnin kuihtuminen tai kuoleminen, jos 

yleisempää kiinnostusta ei saada kerättyä aiheen ympärille. Liiketoiminnassa tehokkuus, 

tuottavuus ja arvonosoitus ovat keskeisessä roolissa, joten inhimillisen pääoman 

raportoinnin ja mallien tulee osoittaa olevansa juuri näitä tarkoituksia varten olemassa. 
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Kuva 5. Illustratiivinen näkemys raportoinnin haasteiden vuorovaikuttavuudesta Mouritsen 

et. al (2005) mukaillen 

Yritysten sidosryhmissä on selvästi havaittavissa jopa turhautumista perinteisen tulos- ja 

talousraportoinnin suhteen. Monet tahot osoittavat kritiikkinsä suuntaan, jossa esitetään 

pääomamarkkinoiden jopa haavoittuvan jos yrityksen sisällä olevaa osaamispääomaa ja 

resursseja ei saada läpinäkyväksi, mitattavaksi ja raportoitavaksi (Mourtisen, et al., 2005). 

Syitä on useita mutta päällimmäisenä mainittakoon pienosakkaiden koituvat haitat, koska 

heillä ei ole pääsyä yrityksen luottamuksellisiin aineistoihin. Yritysten johdolla on taas 

vuorostaan pääsy näihin tietoihin, ja se saattaa käyttää tietämystä väärin, esimerkiksi 

sisäpiirikaupoissa. Osakemarkkinoiden yleinen maksuvalmius on kehittynyt merkittävästi 

teknologiayhtiöiden mukaantulon jälkeen. Tämä on osaltaan lisännyt aineettomien 

pääomien esilletuonnin merkitystä määriteltäessä yritysten suorituskykyä. Sama 

mekanismi luo puuttuessaan epävarmuutta osakemarkkinoille ja vaikeuttaa 

teknologiayritysten investointia ja lainansaantia, koska todellisen riskitason määrittäminen 

käy hankalaksi. Johdannaisena yritykset maksavat lainoistaan mahdollisesti turhia 

riskipreemioita ja vaikeuttavat samalla omaa taloudellista asemaansa (Mourtisen, et al., 

2005). 
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5 INHIMILLISEN PÄÄOMAN MITTAAMISEN VAIKEUS  

 

Osiossa selvitetään haasteita ja vaikeuksia, joita kohdataan inhimillistä pääomaa 

mitattaessa. Aihealueen keskeisten ongelmatekijöiden kuvaaminen mahdollistaa 

myöhemmin tutkimuskysymyksiin vastaamisen. 

Ensimmäisiä aihetta tutkineita oli amerikkalainen Eric Flamholtz, joka 1974 ilmestyneessä 

kirjassaan ”Human Resource Accounting” esitti ajatuksensa, jossa työntekijät tuottavat 

organisaatioon huomattavasti palkkaansa ja palkanlisiä suuremman summan. Hän 

määritteli inhimillisen pääoman mittaamisen tähtäävän organisaation resurssien 

määrittelemiseen sekä työntekijöiden kustannusten ja arvon mittaamiseen 

organisaatiossa. 

Tarve tuoda ihmiset osaksi laskentatoimea tunnisti Paton, yksi laskentatoimen teorian 

isähahmoista jo 1920-luvulla sanoessaan, että ” liikeyrityksessä hyvin organisoitunut ja 

lojaali henkilökunta voi olla tärkeämpi voimavara kuin varaston arvo” (Roslender, 2009). 

Usein kuulee mainittavan, että ” henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara”. Lausuma ei 

kuitenkaan perustele, miksi tai mikä osa henkilöstöstä muodostaa tämän tärkeän 

voimavaran, tuskin kaikki ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Tarvitaan siis mekanismi jolla, 

tunnistetaan arvokkaat ja tärkeät ihmiset. Ensin kohdattava ongelma on tunnistaa, mitkä 

yrityksen tärkeimmät inhimillisen pääoman muodot ja resurssit ovat (Roslender, 2000). 

Sitten tulee ongelmaksi miten hallita niiden arvottaminen ja  ylläpito, jotta ne olisivat 

ymmärrettävissä ja relevantteja. Tämä lähtökohta luo joukon erilaisia lähestymistapoja ja 

teorioita ongelman ratkaisemiseksi. Koska näkökulmia aiheeseen on niin monia, pyritään 

alkuun pidättäytymään hyvin yleisellä tasolla ja aloitetaan inhimillisyydestä itsestään, sillä 

siihenhän inhimillisen pääoman mittaaminen tulisi perustua, ihmisten osaamisen ja 

kyvykkyyden osoittamiseen ja monitorointiin. Ihmisen arvottaminen on varsinkin 

länsimaisessa yhteiskunnassa eettisesti ajateltuna varsin kyseenalaista tekemistä eikä saa 

positiivista vastakaikua poliitikoilta tai ammattijärjestöiltä, puhumattakaan 

ihmisoikeusryhmiltä. On kuitenkin yksi ryhmittymä joka tätä tietoa kokee tarvitsevansa; 

yritysjohto ja yritysten omistajat sekä sijoittajat. Heille on tärkeää tietää ja ymmärtää mitä 

yrityksen inhimillinen pääoma pitää sisällään. Tälle joukolle inhimillinen pääoma on 

konkreettinen osa yrityksen arvoa, aivan kuten kirjanpidossa olevat taseen osat. Miksi 

inhimilliselle pääomalle ei sitten yksinkertaisesti voida laskea hintaa ja arvoa? Historiasta 
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voidaan osoittaa, että näin on tehty aiemminkin, koska arvioiden mukaan 

(freetheslaves.ne, 2007-2014) reilut 150 vuotta sitten USA:n etelävaltioissa orjan hinta oli 

nykyrahassa mitattuna noin 40 000$. Orjuudesta on toki pitkä matka nyky-yhteiskunnan 

koulutettuun ja korkean inhimillisen osaamispääoman omaavaan työntekijään. Esimerkki 

kuitenkin osoittaa, että ihminen on arvotettu aiemminkin, ja voidaan myös tällöin olettaa, 

että arvo perustui saavutettavaan hyötyyn. Jos eettinen näkökulma tuottaa ongelmia, on 

eroja myös asenteissa. Esimerkkinä mainittakoon maantieteelliset eroavaisuudet, joissa 

eri maiden välillä voidaan havaita huomattavia eroja inhimillisen pääoman arvottamisen 

suhteen. Pohjoismaissa on todettu asenteiden olevan suotuisempia inhimillisen pääoman 

mittaamiselle kuin sitä ympäröivillä alueilla (Steen, et al., 2011) 

Kirjanpidollisesta näkökulmasta inhimillisen pääoman arvottaminen on monimutkainen ja 

hankala asia. Kirjanpito lähtee siitä oletuksesta, että omaisuus (asset) tulee voida osoittaa 

omistussuhteella ja että sen voidaan olettaa tuottavan tulevaisuudessa rahavirtaa sekä 

tuottoja. Lisäksi omaisuus (asset) tulee olla yrityksen hallinnoitavissa. Ihmistä ei voi 

omistaa, eikä siten myydä (Theeke, 2005). Tämä asettelu luo suuren haasteen perinteisen 

laskentatoimen kannalta tapahtuvalle lähestymiselle inhimillisen pääoman arvottamiseksi. 

Taseeseen päästääkseen inhimillisen pääoman tulisi perinteisen kirjanpitokäytännön 

mukaisesti täyttää seuraavat vaatimukset. Ensiksi, voidaanko kohdetta mitata 

objektiivisesti taloudellisin termein, ja toiseksi, vaikuttaako arvioitava kohde taloudellisesti 

yrityksen asemaan. Jos vastaus on  jompaan kumpaan kysymykseen kielteinen, sen ei 

tulisi päätyä kirjanpitoon (Theeke, 2005). Inhimillistä pääomaa tarkastellessa voitaisiin 

kuvitella, että ensimmäinen vaatimus ei täyty mutta toinen täyttyy. Entä jos pystyttäisiin 

tuottamaan mekanismi, jolla arvottaminen täyttäisi objektiivisen taloudellisen määrityksen 

termit. Tähän ei ole toistaiseksi kyetty tuottamaan osapuolia tyydyttäviä vastauksia. 

Yleisesti ja yksinkertaisimmillaan inhimillisen pääoman mittaaminen voisi perustua 

yhtälöön, jossa henkilön työsuhteen kustannukset, palkka ja palkanlisät, suhteutettaisiin 

tuotettuun taloudelliseen hyötyyn, esimerkiksi liikevaihtoon tai myyntikatteeseen. Tämä 

lähestyminen ei ota huomioon itse inhimillisen pääoman luomia mahdollisuuksia yrityksen 

liiketoiminnan kehittämiseksi tai mahdollisten käytäntöjen ja prosessien kehittämisen 

kautta tuotettavien hyötyjen mittaamiseksi. Yleisenä ongelmana on piilossa olevien 

arvotekijöiden mittaaminen: miten paljon piilossa olevaa inhimillisen pääoman arvoketjua, 

esimerkiksi harvinaista osaamista, kyvykkyyttä, sosiaalisia taitoja, hiljaista osaamista, 
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voitaisiin valjastaa paremmin yrityksen kehittämiseksi, jos ne tunnistettaisiin ja tuotaisiin 

esille. 

Inhimillisen pääoman mittaaminen on prosessi jossa tunnistetaan, mitataan ja 

kommunikoidaan informatiivisesti inhimillisen pääoman merkityksestä päätöksenteossa 

(Roslender, 2009). Soveltamalla henkilöstökustannukset osoitettavaksi arvoksi saatiin 

monet johtajat ymmärtämään näiden merkitys päätöksenteossa. Esitettiin malli, jossa 

kyvykkyys mahdollisti palveluita joilla saavutettiin strategisia tavoitteita. Inhimillisen 

pääoman arvottaminen nähtiin enemmänkin johtamisen ja päätöksenteon välineenä kuin 

suoraan ihmisen arvottamisena kirjanpidossa (Bukowittz, et al., 2004). Syntyi keskustelua 

siitä, miten inhimillistä pääomaa voitaisiin mitata, mutta se osaltaan johti virheellisiinkin 

tulkintoihin ja samaistumiseen laskentatoimen omaisen kirjanpidon kanssa. Usein 

yrityksissä puuttui tieto, mistä sen inhimillinen pääoma muodostui, joten tätä tietoa 

lähdettiin tutkimaan ja tuottamaan. Syntyi monimutkaisiakin laskuharjoituksia inhimillisen 

pääoman arvottamiseksi, mikä osaltaan johti siihen että inhimillistä pääomaa ei selkeästi 

määritelty eikä siten ymmärretty. Tätä aihetta käsitteli artikkelissaan Human Capital 

Measurement (Bukowittz, et al., 2004) jatkaakseen siitä miten yritykset yleensä tilanteessa 

toimivat.  Huomattava määrä yrityksiä joissa inhimillinen pääoma on esillä, jättää sen 

julkaisun muiden henkilöstösidonnaisten, kuten työtyytyväisyyden, työn tuottavuuden ja 

koulutukseen sijoitetun pääoman mittareiden varaan. Julkistetaan indikaattoreita kuten 

liikevaihto per työntekijä ja tuotto per työntekijä ikään kuin takuina sille että henkilöstöön 

panostaminen on ollut kannattavaa. Bukowitch et al. huomauttavat että näin raportoituna 

inhimillinen pääoman arvo on valaistu vain osittain ja hyvinkin puutteellisena. Se jättää 

kokonaan huomioimatta toimenpiteet, joilla voidaan määrittää ja tukea arvon luonnin 

potentiaalia henkilöstössä. Esimerkkinä voidaan tuoda esille osaston tai organisaation 

tuloksentekokyvyn tarkastelu vaikka kvartaalin ajanjaksolla. Kyseessä on ryhmän tai 

suuremman joukon yhteinen aikaansaannos. Jos jaetaan saavutettu tulos, liikevaihto tai 

tuotto sen tekijöiden kesken, saadaan tuotto per työntekijä. Mitä suurempi joukko on 

kyseessä, sitä vaikeampi on osoittaa, kuka tai ketkä olivat todellisuudessa tuloksen 

takana. Jos jatketaan ajatuksella, että samansuuruinen sijoitus työntekijään on 

lopputulokseltaan sama, olkoon kyseessä kuka hyvänsä työyhteisön jäsen, voidaan heti 

huomata, että tämänkaltainen ajatus ei käytännön olosuhteissa voi toimia. Ihmiset 

suorittavat luonnostaan eri tasoilla, toiset ovat yksinkertaisesti tuottavampia ja enemmän 

aikaansaavia kuin toiset. Ajatusta tukee myös Hussi et Ahonen (2002), jonka mukaan 
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mittaaminen on lähinnä yrityskohtaista ja räätälöityä sekä täyttää yrityksen omat tarpeet. 

Yleistasolla voidaan lähinnä määrittää rajoja ja perusteita (Hussi & Ahonen, 2002). Tuotto 

per työntekijä voi siten harvoin olla todellinen inhimillisen pääoman arvottamisen mittari. 

Bukowitz et al. (Bukowittz, et al., 2004) asettivat myös mittarin toisin päin, että johtaako 

alhainen palkanmaksu alhaiseen tuottavuuteen ja heikompitasoiseen työvoimaan, mikä 

vaikuttaisi negatiiviseen tuottavuuteen. Kuva 6 havainnollistaa, miksi oleellista 

tuottavuudelle ei ole palkkaus, vaan tulevaisuudessa saavutettava hyöty ja tuotto-

odotukset (Bukowittz, et al., 2004). 

 

 

Kuva 6. Illustratiivinen näkemys palkkauksen tason merkityksestä tuottavuuteen  

 

Tällä tavalla haluttiin havainnoida kankean ja matriisisen jäsentelyn problematiikkaa. 

Herää kysymys, mikä on sijoitetun pääoman tuotto, kun kyseessä on ihminen: ollaanko 

tekemässä oikeita ratkaisuja ja sijoittamassa oikeisiin henkilöihin? Tätä tulisi tutkia 

laajemmasta perspektiivistä, esim. vertaamalla nykyhetken suorituskykyä tulevaisuudessa 

saavutettavaan hyötyyn. Tällöin investoinnit ja tulevaisuuden tuotto-odotukset saisivat 

yhteyden jota monitoroida ja mitata. Pian nousee kuitenkin kysymys, joka liiketoiminnassa 

on aina läsnä: kuinka paljon ja missä ajassa voidaan tuloksia odottaa? Oletetaan tilanne 

jossa ollaan valmiita investoimaan henkilöstöön mutta joudutaan valitsemaan henkilö joko 

organisaation sisältä tai etsimään sopivia ulkopuolelta. Tullaan klassisen kysymyksen 
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äärelle, mitä lisäarvoa tuottaa jo organisaatiossa työskentelevä henkilö verrattuna 

ulkopuolelta hankittavaan?  Alkaa vaikea ja osin täysin määrittelemätön prosessi, jossa 

sivutaan rekrytointi-, perehdytys-, sitouttamis- ja katoavan osaamispääoman kautta 

muodostuvia kustannuksia. Suoritetulla osaamispääoman kartoituksella ja arvottamisella 

voitaisiin helpottaa tätä prosessia huomattavasti. Tiedettäisiin mitä kyvykkyyttä ollaan 

korvaamassa tai hankkimassa, miten pitkään se kestää, ja tiedostettaisiin sen suhteelliset 

kustannukset. On huomautettu, että perehdyttämisen ja oppismiskäyrän (ajanjakso mikä 

kuluu henkilön työtehtävien omaksumiseen) kustannukset voivat olla saavutettavia hyötyjä 

korkeammat (Bukowittz, et al., 2004). Tämän kaltainen ajattelu voi olla hyödyllistä kun 

joudutaan miettimään työurien pidentämistä esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiossa 

työskentelevien eläkeikää lähestyvien työntekijöiden työuria suunnitellessa. 

Millä tasolla inhimillistä pääomaa tulee yritysympäristössä mitata ja arvottaa? Tasoja 

voidaan nimetä yritys ja tapauskohtaisesti tutkittavan organisaation koon ja rakenteen 

perusteella. Yksinkertainen jako voisi muodostua yksilö, ryhmä ja organisaatiotasoista. 

Tämänkaltaisessa luokittelussa ei ole itsestään selvää, että yksilötasolla tapahtuva 

arvottaminen siirtyy summana seuraavalle portaalle, ryhmätasolle. Useat eri tahot ovat 

kritisoineet mallia, muun muassa Eric Flamholtz (Flamholtz, 2005). Hän tuo esille 

ajatuksen, että yksilöiden inhimillisen pääoman arvon summana on muuta kuin inhimillisen 

pääoman arvo organisaatiotasolla. Ryhmän arvon on oltava aivan muu kuin yksilöiden 

summa. Ajatus perustuu lainaukseen urheilusta, jossa parhaatkaan yksilöt yhdessä eivät 

välttämättä voita mestaruuksia. Voittamiseen tarvitaan kaikkien ryhmän jäsenten 

yhteistyötä, ja ryhmää pitää johtaa, valmentaa ja tukea, jotta lopputulos voi olla voitokas. 

Tässä esimerkissä ryhmän arvo on arvokkaampi kuin sen yksilöiden yhteisarvo. Ryhmissä 

piilee myös sama potentiaali kuin yksilöissä, nimittäin piilossa oleva kyvykkyys. Se usein 

mainitaan mutta sitä on vaikeaa mitata. Flamholtz peräänkuuluttaa organisaatiokulttuurin 

merkitystä inhimillisen pääoman arvottamisessa (Flamholtz, 2005) . Organisaatiokulttuuri 

luo olosuhteet, joissa yksilöt toimivat. Tämä näkyy heidän käytöksessäänkin, 

päätöksenteossaan ja arvomaailmassaan ja on osaltaan vaikuttamassa esimerkiksi 

asiakaspalveluun, käytäntöihin, suoritustasoon ja innovointiin. Tästä on suora linkki 

yksilötason motivointiin, jolla on taas vaikutusta tuottavuuteen ja tehokkuuteen. 

Inhimillistä pääomaa verrataan ja yhdistetään usein kirjanpitotermiin ”goodwill”, 

liikearvoon, joka määritellään yrityksen markkina-arvon ja kirjanpitoarvon välisenä 
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erotuksena. Toisin kuin investoinnit inhimillisen pääoman arvo ei laske vuosi vuodelta ja 

lähesty nollaa (Roslender,2000). Alun perinkään aineetonta pääomaa ei hankita samoilla 

perusteilla kuin perinteisiä investointeja esimerkiksi koneisiin ja laitteisiin. Viimeaikainen 

kiinnostus ja merkityksen kasvu ovat johtaneet aineettoman pääoman ehkä jopa ei-

toivottuun valokeilaan ja kurinalaisuuteen, kun on ryhdytty arvottamaan piilossa olevaa 

inhimillisen pääoman arvoa (Roslender, 2000). Monet aineettomat hyödykkeet eivät 

tosiasiallisesti menetä arvoaan, vaan jopa kasvattavat sitä ajan kuluessa. Voidaan siis 

helposti olettaa ja yleistää, että tämä markkina-arvon ja kirjanpitoarvon välinen ero 

muodostuu puhtaasti aineettomasta omaisuudesta, esimerkiksi osaamispääomasta. 

Totuus on kuitenkin se, että yritysarvoa määritellessä aineettomaan omaisuuteen, 

rakenteelliseen pääomaan, lasketaan mm. brändi, tuotemerkit, yritysimago, liikesuhteet, 

patentit, asiakassopimukset ja joukko muita tekijöitä joilla katsotaan olevan vaikutusta 

yrityksen kaupallisen menestyksen luomisessa. Inhimilliseen pääomaan taas lasketaan 

koulutus, koulusivistys, työkokemus, innovointikyvykkyys, yhteistyökyvykkyys, joustavuus, 

asenne ja esimerkiksi muutoskyvykkyys (Roslender 2000). Yrityksen työntekijöiden 

muodostama osaamispääoma ja kyvykkyys, inhimillinen pääoma on siis vain osa tästä 

kokonaisuudesta. Edvinsson (1997) määritteli rakenteellisen pääoman siksi dimensioksi 

joka jäi yli kun työntekijät lähtivät illalla työpaikaltaan (Roslender, 2000). Suurempi ero 

liikearvon ja inhimillisen pääoman välille saadaan heti, kun tutkitaan, miten liikearvoa 

käsitellään kirjanpidollisena transaktiona. Liikearvoa vähennetään yrityksen taseesta 

kirjanpidollisena toimenpiteenä, poistoarvona normaalien hankintojen tapaan. Jos 

inhimillinen pääoma toimisi kuten liikearvo, tapahtuisi sille samalla tapaa. Roslender 

(2000) loi ajatuksen, että inhimillistä pääomaa tulisi kutsua ja kohdella ” uutena 

goodwillinä”. Kuva 7 osoittaa miten yksilö ja yhteisötason osaaminen yhdessä 

muodostavat liikearvoa. Pelkkä kokemus osoittaa, että inhimillinen pääoma, ihmisten 

osaaminen ja kyvykkyys ei poistu tasaerinä, vaan todennäköisemmin kehittyy ja kasvaa. 

Tällä yksinkertaisella esimerkillä pyritään vain havainnollistamaan, miten helposti 

löydetään ulkoisesti yhteneväisiä piirteitä kirjanpidon ja inhimillisen pääoman arvottamisen 

välille mutta miten vaikeaa niille on todellisuudessa löytää soveltuvia mittareita ja 

arviointeja. 

 

 



34 
 

 

 

 

Kuva 7. Inhimillinen osaamispääoma osana goodwilliä (liikearvoa) 

 

Inhimillinen pääoma voidaan katsoa myös arvoketjuna, jolloin osaaminen muodostuu 

resurssien arvosta kokonaisuutena ja tulisi jakaa kolmeen osaan (Ahonen, 2000): 

Lisääntyvät aineettomat (Generative Intagibles), joita ovat HR, sisäinen ja ulkoinen 

rakenne. 

Hyödynnettävät aineettomat ( Exploitable Intagibles) joita ovat tehokkuus, IPR, 

asiakkuudet, kehittyvät markkinat, johdon luottamus. 

Pysyvä kannattavuus (Sustainable Profitability), joka saavutetaan positiivisella markkina-

arvolla ( Positive MVA) 

Yrityksellä voi olla kaupallisesti hyödynnettäviä aineettomia pääomia joko ostamalla muita 

toimijoita tai kehittämällä sitä itsenäisesti. Lopulta inhimillinen pääoma päätyy 

yritysostossa goodwilliksi, jota poistetaan taseesta vuosien kuluessa. 

Kuvassa 8 yhdistetään arvoketjun elementit (Ahonen, 2000) inhimillisen pääoman 

raportoinnin ulottuvuuksilla, sisäisellä ja ulkoisella rakenteella, sekä arvonluonnin 

odotuksilla markkinatekijöille ja muihin ulkoisiin sidosryhmiin. 

 

 

Kuva 8. Ahonen 2000 

Inhimillinen Pääoma 

 

”uusi Goodwill” 

 

Organisaation 

Osaamispääoma 
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5.1 Mittaamista ja arvottamista, kenelle ja miksi? 

Tieteellinen kirjallisuus ja tutkimus ovat tuottaneet monia erilaisia lähtökohtia inhimillisen 

pääoman mittaamiselle ja arvottamiselle. Aihepiirin vaikutusvaltaisimpiin kirjoittajiin 

lukeutuva Eric G. Flamholtz on toistuvasti tuonut esille näkemystään inhimillisen pääoman 

mittaamisen ja arvottamisen tarpeesta nimenomaan henkilöstöhallinnon ja johdon 

työvälineenä (R, 1997) . 

Inhimillisen pääoman arvottamista tutkiva yhteisö (HRA) on taas määrätietoisesti 

kirjanpidollisen ja laskentatoiminnallisen lähestymistavan kannalla, jotta se palvelisi sekä 

organisaation sisäisiä, että ulkoisia, esimerkiksi omistajien tarpeita (Steen, et al., 2011). 

Valtiolliset tahot ovat hetkittäin osoittaneet suurta kiinnostusta inhimillisen pääoman 

mittaamista kohtaan jopa siinä määrin, että on säädetty mittaamiseen pakottavista laeista 

(Yhdistyneet Kuningaskunnat 2005), jotka myöhemmin on vedetty takaisin. Muitakin 

yhteiskunnallisia vaikuttajatahoja, kuten ammattiyhdistysliikkeitä, on kiinnostanut 

inhimillisen pääoman arvottaminen. Niiden tarkoitus on ollut edun ajamisen lähtökohta ja 

neuvotteluvoiman hankkiminen tutkimustyön kautta. Myös alueellisia järjestöjä kuten 

OECD:tä (Organisation for Economic Cooperation and Developmen) ja EU.ta (Euroopan 

Unioni) on aihe kiinnostanut. OECD näkee inhimillisen pääoman kahdessa 

ulottuvuudessa, rakenteellisessa muodossa kuten esimerkiksi organisaation rutiineissa ja 

jakeluteissä, sekä yksilön kyvykkyytenä ja osaamisena (Steen, et al., 2011). Kiinnostus 

aiheeseen on ilmeinen. Suuri osa jäsenmaiden talouskasvusta tulee aineettoman 

pääoman hyödykkeiden kuten palveluiden ja informaatioteknologisten haaroittumien 

kautta, jolloin mekanismin ymmärtäminen ja hallitseminen tulevat ajankohtaiseksi. Lisäksi 

kilpailukyvyn ja kilpailuedun mekanismit toimivat suurelta osin juuri inhimillisen pääoman 

aktivoimina, jolloin tarve niiden mittaamiseksi ja monitoroimiseksi on kasvussa. Tästä on 

olemassa selkeitä esimerkkejä, kuten kuva 9 joka osoittaa kymmenen vuoden 

kehitysnäkymää Tukholman pörssistä. Vuoden 1994 lopussa lähes 50% yritysten 

pörssiarvosta selittyi muilla kuin kirjanpitoarvolla.  

Eroa on selitetty kasvaneilla investoinneilla inhimilliseen pääomaan 1980-luvun puolessa 

välissä, mikä taas näkyi 10 vuoden päästä korkeampana markkina-arvona (Grojer & 

Johanson, 1998). Näin yksinkertaista tai mustavalkoista todellisuutta ei kuitenkaan ole 

tarjolla, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa (1999) vain 10% kaikista IT- investoinneista 

päätyi tuloslaskelmiin johtuen niiden aineettomasta muodosta, kuten henkilökunnan 
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palkoista ja investoinneista rekrytointeihin kun taas infrastruktuurikustannukset 

kulkeutuivat kuluina suoraan kirjanpitoon. Arvon nousu voitiin siten katsoa eräänlaiseksi 

markkinoiden korjaustoimenpiteeksi yritysten arvoa arvioitaessa (Ahonen, 2000) 

 

Kuva 9. Erot kirjanpito ja markkina-arvossa ruotsalaisissa pörssiyhtiöissä vuonna 1985 – 

1994 

 

6 MALLEJA INHIMILLISEN PÄÄOMAN MITTAAMISEKSI 

 

Tutkimustyön puolessavälissä paneudutaan keskeisiin inhimillisen pääoman mittaamisen 

malleihin ja arvioidaan niiden soveltuvuus henkilöstöpalveluyrityksen käyttöön. 

Tässä kappaleessa esitetään joukko keskeisiä inhimillisen pääoman mittaamiseksi luotuja 

malleja tai käytäntöjä, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä kohdeorganisaation 

inhimillisen pääoman arvottamisen, raportoinnin tai johtamisen kannalta. Mallien keskeiset 

piirteet kuvataan, minkä jälkeen tuotetaan yhteenvetomatriisi, jossa pyritään osoittamaan 

parhaiten tähän tutkimustyöhön soveltuvat toiminnot. Mallien toimintojen kuvaaminen 

perustuu kolmen kysymyksen periaatteelle (Andriessen, 2004), mitä halutaan tutkia, miksi 

menetelmä on kehitetty ja kuinka mitata aineetonta pääomaa. Esiteltävät mallit on rajattu 

siten, että niiden vähimmäisvaatimus on kyetä mittaamaan, arvottamaan ja tuottamaan 

aineettoman pääoman johtamisnäkymää. Osa menetelmistä kuvataan erikseen, osa 

pareina, johtuen menetelmien ja mallien yhdenmukaisuudesta ja toimintaperiaatteista. 
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6.1.1 Tasapainotettu tuloskortti (Balanced Score Card, BSC) 

Kaplanin ja Nortonin 1992 kehittämä malli kannattaa mainita pelkästään siitä syystä että 

sen tunnettavuus on maailmanlaajuinen. Tuloskortti kääntää yrityksen vision ja strategian 

tavoitteeksi ja jakaa suorituskyvyn mittaamisen neljään osaan: taloudellinen, asiakas, 

oppiminen ja kasvu sekä sisäinen näkökulma. Inhimillisen pääoman mittariksi se ei 

kuitenkaan sovellu, ei edes oppimisen ja kasvun näkökulmasta, koska päämääränä on 

saavuttamistasolle pyrkiminen (Andriessen, 2004). 

 

6.1.2 Osaamispääoman tilintarkastus ( Intellectual Capital Audit) 

Mallissa kuvataan 30 tapaa tarkastaa erilaisia aineettomuuden aspekteja, ja se tarjoaa 

reilun 150 kysymyksen laajan pohjan tarkastella erityyppisiä aineettomia resursseja. Malli 

on hyvin perusteellinen, koska se sisältää mitan jokaisen aspektin optimaaliselle 

olomuodolle. Tarkastus antaa siten täydellisen katsauksen aineettomille resursseille sekä 

niiden vahvuuksille että heikkouksille. Brookingin 1996 luomassa mallissa suositellaan, 

että yritykset sitoutuvat tekemään kuuden askeleen aineettoman tilintarkastuksen: 1) 

ymmärtämään muutoksen tai siirtymisen merkityksen ja sen mitä yritys tarvitsee 

päästäkseen päämääräänsä huomioimalla samalla mahdolliset rajoitukset, 2) 

määrittämään yrityksen aineettomat resurssit ja jokaisen varallisuuden aspektin, 3) 

määrittämään jokaisen aspektin optimaalisen olomuodon, joka toimii samalla mittarin 

tarkastamisena, 4) valitsemaan sopivan tarkastusmenetelmän kaikentyyppiselle 

varallisuudelle, 5) jokaisen varallisuuden aspektin todellinen tarkastaminen, 6) 

dokumentoimaan informaatiota tietokantaan jokaisen luetellun aspektin nykymuodosta ja 

vertaamaan sitä tavoitetasoon sekä indeksoimaan skaalalla 0-5 pistettä, jossa 5 on 

optimaalinen olotila (Andriessen, 2004). Mallin heikkous kuitenkin piilee siinä, että se ei 

suoraan anna vastauksia vaikeimpiin tarkastusprosessin vaiheisiin, miten määritellä 

aspekteja ja miten niille asettaa tavoitteita. 

 

6.1.3 Holistinen arvon lähestymismalli ja kaiken kattava arvon metodologia ( Holistic Value 

Approach and Inclusive Value Methalogy) 
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Mallissa yhdistyvät arvon mittaukset yhteen arvon mittariin. M`Phersonin &Piken (2001) ja 

Piken&Roosin (2002) yhdessä kehittämä malli pyrkii siten kokonaisvaltaiseen työkalun 

luomiseen, jolla inhimillisen pääoman arvo kyettäisiin kattavasti arvioimaan. Malli perustuu 

mittaamisteoriaan ja sisältää laajan listauksen vaatimuksista, joilla tuotetaan 

moniulotteinen arvonluonnin yhteensovittaminen. Jos mallin vaatimustasot täytetään, se 

kykenee luomaan kattavan arvon inhimilliselle pääomalle ja auttaa varsinkin tilanteissa 

jossa vaaditaan kompromissipäätösten tekoa vaikkapa eri osapuolten kiinnostusten 

huomioonottamisessa. Mallin heikkous piilee ehkä vaikean ja vaativan käyttöönoton 

puolella (Andriessen, 2004). 

 

6.1.4 Osaamispääoman bencsmarkkaussysteemi (Intellectual Capital Benchmarking 

System ICBS) 

Viedeman (2001) kehitti mallinsa arvostusarvioinniksi joka sisältää arvot mittoina 

kuitenkaan olematta riippuvainen käyttämään mittaamista arvonmäärittelemiseksi, koska 

mittoja ei käännetä suoraan havaittavaan ilmiöön. Menetelmässä on kyse arvioijan 

henkilökohtaisesta harkinnasta (Andriessen, 2004). Kehittäjän huolena oli kilpailukyvyn 

aukko joka muodostuu yrityksen ja sen kilpailijoiden välillä. Tuntemalla ja tietämällä aukon 

syyt voidaan yrityksen kilpailukykyä nostaa tutustumalla liiketoiminnan eri osa-alueiden 

aktiviteetteihin, ja benchmarkkaamalla niitä parhaisiin kilpailijoihin voidaan helpottaa 

kilpailukyvyn oppimisprosessia. Malli perustuu yleiseen liiketoiminnan erinomaisuuteen 

(General mode of business excellence), jolla tunnistetaan kohteet joita tulee 

benchmarkata. Lähtökohta tähtää kuvaamaan ne väistämättömät tavoitteet, jotka yrityksen 

tulee kohdata, jos se haluaa saavuttaa korkeat standardit toiminnoissaan. 

Osaamispääoma jaetaan innovaatioprosessiin sekä sosiaaliseen pääomaan, ja 

kysymyssettiin vastaamalla testataan oman yrityksen ja kilpailevan yrityksen 

erinomaisuutta. Kriteerit mitataan arvoasteikolla 1-5, ja vastausten 

paikkaansapitävyysskaala on 1-100. Vastaukset yhdistetään koko arvioinnin 

luotettavuusindeksiksi. Saadut tulokset esitetään yrityksen taloudellisena tilana tai 

taseena, jossa esitetään, millä osa-alueilla yritys on edellä tai jäljessä kilpailijoitaan. Mallin 

heikkous on juuri sen perusteissa, eli arvioitsijan harkinta- ja arvostelukykyyn 

perustuvassa arvottamisessa, jota yritetään ”korjata” luotettavuusindeksillä. Toinen 

heikkous on liiketoiminnan eriomaisuuden yleinen malli joka toimisi luotettavasti 

toimialasta ja asiayhteydestä riippumattomasti.  
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6.1.5 HRA Human Resource Accounting 

Yksi mielenkiintoinen lähestymismalli on Theeken (Theeke, 2005) esittämä ”velvoite tai 

sitoumus”-perusteinen lähestymistapa joka poikkeaa perinteisestä inhimillisen pääoman 

arvottamisesta siten, että arvo määritelläänkin henkilön työsopimuksen velvoitteen ja 

sitoutumisen perusteella. Logiikka on lainattu pankkimaailmasta jossa asiakkaiden 

talletukset ovat määräaikaisia. Molemmat osapuolet, sekä pankki, että asiakas tietävät 

tämän mutta motivaatiot eroavat toisistaan. Asiakas pyrkii saamaan rahoilleen 

korkovastinetta ja turvaa, pankki taasen rahavirtaa ottolainaukseen ja voitontekoon 

korkomarginaaleista. Pankki tietää että tallennetut rahavarat eivät kuulu sille, vaan sen 

asiakkaille ja että talletus voidaan vetää pois milloin vain, tai sovitussa aikataulussa. 

Theeke (Theeke, 2005) käyttää samaa analogiaa inhimillisen pääoman transaktiossa. 

Työntekijä on valmis sovittua korvausta vastaan luovuttamaan osaamisensa yrityksen 

käyttöön ja samalla hakemaan säännöllistä tuloa eli toimeentuloturvaa. Työnantaja taas 

haluaa antamalleen vastikkeelle maksimaalisien tuoton. Kuten pankille, työnantajalle jää 

riskipreemio operoinnistaan, joten saavutettavan hyödyn, työn tuottavuuden, tulee olla 

korkeampi kuin panostus, palkat ja siihen liitettävät muut työsuhteen kustannukset. Kuten 

antolainauksessa työntekijä voi vetäytyä yhtiön palveluksesta milloin vain tai erikseen 

sovitussa aikataulussa. Samalla häneen sitoutunut inhimillinen pääoma poistuu eikä ole 

jatkossa työnantajan hyödynnettävissä. 

Theeken (Theeke, 2005) arvottamisen malli perustuu alkuun kolmeen osaan: vakuus 

(demand deposit) jolla pyritään selvittämään sopimuksen osapuolet ja omistussuhteet, 

vuokrasopimus (lease capitalization) joka vastaa aikaa ja kustannusta ( työsopimuksen 

voimassaolo ja palkkaus) sekä ehdolliset velvoitteet ( contingent liability). Kuvassa 10 

nähdään, miten näiden on tarkoitus toimia inhimillisen pääoman arvottamisen perustana. 

Ajatus perustuu siihen lähtökohtaan, että ihmistä ei voida omistaa, joten organisaatiolle jää 

vaihtoehdoksi vuokrata inhimillinen pääoma vastuita ja vakuuksia vastaan. Malli on 

hyvinkin tuttu yritysmaalimasta, jossa koneita ja laitteita vuokrataan määräajaksi, jolloin 

sopimukseen sisältyy erilaisia vastuita ja velvoitteita mutta itse sopimuksen kohde ei 

vaihda omistajaa. Päämääränä on päästä arvottamaan inhimillistä pääomaa samalla tapaa 

kuin kirjanpidossa käsitellään vuokravastuita. Kuten vuokravastuissa inhimillisen pääoman 

käyttöön sisältyy ehdollisia velvoitteita, esimerkiksi väärinkäytösten ja sopimusrikkomusten 
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seuraamuksista johtuvia sakkoja ja maksuja. Inhimillisen pääoman vuokrakustannusten 

(palkka ja lisät) tulisi olla suhteessa myös velvoitteiden laskennalliseen määrään, jolloin 

molemmat yhdistettynä voitaisiin päätyä inhimillisen pääoman arvoon. Malli ei toki ole 

aukoton, sillä se ei voi huomioida sattumien kautta tapahtuvia käänteitä, joiden lopputulos 

on vastoin oletuksia, tai pitää sisällään mitään takuita siitä, että lainattu inhimillinen 

pääoma tuottaa haluttuja tuloksia, eikä se lopuksikaan voi olla yksiselitteinen tapa laskea 

inhimillisen pääoman arvoa. Malli kuitenkin tarjoaa kokonaan uuden ja loogisen 

lähestymistavan inhimillisen pääoman arvottamiseksi, ja jos se ei päädy kirjanpitoarvoksi, 

toimii hyvänä monitoroinnin ja raportoinnin välineenä yrityksen johdolle ja sen 

sidosryhmille. 

 

Kuva 10. Theeken IPO arvottamisen perusteet 

 

6.1.6 Skandia Navigator  

Malli suunniteltiin Edwinson ja Malonen  (1997)toimesta tuottamaan tasapainotettua kuvaa 

sekä talouden että inhimillisen pääoman osuudesta yrityksessä (Bukowittz, et al., 2004) . 

Se on ehkä parhaiten tunnettu osaamispääoman mittaamisen menetelmä (Andriessen, 

2004) Inhimillisen pääoman mittaaminen muodostuu viidestä näkökulmasta, ja 

yleisnäkymän kokonaisuudesta ja ulottuvuuksista antaa kuva 11: 

1. asiakaskeskeisyydestä (customer focus) 

2. prosessikeskeisyydestä ( process focus) 

3. henkilökeskeisyydestä ( human focus ) 

4. uusiutumis- ja kehityskeskeisyydestä ( renewal and development focus) 

5. taloudesta (financial focus) 
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Jakamalla inhimillinen pääoma oheisiin karkeisiin kategorioihin on sillä suurempi 

mahdollisuus muuntautua taloudelliseksi pääomaksi, koska vuorovaikutus eri osien välillä 

voi suoraan johtaa mitattavaan arvoon. Inhimillisen pääoman yleisnäkymän lisäksi Scandia 

Navigator tuottaa johtamisprosessin, jolla voidaan kehittää ja ennustaa inhimillisen 

pääoman arvoa tulevaisuudessa (Bukowittz, et al., 2004). Mallin heikkoutena voidaan 

pitää mittareiden pitkää listaa sekä sitä, että siitä on vaikea tutkia syy- seuraussuhteita 

(Andriessen, 2004). 

 

Kuva 11. kuvaus Skandia Navigator-mallin elementeistä 

 

6.1.7 Aineettoman varallisuuden seuraaja (Intangible Asset Monitor) 

Mallin kehitti Sveiby (1997), ja sillä pyritään antamaan raamit mittareille, joilla mitataan 

tasoja ja trendejä. Kuva 12 havainnollistaa ulottuvuudet ja mallin rakenteellisen 

koostumuksen. Lähtökohtana on, että kaikentyyppiselle aineettomalle varallisuudelle 

pyritään antamaan kasvun, uudistumisen, tehokkuuden ja vakauden mittarit. Yritysjohdon 

tulee valita 1-2 mittaria kutakin aluetta kohti. Kehittäjän lähtökohtana on, että mittareilla 

tulee olla vertailutietoa, vaikkapa benchmarking mielessä vastaavanlaisesta yrityksestä, 

sekä historiatietoa ainakin kolmelta edeltävältä mittaussykliltä. 
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Kuva 12. Illustratiivinen kuvaus Intagible Asset Monitor ulottuvuuksista ja rakenteesta 

 

6.1.8 Inhimillisen pääoman toteamus (Intellectual Capital Statement )  

Mouritsen et al.(2001-2002) loi mallin jolla pyritään helpottamaan yrityksiä soveltamaan 

tietojohtamisen tekniikoita systemaattisella ja kattavalla tavalla. Malli käyttää kolmea tapaa 

osoittaa keskinäiset suhteet mittareiden välillä, taulukko 2. 

 Jokainen toteamus (statement) pitää sisällään osaamistarinan, esim. yrityksen strategian, 

sen päämäärän ja alueen jossa yrityksen tulee parantaa luodakseen arvoa. Jokainen 

aineettoman pääoman toteamus sisältää joukon mittareita, joita kehittäjät kutsuvat 

aineettoman pääoman laskentasysteemiksi. Näitä ovat resurssit, kelpoisuudet, aktiviteetit 

ja niiden vaikutukset. Kolmas elementti koostuu luonnoksista tai ehdotelmista kuten 

visualisoimista. Mittareilla suunniteltu ei ole suoranaista valvontaroolia, vaan indikaattorit 

ovat julkisia ja ensisijaisesti osoittavat vakautta johdon pyrkimyksissä esimerkiksi 

osoittamalla johdon vakavuutta strategian toteutuksessa. 

 



43 
 

Taulukko 2..Osaamispääoman laskentasysteemi ( Intellectual Capital Accounting System 

Mouritsen et al ) 

 

6.1.9 Konrad-ryhmä ja arvoketjutuloskortti (Konrad Group and the Value Chain Scorecard) 

Ryhmän kehittäjät Sveiby et al. (1989 ja lev (2001) kehittivät mallin tarkoituksenaan 

parantaa yrityksen ulkoista raportointia. Malli muodostuu yhtensä 35 eri indikaattorista joita 

know how-yritysten tulisi käyttää raportoinnissaan. Malli on ryhmitelty neljään kategoriaan 

(Andriessen, 2004): 

1. tietotaitopääoma käsittää pääsääntöisesti henkilöstövoimavaroja monitoroivia mittareita. 

2. tietotaitopääoman tuotossa mittarit keskittyvät lisäarvon tuottoon ja tehokkuuteen, tuotto 

per työntekijä. 

3. liiketoiminnan vakauden mittarit syventyvät potentiaalisiin riskeihin liiketoiminnan 

vakauden ympärillä. 

4. talouden vakaus sisältää ongelmanratkaisukyvykkyyden , velanhoitokyvyn sekä yleisen 

maksuvalmiuden. 

Levin (2001) arvoketjun tuloskortti perustuu ajatukselle’ jossa päättäjille kaikkein tärkein 

tieto koskettaa yrityksen arvoketjua ja liiketoimintamallia. Arvoketju lähtee ikään kuin 

prosessina liikkeelle innovaatiosta, jota seuraavat havainto ja oppiminen mistä taas 

toteutus ja viimein tuotteen tai palvelun kaupallistaminen. Kuvasta 13 havainnoidaan miten 

monimutkaisesta ja yksityiskohtiin pohjautuvasta mallista on kyse. Se on lisäksi hyvin 

hierarkkinen ja vaatii muokkaamista sopeutuakseen yksittäiseen yritysympäristöön 

(Andriessen, 2004). 
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Kuva 13. Havaintokuva Levin (2001) Arvoketjun tuloskortti ( Value Chain Score Card) 

 

6.1.10 Osaamispääomaindeksi ja Osaamispääoman dynaaminen arvomenetelmä 

(lnlectual Capital – Index & Intellectual Capital Dynamic Value Method ) 

Roosin et al. (1997) kehittämä osaamispääoman indeksi ja Bounfourin (2002) 

osaamispääoman dynaaminen arvomenetelmä (Andriessen, 2004) kehitettiin selviämään 

liian monien mittareiden aiheuttamista ongelmista. Molemmissa malleissa yhdistetään 

mittareita yhteen kokonaisvaltaiseen mittariin. Ongelmaksi muodostuivat vaatimustaso 

mittareiden yhteensovittamiselle sekä erottuvuus toisistaan, jolloin niiden toiminta olisi 

itsenäistä, mitattavissa sekä havaittavissa olevaa. 

 

6.1.11 Meritum Project 

Meritum Project nimellä kulkenut hanke ( Meritum 2002) oli Euroopan komission 

rahoittama, ja sen tarkoituksena oli parantaa ja läpivalaista inhimillisen pääoman 

rakenteita ja niiden johtamista yrityksissä. Meritum-hankkeessa painottuvat eri 

komponenttien tunnistaminen, inhimillinen pääoma, organisaatiopääoma ja suhdepääoma, 
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joiden merkitystä pyritään oikeuttamaan organisaation arvon kasvattajina (Mouritsen, et 

al., 2004). Haasteena on inhimillisen pääoman komponenttien suuntaviivojen jäykkyys, 

joka näkyy mallin luomisen prosessissa. 

Kuva 14 havainnollistaa prosessin jossa yrityksen tulee luoda strategiset tavoitteet, minkä 

jälkeen pyritään tunnistamaan tietoperustaiset ohjauselementit, jotka jakautuvat kolmeen 

resurssiryhmään: inhimilliset, organisationaaliset sekä asiakassuhteet. Yrityksen 

suorituskykymittaristo rakennetaan sitten näiden komponenttien ympärille. Prosessi alkaa 

siis määrittelyllä, jota seuraa mittaaminen ja jota johdetaan lopuksi seurannalla. 

 

Kuva 14. Maritum Project mallin prosessikuvaus 

 

6.1.12 Inhimillisen pääoman takaisinmaksuaika (Intellectual Capital ROI ) 

Vaikka kyseessä ei ole suoranainen malli, vaan lähinnä tutkimustyön kautta tuotettu 

konsepti, voidaan sitä käyttää inhimillisen pääoman mittaamisen yhtenä välineenä tai 

esimerkkinä, joka pyrkii ilmentämään tehokasta inhimillisen pääoman johtamista. Kuvassa 

15 havainnoidaan konseptin tarkoitusta luoda yhteys inhimillisen ja taloudellisen pääoman 

välille (Bontis & Fitz-enz, 2002). Inhimillinen pääoma sisältää tiedon, lahjakkuuden ja 

työntekijöiden työkokemuksen, kun taas rakenteellinen pääoma edustaa kodifioitua tietoa, 

joka ei kuulu edellä mainituille. Lopuksi tietojohtamisen päämääränä on tuottaa 

vipuvaikutus, jolla organisaatiossa löytyvä inhimillisen pääoma tuotetaan kilpailueduksi 

liiketoimintojen kiihtyvässä kilpailussa (Bontis & Fitz-enz, 2002). Malli on yksinkertainen. 
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6.1.13 HC ROI = (liikevaihto – (tuotannonkulut – työsuhteen kulut )) / työsuhteen kulut. 

Esimerkkinä työntekijä tuottaa 400 000€ liikevaihtoa. Kulut ovat 300 000€ (esim. 

tuotantokustannukset) ja työsuhteen kulut 55 000€, jolloin saadaan inhimillisen pääoman 

ROI = 155 000/ 55 000 = 2,8. Lukua voidaan tulkita siten, että jokainen euro joka 

sijoitetaan työntekijään tuottaa 2,8 -kertaisen myyntikate-euron (Bontis & Fitz-enz, 2002). 

 

Kuva 15. Konseptuaalinen kuva IPO ROI johtamiselle (Bontis & Fitz-enz, 2002) 

 

6.2 Arviointia soveltuvuudesta mittaamiseen, arvottamiseen ja raportointiin.  

Edellä esitellyt menetelmät ja mallit on luotu joko arvottamaan tai mittaamaan inhimillistä 

pääomaa sen eri muodoissa. Osa malleista sisältää arvoja mittoina, osa taas on pelkkiä 

mittausmenetelmiä, joissa arvot tulee tapauskohtaisesti määrittää ja luoda. Ehkä 

ongelmallisin alue on laajan ja usein vaikeasti havaittavan inhimillisen pääoman joukon 

arviointi, Lordi Kelvinin (1824-1907) sanoin, ” Mikä ei ole mitattavissa, ei ole olemassa.” 

Inhimillisen pääoman mallien ja mittareiden koontimatriisi, taulukko 3 on luotu antamaan 

yleiskäsitys niiden kelpoisuudesta arvottamiseen, mittaamiseen ja raportointiin (sisäinen ja 

ulkoinen).  Tarkoituksena on luoda yhtenäinen näkymä menetelmien ja mallien 

tarkasteluun tämän tutkimustyön jatkoa ajatellen. 
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Taulukko 3. Inhimillisen pääoman mallien ja mittareiden koontimatriisi 

 

Kaikki esitellyt mallit ovat luotuja metodeiltaan soveltumaan inhimillisen pääoman 

mittaamiseen. Voidaan siis olettaa että mallien kautta voidaan tuottaa mitattavassa 

muodossa olevaa dataa tai raportointia, jolla saatetaan osoittaa inhimillisen pääoman 

määrää, laatua tai ominaisuutta yrityksissä. Syvempi tarkastelu kuitenkin osoitti, että 

vaikka metodologisesti puhutaan mittaamisesta, tulosten esittämisen variaatiot ovat yhtä 

laajoja kuin on menetelmiä. Yhtenäinen mitta-asteikko tai kriteeristö puuttuu, joten 

yritysten tulee mittaamisessa lähteä liikkeelle hyvin omaehtoisesti, omaa liiketoimintaa ja 

mahdollisesti kuvattua strategiaa parhaiten kuvaavien mittauselementtien valinnoilla. 
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Kuten mittaaminen myös soveltuvuus inhimillisen pääoman arvottamiseen onnistuu 

pääosin kaikilla esitellyillä malleilla. Ainostaan yksi malli, Tasapainotettu Tuloskortti (BSC), 

ei sovellu arvottamiseen, ja sen käyttötarkoitus on kuitenkin laajempi kuin inhimillisen 

pääoman raportointi. Sama ongelmatiikka pätee arvottamisessa kuin mittaamisessa, 

nimittäin yhtenäinen mitta-asteikko ja kriteeristön puuttuminen. Arvottamisen mitta-

asteikon tulee siis toteutua yritysten itsenäisten kriteerien ja tarpeiden määrittämisen 

kautta. Samaan päätelmään tulevat myös Ahonen ja Hussi (Hussi & Ahonen, 2002). 

Lähes kolmannes (10/14) esitetyistä malleista soveltuu laaja-alaisesti raportoimaan 

inhimillisen pääoman arvosta. Kuten aiemmin on esitetty, yhtenäinen mitta-asteikko tai 

standardisto puuttuu, ja jokainen malli edustaa hyvinkin omaehtoista tapaa raportoida 

inhimillisen pääoman muotoa ja olemusta. Voidaan siis todeta että neljä mallia, 

(tasapainotettu tuloskortti, henkilöstölaskenta, osaamispääoman toteamus raportti ja 

Konrad-ryhmä) eivät sovellu käyttöönotettavaksi tämän tutkimustyön perustaksi. Kokonaan 

niiden sisältämiä ominaisuuksia, määrityksiä tai prosesseja ei kuitenkaan pidä pois sulkea. 

Raportoinnin jakaminen sisäiseen ja ulkoiseen mahdollistaa mallien tutkimisen 

täsmällisemmässä mittapuussa. Sisäinen raportointi palvelee vain yrityksen organisaatiota 

ja mahdollisesti pientä ydinryhmää. Useimmiten inhimillisen pääoman mittaaminen ja 

raportointi on nimenomaan kohdistettu juuri sisäiseen käyttöön, ainakin aluksi. Sisäistä 

raportointia voidaan muokata ja tuottaa tarvittaessa muihin sidosryhmien käyttöön. 

Metodeista vain yksi, Konrad-ryhmä, ei tue sisäistä raportointia. Tämä ei sinänsä ole 

yllättävää, koska kyseinen malli on luotu nimenomaan sidosryhmien tarpeita 

silmälläpitäen. 

Ulkoisen raportoinnin tarkoituksena on tuottaa sidosryhmille, esimerkiksi pienomistajille ja 

yrityksestä kiinnostuneille sijoittajille, tietoa yrityksen inhimillisen pääoman tilasta, arvosta 

ja määrästä. Raportoinnin kattaessa sisäisen ja ulkoisen ulottuvuuden voidaan metodia 

pitää kokonaisvaltaisena ja läpinäkyvänä. Malliin kohdistuu tällöin organisaation sisäistä ja 

ulkoista painetta, joten sen osoittamia tuloksia tulee pitkällä aikavälillä pitää suhteellisen 

luotettavina, edellyttäen että metodin aineiston keruu ja analysointi tapahtuvat luotettavasti 

ja tarkasti. Esitetyistä malleista viisi (9/14) ei soveltunut inhimillisen pääoman ulkoiseen 

raportointiin kykeneviksi. Käytännössä näistä malleista puuttuu rakenne, jolla tuottaa 

yrityksen inhimillisen pääoman rakenteesta sellaista kuvaa, jotta ulkopuolinen taho voi 

tehdä johtopäätöksiä. 



49 
 

 

Kuten edellä inhimillisen pääoman raportoinnin jako ulkoiseen ja sisäiseen kohdistuu myös 

käyttökohdeyrityksen johtoon ja sidosryhmiin. Jos mallin raportointi mahdollistaa sisäisen 

ja ulkoisen raportoinnin, palvelee se sekä organisaation omaa käyttöä esimerkiksi johtoa, 

ja samalla ulkoisia sidosryhmiä,. mainittakoon vaikkapa sijoittajia. 

 

6.3 Arviointi soveltuvuudesta tutkimustyöhön 

Matriisi osoittaa että esitetyt 14 kappaletta inhimillisen pääoman mittaamiseen soveltuvaa 

mallia sisältävät ulkoisesti yhtenäisiä komponentteja mutta ovat sisällöltään varsin erilaisia 

ja ominaisuuksiltaan toisistaan selvästi erottuvia. Siksi onkin vaikeaa, jopa mahdotonta 

nostaa yhtä yksittäistä mallia ylitse muiden. Mallien soveltuvuus tälle tutkimustyölle 

jakautuu kahteen kategoriaan. ”Heikko” tarkoittaa että mallia toteuttamalla ei voitaisi 

tuottaa sellaista kokonaisvaltaista inhimillisen pääoman mittaamiseen ja arvottamiseen 

kykenevää mallia, jolla kohdeyrityksen osaamispääomaan voitaisiin realistisesti arvioida. 

Suurin yksittäinen tekijä mallin soveltuvuuden luokittelemiseksi on nimenomaan sen 

sopimattomuus inhimillisen pääoman arvottamiseen ja mittaamiseen. ”Osin” tarkoittaa, että 

mallissa on elementtejä, joita voidaan käyttää määriteltäessä kohdeyritykselle inhimillisen 

pääoman mittaamisen ja arvottamisen mallina.  

Tämän tutkimustyön kautta tuotettavalla inhimillisen pääoman arvottamisen mallilla on 

keskeinen yhteys tietoon ja tietämykseen, eli tietopääomaan. Edellä esitetyt mallit 

käsittelevät suhteellisen laajasti koko inhimillisen pääoman rakenteita, myös rakenne- ja 

suhdepääoman mittaamista, arvottamista ja raportointia. Ne ovat hyviä yleistyökaluja ja 

suoriutuvat mittavistakin inhimillisen pääoman arvottamisen projekteista. Yksikään 

esitetyistä malleista ei kuitenkaan keskity pelkästään tietopääoman arvottamiseen. Tämä 

puute tukee tutkimustyön kautta tuotettavan mallin merkitystä ja kontribuutiota aihealueen 

tutkimustyössä.  

Koska yritysten lähtökohdat ja tarpeet inhimillisen pääoman mittaamiseksi ja 

arvottamiseksi ovat pääsääntöisesti toisistaan poikkeavia, lienee luonnollista että niiden 

tulee itse määritellä, mitä metodeja noudattaa ja millä mitta-asteikolla arvioida ja arvottaa 

inhimillistä pääomaa. Tätä tukee myös Hussi & Ahonen (2002) toteamalla mittaaminen on 
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lähinnä yrityskohtaista ja räätälöityä ja sen tulee täyttää yritysten omat tarpeet (Hussi & 

Ahonen, 2002).  

Tämä tutkimustyö jatkuu sillä oletuksella että ei ole olemassa valmista ja sellaisenaan 

käytössä olevaa mallia, joka mahdollistaa kohdeyritykselle soveltuvan inhimillisen 

pääoman mittaamisen ja arvottamisen mallin. Näin ollen tulee tässä tutkimustyössä 

esitettävä malli muodostumaan osin edellä kuvatuista malleista ja niiden yksittäisistä osista 

ja prosesseista, sekä täysin uusista elementeistä ja funktioista. 

 

7 INHIMILLISEN PÄÄOMAN KOMPONENTIT KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

Kuten johdannossa aluksi mainittiin, on kohdeyrityksessä suoritettu inhimillisen pääoman 

mittaamista, ja tämän tutkimustyöaineiston pohjaksi muodostuu olemassa oleva ja 

käytännössä tuotettu osaamiskartoituksen nimikkeistö. Nimikkeistö on vahvasti 

tehtäväsidonnainen, joten tehtävissä tarvittavat osaamiset avataan yksilöllisesti, jotta 

saadaan kohdeyrityksen inhimillisen pääoman komponentit kuvattua. 

Kohdeyrityksen inhimillisen pääoman mittaaminen on kuitenkin rajoittunut kertaluonteisiin 

ja yksittäisiin tapahtumiin, eikä varsinaista arvottamista ole tehty. Tästä johtuen 

mittaamista voidaan pitää lähinnä osaamiskartoituksena tai sen luonteisena toimenpiteenä 

suoritettua tutkimus- ja selvitystyötä. 

 

7.1 Empiirisen aineiston hankinnan kuvaus 

Tässä tutkimustyössä käytettävissä oleva tutkimusmateriaali on tuotettu 

henkilöstöpalveluliiketoiminnan operatiivisille toimihenkilöille tuotettuna sähköisenä 

Vebropol- työkalulla tuotettuna kyselynä 28.10.2013. Kysely lähetettiin sähköpostitse 

linkkinä ja saatteella (LIITE 5.) 126 toimihenkilölle joiden tuli kertoa omasta 

toimialaosaamisestaan arvoasteikolla 1-4, jossa 1 osoitti erittäin vahvaa ja 4 mitätöntä 

tuntemusta. Toimihenkilöiden tuli myös kertoa kiinnostuksestaan alla mainittuihin 

työtehtäviin 1, 2 ja 3 vaihtoehdoin, 1 kiinnostavin ja 3 vähiten kiinnostavin LIITE 6). 

Toimihenkilöistä osaamiskartoituskyselyyn vastasi 117, vastausprosentiksi muodostui 

93%. 
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Toimihenkilöiden vastausajan umpeuduttua, 23 esimiehille lähetettiin sähköpostitse saate 

(LIITE 2) sekä linkki heidän omien alaistensa osaamiskartoituksen arviointeihin. Näin 

toimihenkilöiden antamat arviot annettiin suorien esimiesten arvioitaviksi, ja saatiin aikaan 

painotettu arvio osaamisesta. Esimiesten vastauksia saatiin määräajassa 20 kappaletta, 

jolloin vastausprosentiksi muodostui 87%. 

Henkilöstöosasto keräsi vastaukset jotka koottiin ja litteroitiin Excel-taulukkoon (LIITE 1 ja 

2). Taulukossa on vastaajan nimi, toimiston alue sekä nykyinen työtehtävä. Taulukkoon on 

riveille koottu annetut vastukset ja sarakkeet jaettuna toimialoittain ja tehtävittäin. Kolmeen 

keskeiseen toimialan tai tehtävän osaamisen arviointiin tuli toimihenkilövastaajan antaa 

motivaatioarvosana asteikolla 1,2 tai 3. Korkeinta arviota edusti numero 1, numero 3 taas 

matalinta. Koska materiaali on luottamuksellinen, on esimiesten ja vastaajien nimet 

poistettu ja korvattu numeroilla 

Tässä tutkimustyössä käytetty materiaali on saatu kohdeyrityksen henkilöstöosastolta 

valmiiksi litteroituna, edellä kuvatulla tavalla koottuna. Aineiston oikeellisuutta voidaan 

pitää korkeana, eikä mikään tiedossa oleva seikka tue aineistoon kohdistunutta 

manipulointia tai muokkausta annettujen vastusten suhteen. Tätä väitettä tukee myös 

osaamiskartoituksen tulosten käyttötarkoitus uuden toimialaorganisaation luonnissa. 

Tuloksia käytettiin organisaation toimialamuutoksessa alueorganisaatiosta 

toimialaorganisaatioksi loppuvuodella 2013. Kyselyllä ja osaamiskartoituksella kyettiin 

tuottamaan uusi organisaatio, jossa toimihenkilöt saivat lähes poikkeuksetta työtehtävän, 

jonka he olivat arvottaneet kiinnostukseltaan vaihtoehdoksi 1 tai 2. Toimialaosaamisen 

osaamiskartoitus taas auttoi kohdistamaan resurssit tehokkaasti uuden 

toimialaorganisaation käyttöön. 

Koska kohdeyritys on vahvasti valtakunnallinen palvelu- ja toimialaorganisaatio, 

painottuvat inhimillisen pääoman mittaamisen komponentit keskeisiin osaamis-, prosessi- 

ja toiminnallisuuskyvykkyyksiin. 

Kohdeyrityksen organisaatio on havainnollistettu kuvassa 16, ja se jakautuu 

liiketoiminnoittain toimialaorganisaatioksi, jossa jokainen toimiala vastaa itsenäisesti 

operoinnistaan. Riippuen toimialan koosta ja ulottuvuudesta maantieteellisesti, paikalliseen 

ja valtakunnalliseen asiakkuushallintaan voidaan organisaatio kuvata alla olevan matriisin 

mukaisesti. 
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Kuva 16. esimerkki kohdeyrityksen toimialaorganisaatiosta 

 

Matriisi havainnollistaa miten toimialapäällikön toimialaosaaminen on keskeisessä roolissa 

koko toimialan operoinnin kannalta. Hänen alaisuudessaan työskentelevät 

asiakkuuspäälliköt tiimeineen taas vastaavat jokapäiväisen liiketoiminnan sujuvuudesta.  

7.2 Osaamiskartoituskyselyn sisällöstä 

Osaamiskartoituksessa käsiteltiin kohdeyrityksen eri toimialaosaamisen tehtäviä. Näiden 

tehtävien sisältö käsitellään tarkemmin alla olevissa kappaleissa, jotta lukijalle välittyisi 

laajempi ymmärrys kartoituksen sisällöstä. 

Toimialaosaamisella tarkoitetaan ymmärrystä harjoitettavan toimialan 

liiketoimintamuodoista, palveluista ja tuotannosta. Toimialaosaaminen luo perustan 

toimialan kasvulle ja kehittymiselle. Kohdeorganisaatiossa toimialaosaaminen on 

jakautunut seitsemäksi (7) itsenäiseksi liiketoimintayksiköksi. Toimialat nimetään tässä 

tutkimuksessa a, b ,c, d, e, f ja g toimialoiksi. Toimialoista a, c ja e ovat ns. 

kivijalkatoimialoja, kun taas b, e, f ja g- toimialat ovat kasvutoimialoja ja keskeisiä yhtiön 

kasvustrategiassa. 

Asiakkuuspäällikkö vastaa toimialan asiakkuuksien asiakassuhdehallinnasta, 

yhteydenpidosta ja toimeksiannoista. Asiakkuudet voivat olla valtakunnallisia tai paikallisia. 

Asiakkuuspäällikön rooli on ottaa vastuu asiakkuudesta, kun myyntipäällikkö on saattanut 

asiakkuuden organisaatioon. 
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Henkilöstöpalveluyrityksen keskeinen osaaminen perustuu kykyyn rekrytoida tehokkaasti, 

laadukkaasti ja oikea-aikaisesti henkilöstöä asiakasyritysten muuttuviin tarpeisiin. 

Rekrytointiosaamiseen liittyy vahva toimialaosaaminen. Toimihenkilön tulee omata siksi 

vahvaa toimialaosaamista ja rekrytointiosaamista pystyäkseen tehokkaaseen ja tuottavaan 

työskentelyyn. 

Henkilöstöpalveluyritys toimii työnantajana niissä toimeksiannoissa, joissa kyse on 

henkilöstövuokrauksesta tai ulkoistuksista. Kuten rekrytoinnissa myös 

työsuhdeosaamisessa on vahva toimialatuntemuksen luonne, mikä johtuu maassamme 

harjoitettavasta alakohtaisista työehtosopimuskäytännöistä. Työsuhdeasioiden jämäkkä ja 

läpinäkyvä käsittely luo kilpailukykyä rekrytointiin sekä vakautta liiketoiminnan hallintaan. 

Henkilöstöpalveluyritys on juuri niin houkutteleva työnantaja kuin sen palveluita käyttävät 

asiakasyritykset, ja samalla se on juuri niin hyvä yhteistyökumppani kuin sen toimittamat 

työntekijät. Tästä johtuen oikean työntekijän ohjaaminen asiakasyritykselle on kriittistä, ja 

työvuorojen miehittämisen osaamisesta tulee merkittävä laatu- ja kilpailutekijä. 

Miehitysosaaminen on vahvasti toimialasidonnaista, kuten rekrytointi ja 

työsuhdeosaaminen. 

Myyntiosaamisella tarkoitetaan toimihenkilön kykyä ratkaista asiakkaan ongelmia tarjolla 

olevilla palveluilla ja ratkaisuilla. Myyntiosaaminen on myös toimialakohtaista, mutta 

kokonaisvaltainen konsernipalveluiden tarjoamiskyvykkyys mahdollistaa suurien 

asiakasyritysten palvelemisen monialaisesti. 

Henkilöiden käsittely ja työnjohtamisen kyvykkyys ovat keskeistä palveluorganisaatiossa. 

Laadukas ja tehokas työnjohto luo tehokkuutta ja tuottavuutta sekä mahdollistaa 

resurssien oikea-aikaisen kohdistamisen. Työnjohto-osaaminen ei ole suoraan 

toimialakohtaista mutta hyvä toimialatuntemus mahdollistaa sujuvan ja tehokkaan 

työnkulun. Työnjohto-osaaminen jakautuu kuitenkin prosessialueittain 

toimialaosaamiseksi, resurssiosaamiseksi ja asiakaspalveluosaamiseksi. 

Toimialapäällikkö vastaa tietyn liiketoimialan ( a-g) operoinnista ja hänen tulee omata 

vahva toimialaosaaminen sekä esimiestyön hallinta.  

Resurssipäällikkö vastaa henkilöstöresurssien kohdentamisesta ja riittävyydestä. Hänen 

vastuullaan on ylläpitää laadukasta ja tehokasta resurssointia, joka mahdollistaa 

kilpailukykyisen ja tuottavan liiketoiminnan kilpailluilla henkilöstömarkkinoilla.  
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Asiakaspalvelupäällikkö vastaa palvelukeskusten asiakaspalvelusta ja niiden 

resursoinnista.  Noin viidesosa kaikista tuotetuista toimeksiannoista hoidetaan 

asiakaspalvelupäällikön vastaamien palvelukeskusten kautta. 

Ulkoistuspalveluosaamisella tarkoitetaan ns. outsourcing- osaamista eli jonkin 

tukitoiminnon tai ydinliiketoimintaan kuulumattoman osan antamista yrityksen tuotettavaksi 

määräaikaisella sopimuksella. Tämänkaltainen osaaminen on vahvasti 

toimialasidonnaista. 

Rekrytointiliiketoiminta eroaa edellä mainitusta rekrytointiosaamisesta siten että kyseinen 

osaaminen on lähinnä suoraa business to business- osaamista, jossa henkilöstöresursseja 

etsitään suoraan kohdeyrityksen palvelukseen. Osaaminen ei ole suoraan 

toimialasidonnaista, vaan palvelee laaja-alaisesti yli toimialarajojen. 

Työterveyskoordinaattorin tehtävänä on huolehtia sopimustyöntekijöiden työterveyttä ja 

työkykyä ylläpitävien toimien ja toimenpiteiden käytännön operoinnista. Kuten 

työsuhdehallinta myös työterveystoimen laadukas ja läpinäkyvä hoitaminen on merkittävä 

kilpailutekijä kilpailluilla henkilöstömarkkinoilla. 

 

7.3 Yhteenveto inhimillisen pääoman komponenteistä kohdeyrityksessä 

Osaamiskartoituksessa on tutkittu kahta osa-aluetta, toimialaosaamista ja halukkuutta 

esitettyyn organisaatiotyötehtävään. Toimialaosaamista arvioitiin itsearvioinnin avulla 

siten, että 4 osoitti erittäin vahvaa toimiala osaamista, 3 vahvaa toimialaosaamista, 2 

tarvittavaa vahvistusta ja 1 paljon tarvittavaa vahvistusta toimialaosaamiseen. 

Kiinnostusta organisaatiossa tarjolla oleviin työtehtäviin osoitettiin siten että 1 osoitti 

ensisijaista kiinnostuksen kohdetta, 2 toissijaista ja 3 kolmatta vaihtoehtoa. 

Kun huomioidaan, että suora lähin esimies on myös arvioinut toimihenkilön antamat 

itsearviot toimialaosaamisesta, voidaan tätä pitää suhteellisen luotettavana alustavana 

osaamispääoman arviointikriteerinä.  

Syvempää ja liiketoiminnan kannalta yksityiskohtaisempaa osaamista osoittava kiinnostus 

organisaatiossa oleviin työtehtäviin voidaan tämän jälkeen pitää suuntaviivana 

osaamispääoman tarkemmalle mittaamiselle ja myöhemmin arvottamiselle. Työtehtäviä oli 

nimettyinä 11 kappaletta, joista asiakkuuden ja rekrytointiosaamisen valitsivat 
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ensisijaiseksi lähes puolet (49,14%) vastanneista. Voidaan siis kiistatta olettaa, että 

organisaatiossa asiakkuusosaaminen (27,5 %) ja rekrytointiosaaminen (21,5 %) 

muodostavat keskeisimmän osaamispääoman. Kun lisätään tähän työsuhdeosaaminen 

(14,6%) ja toimialapäällikön työnjohto-osaaminen (12%), muodostavat nämä neljä yli 75% 

ilmoitetusta osaamispääomasta. 

Tulee kuitenkin huomioida, että toimihenkilöillä voi olla paljonkin työkokemuksen kautta 

kehittynyttä osaamista, jota ei kuitenkaan haluta työtehtävävalinnan osalta hyödyntää. 

Esimerkkinä tästä on miehitysosaaminen, jota kohdeyrityksen pelkän 

organisaatiovahvuuden perusteella olisi pitänyt löytyä reilut 20 %, mutta halukkuutta 

miehitystyöhön oli kuitenkin vain reilut 3 prosenttia. 

Tutkimustulosta voidaan käsitellä myös toisenlaisen logiikan kautta. Antamalla 

toimihenkilön itse arvioida halukkuutensa työtehtävään arvioi hän samalla kyvykkyytensä 

ja osaamisensa, viihtyvyytensä ja työpanoksensa kyseisessä työtehtävässä. 

Tämänsuuntainen omaan halukkuuteen ja motivaatioon tähtäävä selvitys toimihenkilön 

halukkuudesta voidaan siten samalla katsoa ainakin alustavasti kyvykkyydeksi tehtävältä 

vaadittaville osaamisille.  

Kun otetaan huomioon että lopputuloksena lähes jokainen toimihenkilö sai ensimmäisenä 

tai toisena vaihtoehtona esittämänsä työtehtävän, voidaan edellä esitettyä myös pitää 

kohtalaisen paikkansa pitävänä alustavana arviointina henkilön kyvykkyydestä hoitaa 

kyseistä työtehtävää. Olisi jopa outoa, jos liiketoimi resurssoisi työtehtävät puhtaasti 

perustuen toimihenkiöiden halukkuuteen, ilman että lopullisiin päätöksiin olisi suhteutettu 

myös liiketoiminnan näkemystä todellisesta kyvykkyydestä. 

Kohdeyrityksessä suoritetun osaamiskartoituksen pohjalta voidaan alustavasti tarkastella, 

mitä inhimillisen pääoman osa-alueita voidaan raportoida. Ensiksi voidaan tuottaa 

kohdeyrityksen työtehtävien määritysten kautta alustava osaamisjakauma. Seuraavaksi 

voidaan kohdentaa ja tarkastella toimialakohtaista osaamiskeskittymää. 

Työtehtäväkohtainen jakauma, kuva 17, kertoo mitkä toimihenkilöt ovat arvioineet 

ensisijaisiksi tehtävikseen organisaatiossa. Kolme neljäsosaa (76 %) toimihenkilöistä 

hakeutuisi asiakkuus-, rekrytointi-, työsuhde- ja toimialapäällikön tehtäviin. 
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Kuva 17. Kohdeyrityksen toimihenkilöiden halukkuus organisaation työtehtäviin 

 

Muuttamalla ensisijaisiksi osoitetut työtehtävänimikkeet osaamiseksi saadaan kuvan 18 

kaltainen jakauma kohdeyrityksen osaamisjakaumaksi. Se perustuu toimihenkilöiden 

suorittamiin itsearviointeihin eikä tässä muodossa suoraan ole täysin validi 

osaamiskartoituksen tulokseksi. Osaamisen mittaaminen perustuu tutkimustyössä 

edempänä toimihenkilön itsearvion ja esimiehen vertaisarvion yhteistulokseen. 

 

Kuva 18. Kohdeyrityksen osaamiskartoituksen osaamisjakauma 
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Asiakkuus- ja rekrytointiosaaminen muodostavat lähes puolet kohdeyrityksen 

osaamisjakaumasta. Tulosta voidaan pitää hyvinkin oikeansuuntaisena. Asiakkuus- ja 

rekrytointiosaaminen muodostavat pitkälti operatiivisen toiminnan jokapäiväiset rutiinityöt. 

Kun lisäksi huomioidaan seuraavat kaksi keskeisintä osaamista, työsuhde- ja 

toimialaosaaminen, voidaan tätäkin tulosta pitää luotettavan suuntaisena. 

Työsuhdeosaaminen on keskeisessä roolissa heti rekrytoinnin jälkeen. Sen toimintojen 

kautta määritetään suurelta osin miten henkilöstöhallinnon toimia suoritetaan 

kohdeyrityksessä. Toimialaosaaminen on kokonaisvaltaista ja samalla esimiesrooli, viittaa 

toimialapäällikön työtehtävään, joten yhdessä nämä neljä osaamista muodostavat 

henkilöstöpalveluyrityksen arkioperoinnin perusrungon, rekrytoinnin, työsuhdeosaamisen, 

asiakkuusosaamisen ja työnjohto-osaamisen. 

Toimialaosaaminen on kohdeyrityksen liiketoiminnan kannalta keskeistä. Laaja-alainen 

osaaminen mahdollistaa resurssien siirtoa organisaation sisällä ja tasaa ruuhka- sekä 

suhdannehuippujen vaikutusta. Kyselyssä toimihenkilöt ilmoittivat hallitsevansa 

toimialaosaamista keskimäärin 2,6 toimialaa. Oheisesta kuvasta 19 voidaan havaita, että 

liiketoiminnan perustaa, niin sanottua kivijalkatoimialaosaamista, hallitsee reilut puolet 

toimihenkilöistä (52,6%) ja kasvutoimialaosaamista hieman vähemmän (47,4%). Keskeistä 

onkin, miten kriittisiä kasvutoimialat ovat yhtiön valitun strategian kannalta. 

Kasvutoimialojen resurssitarpeet tulee määrittää ja suhteuttaa kyselyn tuloksiin ja 

varmistaa, että organisaatiossa on niitä riittävästi toimialan kasvunäkymiä ja tavoitteita 

vasten verrattuna. Toimialaosaamisen jakauma on esimiesten arvio, eli sitä voidaan pitää 

hyvinkin tarkkana näkemyksenä alaisten toimialaosaamisesta. Jos 

toimialaosaamiskartoituksen tuloksia verrataan kunkin toimialan osuuksiin kohdeyrityksen 

liikevaihdosta, ainoastaan yksi toimiala, toimiala d), eroaa merkittävästi suurempana. 

Tämä selittyy osaltaan sillä, että kyseisen toimialan operatiiviset toiminnot ovat 

pääpiirteissään samoja kuin toimialan a). Nämä toimialat pitäisikin nähdä yhdessä, jolloin 

ne muodostaisivat lähes 43 % koko kohdeyrityksen toimialaosaamisesta.  
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Kuva 19. Esimiespainotteinen näkemys kohdeorganisaation toimialaosaamisesta 

 

8 INHIMILLISEN PÄÄOMAN ARVOTTAMISEN MALLI KOHDEYRITYKSELLE 

 

Tutkimustyö on edennyt vaiheeseen, jossa yhdistetään aiemmista osioista keskeisimmät 

ja soveltuvimmat osatekijät, joista yhdessä muodostetaan inhimillisen pääoman 

arvottamisen malli. Osiossa esitetään mekanismi, jolla mittaaminen, arvottaminen ja 

johtaminen suoritetaan. 

Kohdeyrityksen osaamiskartoitus toimii pohjana arvottamisen prosessin muodostukselle. 

Kuten aiemmin on todettu, esimerkiksi Ahonen & Hussi (2002) inhimillisen pääoman 

arvottaminen on yrityskohtaista ja räätälöityä, ja sen tulee täyttää yrityksen omat tarpeet. 

Yrityksellä tulee olla määritelty tarve tietoperustaisesta strategiasta, joka mahdollistaa 

yritysjohdon vaikuttamisen ja tietämyksen yrityksen arvon kasvattamiseksi. Tätä tukee 

mm. Mouritsen et. al. (2004), joka peräänkuuluttaa yrityksen tietojohtamisen ja tiedolla 

johtamisen strategiaa. 

Strategian tulee näkyä inhimillisen pääoman arvottamisessa. Kohdeyrityksen tapauksessa 

strategia voisi olla toimiala- ja osaamiskohtaista tai muodostua niiden yhdistelmästä 

esimerkiksi painottamalla ensin strategisesti tärkeää toimialaa ja sitten arvottamalla 

toimialalla mitattua aineetonta osaamiskartoituksen pääomaa. 
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Kohdeyrityksen Inhimillisen pääoman strategiassa tulisi huomioida ja tarvittaessa 

määrittää tarkemmin seuraavia osa-alueita. Jaottelu muodostuu yhdistelmästä, joka 

muodostuu Mouritsenin et. al 2004 ja Ahosen & Hussin 2002 esittämistä näkemyksistä: 

1. tietoresurssien merkitys, informaatioresurssit joilla kohdeyritys operoi liiketoimintaansa 

ja johon liiketoiminnot vahvasti tukeutuvat 

2. innovointi, yrityksen osaamispääoman merkitys liiketoiminnan kehittämiseksi. 

3. laadun luonnin merkitys inhimillistä pääomaa hyödyntämällä 

4. motivaatio ja työssä viihtyminen henkilöstöresurssien hyödyntämisessä 

5. sitoutumisen merkitys vakauden ja jatkuvuuden luomisessa liiketoiminnalle. 

6. tietoverkkojen hyödyntäminen inhimillisen pääoman tuottavuus ja tehokkuus 

elementtinä. 

Vahvasti karrikoituna, jos yritykselle ei muodostu edellä mainituista osa-alueista merkitystä 

liiketoiminnan kehittämiseksi, voidaan vahvasti olettaa myös inhimillisen pääoman 

mittaamisen ja arvottamisen olevan vailla perusteita. 

Kun strategiset painopistealueet on saatu määriteltyä, tulee nimetä osa-alueet, joilla on 

keskeinen merkitys kohdeyrityksen strategiavalinnoille käytännössä. Koska arvonluonti on 

vahvasti suhteessa strategiamäärityksen kanssa, voivat kohdeyrityksen osa-alueet 

muodostua seuraavanlaisesti: 

1. yritysarvon kasvattaminen 

2. kilpailuedun luominen 

3. kilpailukyvyn luominen 

4. työnantaja mielikuvan kasvattaminen 

5. yrityskuvan ja kulttuurin kasvattaminen.   

Strategian ja arvonluonnin määrittämisen jälkeen tulee inhimillisen pääoman 

komponentteja myös hallita. Ilman hallintaa seuraa ongelmia inhimillisen pääoman 

monitoroinnissa ja lopulta arvottamisessa sekä raportoinnissa. Hallinnalla on keskeinen 
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merkitys määriteltäessä yrityksen inhimillisen pääoman reliabiliteettia ja validiteettia.  

Hallintamekanismi noudattaa osin Ahonen & Hussi (2002) esittämiä näkemyksiä: 

1. määritetään ensisijaiset inhimillisen pääoman resurssit 

2. määritetään toissijaiset inhimillisen pääoman resurssit. 

3. määritetään inhimillisen pääoman muutoshallinnan prosessi. 

Ensi- ja toissijaisten inhimillisen pääoman resurssien määrittäminen muotoutuu valitun 

strategian ja painopistealueiden mukaisesti muodostaen dynaamisen hallintamekanismin. 

Inhimillisen pääoman strategian määrittämisen prosessi päättyy hyödyntämisen 

määrittämiseksi ja kuvaamiseksi. Koko prosessi on lähinnä teoreettinen ja staattinen, jos 

hyödyntämistä ei kuvata ja määritetä. Hyödyntäminen konkretisoi saavutettavan arvon 

inhimillisen pääoman mittaamisessa ja voisi noudattaa kuvan 20 mukaista näkymää: 

1. yritysarvon kasvattaminen, ulkopuolisten sijoittajien kiinnostuksen kasvattaminen ja 

yrityksen tietoisuuden lisääminen. 

2. työn tehokkuuden kasvattaminen, resurssien oikeanaikaisella ja tietoon perustavalla 

sijoittamisella. 

3. työn tehokkuuden parantuminen, osaamispääoman tunnistamisella ja johtamisella. 

4. liikevaihdon kasvu, markkinaosuutta kasvattamalla ja markkinoiden luomisen kautta, 

hyödyntämällä kohdistettuja inhimillisen pääoman resursseja. 

 

Kuva 20. Illustratiivinen prosessikuva inhimillisen pääoman strategian luomiseksi 
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Kohdeyrityksen inhimillisen pääoman arvottamiseksi luodaan pisteyttämisen malli, joka 

noudattaa olemassa olevan osaamispääoman rakenteita. Koska yrityksen organisaatio 

muodostuu liiketoimintamatriisista, oletetaan myös inhimillisen pääoman strategian 

painottuvan liiketoimintaosaamisen kautta muodostettavalle arvottamiselle. Tällöin 

liiketoiminata saa valitun strategian mukaisen kerrointason. Tämän jälkeen jokainen 

osaamispääoman osa-alue, joita tässä vaiheessa käsitellään inhimillisen pääoman 

osatekijöinä, saa oman pisteytyksensä. Pisteytyslogiikka noudattaa strategiavalintaa. 

Lopuksi strategiakertoimella kerrotaan inhimillisen pääoman osa-alueen pisteytys, jolla 

saadaan kyseiselle resurssille pisteytetty arvo. 

8.1 Inhimillisen pääoman arvomatriisin osat 

Strategian merkitys arvottamisessa voidaan painottaa erillisen strategiakertoimen kautta. 

Strategiakerroin esitettynä taulukossa 4 on mekanismi, jolla painotetaan yksittäisen 

toimialan merkitystä kohdeyrityksen liiketoiminnan nykyhetken strategiavalinnassa. Kerroin 

muodostuu viidestä (5) luokasta, numerointi välillä 100-1, ja voisi noudattaa 

seuraavanlaista muotoa: 

 

 

Taulukko 4. Havaintokuva kohdeyrityksen inhimillisen pääoman strategiakertoimen 

hahmottamiseksi 

Koska osaamiskartoitus on vahvasti toimialasidonnainen, periytyy tässä mallissa myös 

inhimillisen pääoman osa-alueen pistemääritys toimialan strategisesta merkityksestä. Malli 

lähtee oletuksesta, että osaaminen on suoraan suhteessa toimialan liiketoiminnan 

merkitykselle valitussa strategiassa. Taulukko 5 osoittaa, miten pisteytys muodostuu 

viidestä (5) tasosta noudattaen seuraavaa jaottelua. 
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Taulukko 5. Havaintokuva kohdeyrityksen inhimillisen pääoman osa-alueiden 

pisteyttämiseksi 

Esitetyssä mallissa strategiakerroin ja IPO-pisteytys kulkevat käsi kädessä, kuten taulukko 

6 osoittaa. Korkea strategiakerroin vastaa korkeaa IPO-pistettä. Yhdessä ne muodostavat 

korrelaation, jolla havainnoidaan liiketoiminnalle vertailukohtaa, eräänlaista indeksiä, johon 

saatuja arvoja voidaan verrata. Korrelaation tarkoituksena on nostaa strategisesti 

arvioitujen osaamisten arvostusta muiden perusosaamisten rinnalla. Toimenpide on mallin 

toiminnan kannalta keskeinen, jotta valitun strategian painopistealueet saadaan esitettyä 

indikaattorinäkymässä. 

 

Taulukko 6. Havaintokuva strategiakertoimen ja IPO-pisteytyksen muodostamasta 

indikaattori- indeksistä 

 

Kohdeyrityksessä suoritettiin lokakuussa 2013 osaamiskartoitus uuden perustettavan 

toimialaorganisaation perustaksi. Tarkoituksena oli kartoittaa 

henkilöstöpalveluorganisaation toimiala- ja tehtäväsidonnaista prosessiosaamista.  
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Jokainen toimihenkilö sai antaa oman näkemyksensä osaamisestaan nimetyille toimialoille 

arvoasteikolla 4-1. Asteikon vaihteluväli ja arvopisteytys on kuvattu kuvassa 21. 

 

Kuva 21. Osaamiskartoituksen arvosana-asteikon selitys 

 

Samalla toimihenkilön tuli informoida motivaationsa työskennellä nimetyllä toimialalla. 

Motivaatio merkittiin asteikolla 1-3, ja arvosanan sai käyttää vain kerran, jolloin neljä 

toimialaa jäi kokonaan ilman tätä tietoa: 

numero 1 edusti näkemystä ensisijaisesta vaihtoehdosta, 

numero 2 edusti näkemystä toissijaisesta vaihtoehdosta, 

numero 3 edusti näkemystä kolmossijaisesta vaihtoehdosta. 

Osaamiskartoitus muodostui toimialaosaamisen osalta siis kyvykkyydestä ja motivaatiosta. 

Tämän jälkeen lähin esimies antoi oman arvionsa toimihenkilön toimialaosaamisesta. 

Esimiehelle ei annettu mahdollisuutta tietää, miten toimihenkilö oli arvioinut 

toimialaosaamistaan tai miten hän oli antanut motivaatioarvosanoja. Lopputuloksena oli 

nimettyjen toimihenkilöiden ja toimialojen matriisi, taulukko 7, jossa oli osaamisarvio 1-4, 

motivaatio indikaattori 1-3 sekä esimiehen antama arvio toimihenkilön toimialaosaamisesta 

arvoilla 1-3. Esimies sai arvostella alaisensa vain kolmelle toimialalle käyttämällä arvioita 

1-3 kertaalleen.  

 

Taulukko 7. Esimerkkinäkymä litteroidusta osaamiskartoituksen tuloksista 

Osaamiseni on 

erittäin vahvaa 

(Arvo: 4)

Osaamiseni on 

vahvaa (Arvo: 3)

Osaamiseni 

tarvitsee 

vahvistusta (Arvo: 

2)

Osaamiseni tarvitsee 

paljon vahvistusta 

(Arvo: 1)

Osaaminen Motivaatio esimies OsaaminenMotivaatio esimies Osaaminen Motivaatio esimies

1 3 2 3 1 1

2 4 1 1 3 2 2 2 3

3 4 2 1 2 4 3 2

4 4 1 2 3 3 3 3 2 1

5 4 3 1 4 1 2 4 3

6 4 1 1 3 2 2 3 3 3

7 3 1 1 3 2 3 3 2

8 1 2

9 4 2 2 4 1 1 2 3 3

Toimiala a Toimiala b Toimiala c
Vastaaja
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Tulosten litteroinnin jälkeen voitiin painottaa toimialasaamista motivaation ja esimiehen 

vertaisarvion suhteen. Inhimillisen osaamispääoman arvottamisen kannalta näin saatiin 

aikaan validi arviopohja. Motivaatio arvioitiin siis kolmelle ensisijaiselle toimialalle 

painotettuna. Osaamisen arviointi perustui taas esimiehen arvioon neljästä 

toimialaosaamisen alueesta. 

Kohdeyrityksen inhimillisen pääoman arvottamiseksi rakennettiin matriisi, taulukko 8,  

jossa toimihenkilön antama oma arvio, motivaatio sekä esimiehen vertaisarvio 

muodostavat painotetun kokonaisuuden. 

Motivaation merkitys on arvottamisen matriisissa keskeinen. Motivaatio on toimihenkilön 

itsensä antama korrelaatioarvo (1,2 tai3) halulleen suoriutua tehtävistä nimetyillä 

toimialoilla ja työssä. Motivaation merkitystä inhimillisen pääoman arvottamisessa on 

korostettu myös tieteellisessä tutkimuksessa. Flamholtz (2005) korostaa motivaation 

merkitystä organisaation suorituskyvylle ja sitä kautta suoraan markkina-arvon 

kasvattamiselle (Flamholtz, 2005). Miller et al (1999) pitää motivaatiota yhtenä neljästä 

merkittävästä inhimillisen pääoman idikaattorista muiden ollessa johdon kyvykkyys, 

työtyytyväisyys ja työkokemus (Miller, 1999). Mouritsen et al. (2001) viittaavat 

motivaatioon eräänlaisena uutena psyykkisenä energian muotona joka auttaa 

kasvattamaan tuottavuutta älykkäällä ja luovalla tavalla (J. Mouritsen, 2001). 

Esimieskerroin (EM-kerroin) muodostuu esimiehen antamista arviosta (1-3) muutettuna 

kertoimeksi siten että 1 = 1,0 ja 2 = 0,66 sekä 3 = 0,33 

Osaamiskerroin muodostui seuraavasta yhtälöstä : esimieskerroin x osaaminen ( 

itsearvio). 

Motivaatiokerroin noudattaa samaa kerroinrakennetta kuin esimieskerroin, koska myös 

siinä arviointi tapahtuu arvoilla 1-3 

Toimialaosaaminen (w = waided, painotettu) on siten kolmen edellä mainitun osa tekijän 

yhtälö: EM kerroin x osaamiskerroin x motivaatiokerroin. 
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Taulukko 8. Esimerkkinäkymä toimialakohtaisesta osaamiskartoituksen inhimillisen 

pääoman arvottamisen matriisista 

 

Tulokset on saatu aikaan vain niitä vastauksia painottamalla, joissa toimihenkilö on 

antanut toimialaosaamisestaan arvion ja joissa esimies on antanut oman näkemyksensä 

alaisensa toimialaosaamisesta. Lisäksi motivaatiokerroin toimii mallissa keskeisenä 

inhimillisen pääoman arvottamisen funktiona. Kohdeyritykselle luodun arvottamisen mallin 

lähtökohtana pidetään tuottavuutta ja tehokkuutta. Jos toimihenkilö ei ole nimennyt 

motivaatiota arvioidulle toimialalle, on oletuksena, että tuottavuutta ei ole saavutettavissa. 

Näin ollen toimialaosaaminen, jolla ei ole motivaatiomerkintää, ei sisällä mallissa 

myöskään inhimillisen pääoman arvoa, ja se merkitään nollaksi. 

Matriisi havainnollistaa miten toimihenkilön oma arvio käyttäytyy inhimillisen pääoman 

arvottamiseksi, kun huomioidaan esimiehen vertaisarvio ja motivaatiofunktio. Korkein 

mahdollinen arvo saadaan silloin kun oma arvio, motivaatio ja esimiehen vertaisarvio ovat 

samoja, eli 4 x 1 x 1 = 4. Vastaavassa tilanteessa, jossa esimiehen arvio 

toimialaosaamisesta on heikompi, putoaa myös inhimillisen pääoman arvo muotoon 4 x 1 

x 0,66 = 2,64. Motivaatio vaikuttaa arvottamiseen seuraavasti; vaikka oma arvio ja 

esimiehen arvio toimialaosaamisesta on korkein mahdollinen, alhainen motivaatio laskee 

inhimillisen pääoman arvoa seuraavanlaisesti, 4 x 0,33 x 1 = 1,32. 

Matriisi osoittaa selvästi, miten keskeisesti kolme mainittua osatekijää tulee olla samassa 

linjassa jotta korkein mahdollinen inhimillisen pääoman arvo saadaan laskettua. Samalla 

se jättää huomioimatta, arvottamatta, osaamisen, jolle ei ole vertaisarviota tai motivaatiota. 

Osaaminen Motivaatio esimies EM kerroin
osaamis 

kerroin

motivaatio 

kerroin

toimiala 

osaaminen 

(W)

4 1 1 1 4 1 4,0

4 2 1 1 4 0,66 2,6

4 1 2 0,66 2,64 1 2,6

4 3 1 1 4 0,33 1,3

4 1 1 1 4 1 4,0

3 1 1 1 3 1 3,0

4 2 2 0,66 2,64 0,66 1,7

4 2 1 1 4 0,66 2,6

2 3 3 0,33 0,66 0,33 0,2
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Tähän jäännösarvoon palataan myöhempänä ja sitä tullaan kutsumaan piilevän 

osaamisen resurssiksi. 

Toimialaosaamisesta muodostuneen inhimillisen pääoman arvottamisen koontimatriisissa, 

taulukko 9, nähdään ensimmäistä kertaa miten arvotettu osaaminen kohdistuu eri 

toimialoille. Toimialat on nimettyinä a;sta g;hen, ja seuraavaksi on kerrottu, miten monen 

yksilön inhimillistä pääomaa on kyetty arvottamaan (Hlö). Osaaminen (ea = ei arvotettu) on 

yhteenlaskettu oma arvio toimialaosaamisesta, osaaminen (a = arvotettu) on 

yhteenlaskettu painotettu arvo ( oma arvio x esimieskerroin x motivaatiokerroin). 

Arvottamattoman inhimillisen pääoman keskiarvo (K/A ea) saadaan, kun osaaminen (ea) 

jaetaan henkilöiden lukumäärällä (Hlö). Arvotettu keskiarvo (K/A a) tehdään samoin mutta 

arvotetusta osaamisluvusta. Viimeinen sarake, keskiarvo piilotetusta osaamisen 

resurssista (K/A POR), on suhdeluku joka saadaan, kun lasketaan kaikki itse arviot yhteen 

ilman esimies- tai motivaatiopainotuksia. 

 

Taulukko 9. Toimialaosaamisen inhimillisen pääoman arvottamisen koontimatriisi 

Taulukkoa tulee lukea siten, että jokainen rivi edustaa tiettyä nimettyä toimialaa ja 

toimialakohtaiset tunnusluvut on tuotettu suhteessa annettuihin vastauksiin. Jakamalla 

osaamisen arvioinnit arvottamattomiin (ea) ja arvotettuihin (a) halutaan antaa 

perspektiivistä kuvaa itsearvion ja arvotetun inhimillisen pääoman arvion välisestä kuilusta. 

Itsearvottamisen mekanismin kannalta taulukon keskeisin luku on arvotettu keskiarvo (K/A 

a), joka toimii keskeisenä tekijänä inhimillisen pääoman arvottamisen kokonaisuutta 

arvioitaessa. Arvotettu inhimillisen pääoman keskiarvo on kriittinen suhdeluku, joka indikoi 

suoraan inhimillisen pääoman suhteellista arvoa toimialalla. Paras mahdollinen 

vertailuluku on neljä (4), heikoin mahdollinen on nolla (0). 

Taulukosta voidaan selvästi havaita, että vertailemalla toimialoja d ja f ovat inhimillisen 

pääoman arvojen indikaattorit todella kaukana toisistaan. Arvottamattoman keskiarvo (K/A 
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ea) taas indikoi eron olevan marginaalinen. Arvotetun eroon voi olla yksinkertainen syy, 

esimiehen näkemys toimihenkilöiden toimialaosaamisen heikosta tasosta. Tämä arvio voi 

olla täysin oikea, jolloin paljastuu merkittävä liiketoiminnallinen osaamisen puute, jota tulee 

välittömästi lähteä täyttämään.  

Kuten esimerkki osoittaa, malli siis antaa inhimillisen pääoman arvottamisen näkökulmasta 

indikaattoreita liiketoiminnan johdon käyttöön mahdollisia jatkotoimia varten. 

Osaamiskartoituksen tuloksia litteroidessa havaittiin, että arvottamisen ulkopuolelle jäi 

paljon toimihenkilöiden itse antamia arvioita toimialaosaamisestaan. Näitä tuloksia 

tutkiessa heräsi näkemys indikaattorista, jolla saattaisi olla suuri merkitys, kun liiketoiminta 

ryhtyy toimenpiteisiin arvottamisen pohjalta tehtyjä tuloksia analysoitaessa. Piilotettu 

osaamisresurssi on selkeä indikaattori liiketoiminnalle siitä, että osaamispotentiaalia on 

organisaatiossa ilman, että esimiehet ovat sitä ensisijaisesti tunnistaneet. Liiketoiminnan 

tulisi tällöin ensisijaisesti kohdistaa katseensa juuri piilotettuun osaamisresurssiin, selvittää 

ja tutkia, onko organisaatiossa kaivattua osaamista todellakin jo olemassa vai voidaanko 

sitä kouluttamalla helposti tuottaa. Näin toimiessaan liiketoiminta huomioisi piilevän 

osaamisresurssin, jonka hyödyntäminen olisi tehokkaampaa ja tuottavampaa kuin 

käynnistää täysin organisaation ulkopuolelta tapahtuva rekrytointi. 

Piilotetun osaamisen resurssi indikoi korkeampaa arvoa (K/A a) toimiala d;tä lukuun 

ottamatta kaikilla muilla toimialoilla. Tämä on mielenkiintoinen havainto. Litteroinnista 

selviää, että lähes poikkeuksetta vaille esimiehen vertaisarviota ovat jääneet 

toimihenkilöarviot, joiden arvot ovat luokkaa 2 ja 1. Käytännössä kyseisen toimialan vahvat 

osaajat omaavat myös esimiesten näkökulmasta korkeaa toimialaosaamista. Lisäksi 

toimihenkilöt ovat antaneet toimialaosaamisestaan korkean motivaatioluvun. Esimerkki 

osoittaa, että tuotetun arvottamisen mallin validiteetti ja reliabiliteetti ovat kunnossa. 

Prosessiosaamisen arvottaminen tapahtui noudattamalla samoja laskenta- ja 

arvotusperiaatteita, jotka tehtiin toimialakohtaisen arvottamisen osalta. Toimihenkilöiden 

osaamiskartoituksessa antamien ensisijaisten tehtävien perusteella muodostettiin 

osaamismatriisi, taulukko 10, jonka pohjalta tehtiin prosessiosaamiseen pohjautuva 

inhimillisen pääoman arvottaminen. Prosessiosaamisella ei tässä yhteydessä viitata 

rakennepääoman sisältöön, vaan kyvykkyyteen ja kelpoisuuteen hoitaa alla olevia 

työtehtäviä. 
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Taulukko 10. Prosessiosaamisen nimeämismatriisi 

 

Toimialaosaamisen kartoituksessa toimihenkilöt saivat antaa itse arviona arvosanan väliltä 

4 ja 1 kiinnostuksestaan organisaatiossa esillä oleviin työtehtäviin. Käyttäen samoja 

kriteerejä myös motivaationsa kuvaamiseen, välillä 3 ja 1kertaalleen, tuli toimihenkilöiden 

indikoida ensisijaista kiinnostustaan työtehtäviin. Esimiehet antoivat arvionsa alaistensa 

kyvystä selvitä organisaation tehtävistä arvoasteikolla 3-1. Heillä ei ollut käytössään 

alaistensa omia arvioita tai motivaatioarvosanoja. Työtehtävien käyttäminen ja 

muuntaminen inhimillisen osaamisen osatekijäksi on kohdeyrityksen tapauksessa selkeää 

ja suoraviivaista. Kuten taulukosta 11 voidaan havaita, työtehtävänimikkeet indikoivat 

vahvan korrelaation osaamiselle, jota mallissa käytetään arvottamisen subjektina. 
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Taulukko 11. Prosessiosaamisen inhimillisen pääoman arvottamisen koontimatriisi  

 

Inhimillisen pääoman arvottamisen näkökulmasta prosessiosaamisen arvosanat ovat 

astetta heikompia kuin toimialaosaamisen. Tähän voidaan pitää syynä vastaajien 

tarkempaa fokusta oman osaamisarvionsa kohdentumisesta juuri tiettyyn työtehtävään ja 

sen sisältöön, kun taas toimialaosaamisen arvioiminen oli hyvinkin yleisellä tasolla. 

Arvotetun inhimillisen osaamisen tunnuslukujen, arvotettu keskiarvo K/A (a), väliset erot 

ovat myös suuria, kuten olivat toimialaosaamisen tuloksia analysoitaessa. Heikompien 

arvosanojen piilotettu osaamisen resurssiluku (POR) taas indikoi paljon tasaisemmasta 

osaamisen indeksistä. Sama huomio nostettiin esille toimialaosaamista analysoitaessa. 

 

8.2 Inhimillisen pääoman arvomatriisin kokoaminen 

Strategiakertoimen ja inhimillisen pääoman osa-alueen arvottamisen pisteytyksen kautta 

saadaan vertailunäkymä, jolla läpinäkyvästi aikaansaadaan yleisnäkemys kohdeyrityksen 

inhimillisen pääoman arvottamiseksi ja monitoroinniksi. Matriisi muodostuu seitsemästä (7) 

tekijästä, joilla muodostetaan arvottamisen kokonaiskuva. Tätä kuvaa, taulukko 12, 
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käytetään myös inhimillisen pääoman arvottamisen johtamisnäkymänä. Siitä raportoituvat 

indikaattorit toimivat alkusykäyksenä liiketoiminnan määrittämille toimenpiteille inhimillisen 

pääoman hallitsemiseksi ja hyödyntämiseksi. 

Toimiala eli liiketoimiala kuvastaa kohdeyrityksen liiketoimintojen osa-alueita. Tässä 

tapauksessa nimeäminen tapahtuu aakkosittain a – g. 

Strategiakerroin muodostuu yrityksen liiketoimialojen painopisteiden mukaisesti edellä 

osoitetulla tavalla kertoimen 100 – 1 skaalauksella. Kuten edellä on kuvattu, 

kohdeyrityksen mallissa on käytetty matriisia, joissa valittu strategiakerroin on 

viisiportainen; 100, 75, 50, 25 ja 1. 

Inhimillisen pääoman (IPO-piste) osa-alueen pisteytys seuraa strategiakerrointa saaden 

pisteytyksensä arvoilla 5 -1. Logiikka saadaan edellä esitetystä strategiakertoimen ja IPO 

pisteytyksen matriisitaulukosta jossa kerroin 100 saa IPO-pisteeksi 5, 75 IPO-pisteeksi 4, 

50 IPO-pisteeksi 3, 25 IPO-pisteeksi 2 ja 1 IPO-pisteeksi 1. 

Inhimillisen pääoman arviointi (IPO arviointi) muodostuu toimihenkilön itsearvioinnin, 

motivaation ja esimiehen vertaisarvioinnista. Tämä luku on keskeinen arvottamisen 

kannalta, koska se luo perusteen arvioinnin validiteetille. Tutkimusaineistossa arviointi 

suoritettiin arvoasteikolla 4-1, jossa 4 oli erittäin vahva ja 1 lähes olematon. 

IPO-normi on suhdeluku, joka saadaan kertomalla strategiakerroin ja IPO-piste 

keskenään. Suhdeluku indikoi liiketoiminnan valitseman strategian mukaista 

vertailupohjaa, jossa tärkeitä inhimillisen pääoman osa-alueita korotetaan strategisesti 

vähemmän tärkeiden edelle. 

IPO-arvo on arvottamisen lopullinen tunnusluku. Luku saa arvonsa kertomalla IPO-

normiluku IPO-arviointiluvulla. IPO-arviointiluku on siis aiemmin mainittu arvotettu 

keksiarvo (K/A a). IPO-arviointilukua käytetään verrokkina IPO-normilukuun. Niiden 

välinen suhde määrittää inhimillisen pääoman arvon indeksin. 

IPO-indikaattori on siis IPO.normiluku jaettuna IPO-arvolla. Tämä suhdeluku toimii 

indikaattorina, jolla kohdeorganisaatio voi analysoida eri osa-alueiden inhimillisen 

pääoman arvoa suhteessa valittuun strategiaan. 
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Kuva 12. Kohdeyrityksen toimialaosaamisen inhimillisen pääoman arvottamisen matriisi 

 

Oheisesta matriisista voidaan havaita arvottamisen perusteiden käyttäytyminen 

kohdeyrityksen valitseman strategian painopisteiden mukaisesti. Matriisi havainnollistaa 

osaamiskartoituksessa esitetyn osatekijän, nimetyn toimialaosaamisen inhimillisen 

pääoman arvon muodostumisen. Toimialojen strategiapainotukset ovat toki illustratiivisia, 

mutta matriisi osoittaa kuitenkin yksittäisen valitun inhimillisen pääoman osa-alueen 

arvottamisen skaalan. 

Liiketoiminnan strategiamääritys ja sitä seuraava strategiakerroin määrittävät 

automaattisesti IPO-pisteytyksen. Tällä tavalla määriteltäessä saadaan strategisesti 

painotettujen toimialojen osaamisen arvoa nostettua mahdollisesti vähemmän arvokkaiden 

osaamisten rinnalla. 

 

Muuttamalla kohdeyrityksen toimialaosaamisen osaamiskartoitus inhimillisen pääoman 

arvomittariksi voidaan heti ensi silmäyksellä todeta eri osaamisten väliset heilahtelut 

arvoasteikkomatriisissa. Inhimillisen pääoman indikaattori (IPO IND) on luotu 
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suhteuttamaan nimettyä osaamisen arvonmuodostusta verrattuna muihin esitettyihin 

osaamisiin. IPO-indeksi antaa myös selkeän viestin johtamisen näkökulmasta mahdollisia 

jatkotoimenpiteitä varten. 

0,1 – 0,5 indikoi inhimillisen pääoman arvon ylittävän liiketoiminnan asettaman 

tavoitetason. Liiketoiminnalla on tällöin mahdollisuus joko ryhtyä tutkimaan resurssien 

siirtoa muiden toimialojen alle tai tarkastella mahdollisuutta ryhtyä muihin resursseja 

tehostaviin tuotannollisiin toimiin. 

0,5 – 1,0 indikoi optimaalista inhimillisen pääoman arvoa suhteutettuna liiketoiminnan 

asettamiin tavoitteisiin. Liiketoiminta voi ryhtyä kehittämistoimenpiteisiin arvon 

kasvattamiseksi tai tutkia mahdollisuutta siirtää resursseja muiden toimialojen alle 

harkitusti. 

1,0 – 2,0 indikoi alitusta inhimillisen pääoman arvolle suhteutettuna liiketoiminnan antamiin 

tavoitteisiin. Liiketoiminnan tulisi ryhtyä selvitystyöhön osaamisen kasvattamiseksi tai 

lisäresurssien hankkimiseksi. 

2,0 – 3,0 indikoi heikkoa inhimillisen pääoman arvoa suhteutettuna liiketoiminnan antamiin 

tavoitteisiin. Liiketoiminnan tulisi ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin osaamisen arvon 

kasvattamiseksi, mahdollisten resurssien lisäämiseksi sekä selvittää mahdollisuutta ulkoa 

hankitun osaamisen tuottamiseksi organisaatioon. 

3,0 – 4,0 indikoi kriittistä inhimillisen pääoman arvon alhaista arvoa suhteutettuna 

liiketoiminnan antamiin tavoitteisiin. Liiketoiminnan tulisi ryhtyä välittömiin toimiin 

hankkiakseen ulkopuolelta arvokkaita lisäresursseja. Samalla tulisi tarkastella tarvetta 

tuotannollisiin resurssien tehostamistoimenpiteisiin. 

Tulee kuitenkin huomioida että, IPO-indikaattori toimii vain ennakoivana signaalina 

inhimillisen pääoman arvottamisen johtamisnäkymässä. Saatuja tuloksia tulee tarkkaan 

analysoida, ennen kuin ryhdytään nopeisiin korjaustoimiin mihin suuntaan tahansa. 

Kohdeyrityksen tapauksessa liikkeenjohdolla on käytössään henkilötasolle ulottuvaa 

inhimillisen pääoman arvottamisen tietoa, jota tulisi ensisijaisesti tutkia ja analysoida. 

Kuten edellä mainittiin, tulee passiivinen osaamisresurssi (POR) tutkia huolellisesti, ennen 

kuin aloitetaan merkittäviä organisaation ulkopuolelle tapahtuvia rekrytointeja. 
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Inhimillisen pääoman arvottamisen matriisin toimivuudesta ja soveltuvuudesta voidaan 

nostaa esille kaksi toimialaa, b ja g. Molemmat toimialat ovat saaneet mallinnuksessa 

strategisen toimialan statuksen, jolloin strategiakerroin on 100 ja sitä seuraa IPO-pisteytys 

5, siis korkeimmat mahdolliset suhdearvot. Toimiala b saa IPO-indikaattoriksi 0,833, joka 

indikoi optimaalista inhimillisen pääoman suhteutettua arvoa. Kyseessä on kasvutoimiala, 

jonka kehitys on ollut merkittävää viimeisen 12 kuukauden aikana. Voidaan todeta, että 

IPO-indikaattorin lukema osoittaa tässä kohtaa todellisuutta. Toimiala g on myös nimetty 

kasvutoimialaksi ja saanut strategiakertoimekseen 100. Kyseisen toimialan kasvu on 

kuitenkin jäänyt viimeisen 12 kuukauden aikana merkittävästi jälkeen tavoitteistaan. 

Voidaan siis todeta että IPO-indikaattori toimii tässäkin tapauksessa oikeansuuntaisesti. 

Heikkoa inhimillisen pääoman arvoa indikoidaan toimialalle f. Kyseessä on kehittyvä 

toimiala, jolle on annettu strategiakertoimeksi 75. Viimeisen 12 kuukauden aikana toimiala 

on jäänyt hieman jälkeen kasvutavoitteistaan, jolloin IPO-indikaattorin tuottamaa lukemaa 

voidaan pitää oikeansuuntaisena. 

Ylitystä inhimillisen pääoman arvossa suhteutettuna liiketoiminnan antamalle 

strategiamerkitykselle saadaan toimialoille a ja c. Molemmat ovat kivijalkatoimialoja ja 

saavat strategiakertoimeksi 50. Todellisuudessa toimiala a tuottaa merkittävän osan 

kohdeyrityksen liikevaihdoista ja sen 12 kuukauden kehitys on ollut maltillista, mutta 

toimiala on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Toimialalla c on myös merkittävä rooli 

kohdeyrityksen liiketoiminnassa. Se on kuitenkin hieman ylittänyt sille asetetut tavoitteet 

kuluneen 12 kuukauden aikana. Molemmissa tapauksissa IPO-indikaattori viestittää 

inhimillisen pääoman arvon suhteellista ylitystä, mikä on jälleen esimerkki indikaattorin 

kyvystä viitoittaa oikeansuuntaista indikaattoria liiketoiminnalle. Molempien toimialojen 

kohdalla voidaan melkoisella varmuudella ja vailla välittömiä riskejä siirtää hallitusti  

osaamisresursseja niitä kipeästi kaipaaville toimialoille. 

Koko toimialaosaamisen IPO-indikaattoriksi saatiin 0,8874, mikä viestii optimaalisesta 

inhimillisen pääoman arvosta suhteutettuna liiketoiminnan strategiavalintoihin. 

Kohdeyrityksen liiketoiminta on ollut hyvällä ja vahvalla kehityssuunnalla, joten saatua 

tulosta voidaan pitää vähintäänkin oikeansuuntaisena. 

Esimerkkitapaukset osoittavat selvästi että kohdeyritykselle luodussa inhimillisen pääoman 

arvottamisen mallissa tuotettu indikaattori toimii ja osoittautuu varsin tarkaksi mittariksi 

kuvaamaan toimialan osaamisen tilaa. 
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Kohdeyrityksen toimihenkilöt saivat antaa itse arvion kiinnostuksestaan 

toimialaorganisaatiossa oleviin työtehtäviin. Tästä kyselystä tuotettiin vaihtotaulukolla 

prosessiosaamisen arvomatriisi, taulukko 13, jonka tuloksia seuraavaksi ryhdytään 

tutkimaan. 

OSAAMINEN 

strategia 
kerroin 

IPO piste IPO arviointi 
IPO 

normi 
IPO 

value 
IPO IND 

Asiakkuus 50 3 1,96 150 294 0,51 
Resursointi 75 4 1,47 300 441 0,68 
Rekrytointi 50 3 1,82 150 273 0,55 
Työsuhde 75 4 1,16 300 348 0,86 
Työterveys 50 3 0,33 150 50 3 
Miehittäminen 50 4 1,05 200 210 0,95 
Myynti (päällikkö) 75 5 1,89 375 709 0,53 
TA päällikkö 50 3 1,95 150 293 0,51 
Palvelu (päällikkö) 50 3 1,51 150 227 0,66 
Ulkoistus 100 5 1,05 500 527 0,95 
EXE rekrytointi 100 5 0,64 500 321 1,56 

    
2925 3692 0,79 

0,3-0,5 IPO arvo ylitys osaaminen helposti korvattavaa + siirrettävissä 
0,5-1,0 IPO arvo optimi osaamista riittävästi 
1,0-2,0 IPO arvo alitus osaamista täydennettävä 
2,0-3,0 IPO arvo heikko osaamista täydennettävä + hankittava lisää 
3,0-4,0 IPO arvo kriittinen osaamista hankittava lisää 
 

Taulukko 13. Kohdeyrityksen prosessiosaamisen inhimillisen pääoman arvottamisen 

matriisi. 

 

Prosessiosaamisen strategiakertoimet ovat suuntaa antavia eivätkä suoraan edusta 

liiketoiminnan ajankohtaisen strategialinjauksen mukaista arvostusta. Ne ovat kuitenkin 

riittävän oikeansisältöisiä jotta IPO-indikaattorin lukuja voidaan analysoida ja suhteuttaa 

todelliseen operatiiviseen liiketoimintaan. 

Alhaista inhimillisen pääoman arvoa suhteutettuna liiketoiminnan antamiin tavoitteisiin 

indikoidaan työterveysosaamisen osalta, jonka IPO-indikaattoriksi saadaan 3. Johtamisen 

indikaattorina tämä viittaa suoraan nopeisiin toimenpiteisiin, joilla osaamista tulee hankkia 
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kohdeyrityksen organisaation ulkopuolelta. Piilotetun osaamisresurssin (POR) arvo 1,79 

viittaa osaamista olevan organisaation sisällä mutta tarkempi tarkastelu osoittaa, että 

korkein annettu itsearvio on 3, arvoasteikon ollessa 1-4. Todellisuudessa kyseistä 

osaamista hankittiin ulkopuolelta alkuvuodesta 2014 organisaation palvelukseen. IPO-

indikaattorin antamaa suuntausta voidaan pitää vähintäänkin oikeana.  

Heikkoa inhimillisen pääoman arvoa suhteutettuna liiketoiminnan antamiin tavoitteisiin 

indikoi ulkoistusosaaminen. Tässäkin tapauksessa piilotetun inhimillisen resurssin (POR) 

arvo 1,59 on suhteellisen matala, ja tarkempi tutkiminen antaa korkeimmaksi 

itsearviointiarvosanaksi 3. Tämä viittaa hyvään osaamiseen mutta ei korkeaan, jota 

indikoisi arvo 4. Organisaatiota on vuoden 2014 alusta vahvistettu yhdellä sisäisellä 

siirrolla ja kahdella ulkopuolisella rekrytoinnilla. IPO-indeksi osoittautuu tässäkin kohtaa 

varsin tarkaksi indikaattoriksi liiketoiminnalle. 

Optimaalista inhimillisen pääoman suhteutettua arvoa indikoidaan resursointi-, työsuhde-, 

miehittämien ja palveluosaamiselle. Strategiakertoimet vaihtelevat välillä 50 ja 75, ja 

osaamisia voidaan pitää liiketoiminnan operatiivisesta näkökulmasta kivijalkaosaamisena, 

mitä ilman liiketoimintaa ei voitaisi nykyisessä mittakaavassa pyörittää. IPO-indeksin 

viitoittamaa suuntaa voidaan pitää oikeana. Rekrytointeja näihin tehtäviin tehdään 

pääsääntöisesti vain liiketoiminnan kasvaessa. 

Liiketoiminnan asettamien arvojen ylittävää inhimillisen pääoman arvoa kuvataan 

asiakkuus-, rekrytointi-, myynti ja toimialapäällikköosaamisille. Näitä osaamisia voidaan 

pähkinänkuoressa pitää liiketoiminnan kasvattamisen ja kehityksen kannalta tärkeinä, joille 

myyntiosaamista lukuun ottamatta on annettu strategiakertoimeksi 50. IPO-indikaattorin 

antamaa lukua voidaan näiden osaamisten osalta pitää varsin oikeansuuntaisena. Tätä 

tukee vielä kohdeyrityksen vahva kasvustrategia, jossa edellä mainittuihin resursseihin on 

suunnattu voimavaroja. 

Kohdeyrityksen prosessiosaamisen inhimillisen pääoman arvon IPO-indikaattoriksi 

saadaan 0,79, joka kertoo optimaalisesta inhimillisen pääoman arvosta suhteutettuna 

liiketoiminnan valitsemaan strategiaan. IPO-arvoa voidaan pitää varsin oikeansuuntaisena, 

kun huomioidaan kasvussa oleva liiketoiminta ja ennakoituun kasvuun perustuva 

resursoinnin suunnittelu, joka mahdollistaa lisärekrytoinnit vasta kun liiketoiminnan 

kasvuindikaattorit on tunnistettu. 
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8.3 Arvottamisen matriisin validiteetti 

Inhimillisen pääoman indikaattoriluku, IPO-indikaattori, muodostui toimihenkilön omasta 

arvioinnista, motivaatioarvosta sekä lähimmän esimiehen vertaisarviosta. Suhdeluvun 

validiteettia voidaan arvioida vertaamalla prosessiosaamisen asiakkuusosaamisesta 

saatuun IPO arvoon 2,72, joka indikoi ylitystä, ja toimihenkilöille asetettuihin 

henkilökohtaisten myyntitavoitteiden toteutumiseen. Yhdelletoista (11) 

neljästäkymmenestäkuudesta (46) oli asetettu henkilökohtainen myyntitavoite. Vertaamalla 

tämän kohdejoukon myyntitavoiteindeksiä ajanjaksolla tammi-elokuu 2014 saadaan aikaan 

vertailumatriisi, taulukko 14, jonka pohjalta voidaan tehdä johtopäätöksiä IPO-arvon 

validiteetista. 

Tavoiteindeksi on laskettu myyjän henkilökohtaisen myyntitavoitteen suhteella ajanjaksolla 

aikaansaatuun myyntivolyymiin, esimerkiksi tavoite 100 000€ ja toteuma125 000€ antaa 

indeksiksi 1,25. 

Oletukseksi korkeasta validiteetista IPO-arvolle on otettu tavoiteindeksiluku 0,9, joka 

indikoi myyjän päässeen 90% myyntitavoitteeseensa ajanjaksolla. Matalaksi oletetaan 

tavoiteindeksiluku 0,80 ja sitä alempi, joka indikoi myyjän päässeen 80% tai sitä 

alhaisempaan toteumaan verrattuna tavoitteeseen. 9 toimihenkilöä 11;stä oli päässyt 

tämän rajan piiriin. Vastaavasti vertaamalla myyjille laskettua IPO-arvoa voidaan 

matriisista, kuva 35, todeta, että 46% saa erittäin korkean korrelaation tavoiteindeksin ja 

IPO-arvon välille. Erittäin korkean tai korkean korrelaation saavuttaa 64 %, ja edellä 

mainittujen lisäksi vahvan korrelaation kattaa 82 % tutkituista. 

Vastaavasti matalan korrelaatioarvon saa 18 %:n osuus tutkituista, kaksi kohdehenkilöä 

joilla toisella on korkea tavoiteindeksiluku 1,09 mutta matala IPO.arvo 1,3, joka muodostui 

alhaisesta motivaatio arvosta. Toisen alhaisen korrelaation syyksi voidaan taas osoittaa 

alhainen tavoiteindeksi 0,80 IPO-arvon ollessa korkein mahdollinen 4.  

Vertailumatriisi osoittaa miten alhainen IPO-arvo korreloi vahvasti myös kohderyhmän 

alhaisimman tavoiteindeksiluvun suhteen. IPO-arvolla 0 ja tavoiteindeksiluvulla 0,56 

aikaansaadaan korkea korrelaatio, joka indikoi heikkoa suorittamista. Tätä tukee myös 

selittävä tekijä, motivaatioarvo 0, jonka toimihenkilö omaehtoisesti on 

prosessiosaamiselleen antanut. Oma-arvio prosessiosaamisesta on myös toiseksi 
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alhaisin, esimiehen arvostelukykyä voisi kyseenalaistaa korkeasta vertaisarviosta. 

Muistettava on kuitenkin, että esimiehellä ei ole ollut mahdollisuutta tutkia toimihenkilön 

oma-arviota ja motivaatioarvoa vertaisarvioinnissaan.  

Kokonaisuudessaan vertailumatriisi osoittaa, että asiakasosaamisen IPO-arvo on validi ja 

menetelmänä tuottaa oikeansuuntaista inhimillisen pääoman arvoa. Huomioitavaa on 

myös havainnoida motivaation keskeinen merkitys IPO-arvon ja tavoiteindeksiluvun 

korrelaatiossa. Vain yksi kohdejoukon 11 jäsenestä ylitti myyntitavoitteensa alhaisella 

motivaatioarvolla.  

Toimi 
henkilö 

tavoite ind IPO arvo Osaaminen Motivaatio esimies Selittävä tekijä 

6 1,89 4,0 4 1 1   
2 1,54 4,0 4 1 1   

24 1,49 3,0 3 1 1   
55 1,16 2,6 4 1 2 esimies arvio 2 
8 1,09 1,3 4 3 1 motivaatio 3 

58 1,06 4,0 4 1 1   
73 0,94 2,6 4 2 1 motivaatio 2 
51 0,94 4,0 4 1 1   

100 0,91   4 1   esimies arvio puuttuu 
1 0,80 4,0 4 1 1   

114 0,56 0,0 2 0 1 motivaatio 0 

 
Validiteetti 

     eriomainen 5/11 46 % 46 % 
  korkea 2/11 18 % 64 % 
  vahva 2/11 18 % 82 % 
  matala 2/11 18 % 

  

Taulukko 14. IPO-arvon validiteetin arviointimatriisi asiakkuusosaamiselle 

 

Henkilöstöpalveluyritykselle luodun inhimillisen pääoman arvottamisen mallin 

tarkoituksena oli tuottaa osaamiskartoituksen tulosten pohjalta liiketoiminnalle 

johtamisnäkymä, joka mahdollistaisi nopean ja helposti koottavan työkalun inhimillisen 

pääoman tutkimiseksi organisaatiossa. Työkalun tulisi kyetä nykytilan raportoinnin lisäksi 

toimimaan myös skenaarionäkymänä liiketoiminnan kasvu- ja sopeutusvaiheissa. Edellä 

kuvatuista toimialaosaamisen ja prosessiosaamisen arvottamisen analyyseistä käy 
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selvästi ilmi, että malli kykenee tuottamaan vähintäänkin oikeansuuntaisia signaaleja 

liiketoiminnan suuntaan jatkotoimenpiteitä varten. Mallin tuottaman keskeisen 

informaation, inhimillisen pääoman arvon indikaattorin, IPO-indikaattorin, tulokset ovat 

suuntaa-antavia eivätkä yksin kykene tuottamaan yksiselitteistä kehotusta toimintaan. IPO- 

indikaattori kykenee kuitenkin välittämään oikeansuuntaista signaalia liikkeenjohdolle, 

jonka tehtävänä tulee olla tarkempi inhimillisen pääoman arvottamisen aineiston 

analysointi, esimerkiksi tarkastella ensisijaisesti piilotetun resurssin, (POR) arvon lukuja. 

Alhaista tai kriittistä IPO indikaattorin lukua tuottaessaan mallin informaatio mahdollistaa 

liiketoiminnalle kehotuksen ryhtyä toimenpiteisiin inhimillisen pääoman arvon 

kohottamiseksi organisaatiossa. Prosessia voisi havainnollistaa alla olevan mallin, kuva 

22, mukaisena tekemisenä. 

 

Kuva 22. Prosessikuvaus kriittisen alhaisen osaamisarvon korjaustoimenpiteestä 

 

Tilanteessa, jossa IPO indikaattori näyttää liiketoiminnan strategiavalintoihin suhteutettua 

inhimillisen pääoman arvon ylitystä, on liiketoiminnalla valittavissa esimerkiksi seuraavia 

vaihtoehtoisia toimenpiteiden suuntia. Kuva 23, pyrkii havainnollistamaan prosessin siten, 

että korkea IPO-arvo itsellään aktivoi tekemistä. Tässä tapauksessa liiketoiminnan tulee 

optimoida inhimillinen pääomansa suorittamalla selvitystä resurssien siirron 

mahdollisuuksista tai aloittamalla tilanteen vaatimia sopeuttamistoimia. 
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Kuva 23. Prosessikuvaus suhteutetun osaamisarvon ylittävän resurssin optimoimiseksi 

 

Ensisijaisesti tulee selvittää mahdollisuus resurssien siirtämiseksi organisaatiossa niihin 

kohtiin, joissa IPO indeksi näyttää optimaalista tasoa alhaisempaa tunnuslukua. Resurssin 

siirto ei itsessään mahdollisesti nosta inhimillisen pääoman arvoa organisaation osassa, 

vaan vaatii toimenpiteinä esimerkiksi työtehtäviin perehdyttämistä, opastusta ja ohjausta. 

Sopeuttamistoimien ei tulisi yksisuuntaisesti kohdistua resursseja vähentäviin toimiin, vaan 

niiden tulisi ensisijaisesti kohdistua mahdollisiin panostuksiin ja investointeihin muilla 

toimialoilla tai prosessiosaamisen alueilla. Vasta huolellisen perehtymisen jälkeen tulisi 

suunnitella mahdollisia organisaation resursseja vähentäviin toimenpiteisiin, irtisanomisiin 

tai lomautuksiin. 

IPO-indeksin hyödyntäminen suhdannemuutoksien tai tuotannollistaloudellisten tekijöiden 

vaikutuksesta mahdollistaa tiedolla johtamisen kautta tapahtuvan resurssien 

sopeuttamistoimien käynnistämisen. Tällöin resurssien lisääminen tai vähentäminen 

organisaatiossa perustuu aina tutkittuun tietoon ja inhimillisen pääoman arvon huomioon 

ottamiseen.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä osiossa vastataan tutkimuskysymyksiin ja käsitellään kriittisesti mallin toimivuutta 

kohdeyrityksen inhimillisen pääoman arvottamiseksi. Esitetään korjaustoimenpiteitä ja 

mahdollisia lisäyksiä arvonmäärityksen validiteetin ja reliabiliteetin parantamiseksi. Lisäksi 

arvioidaan, miten aikaansaadut tutkimustulokset ja havainnot vastaavat tavoitteisiin ja 

hypoteeseihin ja sitä onko edellä esitetystä mallista alustavaksi inhimillisen pääoman 

hallinnan ja raportoinnin ohjelmistomäärityksen pohjaksi. Arviot mallin toimivuudesta sekä 

kehityskohdista perustuvat kohdeyrityksen henkilöstöjohtajan ja henkilöstöpäällikön 

haastatteluun. 

Tämän tutkimustyön tarkoituksena oli tutkia, miten inhimillisen pääoman arvottaminen 

suoritetaan henkilöstöpalveluyrityksessä. Sen päätutkimuskysymys kuului, miten 

inhimillistä pääomaa voidaan mitata, arvottaa ja hallita. Tutkimuskysymykseen haettiin 

vastausta ensin aikaisemmasta tutkimustyöstä ja erilaisia inhimillisen pääoman 

arviointimenetelmiä esittelemällä sekä niitä keskenään vertailemalla. Inhimillisen pääoman 

mittaamiseen löydettiin useita erilaisia malleja ja menetelmiä. Niistä yksikään ei suoraan 

soveltunut mittaamiseen, joten tutkimusaineistoksi muodostui kohdeyrityksessä suoritettu 

osaamiskartoituksen selvitystyö. Inhimillisen pääoman arvottamista tutkittiin useiden 

tutkijoiden näkemysten kautta ja päädyttiin tutkimusaineistosta luotuun malliin, jossa 

liiketoiminnan valitsema strategia määritteli arvottamisen suuntaviivat. Luotiin arvomatriisi, 

jossa esiintyivät strategiakerroin, inhimillisen pääoman pisteytys (IPO-piste) sekä 

indikaattoriarvo, jota käytettiin vertailun suhdelukuna. Inhimillisen pääoman hallintaan 

haettiin vastausta sekä aikaisemmasta tutkimustyöstä että inhimillisen pääoman 

arvottamisen menetelmistä. Hallintaa varten luotiin analysointimatriisi, josta voitiin helposti 

ja ymmärrettävästi päätellä inhimillisen pääoman arvo eri liiketoiminnoissa ja 

prosessiosaamisissa. Kokonaisuudessaan päätutkimuskysymykselle löydettiin vastaukset 

inhimillisen pääoman arvomatriisissa, jossa mittaamisen tulokset, arvottaminen ja hallinta 

yhdistettiin. 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys asetettiin; miten inhimillistä pääomaa voidaan johtaa. 

Kysymykseen haettiin vastausta inhimillisen pääoman arvottamisen ja mittaamisen 

perusteisiin liittyvistä tutkimuksista ja siihen vaikuttavista haasteista sekä ongelmista. 

Raportointi katsottiin keskeisenä johtamisen elementtinä ja luotiin katsaus inhimillisen 
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pääoman raportoinnin ulottuvuuksille yritys- ja valtiotasolle. Lopuksi esitettiin näkemys 

inhimillisen pääoman raportoinnin tulevaisuudesta. Tutkimustyössä esitettiin 

prosessikuvaus, kuva 2, jolla pyrittiin kuvaamaan inhimillisen pääoman johtamisen 

merkitystä liiketoiminnalle. Lopputuloksena esitettiin että inhimillisen pääoman sisältö ja 

syklisyys tulee yritystasolla ensin kuvata ja mallintaa, ennen kuin sitä voidaan alkaa johtaa. 

Toinen alatutkimuskysymys haki vastausta siihen, miten tuottaa 

henkilöstöpalveluyritykselle toimiva inhimillisen pääoman malli. Tutkimuskysymys saa 

vastauksensa arvottamisen matriisista ja siihen luoduista IPO-pisteytyksen ja arvioinnin 

mekanismeista. Piilotetun osaamisresurssin arvo, POR, oli yksi tutkimustyön 

merkittävimmistä löydöistä. Mallin toimivuus perustuu helppoon koontiin, mittaamiseen, 

arvottamiseen, hallintaan ja johtopäätösten tekoon. Alatutkimuskysymys saa vastauksen 

myös siitä, miten nopeasti ja helposti voidaan vastaava tutkimus tehdä uudestaan samalla 

arvottamisen mallilla. Tähän saatiin vastaus haastattelemalla kohdeyrityksen 

henkilöstöosaston vastuullisia tahoja, henkilöstöpäällikköä ja johtajaa, joiden 

näkemyksessä todettiin mallin soveltuvan helposti kohdeyrityksen käyttöön ilman 

merkittäviä käyttöönottokuluja tai resursseja (Sk, 2014) 

 

9.1 Inhimillisen pääoman arvomatriisin toimivuus käytännössä 

Suoritetussa haastattelussa (Sk, 2014) pyydettiin kohdeorganisaation henkilöstöjohtajalta 

ja päälliköltä näkemystä mallin toimivuudesta ja soveltuvuudesta kohdeyrityksen käyttöön. 

Molemmat haastateltavat olivat yksimielisiä esitetyn mallin soveltuvuudesta jatkossa 

suoritettavan osaamiskartoituksen analyysityökaluksi, jolla määritettäisiin kohdeyrityksen 

inhimillisen pääoman arvo. Mallin tuottamien tulosten katsottiin hyvin vastaavan ja 

korreloivan HR- osaston käytössä olevaa tietoa mutta samalla luoden siihen syvempää 

näkökulmaa. Mallin toimivuuden testaaminen uudella suoritetulla osaamiskartoituksen 

tuloksilla nähtiin äärimmäisen mielenkiintoisena ja mahdollisena lähtölaskelmana 

inhimillisen pääoman arvottamisen pilotoimiseksi kohdeyrityksen ulkopuolella.  

Sisällön osalta nostettiin keskeisenä esille strategiakerroin ja sen vaikutus vertailuluvun 

tuottamiseksi inhimillisen pääoman arvottamisen tunnusluvulle. Piilotetun osaamisen 

resurssin arvoindeksi, POR-arvo, katsottiin myös tärkeäksi osoittamaan organisaation 

sisällä olevien osaamisalueiden kartoittamiseen. 
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9.2 Parannuksia ja korjaustoimenpiteitä 

Keskeisenä kehityskohteena mallille nähtiin inhimillisen pääoman ylitys- ja alitusarvojen 

tuottaminen konkreettiseksi resurssiluvuksi, esimerkiksi henkilöiksi tai henkilötyövuosiksi 

(Sk, 2014). HR- osaston näkemyksen mukaan mallin toimivuutta ja arvokkuutta korostaisi 

toiminnallisuus, jolla inhimillisen pääoman arvoindeksi laskettaisiin suoraan määräksi, jota 

voitaisiin käyttää johtamisen ja päätöksenteon pohjana jatkotoimenpiteille. Tämä yli- tai 

aliresurssiarvo toimisi suoraan indikaattorina rekrytointi- tai sopeuttamistarpeen 

allokoinnille. 

Toinen HR- osaston kannalta keskeinen kehitystoimenpide liittyy osaamiskartoituksen 

tulosten analysointiin. Vaikka osaamiskartoitus ei ole osa tuotettua inhimillisen pääoman 

arvottamisen mallia, katsottiin sen kuitenkin kokonaisuutena kuuluvan mallin 

viitekehykseen ja sitä kautta jatkokehityksen piiriin. Tulosten litterointi on keskeisessä 

roolissa mallin antamien arvojen tuottamisen kanssa. Ilman litterointia osaamiskartoituksen 

tulosten analysointi inhimillisen pääoman arvottamiseksi ei esitetyssä muodossa onnistu. 

Litterointi tulee saada kuitenkin automaattiseksi, koska käsin tehtävä työ mahdollistaa 

korkean virhemarginaalin. Lisäksi työ on aikaa vievää ja kuormittavaa. Tuotetussa 

arvomatriisissa käytettiin HR- osaston käsin tuottamaa litterointiaineistoa, ja inhimillisen 

pääoman arvot muodostuvat tästä aineistosta aikaansaaduksi. 

 

9.3 Miten onnistuttiin vastaamaa tutkimustyön tavoitteisiin? 

Aikaisemmassa osiossa käsiteltiin yksityiskohtaisesti tutkimuskysymyksiin vastaamista. 

Päätutkimuskysymys sai vastauksensa esitettyjen inhimillisen pääoman mittaamisen ja 

arvottamisen mallien kautta. Alatutkimuskysymyksiin tuotettiin vastaukset aikaisemman 

tutkimustyön ja luodun inhimillisen pääoman arvottamisen matriisin kautta. 

Työn tavoitteisiin päästiin alkuun tutkimalla inhimillistä pääomaa sen eri ulottuvuuksista ja 

lopuksi tuottamalla osaamiskartoituksen tuloksiin perustuva inhimillisen pääoman 

arvottamisen malli. 

Esitetyistä malleista yksikään ei suoraan sopinut kohdeyrityksen tarpeisiin, vaan osaa 

niistä myötäillen ja osaa soveltaen tuotettiin räätälöity kokonaisuus. Alustavana ajatuksena 

siintänyt käsitys valmiin ja toimivan inhimillisen pääoman mallin olemassaolosta ei 
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toteutunut, eikä siitä teoriaosuudessakaan löytynyt konkreettista viitettä. Tutkimustyön 

lopputuloksen kannalta tämä oli lopulta positiivinen asia, koska lähtökohtaisesti jouduttiin 

tuottamaan kokonaan uusi malli. Samalla luotiin jotakin uutta ja ainutlaatuista, joka tieteen 

tekemisen maailmassa lienee tarkoituksenmukaista ja suotavaa. 

Tutkimustyön alussa tarkasteltiin mahdollisuutta luoda alustava määritys 

tietojärjestelmälle, jolla inhimillistä pääomaa arvotettaisiin, hallittaisiin ja johdettaisiin. 

Tämä määritys tuotetaan varsin yleisellä tasolla, ja jatkokehitys jätetään mahdollisen 

jatkotutkimuksen kautta tuotettavaksi. Seuraavassa kappaleessa pyritään käsittelemään 

tätä määritystyötä ylätasolla ja hyvin yksinkertaistettuna. 

9.4 Alustavaa määritystä inhimillisen pääoman arvottamisen tietojärjestelmälle 

Tietojärjestelmän rooli inhimillisen pääoman arvottamisessa on kaksijakoinen. Ensiksi sen 

tehtävä on tukea ja varmistaa tietosisältöä ja sen yhdistelmiä. Toiseksi tietojärjestelmän 

tulee tuottaa raportointia sekä dataa ja sitä kautta johtamisnäkymää inhimillisen pääoman 

johtamiseksi. Kuvassa 24, hahmotetaan ylätasolla tietojärjestelmän ulkoiset vaatimukset. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin inhimillisen pääoman arvottamiseksi kohdeorganisaatiossa 

tuotettua osaamiskartoituksen tuloksia. Tutkimuksessa kerätty data litteroitiin käsin 

muotoon, josta sitä oli helpompi analysoida. Tämä vaihe on kriittinen validin tietosisällön 

tuottamiseksi. Tietojärjestelmällä on tässä kohdin keskeinen rooli olla tukemassa ja 

tuottamassa yhdistettyä tietosisältöä oikeellisesti ja virheettömästi. Sama koskee myös 

jatkossa suoritettavaa inhimillisen pääoman analysointia. Prosessin reliabiliteetin tulee olla 

toistettaessa kiistaton oikean vertailupohjan säilyttämiskeksi. 

Sähköisiä tiedonkeruun ja kyselyihin erikoistuneita työkaluja on markkinoilla paljon. Ne 

ovat vuosien varrella kehittyneet valtavasti, ja ovat sekä tiedon keruun että 

käyttäjäystävällisyyden osalta mitattuina laadukkaita. Inhimillisen pääoman arvottamisen 

tietojärjestelmään ei tarvitse sisältyä omaa tiedonkeruusovellusta, vaan sen tulee voida 

analysoida luotettavasti ulkoisesta tietolähteestä, esimerkiksi kyselytutkimuksessa, 

kerättyä dataa. 

Tietojärjestelmän tulee tuottaa inhimillisen pääoman arvottamisen raportointia ja 

johtamisnäkymää. Järjestelmässä tulee voida asettaa yksilöidysti käyttäjäyrityksen 

strategian mukainen arvo inhimillisen pääoman elementeille. Tässä tutkimuksessa esitetty 

strategiakerroin sekä IPO-pisteytys tulee voida vapaasti määrittää, jotta aikaansaadaan 



84 
 

räätälöity, käyttäjäyrityksen kulttuuriin ja visioon soveltuva inhimillisen pääoman 

vertailuindeksi. Johtamisnäkymän tulee olla simulaatio tuotetusta inhimillisen pääoman 

arvoista, ja siinä tulee mahdollistaa myös aikaisempien tutkimustulosten vertailu 

pidemmän ajanjakson kehityksen havainnointia varten. Erilaiset rajaus- ja tietosisältöihin 

porautumismahdollisuudet tulee olla käytettävissä tarkemman analysoinnin tuottamiseksi. 

Saavutettujen tutkimustulosten raportointi tulee tuottaa sekä ”spread sheet”- muotoon 

perinteistä paperitulostusta varten että myös digitaalisessa muodossa siirrettäväksi muihin 

mahdollisiin raportointivälineisiin.  

Tietojärjestelmän käyttöliittymä olisi syytä tuottaa selainpohjaiseksi, jotta vältyttäisiin 

työasema-asennuksilta ja yhteen työvälineeseen, esimerkiksi tietokoneeseen, 

sitoutumiselta. Kaupallisessa mielessä inhimillisen pääoman tietojärjestelmää voisi 

jälleenmyydä SaaS (Software as a Service) palveluna, jolloin käyttäjäyrityksiä voitaisiin 

veloittaa käytön mukaan tai kiinteällä sopimusaikaan sidotulla lisenssimaksulla. Ohjelman 

tulisi sisältää myös avoimen lähdekoodin rajapinta mahdollistamaan tiedonsiirto muihin 

tieto- ja raportointivälineisiin. 

 

Kuva 24. Ylätason määritys inhimillisen pääoman arvottamisen tietojärjestelmälle 

 

 

 

 



85 
 

10 YHTEENVETO 

 

Tässä osiossa kootaan kokonaisnäkemys tutkimustyön aihekokonaisuudesta, 

teoriaosuudesta, inhimillisen pääoman arvottamisen mallista sekä jatkotoimenpiteistä. 

Lisäksi tarkastellaan mitä esitetyssä mallissa on uutta ja miten todennäköistä on mallin 

käyttöönotto sekä hyödyntäminen tulevaisuudessa. 

Inhimillisen pääoman arvottaminen on kuin seikkailu äärettömyydessä. Sillä ei tunnu 

olevan rajoja, ja sisältö sekä tulokset ovat vahvasti kontekstisidonnaisia. Tämä käy esille 

myös teoriaosuudessa, jossa toistuvasti tuodaan esille erilaisia näkemyksiä inhimillisen 

pääoman arvottamiseksi mutta samalla ei tuoteta konkreettista lopullista vastausta tai 

määritystä siihen miten aihetta tulee käsitellä. Ehkä juuri tämä suurpiirteisyys ja 

hahmoteltavuus tekevät aiheesta mielenkiintoisen ja lukitsevat aloittelevan tutkijan 

sisäänsä. Ulkoisesti kaikki näyttävät hakevan samoja vastauksia inhimillisen pääoman 

arvottamiseksi, reitti ja välineet vain eivät lopulta tunnu soveltuvan muokattavaksi 

standardeiksi. Yksittäisiä hyviä käytäntöjä ja havaintoja voidaan helposti nostaa esille ja 

niiden ympärille voidaan samalla muodostaa yhteisymmärrystä. Lopulta kuitenkin kysymys 

lienee inhimillisen pääoman arvottamisen käyttötarkoituksesta, mihin ja mitä tarkoitusta 

varten sitä tuotetaan. Tutkimustyö tuo esille kirjanpidollisen ja taloudellisen näkemyksen. 

Kuten todellisessa yritysympäristössä kirjanpidollinen näkemys on useasti tarkempi ja 

kohdistetumpi faktoihin kuin taloudellinen näkemys, jolla luodaan vapaampia suuntaviivoja 

ja vertailukohtia. Jos kirjanpidollinen näkemys inhimillisen pääoman arvottamiseksi tähtää 

taselaskelman muotoiseen arvottamiseen, on taloudellinen näkemys selkeämmin 

sisäiseen ja ulkoiseen sidosryhmätahoille tuotettuun näkymään suuntautuva. Tässä 

tutkimustyössä tuotettu inhimillisen pääoman arvottamisen malli on nimenomaan 

taloudellinen näkemys, sisäiselle ja ulkoiselle sidosryhmälle tarkoitettu.  

Sisäisesti malli palvelee henkilöstöresurssien kohdentamista optimaalisesti eri 

strategiavalintojen mukaan painotettuna. Inhimillisen pääoman yli- ja aliarvot toimivat 

indikaattorina liiketoiminnalle jatkotoimenpiteiden ja johtopäätösten perustaksi. Ne on 

tarkoitettu antamaan näkemystä siihen mihin organisaatiossa tulee panostaa ja mistä 

siirtää resursseja tuottavan ja tehokkaan tuotannon aikaansaattamiseksi.  
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Ulkoisesti inhimillisen pääoman arvottamisen malli soveltuu omistajaohjauksen ja 

hallitustyöskentelyn informaatiolähteeksi. Sen avulla voidaan tarkastella kehitystä sekä 

mahdollisesti tuottaa omistaja-arvoa korostavia ja kehittäviä toimenpiteitä. 

Inhimillisen pääoman arvottamisen hyödyntäminen on kuitenkin vahvasti kulttuuri- ja 

kiinnostuskysymys. Ohjaamalla tuotettua arvoa, sen kehitystä ja hallintamekanismeja 

vahvasti tuloksenteon yhteyteen voidaan inhimillisen pääoman arvottamisen mittaamista 

pitää kiinnostava, arvokkaana ja kilpailukykyä kehittävänä toimintona. 

Tutkimustyön tarkoituksena oli ollut tuottaa malli, jolla inhimillistä pääomaa voitaisiin 

yksinkertaisesti ja läpinäkyvästi arvottaa, hallita ja johtaa. Tuotettu arvomatriisi on 

lopputulos tästä työstä. Se on täysin räätälöity, ja sen validiteetti sekä reliabiliteetti on 

testattu ja todettu toimivaksi.  

Haastattelussa (Sk, 2014) annettu näkemys mallin soveltuvuudesta on merkittävä osoitus 

tutkimustyön onnistumisesta sille asetettuihin tavoitteisiin. Seuraava luonnollinen askel 

olisi tuottaa vastaava tutkimus kohdeyrityksen ulkopuolisessa ympäristössä ja analysoida, 

toimivatko samat elementit myös siinä.  

Samassa haastattelussa tuodaan esille vahva halu ja sisäinen tarve tuottaa pikaisesti uusi 

osaamiskartoitus sekä analysoida inhimillisen pääoman arvo tuotetun mallin avulla. Tätä 

voidaan pitää vahvana indikaattorina uskosta tuotetun mallin toimivuuteen ja 

käyttökelpoisuuteen.  

Tutkijan näkemys menee vielä pidemmälle. Mallin potentiaali tuottaa lisäarvoa 

kohdeyrityksen liiketoiminnoille on ilmeinen perustuen sen helppokäyttöisyyteen ja tulosten 

läpinäkyvyyteen ja sitä kautta soveltamiseen käytännössä. Mallin jatkokehitys ja osa-

alueiden parantaminen lienee kuitenkin syytä suorittaa ennen kaupallisen käyttöönoton 

suunnittelua.  Seuraavassa kappaleessa otetaan kantaa muutamaan elementtiin, jotka 

saattaisivat olla keskeisessä roolissa kohdeyrityksen ulkopuolisessa inhimillisen pääoman 

arvon tuottamisessa. 

 

10.1 Uusia osatekijöitä inhimillisen pääoman komponenteiksi 

Inhimillisen pääoman arvonmääritystä voidaan suorittaa käytännössä rajattoman 

monimutkaisesti ja laajasti. Yksinkertaisuus luo mallille toimivuuden ja jatkuvuuden, sekä 

helppotajuisuus mahdollistaa tulosten ymmärrettävyyden ja johtamisen käytäntöön. 
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Tarkastellaan kuitenkin muutamaa yleistä tekijää joita voitaisiin harkita mukaan mallin 

jatkokehittämiseksi: 

Työkokemus voitaisiin yleisesti olettaa olevan tekijä, joka syventää inhimillisen pääoman 

osa-alueen arvostusta. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan suoraan osoita tätä todeksi. 

Pierce Brown (1998) toteaa, että työkokemusvuodet eivät suoraan johda suurempaan 

tuottavuuteen. 

Toimihenkilön terveydentilalla on merkitystä tuottavuuteen (Johansson, 2005). Hänen 

näkemyksensä mukaan terve työntekijä on kaksi kertaa tehokkaampi kuin sairas. 

Terveydentila yhdistettynä hyvinvointiin on selkeä vaikutus työn tuottavuuteen ja 

tehokkuuteen (Roslender, 2000). 

Sukupuolella ei ole merkitystä työn tuottavuutta tarkasteltaessa  (Pierce-Brown, 1998). 

Miesten ei ole pystytty olevan tuottavampia kuin naiset, vaan motivaatio ja asenne ovat 

tässä suhteessa ratkaisevampia. 

Työsopimuksen muodolla on merkitystä yrityksen toiminnan vakauden ja kehityksen 

kannalta. Työsopimus luo sitoutumista ja velvoitetta toimihenkilön ja työnantajayrityksen 

välille (Theeke, 2005). 

Työntekijöiden keski-ikä, työkokemus ja ammattilaisten määrä on yhdistelmä, jota tulisi 

tarkastella (Sveiby, 2001). Muutenkin Intangible Asset Monitor tarjoaa yksittäisiä tekijöitä 

inhimillisen pääoman mittaamiseksi. Yksi näistä voisi olla aloittelijoiden suhde 

ammattilasiin, tai myynti per henkilö. 

Tulevaisuuteen suhteutettu odotusarvo on tekijä, joka voidaan liittää inhimillisen pääoman 

arvoon (Bukowittz, et al., 2004). Käytännössä tämä voisi tapahtua asettamalla 

toimihenkilöittäin tavoitetasoa inhimillisen pääoman arvoksi ja verrata sitä itsearvion ja 

esimiesarvion väliselle suhteelle. Tällöin saataisiin aikaan eräänlainen osaamiskohtainen 

kehityskerroin, jolla olisi vaikuta arvottamiselle. 

Kuten esitetystä havainnoista voidaan yleisesti huomioida, on mallin sisällön kehittämien 

mahdollista ja osin tarpeellistakin. Eräänlainen modulaarisuus eri komponenttien 

käyttöönotolle voisi olla hyödyllistä. Tällöin kohdeorganisaatio määrittelisi alkuun itse mitä 

osatekijöitä inhimillisen pääoman arvottamisen tulisi sisältää, ja arvottamisen tulos tukisi 

kohdeorganisaation kulttuuria ja käyttötarkoitusta kohdennetummin.  
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10.2 Mitä uutta löydettiin? 

Inhimillisen pääoman mallin arvonmääritys perustui osaamiskartoituksen tulosten 

analysoinnin kautta suoritettavalle matriisiesitykselle. Toimihenkilön oma-arvio, korotettuna 

motivaatiolla ja lähimmän esimiehen vertaisarviolla, antoi suhdeluvun jota painotettiin 

strategiakertoimen ja inhimillisen pääoman (IPO) pisteytyksen suhdeluvulla. Näin saatiin 

aikaan painotettu inhimillisen pääoman arvo jota vertaamalla inhimillisen pääoman 

normilukuun (IPO-normi = strategiakerroin x IPO-piste) tuotettiin indeksiarvo, jolla esitettiin 

inhimillisen pääoman arvon ylitystä tai alitusta suhteutettuna valittuun strategiaan.  

Uutena elementtinä inhimillisen pääoman arvottamiseksi tuotettiin strategiakerroin ja IPO-

pisteytyksen matriisi. Tätä matriisia hyödyntämällä tuotettiin vertailuluku, johon perustuen 

tuotettiin näkemys inhimillisen pääoman kohdistumisesta toimiala- ja prosessiosaamisen 

osa-alueilla.  

Merkittävä löytö oli myös osaamiskartoituksen tulosten analysoinnin yhteydessä tuotettu 

piilotetun osaamisen resurssiarvo, POR-arvo. Tämä arvo indikoi organisaatiossa piilevästä 

osaamisesta, jota toimihenkilöt ovat indikoineet itse arvioinnissaan mutta eivät ole 

antaneet sille motivaatioarviota, eikä lähin esimies ole myöskään osaamista tunnistanut. 

Piilotetun osaamisen resurssin tunnistaminen on merkittävä tieto organisaatiolle 

tilanteessa, jossa joudutaan tekemään päätöksiä resurssien uudelleenkohdistamiseksi tai 

sopeuttamiseksi. 

Verrattaessa esitettyjä neljäätoista inhimillisen pääoman mittaamiseen, arvottamiseen tai 

raportointiin soveltuvaa mallia, voidaan todeta että tällä tutkimustyöllä tuotetun 

arvottamisen matriisi erottuu tästä ryhmästä yksinkertaisuudellaan ja 

helppokäyttöisyydellään. Inhimillisen pääoman arvottaminen tulee olla dynaamista 

tekemistä. Sen ei tule tapahtua kertaluontoisesti, vaan jatkuvasti ja systemaattisesti. Jotta 

tämä olisi mahdollista, tulee käytettävissä olevan arvottamisen mallin olla helppokäyttöinen 

ja sen tulokset yleisesti ymmärrettäviä. Tuotettu malli osoittaa, että sen käyttäminen on 

yksinkertaista ja nopeaa. Riittää että suoritetaan vastaavanlaisesti tuotettu 

osaamiskartoitus, jonka tulokset saadaan analysoitua yhden työpäivän aikana. 

Kokonaisuudessaan tuotettu inhimillisen pääoman arvottamisen matriisi on työkalu, joka 

luo syvemmän näkökulman aiemmin tuotetun osaamiskartoitusten tuloksiin. Sen tulosten 
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avulla voi organisaatio hallitummin ja faktaan perustuen tehdä päätöksiä resurssien 

siirrosta ja kohdentamisesta valitun strategian mukaisiin toimintoihin. 

 

10.3 Mikä on tutkimuksen merkitys käytännölle? 

Keskeisenä käytännön esimerkkinä voidaan pitää organisaatiossa muodostuneen 

inhimillisen pääoman arvottamisen näkökulman tuottamista. Tämä informaatio on suoraan 

päätöksentekijöiden käytössä siten, että mahdollisten resurssien siirto ja 

sopeuttamistoimenpiteiden kokonaisvaltaiset vaikutukset ovat helposti simuloitavissa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että osaamista ei siirretä tai poisteta organisaatiosta ilman, 

että käytettävissä on faktaan perustuvaa informaatiota toimenpiteen vaikutuksesta 

liiketoimintojen suorituskykyyn.  

Tutkimustyön alussa esitettiin näkemys että liikkeenjohdon päätöksenteko perustuu osin 

tietämättömyyteen vapautettavien henkilöresurssien vaikutuksesta organisaation 

suorituskyvylle.  

Tutkimustyön kautta tuotettu inhimillisen pääoman malli on merkittävä askel kohti 

päätöksenteon kohdistamista organisaatiosta kerätyn informaation hyödyntämiselle. 

Faktaan ja vaikutusten simulointiin perustuva päätöksenteko on huomattava edistysaskel 

nykytilaan, jossa toimenpiteiden pitkän aikavälin vaikutukset jäävät huomioimatta. 

Merkittävää on myös itse inhimillisen pääoman viitekehyksen esille nostaminen. 

Inhimillinen pääoma ja sen arvon mittaaminen mahdollistaa oikein hyödynnettynä ja 

johdettuna kilpailuetua ja kykyä tuottavia tehokkuus- ja tuottavuuselementtejä yritykselle. 

Pitkäjänteisen ja strategisen inhimillisen pääoman arvon raportoinnin hyödyntäminen on 

nykyaikaisen ja dynaamisen organisaation tunnusmerkki. Yritysympäristössä, jossa 

organisaation henkilöstön osaaminen tuottaa lähes kaiken liiketoiminnon, on inhimillisen 

pääoman arvon seuraaminen lähtökohtaisesti tärkeää. Ilman konkreettisia malleja ja 

mittaamisen muotoja se jää kuitenkin hyvin pinnalliseksi. Tämän tutkimustyön kautta 

tuotetulla inhimillisen pääoman arvottamisen mallilla on konkreettinen rooli tietoisuuden 

lisäämisessä ja arvon hyödyntämisessä.  

Tutkijana voisin nähdä inhimillisen pääoman arvottamisen matriisin lähtölaukauksena 

uudelle liiketoiminnan muodolle, jolla tuotetaan lisäarvoa suhdeverkostossa toimiville 
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kumppaneille. Tulevaisuus näyttää, miten pitkälle nyt luotu malli ja sen mahdolliset 

kehitysaskeleet tätä näkemystä tukevat. 
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Liite 2 osaamiskartoitus: prosessiosaaminen 
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LIITE 3 Osaamiskartoituksen kyselylomake 
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LIITE 4 haastattelu  

 

Kohdeyrityksen henkilöstöjohtajan (TF)  ja henkilöstöpäällikön (SK) haastattelu maanantaina 6. lokakuuta 
kello 9.30 -10.00 Helsingissä. 

Paikalla haastattelija ja kohdeyrityksen HR osaston vetäjät. Haastateltaville on annettu tutkimustulokset 
etukäteen tutkittavaksi ja läpikäyty tuloksia suullisesti noin 30 minuutin ajan ennen haastattelua. 
Haastateltaville on annettu kysymykset etukäteen ja heillä on ollut mahdollisuus valmistautua vastauksiinsa. 

H = haastattelija 

TF = henkilöstöjohtaja 

SK = henkilöstöpäällikkö 

 

H miten inhimillisen pääoman mittaaminen, arvottaminen ja hallinnan malli soveltuu 
henkilöstöpalveluyrityksen käyttöön ? 

TF jutellaaks vaan mutta sitä mä vaan tossa mietin että noita kun tässä on näitä erilaisia 
strategiakertoimia porreja, osaamiskartoituksia  ja ipoja ja näin niin mun piti just laittaa 
paperille että mitä nää on mutta sit just kun me palattiin siihen että mitä se kysely on ollut niin 
sehän on ollut tosi yksinkertainen eli mitä osaamista meiltä on, mitä sä itte koet ja miten 
esimies kokee ja sehän on vaan mitä näkyy muille eiks niin ? J sittenhän täällä tapahtuu täällä 
taustalla tämä vähän niinku matemaattinen tutkistelu mutta sit se lopputulema oli mun 
mielestä niinkun aika yllättävänkin vakuuttava. Että se oli just sitä mitä me ollaan ittekin 
ajateltu et me tiedetään ja jos me saatais sieltä ulos vielä sit vähän että määrää, niin 
esimerkiksi me sanottais että me tarvitaan vaikka ”g”osaamista näin ja näin paljon jotta me 
pystyttäis niikun saamaan kasaan meidän strategiset tavoitteet, ja sit siinä olis viel niinku 
semmoinen viel lisä niinku … 

SK Ohjais vielä lisää valintoihin resurssoinnissa 

TF Niin, koska siinä tuli samalla se toinen, toi kakkoskysymys, eli miten tää malli niinku soveltuu 
inhimillisen pääoman johtamiseen, niin nythän me ollaan tunnistettu, me ollaan sanottu että 
just se että ”a” osaamista meillä on ihan tapissa eikä tarvi enää lisätä. toi malli osoittaa sen 
ihan selkeästi, ja tää voi olla niinku se johtamisen väline jolla me voidaan esittää vaikka tuolla 
jossain meidän joryssä, ja käydä läpi että tää on muuten näin, että miks me enää oikeesti 
palkataan palkataan lisää.. 

SK ja sit meille tulee seuraavia rekrytointitoimeksiantoja tai lupahakemuksia, niin peilataan niitä 
oikeesti tähän malliin mukaan et miksi me rekrytoidaan ”a”.ta uus kun voitais siirtää täältä 
sisältä ja ottaa se uus nyt ”g”toimialalle 

TF joo..niin kyllä 

SK Et tavallaan saatais se ohjaamaan se tulos, ja nyt kun se on tavallaan tällain purettu, niin 
oikeesti tarkastella niitä reksrytointivalintoja 

TF kyllä ! 

H Hyvä, toi on itse asiassa helkkarin hyvä huomio toi määrä, toihan indikaattori vaan antaa 
viitteen tarpeesta mutta se ei havainnollista kuinka paljon se tarve olis.. 

TF Koska siitä me saatais ihan mieletön johtamisen väline! Jos me pystyttäis sanomaan vaikka et 
vaje on tässä vaik olisko se kolme tyyppii.. jotta me pystyttäis ne vaikka rakentamisen luvut 
saamaan kasaan, mitä meidän tavoitteena on 

SK niin tavallaan silloin tästä oli jatkuva hyöty, niin silloin just semmoinen kerran vuodessa 
uusiminen et me pysyttäis koko ajan ajan tasalla siinä et mikä on se meidän niinku tarve 
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TF …nii, kyllä 

H Yks tarkentava kysymys tohon noin, kuinka usein se pitäis tehä se tota niin osaamiskartoitus, 
jotta se olis ajan tasalla ? 

TF mä mietin voisko se olla hyvä sit tehdä kun meillä päivitetään toi strategia nyt kuitenki taas 
tossa kesän päätteeks,tavallaan silloin me vähän tiedetään missä me mennään ja meillä voi 
olla uusia toimialoja ja tälläsiiki.. niin se pitäisi olla aika stabiili se kyselyalue mut sit niinku tää 
työterveys on hyvä, se on ihan uusi osaamisalue jota me lähettiin kartoittaa, niin tavallaa siinä 
vaiheessa aina kattoi solisko tää ajan tasalla 

SK joo ja tarkistaa strategiakertoimet ja muut.. 

TF joo, saadaan siihen päivitettyä… 

SK et me nähdään taas missä me mennään..sen osaamisen suhteen 

TF kyllä, sit sitä kautta me voitais saada tämmönen niinku resurssointi pläni, vähän niinku 
vahvempi, että niinku ajatellaan että meillä on nuppiluvut, eli paljon meillä on, niin sit me 
voidaan sanoa että ”X” on nyt tää ja se ei ainakaan kasva, vai onks se sitten niin että se 
vähenee.. niin meillä on aina semmoset, vähän niinku taustataulukot kun me niitä rekrytointi 
hyväksyntiin esimerkiksi tehdään, eli me nähtäis aina missä me mennään ja mikä on linja tän 
kanssa ja mennään suoraan, ja nythän noi tulokset on sitä mitä me ollaan puhuttu tuolla 
startegia palavereissa. Vai siten että meille tulis aina vähintään sellainen flägi päälle että 
hei..nyt me ollaan taas ottamassa rekryä lisää tohon ”X”.ään .. niin miks me tehään niin ? 

SK niin 

TF  niin, kyllä tällä sais niinku siihen näkyvyyttä ja sitä kautta tehokkuutta tähän resurssointiin 
paremmin 

SK ja kyllä tää tosissaan uskottavaa on niinku tää tulos 

TF niin, tulokset ! ne on kyllä juuri just silleen mitä ne meistäkin on 

H Mitä on ne elementit, jos ajattelee että nämä nyt annettaisiin hand over to HR..et tossa on 
teille inhimillisen pääoman arvottamisen työkalu, olkaa hyvä ja käyttäkää.. nii osaisitteko te 
käyttää sitä? 

TF no mä toivoisin että me osataan tehdä se kysely ja joku muu pyöräyttäis meille ne luvut, sit 
me voitais ana analysoida ne optimit ja sen jälkeen tehdä toimenpiteitä.. 

SK kyllä ! 

H että se olis ohjelma joka tekis sen duunin ? 

TF joo, se olis ohjelma.. 

SK joo, ohjelma hoitais en matemaattisen puolen… 

H ok, mut mitä te ootte nyt nähny ja mitä ootte kuullu niin onko ne elementit sellaisia että että ne 
olis oleellisia..en kysy onko ristiriitaisia vaan ovatko oleellisia.. 

TF ok, jos miettii vaikka et sulla on strategiakerroin ja se lähtee siitä et mitä meillä on yhtiöllä 
tärkeitä asioita niin se on niinku todella olennainen pohja lähteä tarkastelemaan , sit sulla on 
siinä se inhimillinen pääoma, sen osaamisen arvottaminen, niin tota motivaatio , mitä se 
esimies näkee ja omaarvio niin kyllä nää on sitä keskeistä . ihan keskeisiä elementtejä mun 
mielestä.ainakin, niinku se motivaatio mistä tossa puhuttiinkin, niin jos ei sitä oo niin ei paljon 
auta että sä osaat jotakin, jos sä et jaksa tehdä mitään, niin se on ihan tosi tärkee 

H Mitä se inhimillisen pääoman kerroin, IPO kerroin.. eli kun on se strategiakerroin jolla haettiin 
sitä totanoin strategista kulmaa.. niin sitten se inhimillisen pääoman kerroin jolla haetaan ehkä 
sitä sit niin prosessiosaamista ja sen arvottamista.. 
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TF et kyllä me ollaan aika siinä asian ytimessä mun mielestä että.. 

SK niin, kyllä tällä tavalla niin ainakin tuntuu että ku tulokset on purettu silleen , et ne on kyllä 
uskottavasti esitetty ja mä pystyn uskoon että ne on totta 

TF nii 

H sit kysyisin siitä , aa PORista..elikkä piilotetun osaamisen resurssista..jos me nyt ajatellaan 
näitä tulokisa ja me nähdään että missä meillä on se painotettu inhimillisen pääoman arvo 
joka tulee sieltä esimiehen antamasta arviosta , henkilön omasta arviosta ja motivaatiosta 
yhteenlaskettuna kertoimen kautta.. niin sit meille jää ne aineet, eli POR joka on sen henkilön 
puhtaasti itsensä antama näkemys siitä omasta osaamisestaan niin onko tämä POr arvo 
semmoinen että jos me lähdettäisiin ettimään vaikka uusia osaajia niin meidän 
organisaatiosta niin kääntyiskö HR.n katse sinne PORiin ? 

TF siis sanotaan vaikka että meille tulis joku iso ”Z” keissi.. joka on jotain sellaista epätyypillistä 
jota me ei olla tähän saakka olla vaikka tehty niin kylhän tää olis nimenomaan se et löytyyks 
meiltä tällaista osaamista. Itse asiassa meillähän on nyt sattumalta käynytkin niin että meillä 
on yksi tällainen ”Z” juttu niin me lähettiin kaivamaan onks meillä.. mut se oli sellainen et 
meillä ei ollut mitää järjestelmää ja ei mitään vaan me soiteltiin ja kyseltiin ja me sattumalta 
löydettiin sitä tiettyä erityisosaamista meidän omasta konsernista.niin täähän olis just siihen.. 

SK Niin ! 

TF Mut sitten on mielenkiintoista et mitä asioita siellä , niinku miten sen teknisesti toteuttaa kun 
jos siellä on sellaista mitä sä et enää kysy , et vaik just jotakin vaikka et voit sä kertoa siihen 
jotain muuta, niin miten sä saat sen niinku ikään kuin paketoitua ja todennettua kun joku voi 
sanoa sen yhden osaamisen toisella sanalla ja toinen toisella sanalla niin et onks kuitenkin 
meillä jotakin nää olis ne meidän strategiset osaamiset mitkä on tärkeitä ja tämän lisäksi olis 
vähän niinku sellainen kompetenssipuu .. eli joku kuiteski pohja ja malli siinä. Koska muuten 
se hyödynnettävyys vois olla vaikeeta.. 

H Sen POR arvon rooli on indikatiivinen rooli..mut jos me tunnistetaan vahvasti et meillä on tää 
painottamaton inhimillisen pääoman osaamisindeksi ja sitten meillä on painotettu.. ja jos nää 
on jotenkin ristiriidassa keskenään, niin me voidaan katsoa et mitä se henkilökunta niinku 
ittessään kertoo, et sitä osaamista siellä on.. niin silloin se on periaatteessa vertailuluku sille.. 

TF niin joo.. mut silloin se on vaan niitä nimettyjä osaamis juttuja, ei mitään muuta… 

H Juuri näin, liittyvät siihen osaamiskartoituksen kontekstiin..sitähän se vaan mittaa 

SK  mutta tavallaan se missä tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa, toi mihin TF viitta, ei ollu 
lomakkeessa otettuna hyvin hallintaan. Siellä kysyttiin avoimesti et mitä muuta sulla on mut 
sen analysointi ja hyödyntäminen .. koska sieltä voi tulla mitä tahansa esille.. mitä me 
saatetaan tulevaisuudessa tarvita. Miten me se saatais niinku esille.. niinku purettua. 

TF joo. koska sillon tosta PORista voisi tulla vielä arvokkaampi meille, jos se vika avoin kysymys 
olis jotenkin strukturoitu .. 

H kiitos, toi oli hyvä huomio toi.. 

H jos mennään eteenpäin, niin miten tämän mallin helppokäyttöisyyteen , toimivuuteen 
käyttöönotettavuteen ja tämmöseen jota äskenkin vähän jo sivuttiin 

SK jos mietitään sitä itse kyselyn toteutusta ja niinku henkilöstön ja esimiesten vastaamista niin 
mä luulen että se oli melko yksinkertaista, eli osaamiskartoitukseen vastaaminen itsessään oli 
yksinkertaista ja se oli yksinkertainen malli ja siihen oli helppo vastata ja esimiesten oli helppo 
antaa arvionsa kunhan tunsivat henkilöstönsä, mut sitte just äskenkin todettiin että sit kun 
saadaan nää niinku tulokset ja sitten tällainen samanlainen analysointi , niin siihen olis hyvä 
olla jokin ohjelma.. 
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TF musta olisi hyvä , et olisi riittävä niinku HR roolissa olla toteuttamassa kyselyä ja mietitään 
siihen se kompetenssi hierarkia  ja nää vielä..ja sit että me ollaan mukana analysoimassa niitä 
tuloksia eiks niin.. sit se muu tapahtuu jossain muualla (naurua..) , olisko aika hyvä 

SK olis ! 

TF mut sitten esimerkiksi se että se lisäarvo siinä että siellä oli se epäbalanssi siinä sen henkilön 
omassa arviossa ja esimiehen omassa arviossa .. niin ihan hirvee.. niin se on tosi tärkeetä 
tietoo..HR.lle, niin sit sä pystyt johtaa ja esimiestyötä tukee ja tällaista havaintoa tulee myös 
sieltä.. 

H olisko toi taas sellaista että sen järjestelmän tulisi osoittaa nää niinku poikeavuus ja riippuvuus 
suhteet , niin se pystyis tuomaan ne esiin.. et tässä on tosiaan hälyytys arvoja mitä löytyy ja 
sellaista.. 

TF joo 

H elikä löydettiin vahva järjestelmä tarpeen puoli taustalle, niinku tälle analysoinnin puolelle.. 

TF juuri, ja noi oli niinku hyviä noi taulukot, koska niissä tuli hyvin esille ja havaoinnollisesti jota 
noi värit tuki ja selkeet ja helppolukuiset 

SK joo, kyllä ! 

TF et tästä olis musta tosi mielenkiintoista tehdä vaikka konsernin johtoryhmälle vaikka oikeesti 
yhteenveto  ja tavallaan sitten on niinku todennettu mallilla et tähän tulee ne samat kuin m 
mitä meillä on, et mitä lisätään ja mitä vähennetään ja näin 

SK joo, ja sama palvelupuolen johtoryhmälle kans..esiteltäis niinku heillekin tämä sama tulos 

H sitten sellainen asia joka kiinnostaa, eli jos tehtäisiin samanlainen osaamiskartoitus nyt, ihan 
samoilla kysymyksillä ja muilla niin miten te luulette että ne tulokset olisivat erilaisia ? 

TF työterveys ei olisi enää punaisella..koska meillä on siihen palkattu henkilö 

SK ja se on ollut pohjana organisaation suunnittelulle , tää osaamiskartotus ja nythän sinne on 
tullut ihmisiä uusiin rooleihin ja ne on päässeet uudenlaisiin rooleihin elikkä se osaaminen on 
varmaankin lisääntynyt tietyissä rooleissa ja sitten tietysti näkyy sitten motivaatiossa  

TF siis toi olis ihan älyttömän hyvä, eli nythän olis ihan oikea aika tehdä uusi.. 

SK  kyllä, koska sitten meillä olis päivitetty ja kaikki.. 

TF saatais ne kertoimet uusiks ja vielä muuta 

SK joo, saatais tietää kuinka hyvin me ollaan uuden organisaation luonnissa onnistuttu , miten 
hyvin meidän henkilöstö on nyt niinku sijouttunut omissa tehtävissään 

TF joo, ja nyt se motivaatio on erityisen kiinnostava 

H  elikä, käytännössä jos mä summaan nyt yhteen niin se osaamisen , edelyttäen että tehdään 
uusi osaamiskartoitus samalla menetelmällä, eli laskettais tää inhimillisen pääoman arvo, 
teidän oletus on se että osaaminen on kasvussa kaikilla toimialoilla kun ihmiset on sijoitettu 
uudelleen.. 

SK  ei ihan,,, ollaan arvioitu itse, ja kuten tässä taulukossa f ja g toimiala,, niin meillä ei ole 
riittävästi osaamista siellä .. elikkä lähinnä se näyttää ollaanko menty yhtään siellä parempaan 
suuhtaan vai ollaanko me siellä vielä niinku heikossa asemassa.. 

TF mä luulen että se tulee todentaa sen että noi asiat oli silloin meillä tiedossa ja me ei olla 
välttämättä tehty niille juuri mitään..eiks niin, eli me ei olla hankittu lisää vaikka sitä ”g” 
toimialan osaamista tai me ei olla siirretty sitä ”a” osaamista.. 
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SK juuri nii, toimialaosaamisen suhteen 

H entäs motivaatio ?.. HR.n näkemys motivaatiosta  

SK sen pitäisi olla parantunut, pitäis olla näin että meillä on valtaosa motivoituneimpia nyt kun 
ovat okeilla paikoillan , mut silti nää toimialat jotka näkyy tässä niinku keltasella ja punaisella 
jossa meillä ei ole osaamista riittävästi.. niin silti niihin ei ole välttämättä tehty korjaavia 
toimenpiteitä.. ja sit kun puhutaan prosessiosaamisesta niin sillä puolella olettaisin että 
henkilöt ovat motivaation puolesta niinku aikalailla päässeet uudenlaisiin lukemiin. 

TF  sit kun ajatellaan että meillä on uusi ERPpi ja prosesseja on katsottu tarkempaa.. niin sekin 
on mielenkiintoista et miten ihmiset kokee sen, et tajuaako ne nyt asioita niin että en mä ole 
tässä niin guru tai sitten niin että tää on makeeta, olen ollut mukana luomassa ja nyt mä osaa 
tän paremmin, koska me ollaan nyt koskettu niihin prosesseihin eri tavalla kun tuolloin kun tää 
kysely tehtiin. 

SK joo, kyllä ! ja nyt ymmärretään paremmin mistä prosessista kautta roolista on kyse  

TF nyt olis ihan älyttömän mielenkiintoista tehdä nytte uudestaan . nyt vois vähän miettiä sitä tän 
palvelupuolen joryn kanssa.. 

SK se näyttäis nyt meille aika hyvin miten hyvin ollaan onnistuttu tässä.. 

TF kuinka nopeasti tän.. siis jos me tehtäis uusi tutkimus, saatais uudet tulokset tällä 

H jos aineisto saadaan litteroituna kuten tutkimuksessa, niin neljä tuntia.. 

TF mut tosi mielenkiintoista..nähdä se tässä numeroina, taulokkona 

SK  joo, ja hyvä huomata että se näyttää ainakin meidän tarpeisiin toimivalta .. 

H vielä yksi lisäkysymys, tuoko tämä malli jotain uutta näkymää jota ette aikaisemmin ole 
HR.ssa nähneet? 

TF kun katsoo tätä taulukkoa ja noita vihreen sävyjä niin  se tuo syvyyttä kun aiemmin meillä on 
olut pidä ja vähennä.. tai sillä lailla karkeempi toi näkymä niin tää tuo sitä tarkemmaks, sit jos 
me vielä päästäis joihinkin oikeisiin lukuihin vielä niin sit se olisi ihan selkeesti vielä lisää.. 

H eli jatkotutkimukselle jää tuottaa ne määrät joita tarvii lisätä tai laskea ? 

TF joo, just näin, mutta se ei välttämättä ole ihan helppo juttu.. 

H ok, päätetään haastattelu tähän. Kiitos. 
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LIITE 5. Toimihenkilösaate osaamiskartoituskyselyyn 

 

Arvoisa henkilöstöpalvelualan ammattilainen, 

  

”A” esitteli torstain henkilöstöinfoissa HePan uuden toimialaorganisaation ja sen mukaiset 
roolikuvaukset. Uusien roolikuvausten myötä tehtäviä selkeytetään ja näin eri rooleihin 
liittyvää erikoisosaamista on mahdollisuus kehittää syvemmäksi. 

  

Infossa luvattiin, että jokainen työntekijä pääse vastamaan osaamiskartoituskyselyyn, 
jossa: 

1) arvioidaan oma toimialaosaaminen ja minkä toimialojen parissa haluaisi työskennellä  
2) miten hyvin omasta mielestään hallitsee eri roolit ja mikä olisi mieluisin rooli. 

  

Sekä toimialoista että rooleista valitaan omalle top-listalle kolme vaihtoehtoa.  

Myös esimiehet arvioivat alaistensa toimialaosaamista sekä soveltuvimpia rooleja. 
Kyselyiden tulokset toimivat toimialaorganisaatioiden suunnittelun pohjana.  

  

Ensimmäisessä vaiheessa emme varmasti voi toteuttaa kaikkien ykkösvalintoja, mutta 
taltioimme kyselyn tulokset, ja kysely palvelee meitä myös jatkossa. Tämän avulla 
saamme tietää mihin suuntaan teistä jokainen haluaa urallaan kehittyä ja voimme 
huomioida nämä tulevaisuudessa.  

Varaathan vastaamiseen 10 minuuttia aikaa ja vastaa huolellisesti kaikkiin 
osaamiskartoituksen kysymyksiin. Vastausaikaa on 1.11. asti. 

Voit siirtyä vastaamaan alla olevasta linkistä 

 
#LINK# 

Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla 
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LIITE 6. Esimiessaate osaamiskartoituskyselyyn 

Arvoisa esimies, 
  
kaikille toimihenkilöille on lähetetty osaamiskartoitus, jossa jokainen saa itse arvioida 
omaa toimialatuntemusta sekä osaamistaan eri rooleissa. Lisäksi jokainen saa kertoa, että 
missä tulevaisuudessa mieluiten työskentelisi. 
  
Haluamme myös esimiesten mielipiteen siitä, millä toimialalla ja missä roolissa te näkisitte 
mieluiten alaisenne tulevaisuudessa. Suunnittelussa otamme huomioon henkilöiden oman 
ajatukset toimialoista ja rooleista sekä esimiesten näkemyksen mihin he parhaiten 
soveltuisivat. 
  
Voit siirtyä vastaamaan alla olevasta linkistä 

#LINK# 

Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla. 

 


