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Organisaation henkilöstöjohtaminen ja uudistumiskyky nostavat merkitystään 

jatkuvasti muuttumassa maailmassa digitalisaation ja globalisaation kehittyessä. 

Organisaation uudistumiskykyä on tutkittu jo laajasti ja henkilöstöjohtaminen 

koetaan erityisen tärkeäksi henkilöstöresurssien noustessa organisaation 

merkittävimmäksi voimavaraksi. Tämän kvalitatiivisen tutkielman tarkoituksena on 

edistää ymmärrystä henkilöstöjohtamisen ja uudistumiskyvyn välistä 

vuorovaikusta, sekä tutkia keinoja, joilla henkilöstöjohtaminen voi parantaa 

organisaation uudistumiskykyä. 

 
Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja tutkimusaineisto kerättiin 

haastattelemalla case-organisaation seitsemää toimihenkilöä. Aineisto analysoitiin 

teoriasidonnaisesti laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilöstöjohtamisen käytänteet muodostavat 

toisiaan tukevan kokonaisuuden, jolla voidaan vaikuttaa organisaation 

uudistumiskyvyn parantamiseen merkittävästi henkilöstöresurssien ollessa 

organisaation tärkein resurssi.
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The organization's human resource management and renewal capability are 

growing more important as the world is changing rapidly as digitalisation and 

globalization evolve. The organization's renewal capability has already been widely 

studied from different perspectives and human resource management is 

considered to be particularly important as human resources become the most 

significant asset of the organization. The purpose of this qualitative thesis is to 

promote understanding of the interaction between HR management and the 

organization’s renewal capability  and also to explore the ways in which HR 

management can improve organizational renewal capability. 

 

The study was carried out as a case study and the research material was collected 

by interviewing seven members of the case organization. The material was 

analyzed by using theory-based analyses and qualitative methods. 

 

The results of the study show that human resource management practices form a 

mutually supportive entity that can significantly contribute to improving the or 

ganization's renewal capability.
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1. JOHDANTO 
 
Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen taustaa, määritellään tavoitteet ja 

rajaukset, sekä tutkimusongelma ja -kysymykset. Lisäksi määritellään tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys, tutkimusmenetelmät ja aineisto, sekä tutkimuksen rakenne.  

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 
Tänä päivänä organisaatiot kokevat muutospaineita sekä yrityksen sisältä, että sen 

ulkopuolisesta ympäristöstä. Kehittämällä uusia prosesseja, järjestelmiä, tuotteita 

ja palveluita pyritään vastaamaan erilaisiin muutospaineisiin kuten uusiin 

teknologioihin, markkinoiden muuttumiseen, lainsäädäntöön ja henkilöstön 

sitoutumiseen ja luottamukseen. Yrityksillä täytyykin olla kyky jatkuvaan 

uudistumiseen, sekä sopeutumiseen turbulentteihin markkinoihin kilpailuedun 

saavuttamiseksi. (Junell & Ståhle, 2011) Tulevaisuus tuo tullessaan monia 

haasteita palvelualoilla, kuten tuotteiden ja palveluiden lyhentyneet elinkaaret, jotka 

luovat paineita henkilöstönhallinnalle, sekä teknologian ja elektroniikan 

lisääntyminen, jotka puolestaan hajottavat perinteisiä liiketoiminnan muotoja. 

(Whipp R.; Raineri A. B., 2011) 

 

Uudistumiskyvyllä tarkoitetaan yrityksen kykyä oppia, vastata ulkoiseen 

muutokseen ja luoda muutosta sisältä päin, sekä kykyä luoda innovaatioita, joita 

ovat esimerkiksi uudet tuotteet, palvelut ja prosessit (Pöyhönen, 2005). 

Organisaation uudistumiskyky perustuukin yrityksen kykyyn saada ja säilyttää 

kestävää kilpailuetua. Barneyn (1991) mukaan yritysten kilpailuetu muodostuu sen 

sisäisistä vahvuuksista ja heikkouksista, sekä ulkoisista mahdollisuuksista ja 

uhkista. Tässä tutkimuksessa keskitytään uudistumiskyvyn parantamiseen 

yrityksen sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien kautta, jotka muodostavat pohjan 

resurssiperusteiselle teorialle.  Uudistumiskykyä voidaan parantaa muun muassa 

henkilöstöjohtamisen keinoin ja tällöin muun muassa inhimillinen pääoma on 

yrityksen merkittävimpiä resursseja. Resurssit voidaan jakaa fyysisiin, inhimillisiin 

ja organisaationaalisiin resursseihin ja niitä ovat kaikki organisaation käytössä 

olevat varat, kyvykkyydet, prosessit, ominaisuudet, tieto ja informaatio. (Barney, 
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1991) Lisäksi uudistumiskykyä voidaan tutkia dynaamisten kyvykkyyksien teorian 

avulla. Dynaamisten kyvykkyyksien teoriassa yhdistyvät yrityksen resurssien ja 

kyvykkyyksien kehittäminen, hyödyntäminen ja suojeleminen. Resurssiperusteisen 

näkemyksen kanssa yhteistä dynaamisilla kyvykkyyksillä on kilpailuedun luominen 

tehokkuutta korostavan näkökulman kautta. (Teece, 1997)  

Jatkuvan tiedon lisääntymisen, kilpailun kovenemisen ja toiminnan muuttumisen 

vuoksi organisaation uudistumiskyky on välttämätöntä jokaiselle yritykselle, joka 

haluaa pysyä elinvoimaisena. Organisaatioiden suoriutumiskykyä ja kestävää 

kilpailuetua on tutkittu jo aikaisemmin runsaasti, mutta mielenkiintoni kohdistuu 

erityisesti henkilöstöjohtamisen vaikutuksiin uudistumiskyvyn parantamisessa, sillä 

yhä enemmän korostetaan osaavien henkilöstöresurssien merkittävyyttä ja 

henkilöstövoimavaroja liiketoiminnan elinehtona. Tästä syystä näen tutkimuksen 

aiheen ajankohtaisena ja hyödyllisenä case-organisaatiolle. 

 

Tämän tutkimuksen avulla pyritään pienentämään henkilöstöjohtamisen ja 

uudistumiskyvyn välistä tutkimusaukkoa. Sekä henkilöstöjohtamista, että 

uudistumiskykyä on tutkittu paljon, mutta tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia 

miten, henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa uudistumiskyvyn parantamiseen. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on tutkittu enemmänkin henkilöstöjohtamista omana 

aiheenaan tai uudistumiskykyä muista kuin henkilöstöjohtamisen näkökulmista.  

 
1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstöjohtamisen käytänteiden 

mahdollisuuksia organisaation uudistumiskyvyn parantamiseen ja tätä kautta 

kestävän kilpailuedun saavuttamiseen ja säilyttämiseen case-organisaatiossa. 

Tarkoituksena on käyttää resurssiperusteista teoriaa, dynaamisten kyvykkyyksien 

teoriaa ja tietoperusteista teoriaa henkilöstöjohtamisen ja uudistumiskyvyn 

tutkimisessa. Empiirisenä tavoitteena on tutkia aihetta esimiesten ja 

henkilöstöasiantuntijoiden näkökulmista ja selvittää miten case-organisaatiossa 

henkilöstöjohtamisen käytänteiden nähdään vaikuttavan positiivisesti organisaation 

uudistumiskykyyn.  
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Yritykset, jotka eivät hallitse muutosta, eivätkä kykene uudistumaan, jäävät 

tehokkaampien kilpailijoiden jalkoihin ja ajautuvat pois muuttuvilta markkinoilta, 

jotka houkuttelevat jatkuvasti uusia tulokkaita. Case-organisaatiossa on lähiaikoina 

tapahtunut merkittäviä muutoksia ja tarve uudistumiselle on havaittu. Tutkimuksen 

tarkoituksena on tuoda lisäarvoa yrityksille ja korostaa uudistumiskyvyn merkitystä 

yritysten menestymiseen jatkuvasti muuttuvilla ja kehittyvillä markkinoilla. 

Tarkoituksena on selvittää kuinka erilaiset henkilöstöjohtamisen käytänteet kuten 

rekrytointi, perehdyttäminen, henkilöstösuunnittelu ja –kehittäminen, sekä 

palkitseminen vaikuttavat organisaation uudistumiskykyyn. 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto saadaan case-organisaatiosta ja tavoitteena on 

analysoida saatua materiaalia vertaamalla sitä aikaisemmin tehtyyn 

teoriaosuuteen, joka perustuu aikaisempiin tieteellisiin julkaisuihin.  

 

Työn taustalla on erityisesti tutkijan oma kiinnostus organisaatioiden kehittymiseen 

ja uudistumiseen, sekä mielenkiinto henkilöstöjohtamiseen tulevan uran kannalta.  

 

1.3 Tutkimusongelma ja -kysymykset 
 

Päätutkimuskysymyksenä tutkielmassa on: Miten henkilöstöjohtaminen vaikuttaa 

organisaation uudistumiskykyyn? 

 

Lisäksi päätutkimuskysymystä selitetään seuraavilla alatutkimuskysymyksillä: 

o Mitä organisaation uudistumiskyvyllä tarkoitetaan? 

o Mitä henkilöstöjohtamisen käytännöt ovat? 

o Mitkä henkilöstöjohtamisen tekijät vaikuttavat eniten organisaation 

uudistumiskykyyn? 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu kahteen pääaiheeseen, joita ovat 

henkilöstöjohtaminen ja organisaation uudistumiskyky.  Näitä kahta pääaihetta 

käsitellään kolmen keskeisen strategisen johtamisen teorian avulla, joita ovat 
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resurssiperusteinen teoria (RBV), dynaamisten kyvykkyyksien teoria (DCV) ja 

tietoperusteinen teoria (KBV).  

 
 

 
 

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 
 
 
 
 
 
1.5 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 
 
Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään case-organisaatiossa, jonka nimi 

salataan tutkielmassa. Tutkimuksen empiirinen osio suoritetaan kvalitatiivisesti 

käyttäen puolistrukturoituja haastattelukysymyksiä. Haastatteluita järjestetään 

viidelle esimiesasemassa toimivalle henkilölle, yhdelle henkilöstöasiantuntijalle, 

sekä case-organisaation henkilöstöjohtajalle. Haastatteluita suoritetaan siis 

yhteensä seitsemän. 

 

Haastattelut suoritetaan puolistrukturoituina eli toisin sanoen teemahaastatteluina. 

Kysymykset on jaettu valmiiksi valittuihin teemoihin, mutta niiden 

RVB, DCV, 
KBV

Henkilöstöjoh-
tamisen 

käytänteet

Henkilöstöjoh-
taminen

Organisaation 
uudistumis-

kyky
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esittämisjärjestystä ja muotoa ei ole tarkoin määritelty (Laadullisen tutkimuksen 

käsikirja, 2006, 115). Haastattelut suoritetaan yksilöhaastatteluina viiden henkilön 

kanssa kasvokkain ja haastattelut nauhoitetaan. Kahden haastateltavan kanssa 

haastattelut toteutetaan sähköisesti aikatauluongelmien ja välimatkan vuoksi.   

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimuksen rakenne koostuu kuudesta pääluvusta. Tutkimus lähtee liikkeelle 

johdannolla, jonka jälkeen käsitellään tutkimuksen teoriaosuus. Teoria lähtee 

liikkeelle organisaation uudistumiskyvyn tutkimisella, jossa käsitellään 

organisaation uudistumiskykyä käsitteenä ja inhimillistä pääomaa. Tämän jälkeen 

perehdytään henkilöstöstrategiaan ja henkilöstöjohtamisen eri käytänteisiin ja 

niiden vaikutuksiin organisaation uudistumiskykyyn. Teoriaosuuden jälkeen 

määritellään empiriaosuuden aloittava tutkimusmetodologia, jonka jälkeen 

siirrytään tutkimustuloksiin ja case-analyysiin. Viimeisessä luvussa käsitellään 

tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset.  

 

2. ORGANISAATION UUDISTUMISKYKY 
 
 
Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään ensin organisaation uudistumiskykyä, jonka 

jälkeen tutkitaan inhimillistä pääomaa organisaation uudistumiskykyä 

tavoittelemana resurssina. Viimeiseksi teoriaosuudessa tutkitaan 

henkilöstöjohtamisen ja sen eri käytänteiden vaikutuksia organisaation 

uudistumiskykyyn.   

 

2.1 Uudistumiskyky käsitteenä 
 
Uudistuminen lähtee usein liikkeelle organisaatioiden kokemasta ulkoisesta 

paineesta muutokseen. Tällaisen paineen aiheuttaa muun muassa teknologian 

kehittyminen, digitalisaatio, globalisaatio ja yritysten siirtyminen julkiselta sektorilta 

yksityiselle puolelle. Paine uudistumiselle tulee kilpailusta, mutta myös 

organisaation halusta menestyä ja kasvaa. Ongelmana uudistumisen 

tavoittelemisessa voidaan nähdä tarve stabiilisuuteen organisaation yhtenäisyyden 
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säilyttämisen ja itsensä tuhoamisen välttämiseksi. Samalla kuitenkin uudistuminen 

on välttämätöntä, sillä markkinat kehittyvät nopeammin kuin yritykset kerkeävät 

innovaatioihin ja kilpailu kovenee jatkuvasti. (Baden-Fuller & Volberda, 1997)  

 

Organisaation uudistumisen tutkimuksessa päätutkimuskysymyksenä nähdään 

usein, miten yritykset saavuttavat kilpailullista etua ympäristön muutoksessa. 

Strateginen uudistuminen on prosessi, joka muuttaa yrityksen pitkän aikavälin 

tavoitteita. Strategisella uudistumisella voidaan tarkoittaa johtamisen prosessia, 

jonka avulla muokataan yrityksen nykyisiä liiketoimintamalleja vastaamaan 

paremmin muutokseen ja näin ollen saavutetaan kestävämpää kilpailuetua. 

Tällaisella uudistumisella pyritään pienentämään ympäristöstä nousevia uhkia ja 

riskejä ja vahvistamaan pitkäaikaista selviytymistä ja suoriutumiskykyä. 

Strategiasta puhuttaessa viitataan nimenomaan yrityksen pitkäaikaiseen 

suunnitelmallisuuteen ja niiden kriittisiin vaikutuksiin menestymisen tai 

epäonnistumisen kannalta. Uudistumiskyky muodostuu organisaation kyvystä 

muuttaa, kehittää, soveltaa ja kopioida teknologiaa, nykyisiä strategioita ja 

resursseja. Uudistuminen tarkoittaa jonkin asian, kuten prosessin tai resurssin 

kehittämistä, virkistämistä tai muuttamista. Organisaatiot, joiden uudistumiskyky on 

korkealla tasolla, onnistuvat markkinoilla nykyisillä strategioilla ja kyvykkyyksillä, 

mutta ovat myös edelläkävijöitä tulevaisuudessa innovaatio-osaamisen kautta. 

(Agarwal & Helfat, 2009; Pöyhönen, 2004) 

 

Organisaatiot tarvitsevat stabiilisuutta ja kontrollia saavuttaakseen tuloksia tässä 

hetkessä, mutta samalla kaivataan joustavuutta ja uudistumiskykyä vastaamaan 

tulevaisuuden haasteisiin. Yritysten tulee siis löytää toiminnassaan sopiva suhde 

vanhojen toimintojen hyödyntämisessä ja uusien löytämisessä. Tällaista 

kilpailukyvyn saavuttamisen haastetta kutsuaan eksploitaatioksi ja eksploraatioksi. 

(Volberda, Baden-Fuller & Van den Bosch, 2001). Varsinkin jos toimintaympäristö 

muuttuu nopeasti, yrityksen tulee olla tiedon luoja/etsijä (explorer). Jos taas 

yrityksellä on hallussaan enemmän tietoa kuin kilpailuaseman säilyttäminen vaatii, 

ja olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää tehokkaammin, tulee organisaation 

olla tiedon hyödyntäjä (exploiter). Organisaatio voi joutua toimimaan molemmissa 

rooleissa, sillä tietopohjat voivat olla erilaisia eri osa-alueilla. Olennaista on näiden 
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roolien tasapainottelu, sillä molempia tarvitaan organisaation toimintaan. Usein 

eksploraatio ja eksploitaatio tapahtuvat organisaation eri osissa, ja ovat myös 

erotettuja toisistaan ajallisesti, kulturaalisesti ja organisationaalisesti. Näiden 

toimintojen tasapainottelu vaatii kyvykkyyttä siirtää tietoa eri tahojen välillä, joka 

vaatii sopivaa organisaatiokulttuuria, palkitsemisjärjestelmiä ja tehokkaita 

kommunikaatioverkostoja. Eksploraatio ja eksploitaatio tulee linkittää yhteen ja 

koordinoida keskenään, jotta ne tukevat toisiaan. Tiedon luomisen ja 

hyödyntämisen integroivat yritykset voidaan nähdä innovaattoreina, joka edistää 

uudistumiskykyä. (Zack, 1999) 

 

Aikamme suurimpia megatrendejä on koko ajan nopeutuva muutos ja sen 

jatkuvuus. Yritysten tulee muuttua vähintään yhtä nopeasti kuin sen 

toimintaympäristö, mutta mielellään vielä nopeammin kuin kilpailijat. Uudistuminen 

edellyttää joustavuutta, ennakointia ja kykyä johtaa muutoksia. Tulevaisuuden 

tutkiminen ja ennakoinnin rooli kasvavat uudistumisen tarpeen kasvaessa. 

Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista, vaan yritysten mahdollisten ja 

parhaiden tulevaisuuden kuvien ennakoimista ja erilaisten tulevaisuuteen liittyvien 

päätösten tekemistä. Ennakoinnilla pyritään laajentamaan tulevaisuuden 

mahdollisuuksien horisonttia ja näkemään erilaisia mahdollisuuksia.  Jatkuvaan 

uudistumiseen liittyy vahvasti myös suorituksen johtaminen, osaamisen 

johtaminen, tiedon johtaminen ja luovuus ja innovatiivisuus. (Sydänmaanlakka, 

2009, 58-59; Horton, 1999; Dufva & Ahlqvist, 2015) Seuraavassa kuvassa 

esitelläänkin nämä Sydänmaanlakan (2009) määrittelemät jatkuvan uudistumisen 

elementit.  
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Kuva 2. Jatkuvan uudistumisen elementtejä. (muokattu) (Sydänamaanlakka, 2009, 

59) 

 

Uudistumisella tarkoitetaan niin yksilön, tiimin kuin myös organisaation kykyä oppia 

ja muuttaa toimintaansa. Uudistumisella haetaan innovatiivisuutta ja luovuutta, sillä 

vanhan jäljitteleminen ja muiden kopioiminen eivät luo ainutlaatuista kilpailuetua 

enää. Uudistuminen edellyttää heikkojen signaalien havainnointia, erehdyksiä ja 

kokeilemista riskin varjolla. Uudistuminen on osaamisen kehittämistä, 

kiihdyttämistä ja jatkuvaa ylläpitämistä, joka tekee innovatiivisuudesta yhden 

organisaation tärkeimmistä arvoista ja tavoitteista.  (Sydänmaanlakka, 2009, 75-

76) 

 

Yritykset joutuvat sopeutumaan markkinoiden dynaamisuuteen yhä nopeammin ja 

joustavuutta muutoksessa haetaan muun muassa pilkkomalla isoja organisaatioita 

pienempiin yksiköihin, tekemällä tiimityötä, korvaamalla johtajuutta 

itseohjautuvuudella ja lisäämällä yksilöiden vastuuta omasta työstään. Yksilöitä 

pyritään kehittämään vastaamaan paremmin muutokseen ja näkemään 

organisaatio kokonaisuutena. Kilpailuetua haetaan nyt erilaisista strategioista kuin 
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ennen. Aikaisemmin toimineet strategiat kuten kustannustehokkuus, 

teknologiajohtajuus ja strategiset liittoumat väistyvät asiakaskeskeisyyden, 

ydinkyvykkyyksien, verkostoitumisen, nopeuden, oikean ajoituksen ja oppimisen 

edestä. Hyvinkin menestyvien organisaatioiden alamäen taustalla on heikko ja 

hidas uudistuminen ja tähän johtavia syitä ovat esimeriksi hidas reagoiminen 

muutoksiin, pitkän aikavälin tavoitteiden puuttuminen, epäselvä strategia ja heikko 

johdon osaaminen. Organisaation uudistumisen lähtökohtana toimii selkeä visio ja 

toiminnan suuntaaminen tukemaan tätä visiota. (Otala, 2000, 23-43) 

 

Organisaation menestymisen taustalla toimivat tarkoin valitut strategiset resurssit. 

Siksi myös uudistuminen vaatii resurssien hallintaa ja oikeiden resurssien 

kehittämistä, etsimistä ja hyödyntämistä. Barney (1991) tutkii yritysten kestävän 

kilpailuedun saavuttamista strategioiden avulla, jotka hyödyntävät organisaation 

sisäisiä vahvuuksia, vastaamalla ympäristöstä nouseviin mahdollisuuksiin, samalla 

kun neutralisoidaan ulkoisia uhkia ja vältetään sisäisiä heikkouksia.  

Yrityksen sisäistä analyysiä eli vahvuuksia ja heikkouksia tutkitaan resurssi 

perusteisen teorian avulla (RBV). Resurssit ovat yrityksen vahvuuksia ja 

heikkouksia ja ne luokitellaan aineellisiin ja aineettomiin pääomiin. (Wernerfelt, 

2000) Resurssiperusteinen näkemys huomioi uudistumisen kannalta tärkeät 

aineettomat elementit kuten oppimisen, kokemuksen, tietojohtamisen ja 

tietopääoman, jotka nousevat keskeisiksi tässä tutkielmassa. (Teece et al., 1997) 

Resursseja ovat kaikki varat, kyvykkyydet, prosessit, ominaisuudet, tieto, 

informaatio jne. ja ne voidaan jakaa fyysisiin, inhimillisiin ja organisaationaalisiin 

resursseihin. Resurssi perusteisen teorian mukaan samalla toimialalla toimivat 

yritykset voivat omistaa heterogeenisiä resursseja suhteessa strategiaan ja koska 

resurssit eivät ole täysin liikkuvia, heterogeenisyys voi olla pitkä kestoista. Jos 

yrityksillä olisi vain homogeenisiä ja liikkuvia resursseja, silloin myös kaikki 

käyttäisivät samaa strategiaa, eikä kukaan saavuttaisi kilpailullista etua. Kuitenkin 

tässä tilanteessa, jos yrityksellä olisi ensimmäisen liikkujan etu, voisi yritys 

saavuttaa kestävää kilpailu etua mm. luomalla hyviä suhteita toimittajiin ja 

asiakkaisiin ja saamalla pääsyn jakelu kanaviin. Kuitenkin ensimmäisen liikkujan 

tulee omata yleensä jotain erikoista tietoa mahdollisuuksista, joka on silloin 
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yrityksen uniikki resurssi. Uusien kilpailijoiden markkinoille tulon esteet tuottavat 

kestävää kilpailuetua vain, jos toimialalla resurssit eivät ole homogeenisiä ja eivät 

täydellisesti liikkuvia. Jotta resurssi tuottaisi kestävää kilpailullista etua ja 

uudistuminen olisi mahdollista, tulee sen olla arvokas, harvinainen, vaikeasti 

kopioitavissa ja sillä ei saa olla strategisia substituutteja. Resurssi on arvokas, kun 

se hyödyntää strategioita, jotka parantavat tehokkuutta, hyödyntävät 

mahdollisuuksia ja neutralisoivat uhkia. Arvokkaat ja harvinaiset resurssit tuottavat 

kilpailuetua vain silloin, kun kilpailijat eivät voi hankkia niitä eli ne ovat myös 

harvinaisia. (Barney, 1991) Seuraavassa kuvassa määritellään resurssiperusteisen 

teorian mukaisesti kestävän kilpailuedun mahdollistavat resurssit ja niiden 

ominaisuudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Resurssien heterogeenisyyden ja liikkumattomuuden, arvon, 

harvinaisuuden, epätäydellisen kopioitavuuden ja korvattavuuden ja kestävän 

kilpailuedun välinen suhde. (muokattu) (The Relationship between Resource 

Heterogeneity and Immobility, Value, Rareness, Imperfect Imitability, and 

Substitutability, and Sustained Competitive Advantage) (Barney, 1991) 

 

Resurssiperusteisen teorian ohella uudistumiskykyä voidaan käsitellä dynaamisten 

kyvykkyyksien teorian kautta. Dynaamisten kyvykkyyksien teoria kuvaa erityisesti 

organisaation menestymistä ja selviytymistä dynaamisilla ja innovaatiopohjaisilla 

kilpailullisilla markkinoilla. Dynaamisten kyvykkyyksien teorian mukaan resursseja 

ja kyvykkyyksiä hyödynnetään, muokataan ja niistä luodaan uusia tehokkuutta ja 

Yrityksen 
Resurssien 
Heterogeenisyys 
Yrityksen 
Resurssien  
Liikkumattomuus 
 
 
 

Arvo 
Harvinaisuus 
Epätäydellinen 
kopioitavuus 

- Historia 

Riippuvainen 
- Syyperäinen 
- Sosiaalinen 

Monimutkaisuus 

Korvattavuus 

Kestävä 
Kilpailullinen 
Etu 



11	

suoriutumiskykyä parantavia kokonaisuuksia. Dynaamiset kyvykkyydet 

mahdollistavat organisaatioiden uudistumisen aineettomien pääomien luomisen ja 

hyödyntämisen kautta pitkän aikavälin toiminnassa. Dynaamiset kyvykkyydet 

korostavat johtamisen ominaisuuksia, vaikeasti kopioitavia kyvykkyyksiä, sekä 

teknologisia, funktionaalisia ja organisatorisia yhdistelmiä.  Markkinoiden 

tehokkaimpia yrityksiä ovat ne, jotka osaavat tuottaa ajankohtaisia, nopeita ja 

joustavia tuoteinnovaatioita yhdistettynä tehokkaaseen sisäisten ja ulkoisten 

kompetenssien koordinointiin ja johtamiseen. (Teece, 1997) Resurssiperusteinen 

teoria kuvaa hyvin kestävän kilpailuedun syntymistä, mutta se ei kuitenkaan 

huomioi dynaamisten markkinoiden ja jatkuvan muutoksen osuutta kilpailuedun 

säilyttämiseen. Sen vuoksi tutkijat ovat kehittäneet dynaamisten kyvykkyyksien 

teorian kuvaamaan kestävän kilpailuedun saavuttamista ja säilyttämistä 

epävarmoilla ja muuttuvilla markkinoilla. Tällaisilla markkinoilla johtajat luovat, 

muokkaavat ja järjestävät uudelleen organisaation sisäisiä ja ulkoisia resursseja 

vastatakseen nopeasti muuttuvaan kilpailutilanteeseen. Dynaamisilla markkinoilla 

erityisesti tietoresurssien manipulointi on tärkeää kilpailuaseman säilyttämiseksi. 

(Eisenhardt & Martin, 2000) 

Resurssiperusteinen teoria ja dynaamisten kyvykkyyksien teoria ovat saaneet yhä 

enemmän huomiota viimeisten vuosikymmenten ajan ja yrityksen sisäiset 

mahdollisuudet nähdään merkittävinä kilpailuedun luojina. Nämä teoriat sopivat 

hyvin henkilöstöjohtamisen ja organisaation uudistumiskyvyn välisen korrelaation 

tutkimiseen, sillä henkilöstöjohtaminen perustuu yrityksen sisäisten inhimillisten 

resurssien hallintaan. Lisäksi uudistumiskyky on mahdollista vain 

henkilöstöresurssien kehittämisen kautta. Sveibyn (2001) mukaan organisaation 

strateginen suunnittelu ja tätä kautta uudistuminen pohjautuu lähtökohdin ihmisten 

kyvykkyyksiin. Kaikki yrityksen aineellinen omaisuus ja fyysiset tuotteet perustuvat 

ihmisten toimintaan, heidän väliseen vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen.  

 

Resurssiperusteisen teorian rinnalla käytetään myös tietoperusteista teoriaa 

yrityksestä, koska inhimillisiin resursseihin liittyy olennaisena osana yksilöiden 

omistama tieto ja sen jakaminen ja muuttaminen organisaation voimavaraksi. 

Tietokeskeisen näkemyksen mukaan yrityksen tarjoama tuote tai palvelu muuttuu 
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sen mukaan, miten yritys käyttää ja yhdistelee resursseja. Resurssien käyttö on 

osaamista ja tietoa, joka ilmenee esimerkiksi organisaatiokulttuurissa, rutiineissa, 

käytännöissä ja työntekijöissä. (Alavi & Leidner, 2001) Tieto ei ole staattista, ja 

tämän päivän innovatiivisesta tiedosta tulee huomisen ydintietoutta. 

Kilpailuaseman puolustaminen vaatii tämän vuoksi jatkuvaa oppimista ja uuden 

tiedon hankkimista. Strategista etua voidaan saada kyvystä oppia, kehittää tietoa 

kokemusten perusteella ja käyttää opittua tietoa omassa toiminnassa. (Zack, 1999)  

Kuvassa 4.  näkyy koottuna resurssiperusteisen teorian ja dynaamisten 

kyvykkyyksien teorian käsitteitä ja lähtökohtia, sekä niiden merkitys 

uudistumiskyvylle. Kuva 4. selkeyttää näiden kolmen teorian yhtäläisyyksiä ja eroja 

uudistumiskyvyn tutkimisessa. 

 

 
 Kuva 4. Yhteenveto resurssiperusteisesta teoriasta ja dynaamisten kyvykkyyksien 

teoriasta.  
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2.2 Inhimillinen pääoma uudistumiskykyä tavoittelevana resurssina 
 

Inhimillinen pääoma tarkoittaa organisaation henkilöstön ominaisuuksia ja heidän 

hallussaan olevaa tietoa. Inhimillisen pääoman merkitys korostuu yhä enemmän 

yritysten tavoitellessa uudistumiskykyä, sillä työntekijöiden taitojen, motivaation ja 

sitoutumisen nähdään korreloivan vahvasti organisaation suoriutumiskyvyn 

kanssa.  (Beltrán-Martín, Roca-Pui, Escrig-Tena &Bou-Llusa, 2008) Yleisesti ottaen 

resursseja pidetään aineellisina ja aineettomina, jotta ne voidaan luokitella 

kirjanpidollisesti arvoa luoviksi. Kuitenkin älyllisen pääoman tutkijat näkevät tämän 

määrittelyn liian kapeana ja määrittelevät pääoman löysemmin asiana, joka 

muuttaa raakaa materiaalia joksikin arvokkaammaksi. Älyllinen pääoma jaetaan 

usein kolmeen osa-alueeseen, joita ovat suhdepääoma, rakennepääoma ja 

inhimillinen pääoma. Inhimillinen pääoma (human capital) kuuluu osana älylliseen 

pääomaan (intellectual capital), joka viittaa yksilöiden ja ryhmien omistamiin 

taitoihin ja tietoihin, joita käytetään organisaation arvon luonnissa. Inhimilliseen 

pääomaan kuuluu kaikki työntekijöiden taidot teknisestä osaamisesta myynnilliseen 

osaamiseen ja kykyyn suoriutua tehokkaasti. Inhimillistä pääomaa voidaan 

tarkastella niin yksilökohtaisesti kuin myös organisaation tasolla. Organisaatio ei 

voi kuitenkaan omistaa yksilön tietoja tai taitoja, mutta inhimillistä pääomaa voidaan 

organisaatio tasolla tarkastella kollektiivisena osaamisena. (Stewart, 1998) Tämä 

luokin haasteen henkilöstöjohtamiselle, kuinka yksittäisten työntekijöiden 

inhimillistä pääomaa voidaan johtaa ja tätä kautta parantaa suoriutumiskykyä ja 

organisaation uudistumiskykyä. Henkilöstöjohtamisen päämääränä olisikin hyvä 

olla yksilöiden inhimillisen pääoman valjastaminen organisaation käyttöön niin, ettei 

organisaatio ole riippuvainen yksittäisistä työntekijöistä. Inhimillisen pääoman 

omistajuus onkin vaikea määritellä ja haasteena on inhimillisen pääoman 

lähteminen organisaatiosta työntekijän mukana. Henkilöstöjohtamisen tärkeänä 

tehtävänä olisikin inhimillisen pääoman muuntaminen rakenteelliseksi pääomaksi, 

joka voidaan paremmin luokitella organisaation omistamaksi (Sveiby, 1997). 

Inhimillistä pääomaa ohjaa yksilöiden asenteet, tunteet, kokemukset ja havainnot, 

jotka puolestaan vaikuttavat yksilöiden käyttäytymiseen ja toimintaan. Tämä 
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toiminta vaikuttaa yksilöiden haluun ja motivaatioon jakaa ja vastaanottaa tietoa, 

johon henkilöstöjohtamisen käytänteillä pyritään vaikuttamaan, sillä suurin osa 

organisaation tiedosta muodostuu yksilöiden tiedon jakamisen prosessin avulla. 

(Minbaeva, Mäkelä & Rabbiosi, 2012)  

Älyllisen pääoman määrittely helpottaa aineettomien pääomien roolien tutkimista. 

Älyllisen pääoman eri muodoilla kuten inhimillisellä pääomalla voidaan kehittää 

huomattavasti organisaation innovaatiokyvykkyyttä, mikä johtaa samalla 

organisaation uudistumiskykyyn ja tätä kautta parempaan suoriutumiseen 

kilpailullisilla markkinoilla. Koska organisaatioiden innovatiivisuuden, luovuuden ja 

uudistumiskyvyn tavoittelu kasvaa jatkuvasti kestävän kilpailuedun metsästyksen 

vuoksi, inhimillinen pääoma kuten työntekijöiden taidot, tiedot, vuorovaikutus ja 

kokemukset ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä tulevaisuudessa. (Leitner, 2011) 

Organisaation jäsenet omaavat hiljaista yksilöllistä tietoa, josta muodostuu pohja 

organisaation oppimiselle ja tietopääomalle. Hiljainen tieto ja siitä muodostuva 

inhimillinen pääoma ovat innovaatioiden ja strategisen uudistumisen lähtökohtia. 

Tällainen innovatiivisuus ja uudistuminen voivat lähteä liikkeelle esimerkiksi 

prosessien uudelleen suunnittelusta tai vain yksinkertaisesti henkilökohtaisten 

kykyjen kehittämisestä. (Andriessen, 2004) 

Aikaisemmassa luvussa tutkittiin resurssiperusteista teoriaa organisaation 

uudistumiskykyä havainnoivana teoriana. RBV jaetaankin useimmiten kolmeen eri 

kategoriaan, joita ovat fyysiset-, organisationaaliset- ja inhimilliset resurssit. 

Puhuttaessa inhimillisestä pääomasta voidaankin todeta, että kestävää kilpailullista 

etua saavutetaan juuri inhimillisten resurssien avulla, jotka lisäävät arvoa niiden 

uniikin tai harvinaisen, vaikeasti kopioitavuuden ja korvaamattoman luonteen 

kautta. Kun pohditaan, miten joku yritys pärjää kilpailussa toista organisaatiota 

paremmin, voidaankin nähdä niiden erilaiset inhimilliset resurssit osana sitä 

kokonaisuutta, joka mahdollistaa kestävän kilpailuedun saavuttamisen kilpailijoita 

nopeammin ja tehokkaammin. Inhimillinen pääoma ei kuitenkaan yksinään tuo 

lisäarvoa yritykselle, vaan merkittävää on muun muassa henkilöstöjohtamisen ja 

johtajien rooli. Johtajien tulee osata luoda organisaatio kulttuuri, joka motivoi, 

sitouttaa ja ylläpitää yleistä henkilöstön tyytyväisyyttä, jotta yksilöiden inhimillisestä 

pääomasta voidaan rakentaa organisaation inhimillisiä resursseja. (Wright, 
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McMahan & McWilliams, 1994; Bontis & Fitz-enz, 2002) 

 

3. HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 
 
Seuraavassa luvussa käsitellään henkilöstöjohtamista ja sen eri käytänteitä, sekä 

niiden vaikutuksia organisaation uudistumiskykyyn.  

 

3.1 Henkilöstöstrategia 
 

Henkilöstöjohtaminen on johtamisen toiminto, joka liittyy henkilöstöresursseihin. 

Henkilöstöresursseja ovat puolestaan myös aiemmassa luvussa kuvattu 

inhimillinen pääoma, kuten työntekijöiden tiedot, taidot, asenteet ja kokemukset. 

Miksi sitten henkilöstöjohtaminen on organisaatiolle ja sen uudistumiselle tärkeää? 

Organisaatiot ovat riippuvaisia henkilöstön omistamasta inhimillisestä pääomasta, 

joka puolestaan vaikuttaa organisaation menestymiseen toimiympäristössään. 

Henkilöstöjohtamisen avulla johtajat pääsevät käsiksi sellaiseen inhimilliseen 

pääomaan, joka on tarpeellista organisaation selviytymiselle. Organisaatio ei voi 

tuottaa tai toimittaa tuotteita tai palveluita ilman näiden tuottamiseen tarvittavan 

tiedon hallitsevaa henkilöstöä. Henkilöstöjohtamiseen kuuluu siis myös 

merkittävänä osana osaavan henkilöstön etsiminen, rekrytointi ja sitouttaminen. 

(Boxall & Purcell, 2003, 4-5) 

 

Henkilöstöresurssit (HR) tuovat kilpailullista etua organisaatiolle, silloin kun yritys 

rakentaa ja ylläpitää laadukasta inhimillistä pääomaa ja organisaation prosesseja 

henkilöstöjohtamisen avulla (Boxall, 2003). Henkilöstöstrategia on väline, jolla 

vastataan henkilöstön kannustamiseen, motivointiin, palkitsemiseen, arviointiin ja 

työnjakoon liittyviä ongelmia. Henkilöstöstrategiaa käytetään muun muassa johdon 

toimesta johtamisen, tulosyksikön tai työyhteisön sisäisen kehittämisen välineenä. 

Henkilöstöstrategia on yrityksen sisäinen tapa tai taipumus nähdä itsensä ja 

henkilökuntansa. Henkilöstöstrategia onkin keskeinen organisaation sisäiseen 

ympäristöön vaikuttava tekijä, jota käytetään kuvaamaan niitä kriittisiä taloudellisia 

ja sosiopoliittisia päätöksiä, joita johtajat tekevät rakentaessaan ja johtaessaan 
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henkilöstöä. Henkilöstöstrategiaa käytetään muun muassa organisaation toiminnan 

ensisijaisten strategioiden, kuten kilpailu- ja toimintastrategioiden toteuttamisen 

välineenä.  (Sädevirta, 1994, 68; Boxall et al., 2003, 28) 

 

Henkilöstöstrategialla suunnitellaan henkilöstövoimavarojen tavoitteita ja laaditaan 

henkilöstöpolitiikka henkilöstöjohtamisen eri osa-alueille. Henkilöstövoimavarojen 

strategisella suunnittelulla tuotetaan tietoa tulevaisuuden työvoimatarpeen 

laadusta ja määrästä. Henkilöstöstrategiassa on tärkeää ottaa huomioon sekä 

organisaation ulkoinen ympäristö, että sisäinen ympäristö ja niiden tuomat 

vaikutukset. Henkilöstövoimavaroihin liittyviä ulkoisesta ympäristöstä nousevia 

uhkia ja mahdollisuuksia ovat esimerkiksi markkina-alueen taloudellinen tilanne, 

lainsäädäntö, politiikka, väestörakenne, teknologia, yhteiskunnan arvot ja toimiala 

ja kulttuuri. Yrityksen sisäinen ympäristö voidaan taas jakaa henkilöstön 

ominaisuuksiin ja organisatorisiin tekijöihin. Selvitettäessä nykyisen henkilöstön 

sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia otetaan huomioon muun muassa henkilöstön 

rakenne, tieto- ja taitotaso eli kokemusrakenne, asenteet, tuottavuus, 

kehittymiskyky, sitoutuneisuus, työtyytyväisyys ja yhteistyökyky. (Kauhanen, 2010, 

22-25) Näillä henkilöstöstrategisilla suunnittelutoimenpiteillä pyritään 

varmistamaan organisaation kannalta parhaimmat mahdolliset henkilöstöresurssit 

menestymisen kannalta liiketoiminnassa. Organisaation menestymisen ja 

uudistumiskyvyn kannalta erityisesti merkittäviä asioita ovat henkilöstön 

sitoutuneisuus, työtyytyväisyys ja motivaatio, joihin voidaan vaikuttaa onnistuneella 

henkilöstöjohtamisella ja ennakoivalla henkilöstöstrategialla.  

 

Henkilöstöstrategialla pyritään tutkimaan organisaation henkilöstöä 

kokonaisuutena ja sen vaikutusta organisaation kilpailukykyyn. 

Henkilöstöstrategialla tavoitellaan kestävää kilpailuetua, joka mahdollistaa 

keskiarvoa parempaa taloudellista tulosta. Strateginen henkilöstöjohtaminen 

voidaan nähdä HR-arkkitehtuurin ja yrityksen suorituskyvyn välisenä 

vuorovaikutuksena. (Becker & Huselid, 2006) 
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3.2 Henkilöstöjohtamisen käytänteet ja niiden vaikutukset uudistumiskykyyn 
 

Seuraavassa alaluvussa käsitellään tarkemmin henkilöstöjohtamista ja sen 

käytänteitä. Tarkoituksena on selvittää, miten henkilöstöjohtamisen eri käytännöt 

vaikuttavat organisaation kilpailukykyyn ja sitä kautta organisaation 

uudistumiskykyyn. Tässä tutkimuksessa keskitytään erityisesti 

henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin ja perehdyttämisen, henkilöstön kehittämisen 

(HRD) ja palkitsemisen vaikutuksiin organisaation uudistumiskykyyn.  

 

Jokainen organisaation tarvitsee jonkinlaista henkilöstöjohtamista, sillä mikään 

organisaatio ei toimi ilman henkilöstöresursseja. Kuitenkin on organisaatiosta 

riippuvaista, kuinka paljon ja minkä laatuista henkilöstöjohtamista se suorittaa ja 

ylläpitää. Voidaan siis ajatella, että innovatiivisuuteen, kilpailukykyisyyteen ja 

uudistumiskykyyn tähtäävät organisaatiot panostavat laadukkaaseen 

henkilöjohtamiseen, jonka avulla suunnitellaan, hankitaan ja motivoidaan 

sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä.  

 

Henkilöstöjohtaminen on se osa organisaation johtamista, joka huolehtii 

henkilöstöstä ja heidän vuorovaikutuksestaan organisaation sisällä. 

Henkilöstöjohtamisen tarkoituksena on luoda toimiva, hyvinvoiva ja tehokas 

kokonaisuus valituista yksilöistä ja heidän omistamastaan inhimillisestä 

pääomasta, jonka avulla mahdollistetaan paras mahdollinen organisaation 

suoriutumiskyky. Henkilöstöjohtamisen käytänteisiin kuuluu useimmiten 

liiketoimintastrategia, organisaatio suunnittelu ja kehittäminen, 

henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, koulutus ja perehdyttäminen, suorituksen 

johtaminen, palkitseminen, työhyvinvointi ja muut työsuhdeasiat. (Molander, 1989) 

Seuraavassa kuviossa Beer, Spector, Lawrence, Mills ja Walton (1984) kuvaavat 

henkilöstöjohtamiseen liittyvät tekijät ja niiden syy-seuraus-suhteet. 

Henkilöstöjohtamisen käytänteisiin vaikuttavat sidosryhmien intressit sekä erilaiset 

tilannetekijät. Henkilöstöjohtamisen käytänteet kuten työntekijöiden vaikuttaminen, 

henkilöstöresurssien virta ja palkitsemis- ja työjärjestelmät vaikuttavat taas 

henkilöstöjohtamisen tuloksiin, joita ovat sitoutuminen, kyvykkyys, 

kustannustehokkuus ja yhdenmukaisuus. Nämä neljä C:tä johtavat pitkäaikaisiin 
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seurauksiin, joita ovat työntekijöiden henkilökohtainen hyvinvointi, organisaation 

tehokkuus ja sosiaalinen hyvinvointi organisaatiossa.  

 

 
Kuva 5. HRM alueen kartta. (muokattu) (Map of the HRM Territory) (Beer, Spector, 

Lawrence, Mills ja Walton, 1984,16) 

 

Henkilöstöjohtamiseen liittyy selkeät tavoitteet. Näitä ovat muun muassa kyky 

houkutella organisaation haluamia työntekijöitä palvelukseensa, henkilöstön 

motivointi, kannustaminen ja mahdollisuuksien tarjoaminen, palkitseminen 

onnistumisista, henkilöstön kehittäminen nyt ja tulevaisuudessa, sekä 

mahdollisimman pitkän ja arvostetun työuran mahdollistaminen. (Kauhanen, 2009, 

16) 

 

3.2.1 Henkilöstösuunnittelu 
 
Henkilöstösuunnittelu on merkittävä osa henkilöstöjohtamista, sillä sen avulla 

määritellään sekä henkilöstöön, että organisaation vaikuttavia asioita. 

Henkilöstösuunnittelun avulla muun muassa kartoitetaan henkilöstön tarvetta ja 

voidaan välttyä turhilta kustannuksilta, irtisanomisilta, henkilöstön luottamuksen ja 

maineen menettämiseltä. Henkilöstösuunnittelun avulla organisaatio pystyy 

uudistumaan miettimällä nykyistä ja tulevaisuuden henkilöstö määrää ja laatua. 

Tullaanko tulevaisuuden uudistumista hakemaan esimerkiksi uusien osaajien 

voimin vai kehittämällä nykyistä henkilöstöä? 
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Henkilöstösuunnittelulla tarkoitetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan tutkimista ja 

kartoittamista organisaation näkökulmasta. Pääasiallisena tarkoituksena on 

varmistaa, että organisaatiolla on riittävä määrä oikeita ihmisiä oikeissa paikoissa 

oikeaan aikaan. Monet johtajat suhtautuvat negatiivisesti ja epäilevästi 

henkilöstösuunnitteluun, sillä henkilöstöjohtamisessa pitkän aikavälin tavoitteet 

voivat usein olla melko epävarmoja erityisesti työtehtävissä, joissa liikkuvuus on 

suurta. Kuten muussakin ennakoinnissa myös henkilöstösuunnittelun kannalta 

ennakointi on kannattavaa ja lisää organisaation kilpailukykyä. 

Henkilöstösuunnitteluun kohdistuukin merkittävästi ennakointia, sillä esimerkiksi 

organisaation toimialan markkinatilannetta ei voida täysin ennustaa ja tällöin myös 

henkilöstön kysyntä ja tarjonta voivat vaihdella huomattavasti. Suunniteltaessa 

inhimillisiä voimavaroja tarvitseekin johtajien osata havaita ja tulkita tulevia 

trendejä. Henkilöstösuunnittelun kannalta tärkeitä tällaisia trendejä ovat muun 

muassa talouden tila, väestöennusteet, työntekijöiden menettäminen, tarvittavien 

taitojen lisääntyminen, kustannukset, teknologiset ja sosiaaliset muutokset ja 

työvoimakustannukset. (Oy Rastor AB, 1982, 10) Jotta tällainen ennakointi ja 

suunnittelu onnistuisi tulee organisaation hallussa olla jonkinlainen analyysi sen 

tuotteiden ja palveluiden kysynnästä, ymmärrys henkilöstöstä ja sen toiminnasta, 

sekä ymmärrys niistä työntekijämarkkinoista, joita yritys käyttää uusien 

työntekijöiden hankkimiseen. Henkilöstösuunnitelmien avulla määritellään eri 

ajanjaksoihin sopiva kokonaishenkilöstötarve. Henkilöstötarpeen suunnittelua 

hankaloittaa muun muassa henkilöstön vaihtuvuus, eläköityminen ja 

sairauspoissaolot. Suurimmilla yrityksillä kuitenkin henkilöstösuunnittelua helpottaa 

erilaisten henkilöstöraporttien ja henkilöstötietojärjestelmien käyttäminen. 

(Kauhanen, 2010, 62; Molander, 89, 22-24) 

 

Organisaatioiden tehokkuus riippuu vahvasti henkilöstön määrästä ja laadusta. Kun 

oikeat ihmiset työskentelevät oikeissa paikoissa, saadaan työstä tehokkaampaa ja 

sitä kautta kilpailukykyisempää. (Kauhanen, 2010, 62) Tästä voidaan päätellä, että 

onnistunut henkilöstösuunnittelu johtaa erityisesti pitkällä tähtäimellä 

kustannustehokkuuden ja henkilöstön kokeman työn mielekkyyden kautta 

kestävään kilpailukykyyn ja uudistumiskykyiseen organisaatioon. Työn 

mielekkyyteen henkilöstön näkökulmasta vaikuttaa merkittävästi oikeanlaisten ja 
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riittävien työtehtävien tekeminen. Liiallinen kiire tai puolestaan liian vähäiset ja 

haastamattomat työtehtävät vähentävät motivaatiota ja luovuutta, jotka vaikuttavat 

negatiivisesti organisaation uudistumiskykyyn.  

 

Shulerin ja Mcmillianin (1987) mukaan henkilöstöjohtamisen käytänteillä, kuten 

henkilöstösuunnitelulla vaikutetaan organisaatiokulttuuriin ja –käyttäytymiseen, 

jotka vahvistavat muun muassa kustannustehokkuutta ja erilaistumista. Nämä 

puolestaan vaikuttavat suoraan organisaation kilpailukykyyn. Shulerin et al. (1987) 

mukaan kilpailukyky voidaankin linkittää henkilöstöjohtamiseen 

henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin, kouluttamisen, arvioinnin, palkitsemisen ja 

kehittämisen kautta.  Liiketoiminnan kasvu riippuu henkilöstömääristä ja heidän 

omaavien tietojen ja taitojen määrästä. Jos toimintaa halutaan laajentaa, tarkoittaa 

se yleensä myös uusien työntekijöiden hankkimista ja henkilöstön kasvattamista. 

Kuitenkin ennen kuin voidaan umpimähkään palkata lisää työntekijöitä, täytyy 

suunnitella liiketoiminnan kasvattamisen suuruutta ja sen tuottaman henkilöstön 

tarvetta. Tällainen suunnittelu on mahdollista operatiivisen suunnitelman avulla, 

joka sisältää suunnitelman tuotannon määristä ja henkilöstösuunnitelman. (Oy 

Rastor AB, 1982, 2-4) 

 

3.2.2 Rekrytointi ja perehdyttäminen 
 
Uudistumiskyky on merkittävä ja ajankohtainen aihe yhä useammalle yritykselle, 

sillä sen avulla voidaan parantaa organisaation kilpailukykyä. Kilpailukykyä haetaan 

muun muassa laadun johtamisen kautta, johon liittyy osana organisaation 

rekrytointiprosessi. Rekrytointiprosessin tarkoituksena on löytää organisaation 

tarpeeseen sopivia työntekijöitä. Kuitenkin liian usein rekrytoinnissa kiinnitetään 

enemmän huomiota hakijan teknisiin taitoihin niin sanottujen pehmeiden taitojen, 

kuten käyttäytymisen ja vuorovaikutteisuuden sijaan. Työntekijä on helppo 

kouluttaa erilaisten teknisten taitojen osaajaksi, sen sijaan käyttäytymiseen ja 

henkilökemioihin liittyvät tekijät ovat vaikeampia opettaa, joten niihin tulisikin 

kiinnittää huomiota jo rekrytointiprosessin alussa. Organisaation laatujohtamisen ja 

sitä kautta kilpailuedun kannalta onnistunut rekrytointiprosessi tuo yritykseen 

työntekijöitä, jotka ovat vuorovaikutteisia tiimipelaajia. Kuten aikaisemmin todettiin 
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resurssiperusteisen teorian mukaan, resurssien tulee olla arvokkaita, harvinaisia, 

vaikeasti kopioitavissa ja liikkumattomia. Onnistuneen rekrytoinnin avulla 

organisaatio voi hankkia itselleen tällaisia resursseja työntekijöistään. Henkilöstö 

tuottaa työssään sekä hiljaista ja koodattua tietoa, joka täyttää nämä kilpailuetua 

tuovien resurssien vaatimukset ja tätä kautta organisaatio onnistuu parantamaan 

myös uudistumiskykyään.  (Ahmad & Schroeder, 2002)  

 

Rekrytoinnin tarkoituksena on saavuttaa organisaation tavoitteet työntekijöiden 

houkuttelemisen, valitsemisen ja säilyttämisen kautta. Rekrytointi on merkittävä 

vaikutustapa organisaation omistamaan inhimilliseen pääomaan. Jo 

rekrytointiprosessin alkuvaiheessa voidaan henkilöstösuunnittelun avulla pohtia, 

minkälaista ja kuinka paljon henkilöstöä organisaatio tarvitsee kestävän 

kilpailuedun saavuttamisen ja säilyttämisen kannalta. Markkinoiden dynaamisuus 

pakottaa organisaatiot uudistumaan ja samalla se asettaa paineita rekrytoinnille. 

Tällaiset muutokset johtuvat muun muassa tiedon lisääntymisestä, sosiaalisista, 

maantieteellisistä ja kulttuurillisista muutoksista.  

 

Yrityksissä käytetään useimmiten kahta erilaista rekrytointitapaa, joita ovat ulkoinen 

ja sisäinen rekrytointi. Ulkoisella rekrytoinnilla tarkoitetaan organisaation 

ulkopuolelta palkattavaa työvoimaa. Sisäisellä rekrytoinnilla taas puolestaan 

tarkoitetaan, kun avoimeen työtehtävään palkataan jo organisaatiossa 

työskentelevä työntekijä toisesta tehtävästä. Rekrytointi eli henkilöstöhankinta 

perustuu vuosittain suunniteltuun henkilöstösuunnitelmaan, jonka merkitystä 

tutkittiin aikaisemmin. Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena onkin selkeyttää ja 

määritellä henkilöstön hankinnan tarvetta. Henkilöstön tarve ei kuitenkaan aina ole 

suunnitelman mukainen vaan siihen vaikuttaa muun muassa kilpailutilanne, 

ulkoistaminen ja organisaation toiminnan määrä. Kulloiseenkin tarpeeseen pitää 

myös arvioida kannattaako henkilöstötarvetta korjata ulkoisen vai sisäisen 

rekrytoinnin kautta. Sekä ulkoisella, että sisäisellä rekrytoinnilla on omat hyötynsä 

ja haittansa. (Kauhanen, 2010, 70-12) Kauhanen (2010) on koonnut näiden kahden 

eri menetelmän hyvät ja huonot puolet seuraavaan kuvaan 6. 

 

 



22	

Sisäinen lähde Ulkoinen lähde 

EDUT: 

• Valitun mieliala 

• Parempi kykyjen arviointi 

• Hyvä suoriutumismotivaatio 

• Valitaan vain sisääntulotasolle 

• Valintaprosessin nopeus 

• Lisää sisäisiä valintoja 

• Valittu tuntee jo organisaation 

EDUT: 

• ”uutta verta”, uusia näkemyksiä 

• Halvempaa kuin ammattiin kouluttaminen 

• Ei sisäisiä kuppikuntia tukemassa 

• Saattaa tuoda kilpailijan salaisuuksia 

HAITAT: 

• Valitsematta jääneiden mieliala 

• Taistelu uramahdollisuuksista, sisäiset 

kuppikunnat 

• Vaatii vahvaa johdon keskittämisohjelmaa 

• Ei tule uusia ideoita 

• Järjestelmästä voi tulla jäykkä 

HAITAT: 

• Ei ehkä valita henkilöä, joka ”sopisi” 

• Voi aiheuttaa motivaation laskua 

ehdokkaille 

• Pidempi perehdyttämisjakso 

• Saattaa tuoda asenteen: näin minä 

entisessäkin työpaikassa tein 

 

Kuva 6. Sisäisen ja ulkoisen henkilöstöhankinnan edut ja haitat (muokattu) 

(Kauhanen, 2010, 72) 

 
Uudistumisen kannalta Kauhasen (2010) esimerkistä voidaan päätellä, että 

erityisesti organisaation ulkoinen rekrytointi olisi kannattavaa, sillä se tuo 

mukanaan mahdolliset uudet ideat ja innovaatiot, sekä myös tärkeää tietoa 

kilpailijoista. Kuitenkin myös sisäisen rekrytoinnin etuna uudistumiskyvyn kannalta 

on resurssien säästäminen koulutuksessa ja perehdyttämisessä, sekä työntekijän 

organisaatiokulttuurin tunteminen entuudestaan. Lisäksi työntekijän motivaatio 

kasvaa urakehityksen myötä. Sisäisen rekrytoinnin haittoja ovat puolestaan 

henkilöstön välinen taistelu työpaikoista, järjestelmän jäykkyys ja mahdollisten 

työntekijöiden kuppikuntien muodostuminen. Ulkoisessa rekrytoinnissa haittoja 

ovat taas mahdollisesti epäpätevän työntekijän palkkaaminen, jo olemassa olevan 

henkilöstön motivaation lasku ja kalliit perehdytykset. 
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Sisäinen rekrytointi useimmiten mahdollistaa etenemisen urapolulla myös monelle 

muulle yrityksessä kuin vain yhdelle työntekijälle, sillä yhden edetessä aukeaa 

paikka myös toiselle. Ulkopuolisen valinta työtehtävään voi puolestaan keskeyttää 

useamman jo organisaatiossa olevan työntekijän etenemisen ja aiheuttaa 

tyytymättömyyttä organisaatioon ja tätä kautta motivaation ja tehokkuuden laskuun. 

Organisaatio saattaa myös menettää hyviä työntekijöitä, jos nykyisille työntekijöille 

ei avaudu riittävästi mahdollisuuksia etenemiseen ja itsensä kehittämiseen.  

(Kauhanen, 2010, 72-73) 

 

Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on monissa organisaatioissa yksi helpoiten 

kaltoin kohdelluista hr-käytänteistä. Liian vähäinen perehdyttäminen johtaa usein 

työntekijän motivaation laskuun ja organisaatiosta lähtemiseen, sillä työntekijä 

kokee työn ylivoimaiseksi. Erilaiset perehdyttämisohjelmat ovat tärkeitä 

organisaatioissa, sillä niiden kautta uudet työntekijät oppivat organisaation 

toimintatavat, arvot ja historian, sekä sopeutuvat nopeammin uuteen 

organisaatioon. Tehokas perehdyttäminen vähentää virheitä ja lisää tehokkuutta 

työpaikalla. (Brown, 2007) Acevedo & Yancey (2011) ovat myös sitä mieltä, että 

uusien työntekijöiden perehdyttämisohjelmat lisäävät työntekijöiden tietoja, taitoja 

ja kyvykkyyksiä. Uuteen työympäristöön saapuminen voi olla työntekijälle hankalaa 

ja täynnä paljon uutta, joten ohjattu tutustuminen organisaation käytänteisiin, 

järjestelmiin ja muihin työntekijöihin auttaa sosialisoitumisessa. Uuteen 

työtehtävään perehdyttäminen eroaa koulutuksesta muun muassa siinä, että se 

yleensä tapahtuu heti työhön astuttaessa ja se keskittyy tehtäväsuorituksen sijasta 

koko kontekstiin.  

 

3.2.3 Henkilöstön kehittäminen 
 
Henkilöstön kehittäminen tarkoittaa prosessia, jonka avulla pyritään kehittämään tai 

vapauttamaan piilossa ollutta inhimillistä osaamista organisaation kehittämisen tai 

yksilöllisen kouluttamisen ja kehittämisen avulla. Henkilöstön kehittämisellä 

tavoitellaan organisaation parempaa suoriutumiskykyä ja tehokkuutta henkilöstön 

kouluttamisen kautta. Henkilöstön kehittämiseen liittyy siis tärkeimpinä 
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komponentteina koulutus ja kehittäminen, sekä organisaation kehittäminen. 

Organisaation kehittäminen tarkoittaa systemaattista muutoksen haltuun ottamista 

suorituskyvyn parantamiseksi. Kouluttamisella taas tarkoitetaan yksilöiden 

kehittämistä suorituskyvyn parantamiseksi. Henkilöstön kouluttaminen tapahtuu 

joko muodollisen tai epämuodollisen koulutuksen kautta. Muodollinen koulutus 

tarkoittaa tarkasti etukäteen sovittuja koulutuksia, kun taas epämuodollisella 

koulutuksella tarkoitetaan suunnittelematonta kouluttautumista tai kehittymistä. 

Noin 70% kouluttautumisesta tapahtuukin nykyään epämuodollisia kanavia pitkin. 

Henkilöstön kouluttamiseen voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, joita ovat 

esimerkiksi, työnkierto, oppisopimukset, mentorointi, seuraaminen vierestä, videot 

ja tallenteet, onlinekurssit, luennot ja ryhmätehtävä. Henkilöstön kehittämisen 

käsitteisiin kuuluu henkilöstöjohtaminen, työuran kehittäminen ja laadun 

parantaminen. ( Swanson R.,1995; Heilmann, 2011) Kuvassa 7. esitetään, kuinka 

perehdyttäminen toimii suoriutumiskyvyn parantamisessa. Perehdyttäminen vaatii 

työntekijöiltä uuden oppimista, joka puolestaan tekee työntekijöistä asiantuntijoita 

työssään. Asiantuntijuus taas parantaa suoriutumiskykyä työn laadun ja 

tehokkuuden parantumisen myötä.  

 

 



25	

Kuva 7. Oppimisen, asiantuntijuuden ja suorituskyvyn suhde (muokattu) (Swanson, 

1995) 

 

Työntekijän henkilökohtainen kehittäminen yhdistää yksilön osaamiseensa ja 

samalla johtamiseen organisaatiossa. Suorituskykyyn liittyy kaikki se toiminta, 

jonka avulla työntekijä voi onnistua työssään. Yksilö oppii jatkuvasti ja on myös 

organisaation edun mukaista kehittää työntekijöitään oppimisen ja kehittämisen 

kautta. Henkilöstön kouluttamisella pyritään yleensä työntekijän teknisten 

kyvykkyyksien parantamiseen. Tällainen teknisten osaamistavoitteiden 

parantaminen on tullut yhä tärkeämmäksi uusien teknologioiden ja uusien 

prosessien myötä. Työn kuvauksen ja organisaatio rakenteet muuttuvat, jotka 

puolestaan odottavat työntekijöiltä sopeutumista, uusien tehtävien haltuun ottoa ja 

lisää tietoa organisaation toiminnasta ja sen tavoitteista. (Heilmann, 2011)  

 

Tutkijat ovat todenneet, että tarkoin valitut henkilöstön kehittämisen keinot voivat 

vaikuttaa laajasti sekä yksilön, että organisaation suoriutumiskykyyn. Tämä taas 

puolestaan viittaa oletukseen, että yksilöillä voi olla suurikin vaikutus organisaation 

toimintaan. HRD:llä tarkoitetaan prosessia, joka ohjaa työntekijöiden 

persoonallisten ja organsationaalisten kyvykkyyksien parantamista tavoitteena 

parempi oppimisen ja työn yhdistäminen. HRD keskittyy organisationaaliseen 

Oppiminen Asiantuntijuus

Suoriutumiskyky
- Organisationaalinen

- Prosessi
- Yksilöllinen
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oppimiseen, muutokseen ja kehittymiseen, minkä vuoksi henkilöstön kehittämisen 

rooli onkin yksi merkittävimmistä henkilöstöjohtamisen käytänteistä 

uudistumiskyvyn näkökulmasta. Strateginen henkilöstön kehittäminen (SHRD) 

puolestaan vie henkilöstön kehittämistä vielä pidemmälle ja tavoittelee erityisesti 

organisaation kehittämistä henkilöstön avulla pitkällä aikavälillä. SHRD:llä on 

strateginen rooli organisaation toiminnassa ja se korostaa oppimisen roolia 

organisaation suoriutumisen edellytyksenä. SHRD hyödyntää useita erilaisia 

strategioita suoriutumiskyvyn, oppimisen ja muutoksen aikaansaamiseksi. 

(Garavan & Garbery) Uudistumiskyky vaatii kehittymistä ja muutosta, joka 

puolestaan vaatii henkilöstön halukkuutta liikkua eteenpäin ja jättää tutut ja 

turvalliset rutiinit. Henkilöstön kehittämisen avulla voidaan lähteä viemään 

muutosta eteenpäin ja tavoitella uudistumista toimialalla. Henkilöstön kehittämisen 

tavoitteena on organisaatiotason uudistuminen ja muutos, mutta kehittäminen 

lähtee kuitenkin liikkeelle yksilöistä. Näin ollen organisaation uudistumiskykyyn 

vaikuttaa merkittävästi henkilöstön halukkuus kehittää itseään ja sitä kautta 

organisaatiota.  

 

Harrison (2004) käyttää neljää henkilöstön kehittämisen vaihetta oikean 

muutosstrategian ja organisaation uudistumisen etsinnässä. Näitä vaiheita ovat 

tutkiminen, design, käyttöönotto ja arviointi. Ensimmäisessä vaiheessa muutoksen 

tarve tulee selväksi, kun huomataan nykyisen suoriutumiskyvyn ja halutun 

suoriutumiskyvyn tason välinen erotus. Tällaisen aukon etsiminen kuuluu 

ensimmäisen vaiheen tehtäväksi. Seuraavassa tasossa määritellään kolme 

muutosjohtamisen lähestymistapaa, joita ovat muutos julistuksen kautta, muutos 

sopeutumisen kautta ja muutos henkilöstösuhteiden parantamisen kautta. 

Kolmannessa tasossa otetaan käyttöön haluttu muutosstrategia. Tämä vaatii 

kuitenkin henkilöstön hyväksynnän toimiakseen tehokkaasti ja edistääkseen 

uudistumista. Viimeisessä henkilöstön kehittämisen vaiheessa arvioidaan valittujen 

muutosstrategioiden onnistumista henkilöstösuhteiden parantamisen ja paremman 

yrittäjämäisen kulttuurin luomiseksi. Harrisonin (2004) tutkimuksessa muutos ja 

henkilöstön kehittäminen nähdään aidosti mahdollisuuksina strategiseen 

organisaatio tason kasvuun, jonka lähtökohtana on muun muassa henkilöstön 

oppiminen.  
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3.2.5 Palkitseminen 
 
Palkitseminen yrityksissä vaikuttaa merkittävästi organisaation menestymiseen 

kilpailijoihin nähden. Palkitseminen on yrityksen sisäistä henkilöstöjohtamiseen 

liittyvää toimintaa, mutta sen vaikutuksen koko organisaation menestymiseen 

toimialalla voivat olla huomattavat. Palkitseminen on yksi henkilöstöjohtamisen 

käytänteistä ja se valikoitui mukaan tähän tutkimukseen muun muassa siksi, että 

palkitseminen vaikuttaa suuresti henkilöstön työhyvinvointiin ja motivointiin, jotka 

puolestaan edistävät organisaation tehokkuutta ja suoriutumiskykyä. Kun 

organisaation strategia on valittu, pitää yrityksessä ryhtyä miettimään minkälaisia 

motivoinnin keinoja kuten palkitsemista organisaation täytyy tarjota, jotta 

saavutetaan oikeanlaista suoriutumista, houkutellaan oikeanlaisia työntekijöitä ja 

onnistutaan luomaan kannustava organisaatiokulttuuri. (Lawler & Jenkins, 1992) 

 

Palkitsemista, kuten rahaa, etuja ja muita muotoja käytetään houkuttelemaan, 

säilyttämään ja motivoimaan työntekijöitä tavoitteenaan päästä yhteisiin 

organisationaalisiin tavoitteisiin. Palkitsemisjärjestelmät koostuvat kahdesta 

pääteemasta, joita ovat palkkiot ja suoriutuminen. Palkitsemiseen liittyy suorituksen 

määritteleminen ja arvioiminen, sekä palautteen antaminen työntekijöille. Varsinkin 

suurilla yrityksillä voi olla useampia eri palkitsemisen järjestelmiä yhtä aikaa. 

Palkitsemista on sekä aineellista, että aineetonta. Aineellinen palkitseminen 

tarkoittaa rahallista palkitsemista. Useimmiten juuri rahalliset palkitsemisen keinot 

toteutetaan muutaman kerran vuodessa, kun taas aineeton palkitseminen on 

hyvinkin usein tapahtuvaa toimintaa. (Kerr & Slocum, 1987) Chiu ja Wai-Mei Luk 

(2002) keskittyvät tutkimuksessaan rahalliseen palkitsemiseen, jonka suuruuteen 

vaikuttavat työvoimakustannukset ja työntekijöiden houkutteleminen, säilyttäminen 

ja motivoiminen. Mitä enemmän organisaatio maksaa rahallisia palkkioita, sen 

suuremmat sen työvoimakustannukset ovat. Kuitenkin suuret rahalliset palkkiot 

houkuttelevat osaavia hakijoita, joka puolestaan vähentää henkilöstön 

kehittämiseen kuten kouluttamiseen ja perehdyttämiseen käytettäviä kustannuksia. 

Peruspalkan lisäksi saatavat rahalliset palkkiot lisäävät motivaatiota ja sitä kautta 

suoriutumiskykyä, mutta aineellisilla palkkioilla on myös rajansa. Lisäksi raha ei 
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motivoi kaikkia työntekijöitä samalla tavalla ja siksi johtajien tulee osata valikoida 

sopiva suhde aineellisen ja aineettoman palkitsemisen välillä.  

 

Dynaamiset markkinat, globalisaatio ja teknologian kehitys lisäävät kilpailullisuutta 

jatkuvasti ja yritysten tulee keksiä keinoja parantaa tuottavuuttaan. 

Suoriutumiskykyyn liittyvä palkitseminen eli PRP (performance related pay) on yksi 

tällainen keino, jota voidaan käyttää motivoimaan yksilöitä parantamaan 

suoriutumiskykyään ja samalla lisäämään koko organisaation tehokkuutta. 

Tällaisella keinolla voidaan myös vähentää muutosvastarintaa ja puolestaan 

motivoida työntekijöitä ottamaan uudet tavat käyttöön ja uudistamaan toimintaa. 

Suoriutumiskykyyn liittyvä palkitseminen ei kuitenkaan aina lisää tuottavuutta, sillä 

esimerkiksi työt, jotka vaativat ryhmätyötä mahdollistavat vapaamatkustamisen, 

joka vähentää muiden työntekijöiden motivaatiota suoriutua tehokkaasti. 

Yksilöllisellä tasolla mitattuna tällainen palkitseminen toimii paremmin, sillä 

suoriutuminen riippuu vain yksilöstä itsestään. Lisäksi tiettyihin tehtäviin liittyvä 

palkitseminen korostaa näiden tehtävien suorittamista ja heikentää muiden 

tehtävien tehokkuutta. (Gielen & Kerkhofs, 2009) 

 

Negatiivisuus ei johda työntekijöiden motivoitumiseen tai suoriutumiskyvyn 

lisääntymiseen vaan motivoituminen vaatii työntekijöiden positiivista vahvistamista, 

tukemista ja palkitsemista. Aineellisen palkitsemisen lisäksi useimmissa yrityksissä 

käytetään lisäksi aineetonta palkitsemista. Näitä voivat olla esimerkiksi kehut 

esimieheltä, työajan vähentäminen eli vapaa-ajan lisääminen, erilaiset 

henkilökuntaedut tai työsuhdesopimukset muiden yrittäjien kuten kuntosalien 

kanssa, kommunikointi ja osallistaminen päätöksen tekoon. Työ jo itsestään on 

monella palkitsevaa, mutta jos näin ei ole, aineettomia palkitsemisen keinoja voivat 

olla tunnustuksen saaminen, oppiminen ja kasvu, vastuun lisääntyminen ja 

eteneminen uralla (Hertzberg, 1968). 

 

Palkitsemisjärjestelmät vaikuttavat kuudella tapaa organisaatio kulttuuriin ja 

työntekijöiden käyttäytymiseen, jotka puolestaan vaikuttavat organisaation 

tehokkuuteen.  Ensimmäisenä tekijänä on työnpaikan houkuttelevuus. 

Organisaation tarjoamat palkitsemisen muodot houkuttelevat jo hakuvaiheessa 
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tietynlaisia ihmisiä hakemaan työtä. Näin ollen palkitsemisella voidaan vaikuttaa 

organisaation osaamisen tasoon. Organisaatiot, jotka tarjoavat enemmän 

palkitsemisen vaihtoehtoja, houkuttelevat ja sitouttavat enemmän työntekijöitä ja 

työntekijöiden vaihtuvuus on vähäisempää. Toisena tekijänä on suoriutumisen 

tasoon liittyvät odotukset. Työntekijät odottavat palkitsemista suoriutuessaan 

tehokkaammin, jolloin palkitseminen motivoi työntekijöitä suoriutumaan tavallista 

tehokkaammin ja samalla parantamaan organisaation tuottavuutta. Kolmantena 

erilaiset tulokset vaikuttavat eri tavalla eri työntekijöihin ja heidän sitoutumiseensa. 

Toiset työntekijät arvostavat palkitsemisessa enemmän rahallisia bonuksia tai 

etenemistä uralla, kun taas toiset arvostavat enemmän esimerkiksi eläketurvaa. 

Neljäntenä tekijänä on työntekijöiden kokema vaiva, jonka he näkevät tekevänsä 

palkitsemisen eteen. Viidentenä on puolestaan motivaatio itsensä kehittämiseen. 

Tällöin palkitseminen nähdään suhteessa yksilön kykyihin ja osaamiseen ja kun 

yksilö pystyy kehittämään osaamistaan lisää ansaitakseen palkitsemisen, motivoi 

se oppimaan uusia kykyjä. Jos yksilö puolestaan kokee osaavansa jo kaiken mitä 

palkitseminen edellyttää, ei palkitsemisella ole enää samaa vaikutusta 

organisaation tehokkuuteen. Palkitsemisjärjestelmät voivat myös huonosti 

suunniteltuna vähentää halukkuutta oppia ja kehittyjä, jos tarvittavat uudet taidot 

eivät oikeuta palkitsemiseen. Näin ollen työntekijä ei saa riittävää tarpeen 

tyydytystä itsensä kehittämisestä organisaation eduksi. Kuudentena tekijänä on 

palkitsemisjärjestelmien vaikutus organisaation kulttuuriin suoraan. 

Palkitsemisjärjestelmät voivat vaikuttaa suoraan organisaatiossa koettavaan 

kulttuuriin, sillä niillä on vahva vaikutus työntekijöiden motivaatioon, tyytyväisyyteen 

ja jäsenyyteen yrityksessä. Palkitsemisjärjestelmät voivat johtaa organisaation 

kulttuurin näkymään hyvinkin henkilöstöohjautuneena, innovoituneena tai 

yrittäjämäisenä kulttuurina. (Lawler & Jenkins, 1992) 

 

3.3 Yhteenveto henkilöstöjohtamisen vaikutuksista organisaation 
uudistumiskykyyn 
 
Seuraavassa kappaleessa kootaan vielä yhteen aikaisemman teorian pohjalta 

henkilöstöjohtamisen vaikutuksia organisaation uudistumiskykyyn. 

Henkilöstöjohtamisella voidaan nähdä olevan merkittävä rooli organisaation 
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muutosprosessissa ja uudistumiskyvyn tukemisessa, sillä uudistumiskyky lähtee 

liikkeelle muutoksista organisaation ulkoisessa ja sisäisessä toimintaympäristössä, 

jotka puolestaan vaativat yhteistyökykyä yrityksen henkilöstöltä. 

 

Organisaation uudistumiskyky perustuu vahvasti organisaation resursseihin, tiedon 

jakoon ja hallintaan, sekä markkinoiden muuttumiseen ja dynaamisuuteen. 

Uudistumiskyky edellyttää organisaatioilta innovatiivisuutta ja jatkuvassa 

muutoksessa mukana pysymistä ja oikeanlaista henkilöstöjohtamista. 

Uudistumiskyky voidaan yhdistää henkilöstöjohtamisen tarpeeseen liiketoiminnan 

vaativien resurssien vuoksi. Kuten teoriassa aikaisemmin mainittiin organisaation 

menestymisen taustalla toimivat tarkoin valitut strategiset resurssit. Siksi myös 

uudistuminen vaatii resurssien hallintaa ja oikeiden resurssien kehittämistä, 

etsimistä ja hyödyntämistä (Barney, 1991) Innovatiivisuuteen, kilpailukykyisyyteen 

ja uudistumiskykyyn tähtäävät organisaatiot panostavat laadukkaaseen 

henkilöjohtamiseen, jonka avulla suunnitellaan resurssien tarvetta, sekä hankitaan 

ja motivoidaan sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä. 

 

 Wright, Dunford ja Snell (2001) esittävät kuvassa 8. strategian ja strategisen 

henkilöstöjohtamisen mallin.  
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Kuva 8. Strategian ja strategisen HRM:n yhdistämisen malli (muokattu) (A model 

for integration strategy and strategic HRM). ( Wright, Dunford and Snell, 2001) 

Malli esittää dynaamisten kyvykkyyksien, tietojohtamisen, älyllisen pääoman ja 

ydinkyvykkyyksien sidokset henkilöstöjohtamiseen ja strategiaan. Älyllinen pääoma 

ja tietojohtamisen mallit sitovat henkilöstöjohtamisen käytänteet ja ydinkyvykkyydet 

toisiinsa, kun taas dynaamiset kyvykkyydet ja uudistumisen konseptit yhdistävät 

nämä kaikki alueet toisiinsa. Henkilöstöjohtamisen käytänteet luovat arvoa 

organisaatiolle, sillä ne vaikuttavat inhimillisen pääoman varastoon, virtaukseen ja 

älyllisen pääoman ja tiedon muutokseen, jotka luovat pohjan ydinkyvykkyyksille. 

Malli tuo esille myös tietojohtamisen merkityksen kilpailukyvyn saavuttamisessa 

tiedon luonnin, jakamisen ja yhdistämisen kautta. Juuri näiden tiedon muuntumisen 

prosessien kautta organisaatiot ylläpitävät ja laajentavat inhimillisen pääoman 

varastoa. (Wright, Dunford & Snell, 2001) 
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Tutkimuksessa on tutkittu henkilöstöjohtamisen vaikutuksia organisaation 

uudistumiskykyyn ja aihetta on perusteltu muun muassa resurssiperusteisen, 

dynaamisten kyvykkyyksien ja tietoperusteisen teorioiden avulla. Wright et al. 

(2001) mallista löytyy tämän tutkimuksen elementtejä ja sen avulla voidaan 

mallintaa, kuinka henkilöstöjohtamisen käytänteiden avulla voidaan ylläpitää 

arvokkaita, harvinaisia, vaikeasti kopioitavissa olevia ja organisoituja inhimillisiä 

resursseja, sekä edistää tiedon jakoa ja luontia dynaamisilla markkinoilla.  

Organisaation uudistumiskyky vaatii organisaation muuttumista ja koko 

organisaation muuttuminen ei onnistu ilman henkilöstön osallistumista. 

Henkilöstöresurssit toimivat joko edistävänä tai jarruttavana tekijänä organisaation 

uudistumiskyvyn kannalta ja siksi organisaation tuleekin kiinnittää yhä enemmän 

huomiota henkilöstöjohtamiseen ja sen luomaan hyvinvoivaan ja tyytyväiseen 

organisaatiokulttuuriin ja henkilöstöön.  

 

4. TUTKIMUSMETODOLOGIA	
 
Seuraavassa kappaleessa käsitellään tähän tutkimukseen käytettyä 

tutkimusmenetelmää, tutkimusotetta ja lähestymistapaa, aineiston keräämistä ja 

analyysiä, haastateltavia, sekä tutkimuksen luotettavuutta. 

 

Tämä tutkimus suoritetaan tapaustutkimuksena case-organisaatiolle. Empiirinen 

aineisto kerätään case-organisaatiosta ja analysoidaan kvalitatiivisen 

tutkimusmenetelmän avulla. Kvalitatiivinen tapaustutkimus mahdollistaa 

monimutkaisen tietyssä kontekstissa tapahtuvan ilmiön tutkimisen. Kvalitatiivinen 

tutkimus on hyödyllinen tapauksissa, jossa tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

miten ihmiset selviytyvät tietyissä tilanteissa todellisuudessa. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen avulla voidaan tutkia eri ihmisten ajatuksia erilaisissa tilanteissa. 

Kvalitatiivinen tapaustutkimus sopii tutkimukseen, kun halutaan vastata 

kysymyksiin miksi ja miten ja kun ei voida vaikuttaa haastateltavien mielipiteisiin. 

Lisäksi kvalitatiivinen tutkimus sopii silloin, kun halutaan selvittää konteksti 
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sidonnaisia edellytyksiä, joilla uskotaan olevan merkitystä tutkittavalle ilmiölle. 

(Baxter & Jack, 2008; Yin, 2003) 

 

Tässä case-tutkimuksessa halutaan selvittää henkilöstöjohtamisen vaikutusta 

organisaation uudistumiskykyyn ja empiria osuudessa pyritään vastaamaan 

kysymyksiin, miten ja miksi nämä asiat vaikuttavat toisiinsa case-organisaatiossa, 

joten kvalitatiivinen tapaustutkimus sopii hyvin tutkimuksen tavoitteisiin.  

 

4.1 Tutkimusote ja lähestymistapa 
 
 
Tämän tutkimuksen tutkimusote on kvalitatiivinen ja lähestymistapa tutkimukseen 

on tapaustutkimus. Teorioiden testaamiseen ja niiden luotettavuuteen vaikuttaa 

empiirinen tutkimus ja niistä saadut tulokset. Teorian ja empirian välinen yhteys 

mahdollistaa pätevän, oleellisen ja testattavissa olevan teorian luomisen ja 

kehittämisen. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää todellisen 

ympäristön tai kontekstin ilmiöitä, kuten esimerkiksi jossakin organisaatiossa 

tapahtuvaa ilmiötä. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, ettei tutkija voi itse 

vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin ja toimii objektiivisesti. Kvalitatiivinen 

tapaustutkimus lähtee liikkeelle tutkimuskysymyksien valitsemisesta, jonka jälkeen 

voidaan valita tutkittavat tapaukset ja otos. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei 

määritellä hypoteeseja, mutta sen empiirinen otos määrittyy tietystä populaatiosta. 

Tapaustutkimuksessa voidaan tutkia yhtä aikaa yhtä tai useampaa tapausta tai 

organisaatiota. Tässä tutkimuksessa analysoidaan kuitenkin vain yhtä keskisuurta 

organisaatiota. Tapaustutkimuksen hyötyjä ovat muun muassa teoreettinen 

joustavuus, vahvistaa teoreettista pohjaa ja vahvistaa erilaisia näkökulmia. Lisäksi 

mahdollistaa tutkijoiden hyödyntää nousevia teemoja ja yksilöllisiä tapauspiirteitä. 

(Eisenhardt, 1989; Golafshani, 2003) 

 

Tutkimuksen teoriaosuudessa määritellään organisaation uudistumiskyky, 

inhimillinen pääoma ja henkilöstöjohtamisen käytänteitä. Lisäksi teoriaosuudessa 

tutkitaan inhimillisen pääoman ja henkilöstöjohtamisen vaikutuksia organisaation 

uudistumiskykyyn eli pyritään vastaamaan kysymykseen, miten jokin asia vaikuttaa 

tiettyyn ilmiöön. Empiirisen osion tavoitteena on puolestaan tutkia case-
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organisaation uudistumiskykyä ja miten henkilöstöjohtaminen vaikuttaa 

uudistumiskykyyn. Case-organisaatiosta kerätyn aineiston avulla muodostetaan 

tutkimuksen empiriaosuus ja verrataan sitä aikaisemmin tutkittuun teoriaan ja 

etsitään mahdollisia yhtäläisyyksiä. Kvalitatiivinen tutkimusote valittiin, jotta voidaan 

muodostaa haastattelujen pohjalta luotettavia tuloksia ja saada case-organisaatiota 

koskevaa tietoa.  

 

4.2 Aineiston kerääminen ja analyysi  
 
Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto kerättiin käyttämällä puolistrukturoitua 

haastattelulomaketta. Lisäksi käytettiin hyväksi tutkijan omaa havainnointia 

työsuhteesta organisaatioon. Havainnoinnin avulla tutkija on voinut havainnoida 

omaa kokemusta esimerkiksi esimiesten johtamistavoista ja esillä olleista 

uudistuksista organisaatiossa. Lisäksi tutkija itse pystyi havainnoimaan 

organisaatiossa muiden työntekijöiden kokemuksia ja mielipiteitä koskien 

organisaatiossa tapahtuvia muutoksia ja uudistumista, sekä henkilöstöjohtamisen 

vaikuttamista heidän työhönsä. Puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu 

sopii esimerkiksi, kun aihe on arka, intiimi tai kun selvitetään heikosti tiedotettuja 

asioita, kuten arvostuksia ja perusteluja. (Metsämuuronen, 2006, 115) Tämän 

tutkimuksen aiheena oleva henkilöstöjohtaminen ja organisaation uudistumiskyky 

voidaan kokea arkana tai hyvin sisäiseen tietoon kuuluvana asiana. Erityisesti 

henkilöstöjohtamisesta saattaa aihealueena nousta esiin myös epäkohtia, joihin 

organisaatiossa on jo reagoitu tai niitä ei ole vielä tiedostettu. Teemahaastattelut 

sopivatkin siis hyvin tutkimuksen aihealueeseen. Teemahaastattelu mahdollistaa 

suljettujen kysymysten kautta keskustelun johdattelemisen, mutta myös avoimen 

keskustelun, jottei tutkija johdata haastatteluita liikaa. Avoimen keskustelun avulla 

haastateltavat voivat tuoda esille omasta mielestään tutkimukselle merkittäviä 

ajatuksia tai mielipiteitä. 

 

Haastattelukysymykset laadittiin teoriaosuuden pohjalta ja puolistrukturoitu lomake 

järjestettiin teoriaosuuden mukaisiin teemoihin. Haastattelulomake alkoi 

kysymyksillä organisaation uudistumiskyvystä ja inhimillisestä pääomasta, jonka 

jälkeen kysyttiin kysymyksiä liittyen case-organisaation henkilöstöjohtamiseen, sen 
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käytänteisiin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin organisaation uudistumiskykyyn. 

Tällä menettelyllä pyrittiin selkeyttämään tutkimuksen tavoitetta ja viemään aihetta 

laajemmasta aihepiiristä yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Puolistrukturoitujen 

kysymysten lisäksi haastatteluissa esitettiin myös kysymyksiä lomakkeen 

ulkopuolelta haastattelun etenemisen mukaan. Eri haastatteluissa oli erilaisia 

lisäkysymyksiä, jotka nousivat keskustelusta. Näin tutkimuksen punainen lanka 

säilyi selkeämpänä, sekä tutkijalle, että haastateltaville. Haastateltavat valittiin 

organisaation yhteyshenkilön avulla ja mietittiin haastateltavien osaamisalueita, 

jotka liittyvät tutkimuksen aiheeseen. Haastateltaviksi valittiin henkilöstöhallinnon 

jäseniä ja esimiehiä, joilla on kokemusta henkilöstöjohtamisen käytänteistä ja 

henkilöstön johtamisesta. Näin saadaan luotettavaa ja osaavaa tietoa 

organisaation tilanteesta. Haastateltaviin oltiin ensin yhteydessä sähköpostitse ja 

Microsoft Skype for Business –sovelluksen avulla ja kysyttiin halukkuutta osallistua 

tutkimukseen luottamuksellisesti. Kaikki haastateltavat suostuivat haastatteluihin, 

jonka jälkeen sovittiin aikatauluista ja mahdollisesta ajasta ja paikasta haastattelun 

järjestämiselle. Haastateltaville lähetettiin myös etukäteen sähköpostitse 

luettavaksi tutkimuksen teoriaosuus, jotta haastateltavat saivat mahdollisuuden 

miettiä organisaatiossa käytettäviä käytänteitä sekä niiden heikkouksia, että 

vahvuuksia.  

 

Haastatteluihin osallistui seitsemän organisaatiossa toimivaa henkilöä, joista kaksi 

haastattelua suoritettiin sähköisesti aikatauluongelmien vuoksi. Loput haastattelut 

suoritettiin kahden keskisinä haastatteluina kesä-heinäkuussa 2017 ja kaikki 

haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla. Näistä yksi toimii organisaation 

henkilöstöjohtajana ja yksi henkilöstöasiantuntijana. Muista haastatteluista 

poiketen henkilöstöjohtajaa ja henkilöstöasiantuntijaa haastateltiin yhdessä, koska 

ajateltiin, että heidän vastauksista saadaan näin paras mahdollinen hyöty 

tutkimukselle. Näin ollen haastateltavat saivat myös yhdessä pohdittua vastauksia 

ja saatiin aikaan vuorovaikutteista ja avointa ryhmäkeskustelua. Ryhmäkeskustelun 

avulla mahdollistettiin laajempi ja syvempi analyysi. Lisäksi haastateltiin viittä 

johtavassa esimiesasemassa toimivaa henkilöä. Esimiehiä haastateltiin erikseen, 

koska organisaatiossa on havaittu erilaisia johtamistapoja eri organisaatiotasoilla ja 

henkilöstöryhmissä. Esimiesten yksilöhaastatteluiden avulla saatiin siis 
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näkemyksiä eri tavoista johtaa työntekijöitä ja tätä kautta monipuolisempaa tietoa 

liittyen henkilöstöjohtamisen vaikutuksiin organisaation uudistumiskykykyyn. 

Kaiken kaikkiaan valitut haastateltavat sopivat tutkimuksen aiheeseen ja heillä on 

riittävää osaamista tutkittavasta aihealueesta, jotta haastattelutuloksista voidaan 

tuottaa luotettavaa analyysiä.  Kaikki haastattelut litteroitiin nopeasti 

haastatteluiden jälkeen. Litteroinnin avulla tutkija kertasi haastatteluissa läpikäytyjä 

asioita ja vastauksia, sekä kiinnitti huomiota erityisesti useasti toistuviin vastauksiin.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin kokonaan laadullisin menetelmien ja tarkoituksena 

oli analysoida case-organisaation henkilöstöjohtamista, sen käytänteitä, sekä 

organisaation uudistumiskykyä. Lisäksi tavoitteena oli saada vastaus 

tutkimusongelmaan ja näin ollen selvittää henkilöstöjohtamisen ja organisaation 

uudistumiskyvyn välistä yhteyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

 

Haastatteluiden avulla kerätty materiaali analysoitiin kvalitatiivisen tutkimuksen 

menetelmin. Laadullisesti kerätyt haastattelut tuottavat suuren määrän dataa ja yksi 

haastattelu saattaa tuottaa litteroituna useita sivuja materiaalia. Laadullisissa 

menetelmissä tutkijan tulee osata tulkita ja analysoida litteroitua tekstiä 

tutkimustulosten löytämiseksi. Laadullisin menetelmin kerättyä aineistoa tutkitaan 

tässä tutkielmassa teoriasidonnaisen induktiivisen sisällönanalyysin avulla, jonka 

avulla voidaan luoda kategorioita ja selityksiä. Kvalitatiivista aineistoa voidaan 

analysoida viiden eri vaiheen kautta. Näitä ovat tutustuminen aineistoon, teemojen 

identifiointi, indeksointi, järjestäminen ja viimeiseksi kartoittaminen ja tulkinta. 

Näiden vaiheiden avulla voidaan syventyä raakaan materiaaliin, lajitella ja 

määritellä sitä teemoittain, järjestellä ja organisoida uudestaan, sekä lopuksi 

kartoittaa avaintekijät ja muodostaa niistä tulkinta ja tutkimustulokset. (Pope, 

Ziebland & Mays, 2000) Haastatteluiden jälkeen kaikki nauhoitettu aineisto 

litteroitiin tarkasti kuuntelemalla nauhoitteet useaan otteeseen. Samalla aineistoon 

tutustuttiin syvemmin ja painettiin mieleen useasti toistuvia kommentteja. Kun kaikki 

haastattelut olivat litteroitu erikseen, muodostettiin niistä kokonaisuuksia 

luokittelemalla ne pääluokkiin. Pääluokat muodostuivat teemahaastatteluiden 

teemoista, joita olivat organisaation uudistumiskyky ja henkilöstöjohtamisen 

käytänteet. Koottua aineistoa tutkittiin vertaamalla sitä aikaisemmin muodostettuun 
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teoriaosuuteen, jotta empirian tulosten ja teorian välille voitiin luoda paremmin syy-

seuraus-suhteita, koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstöjohtamisen 

vaikutuksia organisaation uudistumiskykyyn. 

 

4.3 Haastateltavat   
 
Seuraavassa kappaleessa käsitellään tutkimuksen empiirisen osion haastatteluihin 

osallistuneita henkilöitä. Haastatteluissa kartoitettiin alkuun perustietoja jokaiselta 

haastateltavalta, joita oli yhteensä seitsemän. Perustietoihin kuului haastateltavan 

ikä, koulutus, asema ja työsuhteen kesto organisaatiossa ja nykyiset työtehtävät. 

Lisäksi haastateltavilta kysyttiin miksi he ovat valinneet juuri kyseisen organisaation 

työpaikakseen.  

 

Haastateltava 1. on 49 vuotias nainen, joka toimii tällä hetkellä asiakkuusjohtajana 

eteläisessä myyntitiimissä uusasiakashankinnassa ja ajanvarauksissa. Hän on 

koulutukseltaan tradenomi ja MBA. Työsuhde case-organisaatiossa on kestänyt 

kaksi vuotta ja aikaisemmin haastateltava on toiminut vastaavissa tehtävissä 

toisessa organisaatiossa 25 vuotta. Haastateltava 1. on aloittanut uran case-

organisaatiossa ja koki luonnolliseksi jatkaa uraa samassa organisaatiossa. Lisäksi 

hän on aikaisemmin toiminut HR-tehtävissä, mutta myöhemmin halunnut päästä 

lähemmäksi asiakasta, jolloin siirtyi asiakkuusjohtajan tehtäviin. 

 

Haastateltava 2. on 36 vuotias nainen, joka toimii esimiestehtävissä laadun ja 

kehittämisen yksikön esimiehenä. Sitä ennen haastateltava 2. on toiminut 

konttorinjohtajana ja ollut organisaatiossa jo 13 vuotta. Hänellä on kokemusta sekä 

rahoitus-, sijoitus-, yritys- ja päivittäispuolelta pankkialalla. Haastateltava on 

kokenut aina haluavansa työskennellä toimialalla ja siksi myös pysynyt 

organisaatiossa uran alusta asti. 

 

Haastateltava 3. on 49 vuotias nainen, joka on työskennellyt yrityksessä jo 20 

vuotta ja toimii tällä hetkellä asiakkuusjohtajana ja myyntitiimin johtajana. 

Haastateltava on koulutukseltaan kaupallinen tradenomi. Haastateltava 3. sanoo 



38	

työskentelevänsä tässä organisaatiossa, koska yritys on monessa asiassa alan 

edelläkävijä ja kehittyy jatkuvasti. 

 

Haastateltava 4. on 39 vuotias nainen ja hän on koulutukseltaan liiketalouden 

tradenomi. Haastateltava on työskennellyt case-organisaatiossa 16 vuotta ja toimii 

tällä hetkellä asiakkuusjohtajana. Haastateltavan työtehtäviin kuuluvat 

uusasiakastiimin hoitaminen. Uusasiakastiimi koostuu asumisen palveluista ja 

myyntiryhmästä (uusasiakashankinta talon ulkopuolelta mm. opiskelijakiertue, 

messut, yrityskäynnit tms). Haastateltava kokee organisaation vahvuudeksi 

erityisesti ”kyllä järjestyy” –asenteen. 

 

Haastateltava 5. on 41 vuotias nainen, joka toimii organisaatiossa 

henkilöstöjohtajana. Hän on ollut organisaatiossa 5 vuotta ja sitä ennen 13 vuotta 

Nokia Oyj:llä henkilöstöhallinnon tehtävissä. Koulutukseltaan hän on 

kasvatustieteiden maisteri. Organisaatioon haastateltava on tullut, koska halusi 

vaihtelua uralleen ja kiinnostava työmahdollisuus organisaatiossa avautui sopivasti.  

Haastateltava 6. on 41 vuotias nainen ja toimii organisaatiossa 

henkilöstöasiantuntijana ja työtehtäviin kuuluu kaikki henkilöstöhallintoon liittyvät 

tehtävät. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri. Haasteltava on toiminut 

organisaatiossa kymmenen vuotta ja viihtynyt organisaatiossa hyvin erityisesti 

ihanien työkavereiden ja mielenkiintoisen alan vuoksi.  

 

Haastateltava 7. on 29 vuotias nainen ja koulutukseltaan liiketalouden tradenomi. 

Nykyinen asema haastateltavalla on asiakkuuspäällikkö ja hän toimii yrityksen 

kassatiimin esimiehenä. Haastateltava on tullut organisaatioon töihin, koska yritys 

on suomalainen ja vetovoimainen työnantaja, sekä kyseinen toimiala on hänen 

mielestään aina ollut kiinnostava.  

 
4.5 Tutkimuksen luotettavuus  
 
Tutkimuksen onnistuminen ja analyysin laatu riippuvat paljolti tutkijan taidoista, 

visiosta ja rehellisyydestä ja luotettavuudesta. (Pope et al., 2000) Nämä vaikuttavat 

suoraan myös koko tutkimuksen luotettavuuteen. Koko tutkimuksen 

luotettavuudesta puhuttaessa, arvioidaan tavallisesti reliabiliteettia ja validiteettia. 
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Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta, mikä tarkoittaa, etteivät 

tutkimuksen tulokset ole sattumanvaraisia. Tutkimuksen reliabiliteetti on 

täydellinen, kun sen tulokset kestävät samoina ajan myötä ja vastaavat tutkimuksen 

otosta täsmällisesti. Reliabiliteetissa tärkeintä on tulosten pysyvyys ajan myötä, sen 

pysyvyys tietyn ajan jakson aikana ja tulosten pysyminen samoina, kun niitä 

mitataan toistuvasti.  Reliabiliteettiä voidaan käyttää laadullisessa tutkimuksessa 

hyväksi kiinnittämällä huomiota tutkimuksen laatuun. Laadukas kvalitatiivinen 

tutkimus pyrkii luomaan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Validiteetilla taas 

tarkoitetaan sitä, että mittari mittaa juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Toisin 

sanoen, onnistutaanko tutkimuksessa suorittamaan niin sanottu napakymppi ja 

tutkimaan juuri oikeaa asiaa? Validiteetti on täydellinen, silloin kun teoria ja empiria 

ovat yhdenmukaisia. (Uusitalo, 1991, 84; Golafshani, 2003) Tässä tutkimuksessa 

validiteettia haetaan juuri saamalla yhteys aikaisemmin määritellyn teorian ja case-

organisaatiosta kerätyn empiirisen aineiston välille. Reliabiliteetti ja validiteetti 

sopivat paremmin kuvaamaan kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta, mutta 

käsitteet ovat kuitenkin niin merkittäviä, että ne huomioida pääsääntöisesti myös 

kvalitatiivista tutkimusta tehdessä. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, 255–

259)  

 

Tässä tutkimuksessa luotettavuutta pyritään lisäämään haastattelemalla henkilöitä, 

joilla on vahva tausta henkilöstöjohtamisesta ja heidän tavoitteenaan on pyrkiä 

lisäämään organisaation uudistumiskykyä hyvinvoivan ja tehokkaan henkilöstön 

avulla, joka vaatii onnistunutta henkilöstöjohtamista. Lisäksi reliabiliteettia ja 

validiteettia vahvistavat teoriasidonnainen lähestymistapa tutkimukseen, jonka 

avulla aikaisemmin tutkittua teoriaa verrataan case-organisaatiosta saatuun 

empiiriseen materiaaliin. Myös tutkijan oma havainnointi organisaatiossa auttaa 

tulkitsemaan materiaalia ja sen luotettavuutta. Tutkija ei myöskään tuntenut 

haastateltavia henkilökohtaisesti, eikä voi vaikuttaa heidän mielipiteisiinsä, mikä 

lisää aineiston laatua. Haastatteluista poimittiin myös suoria lainauksia 

tutkimukseen, mikä havainnollistaa haastateltavien vastauksia ja viittaa 

haastatteluiden konkreettiseen sisältöön. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET JA CASE-ANALYYSI  	
 
Seuraava kappale aloittaa tutkimuksen empiirisen osion, jossa tutkitaan 

henkilöstöjohtamisen vaikutuksia organisaation uudistumiskykyyn case-

organisaatiossa.   

 

Ensimmäisessä väliotsikossa esitellään hieman case-organisaatiota ja sen 

taustoja, jonka jälkeen tutkitaan inhimillisen pääoman merkitystä organisaatiossa. 

Tämän jälkeen tutkitaan case-organisaation henkilöstöjohtamista, uudistumiskykyä 

ja niiden suhdetta toisiinsa. Lisäksi tutkitaan organisaation uudistumiskyvyn 

kehittämismahdollisuuksia tulevaisuudessa.  

 

5.1 Case-organisaation esittely  
 

Tämä tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena Tampereen seudulla toimivaan 

organisaatioon. Organisaation nimi jätetään luottamuksellisista syistä julkaisematta 

tutkielmassa. Organisaatiolla on vankka tausta ja sen vahvuuksiin kuuluu sen pitkä 

historia, selviytyminen lamasta ja jatkuva uudistuminen, joka on luonut 

organisaatiolle vahvan maineen suomalaisten keskuudessa. Uudistumisen 

edelläkävijänä organisaation on muun muassa perustanut digitaalisia palveluita 

ensimmäinen vastaavana palveluna Euroopassa ja toisena maailmalla. 2000-

luvulla organisaatio on saavuttanut markkinajohtajan aseman lähes kaikilla 

liiketoiminta-alueilla. Organisaation periaatteisiin kuuluu yhteistoiminnallisuus, 

osuustoiminnallisuus ja menestyksen jakaminen kaikkien kanssa. Heidän 

tavoitteenaan on luoda menestystä, taloudellista kestävyyttä ja turvallisuutta 

toimiympäristölleen ja asiakkailleen. (Organisaation verkkosivut, 2017) 

Organisaation on yksi seudun suurimmista toimioista alallaan ja siihen kuuluu 13 

toimipistettä yhdeksän kunnan alueella. Organisaation arvopohjaan kuuluu 

ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä tekeminen. Organisaation tavoitteena on 

luoda taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia asiakkailleen. 

Organisaation strategiaan kuuluu muuttuminen ja uudistuminen digitaalisen ajan 

monialaiseksi palveluyritykseksi, joka palvelee asiakkaitaan monialaisemmin. 
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Strategia perustuu asiakkaiden toiveisiin ja muutoksiin odotuksissa, toiminnan 

tehostamiseen ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Strategiset uudistukset yrityksessä 

ovat lähteneet liikkeelle toimialan nopeasta muutoksesta, jossa digitaalisuus on 

nousevassa roolissa. Toimialla muun muassa sääntely on vapautunut, joka johtaa 

asiakastietojen vapautumisen kolmansille osapuolille ja lisää toimintaympäristön 

kilpailijoita. Kilpailijoiden lisääntyminen luo yrityksille paineita uudistumiseen. 

(Organisaation verkkosivut, 2017) Seuraavassa kuvassa näkyy organisaation uusi 

strategia kiteytettynä.  

 
Kuva 9. Case-organisaation uudistumisen strategia (Sisäinen lähde, haastattelut 

2017) 

Organisaation toiminta perustuu palveluiden tuottamiseen mahdollisimman 

tehokkaasti, eikä niinkään voiton maksimointiin. Palvelut pyritään tuottamaan 
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mahdollisimman kilpailutehokkaasti. Organisaation toiminnan arvoja ohjaa vahvasti 

ihmisläheisyys ja asiakaskeskeisyys, tämän vuoksi yritys pyrkiikin jatkuvasti 

uudistamaan palveluita ja tuotteitaan (Organisaation verkkosivut, 2017). Tämän 

vuoksi yritys toimii hyvänä ja luotettavana case-organisaatiolla tälle tutkimukselle, 

sillä organisaation tavoitteisiin kuuluu jatkuva uudistuminen asiakkaiden edun ja 

kilpailukyvyn saavuttamiseksi.  

Organisaatiossa työskentelee noin 12 000 henkilöä sekä Suomessa, että Baltiassa. 

Organisaatiolla on vahva yli 100 vuoden kokemus toimialaltaan ja yritys on 

vastuullinen työnantaja, jota todistaa muun muassa organisaatioon kohdistuva 

positiivinen maine, suosio uusien työnhakijoiden keskuudessa ja henkilöstön pitkän 

työurat. (Organisaation verkkosivut, 2017) 

 

5.2 Inhimillisen pääoman merkitys organisaatiossa 
 
 
Seuraavassa kappaleessa käsitellään inhimillisen pääoman merkitystä case-

organisaatiossa.  

 

Ilman henkilöstön älyllistä pääomaa, ei organisaatio pysty kehittämään tuotteitaan 

tai palvelemaan asiakkaitaan tehokkaasti ja uudistumiskykyisesti. Erityisesti 

tutkimustuloksista osoittautui, että case-organisaatio toimii vahvasti muuttuvalla 

toimialalla, jossa sen asiakkaat odottavat yhä monipuolisempaa palvelua, joka 

puolestaan vaatii vanhojen työntekijöiden kehittämistä ja uusien innovatiivisten ja 

osaavien hakijoiden palkkaamista.  

 

 

”Pyritään uudistumaan siten, että siitä on asiakkaalle hyötyä. Esim. 

työtehtäviä jaetaan pääpiirteissään niin, että asiakkuuden 

merkittävyyden mukaan häneen olla aktiivisesti yhteydessä pankista. 

Kaikki ei hoida kaikkia asiakkaita, vaikka osaamista pyritään 

yksittäisellä tekijällä laaja-alaistamaan.” Haastateltava 4., haastattelut 

2017 
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Inhimillinen pääoma koetaan case-organisaatiossa merkittäväksi keinoksi parantaa 

uudistumiskykyä ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin lähdetään etsimään ratkaisuja 

henkilöstön kehittämisen kautta. Inhimillisen pääoman roolia on alettu 

tutkimustulosten mukaan arvostamaan yhä enemmän ja sen merkitys 

uudistumisessa on huomioitu myös strategiassa.  

 

 

”Onhan tää inhimillinen pääoma niiku tossa strategiassakin nostettu 

niinkun jalustalle ja erityisesti sen kehittäminen. Että inhimillinen 

pääoma on kyllä tosi tärkeessä roolissa. Että mun mielestä se ei oo 

mikään sellanen juhlapuhe homma ollu meillä koskaan. Mutta kyllä se 

nousee nyt yhä enemmä, kun me tiedostetaan ne haasteet, mitkä on 

niiku edessä. ” Haastateltava 6., haastattelut 2017 

 

 

Inhimillinen pääoma korostuu case-organisaatiossa myös henkilöstön hyvinvoinnin 

ylläpitämisenä, joka puolestaan johtaa motivaation, sitoutumisen ja sitä kautta 

uudistumiskyvyn kasvuun. Tutkimustulosten mukaan inhimillinen pääoma näkyy 

organisaatiossa henkilöstön arvostamisena, tukemisena ja kehittämisenä. Tulosten 

mukaan ihmisläheisyys koetaan vahvasti organisaation arvoihin kuuluvaksi ja se on 

myös määritelty strategiassa yhdeksi organisaation arvoista. Inhimillistä pääomaa 

huomioidaan esimerkiksi tukemalla, kehittämällä ja osallistamalla työntekijöitä 

päätöksen tekoon. Lisäksi käytännössä työntekijöille mahdollistetaan erilaiset 

työajat ja fyysiset työpaikat esimerkiksi perhetilanteesta riippuen. 

 

  
”Kyllähän me ollaan inhimillisiä ja me otetaan sen henkilön 

henkilökohtaisetkin tarpeet huomioon ja motivaatiot ja perhetilanteet ja 

asuminen ja monia tällasia inhimillisiä asioita, jotka sitten vaikuttavat 

siihen työtyytyväisyyteen. Ja siihen niiku tuloksen tekemiseen ja 

viihtymiseen työssä. Että mun mielestä ne näkyvät kyllä kovastikin 

siinä arjessa, se inhimillisyys ja ihmisläheisyys, jotka ovat sit Op:n 

arvojakin.” Haastateltava 1., haastattelut 2017 



44	

 

”Esimiehet toimivat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Jokainen 

kokee tekevänsä arvokasta työtä. Ja sitten Ihmisillä on mahdollisuus 

vaikuttaa omaan työhönsä ja organisaatio pyrkii tukemaan 

mahdollisimman hyvin työn- ja vapaa-ajan yhteensovittamista eri 

elämäntilanteissa. Tällasia keinoja on esim. liukuva työaika ja 

työaikajoustot.” Haastateltava 3, haastattelut 2017 

 

 

Case-organisaatiossa koetaan, että tiedon jakamisella, ääneen puhumisella, 

osallistamisella, sekä tarjoamalla selkeitä kanavia ideoiden jakamiseen nostetaan 

innovatiivisuutta ja sitä kautta uudistumiskykyä organisaatiossa. Tuloksista ilmenee 

myös, että jo esimiesten ja johdon selkeä halukkuus kuulla ideoita ja palautetta 

rohkaisee työntekijöitä innovatiivisuuteen. Tuloksissa näkyi sekä esimiesten, että 

johdon yhtenevät mielipiteet siitä, että työntekijöiden osallistamisella päätöksen 

tekoon muutoksia tehdessä on suuri vaikutus uudistumiskyvylle ja tavoitteiden 

onnistumiselle.  

Seuraavassa kuvassa 10. halutaan avata tutkimustuloksia siitä, kuinka tiedon jako 

johtaa innovointiin, joka puolestaan edistää uudistumiskykyä. Tutkimustulosten 

mukaan tiedon jako case-organisaatiossa koettiin työntekijöiden älyllisenä 

pääomana, kuten tietotaitona ja sen jakaminen muun muassa ryhmätyöskentelyn 

välityksellä. Organisaatiossa koetiin, että ryhmätyöskentelyn ja kollegoiden kanssa 

ongelmien ratkaisemisen kautta asiat sisäistetään ja opitaan nopeammin, kuin 

pelkän muodollisen kouluttamisen kautta. Työntekijöiden välinen tiedon jako 

puolestaan johtaa innovointiin uusien ideoiden ja ajatusten syntymisen myötä. 

Organisaatiossa oltiin huomattu, että erilaisten mielipiteiden, kokemusten ja 

osaamisen jakamisen avulla, saatiin aikaan innovointia muun muassa uusien 

ratkaisuvaihtoehtojen löytämisen kautta. Tulosten mukaan henkilöstön 

osallistaminen ja vastuuttaminen päätöksen teossa lisää halukkuutta innovointiin ja 

organisaation kehittämiseen yhdessä, joka puolestaan parantaa koko 

organisaation mahdollisuutta uudistumiseen. Tiedon jakamisen ja innovoinnin 

kautta saavutetaan uudistumiskyvyn parantumista, joka vaatii henkilöstön 
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sitoutumista yhteisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Case-organisaatiossa 

työntekijöille on asetettu henkilökohtaisia, sekä ryhmäkohtaisia tavoitteita, joilla 

pyritään lisäämään organisaation tehokkuutta ja kannattavuutta. Asetetut 

tavoitemittarit eivät tutkimuksen mukaan edistä vain organisaation hyötyä, vaan ne 

auttavat myös työntekijöitä kehittymään työssään ja mahdollistavat motivoitumisen 

ja palkkioiden saavuttamisen.  

 

 

Kuva 10. Tiedon jako, innovointi ja uudistumiskyky (Haastattelut case-

organisaatiossa, 2017) 

 

 

”Jo pelkästään se, että ylin johto kertoo, että haluaa kuulla ideoita ja 

palautetta, kun uudistuksia tehdään, kannustaa innovoimaan.” 

Haastateltava 4., haastattelut 2017 

”Semmonen vastuuttaminen ja tavallaan sitä, että mahdollistetaan 

enemmän ja se on toisaalta kulttuuri kysymys, että mihin me voidaan 

kaikki vaikuttaa. Ja sillä on tosi suuri merkitys, että me annetaan 

mahdollisuus siihen arjesta irrottautumiseen ja siihen kehittämiseen 
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siinä oman työn ohessa ja innovoida jotain uutta tai antaa palautetta.” 

Haastateltava 6., haastattelut 2017 

 

Case-organisaatiossa tehdyistä haastatteluista ilmeni yrityksen kyvykkyys 

parantaa uudistumiskykyä henkilöstön tietotaidon ja kyvykkyyksien kehittämisen 

kautta. Organisaation uudistuminen edellyttää tutkimustulosten mukaan älyllisen 

pääoman jakamista ja henkilöstön oppimista toisiltaan. Case-organisaatiossa 

uudistumista tapahtuu muun muassa yhteisten palavereiden ja koulutusten kautta, 

joissa jaetaan tietoa tulevista muutoksista ja siitä mitä kyseiset muutokset 

edellyttävät henkilöstöltä. Lisäksi, case-organisaatiossa tehtävän työn oppiminen 

perustuu suurimmalta osalta työssä oppimiseen, minkä vuoksi ryhmädynamiikka ja 

muilta oppiminen ovat suuressa roolissa.  

 

 

”Ja varmaan niiku se semmonen tiedon jakaminen ja koko ajan me 

pyritään niiku siihen, että se oppiminen tapahtuu siinä työssä entistä 

enemmän ja niiku tiedetään, että ei voida olettaa, että se on niiku se 

perinteinen kouluttaminen mistä se tieto tulee vaan, halutaan rohkasta 

ihmisiä siihen, että siellä niiku arkisissa tilanteisssa mennään 

havainnoimaan ja tehdään yhteisneuvotteluita ja käydään sitä 

vuoropuhelua.” Haastateltava 5, haastattelut 2017 

 

5.3 Henkilöstöjohtaminen case-yrityksessä 
 
Case-organisaatiossa henkilöstöjohtamisen päätavoitteena nähdään 

tutkimustulosten mukaan organisaation menestyminen ja tuottavuuden 

varmistaminen osaavan ja motivoituneen henkilöstön kautta. Haastateltava 4. 

toteaakin, että case-organisaation toimialalla ei asiantuntijapalveluita voida tarjota 

ilman osaavia työntekijöitä. Myös haastateltava 1. vahvistaa, että osaavalla 

henkilöstöllä aikaansaadaan tavoitteita ja tyytyväisiä asiakkaita. Osaavia 

työntekijöitä puolestaan saadaan onnistuneen henkilöstöjohtamisen avulla. 

Henkilöstöjohtamisen merkittävänä tehtävänä case-organisaatiossa nähdään 
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myös henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen, jotka lisäävät motivaatiota ja samalla 

halua oppia ja kehittää omaa osaamista. Haastateltava 2. kuvaa henkilöstön 

johtamisen päätavoitteeksi työntekijöiden tukemisen, hyvinvoinnista, jaksamisesta 

ja osaamisesta huolehtimisen. Näistä huolehtimalla henkilöstöjohtamisella voidaan 

vaikuttaa organisaation päätavoitteiseen, jonka mukaan case-organisaatio on 

olemassa asiakkaitaan varten. Hyvinvoiva henkilöstö pystyy täten tarjoamaan 

parempaa asiakaspalvelua.  

  
 

”Tukea työntekijöitä ja auttaa menestymään työssä, jotta voidaan 

tarjota asiakkaille mahdollisimman hyvä asiakaskohtaaminen, tulee 

pitää huolto työntekijöiden hyvinvoinnista, jaksamisesta ja 

osaamisesta.” Haastateltava 2., haastattelut 2017 

 

 
Tutkimustulosten mukaan henkilöstöjohtamisella on case-organisaatiossa iso rooli 

henkilöstön hyvinvoinnin ja kehityksen parantamisessa. Case-organisaatiossa 

henkilöstöhallinnossa toimii henkilöstöassistentti, kaksi henkilöstöasiantuntijaa ja 

henkilöstöjohtaja, joiden tehtävänä on huolehtia organisaation 

henkilöstövoimavaroista. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on muun muassa laatia 

kattava henkilöstöstrategia ja –suunnitelma ja toteuttaa sitä osana organisaation 

liiketoimintasuunnitelmaa. Tutkimustulosten mukaan henkilöstöjohtamisella 

pyritään lisäämään organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä hankkimalla oikeat 

resurssit oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tutkijan oman havainnoin mukaan 

organisaatiossa työntekijöiden uudelleen sijoittamisesta tarpeen tullen vastaa 

kunkin tiimin esimiehet, jotka puolestaan saavat tukea henkilöstöhallinnosta. 

Henkilöstöjohtamisen ja työntekijöiden joustavuuden avulla taataan riittävät ja 

oikeanlaiset henkilöstöresurssit jokaisessa työpisteessä, jonka johdosta myös 

asiakkaille voidaan tuottaa parasta mahdollista palvelua. Tutkimustulosten mukaan 

henkilöstöhallinto toimii vahvasti nimenomaan esimiesten tukena arjen 

päätöksissä, joilla pyritään tehostamaan toimintaa.  
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”Aika paljon meillä esimiehet lähijohtaa, että kyl se aika paljon on siitä 

että me ollaan valmennettu meidän esimiehet olee siellä henkilön ja 

tiimin lähellä, jotka sitten vastaa sen henkilön ja tiimin oppimisesta. Että 

me ei olla niin paljon siinä työntekijän arjessa, että paljon on sen 

esimiehen työtä. Meidän rooli on ehkä enemmän olla siinä esimiehen 

arjessa ja tukee esimiestä siinä työssä onnistumisessa.” Haastateltava 

6, haastattelut 2017 

 

 

Case-organisaatiossa muutokset ja siitä johtuva uudistumistarve ovat lähteneet 

liikkeelle toimialan murroksesta ja kilpailun kovenemisesta. Case-organisaatio ei 

toimi enää puhtaasti pelkällä toimialalla ja asiakkaiden tarpeet kehittyvät jatkuvasti. 

Asiakkaat vaativat yhä enemmän palvelua nopeasti ja lähellä, joka lisää kilpailua 

toimintaympäristössä. Toimiala on muuttumassa ja asiakasdata vapautuu 

kolmansille osapuolille, joka tuo uusien kilpailijoiden uhkan mukaan kuvioon. 

Lisäksi jatkuva digitalisaation kasvu edellyttää organisaatiolta henkilöstön 

kehittämistä ja osaavien työntekijöiden hankkimista. Näin ollen muun muassa 

digitalisuus aiheuttaa uudistumistarvetta, jotta voidaan ylläpitää asiakaslähtöistä 

strategiaa. Asiakaskeskeisyys vaatii organisaation panostamista 

henkilöstöjohtamiseen, jonka avulla voidaan taata oikeat henkilöstöresurssit 

oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. Haastatteluista ilmeneekin 

henkilöstöjohtamisen tavoitteena olevan henkilöstövoimavarojen vastaaminen 

laadittuun strategiaan.  

 

 

”Kyl se on varmaan se että meillä on oikeat ihmiset oikeissa paikoissa 

ja me pyritään kehittämään meijän organisaatioo koko ajan siihen 

suuntaan mitä meijän strategia näyttää ja pyritään aktiivisesti olemaan 

siellä kehityksen kärjessä. Että monella tapaa tää tän hetkinen tilanne 

haastaa meitä kun on tää digitalisaatio, joka tuo osaltaan sen 

moniosaamisen laajentamisen ynnä muun ja sitten toisaalta meillä on 

asiakkuusstrategia, joka haastaa meitä.” Haastateltava 5., haastattelut 

2017 
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5.4 Miten organisaation uudistumiskyky koetaan case-organisaatiossa? 
 
Organisaation uudistumiskyvyn parantamisen tarve lähtee usein liikkeelle 

toimintaympäristöstä kumpuavista ulkoisista muutoksista, joiden myötä muun 

muassa kilpailullisuus toimialalla kasvaa. Seuraavissa kappaleissa käsitellään 

case-organisaatiossa tapahtuneita muutoksia ja organisaation uudistumiskykyä. 

 

5.4.1 Muutokset organisaatiossa  
 
Kuten jo heti ensimmäisenä johdannossa mainittiin, nykyisin organisaatiot 

kohtaavat muutospaineita yrityksen sisältä, mutta myös sen ulkopuolisesta 

ympäristöstä. Kehittämällä uusia prosesseja, järjestelmiä, tuotteita ja palveluita 

pyritään vastaamaan erilaisiin muutospaineisiin kuten uusiin teknologioihin, 

markkinoiden muuttumiseen, lainsäädäntöön ja henkilöstön sitoutumiseen ja 

luottamukseen. Yrityksillä täytyykin olla kyky jatkuvaan uudistumiseen ja 

sopeutumiseen turbulentteihin markkinoihin kilpailuedun saavuttamiseksi. (Junell & 

Ståhle, 2011) Case-organisaatiossa tarve uudistumiselle on laitettu merkille 

erityisesti havaittaessa ulkoiset toimiympäristön muutokset ja liiketoiminnan 

kilpailun kasvun. Tämän hetken suurimmista haasteista uudistumiskyvyn kannalta 

case-organisaation haastatteluista nousee digitaalisuuden kasvu ja sen vaikutukset 

perinteisen liiketoiminnan muuttumiseen.  

  

 

”Olemme muuttuneet perinteisestä pankkipalveluiden tarjoavasta 

yrityksestä vahvaksi myyntiorganisaatioksi. Tällä hetkellä kehitys 

näkyy erityisen voimakkaana digitalisaation kehityksenä työssämme, 

palvelukanavissamme ja tuotteissamme.” Haastateltava 3., 

haastattelut 2017 

 

”Sitten tietenkin digitalisaatiosta puhutaan mutta se tulee koko ajan ja 

pikkuhiljaa.” Haastateltava 2., haastattelut 2017 
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Digitalisaation myötä organisaation perinteinen liiketoiminta on muuttunut rajusti ja 

muun muassa vähentänyt fyysisten kohtaamispaikkojen tarvetta. Tulevaisuudessa 

case-organisaatiossa pyritäänkin siirtämään henkilöstöresursseja yhä enemmän 

digitaaliseen maailmaan ja lisäämään muun muassa verkkoneuvottelu 

mahdollisuuksia.  

 

Digitalisuus näkyy muun muassa organisaation vahvimman kilpailijan toiminnassa, 

joka on vähentänyt selkeästi konttoreitaan ja erityisesti käteispalveluitaan. 

Kuitenkin vaikka case-organisaatio häviää tässä suhteessa tehokkuudessa 

kilpailijoilleen, tutkimustulosten mukaan asiakkaiden luottamus ja siitä kertyvä 

positiivinen maine tasaavat tilannetta. Case-organisaation arvoihin kuuluu kuitenkin 

vahvasti ihmisläheisyys ja asiakaskeskeisyys, jonka nähdään toteutuvat 

tarjoamalla asiakkaille uusien digitalisuutta korostavien mahdollisuuksien lisäksi 

myös perinteisiä toimitapoja. Tutkijan oman havainnoin perusteella myös 

nuoremman sukupolven asiakkaat arvostavat mahdollisuutta päästä konttoriin 

asioimaan kasvotusten, joka on heille henkilökohtaisempaa. Kuitenkin 

digitalisaation myötä työpaikkoja kuolee ja siirtyy automatisoinnin piiriin, joka luo 

haasteita työnantajalle. Haastatteluista selviää, että case-organisaatio on kuitenkin 

ottanut haasteen vastaan ja pyrkii kehittämän henkilöstön osaamisprofiileja, kun 

työpaikkoja poistuu ja työntekijöitä siirtyy eläkkeelle.  

  

 

”Digitalisaation hyödyntäminen yhtenä suomalaisena edelläkävijänä 

kohtaamme eturintamassa henkilöstön osaamisprofiileihin kohdistuvat 

muutospaineet.” Haastattelut 2017, Op Tampere 

 

 

Digitalisaation kasvun tuomiin muutospaineisiin on organisaatiossa vastattu muun 

muassa tuomalla organisaatioon niin sanottuja digilähettiläitä. Organisaatiossa 

toimivat digilähettiläät ylläpitävät ja edistävät organisaation tarjoamia digipalveluita, 

sekä tuovat niitä esille enemmän ja tukevat muta henkilöstöä digipalveluiden 

käytössä omassa työssään ja asiakkaita kohdatessa. Digilähettiläiden tavoitteena 
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on opastaa henkilöstöä digitaalisuuden hyödyntämisessä ja tuomisessa myös 

asiakkaiden tietoisuuteen.  

 

 

”Jotta meidän asiakkaat osaavat niitä digitaalisia palveluita käyttää niin 

meidänkin pitää osata käyttää, että kyllä se näkyy sellaisena 

opastamisena ja tiedottamisena, ja se tulee näkymään 

tulevaisuudessa yhä enemmän tässä uudessa organisaatiossa.” 

Haastateltava 2., haastattelut 2017 

 

 

Toinen merkittävä muutos case-organisaatiossa on 2014 aloitettu tausta- ja 

tukitoimintojen siirtyminen omaksi pisteekseen. Case-organisaatiolta siirtyi noin 60-

70 henkeä tausta- ja tukitoimintojen alaisuuteen. Muutoksella haettiin prosessien 

tehokkuuden lisäämistä keskittämällä tausta- ja tukitoiminnot erilleen 

pankkitoiminnasta, jossa keskitytään enemmän myyntiin. Haastateltava 6. 

mainitsee, että muutos lisää tehokkuutta muun muassa siinä mielessä, että nyt 

voidaan keskittyä paremmin asiakkaisiin siellä missä heitä kohdataan ja työtehtävät 

ovat helpompi roolittaa. Lisäksi muutos lisää myös henkilöstön uramahdollisuuksia 

ja työnkiertoa sekä pankin puolelta taustatoimintoihin ja myös toiseen suuntaan.  

 

 

”Ehkä se tausta ja tukitoimintojen siirto oli yks aika iso siirto. Se oli 

semmonen muutos mikä johtaa meitä siihen suuntaa mihin me nyt 

mennään ja siihen strategian maalaamaan suuntaan.” Haastateltava 

6., haastattelut 2017 

 

 

Tausta- ja tukitoimintojen ulkoistamisen lisäksi merkittävä muutos on tapahtunut 

organisaation sisällä toimivien tiimien organisoinnissa. Ennen toimineet 

konttorikohtaiset esimiehet toimivat nyt kulloinenkin oman tiiminsä sisällä ja sijainti 

ei määritä tiimienrakennetta.  Haastateltava 4. kertoo, että aikaisemmin oli 

useampia konttoreita ja niissä kaksi esimiestä. Nykyään on vähemmän 
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kohtaamispaikkoja ja niissä toimii toimihenkilöitä eri segmenteiltä ja heillä on 

segmentin mukainen esimies. Esimies ei ole päivittäin fyysisesti läsnä siinä 

yksikössä, missä työntekijä. Haastateltava 1. puolestaan sanoo haastattelussaan, 

että töitä on organisoitu eri tavalla, erityisesti viimeisenä Eteläisen, Pohjoisen ja 

Läntisen myyntialueen perustaminen kesäkuun alussa ja samalla 

matriisiorganisaation tuleminen organisaatioon on ollut suuri muutos. Lisäksi 

haasteltava 1. mainitsee keskitettyjen palveluiden ja keskitettyjen 

puhelinpalveluiden muodostamisen, jonka myös haasteltavat 5. ja 6. puhuivat 

haastatteluissaan.  

 

5.4.2 Organisaation uudistumiskyky 
 

Seuraavaksi käsitellään organisaation uudistumiskykyä case-organisaatiossa. 

Aiemmassa kappaleessa käsitellyt muutokset ovat lähteneet liikkeelle toimialan 

murroksesta ja muun muassa digitalisuus on vaatinut näitä muutoksia tehokkuuden 

ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Näillä muutoksilla on case-organisaatiossa haettu 

uudistumiskyvyn parantamista.  

 

Ulkoisia toimintaympäristöstä nousevia muutospaineita aiheuttaa muun muassa 

teknologian kehittyminen, digitalisaatio, globalisaatio ja yritysten siirtyminen 

julkiselta sektorilta yksityiselle puolelle. Paine uudistumiselle tulee kilpailusta, mutta 

myös organisaation halusta menestyä ja kasvaa. Tutkimustuloksissa näkyy case-

organisaatiossa oleva paine uudistumiskyvyn kehittämisellä, joka nousee varsinkin 

toimialan murroksesta, johon suurin syy on digitaalisuuden kasvaminen. 

Haastatteluista ilmenee, että organisaatiolla on pitkä ja stabiili historia ja 

organisaatio on tunnettu maineestaan. Tulevaisuuden haasteena onkin jatkuvan 

muutoksen ja kehittämisen yhdistäminen henkilöstön luottamuksen ja hyvinvoinnin 

ylläpitämiseen, johon stabiilisuus on vaikuttanut positiivisesti. Organisaation 

pitkästä ja stabiilista historiasta huolimatta, yritystä pidetään tutkimustulosten 

mukaan ketteränä, joka näkyy vahvana kehittymisenä. 
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”Me ollaan kohtuullisen ketteriä, vaikka meillä on kuitenkin melko 

stabiili historia, mutta meillä se kyllä näkyy varsinkin tuolla kehittämisen 

puolella, niiku mitä sieltä helsingistä tulee ja mun mielestä me 

uudistutaan tosi nopeesti. Mutta tosin tietenkin kaikki uudistukset mitä 

sieltä tulee ei heti tuu koskettaa sitä meidän rajapintaa, mutta se 

uudistuminen on nopeaa ja pysyvää. Mutta mun mielestä me ollaan 

hyvällä tiellä.” Haastateltava 2., haastattelut, 2017 

 

 

Tutkimustulosten mukaan case-organisaation strategiset tavoitteet ovat asetettu 

vastaamaan jatkuvaa uudistumista, kehittymistä ja tulevaisuuden haasteita 

tukeviksi. Palveluverkostoamme, palvelukanavia ja henkilöstön osaamista 

kehitetään kohti yhteistä päämäärää ja tavoitteita. Lisäksi henkilöstöä kannustetaan 

aktiivisesti innovoimaan uusia tapoja tehdä asioita ja samalla varmistetaan jokaisen 

henkilön osalta muutoksessa mukana pysyminen ja uuden oppiminen muun 

muassa lähivalmennuksen, perehdytysten ja koulutusten avulla. Erilaiset case-

organisaation mahdollistamat tavat kuten koulutukset auttavat työntekijöitä 

pysymään mukana muutoksessa ja kehittämään itseään oman työn ohella. Lisäksi 

organisaatiossa järjestetään henkilöstölle yhteisiä palavereita, joissa käydään läpi, 

miten ja miksi uudistumista tarvitaan case-organisaatiossa.  

 

 
5.5 Henkilöstöjohtamisen käytänteiden vaikutukset uudistumiskykyyn 
 
 
Seuraavaksi tutkitaan tarkemmin henkilöstöjohtamisen käytänteiden, kuten 

henkilöstösuunnittelun, rekrytoinnin ja perehdyttämisen, henkilöstön kehittämisen, 

sekä palkitsemisen vaikutuksia case-organisaation uudistumiskyvyn 

parantamiseen.  

 

Tutkimustuloksista nousee esille, että henkilöstöjohtamisen tehtävänä nähdään 

henkilöstön opastaminen ja valmentaminen erityisesti muutoksessa, jolloin 

tarvitaan tukea uuden oppimisessa ja uudistumiskyvyn ylläpitämisessä, sekä sen 

parantamisessa. Haastatteluista ilmenee, että organisaation toimiala on jatkuvassa 
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muutoksessa, mikä vaatii myös case-organisaatiota muuttumaan ja parantamaan 

toimintaansa kestääkseen kilpailussa. Haastatteluiden mukaan muutokset ja niiden 

vaatimukset tulee selkeyttää koko organisaatiolle. Kun jokainen työntekijä tietää 

organisaation tavoitteet ja haasteet uudistumiselle, voidaan niitä lähteä 

toteuttamaan henkilökohtaisella tasolla omaan työhön liittyvällä tavalla. 

Henkilöstöjohtamisen suurin vastuu koko organisaation uudistumiskyvyn 

parantamisessa on työntekijöiden henkilökohtaisten kehittymis- ja 

uudistumismahdollisuuksien huomioiminen ja ohjaaminen.  

 

 

”Selkeät tavoitteet, avoin vuorovaikutus, valmentaminen ja vahva 

johtaminen/esimiestyö, muutoksessa ja oppimisessa tukeminen, 

vahva identiteetti ja yrityskulttuuri, asiakaslähtöisyys.” Haastateltava 3, 

haastattelut 2017 

 

”Kouluttaminen ja valmentaminen erityisesti.” Haastateltava 4, 

haastattelut 2017 

 

 

Tutkimustulosten mukaan henkilöstön valmentaminen ja kouluttaminen näkyvät 

vahvoina tekijöinä uudistumiskyvyn parantamisessa. Organisaatiossa on havaittu 

jatkuva tarve uudistumiselle ja sen vuoksi monet esimiehet ovat käyneet 

kouluttautumassa muutosjohtamiseen. Tulosten mukaan uudistumiskyky 

organisaatiossa vaatii yksilöiden oppimista ja osaamisen kehittämistä, mikä näkyy 

esimerkiksi esimiesten lisääntyneenä opastamisena ja henkilöstöjohtamisen 

tukena.  Liiketoiminnan muutoksista tulevat osaamistarpeet hahmottuvat vaiheittain 

ja organisaatiossa koetaan, että tärkeintä on varmistaa valmius ottaa haltuun uusia 

sisältöjä sen mukaan kuin ne konkretisoituvat. Tähän käytännön keinoina käytetään 

esimerkiksi osaamiskeskusteluita, sisäisten työmarkkinoiden aktivoimista ja 

uudistuvia ja monimuotoisia oppimisen keinoja, kuten Kohti Talouden kumppania –

valmennusta.  
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”Henkilöjohtamisen keinoja, no tota tässä lähimpänä voisin niiku 

sanoa, että me kaikki esimiehet ollaan oltu sellasessa 

muutosjohtamisen koulutuksessa. Tärkeää on, että me esimiehet 

ymmärretään mitä se muutos on ja se on niiku jokaisen 

henkilökohtainen ja että mikäänhän ei muutu silleen et joku sanoo, että 

me muutetaan tää asia näin vaan jokaisen täytyy se henkilökohtaisesti 

käydä läpi. Ja sitten tota mää ainakin koen, että täytyy olla silleen, että 

nyt informoidaan tää asia ja mennään yhdessä se asia, että tämä 

muuttuu nyt näin mutta kaikista tärkeimpiä on ne henkilökohtaset 

keskustelut niistä muutoksista.” Haastateltava 1., haastattelut 2017 
 
 

 

Yksilöitä pyritään kehittämään vastaamaan paremmin muutokseen ja näkemään 

organisaatio kokonaisuutena. Tutkimustuloksista nousee esille, että 

organisaatiossa henkilöstöjohtamisella pyritään lisäämään henkilöstön 

itseohjautuvuutta ja vastuun ottamista, joka parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä 

työhönsä ja samalla lisää motivoituneisuutta ja tehokkuutta. Lisäksi 

henkilöstöhallinnossa toivotaan vuoropuhelua myös ylöspäin työntekijöiltä, jolloin 

saadaan myös henkilöstön toiveet ja näkemykset organisaation parantamisesta 

esille. Aikaisemmin organisaatiossa tiedon kulku on ollut enemmän 

henkilöstöhallinnosta alaspäin työntekijöille, mutta haastatteluiden mukaan 

henkilöstöhallinnossa toivotaan tämän muuttuvan ja henkilöstön lisäävän 

vuoropuhelua myös toiseen suuntaan. Näin ollen asiakkaiden kanssa 

vuorovaikutuksessa olevat henkilöt pääsevät vaikuttamaan paremmin kuin ennen.  

  

 

 

”Ja jos me oltas sitä ite lähdetty lanseeraamaan niin ei oltas kaikkea 

tajuttu vaan sitten kun lähdetiin näitä henkilöitä osallistamaan niin 

huomattiin, että voitasko tää tehä tällä tavalla ja niin edelleen ja se oli 

jotenkin todella mielenkiintoista, että ehkä se on luonnollistakin mutta 

yhä täälläkin osa henkilöstöstä odottaa vieläkin, että kertokaa te nyt 
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sillä mutta me halutaan välillä tehdä niinkin, että katotaan yhdessä, että 

mikä tässä toimis parhaiten. Se on ehkä sellanen mitä ollaan tässä 

itsekin hoksattu viime aikoina, että sillä tavalla saadaan paras 

mahdollinen tulos. Ja se kyllä hyvin tukee tällasta innovatiivisuutta ja 

muutosjohtamista.” Haastateltava 5., haastattelut 2017 

 
 
Aikaisemmin teoriassa tutkittiin henkilöstön kehittämistä, jolla tavoitellaan 

organisaation parempaa suoriutumiskykyä ja tehokkuutta henkilöstön 

kouluttamisen kautta. Organisaation kehittäminen tarkoittaa systemaattista 

muutoksen haltuun ottamista suorituskyvyn parantamiseksi. Case-organisaation 

haastatteluista selvisi, että yrityksessä henkilöstön kehittämiseen käytetään, sekä 

epämuodollisia, että muodollisia keinoja. Haastatteluiden mukaan organisaatiossa 

hyödynnetään 70-20-10 mallia osaamisen kehittämisen välineenä. Mallin mukaan 

70% yksilön oppimisesta ja kehittymisestä tapahtuu työssä oppimisen kautta, 20% 

tapahtuu palautteen ja muilta oppimisen kautta ja viimeinen 10% puolestaan 

tapahtuu muodollisen koulutuksen kautta. Tutkimustulosten mukaan suurin osa 

yksilön kehittämisestä case-organisaatiossa tapahtuu epämuodollisten keinojen 

avulla, joka tarkoittaa, että organisaatiossa yksilöiden oppiminen ja kehittyminen 

perustuvat 70% työssä oppimiseen. Organisaatiossa uudet työntekijät ja tehtävää 

vaihtavat työntekijät aloittavat nopeasti varsinaisten työtehtävien tekemisen 

alustavasti kokeneemman kollegan ohjauksella. Näin työntekijä pääsee suoraan 

tekemään työtä turvallisesti yhdessä kollegan kanssa. Lisäksi organisaatiossa 

kaikki työtehtävät vaativat jatkuvaa uuden oppimista säännösten ja lakien 

muuttuessa. Haastateltavien mukaan noin 20% osaamisen kehittymisestä tapahtuu 

palautteen ja muilta oppimisen kautta. Case-organisaatiossa on käytössä muun 

muassa Microsoft Skype for Business, joka helpottaa kollegalta avun kysymistä niin 

taustatehtävissä kuin asiakastapaamisissa. Viimeinen 10% osaamisen 

kehittymisestä tapahtuu puolestaan muodollisten koulutusten kautta. Koulutuksia 

järjestetään omaan työhön liittyen, jonka lisäksi organisaatiossa on kaikille 

työntekijöille pakollisia koulutuksia. Seuraavaksi vielä 70-20-10 malli 

havainnollistettuna kuvana.  
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Kuva 11. 70-20-10 malli. (muokattu) (Haastattelut case-organisaatiossa, 2017) 

 

Yksilö oppii jatkuvasti ja on myös organisaation edun mukaista kehittää 

työntekijöitään oppimisen ja kehittämisen kautta. Tutkimustulosten mukaan 

henkilöstöjohtamisen avulla voidaan tukea yksilön oppimista tarjoamalla muun 

muassa henkilökohtaista valmennusta. Lisäksi on tärkeää, että esimies tuntee 

alaisensa ja tiiminsä, sekä osaa tunnistaa yksilöiden kehittämistarpeet. 

Tutkimustulosten mukaan organisaation menestyminen vaatii esimiehiltä 

työntekijöidensä tuntemista, sillä yksilöiden tuntemisen kautta esimies osaa tukea 

kutakin työntekijää heidän tarvitsemallaan tavalla. Case-organisaatiossa esimiehet 

käyvät työntekijöidensä kanssa osaamiskeskusteluita, joiden tarkoituksena on 

selvittää kunkin työntekijän vahvuudet ja heikkoudet työssään, ja kuinka niihin 

voidaan vaikuttaa. Osaamiskeskusteluissa sekä esimies, että työntekijä voivat 

jakaa mielipiteitään ja henkilökohtaisten keskustelujen avulla esimies oppii 

tuntemaan paremmin työntekijänsä, sekä työntekijä pääsee purkamaan häntä 

mietityttävät asiat. Haastateltavien 1. ja 7. mukaan esimiesten on tärkeä tuntea 

työntekijänsä, sillä jokainen työntekijä on yksilö ja yksilöillä on omat tarpeensa. Kun 
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jokaisen tarpeisiin vastataan ja työntekijä voi luottaa organisaation tukeen, 

parantaa se sekä työntekijän, että organisaation menestymistä.  

 

 
”Tarjoamalla yksilöllistä valmennusta ja tukea osaamisen 

kehittämiseen esimerkiksi lähivalmennuksen avulla, one to one 

keskusteluilla, tiimipalavereilla jne.” Haastateltava 3., haastattelut 2017 

 

”Kun lähiesimies tuntee tiimiläisensä ja hänen työtavat, niin silloin 

voidaan varmistua, että saa oikeanlaita valmennusta.” Haastateltava 

4., haastattelut 2017 

 

”Tavallaan ymmärtämällä sen missä jokainen on ja missä 

kehitysvaiheessa jokainen on ja ymmärtämällä sen yksilön 

kehitystarpeen. Että joku tarvii enemmän opastusta ja kun jokaisella on 

vähän erilaiset tarpeet. Että täytyy oppia tuntemaan se ihminen ja 

tietämään että tämä henkilö tarvitsee tätä enemmän ja täytyy laittaa 

ihmisiä vähän sillä tavalla kategorioihin ja kenelle enemmän jotain 

valmennusta.” Haastateltava 1., haastattelut 2017  

 

 

Henkilöstöjohtamisen työ lähtee liikkeelle jo ennen työntekijän palkkaamista. 

Henkilöstöjohtamisen tehtävänä on toteuttaa henkilöstösuunnitelma, jonka pohjalta 

voidaan suunnitella ja toteuttaa organisaation henkilöstön määrää ja sopivuutta. 

Henkilöstösuunnittelusta puhuttaessa tarkoitetaan työvoiman kysynnän ja 

tarjonnan tutkimista ja kartoittamista organisaation näkökulmasta. Pääasiallisena 

tarkoituksena on varmistaa, että organisaatiolla on riittävä määrä oikeita ihmisiä 

oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. Case-organisaatiossa nähtiin 

henkilöstösuunnittelun tärkeimmäksi tehtäväksi henkilöstön tarpeen, 

kokonaismäärän ja sopivuuden analysoinnin. Tutkimustulosten mukaan 

henkilöstösuunnittelua tarvitaan muun muassa yrityksen kannattavuuden ja hyvän 

tuloksen tekemiseen ja imuvoimaisen työnantaja kuvan luomiseen. Lisäksi 

henkilöstösuunnittelun tehtäväksi koettiin myös työntekijöiden ohjaaminen 
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urapolullaan, jonka avulla voidaan motivoida työntekijää, mutta samalla 

maksimoida organisaation hyötyminen.  

 

 

”Yrityksen kannattavuuteen ja hyvään tulokseen, imuvoimaiseen 

työnantajakuvaan, hyvään työilmapiiriin, henkilöstön motivaatioon, 

innovatiivisuuteen ja tuottavuuteen.” Haastateltava 3., haastattelut 

2017 

 
”Itse kunkin sopivan kehityspolun löytämiseen niin, että se vastaa 

myös pankin tarpeita.” Haastateltava 4., haastattelut 2017 

 

 

Tutkimustulosten mukaan case-organisaatiossa kiinnitetään 

henkilöstösuunnittelussa myös huomiota työntekijöiden persoonallisuuksiin ja 

erilaisten ihmisten toimivuuteen tiiminä. Kun tiimissä on oikeat henkilöt töissä ja 

henkilöstön työilmapiiri on hyvä, johtaa se myös halukkuuteen työskennellä kohti 

organisaation tavoitteita. Henkilöstösuunnittelu johtaa erityisesti pitkällä tähtäimellä 

kustannustehokkuuden ja henkilöstön kokeman työn mielekkyyden kautta 

kestävään kilpailukykyyn ja uudistumiskykyiseen organisaatioon.  Tutkimustulosten 

mukaan case-organisaatiossa henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan 

tulevaa ja näin ollen olemaan ketteriä ja joustavia dynaamisilla markkinoilla.  

 

 

”Jos mä nyt vanhana hr:nä ajattelen sitä suurta kuvaa niin sen 

kokonaisresurssin huomioon ottaminen ja kokonaisosaamisen 

huomioon ottaminen. Ja eteenpäin katsominen, että miten sitä kaikkea 

tarvitaan jatkossa ja että tulevaisuutta tulee miettiä aika pitkällekin 

eteenpäin ja esimerkiksi minä mietin jo ensi vuotta eteenpäin, kun 

meiltä jää kolme eläkkeelle, että pitää olla kuitenkin se suuri kuva koko 

ajan mielessä.” Haastateltava 1., haastattelut 2017 
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”No henkilöstösuunnittelulla pyritään siihen, että meillä on oikeanlainen 

resurssi, riittävästi tekijöitä työkuormaan nähden ja oikeanlaisiakin 

tekijöitä. Että siellä tiimissä on monenlaisia persoonia, niin että se olisi 

mahdollisimman toimivaa.” Haastateltava 2., haastattelut 2017 

 

 
Haastateltavan 5. mukaan henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa paljonkin 

organisaation uudistumiskykyyn. Henkilöstösuunnittelun avulla organisaatiossa 

pysytään muun muassa ajan tasalla siitä, mihin suuntaan organisaatio on menossa. 

Henkilöstösuunnittelu on kuitenkin haastatteluiden mukaan muuttunut paljon siitä 

mitä se oli esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, jolloin yrityksessä tiedettiin paljon 

selkeämmin seuraavan viiden vuoden suunnitelmat ja tavoitteet. Nykyisin nopeasti 

muuttuvilla markkinoilla organisaatioilla ei kuitenkaan ole niin tarkkaa näkyvyyttä, 

jonka vuoksi organisaatio tarvitsee joustavaa henkilöstösuunnittelua, jonka avulla 

voidaan tehdä nopeitakin liikkeitä matkan varrella strategiaan peilaten.  

 
Henkilöstösuunnittelun jälkeen tässä tutkimuksessa tutkittiin rekrytoinnin ja 

perehdyttämisen vaikutuksia organisaation uudistumiskykyyn. Tutkimustulosten 

mukaan erityisesti rekrytointi on muuttunut paljon viimeisen kymmenen vuoden 

sisällä. Rekrytoinnissa case-organisaatiossa suurimpana muutoksena näkyy 

työntekijöiden palkkaaminen enemmän persoonallisuuden ja työhön sopivuuden 

kannalta, kun ennen keskityttiin enemmän työkokemukseen ja ansioluetteloon. 

Tällaisella muutoksella koetaan, että työntekijät kestävät pidempään työssään, ovat 

motivoituneempia ja tehokkaampia. Lisäksi organisaation uudistumiskyky paranee, 

kun työtehtävissä toimivat henkilöt ovat oikeasti kiinnostuneita työstään ja 

muodostavat menestyvän tiimin. Tulosten mukaan nykyisin rekrytoinnissa näkyy 

esimerkiksi koulutusalojen merkityksen nousu. Organisaatiossa rekrytoidessa 

kiinnitetään yhä enemmän huomiota hakijoiden koulutusaloihin ja millaisessa 

koulutustaustalla organisaatiossa olisi hyvä toimia ja edetä. Lisäksi myös henkilön 

asenne ja suhtautuminen muutokseen ja miten on itse valmis haastamaan itsensä 

ja muuttumaan jatkossa ja olemaan avoin jatkuvaan uudistumiseen, ovat 

merkittäviä tekijöitä uuden työntekijän rekrytoinnissa haastateltavien mukaan. 
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”Että se organisaatio mihin säkin oot nyt tullut ei tulevaisuudessa tule 

olemaan samanlainen, mennään vaikka kaks kolme vuotta eteenpäin 

niin ollaan varmaan aika erilaisessa maailmassa.  Me haetaan sellasia 

ihmisiä, jotka on koulutustaustaltaan valmiita ottamaan tän tehtävän 

haltuun nyt ja myös tulevaisuudessa. Ja sitten myös sellasia joilla on 

rohkeutta luoda sitä innovatiivisuutta ja sellasta ajattelutapaa. Että 

ehkä vähän sellasta yrittäjämäisyyttä ja uutta tapaa toimia. Me ei olla 

siellä ihan vielä mutta me ollaan menossa sinne.” Haastateltava 6., 

haastattelut 2017  

  

”Ennen ehkä haettiin enemmän sellasia työntekijöitä, joilla oli paljon 

työkokemusta ja taustaa, kun taas tänä päivänä katotaan enemmän 

sen henkilön ominaisuuksia. Ja mihin on sitten helpompi rakentaa.” 

Haastateltava 2., haastattelut 2017 

 

”Täytyy tunnistaa, mitä tulevaisuudessa tarvitaan ja rekrytoida sen 

mukaisia ihmisiä, kuten muutokseen sopeutuvia.” Haastateltava 4., 

haastattelut 2017 

 

 

Liian usein rekrytoinnissa kiinnitetään enemmän huomiota hakijan teknisiin taitoihin 

niin sanottujen pehmeiden taitojen, kuten käyttäytymisen ja vuorovaikutteisuuden 

sijaan. Työntekijä on helppo kouluttaa erilaisten teknisten taitojen osaajaksi, sen 

sijaan käyttäytymiseen ja henkilökemioihin liittyvät tekijät ovat vaikeampia opettaa, 

joten niihin tulisikin kiinnittää huomiota jo rekrytointiprosessin alussa. 

Tutkimustulosten mukaan case-organisaatiossa juuri tähän ongelmaan on 

kiinnitetty huomiota viime vuosina ja selkeä muutos rekrytoinnissa on 

tapahtumassa. Organisaation uudistumiskykyä tavoitellaan nyt oikean persoonan 

ja soveltuvuuden kautta virheettömän ansioluettelon sijaan. Tutkimustulosten 

mukaan case-organisaation rekrytoinnissa työhaastatteluissa korostetaan muun 

muassa myynnillisyyttä ja siihen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen 
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mahdollisuutta. Rekrytoinnissa on muuttunut myös tavat, joilla työntekijöitä 

etsitään. Yrityksen tulee olla yhä aktiivisempi sosiaalisessa mediassa ja jatkuvasti 

kehittyvissä kanavissa, jotta organisaatiolla on yhteys haluamiinsa työntekijöihin, 

sekä ihmisiin, jotka eivät välttämättä hae aktiivisesti työpaikkaa. Uudistumiskyky 

vaatii uusien järjestelmien ja metodien haltuun ottamista, joista sosiaalinen media 

on yksi merkittävä kasvussa oleva rekrytoinnin keino.  

 

 

  

”Somekanavat on noussut aika aktiivisiksi rekrytointikanaviksi ja 

esimerkiksi videohaastattelut ovat yks sellainen mitä käytetään yhä 

enemmän ja halutaan käyttää. Ja siinä somessa halutaan aktivoitua 

lisää. Me tarvitaan siinä tukee, että missä kanavissa meidän kannattaa 

näkyy ja on muuttunut jo nyt ja tulee varmaan vielä muuttumaan 

seuraavien parin vuoden aikana lisää.” Haastateltava 6., haastattelut 

2017  

 
”Että tavallaan houkutellaan myös niitä, jotka ei aktiivisesti hae töitä 

just sillä hetkellä, että saadaan tavallaan ujutettua se tieto niihin 

kanaviin. ” Haastateltava 5., haastattelut 2017 

 

 

Kun henkilö on rekrytoitu organisaatioon, alkaa työntekijän perehdytys. 

Tutkimustulosten mukaan perehdyttäminen heikentää organisaation tulosta 

hetkellisesti, mutta pitkällä aikavälillä tunnollinen uusien työntekijöiden 

perehdyttäminen lisää kilpailukykyä, innovaatioita ja uudistumiskykyä. Case-

organisaatiossa perehdyttämistä kuhunkin tehtävään pidetään erityisen tärkeänä, 

sillä organisaation asiakkaiden hallinta vaatii erityistä huolellisuuta ja toiminta 

perustuu luotettavuuteen ja lainalaisuuteen. Työntekijöiden riittävällä 

perehdyttämisellä varmistetaan näiden arvojen ylläpitäminen. 
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”Perehdyttäminen vie aikaa ja se vaikuttaa tiimin/yksikön tulokseen 

heikentävästi perehdytyksen ajan. Hyvä ja suunnitelmallinen 

perehdytys on lopputuloksen ja tulevaisuuden kannalta kuitenkin 

erittäin tärkeää.” Haastateltava 3., haastattelut 2017 

 

”Toki se vaatii työpanosta perehdyttäjiltä, mutta toisaalta sillä tavoin 

saadaan pohjustettua henkilö uudenlaisiin toimintatapoihin suoraan, 

eikä mahdollista muutosvastarintaa tule.” Haastateltava 4., haastattelut 

2017 
 

 

Case-organisaatiossa perehdyttämisen roolin merkittävyyttä lisää toimialan tarkka 

sääntely ja tarkat ohjeet, joita organisaation tulee noudattaa. Perehdyttämisellä 

näin ollen varmistetaan uusien työntekijöiden ymmärtävän työhön ja toimialaan 

liittyvät vastuut ja ylläpitävän näitä. Riittämätön perehdytys voi johtaa 

epätietoisuuteen ja sitä kautta merkittäviin seuraamuksiin sekä työntekijälle, että 

organisaatiolle. Työntekijöiden perehdyttämisen laiminlyöminen voi pahimmallaan 

johtaa organisaation kannalta suuriinkin virheisiin ja rikosvastuuseen. 

 

 

”Kun tää ala on niin säännelty ja sieltä tulee tarkat ohjeet niin, mitkä on 

ehkä taakkana joillain ja tosi voimakkaina siellä takaraivossa niin tää 

pitää mennä näin ja toisaalta pitääkin kun ollaan luottamusbisneksessä 

niin jos sen luottamuksen menettää niin seurauksetkin on aikamoiset.” 

Haastateltava 5., haastattelut 2017 

 
 

Tutkimustuloksista on havaittu, että henkilöstöjohtamisen eri käytännöillä on 

merkittäviä yhteyksiä toisiinsa ja niiden yhteisvoimin organisaatiossa voidaan 

parantaa organisaation uudistumiskykyä. Viimeisenä tässä tutkimuksessa 

käsiteltiin henkilöstöjohtamisen käytännöistä palkitsemista, jolla on huomattava 

vaikutus organisaation uudistumiskykyyn muun muassa henkilöstön motivoinnin 
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kautta. Haastatteluiden mukaan organisaatiossa käytetään sekä aineellisia, että 

aineettomia palkitsemisenmuotoja. Erilaisia palkitsemisen keinoja organisaatiossa 

ovat muun muassa pikapalkitseminen, lyhyen aikavälin palkitseminen, pitkän 

aikavälin henkilöstörahasto, henkilöstö- ja liikuntakerho, jotka miettivät erilaisia 

aktiviteettejä henkilöstölle, Smartumit ja laaja terveysturva. Palkitsemisen 

tarkoituksena on sitouttaa ja motivoida työntekijöitä suoriutumaan tehokkaasti ja 

toimimaan organisaation tavoitteiden mukaisesti.  

 

 
”Palkitseminen motivoi ja innostaa henkilöstöä saavuttamaan yhteiset 

tavoitteet. ” Haastateltava 3., haastattelut 2017 

 

”Ja se, että puhutaan niistä onnistumisista niin motivoi henkilöstöä. ” 

Haastateltava 1., haastattelut 2017 

 

 

Case-organisaation haastatteluista selviää, että palkitsemisen erilaiset muodot 

motivoimat työntekijöitä eri tavalla. Tulosten mukaan aineellinen palkitseminen 

koetaan tärkeämmäksi ja palkitsevammaksi, mutta tämäkin riippuu henkilöstä. 

Lisäksi ajatellaan, että aineellinen palkitseminen motivoi työntekijöitä vain tiettyyn 

pisteeseen, jonka jälkeen tarvitaan muita palkitsemisen keinoja, joiden avulla työn 

tehokkuutta voidaan lisätä. Tutkimustulosten mukaan varsinkin aineettomana 

palkitsemisenkeinona tärkeänä pidetään palautetta ja hyvän työn huomioimista. 

Työntekijät arvostavat suuresti esimiehen antamaa pientäkin huomiota tai kiitosta 

hyvin tehdystä työstä.  

 

 

”Se riippuu ihmisestä, alkuun ehkä se aineellinen, mutta sitten kun oot 

pitkään samassa organisaatiossa niin tulee varmaan enemmän se 

kokonaisuus ja riippuu tietenkin paljon taustoista ja minkälaisissa 

organisaatioissa on ollu. Mutta kyllähän useimmilla se aineellinen on 

se motivoivampi. ” Haastateltava 2. 
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5.6 Organisaation uudistumiskyvyn kehittäminen tulevaisuudessa 
 

Seuraavassa kappaleessa tutkitaan case-organisaation uudistumiskyvyn 

kehittämistä tulevaisuudessa ja mitä haastateltavien mukaan organisaatiossa 

täytyy tehdä uudistumiskyvyn ja kilpailukyvyn kestävyyden säilyttämiseksi 

tulevaisuudessa.  

 

Tutkimustulosten mukaan organisaation uudistumiskyvyn kehittämisessä 

merkittävintä on organisaation halukkuus uudistaa toimintaa, osaamista ja 

palveluita. Haastateltava 3. sanoo, että organisaatio haluaa olla suunnannäyttäjä 

Suomessa ja se vaatii jatkuvaa kehittymistä ja asiakkaiden tarpeiden kartoitusta. 

Haasteena organisaatiossa uudistumisen kannalta nähdään puolestaan 

muutoksen nopeus ja sen sovittaminen arkipäivään, sekä resurssien vähyys.  

 

 

”Muutoksen nopeus on valtava ja haastaa meitä nopeaan reagointiin 

entistä vahvemmin. Suuri haaste on hallita tämä muutos arjessa ja 

varmistaa uudistuminen/muutoksessa pysyminen jokaisen henkilön 

osalta.” Haastateltava 3., haastattelut 2017 

 

”Heikkoutena on resurssien vähyys, joka heijastuu mahdollisuuteen 

uusien asiakkaiden saamiseen.” Haastateltava 4., haastattelut 2017 

 

 

Haastateltavien mukaan, jos uudistumiskykyä halutaan jatkossa parantaa yhä 

enemmän, vaatii se vahvaa strategiaa, selkeitä tavoitteita ja innovatiivisuutta. 

Lisäksi henkilöstö on tärkein strateginen resurssi. Uudistumiskyvyn parantaminen 

vaatii henkilöstöltä yhä enemmän muutoskyvykkyyttä, sillä nykyisin muutos on 

jatkuvaa ja monta asiaa muuttuu kerralla. Näin ollen sekä vanhojen, että uusien 

työntekijöiden täytyy olla asennoituneita muutoksen hallintaan. Haastateltavat 
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painottavat myös asiakastyytyväisyyden olevan elinehto organisaatiolle, joka 

puolestaan saavutetaan osaavalla, motivoituneella ja hyvinvoivalla henkilöstöllä.  

 

 

”Meidän pitäis vahvistaa sitä mainetta ja asiakastyytyväisyyttä lisää, 

että se on meille elinehto, että me ollaan jo hyviä siinä mutta meidän 

pitää tulevaisuudessa olla loistavia siinä, että miten asiakkaat kokee 

sen palveluntarjonnan koska niitä tulee koko ajan lisää, ja se millä me 

se tehdään on se että me pidetään meijän henkilöstö huolto ja että 

meillä on sitä osaamista ja että se sellanen jaksaminen on osa sitä 

tulevaisuutta.” Haastateltava 2., haastattelut 2017 

 

6. TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tutkimuksen viimeisessä kappaleessa käsitellään teorian ja tutkimustulosten 

yhteensopivuutta, tutkimustuloksista tehtyjä johtopäätöksiä, sekä lopuksi 

jatkotutkimustarpeita tulevaisuutta varten. 

	

6.1 Pohdintaa teorian ja tutkimustulosten yhteensopivuudesta 
 

Tässä kappaleessa käsitellään aikaisemmin kirjoitetun teorian ja case-

organisaation haastatteluiden analysoinnista saatujen tutkimustulosten 

yhteensopivuutta. 

 

Inhimillinen pääoma valittiin tutkimukseen käsitteeksi sen olennaisuuden vuoksi, 

kun puhutaan työntekijöistä ja henkilöstöjohtamisesta. Inhimillinen pääoma 

tarkoittaa organisaation henkilöstön ominaisuuksia ja hallussa olevaa tietoa, joka 

on erityisesti mielenkiinnon kohteena tässä tutkimuksessa. Inhimillisen pääoman 

merkitys korostuu yhä enemmän yritysten tavoitellessa uudistumiskykyä, sillä 

työntekijöiden taitojen, motivaation ja sitoutumisen nähdään korreloivan vahvasti 

organisaation suoriutumiskyvyn kanssa.  (Beltrán-Martín, Roca-Pui, Escrig-Tena 

&Bou-Llusa, 2008) Inhimillinen pääoma näkyy vahvasti henkilöstöjohtamisen 
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tutkimisessa, sillä yrityksen aineeton pääoma, kuten tietotaito ja osaaminen ovat 

lähtökohtaisesti sen työntekijöiden omistamia. Sveibyn (1997) mukaan 

henkilöstöjohtamisen tärkeänä tehtävänä olisikin inhimillisen pääoman 

muuntaminen rakenteelliseksi pääomaksi, joka voidaan paremmin luokitella 

organisaation omistamaksi. Myös case-organisaatiossa inhimillinen pääoma 

nähtiin tärkeänä osa-alueena organisaation uudistumiskyvyssä, sillä organisaation 

menestyminen on kiinni osaavista työntekijöistä, jotka kokevat tekevänsä 

arvostettua työtä.  

 

 

”Että sen henkilöstön arvostaminen on tosi tärkeetä ja mikäänhän ei 

onnistuisi, jos meillä ei olisi henkilöstöä.” Haastateltava 1., haastattelut 

2017 

 

 
Leitnerin (2011) mukaan älyllisen pääoman eri muodoilla kuten inhimillisellä 

pääomalla voidaan kehittää huomattavasti organisaation innovaatiokyvykkyyttä, 

mikä johtaa samalla organisaation uudistumiskykyyn ja tätä kautta parempaan 

suoriutumiseen kilpailullisilla markkinoilla. Koska organisaatioiden 

innovatiivisuuden, luovuuden ja uudistumiskyvyn tavoittelu kasvaa jatkuvasti 

kestävän kilpailuedun metsästyksen vuoksi, inhimillinen pääoma kuten 

työntekijöiden taidot, tiedot, vuorovaikutus ja kokemukset ovat yhä tärkeämpiä 

tekijöitä tulevaisuudessa. Tutkimustuloksista ilmeni, että organisaation innovaatiot 

ovat lähtöisin henkilöstöltä ja heidän omistamastaan inhimillisestä pääomasta. 

Haastateltavat 4. ja 6. molemmat puhuvat haastatteluissaan työntekijöiden 

vastuuttamisesta ja innovatiivisuuden tukemisesta, joiden avulla työntekijöitä 

rohkaistaan jakamaan innovaatioitaan, jotka puolestaan voivat vaikuttaa 

merkittävästikin organisaation uudistumiskyvyn kasvuun.  

  

Henkilöstöjohtaminen on johtamisen toiminto, joka viittaa organisaation 

henkilöstöön, sen hankintaan ja hyvinvointiin.  Henkilöstöresursseista puhuttaessa 

tarkoitetaan muun muassa aikaisemmin käsiteltyä inhimillistä pääomaa, kuten 

työntekijöiden tietoja, taitoja, osaamista ja kokemusta. Inhimillinen pääoma ja sitä 
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ylläpitävä ja vahvistava henkilöstöjohtaminen on elintärkeää yrityksille, sillä 

organisaatiot ovat riippuvaisia henkilöstön omistamasta inhimillisestä pääomasta, 

joka puolestaan vaikuttaa organisaation menestymiseen toimiympäristössään. 

Kaikki organisaation hallussa oleva aineeton pääoma kuten data, informaatio ja 

siitä muodostuva tieto on peräisin sen työntekijöiltä ja henkilöstöjohtamisen avulla 

johtajat pääsevät käsiksi sellaiseen inhimilliseen pääomaan, joka on tarpeellista 

organisaation selviytymiselle. Organisaatio ei voi tuottaa tai toimittaa tuotteita tai 

palveluita ilman näiden tuottamiseen tarvittavan tiedon hallitsevaa henkilöstöä. 

Henkilöstöjohtamiseen kuuluu siis myös merkittävänä osana osaavan henkilöstön 

etsiminen, rekrytointi ja sitouttaminen. (Boxall & Purcell, 2003, 4-5) Case-

organisaatiossa henkilöstöjohtamisen toteuttamiselle on oma henkilöstöhallinto ja 

sen asiantuntijat, jotta voidaan taata henkilöstöjohtamisen riittävä huomioiminen 

muun liiketoiminnan ohella. Teoria korostaa henkilöstöjohtamisen merkitystä 

erityisesti yrityksissä, joissa inhimillinen pääoma ja osaavat työntekijät ovat 

menestyksen tekijöinä. Myös case-organisaatiossa ymmärretään, että kyseisellä 

asiakaslähtöisellä toimialalla toimiminen ei onnistu ilman henkilöstöresursseja. 

Case-organisaation toiminta perustuu asiakkaisiin, jotka vaativat jatkuvasti 

parempaa ja luotettavampaa palvelua ja asiakkaat vaihtavat herkästi kilpailijalle, jos 

palvelu ei vastaa odotuksia. Tästä syystä henkilöstöjohtamisen käytänteet, kuten 

henkilöstön kehittäminen ovat tärkeässä roolissa osaavien työntekijöiden 

johtamisessa.  

 
 
  

”Tulee pitää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista, jaksamisesta ja 

osaamisesta, jotta työntekijät jaksavat palvella asiakasta odotusten 

mukaisesti.” Haastateltava 2., haastattelut, 2017 

 

 

Agarwal & Helfain (2009) mukaan strateginen uudistuminen on prosessi, joka 

muuttaa yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita. Strategisella uudistumisella voidaan 

tarkoittaa johtamisen prosessia, jonka avulla muokataan yrityksen nykyisiä 

liiketoimintamalleja vastaamaan paremmin muutokseen ja näin ollen saavutetaan 

kestävämpää kilpailuetua. Tällaisella uudistumisella pyritään pienentämään 
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ympäristöstä nousevia uhkia ja riskejä ja vahvistamaan pitkäaikaista selviytymistä 

ja suoriutumiskykyä. Haastatteluiden ja tutkijan oman havainnoin mukaan case-

organisaatiossa uudistumiskykyä ja muutosta käsitellään paljon yrityksen 

strategiassa. Organisaatiossa on otettu uusi strategia käyttöön vuonna 2016, jossa 

korostetaan tarvetta uudistumiselle ja osaavalle henkilökunnalle, joka on avain 

kestävään kilpailuetuun.  

 

Tutkimustulosten mukaan uudistumiskyky vaatii osaavaa henkilöstöä, joka 

puolestaan saavutetaan perehdyttämisen, oppimisen ja kouluttamisen kautta. 

Kouluttamisella tarkoitetaan yksilöiden kehittämistä suorituskyvyn parantamiseksi. 

Henkilöstön kouluttaminen tapahtuu joko muodollisen tai epämuodollisen 

koulutuksen kautta. Muodollinen koulutus tarkoittaa tarkasti etukäteen sovittuja 

koulutuksia, kun taas epämuodollisella koulutuksella tarkoitetaan 

suunnittelematonta kouluttautumista tai kehittymistä. Henkilöstön kouluttamiseen 

voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, joita ovat esimerkiksi, työnkierto, 

oppisopimukset, mentorointi, seuraaminen vierestä, videot ja tallenteet, 

onlinekurssit, luennot ja ryhmätehtävä. (Swanson R.,1995; Heilmann, 2011) 

Tutkimustuloksista ilmenee, että case-organisaatiossa osaamisen kehittämisen 

välineinä käytetään edellä mainituista esimerkiksi työnkiertoa, mentorointia, 

lähivalmennusta, onlinekursseja ja kollegan työn seuraamista.  

 

 

”Tarjoamalla yksilöllistä valmennusta ja tukea osaamisen 

kehittämiseen, kuten lähivalmennus, one to one keskustelut, 

tiimipalaverit jne.” Haastateltava 3, haastattelut 2017 

 

”Koko OP-ryhmän koulutukset järjestetään onlinena, eri 

osaamisalueille löytyy vastuuhenkilöitä pankista, jotka varmistavat 

tarvittavan koulutuksen tarjonnan tms.” Haastateltava 4., haastattelut 

2017 
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Tässä tutkimuksessa käsiteltiin uudistumiskykyä resurssiperusteisen teorian, 

dynaamisten kyvykkyyksien teorian ja tietoperusteisen teorian näkökulmista. 

Tietoperusteisen teorian mukaan tieto ei ole staattista, ja tämän päivän 

innovatiivisesta tiedosta tulee huomisen ydintietoutta. Kilpailuaseman 

puolustaminen vaatii tämän vuoksi jatkuvaa oppimista ja uuden tiedon hankkimista. 

Strategista etua voidaan saada kyvystä oppia, kehittää tietoa kokemusten 

perusteella ja käyttää opittua tietoa omassa toiminnassa. (Zack, 1999) 

Organisaatioiden käyttäessä tietoperusteista teoriaa, on niiden tarkoituksena luoda 

keskivertoa parempaa tuottoa luomalla uutta tietoa tai kehittämällä uusia tapoja 

käyttää jo olemassa olevaa tietoa. (Nickerson & Zenger, 2004) Tutkimustulokset 

case-organisaatiosta tukevat tietoperusteisen teorian ajatuksia tiedosta 

strategisena resurssina. Tutkimustulosten mukaan tieto ja sen hyödyntäminen 

edellyttävät henkilöstön ymmärtämistä, motivoimista ja kehittämistä. Tieto on 

resurssi, joka on organisaation henkilöstön omistamaa ja säilyäkseen strategisena 

resurssina tulee henkilöstön oppia jatkuvasti toisiltaan, sekä hankkia ja luoda uutta 

tietoa.  

 

 

”Tiimissä voidaan oppia toisiltamme ja jakaa niitä asioita ja sitä kautta 

uudistua.” Haastateltava 7., haastattelut 2017 

 

 

Tietoperusteisen ja resurssiperusteisen teorian ohella uudistumiskykyä voidaan 

käsitellä dynaamisten kyvykkyyksien teorian kautta. Dynaamisten kyvykkyyksien 

teoria kuvaa erityisesti organisaation menestymistä ja selviytymistä dynaamisilla ja 

innovaatiopohjaisilla kilpailullisilla markkinoilla. Dynaamisten kyvykkyyksien teorian 

mukaan resursseja ja kyvykkyyksiä hyödynnetään, muokataan ja niistä luodaan 

uusia tehokkuutta ja suoriutumiskykyä parantavia kokonaisuuksia. Dynaamiset 

kyvykkyydet mahdollistavat organisaatioiden uudistumisen aineettomien pääomien 

luomisen ja hyödyntämisen kautta pitkänaikavälin toiminnassa. (Teece, 1997) 

Tutkimustulosten mukaan erityisesti dynaamisten kyvykkyyksien teoria on 

hyödyllinen case-organisaatiota tutkittaessa, sillä case-organisaatio toimii tällä 
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hetkellä jatkuvassa muutoksessa olevalla dynaamisella toimialalla. 

Tutkimustulosten mukaan uudistumiskykyä haetaankin juuri kehittämällä jo 

olemassa olevaa tietoa, resursseja ja kyvykkyyksiä.  

 

  

”Palveluverkostoamme, palvelukanavia ja henkilöstön osaamista kehitetään 

kohti yhteistä päämäärää ja tavoitteita. Henkilöstöä kannustetaan aktiivisesti 

innovoimaan uusia tapoja tehdä asioita, samalla varmistetaan jokaisen 

henkilön osalta muutoksessa mukana pysyminen ja uuden oppiminen 

lähivalmennuksen/perehdytysten/koulutusten ym. avulla. Lisäksi pyrimme 

luomaan innostavan ja omaehtoiseen oppimiseen kannustavan ilmapiirin 

työyhteisöömme.” Haastateltava 2., haastattelut 2017 

 

”Henkilöstöä kannustetaan kehittämään itseään ja muokkaamaan sitä omaa 

osaamistaan ja tietoaan.” Haastateltava 7., haastattelut 2017 

 

 

Teoriassa ja tutkimustuloksissa näkyy paljon yhtäläisyyksiä ja vaikka tutkimus on 

tapaustutkimus, eikä sitä voida yleistää koskemaan muita yrityksiä, voidaan 

edellisten tulosten mukaan todeta, että aikaisemmin julkaistu teoreettinen tutkimus 

tukee myös case-organisaatiosta saatuja tuloksia.  

 

6.2 Yhteenveto tutkimustuloksista  
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia henkilöstöjohtamisen käytänteiden 

mahdollisuuksia organisaation uudistumiskyvyn parantamiseen ja tätä kautta 

kestävän kilpailuedun saavuttamiseen case-organisaatiossa. Tarkoituksena on 

käyttää resurssiperusteista teoriaa, dynaamisten kyvykkyyksien teoriaa ja 

tietoperusteista teoriaa henkilöstöjohtamisen ja uudistumiskyvyn tutkimisessa. 

Empiirisenä tavoitteena oli tutkia aihetta esimiesten ja henkilöstöasiantuntijoiden 

näkökulmista ja selvittää miten case-organisaatiossa henkilöstöjohtamisen 

käytänteiden nähdään vaikuttavan organisaation uudistumiskykyyn. 
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Tutkimuksen aloittamiseen valmistauduttiin perehtymällä organisaation 

uudistumiskykyyn ja henkilöstöjohtamisen aihealueisiin aikaisemman tieteellisen 

tutkimuksen avulla. Tutkimuksen alkuun kirjoitettiin teoriaosuus pohjautuen 

aikaisempiin tieteellisiin tutkimuksiin, jonka jälkeen suoritettiin teemahaastattelut 

case-organisaatiossa. Haastatteluiden pohjalta rakennettiin case-organisaatiota 

koskevat tutkimustulokset. Johtopäätökset luvussa puolestaan vertailtiin teoriaa ja 

tutkimustuloksia toisiinsa ja pohdittiin tutkimustuloksista saatuja johtopäätöksiä. 

 

Seuraavassa kuvassa 12. esitetään yhteenveto tutkimuksen tuloksista. 

Tutkimustulosten mukaan organisaation menestyminen ja ylipäätään toiminnan 

ylläpitäminen vaatii inhimillistä pääomaa, joka on organisaation hallussa olevaa 

tietoa, informaatiota, osaamista ja kokemusta. Inhimillisen pääoman 

hyödyntäminen organisaation toiminnassa puolestaan edellyttää onnistunutta 

henkilöstöjohtamista ja sen käytänteiden toimivuutta ja yhteensopivuutta. 
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Kuva 12. Tutkimustulosten yhteenveto 

 

ORGANISAATION UUDISTUMISKYKY 

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 
 
 

Inhimillinen pääoma merkitys henkilöstöjohtamiselle: 
• Tietotaito	työntekijöiden	hallussa	
• Inhimillisen	pääoman	huomioiminen	lisää	organisaation	tehokkuutta	
• Innovointi	lähtee	työntekijöistä	liikkeelle	
• Henkilöstö	ja	inhimillinen	pääoma	ovat	organisaation	tärkein	resurssi	
• Tarvitaan	 henkilöstöjohtamisen	 käytänteitä,	 jotta	 voidaan	 käyttää	

inhimillistä	pääomaa	organisaation	hyväksi!	

 
 

Henkilöstöjohtamisen käytänteiden vaikutukset uudistumiskykyyn: 
• Lisää	suunnitelmallisuutta	ja	organisointia	
• Muutoksen	ja	muutosvastarinnan	hallinta	
• Resurssien	hallinta	(oikea	aika	ja	paikka)	
• Tavoitteiden	asettaminen	(henkilökohtaiset	vs.	organisaation	tavoitteet)	
• Henkilöstön	hyvinvointi	
• Motivointi	
• Sitouttaminen	
• Osaamisen	lisääminen	ja	kehittäminen	
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Kuva tutkimustulosten yhteenvedosta tiivistää tutkimuksen tavoitteen, joka oli 

vastata päätutkimuskysymykseen: Miten henkilöstöjohtaminen vaikuttaa 

organisaation uudistumiskykyyn? Tutkimustulosten mukaan onnistuneella 

henkilöstöjohtamisella vaikutetaan organisaation henkilöstön hyvinvointiin ja 

osaamiseen, jotka puolestaan johtavat motivaation kasvuun, minkä voidaan nähdä 

korreloivan uudistumiskyvyn kanssa. Tutkimustulosten mukaan 

henkilöstöjohtamisen käytänteillä pyritään varmistamaan osaavat ja oikeat 

henkilöstöresurssit oikeaan aikaan oikeissa paikoissa, jolloin voidaan toimia 

tehokkaasti, edistää muutosta ja innovointia, jotka johtavat uudistumiskyvyn 

paranemiseen. Haastateltavien mukaan merkittävintä organisaation menestymisen 

ja tulevaisuudessa organisaation uudistumiskyvyn kehittäminen vaatii osaavia ja 

innovatiivisia työntekijöitä, joiden valikoiminen, perehdyttäminen ja valmentaminen 

onnistuvat vain onnistuneen henkilöstöjohtamisen kautta. Lisäksi merkittäväksi 

tutkimustulokseksi voidaan haastatteluista johtaa, että tässä tutkimuksessa esitetyt 

henkilöstöjohtamisen käytänteet; henkilöstösuunnittelu, rekrytointi, 

perehdyttäminen, henkilöstön kehittäminen ja palkitseminen tukevat toinen 

toisiaan. 

 
Päätutkimuksen lisäksi tutkimuksessa haettiin vastausta kolmeen 

alatutkimuskysymykseen. Näistä ensimmäinen oli: Mitä organisaation 

uudistumiskyvyllä tarkoitetaan? Tutkimustulosten mukaan uudistumiskykyä on 

organisaatiossa lähdetty hakemaan kilpailuedun säilyttämisen vuoksi. 

Haastatteluissa selviää, että organisaation muutoksilla pyritään yhä 

digitaalisempaan organisaatioon, joka tapahtuu kehittämällä ja uudistamalla 

nykyisiä palveluita, sekä luomalla täysin uusia liiketoimintamalleja. 

Tutkimustulosten pohjalta tähän kysymykseen voidaan siis vastata, että 

organisaation uudistumiskyky on kyvykkyyttä kehittää ja uudistaa nykyisiä, sekä 

luoda uusia tapoja toimia.  

 

Toisena alatutkimuskysymyksenä oli: Mitä henkilöstöjohtamisen käytännöt ovat? 

Tässä tutkimuksessa henkilöstöjohtamisen käytänteistä tutkittiin 

henkilöstösuunnittelua, rekrytointia, perehdyttämistä, palkitsemista ja henkilöstön 

kehittämistä. Tulosten mukaan henkilöstösuunnittelulla haluttiin varmistaa, että 
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organisaatiossa on oikeat ihmiset, oikeaan aikaan, oikeissa paikoissa, jolloin myös 

organisaation tehokkaan toiminnan edellyttämät resurssit ovat riittävät. 

Henkilöstöhallinnon vastuulla olevan rekrytoinnin tehtävänä oli puolestaan 

varmistaa henkilöstösuunnitelman toteuttaminen ja tarvittavien työntekijöiden 

hankkiminen organisaatioon. Tutkimustulosten mukaan henkilöstöjohtamisen 

käytänteistä erityisesti perehdyttäminen ja henkilöstön kehittäminen nähtiin 

merkittävinä keinoina parantaa uudistumiskykyä, sillä niiden avulla voidaan 

varmistaa henkilöstön riittävä osaaminen ja asiakaslähtöisyyden huomioiminen. 

Palkitseminen puolestaan lisää työntekijöiden motivaatiota ja sitä kautta 

halukkuutta työskennellä kohti yhteisiä tavoitteita.  

 

Kolmas ja viimeinen alatutkimuskysymys oli: Mitkä henkilöstöjohtamisen tekijät 

vaikuttavat eniten organisaation uudistumiskykyyn? Tutkimustuloksista voidaan 

johtaa, että kannustamalla ja tukemalla henkilöstöä saadaan aikaan motivaatiota ja 

innostuneisuutta ja ihmisten johtamisella muutosvastarinta uudistumista vastaan on 

matalampaa. Lisäksi uudistumiskyvyn parantamiselle huomattiin tärkeäksi 

vuorovaikutteisuus esimiesten ja muiden henkilöstöjohtamista toteuttavien ja 

toimihenkilöiden välillä. Vuorovaikutteisuus muun muassa lisää rohkeutta, tiedon 

jakoa ja innovatiivisuutta, jotka parantavat uudistumiskykyä. Haastateltavien 

mukaan organisaatiossa voitaisiin kuitenkin panostaa kaksisuuntaiseen 

vuorovaikutukseen yhä enemmän, jotta henkilöstön mielipiteet saataisiin paremmin 

käytännön toteutukseen. Tässä tutkimuksessa käsitellyistä henkilöstöjohtamisen 

käytännöistä merkittävämmäksi tutkimustulosten mukaan nousee henkilöstön 

kehittäminen. Kuitenkin tuloksista näkyy selkeästi käytänteiden vaikutukset 

toisiinsa ja, jotta henkilöstöä voitaisiin kehittää, nousee myös muiden 

henkilöstöjohtamisen käytänteiden merkitys.  

 
6.3 Johtopäätökset henkilöstöjohtamisen vaikutuksista case-organisaation 
uudistumiskykyyn ja käytännön suositukset	
 
Tässä tutkimuksessa henkilöstöjohtamisen vaikutuksia organisaation 

uudistumiskykyyn on tutkittu henkilöstöjohtamisen käytänteiden kautta, joita olivat 

henkilöstösuunnittelu, rekrytointi ja perehdyttäminen, henkilöstön kehittäminen ja 
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palkitseminen. Lisäksi pohdittiin inhimillisen pääoman vaikutuksia merkittävänä 

osana henkilöstöjohtamista. 

 

Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan organisaation henkilöstön ominaisuuksia ja 

hallussa olevaa tietoa. Inhimillisen pääoman merkitys korostuu yhä enemmän 

yritysten tavoitellessa uudistumiskykyä, sillä työntekijöiden taitojen, motivaation ja 

sitoutumisen nähdään korreloivan vahvasti organisaation suoriutumiskyvyn 

kanssa.  (Beltrán-Martín, Roca-Pui, Escrig-Tena &Bou-Llusa, 2008) 

Tutkimustuloksista huomataan, että inhimillisen pääoman merkitys korostuu 

muutoksessa. Muutos ja uudistuminen vaativat organisaation henkilöstöltä 

sitoutumista ja itsensä kehittämistä suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Teoriasta ja 

empiriasta voidaan vetää yhteinen johtopäätös, että inhimillisen pääoman 

huomioiminen, kehittäminen ja arvostaminen ovat välttämättömiä uudistumiskyvyn 

kannalta, sillä kilpailuedun ja menestymisen lähtökohtana toimii sitoutunut ja 

motivoitunut henkilöstö.  

 

Tutkimustuloksissa ilmenee, että henkilöstösuunnittelulla pyritään lisäämään uutta 

ja ylläpitämään jo olemassa inhimillistä pääomaa. Tulosten mukaan 

henkilöstösuunnittelun tärkeimmäksi tehtäväksi nähtiin henkilöstön tarpeen, 

kokonaismäärän ja sopivuuden analysoinnin. Kauhasen (2010, 62) mukaan 

organisaatioiden tehokkuus riippuu vahvasti henkilöstön määrästä ja laadusta. Kun 

oikeat ihmiset työskentelevät oikeissa paikoissa, saadaan työstä tehokkaampaa ja 

sitä kautta kilpailukykyisempää. Johtopäätöksenä tästä voidaan päätellä, että 

onnistunut henkilöstösuunnittelu johtaa erityisesti pitkällä tähtäimellä 

kustannustehokkuuden ja henkilöstön kokeman työn mielekkyyden kautta 

kestävään kilpailukykyyn ja uudistumiskykyiseen organisaatioon. Työn 

mielekkyyteen henkilöstön näkökulmasta vaikuttaa merkittävästi oikeanlaisten ja 

riittävien työtehtävien tekeminen. Liiallinen kiire tai puolestaan liian vähäiset ja 

haastamattomat työtehtävät vähentävät motivaatiota ja luovuutta, jotka vaikuttavat 

negatiivisesti organisaation uudistumiskykyyn.  Lisäksi merkittävänä 

johtopäätöksenä tutkimustuloksista ja aikaisemmista kirjallisista tutkimuksista 

voidaan päätellä, että henkilöstösuunnittelun tehtävänä on työntekijöiden 
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ohjaaminen urapolullaan, jonka avulla motivoidaan työntekijää, mutta samalla 

maksimoidaan organisaation hyötyminen henkilöstön kehittymisen kautta.  

 

Henkilöstösuunnittelun jälkeen voidaan aloittaa rekrytointi. Rekrytointiprosessin 

tarkoituksen on löytää organisaation tarpeeseen sopivia työntekijöitä. Kuitenkin 

liian usein rekrytoinnissa kiinnitetään enemmän huomiota hakijan teknisiin taitoihin 

niin sanottujen pehmeiden taitojen, kuten käyttäytymisen ja vuorovaikutteisuuden 

sijaan. (Ahmad & Schroeder, 2002) Tutkimustulosten mukaan organisaatiossa 

käytetään sekä sisäistä, että ulkoista rekrytointiprosessia, mutta useimmiten 

avautuvat työpaikat täytetään yrityksen sisältä. Yrityksen sisältä rekrytoiminen lisää 

motivaatiota, sillä se mahdollistaa urakehityksen. Uudistumisen kannalta Kauhasen 

(2010) mukaan kuitenkin ulkoinen rekrytointi olisi kannattavaa, sillä se tuo 

mukanaan mahdolliset uudet ideat ja innovaatiot, sekä myös tärkeää tietoa 

kilpailijoista. Kuitenkin myös sisäisen rekrytoinnin etuna uudistumiskyvyn kannalta 

on resurssien säästäminen koulutuksessa ja perehdyttämisessä, sekä työntekijän 

organisaatiokulttuurin tunteminen entuudestaan. Johtopäätöksenä tutkimuksesta 

rekrytoinnin osalta voidaan päätellä, että organisaation tulisi käyttää sekä sisäistä, 

että ulkoista rekrytointia ja hyödyntää henkilöstösuunnittelua rekrytoinnin apuna.  

 

Tutkimustuloksista selviää, että henkilöstön kehittämistä pidetään suurimpana 

tekijänä organisaation uudistumiskyvyn parantamisessa. Henkilöstön kehittäminen 

edistää innovaatioita, parantaa asiakaskokemusta, lisää tehokkuutta ja 

mahdollistaa esimerkiksi tehtävän kierron organisaatiossa. Nämä tekijät puolestaan 

vaikuttavat positiivisesti uusien liiketoimintamallien käyttöön ottoon ja 

hyödyntämiseen. Tutkimustulokset tukevat Heilmannin (2011) mielipidettä yksilön 

jatkuvasta oppimisesta ja, että on myös organisaation edun mukaista kehittää 

työntekijöitään oppimisen ja kehittämisen kautta. Heimannin (2011) mukaan 

teknisten osaamistavoitteiden parantaminen on tullut yhä tärkeämmäksi uusien 

teknologioiden ja uusien prosessien myötä. Lisäksi työn kuvauksen ja 

organisaatiorakenteet muuttuvat, jotka puolestaan vaativat työntekijöiltä 

sopeutumista, uusien tehtävien haltuun ottoa ja lisää tietoa organisaation 

toiminnasta ja sen tavoitteista. Myös perehdyttäminen uuteen työtehtävään voidaan 

katsoa osaksi henkilöstön kehittämistä ja tutkimustulosten mukaan 



78	

perehdyttäminen toimii erittäin tärkeänä osana yksilön oppimisessa ja sitä kautta 

organisaation tehokkuuden säilyttämisessä.  

 

Palkitsemista käytetään peruspalkan lisäksi motivoimaan työntekijöitä 

suoriutumaan tehokkaammin. Palkitsemista, kuten rahaa, etuja ja muita muotoja 

käytetään houkuttelemaan, säilyttämään ja motivoimaan työntekijöitä tavoitteena 

päästä yhteisiin organisationaalisiin tavoitteisiin. Palkitsemista on sekä aineellista, 

että aineetonta. Useimmiten juuri rahalliset palkitsemisen keinot toteutetaan 

muutaman kerran vuodessa, kun taas aineeton palkitseminen on hyvinkin usein 

tapahtuvaa toimintaa. (Kerr & Slocum, 1987) Tutkimustulosten mukaan case-

organisaatiossakin hyödynnetään sekä aineettomia, että aineellisia 

palkitsemismuotoja. Tutkimustulosten mukaan aineellinen palkitseminen koetaan 

usein motivoivammaksi, mutta sen lisäksi tarvitaan aineetonta palkitsemista, joka 

on pitkäkestoisempaa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että palkitseminen lisää 

henkilöstön motivaatiota suoriutumiskyvyn parantamiseen ja edistää myös 

sitoutumista organisaatioon ja uudistumiseen. Tutkimustulokset ja teoria tukevat 

molemmat ajatusta useamman erilaisen palkitsemisjärjestelmän hyödyntämisestä 

yhtä aikaa, sillä jokainen työntekijä on yksilö ja yksilöt kokevat palkitsemisen 

muodot eri tavalla motivoiviksi.  

 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli: Miten henkilöstöjohtaminen 

vaikuttaa organisaation uudistumiskykyyn? Tutkimustuloksien ja teorian mukaan 

henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa uudistumiskykyyn sen käytänteiden 

avulla, joita ovat henkilöstösuunnittelu, rekrytointi ja perehdyttäminen, henkilöstön 

kehittäminen, sekä palkitseminen. Henkilöstöjohtamisen käytänteet muodostavat 

henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, jonka avulla parannetaan henkilöstön 

hyvinvointia ja motivoituneisuutta. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö sitoutuu 

paremmin organisaation tavoitteisiin ja on valmis parantamaan 

suoriutumiskykyään, joka johtaa mahdollisuuteen parantaa uudistumiskykyä. 

Johtopäätöksenä tutkimuksesta voidaan päätellä, ettei uudistuminen ja 

uudistumiskyvyn parantaminen ole mahdollista ilman sitä haluavaa henkilöstöä. 

Johtamiskulttuuri ja HR-käytännöt muodostavat suurelta osan organisaation 

työnantajakuvasta ja kaikki mitä organisaatio tätä kautta tekee tai jättää tekemättä 
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vaikuttaa työnantajakuvan muodostumiseen, joka heijastuu sen henkilöstölle. 

Tutkimuksesta yleisenä johtopäätöksenä voidaan nähdä kuinka 

henkilöstöjohtamisen käytänteet vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat toisiaan 

tukevan kokonaisuuden, joka vaikuttaa vahvasti organisaation pyrkimyksiin 

uudistaa liiketoimintaansa.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat case-organisaation henkilöstöjohtamista. 

Uudistumistarvetta organisaatiossa perustellaan toimintaympäristöstä nousevilla 

muutoksilla kuten digitalisaation lisääntymisellä. Tutkimuksen tulokset ovat 

käytännössä hyödynnettävissä erityisesti organisaation henkilöstöhallinnossa, 

sekä eri tiimien esimiehillä.  

 

Tutkimuksessa nousi esille, kuinka työntekijöitä seurataan asetettujen tavoitteiden 

kautta, jotka havainnoinnin perusteella voivat olla suurelle osalle hyvinkin 

motivoivia. Kuitenkin käytännön suosituksena henkilöstöjohtamiselle voitaisiin 

antaa työntekijöiden muidenkin kuin tällä hetkellä mitattavien tulosten suuremman 

arvostamisen. Havaintojen perusteella henkilöstö kokee, että paljonkin heidän 

tekemästään työstä jää huomioimatta ja esimerkiksi myynnillisiä tavoitteita 

arvostetaan liikaa. Käytännön suosituksena tutkimuksesta nousee, että 

palkitsemiseen vaikuttaviin tuloksiin voitaisiin kehittää myös ei-myyntityötä mittaava 

mittari, joka huomioisi enemmän työntekijöiden tekemää asiakaspalvelua ja 

ongelmanratkaisukykyä. 

 

6.4 Jatkotutkimustarpeet  	

 
Tämä tutkimus tehtiin kvalitatiivisella menetelmä hyödyntäen teemahaastatteluita. 

Haastattelut suoritettiin esimiehille ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille. 

Tutkimukseen valitut haastateltavat toimivat, sillä kullakin heistä oli paljon tietoa 

henkilöstöjohtamisesta ja organisaation uudistumistavoitteista ja –tarpeista. 

Kuitenkin jatkotutkimustarpeena ehdotan kvantitatiivista tutkimusta, jolla voitaisiin 

saada tarkempaa ja paremmin yleistettävää tietoa henkilöstöjohtamisesta. Lisäksi 

kvantitatiiviseen tutkimukseen sopisi henkilöstöjohtamisen tutkiminen henkilöstön 

näkökulmasta, kun organisaatiolla on töissä useita satoja työntekijöitä. Tutkimalla 
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henkilöstöjohtamista lisää työntekijöiden näkökulmasta, voitaisiin saada paremmin 

tietoa organisaation epäkohdista ja siitä, kuinka työntekijät niitä lähtisivät 

parantamaan.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin henkilöstösuunnittelua, rekrytointia ja 

perehdyttämistä, henkilöstön kehittämistä ja palkitsemista uudistumiskyvyn 

kannalta, mutta henkilöstöjohtamiseen liittyy paljon muitakin käytänteitä, joita olisi 

hyvä tutkia lisää tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin henkilöstön 

kehittämisen suuri merkitys uudistumiskyvylle, joten sitä voitaisiin tutkia tarkemmin 

seuraavassa tutkimuksessa.  
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LIITTEET: 
Liite 1. Haastattelulomake 
Puolistrukturoidut haastattelukysymyksen case-organisaatiosta valituille henkilöille. 

 

Perustiedot: 
 

- Asema ja työsuhteen kesto organisaatiossa 

- Ikä 

- Sukupuoli 

- Koulutus 

- Työtehtävät 

- Miksi juuri tämä organisaatio? 

 

Haastattelukysymykset: 
 
Organisaation uudistumiskyky: 
 

1. Millaisia muutoksia organisaatiossa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden 

sisällä? 

2. Miten organisaatiossa tavoitellaan uudistumiskykyä käytännössä? 

 

Henkilöstöjohtaminen: 
 

3. Miten inhimillinen pääoma näkyy organisaatiossa? 

4. Mikä on henkilöstöjohtamisen päätavoite organisaatiossa? 

5. Minkälaisia henkilöstöjohtamisen keinoja organisaatiossa käytetään 

uudistumiskyvyn parantamisen tukena? 

6. Miten henkilöstöjohtamisella voidaan tukea käytännössä yksilön oppimiskykyä? 

7. Miten tiimi- ja organisaatiotason oppimiskykyä tuetaan henkilöstöjohtamisen 

näkökulmasta? 

8. Miten henkilöstöjohtamisen keinoin voidaan tukea organisaation innovatiivisuutta? 
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Henkilöstösuunnittelu: 
 

9.  Mihin henkilöstösuunnittelulla pyritään organisaatiossa? 

10.  Kuinka henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa organisaation 

uudistumiskykyyn? 

 

Rekrytointi ja perehdyttäminen: 
 

11.  Miten rekrytoinnissa näkyy uudistumistarpeet? 

12.  Millä tavalla rekrytointi on muuttunut viimeisten vuosien aikana? 

13. Miten uusien työntekijöiden perehdyttäminen vaikuttaa organisaatioon? 

 
Henkilöstön kehittäminen: 

14.  Miten henkilöstön kehittäminen näkyy käytännössä? 
15.  Millä tavoin organisaation uudistumiskykyä voidaan parantaa henkilöstön 

kehittämisen keinoin? 

Palkitseminen: 

16.  Miten palkitseminen tukee uudistumiskykyä? 

 

 

Organisaation uudistumiskyvyn kehittäminen: 
 

17. Mitkä ovat organisaation vahvuudet ja heikkoudet markkinoilla tällä hetkellä? 

18. Mitä organisaatiolta tarvitaan tulevaisuudessa, jotta kehitys voi jatkua? 

 
 


