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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

Startup   kasvuyritys 

Spin-off  vanhasta yrityksestä irrotettu uusi yritys, oheisyritys 

Käynnistysvaihe perustamisvaiheessa tai vähän aikaa toimintaa 

Kuoleman Laakso startupin alkuvaihe jossa toiminta on vielä tappiollista 

Cranet The Cranfield Network on European Human Resource Management 

HR Henkilöstöresurssi 

HRM Human Resource Management 

SHRM Strategic Human Resource Management 

RBV Resource based view 

ICT ATK, automaattinen tietojenkäsittely 

Exit perustajaosakkaiden poistuminen yrityksestä 

Lead user pioneerikäyttäjä 

B2B yritys myy toisille yrityksille 

Niche markkina-alue, joka ei kiinnosta kilpailijoita 

VC venture capital, pääomasijoitus 

 
 



 

6 
 

1 JOHDANTO 
 

1.1 Tausta 
 

Tämä diplomityö tarkastelee henkilöstöjohtamisen strategiaa mobiilialan startup-yrityksen 

näkökulmasta. Startup-yrittäjyys on edelleen kasvussa. Uusia yrittäjiä nousee kautta 

toimialojen luoden uusia, innovatiivisia yrityksiä. Mobiilialan yritykset syntyvät usein 

nopeasti jonkin uuden idean ympärille ja toiminta on hyvin vahvasti tuotekehityksen ja 

nopean kasvun ympärillä. Monilla yrityksillä on jotain uutta, jotain jolla valloittaa 

maailma, mutta vain harva siihen pystyy. Dynaaminen pyrkimys kasvuun aiheuttaa 

haasteita organisaation johtamiselle alusta asti. 

 

Startup-yrityksen voimavara on henkilöstön osaaminen, sillä usein siemen- ja 

käynnistysvaiheen yrityksessä ei ole perustajien ulkopuolelta henkilöstöä. Osaaminen on 

omissa käsissä ja toiminta saadaan näin helposti alkuun. Yritykseen hankitaan ulkopuolista 

pääomaa, tuotekehitys alkaa ja astutaan kuuluisaan Kuoleman Laaksoon eli alkuvaiheeseen 

jossa toiminta on vielä tappiollista. Tässä vaiheessa yrityksen henkilöstöä on ehkä jo lisätty 

ja perustajia kohtaa täysin uudenlaiset haasteet. Kuvaan astuu henkilöstön johtaminen. 

Miten hyvän, kenties loistavan idean ympärille luodaam myös toimiva yritys? Miten luoda 

oma, kannustava, yrityskulttuuri? Miten valjastaa henkilöstön täysi potentiaali tavalla, joka 

hyödyttää yritystä parhaiten? Miten pitää huolta henkilöstöstä, jotta saavutettu suoritustaso 

säilyy? 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
 

Diplomityön tavoite on luoda liiketoimintasuunnitelmaan soveltuva henkilöstöjohtamisen 

strategia kohdeyritykselle. Strategiaa hahmotellaan rajatuilla tasoilla, joissa pyritään 

pitäytymään strategisen tason tarkastelussa eikä syventyä liiaksi käytännön tason 

ratkaisuihin. Kohdeyritys haluaa diplomityössä luotavan strategian kattavan 

henkilöstöjohtamisen strategisen integraation liiketoiminnan strategiaan, henkilöstön 

motivoinnin työkaluja sekä rekrytoinnin strategia. Yrityksen strategiaa ei julkaista 

diplomityössä. 
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Teoriapohja tulosten saavuttamiseksi on kasattu vanhoista tutkimuksista sekä 

kirjallisuudesta. Teoriassa luodaan katsaus henkilöstöjohtamisen keskeisiin käsitteisiin, 

strategioihin sekä toimintapoihin. Lisäksi teoriassa sivutaan toimintakenttää eli 

määritellään startup-yritys sekä –yrittäminen. Kaikki esitetyt teoriaosuudet toimivat apuna 

soveltavassa osassa, jossa luodaan uusi kohdeyrityksen strategia. Diplomityö tulee 

yhdistelemään teoriatietoa sekä empiriaa soveltavassa osassa. Tutkimuksen toteutuksessa 

on hyödynnetty aikaisempia tutkimuksia varsinkin henkilöstöjohtamisen alalta. Cranet-

organisaation tutkimusraportit sisältävät olennaista tietoa, jota voitiin hyödyntää 

diplomityön viitekehyksen sekä tutkimuksen pohjana. Diplomityön tutkimus toteutettiin 

lähdeaineiston luonteesta johtuen kvalitatiivisena tutkimuksena.  

 

1.3 Työn rakenne 
 

Diplomityön ensimmäisessä teorialuvussa esitellään tutkimuksen viitekehys. 

Lähdemateriaalia viitekehyksen luontiin kasattiin tieteellisistä artikkeleista sekä 

tutkimuksista, alan kirjallisuudesta, Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston 

kurssimateriaaleista sekä verkkolähteistä. Luvuissa 2 ja 3 luodaan diplomityön viitekehys, 

jossa käydään läpi yleistä henkilöstöjohtamisen teoriaa ja pohjustetaan eri strategioihin 

perehtymistä. Luvussa 4 käydään läpi startup-yrityksen teoriaa sekä erilaisia kasvumalleja. 

Luvussa 5 esitellään tutkimusaineisto eli käytettävät Cranet-verkoston tutkimukset sekä 

tutkimusraportit. Luvussa esitellään myös diplomityön tutkimusmetodit. Tässä luvussa 

luodaan yleiskatsaus käytettyyn tutkimusmateriaaliin. Luvussa 6 suoritetaan Cranet-

aineiston tarkastelu. Tarkoituksena on selvittää henkilöstöjohtamisen strategian luonnin 

kannalta yleisimpiä maailmalla käytettyjä käytäntöjä ja toimintamalleja, joista voidaan 

kasata kohdeyritykselle oma strategia luvussa 7. Luvussa 8 arvioidaan diplomityössä 

luodun strategian käytettävyyttä tulevaisuudessa sekä puutteita. Lisäksi myös 

parannusehdotuksia sekä jatkotutkimuksen tarpeita tarkastellaan kriittisesti. Viimeisenä 

työssä on yhteenveto, jossa tulokset esitetään tiivistetysti. 
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1.4 Määritelmiä 
 
Henkilöstöjohtamisen teoriassa on paljon erilaisia määritelmiä ja käsitteitä, jotka menevät 

osittain päällekkäin, joten on hyvä selventää diplomityön kannalta olennaisimmat käsitteet 

ennen varsinaista teoriaosaa. 

 

Henkilöstöjohtaminen 

 

Henkilöstöjohtaminen on ehkä tieteellisestä näkökulmasta kaikkein kiistellyin käsite eikä 

siitä ole selkeää linjaa olemassa. Jotkut tutkijat (esim. Keenoy 1999) määrittelevät 

henkilöstöjohtamisen olevan empiirisesti määrittelemätön tapa hoitaa henkilöstöhallintoa. 

Tämä on ehkä hiukan vanhanaikainen näkemys ja on hyvin mekaaninen ajattelumalli 

henkilöstöjohtamisessa. Henkilöstöjohtaminen on nykyaikana huomattavasti enemmän 

johdon työkalu, jolla pyritään maksimoimaan henkilöstön potentiaali (Guest 1987, 503). 

 

Yleinen ja hiukan uudempaa ajattelua edustava määritelmä on Storeyn esittämä vuodelta 

2001. Uusi määritelmä korostaa henkilöstöjohtamista nimenomaan henkilöstöresurssien 

johtamisena; selvästi erottuva asennoitumistapa, jossa pyritään saavuttamaan kilpailuetu 

motivoituneen  sekä kyvykkään henkilöstön avulla. Määritelmän mukainen 

henkilöstöjohtaminen edustaa nykyään niin sanotusti normaalia käytäntöä (Storey 2001). 

Diplomityössä henkilöstöjohtaminen tarkoittaa Storeyn määritelmän mukaista 

henkilöstöjohtamista. Henkilöstöjohtamisen määritelmästä käytetään lyhennettä HRM 

(eng. Human resource management). Henkilöstöjohtamisen ketjua on havainnollistettu 

taulukossa 1. 

 

 

Strateginen henkilöstöjohtaminen 

 
HRM:n ja strategisen henkilöstöjohtamisen (käytetty lyhenne SHRM) välillä ei ole 

löytynyt selvää määrittelyeroa huolimatta suuresta määrästä tieteellistä keskustelua. 1990-

luvun alussa termi strateginen on yhdistetty entistä enemmän henkilöstöjohtamiseen. 
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Henkilöstöjohtaminen siirtyy käytännön toimintatavoista enemmän ja enemmän strategisen 

ajattelun piiriin sekä näin ollen strategisen johtamisen alle (Wright 1992 ). 

Kuitenkin Truss & Gratton (1994) onnistuvat tuomaan esille selkeästi erotettavia 

tunnuspiirteitä SHRM:sta. Strateginen henkilöstöjohtaminen yhdistää henkilöstön 

liiketoimintaympäristöön sekä varsinaiseen liiketoimintaan. Eritoten kolme tunnuspiirrettä 

nousee määrittelyssä esille: 

 

1. Selvästi esitettävä yhteys henkilöstön johtamisen käytäntöjen ja yrityksen 

strategian välillä. 

2. Henkilöstöjohtamisen käytännöt ovat yhtenäinen kokonaisuus. 

3. Henkilöstöjohtamisen vastuu on pääosin osastojohdolla 

 

Truss & Grattonin määritelmän olennaiset päätelmät löytyvät suuresta osasta SHRM:ia 

koskevissa määrittelyissä, joten on luonnollista käyttää diplomityössä heidän 

määritelmäänsä (Truss&Gratton 1994, 666). 

 

 

Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus 

 
Diplomityön tavoitteena on luoda kannattava henkilöstöjohtamisen strategia 

kohdeyritykselle teoriatutkimuksen avulla. Jotta voidaan arvioida mikä strategia on 

kannattava, on määriteltävä mitattava yhteys henkilöstöjohtamisen toimenpiteiden sekä 

tuloksellisuuden välille. 

 

Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuus ei ole yksiselitteisesti eikä myöskään universaalisti 

määriteltävä käsite, joten henkilöstöjohtamisen yhteydessä siitä ei ole yleisesti hyväksyttyä 

määrittelyä. Guest esittää (1997), että tuloksellisuudella voidaan tarkoittaa psykologista, 

tuotannollista tai taloudellista näkökulmaa. Diplomityössä strategian luonnissa aihetta 

lähestytään nimenomaan taloudellisesta näkökulmasta, koska sen katsotaan olevan 

olennaisin ottaen huomioon kohdeyrityksen vaiheen.  
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2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN YLEISET TEORIAT 
 
Henkilöstöjohtamisen voidaan siis määrittelynsä mukaan todeta olevan strateginen 

elementti, jolla henkilöstö yhdistetään yritykseen ja liiketoimintaympäristöönsä. 

Henkilöstöjohtamisen tavoite on saada luotua tuloksellisuutta yritykseen. 

 

HRM eli Human resource management suomennettuna muodostuu sanoista ihminen, 

resurssi sekä johtaminen. Henkilöstön ajatellaan olevan resurssi eli voimavara, jotain mitä 

yritys tarvitsee menestyäkseen. Työntekijät tuovat yritykseen kukin omalla sektorillaan ja 

asiantuntija-alueellaan yrityksen tarvitsemaa palasta. Henkilöstöjohtaminen on siis 

resurssien johtamista (Wright 1992). Vielä laajemmin ajateltuna henkilöstöjohtaminen on 

kaikkea sitä toimintaa, jossa johdetaan ihmisiä (Beardwell 2007). Kuvassa 1 on esitelty 

henkilöstöjohtamisen seurauksia kolmella eri tasolla. Kuvasta selviää, että 

henkilöstöjohtamisen piirissä on monta eri vaikutustasoa, joten kausaalisten 

seuraussuhteiden identifiointi selitysmallein luvussa 3 on tarpeen.  

 

 
Kuva 1. Henkilöstöjohtamisen vaikutustasot (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 18). 

 

Seuraavassa esitellään lyhyesti yleiset teoriat, jonka jälkeen paneudutaan tarkemmin 

henkilöstöjohtamisen malleihin. Yleisimmät mallit pohjautuvat esitettyihin teorioihin joko 

kokonaan, yhdistellen tai osittain. 
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2.1    Resurssipohjainen teoria 
 
Resurssipohjainen teoria (Resource Based Theory) esittää, että yrityksen menestyksen ja 

kilpailuedun odotetaan löytyvän yrityksen sisältä henkilöstöstä. Teoria edellyttää, että 

resurssit ovat yrityksen käytettävissä eikä siis helposti kopioitavissa. Lisäksi resurssien 

tuoma kilpailuetu on osattava hyödyntää.  Tästä  on   johdettu  ”VRIN-malli”, joka kuvastaa 

resurssin luonnetta. VRIN on lyhenne sanoista Valuable, Rare, Non-imidable ja Non-

substitutable (suom. arvokas, harvinainen, ei kopioitava, korvaamaton) (Wright 1992, 

302). 

 

Resurssipohjainen teoria on hyvin suurelta osin nykyaikaisen henkilöstöjohtamisen 

toimintamallien taustalla ainakin osittain. (Wright et al. 2001). Siksi on luontevaa tutustua 

teoriaan hiukan tarkemmin. 

 

Yrityksen strategiset kilpailuedun mittarit, kuten tuotantomenetelmät, teknologia tai tietty 

raaka-aine ovat helposti kopioitavissa. Edellä mainitut seikat edustavat perinteistä käsitystä 

kilpailuedun lähteistä. Nykyaikaisen käsityksen mukaan henkilöstön asiantuntevuuden 

avulla luotu yrityskulttuuri ja henkilöstöjohtamisen malli on käytännön tasolla 

huomattavasti vaikeampaa kopioida. Yrityksen sisällä kilpailuetu pyritään luomaan siis 

kehittämällä oma toimintatapa johtaa henkilöstöä (Wright et al. 2001). Tässä kohtaa on 

hyvä muistaa, että yrityksen henkilöstön osaamisen tulee olla heterogeenistä ja 

hallittavissa. On saatava eri näkemyksiä asioiden hoitamisesta, jotta hyvällä 

henkilöstöjohtamisella voidaan kehittää kilpailuetua (Wright 1992, 302). Edellä mainittua 

haetaan nimenomaan esitellyllä VRIN-mallilla. Jos yrityksen henkilöstöresurssit ovat 

arvokkaita, harvinaisia, ei-kopioitavissa, korvaamattomia, niin saman alan yritykset voivat 

olla hyvin heterogeenisiä. Näin saadaan muodostettua kilpailuetua suhteessa muihin oman 

henkilöstöresurssin kautta (Wright 1992, 301). Teoria esittelee sen miten tärkeää 

henkilöstön ajattelu arvokkaana resurssina on ja mitä hyötyä siitä voidaan saada, mutta se 

ei esitä miten resurssi voidaan luoda tai hankkia. Toisin sanoen teoria ei tarjoa käytännön 

implementaatioita, joten yleistä kritiikkiä on noussut teoriaa kohtaan tätä kautta (Beardwell 

2007). 
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Inhimillinen pääoma 

 
Henkilöstöjohtamisen teoriassa sekä  tuloksellisuuden selitysmalleissa tulee esille termi 

Human Capital, joka tarkoittaa inhimillistä pääomaa. Inhimillinen pääoma tarkoittaa 

henkilöstöjohtamisen teoriassa henkilön kykyjen taloudellista arvoa (Becker 1993, 16). 

Arvo koostuu yritykselle olennaisesta osaamisesta sekä tietotaidosta, sosiaalisista sekä 

persoonallisista ominaisuuksista, kuten esimerkiksi luovuudesta sekä tietenkin kyvystä 

tehdä työtehtävänsä (Becker 1993, 16). Inhimillisen pääoman käsitys on resurssipohjaisen 

teorian perusta. 

  

VRIN-malli 

 
Resurssipohjainen teoria tähtää luomaan kilpailukykyä henkilöstöjohtamisen kautta  

(Wright 2001, 703). VRIN-malli kuvaa hyvin kilpailukyvyn luomisen eri tasot teorian 

näkökulmasta. 

 

Value eli arvo on jotain mitä henkilöstöjohtamisen toimenpiteiden tulisi luoda. Kaikkien 

HR-tapahtumien tulisi tähdätä jollain tasolla arvon tuottamiseen yrityksessä (Beardwell 

2007). On yleistä että henkilöstön kustannuksia alennetaan irtisanomisten sekä 

tehtäväkuvien laajentamisen kautta, mutta se ei varsinaisesti ole lisäarvon tuottamista. 

Pikemminkin edellä mainittu on klassinen käsitys lisäarvon tuottamisesta; kustannusten 

leikkaaminen. Oikein toteutettuna henkilöstöjohtaminen kasvattaa liikevaihtoa paremmin 

sitoutuneen ja motivoituneen henkilöstön kautta ja se on todellista arvon tuottoa 

(Beardwell 2007). 

 

Tuottavuutta ja suorituskykyä yrityksessä voidaan kasvattaa saamalla sama tuotos 

pienemmillä resursseilla tai kasvattamalla tuotosta samoilla resursseilla (Rantanen 2005, 

8). Kilpailukyvyn luonti pelkästään resurssien arvon kautta ei ole riittävää pidemmällä 

aikavälillä, vaan yrityksen tulee myös analysoida resurssiensa harvinaisuutta; rarity 

(Beardwell 2007). 
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Yrityksen henkilöstöjohtamisessa on tärkeää löytää keinot hyödyntää henkilöstöresurssien 

ainutlaatuisuuksia (Rarity) luotaessa kilpailukykyä (Beardwell 2007). Esimerkiksi 

kauppaketjun elektroniikkaosaston myyjien rekrytointi alan korkeakouluopiskelijoiden 

joukosta. Alan opiskelijoilla on taustatietoa huomattavasti ja he ymmärtävät myymänsä 

tuotteen taakse paljon asiakasta kauemmas. Yhtälöön lisätään HR-toimenpiteenä vielä 

sopivasti kannustava tulospalkkaus, niin saadaan hyödynnettyä köyhän opiskelijan 

harvinainen resurssi, tietopohja alasta, parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen 

kilpailukyvyn parantamiseksi. 

 

Henkilöstöresurssin arvo ja harvinaisuus voi luoda kilpailukykyä lyhyellä aikavälillä, 

mutta yrityksen näkökulmasta pidemmän aikavälin turvaaminen on erinomaisen tärkeää. 

Kilpailijat voivat kopioida edellä mainitut henkilöstöjohtamisen toimenpiteet ja silloin 

yrityksen kilpailukyvyn etumatka on hävinnyt. Kopioimattomuus (Inimitability) voidaan 

saavuttaa organisaation sosiaalisten rakenteiden kautta. Ehdotonta kopioimattomuutta on 

miltei mahdoton saavuttaa, mutta ainakin resurssin hyödyntämisen kopiointi voidaan tehdä 

hyvin vaikeaksi kilpailijoille. Henkilöstöjohtamisen toimenpiteet voidaan integroida osaksi 

yrityksen historiaa tai osaksi yrityskulttuuria (Beardwell 2007). Organisaatiossa 

työtehtävien vastuita voidaan hajauttaa varta vasten kasattujen työtiimien harteille, jolloin 

kehitetään itsenäisiä vastuuryhmiä. Tiimit hitsautuvat yhteen ja erikoistuvat oman 

tehtävänsä hoitamiseen juuri tietyn organisaation yrityskulttuurin asettamissa rajoissa, 

jolloin henkilöstöresurssin imitointi on vaikeaa (Wright 2001, 703). 

 

On luotu arvo, harvinaisuus ja kopioimattomuus, seuraavaksi tarvitaan selkeä 

henkilöstöjohtamisen käytäntöjen linja, jotta resurssit saadaan pysymään organisaation 

hyödynnettävissä; puhutaan korvaamattomuudesta (Non-substitutable). 

Henkilöstöresurssien tulee olla sellaisia, ettei niitä voida korvata teknologian kehittymisen 

myötä (Wright 1992, 302). 
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2.2   Kyberneettinen teoria 
 

Kyberneettinen teoria (Cybernetic Theory) kuvaa yrityksen systeeminä, jossa systeemiin 

menee sisään panos, panosta käsitellään ja ulos systeemistä tulee tuotos. 

Henkilöstöjohtamisen teoriassa analogia tarkoittaa että henkilöstön tietotaitoa käsitellään 

yrityksessä jolloin syntyy haluttu tuotos. (Wright 1992, 306 ) 

 

Kyberneettiseen teoriaan pohjautuvia henkilöstöjohtamisen malleja on karkeasti ajateltuna 

kahta erilaista: suljetun systeemin malleja sekä avoimen systeemin malleja. Suljetun 

systeemin malli keskittyy enemmän teknologiapohjaisen kilpailuedun luomiseen yrityksen 

sisällä ja liiketoiminnan ympäristötekijöillä ei ole niin suurta vuorovaikutusta 

henkilöstöjohtamisen tulokseen. Vuorovaikutusta organisaation ja henkilöstöjohtamisen 

välillä ei juuri ole eikä johtamisen toiminpiteiden analysointi perustu vuorovaikutukseen 

(Wright 1992, 306; Wright et al. 2001). 

 

Avoimen systeemin mallissa kuvassa 2 esitetty tapahtumaketju saa lisävaikutusta vielä 

vuorovaikutuksesta toimintaympäristön kanssa. Keskeinen idea on palautteeseen perustuva 

vuorovaikutus, jolla voidaan analysoida ja tehostaa henkilöstöjohtamisen toimenpiteitä. 

Tuloksesta saatua palautetta verrataan systeemiin asetettuun panokseen ja 

käsittelyvaiheeseen tehdään tarvittavat toimenpiteet (Wright 1992, 306). 

 

Kyberneettisen teorian suljettu ja avoin malli eroavat toisistaan melko merkittävästi. Avoin 

malli esittää usein, että Input-osan systeemiin tuotavat osat kuten kyvyt, osaaminen ja 

tietotaito tulevat systeemin ulkopuolelta. Henkilöstöjohtamisen toimenpiteiden tehtävä on 

systeemin läpikäynnin aikana valjastaa nuo resurssit mahdollisimman hyvin käyttöön, jotta 

saadaan haluttu tulos. Lisäksi ketju on vuorovaikutuksessa liiketoimintastrategian kanssa. 
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Kuvassa 2 on esitetty kyberneettisen avoimen mallin teorian idea. 

 

 
Kuva 2. Kyberneettinen avoimen mallin teoria (Wright 1992, 306) 

 

Kyberneettisen teorian piirissä on monia eri teoriasuuntauksia, joita ilmenee monien eri 

tutkijoiden aikaansaannoksista. Esimerkiksi Mowday (1983), Wright & Snell (1991), 

Lengnick & Hall (1988) ovat esittäneet omia tulkintojaan kyberneettisen teorian eri 

näkökulmista, mutta edellä mainittujen tutkijoiden teoriat pohjautuvat kuitenkin 

pääpiirteissään selvästi alkuperäiseen Bouldingin (1956) identifioimaan teoriaan         

(Wright 1992). Lisäksi termi kompetenssin johtaminen nousee teorian piirissä usein esille. 

Kompetenssin johtaminen tarkoittaa Input-vaiheen kyvykkyyksien tunnistamista ja 

systeemin tuloksen kannalta olennaisimpien tietotaitojen hankkimista yrityksen käyttöön. 

(Wright&Snell 1991, 840). 
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2.3   Käyttäytymisteoria 
 
Käyttäytymisteoria (Behavioral Theory) lähestyy henkilöstöjohtamista henkilöstön 

käyttäytymisen kautta. Teoriassa esitetään että, henkilöstöjohtamisella vaikutetaan 

henkilöstön käytökseen ja sitä kautta saadaan kontrolloitua heidän tuotostaan yrityksen 

tavoitteiden mukaisesti (Wright 1992, 303). Käyttäytymisteoria on yksi ensimmäisiä ja 

suosituimpia henkilöstöjohtamisen alalla sovellettuja teorioita (Beardwell 2007).  Teorian 

keskeisen sanoman voisi tiivistää seuraavasti: henkilöstön käytös on muuttuja yrityksen 

strategian ja tuloksen välissä. Kuvassa 3 on esitetty käyttäytymisteorian keskeinen idea. 

 

 
Kuva 3. Käyttäytymisteorian idea 

 

Käyttäytymisteoria on joiltain osin hyvin lähellä kyberneettisen teorian suljetun systeemin 

ajattelutapaa. Usein esitetään, että käyttäytymisteoria on seurausta Fisherin (1989) 

kontigenssiteoriasta. Fisherin esittämän teorian keskeinen idea on että ei ole olemassa 

tiettyä henkilöstöjohtamisen toimenpiteitä, jotka toimisivat universaalisti missä tahansa 

yrityksessä sellaisenaan, vaan henkilöstöjohtamisen toimenpiteitä tulee muokata 

organisaatioon sopivaksi ja valita vain sopivat toimenpiteet. Kontigenssiteoriassa 

henkilöstöjohtaminen organisaatiossa on jatkuvassa vuorovaikutuksessa sekä organisaation 

sisäisten että ulkoisen tekijöiden kanssa. Käyttäytymisteorian on esitetty olevan hyvänä 

pohjana henkilöstöjohtamisen käytännöille, kun halutaan analysoida liiketoiminnan 

strategian muutoksia. Karkeasti teorian soveltaminen edellä mainitussa tarkoittaa, että 

onnistunut henkilöstöjohtaminen johtaa yrityksen parempaan tulokseen erinäisten HRM-

käytäntöjen kautta (Wright 1992, 307). 
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2.4  Transaktiokustannusteoria 
 
Transaktiokustannusteoria (Transaction Cost Theory) tarkoittaa henkilöstöjohtamisen 

kannalta sitä, että kaiken yrityksen sisäisen toiminnan ja toimintojen ihmisten välillä 

katsotaan aiheuttavan kustannuksia. Näihin kustannuksiin henkilöstöjohtamisella voidaan 

vaikuttaa ja aiheuttaa näin yrityksen tehokkuuden ja tuloksellisuuden kasvua (Wright 1992, 

308). 

 

Pidemmälle vietynä transaktioteoriassa vaikutetaan henkilöstöjohtamisen käytännöillä 

työntekijöiden käyttäytymiseen ja sitä kautta saadaan alennettua kustannuksia. 

Kustannukset syntyvät johtuen kahdesta ihmistä ohjaavasta piirteestä, rationalisuudesta 

sekä opportunismista. Transaktioteorian mukaan inhimilliset tekijät eivät itsessään ole 

ongelma, vaan ongelmaksi ne muodostuvat vasta ulkoisten tekijöiden kautta. Teorian 

mukaan edellä mainitut inhimilliset tekijät vaikuttavat kaikkeen henkilöstön väliseen 

toimintaan sekä työntekijöiden tehtävien suorittamiseen. Teoria esittää, että yritykset 

pyrkivät hoitamaan tiedon hallinnan mahdollisimman pitkälti yrityksen sisäisesti, jolloin 

henkilöstöjohtamisen käytännöillä ja työkaluilla voidaan vaikuttaa paremmin 

inhimmillisiin kustannuksia aiheuttaviin tekijöihin  (Wright 1992, 308). Organisaation 

hierarkia ja ilmapiirin epävarmuus voivat pahentaa inhimmillisten tekijöiden aiheuttamaa 

taakkaa, joten HRM-käytännöillä voidaan pureutua tähän ennaltaehkäisevästi. 

 

Transaktiokustannukset identifioidaan usein neuvotteluksi, tarkkailuksi, valvomiseksi, 

arvioimiseksi ja määräilyksi eri tahojen välillä. Toimiva yrityskulttuuri ja organisaation 

tapa hoitaa asioita sisäisesti on teorian mukaan erinomaisen tärkeää kustannusten 

alentamiseksi. Jones & Hill (1984) nimittävät transaktiokustannuksia byrokraattisiksi 

kustannuksiksi. (Wright 1992, 308; Storey 2001) 
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2.5   Institutionaalinen teoria 
 

Institutionaalinen teorian (Institutional Theory) idea on se että yrityksen strategia tulee 

käytäntöön yrityksen omien käytäntöjen ja sosiaalisten tapahtumien sekä hierarkien 

seurauksena. Eli jossain yrityksessä voidaan sama asia toteuttaa eri tavalla kuin toisessa 

mutta lopputulos on sama. Teoria on aiempia esiteltyjä teorioita uudempi ja siinä on 

huomattavissa modernin yrityskulttuurin vaikutuksia (Wright 1992, 313 ). 

 

Teorian mukaan organisaation sosiaaliset rakenteet kuten hierarkia, säännöt, normit ja 

rutiinit muodostuvat yleisiksi toimintatavoiksi (Scott 1987). Institutionaasella teorialla on 

näin olennainen  yhteys transaktio kustannusteorian kanssa. 

 

Institutionaalisen teorian voisi jakaa kolmeen eri vaikutustasoon: regulatiivinen, 

normatiivinen sekä kulttuurillinen. Regulatiivinen taso painottaa organisaation sisällä 

rajoittavia tekijöitä, esimerkiksi sääntöjä, sopimuksia. Organisaation ulkopuolisia tekijöitä 

ovat esimerkiksi lait. Regulatiivisella tasolla on negatiivinen sävy, sillä se on rajaava 

määrittelyjoukko. 

 

Normatiivinen taso keskittyy ohjeisiin, normeihin ja arvoihin. Normatiivisen tason 

teoriassa vallitsee asymptootti, että organisaation sisällä vallitsee yhteinen arvomaailma. 

Normaativinen taso asettaa rajoitteita ja ohjeistaa henkilöstön sosiaaliselle 

käyttäytymiselle. Organisaation sisäinen yrityskulttuuri on ilmentymä normatiivisen tason 

teoriasta (Scott 2008). 

 

Kulttuurillinen tulkinta institutionaalisesta henkilöstöjohtamisen teoriasta on vaikeimmin 

ymmärrettävä. Teoria kulkeekin usein nimellä kulttuuris-kognitiivinen ja keskeisenä 

ideana organisaatiossa on sosiaalisia kehyksiä, joita vasten totutut toimintatavat ovat 

rakentuneet säännöiksi asti. Ajatuksen  voisi  kuvantaa  ajattelumalliin  ”näin  meillä  on  aina  

ennenkin  tehty”. Sosiaaliset rakenteet ovat kehittyessään saaneet institutionaalisen aseman, 

joten ne toimivat käytöstä ohjaavina sääntöinä (Scott 2008). 
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2.6   Storeyn teoria sekä johdannaiset 
 
John   Storey   (1989)   identifioi   määritelmän,   jonka   mukaan   on   olemassa   ”soft   HRM”   ja  

”hard   HRM”   (suom.   pehmeä   ja kova henkilöstöjohtaminen). Storey kehitti teorian 

aiempien tutkimusten pohjalta. Pehmeä HRM painottaa henkilöstöjohtamista keskittyen 

työntekijöiden sitoutuneisuuteen, työolojen laatuun sekä työolojen joustavuuteen. Kova 

HRM taas painottaa henkilöstön olevan kuin mikä tahansa resurssi, joka on olemassa 

toteuttaakseen liiketoiminnan strategiaa (Guest 1987, Storey 1989). Tyypillisimpiä kovan 

HRM:n tunnuspiirteitä ovat kustannusten madaltaminen sekä ns. Lean production – 

ajattelu, jossa tuotantoketjusta eliminoidaan kaikki ylimääräinen ja organisaatiota 

kavennetaan (Storey 1989). Taulukossa 1 on esitetty pehmeän ja kovan 

henkilöstöjohtamisen olennaisimpia eroja eri henkilöstöjohtamisen käytäntöjen kautta. 

 

Taulukko 1. Pehmeän ja kovan henkilöstöjohtamisen eroja (Storey 1989). 
Käytäntö Pehmeä HRM Kova HRM 

Työntekijän asenne 
ihmiskeskeinen 

henkilöstö suurin resurssi 

tehtäväkeskeinen 

työntekijät työllistetty tekemään oma 

tehtävänsä 

Rekrytointi 
Perustuu asenteeseen sekä sopivuuteen 

organisaatioon 

Perustuu kykyyn hoitaa oma tehtävänsä, 

johon työllistetään 

Työn kuvaus 
Monialaisuus ja mahdollisuus 

työskennellä monilla eri osaamisalueilla 

Tarkoin määritelty ja vähän 

liikkumavaraa 

Työn suunnittelu 
Työtehtäviä analysoidaan ja muutetaan 

tarpeen mukaan 

Tehdään työ ja täytetään oma paikka 

organisaatiossa 

Yrityksen tavoitteiden 

ilmentyminen 
Tiimin jäsenet näkevät kokonaiskuvan 

Työntekijöille kerrotaan vain se mitä he 

tarvitsevat tietää tehtävänsä 

suorittamiseen 

Yrityskulttuuri 
Yhteinen yrityskulttuuri joka kaikille 

sama 
Hierarkiaan perustuva yrityskulttuuri 

Uralla eteneminen 

Henkilöstön avustus urasuunnitelussa ja 

etenemismahdollisuuksien tarjoaminen 

yrityksen sisällä 

Työntekijästä itsestään kiinni. 

Organisaatio ei huolehdi 

uramahdollisuuksista. 
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Yhteensopivuusmalli eli   ”Matching  model”  on  kehitetty   tutkijoiden   sekä   akateemikkojen  

toimesta Michiganin kauppakorkeakoulussa. Malli painottaa että henkilöstöjohtamisen 

strategian tulisi noudattaa yrityksen liiketoiminnan strategiaa vahvasti. Lisäksi 

henkilöstöjohtamisen käytäntöjen tulisi kulkea käsi kädessä organisaation tavoitteiden 

kanssa. (Beardwell 2007; Devanna 1984). Seuraavassa on esitetty tunnuspiirteitä 

yhteensopivuusmallille: 

- yrityksen tarvetta kaikkein parhaiten vastaavien henkilöiden hankkiminen 

- suorituskyvyn arviointi, seuranta sekä palaute 

- tulospalkitseminen 

- henkilöstön koulutus yrityksen tavoitteiden mukaisesti (Devanna 1984) 

 

Kaikki henkilöstöjohtamisesta lähtien on sidoksissa yrityksen liiketoimintastrategiaan eikä 

ulkoisten tekijöiden ensisijaisesti anneta vaikuttaa henkilöstöjohtamiseen. Toisin sanoen 

yhtenäisyysmalli edustaa kovaa puolta henkilöstöjohtamisen teoriassa. 

Yhteensopivuusmallissa on kaksi olettamusta 

 

1. Tehokkain keino johtaa ihmisiä on riippuvainen organisaatiosta 

2. Organisaatiossa tarvitaan täydellinen yhtenäisyys henkilöstön kesken yrityksen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Johto sekä työntekijät työskentelevät saman 

tavoitteen eteen. (Beardwell 2007) 

 
Toinen yleisesti tunnustettu Storeyn teorian johdannainen on niin sanottu Harward-malli, 

jonka kehittivät Beer, Spector, Lawrence, Quin Mills sekä Walton (1984). Malli esittelee 

että organisaation sisällä on monia eri sidosryhmiä, osakkeenomistajat, työntekijät, hallitus 

sekä yhteisö. Malli painottaa että kaikilla sidosryhmillä on omia intressejään ja 

henkilöstöjohtamisen strategian tulisi ottaa nämä seikat huomioon integroitaessa HRM 

strategiaa liiketoiminnan strategiaan (Beer et al. 1984). Harvard-malli ottaa enemmän 

huomioon työntekijöiden individuaaliset tarpeet sidosryhmänä, joten yleisesti sitä pidetään 

pehmeänä henkilöstöjohtamisen mallina. Mallissa pyritään erittäin motivoituneeseen ja 

sitoutuneeseen henkilöstöön ja saamaan kilpailuetua sitä kautta. 

Harvard-malli korostaa syy- ja seuraussuhdetta henkilöstöjohtamisen toimenpiteillä 

organisaation suorituskykyyn. Mallissa esitetään olevan kaksi tekijää, jotka vaikuttavat 
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henkilöstöjohtamisen toimenpiteisiin: sidosryhmien tarpeet sekä olosuhdetekijät, joita ovat 

esimerkiksi liiketoimintastrategia, johtamiskulttuuri, työmarkkinajärjestöt, lait ja 

säännökset (Beer et al. 1984). 

 

Kuvassa 4 esitellään Harvard-mallia, jossa sidosryhmien tarpeet esitellään tärkeänä osana 

HRM-strategiaa ja lähtökohtaisesti jopa perustana. 

 
Kuva 4. Harvard-malli (Beer et al. 1984). 
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2.7 Guestin malli 
 
Guestin malli koostuu kuudesta eri ehdotuksesta tai politiikasta, joilla pyritään 

saavuttamaan neljä henkilöstöjohtamisen tärkeää päämäärää kilpailukyvyn takaamiseksi 

(Guest 1987, 503-521). 

 

Nämä neljä Guestin tavoitetta ovat: 

- Strateginen integraatio tarkoittaa organisaation kykyä integroida  

henkilöstöjohtaminen osaksi liiketoiminnan strategista päätöksentekoa. Tällä 

pyritään saamaan yhtenäinen henkilöstöjohtamisen käytäntöjen noudattaminen 

kautta koko organisaation 

- Korkea sitoutuneisuus on määritelty haluksi tavoitella sovittuja päämääriä ja 

asennoitumista joka heijastuu positiivisena yrityskuvana. 

- Korkea laatu kaikissa johtamisen toimenpiteissä, joka kumuloituu tuotteiden tai 

palveluiden laatuun. 

- Joustavuus organisaation rakenteiden muuttuessa tarpeiden mukaan. Tarkoittaa 

kun organisaatiossa tulee muutoksia, henkilöstöjohtamisen toimenpiteiden tulee 

pystyä mukautumaan uusiin toimintaketjuihin. 

 

Mallin mukaiset kuusi erilaista tarkastelutasoa (Guest 1987) ovat taas seuraavat: 

- Henkilöstöjohtamisen strategia 

- Henkilöstöjohtamisen käytännöt 

- Henkilöstöjohtamisen tulokset 

- Käyttäytymisperusteiset tulokset 

- Suorituskykyperusteiset tulokset 

- Talousperusteiset tulokset 

 

Guestin malli sekoittaa edellisessä kohdassa esiteltyä Storeyn pehmeää ja kovaa 

henkilöstöjohtamista organisaation tarpeiden mukaan. Guestin identifioima syy-seuraus-

suhde henkilöstöjohtamisessa on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Guestin henkilöstöjohtamisen malli (mukaillen Guest 1987) 

HRM strategia 
HRM 

käytännöt 

HRM 

tulokset 

Käyttäytymis-

perusteiset 

tulokset 

Suorituskykyperus-

teiset tulokset 

 

Talous-

perusteiset 

tulokset 

 

Differentaatio 

(Innovaatio) 
Valinta 

Koulutus 
Sitoutuminen 

Viitseliäisyys 

motivaatio 

Korkea: 

Tuottavuus 

Laatu 
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Guestin malli painottaa että henkilöstöjohtaminen on selvästi erotettavissa 

henkilöstöhallinnosta ja on selkeästi johdon strateginen työkalu. Tieteellisessä kentässä 

Guestin mallia pidetään jopa hiukan idealistisena  sillä mallissa henkilöstön sitoutumisella 

nähdään olevan suora seuraussuhde yrityksen kilpailullisessa suorituskyvyssä (Guest 

1989). Toisaalta Guestin mallia pidetään erittäin monitahoisena teoriana, joka kykenee 

asettamaan kausaalisia seuraussuhteita henkilöstöjohtamisen strategian ja käytäntöjen 

välille (Roos 2004). 
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2.8 Yhteenveto henkilöstöjohtamisen teorioista 
 
Henkilöstöjohtamisen teorian kenttä on suhteellisen monimutkainen ja päällekkäisyyksiä 

eri teorioiden ja jopa mallien välillä on huomattavasti. Yleisenä huomiona eri teorioista voi 

todeta, että teoriat elävät ja kehittyvät jossain määrin yrityselämän tarpeiden mukana. Aina 

1980-luvun alkuun saakka puhuttiin henkilöstöhallinnosta, jonka jälkeen termi 

henkilöstöjohtaminen vakiintui tieteellisessä kentässä. Henkilöstöjohtamisen alkupään 

teorioissa on viitteitä vahvasti henkilöstöhallinnon aikakaudelta, käytännöt nojaavat 

enemmän universaaleihin toimintoihin eikä organisaatioihin strategiaan istutettavina 

johtamisen toimenpiteinä. Henkilöstöjohtamisen teoriakenttään ilmestyi nopeasti kuitenkin 

tutkimuksia ja määrittelyjä uudenlaisista, modernia yrityskulttuuria edustavistaa teorioista 

(esimerkiksi institutionaalinen teoria tietyin sovelluksin). Katsottiin että 

henkilöstöjohtamisen tuli kehittyä ja olla räätälöitävissä vastaamaan organisaation tarpeita, 

eikä organisaation mukautua henkilöstöjohtamiseen. Yleisesti voidaan myös todeta, että 

tavoite on säilynyt perusidealtaan suhteellisen samana oli kyse sitten henkilöstöhallinnosta 

tai henkilöstöjohtamisesta. Tavoite on ollut henkilöstöä hyödyntämällä saavuttaa yrityksen 

strategian mukaiset tavoitteet, henkilöstöä johdetaan erilaisilla käytännöillä ja 

toimintatavoilla sekä henkilöstön suorituskyvystä pidetään huolta erinäisen toimenpitein. 

Edellä esitetyt henkilöstöjohtamisen teoriat kuvaavat erilaisia lähestymistapoja tavoitteen 

saavuttamiseksi ja seuraavassa luvussa esitellään toimintamalleja, joilla lähestytään 

toteutusta. 

 

Henkilöstöjohtamisen teorian kritiikki koskee yleensä olettamusta, että HRM on vain keino 

hyödyntää henkilöstöä yrityksen tavoitteiden eteen. Henkilöstön todellinen hyvinvointi 

asetetaan usein kyseenalaiseksi ja toissijaiseksi tavoitteeksi (Guest 1999). Asia on 

mielestäni hyvin tulkinnanvarainen, sillä yrityksen pyrkimykset ovat usein selvät sekä 

henkilöstön tarkoitus on myös selvä. Nykyaikaisessa henkilöstöjohtamisen ajattelussa kyse 

on enemmänkin symbioosista kuin vastakkainasettelusta. Jos yritys joutuu 

vastakkainasettelun tielle henkilöstön kanssa, yrityksen kilpailukyky kärsii eikä henkilöstö 

voi hyvin. Näin ollen henkilöstön hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin tavoitteiden 

saavuttaminen, sillä ilman toista ei voi saavuttaa toista. Monet teoriat nojaavat 

vastaavanlaiseen asymptoottiin, esimerkiksi resurssilähtöinen teoria. 
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Teorioiden lisääntyessä, niiden vastapainoksi on noussut myös kritiikkiä koko 

henkilöstöjohtamisen merkitystä kohtaan. Yleisin kritiikin aihe on voiko 

henkilöstöjohtamisen toimintoja yhdistää yrityksen tuloksellisuuteen uskottavasti. Monet 

teoriat pyrkivät selittämään kausaalisen yhteyden, mutta käytännössä tätä on vaikea 

osoittaa. Puhutaan niin sanotusta black box – ongelmasta, jossa henkilöstöjohtamisen 

käytäntöjen yhteyttä yrityksen tuloksellisuuteen ei voida identifioida luotettavasti. Ei 

tiedetä mitkä toiminnot aiheuttavat minkäkin tuloksen, eikä tiedetä mikä käytäntö aiheuttaa 

kilpailukyvyn muutoksen (Becker & Gerhart 1996). 

 

Lisäksi tieteellisessä keskustelussa on noussut esille seikka, että taloudellinen 

tuloksellisuus ei ole ainut mitattava vaikutus mikä henkilöstöjohtamiselle on. Lisäksi on 

olemassa psykologinen ja tuotannollinen aspekti (Guest 1997, 505). Tutkimuksissa 

yleistetään liikaa ja henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta tulisi lähestyä muitakin 

näkökulmista. Esimerkiksi onko henkilöstön hyvinvoinnin kasvu tuloksellisuuden kasvua? 

Mielestäni tuloksellisuuden tutkimuksellinen näkökulma tulee asettaa tutkimuksen 

tavoitteen mukaan. Diplomityön tapauksessa tutkitaan selvästi taloudellisesta 

näkökulmasta, joten on luontevaa käsitellä henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta myös 

samasta näkökulmasta. Toisaalta jos tutkittaisiin esimerkiksi henkilöstöjohtamisen 

vaikutuksia yrityksen työvoiman hyvinvointiin tai suorituskykyyn, olisi järkevää sisällyttää 

myös muita näkökulmia tulosten analysointiin. Kuvassa 5  on havainnollistettu 

henkilöstöjohtamisen teoriakokonaisuutta ja eri teorioiden vaikutuspiirejä. 

 
Kuva 5. Teoreettinen malli henkilöstöjohtamisen ketjusta (Wright 1992, 299) 
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3 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN YLEISET MALLIT 
 

Edellä esitetyt teoriat ovat pohjana henkilöstöjohtamisen selitysmallien luomiselle sekä 

niiden tuloksellisuuden tutkimiselle. Esitetyt teoriat ovat ikäänkuin tunnuspiirteitä 

henkilöstöjohtamiselle, joten seuraavaksi syvennytään henkilöstöjohtamisen 

toimintamalleihin. Mallit saattavat yhdistellä eri teorioita ja luoda sitä kautta täysin uuden 

lähestymistavan henkilöstöjohtamisen käytäntöihin. 

 

Storey (2007) määrittää kaksi olennaista mallia: Best practise sekä Contigency (suom. 

parhaiden käytäntöjen malli sekä kontigenssi). Lisäksi aiemmin on esitetty että olisi 

kolmas malli eli konfigurionaalinen malli, mutta sen on katsottu usein alan tieteellisessä 

keskustelussa olevan vain kahden suuremman mallin sovellus (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 

637). Nykyaikana myös konfigurationaalinen malli on saanut yleisesti tunnustetun mallin 

aseman. Lisäksi on viime vuosina alan tieteellisessä tutkimuksessa noussut esille myös 

neljäs suuri selitysmalli, kontekstuaalinen selitysmalli (Brewster 2007, 638). 

 

Diplomityössä käsitellään kuitenkin kaikki tunnetuimmat yleisesti tunnustetut mallit. 

Parhaiden käytäntöjen mallin ja kontigenssin välillä on ollut tieteellistä debattia jo 

kymmeniä vuosia, joten esitellään malleja tarkemmin seuraavassa. 

 
3.1 Best Practise 
 
Best Practise eli parhaiden käytäntöjen mallin idea on hyvin yksinkertainen. Mallin esittää 

että on olemassa joukko henkilöstöjohtamisen parhaita käytäntöjä, jotka tuovat kilpailuetua 

yritykselle (Becker 1996). Mallin mukaan yritys menestyy, jos se adaptoi parhaat 

käytännöt omaan organisaatioonsa. Seuraus tästä on että yritysten menestyessä ja 

kasvaessa tarpeeksi, alkavat ne muistuttaa toisiaan enenevissä määrin (Storey 2007). 

 

Parhaiden käytäntöjen mallissa puhutaan usein universaaleista käytännöistä, jotka eivät ole 

niin riippuvaisia ympäristöstään. Asymptoottina esitetään myös että parhaat käytännöt 

organisaatiossa joka tähtää korkeaan henkilöstön sitoutuneisuuteen sekä suorituskykyyn, 

hyödyttää kyseistä yritystä, riippumatta kontekstistä (Storey 2007) 
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Parhaista käytännöistä on käyty paljon tietellistä keskustelua ja mitkä lopulta ovat parhaat 

käytännöt? Siihen ei ole absoluuttista vastausta, mutta Pfefferin (1998) esittämät käytännöt 

ovat yleisesti tunnustettuja: 

 

1. Henkilöstön turvallisuus – henkilöstön tulee pystyä työskentelemään 

organisaatiossa ilman jatkuvaa epävarmuutta tulevaisuudesta. 

 

2. Älykäs henkilöstön valinta – huolellisuus rekrytointivaiheessa vähentää 

mahdollisia ongelmakohtia myöhemmin organisaation sisällä. 

 

3. Tiimityöskentely – auttaa jakamaan vastuuta ja keskittämään asiantuntijuuden 

tiettyyn työtehtävään. 

 

4. Tulospalkkiot – motivaatiotekijän luonti tulospalkkauksen muodossa, joko 

rahallisesti tai etujen muodossa. 

 

5. Työvoiman koulutus – järjestettyä koulutusta työhön perehdytyksen lisäksi. 

 

6. Työkuvan määrittelyt – työntekijöiden statuseroja voidaan häivyttää ja luoda 

tasavertaisempaa työilmapiiriä negatiivisten lieveilmiöiden poistamiseksi. 

 

7. Kommunikaatio – voi olla esimerkiksi arviointeja tai kehityskeskusteluja 

perustuen työtehtäviin, tuloksiin tai käytökseen. 

 

 

Yleisesti parhaiden käytäntöjen mallin luonteeseen kuuluu, että kaikki universaalit 

toimenpiteet tähtäävät henkilöstön osaamisen, sitoutumisen ja motivaation lisäämiseen. 

Henkilöstöjohtamisen perusajatushan on yrittää saada käytettävissä olevasta 

henkilöstöresurssista irti täyden potentiaalin suoritustaso, sillä toteutuessaan se on 

yrityksen etu. 
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Parhaat käytännöt pysyvät perusidealtaan samana eri yritysten integroidessa niitä omaan 

organisaatioonsa, mutta johtuen yrityskultuurista, voi pieniä eroavaisuuksia syntyä. Parhaat 

käytännöt leviävät usein konsulttien yms. ammattilaisten välityksellä, kopioimalla toisen 

yrityksen toimintatapoja tai pakon edessä. Pakko voi esimerkiksi olla omistajien vaatima 

imagomuutos (Storey 2007). 

 

Parhaiden käytäntöjen soveltaminen voi luoda selkeän yhteyden henkilöstöjohtamisen ja 

tuloksellisuuden välille. Esimerkiksi jos henkilöstön palkitseminen sidotaan ennalta 

sovittuun yrityksen menestyksen mittariin, voidaan saada jopa tieteellisesti yksiselitteistä 

aineistoa yhteyden olemassaoloon. Kuvassa 6 on pelkistetysti esitetty parhaiden 

käytäntöjen idea. 

 

 
Kuva 6. Parhaat käytännöt (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 642) 

 

Parhaiden käytäntöjen malli esittää hyvin pelkistetysti syy-seuraus-suhteen 

henkilöstöjohtamisen käytäntöjen sekä organisaation tuloksellisuuden välille. Alan 

tieteellisessä keskustelussa parhaiden käytäntöjen teoriaa sellaisenaan pidetään jo hiukan 

vanhanaikaisena, eikä sen katsota palvelevan monitahoista ja kehittyvää organisaatiota 

nykyajan vaatimalla tavalla (Martìn-Alcàzar et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

3.2 Kontingenssimalli 
 
Kontingenssimalli perustuu hyvin paljon resurssipohjaiseen teoriaan, joten se korostaa ettei 

ole olemassa universaaleja, kontekstista riippumattomia käytäntöjä, joilla 

henkilöstöjohtaminen takaa tuloksen kasvua (Becker&Huselid 2006). Kontingenssimalli 

lähestyy kilpailuedun tavoittelua yksilöllisempää kautta; yrityksen omiin kyvykkyyksiin 

pohjautuen (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 643). Henkilöstöjohtamisen tieteellisessä 

keskustelussa puhutaan joskus ns. best fit – mallista, joka on vastakohta best practise – 

mallille (parhaiden käytäntöjen mallille). Best fit-mallissa henkilöstöjohtamisen käytännöt 

muuttuvat ja mukautuvat organisaatioon sopivaksi, ollen näin kontekstista riippuvaisia. 

Kontingenssimallin ero parhaisiin käytäntöihin on huomattava, sillä kontingenssimalli 

ottaa monipuolisemmin huomioon organisaation ulkopuoliset ympäristötekijät (Martìn-

Alcàzar et al. 2005, 643). 

 

Mallin esittämä oletus on, että sama henkilöstöjohtamisen käytäntö ei koskaan toimi 

samalla tavalla eri organisaatioissa. Tästä johtuu ajatus, ettei ole olemassakaan 

universaaleja parhaita käytäntöjä organisaation kilpailukyvyn parantamiseksi (Storey 

2007). Tieteellinen debatti kahden mallin välillä on hyvin ymmärrettävä. 

Kontingenssimallissa painotetaan yhteensopivuutta yrityksen strategian kanssa ja malli 

pystyy luomaan yhteyden henkilöstöjohtamisen käytäntöjen ja yrityksen tuloksellisuuden 

välillä (Storey 2007).  

 

Kuvassa 7 on esitetty kontingenssimallin mukaista henkilöstöjohtamisen selitysmallia. 

Käytetyt käytännöt saavat parametrinsa strategiasta, sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, jonka 

jälkeen vasta määritetään organisaatioon sopivat käytännöt. 
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Kuva 7. Kontingenssimalli (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 642). 

 

Kontingenssimalli koostuu kahdesta eri henkilöstöjohtamisen tarkastelutasosta: ulkoisesta 

ja sisäisestä. Ulkoinen sopivuus tarkoittaa että henkilöstöjohtamisen käytännöt sovitetaan 

liiketoiminnan strategiaan tai markkinointistrategiaan, jolloin saadaan koko liiketoiminnan 

kattava kilpailustrategia. Sisäinen sopivuus tarkoittaa että henkilöstöjohtamisen 

toimenpiteiden tulee olla yhdensuuntaisia eikä ristiriitaisuuksia saa esiintyä. Esimerkiksi 

tiimityön korostaminen, mutta yksilöiden työpanoksen palkitseminen (Schuler & Jackson 

1987). 

 

3.3 Konfigurationaalinen malli 
 
Konfigurationaalinen malli edustaa uudempaa henkilöstöjohtamisen teoriaa. Mallin idea on 

ajatus että käytäntöjä yhdistelemällä, muokkaamalla ja soveltamalla saadaan luotua 

enemmän kilpailukykyä kuin pelkästään joillain tietyillä universaaleilla käytännöillä. Malli 

muistuttaa paljon kontingenssimallin teoriaa mutta siinä on eroavaisuuksia. 

Konfigurationaalinen malli tunnistaa, että on olemassa toimivia käytäntöjä, mutta niiden 

absoluuttisuus ja universaalius on kyseenalaista. Käytäntöjä tulee kyetä sovittamaan 

oikein, oikealla hetkellä, oikeaan tarpeeseen organisaatiossa kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Mallissa esitetään   olevan   moniulotteisia   käytäntöjen   kokonaisuuksia,   ”kimppuja”,   joita  
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voidaan yhdistellä monin eri tavoin uusia konfiguraatioita luotaessa henkilöstöjohtamisen 

käytäntöihin (Guest 2004, 85). 

 

Konfigurationaalinen malli on henkilöstöjohtamisen malleista ehkä kaikkein vaikeimmin 

ymmärrettävä kokonaisuus. Malli asettuu parhaiden käytäntöjen ja kontingenssin 

välimaastoon ottamalla osia kummankin mallin teoriasta ja yhdistelemällä ne uudeksi 

kokonaisuudeksi. Universalismia edustavissa parhaissa käytännöissä on olemassa yksi 

joukko yleisesti tunnustettuja käytäntöjä, jotka toimivat sellaisenaan kaikissa ne käyttöön 

ottavassa organisaatiossa. Kontingenssissa käytäntöjä sovelletaan organisaatioon sopivaksi 

sekä integroidaan osaksi liiketoiminnan strategiaa. Konfigurationaalisessa mallissa 

muodostetaan osaksi organisaation strategiaa, moninaisia parhaista käytännöistä 

muodostettavia käytäntöjen kimppuja, jotka istutetaan juuri tiettyyn organisaatioon 

kilpailukyvyn luomiseksi. Tämä on erittäin lähellä universalismia, mutta voidaan katsoa, 

että kyseessä on oma henkilöstöjohtamisen malli (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 648). 

 

Edellä mainittu onkin mallin suurin ongelma, sillä konfigurationaalinen malli on erittäin 

monimuotoinen ja vaikeasti tunnistettavissa. Mallia sovellettaessa ja sen vaikutuksia 

analysoitaessa on vaikea luoda kausaalinen yhteys mallin tiettyjen käytäntöjen ja 

kilpailukyvyn välillä (Purcell 1999). 

Kuvassa 8 on havainnollistettu konfigurationaalisen mallin idea.  

 
Kuva 8. Konfigurationaalinen selitysmalli (Mukaillen, Martìn-Alcàzar et al. 2005, 643).  
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Havainnollistuksesta tulee ilmi, että konfigurationaalinen malli muistuttaa sekä parhaita 

käytäntöjä että kontingenssia. Mallissa valitaan joukko tiettyjä parhaita käytäntöjä 

(bundle), jotka määräytyvät kontingenssimallin mukaisesti organisatoristen parametrien 

mukaan.  

 

High Performance Work System eli korkean tuottavuuden systeemi tarkoittaa oikeaa 

yhdistelmää ihmisistä, teknologiasta ja organisaation rakenteesta, jolla voidaan hyödyntää 

organisaation resursseja tavoitteiden saavuttamiseksi (Becker et al. 1998, ). Korkean 

tuottavuuden systeemissä on ensiarvoisen tärkeää, että systeemin kaikki elementit 

sopitetaan yhteen mahdollisimman sulavasti ja toimivaki kokonaisuudeksi (Noe et al. 

2010). Korkean tuottavuuden malli on osittain päällekkäinen teorialtaan parhaiden 

käytäntöjen mallin teorian kanssa, mutta ero on siinä, että korkean tuottavuuden mallissa 

käytäntöihin lisätään muuttujia.  

 

Pelkkien henkilöstöjohtamisen käytäntöjen lisäksi, korkean tuottavuuden systeemissä on 

osana ihmiset, teknologia ja organisaation rakenne, joten ero parhaisiin käytäntöihin on 

lopulta selvä (Becker et al. 1998). 

 

Tuloksellisuus on seurausta toimivasta systeemistä, jossa avaintekijöinä ovat 

työntekijöiden motivaatio, osallistuminen sekä tietotaito. Korkean tuottavuuden malli 

esittää että tällaista systeemiä johdettaessa hyvillä henkilöstöjohtamisen käytännöillä, 

yrityksen tuloksellisuus kasvaa (Wright 2001). Henkilöstöjohtamisen tieteellisessä 

tutkimuksessa ei ole yksimielisyyttä siitä, mitkä käytännöt tässäkään tapauksessa johtavat 

automaattisesti tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn kasvuun. Lähellä tätä yksimielisyyttä on 

kuitenkin perusteellinen sekä huolellinen rekrytointiprosessi, henkilöstön koulutus sekä 

palkitsemisjärjestelmät (Wright 1992).  
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Kuvassa 9 on kuvattu korkean tuottavuusmallin mukaista systeemiä. 

 
Kuva 9. Korkean tuottavuuden systeemi (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 642).  

 

Korkean tuottavuuden malli nojaa hyvin paljon parhaiden käytäntöjen selitysmalliin, ollen 

näin kauempana kontingenssimallin päästä tutkittaessa konfigurationaalista mallia 

kokonaisuutena. Korkean tuottavuuden malli on ikäänkuin oma, hivenen yksinkertaistettu, 

sovelluksensa konfigurationaalisesta mallista (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 634). 

 
3.4 Kontekstuaalinen selitysmalli 
 
Kontekstuaalinen selitysmalli on tieteellisessä kentässä uusin esitellyistä malleista. 

Kontekstuaalisen mallin perusväittämä on että henkilöstöjohtamisen käsittely ja 

tuloksellisuuden tutkiminen tulee laajentaa organisaation ulkopuolelle eikä tutkia 

pelkästään sisäisiä tekijöitä (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 638). Mallin vaikutustasot jaetaan 

kahteen eri tasoon: organisaation ulkoisiin ja organisaation sisäisiin. Henkilöstöjohtamisen 

käytäntöjä suunniteltaessa ja analysoitaessa, tulee ottaa huomioon myös se, miten yrityksen 

strategia on vuorovaikutuksessa organisaation ulkoisten tekijöiden kanssa.  

Tämä näkökulma on johtanut siihen että kontekstuaalinen lähestymistapa on niin sanotusti 

nykyaikaisin selitysmalli henkilöstöjohtamisen tuloksellisuudelle (Martìn-Alcàzar et al. 

2005, 638). Muut, aiemmin syntyneet mallit eivät juurikaan ota huomioon organisaation 

ulkoisen tason tekijöitä, joten kontekstuaalinen malli yrittää selittää mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti tuloksellisuuden seuraussuhteen henkilöstöjohtamisen kanssa. 

(Brewster 2007). Malli korostaa ympäristötekijöiden mahdollisia vaikutuksia, joita on 

perinteisissä teorioissa vähätelty (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 638). Kuvassa 10 on esitelty 

kontekstuaalisen mallin kokonaisuutta. 
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Kuva 10. Kontekstuaalinen selitysmalli (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 644). 

 

Kontekstuaalisella mallilla on tietyntasoinen analogia kohdassa 2.6.2 esitellyn Harvard-

mallin kanssa, joka esittää että henkilöstöjohtamisen käytännöt ovat riippuvaisia monien 

eri sidosryhmien intresseistä. Sidosryhmiä mallissa on myös organisaation ulkopuolelta, 

joten yhteistä on sisäisen ja ulkoisen tason vaikutusten tarkastelu. 

 

Malli lähestyy henkilöstöjohtamista, ehkäpä jopa hiukan syvemmin, strategisen 

integraation kautta. Eli henkilöstöjohtamisen käytännöt saavat muista kolmesta suuresta 

mallista poiketen vaikutuksia paljon laajemmin. Parhaat käytännöt, kontingenssi sekä 

konfigurationaalinen ovat teoriapohjaltaan suhteellisen samankaltaisia (Martìn-Alcàzar et 

al. 2005, 638).  

 
3.5 Yhteenveto henkilöstöjohtamisen malleista 

 
Henkilöstöjohtamisen mallit ovat teorian ja yrityksen käytännön toimintojen välissä olevia 

selitysmalleja. Mallien tarkoitus on identifioida erilaisia lähestymistapoja 

henkilöstöjohtamisen tuloksellisuuden tieteellisiin teorioihin. Mallit luovat lisäksi 

tunnistettavia kokonaisuuksia, joita omaksumalla ja soveltamalla voidaan luoda yritykselle 
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omia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. Diplomityön tavoitteena on luoda 

henkilöstöjohtamisen malli, joka on yhteydessä liiketoiminnan strategiaan, joten mallien 

erittelyllä luodaan pohjaa tutkimuksen empiiriseen osaan. 

 

Esitellyt mallit voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan: Storeyn teorian mukaisesti 

pehmeän ja kovan henkilöstöjohtamisen malleihin. Kovan puolen mallit noudattavat 

tarkasti strategiaa ja näkevät henkilöstön apuvälineenä strategian toteuttamiseksi. Pehmeän 

puolen mallit näkevät henkilöstön osana strategiaa resurssin muodossa. Kuvassa 11 on 

yritetty kuvata koko henkilöstöjohtamisen strategista prosessia pohjautuen esiteltyihin 

teorioihin sekä selitysmelleihin. Kokonaiskuvaa voisi ehkä osuvammin kutsua strategisen 

henkilöstöjohtamisen kokonaiskuvaksi. 

 

 
Kuva 11. Henkilöstöjohtamisen kokonaiskuva (Martìn-Alcàzar et al. 2005, 649). 
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Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuuden selitysmalleista yleisimmin käytetyt ovat esitellyt 

parhaiden käytäntöjen malli, kontingenssi sekä nykyään jo yleisesti tunnustettu 

konfigurationaalinen malli sekä kontekstuaalinen malli. 

 

Täytyy muistaa että henkilöstöjohtamisen teoriat ja niiden soveltaminen malleihin on hyvin 

paljon riippuvainen vallitsevasta työlainsäädännöstä. Työmarkkinayhteistyö tai sen puute, 

voivat keinotekoisesti muuttaa henkilöstöjohtamisen toimenpiteiden käyttöä. Esimerkiksi 

nykyaikaisessa henkilöstöjohtamisessa on tärkeää panostaa huolelliseen ja tarkkaan 

rekrytointiin, joka entisestään korostuu toimintaympäristöissä, joissa työntekijäkulut ovat 

keskiarvoa suuremmat ja työvoiman vapaan markkinatalouden mukaista vaihtuvuutta 

rajoitetaan lainsäädännöllä. Martìn-Alcàzar (2005) tutkimuksessaan esittää että 

työmarkkinapolitiikan kaltaisilla ulkoisilla tekijöillä on luultua suurempi vaikutus 

henkilöstöjohtamiseen sekä sen tuloksellisuuteen. 

 

Kynnys rekrytointiin kasvaa, joka johtaa henkilöstöjohtamistoimenpiteiden korostumiseen 

ennaltaehkäisevästi. Työyhteisön motivaation luonti ja henkilöstön mielialan hallinta on 

myös ehkä ominaisin tunnuspiirre nykyaikaisessa henkilöstöjohtamisessa. Tilanne on 

henkilöstöjohtamisen kannalta hyvin olennainen, sillä lainsäädännön voidaan katsoa 

tulevan aidon markkinalähtöisen kilpailun rajoittavaksi tekijäksi nimenomaan työnantajan 

vaikutusmahdollisuuksia rajoittamalla. Henkilöstöjohtaminen ei enää ole pelkästään 

tuloksellisuuden kasvua tavoitteleva strateginen johdon elementti, vaan myös kustannuksia 

ennaltaehkäisevä henkilöstön huolenpitoyksikkö; työvoiman ja yrityksen symbioosin 

rikkominen on yritykselle hyvin kallista ja syö energiaa muista projekteista. Siksi 

henkilöstöjohtamismallin optimointi varsinkin nuorelle aloitusvaiheen yritykselle on 

äärimmäisen tärkeää. Esiteltyihin henkilöstöjohtamisen teorioihin ja –malleihin 

pohjautuen, on hyvä olla olemassa toimintamalli, joka on yhteydessä henkilöstön 

tarpeiden, yrityksen strategian sekä organisaation ulkoisten tekijöiden kanssa. 

 

 

 

 
 



 

37 
 

4 STARTUP-YRITYS  
 
Tässä luvussa määritellään startup-yritys sekä ominaispiirteitä, joita tulisi ottaa huomioon 

henkilöstöjohtamisen strategiaa luotaessa. Startup-yrityksestä ei vielä ole yleisesti 

tunnustettua tieteellistä määrittelyä, joten ilmiötä voidaan kuvata hyvin monista, usein jopa 

subjektiivisista näkökulmista. Usein startup-yrityksistä kertova kirjallisuus on yrityksen 

polkua menestykseen/epäonnistumiseen. Startup-yrittäjyys on jo muutaman vuoden ollut 

kasvussa eikä buumi ota laantuakseen, josta kertoo massasuosiota ja valtamediahuomiota 

saavat tapahtumat kuten esimerkiksi Slush sekä Jollan lanseeraustilaisuus Helsingissä 

marraskuussa 2013. Startup-yrittäjyyttä kuvataan teknologia- ja mobiilialaa silmällä pitäen 

eritoten. 

 

 

4.1 Startup-yrityksen määrittely 
 
Startup-yritys voidaan suomentaa sanalla kasvuyritys, mutta termi startup alkaa 

vakiinnuttaa asemaansa käytettynä ilmaisuna. Startup on yritys, joka on toimintansa 

alkuvaiheessa ja toimii usein vielä ulkopuolisen pääoman varassa vahvasti tai jopa täysin 

(Walsh 2009). Erään toisen näkemyksen mukaan startup-yritys on väliaikainen 

organisaatio, joka etsii toistettavaa ja tuottoisaa liiketoimintamallia (Blank&Dorf, 2012). 

Kansainvälinen taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD määrittelee 

kasvuyrityksen yhtiönä, joka työllistää vähintään 10 henkeä ja henkilöstö kasvaa vähintään 

20% seuraavan kolmen vuoden aikana (OECD, 2010). OECD:n määritelmä kuvaa 

voimakkaasti kasvavan yrityksen määrittelyä, muttei mielestäni ole täysin eksakti 

määrittely puhuttaessa startupista. Kuten edeltä voidaan huomata, startup-yritykselle on 

hyvin paljon erilaisia määritelmiä eikä yleisesti tunnustettua määritelmää ole olemassa.  
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4.2 Startup-yrittäjyyden monet kasvot 
 

Tyypillinen startup-yrityksen tarina alkaa yliopistosta, jossa kaksi tai useampi opiskelijaa 

perustaa yrityksen liikeidean ympärille (Ruckenstein 2002). Usein liikeidea on 

sidonnainen, johonkin teknologiseen innovaatioon tai liiketoimintamalliin. Startup-

yrityksen voidaan erään näkemyksen mukaan katsoa koostuvan kolmesta päätekijästä: 

innovatiivinen liikeidea, perustajatiimi sekä riskirahoitus (Tarjanne 2007, 26). Varsinkin 

tietotekniikan alalla ikkuna menestykseen on lyhyt ja yrityksen innovatiivisuuteen 

perustuva markkinaetu häviää nopeasti. Yrittäjiä on paljon ja kilpailu on veristä, joten vain 

pieni prosentti menestyy. Siksi kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen kaikin keinoin 

on äärimmäisen tärkeää (Osterwalder 2010, 15).  

 

Startup-yritykset voidaan jakaa karkeasti viiteen eri luokkaan: skaalautuvat startupit, 

ostettavat startupit, sosiaaliset startupit, elämäntapa-startupit sekä pienyritys-startupit 

(Blank, 2013). Skaalautuva startup on perinteinen teknologiataustainen yritys, jossa 

tavoitellaan maailmanvalloitusta. Kyseisen tyyliselle startupille on olennaista kehittää 

toimiva ja kilpailijoista edukseen erottuva liiketoimintamalli. Skaalautuva startup nojaa 

alkuvaiheessa hyvin vahvasti riskirahoitukseen ja Kuoleman Laakso on syvä. 

Skaalautuviin startupeihin päätyy suurin osa siemenvaiheen riskisijoituksista. 

Teknologiapohjaiset startupit usein keskittyvät alan keskittymiin kuten esimerkiksi 

Kalifornian Piilaaksoon, mikä on monien mobiilialan yritysten päämäärä (Blank&Dorf, 

2012). 

 

Ostettavalle startupille ominaista on erittäin alhaiset alkuvaiheen kustannukset, joten 

siemenvaiheen riskirahoitus on myös vähäistä. Usein alle miljoona euroa. Ostettavat 

startupit ovat nykyajan ilmiö, jossa perustajat tähtäävät nopeaan osakkuutensa myymiseen 

eli exittiin. Mobiilialalla ohjelmistoyritykset tähtäävät usein muutaman vuoden projektiin, 

jossa jokin alan suurista yrityksistä ostaa startupin ja perustajaosakkaat myyvät 

omistuksensa joko kokonaan tai osittain (Blank&Dorf 2012, 15; Blank 2013). 

 

Sosiaalinen startup on innovatiivinen voittoa tavoittelematon, jonka takana on usein halu 

muuttaa maailmaa. Tuotteet käyttävät usein lead usereita ja betatestausta  tuotekehityksen 
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tukena. Sosiaalisen startupin yrittäjät pyrkivät usein ratkaisemaan yleisiä, tunnustettuja 

ongelmia aloillaan ennemmin kuin tavoittelemaan maksimaalista taloudellista hyötyä. 

Sosiaalista startup-yrittäjyyttä esiintyy monilla toimialoilla. Mobiilissa sosiaalisia 

startuppeja käytetään usein ikäänkuin käyntikortteina, taidonnäytteinä, ennen varsinaisen 

voiton perässä perustettavan yrityksen alkua (Blank&Dorf 2012, 15). 

 

Elämäntapa-startup tarkoittaa nimensä mukaisesti elämäntavan ja yrittämisen yhdistelmää. 

Kyseisen tyylin yrittäjiä ovat monesti esimerkiksi palveluita myyvät koodarit tai vaikka 

maanviljelijät. Otetaan esimerkkinä koodari, joka tekee perustamastaan startupista erittäin 

tuottoisen exitin, mutta jatkaa silti koodauksen myymistä freelancerina, sillä kyseessä on 

myös elämäntapa. Elämäntapa-startup voi olla myös jokin mikä yhdistää harrastamisen 

yrittämiseen, kuten esimerkiksi kuntosaliyrittäjä tai surffauksen opettaja. Usein kategorian 

yritykset eivät tavoittele maksimaalista kasvua ja eivät välttämättä edes halua kasvaa, jotta 

yritys pysyy tarpeeksi intiiminä ja omassa hallinnassa (Blank 2013).  

 

Hyvin suuri osa teollisuusmaiden yrityksistä on pieniä yrityksiä (OECD, 2010). Pienyritys-

startup muistuttaa olemukseltaan elämäntapa-startuppia sillä absoluuttinen ja nopea kasvu 

ei ole tärkein prioriteetti. Usein pienyritys-startupia pyöritetään paikallisesti ja pienellä 

liikevaihdolla, yrittäjän tavoitteena saada vain elanto yrityksestä. Pienyritys-startupit 

käyttävät paljon esimerkiksi yrittäjän omaa pääomaa sekä ystäviltä tai sukulaisilta lainattua 

pääomaa. Pienyritys-startupit luovat paikallisesti paljon työpaikkoja (Blank 2013). 

 

 
4.3 Lean Startup vs. perinteinen yritysajattelu 
 
Lean startup on eräänlainen lähestymistapa yrittämiseen ja siitä on tullut jopa muoti-ilmiö 

varsinkin teknologiapohjaisten startupien keskuudessa. Lean startup tarkoittaa 

yksinkertaisuudessaan riskien minimointia startupin alkutaipaleella. Perusideana on 

keventää liiketoimintasuunnitelman orjallista toteuttamista ja edetä prototyyppituotteiden 

tai betaversioiden kautta asiakkailta saatavan palautteen pohjalta (Blank 2013). 
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Perinteinen startup-toimintamalli, tai itseasiassa minkä tahansa yrityksen alkuvaiheen 

toimintamalli, on kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma, kerätä sen avulla rahoitusta, kasata 

organisaatio, kehittää tuote ja panostaa liiketoimintastrategian mukaiseen myyntiin. 

Liiketoimintasuunnitelma sisältää tietenkin tilaisuuden, idean ja ratkaisun. Usein 

suunnitelmassa on muutaman vuoden ennuste markkinoista, tuotekehityksestä tai 

liikevaihdon kehityksestä (Ries 2011, 17). 

 

Kriittisesti ajateltuna perinteinen, kaavamainen lähestyminen yrittäjyyteen on syytä asettaa 

kyseenalaistuksen kohteeksi. Liiketoimintasuunnitelmassa suunnitellaan jopa vuosien 

päähän tietämättömien muuttujien varaan rakentaen asymptootit havaintoihin sekä 

menneisiin tapahtumiin. Jos suunnitelmalla onnistutaan hankkimaan rahoitus liikeidean 

taakse, oletusarvona on että yrityksen alkutaipale noudattaa myös asymptoottien varaan 

rakennettua suunnitelmaa. Tuotteen kehitykseen sijoitetaan aikaa sekä rahaa ilman 

ensimmäistäkään konkreettista kosketusta asiakasrajapintaan (Ries 2011, 15). Lanseeraus 

tulee seuraavaksi ja usein vasta tässä vaiheessa, kun tuotteeseen on sijoitettu huomattavia 

määriä suhteellisia tai absoluuttisia resursseja, huomataan että myynti ei olekaan sitä mitä 

liiketoimintasuunnitelman asymptootit olivat. Lean startup – teoriassa esitetään kolme 

huomiota/ongelmaa perinteiseen startupin toimintamalliin nähden: 

 

1. Liiketoimintasuunnitelmat eivät päde ensimmäisen asiakaskontaktin jälkeen. 

2. Liiketoimintasuunnitelmat ovat usein arvioita tai ennusteita tulevasta 

3. Startupin menestys ei perustu täydelliseen ja jäykkään ennakoituun 

suunnitelmaan vaan sopeutumiseen sekä tilanteen mukaan kehittyvästä 

liiketoiminnasta (Blank 2013). 

 

Teorian esittämä tärkeä huomio on että olemassaolevilla yrityksillä on liiketoimintamalli, 

startupit vasta pyrkivät rakentamaan sellaisen (Blank&Dorf 2012, 14). 

 

Lean startupilla on myös kolme pääperiaatetta. Ensimmäiseksi liiketoimintasuunnitelman 

sijasta käytetään liiketoimintakanvaasiin sijoitettuja hypoteeseja. Liiketoimintakanvaasi 

(eng. business model canvas) on hahmotelma miten yritys luo arvoa itselleen sekä 

asiakkailleen (Osterwalder 2010, 15). Kuvassa 12 on esitetty liiketoimintakanvaasi. 
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Kanvaasin idean voisi lyhentää vaikka seuraavasti: Millä resursseilla ja kustannuksilla 

luodaan mitä, miten se toimitetaan ja kenelle sekä paljonko siitä saadaan tuloa. 

 

 
Kuva 12. Liiketoimintakanvaasi (Osterwalder 2010, 44). 

 

 

Toinen periaate on kartoittaa mahdolliselta käyttäjäkunnalta tai yhteistyökumppaneilta 

heidän näkemyksiään tuotteesta, sen toiminnoista, hinnoittelusta ja jakelukanavista. 

Pyrkimys on nopeuteen ja muokattavuuteen jolloin tuotetaan niin sanotusti 

minimivaatimukset täyttävä tuotemäärittely. Sen jälkeen alkaa asiakassuhteiden luonti jo 

ennenkuin varsinainen yritys on edes perustettu. Vaihetta voisi nimittää liiketoimintamallin 

luomisvaiheeksi- Asiakkaiden palaute ja toiveet ovat tärkeintä, sillä täytyy muistaa että 

heiltä tulee raha (Blank 2013). Kuvassa 13 on havainnollistettu lean startup-teorian toisen 

pääperiaatteen tapahtumaketju. 
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Kuva 13. Asiakkaiden kuuntelu tuotekehityksessä (Blank 2013, 6). 

 

Kolmanneksi teoriassa esitetään termi joustava kehitys, joka on kytköksissä toisen 

periaatteen asiakkaiden kuuntelun kanssa (Blank, 2013). Joustavassa kehityksessä 

luovutaan raskaasta ja pitkäkestoisesta perinteisestä tuotekehitysprosessista. Periaatteen 

mukaan kehitetään minimivaatimukset täyttävä tuote, jota testataan asiakaslähtöisesti, 

jonka jälkeen tehdään palautteen perusteella uusi minimin täyttävä tuote ja sykli toistuu. 

Kuvassa 14 on esitetty joustavan kehityksen havaintokuva. 

 

 
Kuva 14. Joustava kehitys (Blank 2013, 9). 
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Lean startup – teoria ei ole niinkään orjallinen toimintamalli, vaan ennemminkin erilainen 

yrittämisen filosofia. Yrittäminen on enemmän asiakaslähtöistä ja tuotekehityksen 

toimenpiteet tehdään asiakaslähtöisesti eikä luoteta pelkästään omaan näkemykseen 

tuotekehityksessä (Ries, 2011). Edellä mainittu ideologia on ristiriidassa perinteisen 

kilpailuedun salassapitämisen kanssa. Lean startupin tuotekehitys ei perustu tuotteen, tai 

liiketoimintamallin salailuun vaan päinvastoin, avoimuuteen (Blank, 2013). Seuraavaassa 

taulukossa 3 on esitelty yhteenvetona eroavaisuuksia lean startup – ajattelun sekä 

perinteisen yritysajattelun välillä. 

 

Taulukko 3. Lean-ajattelun ja perinteisen ajattelun erot (mukaillen Blank 2013, 7; Ries, 

2011). 

 LEAN PERINTEINEN 

Strategia 
Liiketoimintamalli 

Hypoteesit 

Liiketoimintasuunnitelma 

Suorituskeskeinen 

Uuden tuotteen 

kehitys 

Asiakaslähtöinen 

Hypoteesien haastaminen 

Tuotekehitysprosessi 

Ennalta päätetty 

suunnitelma 

Suunnittelu 
Mukautuva suunnittelu 

Tilanteisiin reagointi 

Ennaltapäätetyt 

ominaisuudet 

Organisaatio 
Usein tiimiperusteinen 

Palkataan ihminen 

Osastot työtehtävittäin 

Palkataan osaaminen 

Raportointi 
Tunnusluvut 

Kustannukset per uusi asiakas 

Kirjanpito 

Tase, tuloslaskelma 

Vastoinkäymiset 
Odotettu 

Käytetään kehittymiseen 

Yllättävä 

Korjataan erottamalla 

johto 

Nopeus 
Dynaaminen 

Toiminta tarpeellisen mukaan 

Mitattu/seurattu 

Toiminta tiedon 

keräämisen jälkeen 
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4.4 Startup-yrityksen kasvu 
 
Tässä aliluvussa esitellään erilaisia startup-yrityksen kasvun strategioita, sillä kasvun 

voimakkuus sekä painopisteet aiheuttavat omia vaatimuksia henkilöstöjohtamiselle. 

Startup-yritys pyrkii hyvin usein voimakkaaseen kasvuun, joko hitaasti tai nopeasti (Bell, 

2003). Yleisesti voidaan jopa teoriatasolla esittää, että on olemassa kolme selkeää, 

toisistaan poikkeavaa startupin kasvutapaa: orgaaninen kasvu, kollaboratiivinen sekä born 

global (Hänninen et al. 2005). Tapoja voisi kuvailla toistensa vastakohdiksi, sillä 

orgaaninen kasvu on pidemmän aikavälin, rauhallinen skenaario kun taas born global, on 

nopea ja agressiivinen. Kasvutavan valintaan vaikuttaa mm. liiketoiminnan ympäristö, 

toimiala, myytävä tuote, kysyntä, henkilöstöresurssit ja tietotaito (Hänninen et al. 2005, 11) 

 

Orgaaninen kasvu edustaa ehkä hiukan konservatiivisempaa kasvun tietä. Usein 

orgaaniseen kasvuun luottavien yritysten johdolla ei ole kansainvälistä kokemusta eikä sitä 

mielellään haluta hankkia ulkopuolelta; yrittäjät haluavat pitää omistuksen mahdollisiman 

totaalisesti itsellään. Lisäksi orgaanisen startupin tuotteen elinkaari on suhteellisen pitkä 

(Hänninen et al. 2005, 26). Usein orgaanisen kasvun startupin rahoitus on jopa yrittäjien 

omaa pääomaa, joten riskien minimointi on myös tunnuspiirre kasvun tyypille. Myös 

kansainvälisen kokemuksen, tietotaidon sekä verkostojen puute on suuri este lähteä 

kotimaan markkinoiden ulkopuolelle. Orgaanisen kasvun yrityksille on ominaista kasvaa 

kotimaan rajojen sisäpuolella suhteellisen pitkään, kunnes laajennetaan myyntiä 

naapurimaihin ja ajan myötä niiden naapurimaihin. Kuitenkin niin, ettei laajeta useassa 

maassa kerralla vaan asteittain (Hänninen et al. 2005, 26). Orgaanisen kasvun yrityksille 

voidaan nimetä seuraavat tunnusmerkit: 

 

- Johdolla ei kansainvälistä kokemusta/tietotaitoa 

- Yritys ja erehdys 

- Palvelutuotanto, korkeasti yksilöityjä tuotteita 

- Tuotot yritykselle eikä sidosryhmille (esim. osakkeenomistajat) 
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Kuitenkin täytyy huomioida, että orgaanisella kasvulla on kevyempi kustannusrakenne 

alkuvaiheessa, mikä vähentää perustajien riskejä. Lisäksi henkilöstökustannukset ovat 

mahdollisesti pienemmät alhaisempien tuotekehityskustannusten johdosta. 

Liikkeenjohdollisesti organisaatio ei ole välttämättä niin verkostoitunut ja 

henkilöstöjohtamisen toimenpiteet ovat enemmän paikallisia (Hänninen et al. 2005, 27). 

Kuvassa 15 on esitelty orgaanisen startupin tuotteen elinkaari. 

 

 
Kuva 15. Orgaanisen startupin elinkaarimalli (Hänninen et al. 2005, 27). 

 
Born global, suomennettuna syntynyt globaaliksi, on startup-yrityksen lähestymistapa 

markkinoihin. Yritys pyrkii perustamisesta lähtien voimakkaaseen kasvuun tarjoamalla 

tuotteensa paikallisen levikin sijasta maailmanlaajuiseen jakeluun samantien. Vahva 

pyrkimys kasvuun perustuu globaaliin kysyntään sekä tuotteen lyhyeen elinkaareen 

(Hänninen et al. 2012, 20). Ilmiö on kasvattunut suosiotaan varsinkin peli- ja 

mobiilisovelluksia tuottavien yritysten joukossa, sillä esimerkiksi mobiilisovellusten 

jakelukanavat mahdollistavat globaalin jakelun kustannustehokkaasti verrattuna fyysisen 

tuotteen jakeluun (Cortimiglia 2011, 53). 
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Seuraavassa on identifioitu tärkeimpiä born global startupin tunnusmerkkejä varsinkin 

teknologia-alalla (Hänninen et al. 2005, 20): 

 

1. Kasvusuuntautunut ja kansainvälisesti kokenut johto 

2. Kilpailuetu, innovaatio yrityksen hallussa 

3. Hallitus kokenut kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä verkostoitumisesta 

4. Nichemarkkinat 

5. Riskirahoitus/VC 

6. Kasvu perustuu verkostoitumiseen tai riskirahoitukseen 

 

 

Toisaalta täytyy huomioida, että vaikka tuote lanserattaisiin globaalisti suuremmilla 

markkinoilla, joutuu yritys vastaamaan myös globaaliin kilpailuun. Enää ei riitä kotimaan 

markkinajohtajuus, vaan täytyy ottaa haaste vastaan koko myyntialueen kilpailusta 

(Hänninen et al. 2005, 20). Globaali kilpailu asettaa huomattavia vaatimuksia 

tuotekehitykselle ja usein kustannukset ovat paljon korkeammat verrattuna kotimaan 

markkinoilla toimijoihin, vaikka puhutaan esimerkiksi sovelluskehittäjistä (Tanev 2012, 7). 

Born global – startupin tuotteen elinkaarimalli on esitetty kuvassa 16. 

 

 
Kuva 16. Born Global  - elinkaarimalli (Hänninen et al. 2005, 21). 
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Kolmas malli, kollaboratiivinen kasvumalli, on sekoitus kahta muuta ääripäätä. 

Kollaboratiivinen toiminta perustuu yhteistyöhön eri tekijöiden kanssa. Joskus yhteistyötä 

tehdään jopa kilpailijoiden kanssa, jossa yhdessä pyritään kasvamaan kansainvälisille 

markkinoille. Kollaboratiivisen yhteistyön tavoitteena on hankkia kumppaniksi sellainen 

taho, joka täyttää yrityksestä puuttuvan osaamisen tai resurssin. Kollaboratiiviseen 

kasvuun pyrkivä yritys haluaa kasvaa nopeasti, mutta toisaalta ei ole vielä valmis omillaan 

ottamaan tuota askelta globaaleille markkinoille (Hänninen et al. 2005, 23). 

Kollaboratiivisille yrityksille tyypillisiä piirteitä ovat: 

 

- Kansainvälistymiseen tarvittavan avainresurssin puute 

- Kansainvälistä kokemusta johdossa 

- Asiakas/alihankkijalähtöinen tuotekehitys 

- Olemassa oleva kassavirta sekä julkista tuotekehitysrahoitusta 

 

Kollaboratiivista startupin kasvumallia on kuvattu seuraavassa kuvassa. Kuvasta 17 

huomataan, että kyseinen malli on ikäänkuin kompromissi orgaanisen ja born global – 

kasvun välillä. 

 

 
Kuva 17. Kollaboratiivinen startupin elinkaarimalli (Hänninen et al. 2005, 23). 
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4.5 Voimaporkkana Oy 
 
Voimaporkkana Oy on syyskuussa 2013 perustettu startup-yritys. Yrityksen liikeidea lähti 

alunperin liikkeelle Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston Tuotantotalouden laitoksen 

liiketoimintasuunnitelmakurssin harjoitustyön johdosta. Liikeideana on mobiilisovellus, 

joka kulkee työnimellä BakaBaka. Alkuperäisen liikeidean ympärillä omanlaisensa 

panoksen antoi kuusi teknologiayrittäjyyden opiskelijaa, joista lopulliseen yritykseen 

mukaan lähti neljä opiskelijaa ja yksi tuli toisesta koulutusohjelmasta. Alkuperäisiä 

perustajia on siis viisi ja kaikki ovat aikuisopiskelijoita. Neljällä viidestä on entistä tai 

nykyistä yrittäjäkokemusta. Yrityksen alkuvaiheet noudattavat selvästi luvussa 4 esiteltyä 

startup-yrityksen teorian tunnuspiirteitä. 

 

BakaBakan ympärillä liikeidean jatkojalostus alkoi toukokuussa 2013 ja jo samana kesänä 

alkoivat ensimmäiset rahoitustunnustelut. Yritys perustettiin syksyllä ja neuvottelut 

jatkuivat edelleen monien tahojen kanssa, muiden valmistelevien toimenpiteiden ohella. 

Diplomityön kirjoitushetkellä (maaliskuu 2014) yritys on kerännyt rahoitusta ja 

varsinainen toiminta on alkamassa. Alkuvaiheessa yrityksessä työskentelevät viisi 

perustajaa, mutta kasvua voi mobiilialan startupille tyypillisesti tulla nopeasti. Toiminta 

noudattaa hajautetun organisaation toimintaa, sillä perustajat asuvat eri paikkakunnilla. 

Yrityksen toimitilat sijaitsevat Helsingissä. Yritykseen voidaan sitouttaa myöhemmin 

avainhenkilöitä erilaisin optio- ja osakejärjestelyin, mutta pääomistus tullaan pitämään 

perustajaomistajilla. Perustajat sijoittavat yritykseen henkilökohtaisen työpanoksensa. 

 

Yrityksen liikeidean jatkojalostus perustuu luvussa 3.3 esiteltyyn Lean Startup – malliin, 

joten vaatimukset henkilöstökustannusten osalta ovat alkuvaiheessa vähäiset. Tuotekehitys 

ja tuotteen pilotointi aiotaan toteuttaa vaiheittain, joten kasvuvaihe muistuttaa eniten 

luvussa 3.4 esiteltyä kollaboratiivista kasvumallia. Lean – ajattelu yhdistettynä 

kollaboratiiviseen kasvumalliin, johtaa kevyeen organisaatiorakenteeseen ainakin yrityksen 

tuotekehitysvaiheessa. Yrityksen visio on olla johtava älypuhelinsovellus omassa 

genressään. 
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5 TUTKIMUSAINEISTON ESITTELY 
 
Tutkimuksen tavoitteena on laatia lähdemateriaalin ja –tutkimuksen avulla 

henkilöstöjohtamisen malli diplomityön kohdeyritykselle. Tässä luvussa esitellään 

tutkimusaineisto, joka koostuu henkilöstöjohtamisen alan tutkimuksesta Cranet-verkoston 

toimesta. Tutkimusaineiston rajauksessa on tarkoitus keskittyä pienten yritysten 

näkökulmaan mahdollisimman paljon, mutta toisaalta tutkimusmateriaalia pienten yritysten 

henkilöstöjohtamisesta on vähemmän saatavilla ja henkilöstöjohtamisen käytäntöjä 

käytetään laajemmin, kun kyseessä on suuri organisaatio. Tilanne kompensoidaan 

tutkittaessa kohdeyrityksen tarpeita ja nykytilannetta.  

 

Tutkimuksen empirian aineisto on Cranet-henkilöstöjohtamisen tutkimusjärjestön 

kansainvälinen kyselytutkimus henkilöstöjohtamisesta. Pääaineistona käytetään viimeisintä 

suurta tutkimusta, joka on vuodelta 2011. Aineisto tutkimuksiin on kerätty vuosien 2008 ja 

2010 välillä. Cranet-tutkimusaineisto on diplomityön empiiriseen osaan erittäin sovelias, 

sillä cranet-tutkimus on erittäin laaja, kansainvälinen tutkimus josta on saatavilla tarkka 

tutkimusraportti analysointia varten. Cranet-verkosto on suorittanut tutkimuksia useita 

kertoja ja osallistujamaiden määrä kasvaa joka kerta kattavammaksi. Tutkimusmateriaalin 

katsotaan antavan siten valideja ja tarpeellisia tunnuspiirteitä globaalisti 

henkilöstöjohtamisen yleisimmistä käytännöistä.  

 

Cranet-tutkimusverkosto käsittää yliopistoja ja kauppakorkeakouluja yli 40 maasta 

maailmanlaajuisesti. Vuoden 2011 tutkimukseen aineisto on kerätty 32:sta eri maasta, jotka 

on esitetty liitteessä 1 olevassa taulukossa. Liitteessä on myös esitetty Cranet-tutkimusten 

osallistujamaiden lisääntyminen. Pääpaino määrällisesti osallistujamaissa on edelleen 

Euroopassa (Cranet 2011). 

 

Taulukossa 4 on esitelty 2011 tutkimuksen maiden jakautuminen, joka on osittain oleellista 

kohdeyrityksen analysoinnin kannalta. 
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Taulukko 4. 2011 tutkimuksen maiden lajittelu alueittain (Cranet 2011, 7). 

Euroopan Unioni Eurooppa (ei EU) Muu maailma 

Belgia Islanti Australia 

Bulgaria Norja Etelä-Afrikka 

Hollanti Serbia Filippiinit 

Irlanti Sveitsi Israel 

Iso-Britannia Venäjä Japani 

Itävalta  Taiwan 

Kreikka  Yhdysvallat 

Kypros   

Liettua   

Ranska   

Ruotsi   

Saksa   

Slovakia   

Slovenia   

Suomi   

Tanska   

Tsêkki   

Unkari   

Viro   

 

Taulukosta huomataan, että osallistujamaiden maantieteellinen ulottuvuus on suuri, mutta 

pääpaino on silti Euroopassa. Joukossa on myös niin sanotusti suuria Euroopan 

teollisuusmaita, joissa on vuosikymmenten länsimainen yrityskulttuuri taustalla. 

Pohjautuen esiteltyihin henkilöstöjohtamisen teorioihin, tämä yrityskulttuurin historia tuo 

monimuotoisuutta henkilöstöjohtamiseen ja on muokannut sitä ajan saatossa, joka taas 

johtaa tarkempaan ja hyödyllisempään dataan tutkimuksesta. 
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5.1 Tutkimuksen toistettavuus sekä pätevyys 
 

Tieteelliselle tutkimukselle on olennaista, että se voidaan tarvittaessa toistaa. Reliabiliteetti 

eli toistettavuus tarkoittaa, että tutkimuksesta saadaan samoilla menetelmillä, samat 

mittaustulokset vaikka tutkimuksen suorittaja vaihtuu (Hirsjärvi et al. 2000, 213). 

Diplomityön tutkimuksena on määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus, jonka empiria 

perustuu olemassa oleviin tutkimusraportteihin. Tutkimuksen teoriataustan universaaliuden 

johdosta, tutkimuksen voi suorittaa uudestaan ilman merkittävää tekijästä johtuvaa 

muutosta tutkimuksen tuloksissa. Tutkimuksessa kerätään lähdetutkimusraporteista 

tilastotietoja lukuina, joten niiden evaluoinnissa ja analysoinnissa inhimillisen tekijän 

osuus on jätetty mahdollisimman pieneksi. Toisin sanoen, samoista lähtökohdista sekä 

samoilla tutkimuskysymyksillä, lähdemateriaalin tutkimusraportista poimitaan samat luvut 

tekijästä riippumatta. Toisaalta tutkimusongelman ratkaiseminen lähdeaineiston perusteella 

on jonkin verran subjektiivinen tehtävä. Diplomityön tapauksessa tutkimuksen suorittaja 

on kohdeyrityksen toimitusjohtaja, joten lopullisena tuloksena syntyvä 

henkilöstöjohtamisen malli on riippuvainen tutkimuksen tekijästä. Mutta taas toisaalta 

reliaabeliutta voidaan arvioida diplomityön tapauksessa lähdemateriaalista kerätyn datan 

riippumattomuutena, sillä tutkimuksessa käytetään absoluuttisia mittareita (tutkimusdatasta 

saadut numeroarvot). Tutkimuksen voidaan siis todeta olevan reliaabeli. 

 

Validius eli pätevyys on myös tärkeä tutkimuksen evaluointiin liittyvä käsite. Pätevyydellä 

tarkoitetaan tutkimuksen kykyä mitata sitä mitä aiotaan mitata (Hirsjärvi 2000, 213). 

Yleisesti reliaabelius ja validius ovat enemmänkin kvalitatiivisen eli laadullisen 

tutkimuksen evaluoinnistta tärkeämpiä käsitteitä, sillä kvalitatiivinen tutkimus on 

enemmän riippuvainen tutkimuksen suorittajasta ja käytetyistä tutkimusmenetelmistä, 

kerätyn datan mahdollisen monimuotoisuuden takia (Hirsjärvi 2000, 214). 

Loppukaneettina tutkimuksen analysoinnissa voidaan todeta, että tutkimuksen 

lähdemateriaali sekä tutkimusmenetelmä ovat tarpeeksi uskottavat luvussa 1.2 esitellyn 

tutkimuksen tavoitteen saavuttamiseksi.  
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5.2 Tutkimuskysely 
 
Tutkimuksessa on käytetty standardoitua ja strukturoitua lomaketta, joka lähetettiin 

tutkimusverkoston jäsenyliopistoille. Osa lomakkeista lähetettiin sähköpostin välityksellä 

ja joidenkin maiden tutkimuksen vastaukset hankittiin lomakkeeseen perustuvalla 

haastattelulla. Kunkin maan vastuuyliopistosta lomakkeita lähetettiin maassa oleville 

yrityksille, joiden valinta perustui kussakin maassa käytössä olleeseen yritysrekisteriin. 

Tutkimuskysely jakautuu kuuteen eri osioon, joissa kussakin on aihealueeseen liittyviä 

kysymyksiä. Kaikki kysymykset on esitetty liitteessä 3. Diplomityön tutkimusongelman 

ratkaisua varten valikoitiin sopivimpia kysymyksiä lähdetutkimuksesta luvussa 6. 

Aihealueet on esitelty seuraavassa: 

 

Osio 1: Henkilöstöjohtamisen rooli sekä toiminnot organisaatiossa. Osiossa kysyttiin 

perustiedot yrityksen henkilöstöjohtamisen käytännöistä sekä toimenpiteistä. Lisäksi 

perustiedot yrityksestä, kuten esimerkiksi työntekijöiden määrä, koulutus sekä strategian 

integraatio. 

 

Osio 2: Rekrytointimenetelmät sekä –metodit organisaatiossa. 

 

Osio 3: Työajan ja vapaa-ajan tasapaino. Osiossa selvitettiin työolojen joustavuutta sekä 

luontaisetuja 

 

Osio 4: Inhimillisen pääoman kehittäminen. Osiossa kysyttiin työntekijöiden 

koulutustarpeista sekä miten organisaatiossa on järjestetty työntekijöiden uralla 

etenemismahdollisuudet. 

 

Osio 5: Palkkaus sekä työsuhde-edut, esimerkiksi onko kyseessä tulospalkkaus vai kiinteä 

palkkaus. 

 

Osio 6: Työntekijöiden järjestäytyminen sekä kommunikointi. Ammattiliittojen 

vaikutukset sekä tiedonkulun järjestelmät organisaation sisällä johdon ja työntekijöiden 

välillä (Cranet 2011). 
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5.3 Tutkimuksen otannan analysointi 
 

Kysely lähetettiin 32:een maahan, joista 23:sta saatiin eksplisiittiset vastaustiedot. 

Puuttuvat tiedot yhdeksästä maasta johtuivat käytetystä kyselymuodosta, joka oli maissa 

sähköpostilomake. Tietojen pohjalta 23:n massa lähetettiin 37 855 kpl kyselylomakkeita ja 

vastauksia saatiin 3 704 eli vastausprosentti oli 9,8%. Yhteensä kaikkiaan saatiin 6 258 

vastausta, mutta täydellistä vastausprosenttia on mahdoton arvioida puuttuvista tiedoista 

johtuen. Kokonaisvastausprosentin voidaan saatavilla olevan tiedon perusteella otaksua 

olevan n. 10%.  Vastausmäärät sekä vastausprosentit maittain on esitetty liitteessä 2.  

Tutkimuksen kyselyyn vastanneet yritykset on lajiteltu 16 eri toimialaan, jotka on esitelty 

kuvassa 18. 

 

Kuva 18. Vastaajayritysten toimialajakauma (Cranet 2011, 10). 
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Toimialat on jaoteltu lisäksi maantieteellisen sijainnin mukaan, josta huomataan että 

alueellisella sijoittumisella on eroja toimialoihin. Euroopan ulkopuolella on selvästi 

enemmän raskaan teollisuuden yritysten vastauksia, kuin Euroopan Unionin alueella. 

Verrattuna edelliseen Cranet-tutkimukseen vuodelta 2005, toimialajakauma on 

pääpiirteittäin sama, joten jakauman muutosta ei tarvitse ottaa huomioon analysoitaessa 

tuloksia (Cranet 2011). Tutkimuksen yrityksistä noin 70% oli yksityisen sektorin yrityksiä 

ja vain 20% julkisen sektorin yrityksiä.  

 

Lisäksi tärkeä seikka on huomioida yritysten kokoluokkien suuruus. Kohdeyrityksen 

kannalta tärkeää on saada pienten yritysten näkökulmaa tutkimusongelman 

ratkaisemiseksi. Tämä aspekti täyttyy kohtalaisen hyvin tutkimusaineistossa, sillä varsinkin 

Euroopan Unionin ja muun Euroopan alueen vastaajayrityksissä suuri osa on pk-yrityksiä 

(0-199 työntekijää). Yritysten kokojakauma on esitetty kuvassa 19. 

 

Kuva 19. Yritysten kokojakauma (Cranet 2011, 11) 

 
 

Kuvan tarkastelu tukee edellä käsiteltyä toimialoista tehtyä huomiota, jossa raskas 

teollisuus on vahvasti edustettuna Euroopan ulkopuolella. Kuva 19 esittää, että 

työntekijämäärät ovat suuremmat Euroopan alueen vastaajayrityksissä. Suuret 

työntekijämäärät ovat tyypillisiä raskaan teollisuuden yrityksille, kuten esimerkiksi 

konepajoille, telakoille, paperitehtaille. 
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Lisäksi analysoitiin tutkimuksen vastaajayritysten markkinoiden levikki. Onko kyseessä 

paikallinen myynti vai onko yrityksellä globaalia levikkiä vai jotain siltä väliltä. 

Vastaajayritysten tuotelevikki on esitetty kuvassa 20. 

 

Kuva 20. Vastaajayritysten tuotelevikki (Cranet 2011, 12). 

 
Kuvasta huomataan, että vastaajayritykset painottuvat kahteen päämarkkinaan, kansallisen 

tason markkinoihin sekä globaaliin myyntiin. Kummankin osuus on noin kolmannes 

kokonaisuudesta. Seuraavaksi suurin myyntimarkkina on paikallinen sekä alueellinen 

myynti. Pienin markkinoiden keskittymisala on mantereelle rajoittuva markkina. Edellä 

esitetty voinee johtua siitä, että yritys pyrkii samantien globaaliin levikkiin, eikä rajoitu 

pelkästään mantereen kattavaan levikkiin.  

 

Yleishuomiona vastaajayritysten otannasta voisi todeta, että otanta kuvastaa suhteellisen 

yleistä kattausta palvelu- ja teollisuusalojen jakaumasta (CIA 2014), joten edellytykset 

diplomityön tutkimusongelman ratkaisuun ovat lähdeaineiston osalta kunnossa. 

Henkilöstöjohtamisen käytännöistä sekä vaikutuksista katsotaan saatavan muodostettua 

tarpeeksi kattava analyysi kohdeyrityksen henkilöstöjohtamismallin valintaan. 
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5.4 Luotettavuusväli 
 
Cranet-tutkimuksen vastaajajoukon lopullisesta koosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta kuten 

luvussa 4.3 pääteltiin, vastausprosentin voidaan olettaa olevan 10 %. Edellä olevasta 

voidaan laskea vastaajajoukon oletettu suuruus, joka on laskettu seuraavassa: 

 

N = s / 0.1 

Jossa  N = kyselyiden määrä 

 n = vastausten määrä 

 

Sijoittamalla s = 6258 saadaan tulokseksi N = 62580 Kyselyä. Seuraavaksi voidaan laskea 

koko tutkimuksen karkea luottamusväli eli niin sanotusti virhemarginaali. Diplomityön 

tutkimuksessa käytetään riittävää 95% luottamusväliä, jonka laskenta on esitetty 

seuraavassa: 

 
 

jossa  p = vastausprosentti 

 n = vastausten määrä 

 

Sijoittamalla p = 10, Z0,95 = 2,58 ja N = 62580 yhtälöön saadaan diplomityön 

tutkimuksessa taulukoitujen arvojen virhemarginaaliksi n = 3 % suuntaan tai toiseen, joten 

marginaali on erittäin riittävä diplomityön tutkimukseen. Käytännössä edellä oleva 

tarkoittaa, että luvussa 5 taulukoitujen tutkimustulosten arvot poikkeavat 95 % 

varmuudella alle 3 % suuntaan tai toiseen. Tarkennettuna, kyselyihin vastaajien määrän on 

laskettu vaihtelevan 3 % mutta taulukoitujen otoskeskiarvojen vaihtelu on enintään tuo 

laskettu 3% suuntaan tai toiseen. Oletusarvona lähdetutkimuksen tarkastelussa oli, että 

kaikkiin kysyttyihin kohtiin on vastattu jokaisessa vastauspaperissa. Edellä oleva 

asymptootti on tehty tutkimuksen analysoinnin helpottamiseksi sekä kohtuullisen pienellä 

merkityksellä ajateltuna koko tutkimuksen tarkoitusta. Prosenttiyksikön tai jopa muutaman 

heitto taulukoinnissa ei muuta henkilöstöjohtamisesta muodostettavaa kokonaiskuvaa. 
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6  HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TUNNUSMERKIT 
 

Tässä luvussa on etsitty henkilöstöjohtamismallin valintaan vaikuttavia tietoja Cranet-

tutkimuksesta. Henkilöstöjohtamismallin valinnassa haluttiin tutkimuksen tavoitteiden 

mukaan pitäytyä taloudellisen tuloksellisuuden mittareissa, mutta kokonaisuus on myös 

otettava huomioon laajemmassa kontekstissa. Pelkkään tuloksellisuuteen keskittymällä ei 

välttämättä saada luotua kaikkein kattavinta ja toimivinta henkilöstöjohtamisen mallia. 

 

Suoranaista tietoa henkilöstöjohtamisen vaikutuksista yrityksen taloudelliseen tulokseen ei 

ollut saatavilla, mutta aihetta voidaan sivuta epäsuorien riippuvuussuhteiden kautta. 

Esimerkiksi henkilöstökustannukset ovat varsin sopiva analysointiväline 

henkilöstöjohtamisen vaikutuksista yrityksen taloudelliseen tuloksellisuuteen. Johtuen 

edellä olevasta HRM-mallin pohdinnassa päädyttiin antamaan paljon painoarvoa 

mainituille epäsuorille tuloksellisuuden mittareille. Lisäksi henkilöstön motivaation 

analysointi oli tärkeä prioriteetti, sillä motivaation luonnin sekä ylläpidon katsotaan olevan 

toimivan henkilöstöjohtamisstrategian yksi kulmakivi. Luvussa 3 esitellyissä yleisissä 

HRM-malleissa esitetään motivaation tärkeys, joten asiaa ei voinut sivuuttaa 

lähdetutkimuksen analysoinnissa. Yksi tärkeä seikka oli tutkia henkilöstöjohtamisen 

integraatiota yrityksen liiketoimintamalliin tai –strategiaan. Diplomityön teoriassa 

esiteltyjen HRM-mallien yksi olennainen erotteleva seikka on henkilöstöjohtamisen 

integrointi organisaatioon strategiatasolla.  

 

Tutkimusaineistosta on kerätty tietoa kunkin osion alapuolelle prosenttiyksikköinä. 

Cranetin tutkimuskysymyksiin vastaukset ovat prosenttiyksikköinä ja jaottelu on maittain 

tai maanosittain esitettynä. Vastauksista on esitetty taulukoissa tutkimusalueittain lasketut 

otoskeskiarvot. Alkuperäisiä tutkimuksen vastauksia ei ollut saatavilla, joten tarkempi 

tilastollinen analyysi ei ollut mahdollista. Kuitenkaan se ei vähennä johtopäätösten 

validiutta ottaen huomioon Cranet-aineiston olevan lähinnä kuvailemassa yleisimpiä 

toimintatapoja ja suuntauksia. 

 

Diplomityön tutkimuksella selvitetään Cranet-verkoston suorittamasta tutkimuksesta 

käytetyimmät henkilöstöjohtamisen käytännöt, toimintatavat sekä strategiset tunnuspiirteet.  
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6.1 HRM-rooli yrityksissä 
 
Tässä osiossa tarkastellaan tutkimusaineistosta henkilöstöjohtamisen integrointia 

organisaation strategiaan, vaikutuksia tuloksellisuuteen sekä henkilöstön motivoinnin 

tekijöitä. 

 

Liiketoiminnan strategia 

 

Suurimmassa osassa tutkimuksen yrityksissä oli kirjoitettu strategia liiketoiminnalle, 

muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Taulukossa 5 on esitetty keskiarvot alueittain 

kirjoitetun liiketoiminnan strategian olemassaololle (Cranet 2011, 23) 

 

Taulukko 5. Liiketoiminnan strategia 

 

Alue Ei ole Ei kirjoitettu Kirjoitettu 

EU 9% 21% 70% 

Muu Eurooppa 5% 14% 81% 

Muu Maailma 10% 14% 76% 

 

Cranet-tarkastelu haluttiin aloittaa perusselvityksellä miten yleisesti yrityksillä on 

liiketoiminnalle olemassa strategia edes jollain tasolla. Taulukosta 5 huomataan että 

globaalisti n. 90% yrityksistä omaa joko kirjoitetun tai kirjoittamattoman strategian 

liiketoiminnalle. Lisäksi vielä kirjoitettu strategia on huomattavasti yleisempi kuin 

kirjoittamaton. Tämä kertoo yksinkertaisuudessaan siitä, että liiketoiminnan strateginen 

ajattelu on nykyaikana sääntö eikä poikkeus. Henkilöstöjohtaminen on resurssipohjaisen 

teorian mukaan strateginen komponentti osana liiketoiminnan strategiaa, joten tästä 

pääteltynä yrityksen liiketoiminnan strategisessa ajattelussa tulisi jollain tasolla ottaa 

huomioon myös henkilöstöjohtaminen. Tällä perusteltiin henkilöstöjohtamisen tunnustusta 

tärkeänä strategisena komponenttina, joten on syytä paneutua eri osatekijöihin tarkemmin 

seuraavassa. 
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Henkilöstöjohtamisen strategian olemassaolo 

 

Kirjoitettu henkilöstöresurssien strategia on yleisin Pohjoismaissa, missä melkein 80% 

yrityksistä omaa kirjoitetun strategian. Suurimmassa osassa maita oli yleisempää, että 

yrityksessä on kirjoitettu strategia. Tutkimuksen mukaan vain Venäjällä suurimmassa 

osassa yrityksiä ei ollut mitään henkilöstöresurssien strategiaa; kirjoitettua tai ei-

kirjoitettua. Taulukossa 6 on esitetty henkilöstöjohtamisen strategian olemassaolo eri 

tutkimusalueiden keskiarvoina (Cranet 2011, 19). 

 

Taulukko 6. Henkilöstöjohtamisen strategia 

Alue Ei olemassa Kirjoittamaton Kirjoitettu 

EU 19% 32% 49% 

Muu Eurooppa 21% 31% 48% 

Muu Maailma 18% 22% 60% 

 

Tässä kohdassa tutkittiin onko noiden henkilöstöresurssien johtamisella olemassa jotain 

suunnitelmallista strategiaa. Diplomityössä esitellyt HRM-mallit tarkoittavat 

oletusarvoisesti, että yrityksessä tiedostetaan henkilöstön resurssiajattelu, joka on yksi 

yrityksen johtamisen osa-alue. Cranet-tarkastelussa tutkituissa yrityksissä ajatellaan saman 

suuntaisesti, eli globaalisti n. 80% yrityksissä on jonkinlainen strategia olemassa 

henkilöstöresurssien johtamista varten. Osaltaan tämä kielii globaalisti hyvin 

organisoituneesta ajattelutavasta koskien henkilöstöjohtamista.  

 

Toisin sanoen, yrityksissä ajatellaan, että suorituskyvyn parantamiseksi tulee ottaa 

huomioon henkilöstöjohtaminen. Yli 80%:n yleisyys HRM-strategian olemassaololle 

puoltaa diplomityön tärkeyttä. Kollaboratiiviseen kasvuun pyrkivä lean-ajattelun 

kohdeyritys tarvitsee tehokkaan organisaation, jonka kilpailukykyä voidaan tehostaa 

yksinkertaisesti. Taulukko 6 osoittaa, että henkilöstöjohtamisen strateginen ajattelu on 

nykyajan yrityksissä tärkeää, joten jo tältä pohjalta voidaan perustella diplomityön 

oleellisuus kohdeyrityksen startup-vaiheen toiminnalle. 
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 Henkilöstöresurssit organisaation strategian osana 

 

Vastaajayrityksistä 40-60% ilmoitti että henkilöstöresurssit on sisällytetty alusta saakka 

liiketoimintastrategian osaksi. Yleisintä henkilöstön resurssiajattelu on Pohjoismaissa sekä 

Euroopan alueen maiden keskuudessa. Vähäisintä strateginen integraatio on Baltiassa sekä 

Itä-Euroopan maissa. Taulukkoon 7 on kerätty keskiarvot kunkin tutkimusalueen 

vastauksista, miten henkilöresurssit on otettu osaksi organisaation strategiaa (Cranet 2011, 

18). 

Taulukko 7. HRM osana organisaation strategiaa 

Alue Ei olemassa Toteutuksessa Konsultoitu Alusta asti 

EU 10% 16% 25% 49% 

Muu Eurooppa 12% 9% 19% 60% 

Muu Maailma 10% 14% 30% 46% 

 

Henkilöstöjohtamisen sisällytys liiketoiminnan strategiaan on yksi keskeisimpiä asioita 

henkilöstöjohtamisen mallien erottelussa. Toisaalta diplomityössä esitellyt yleisesti 

tunnustetut HRM-teoriat lähtevät ajatuksesta, että henkilöstöjohtamisen strateginen 

integraatio yrityksen liiketoimintaan on itsestäänselvyys. Esimerkiksi Storeyn teoria sekä 

sen johdannaisteoriat, Guestin teoria sekä lähes kaiken HRM-teorian taustalla oleva 

resurssipohjainen teoria ovat tästä hyviä esimerkkejä. Henkilöstöjohtamisen osallisuus 

yrityksen strategiaan ilmenee teoriapohjaa vasten selvästi Cranet-aineistosta taulukossa 7.  

Tulosta johdateltaessa esiteltyihin henkilöstöjohtamisen malleihin, huomataan että parhaat 

käytännöt – malli on ehkä vähiten strategisesti integroitava HRM-malli, johtuen siitä että 

tiettyjen käytäntöjen katsotaan toimivan riippumatta organisaatiosta. Toinen ääripää on 

kontekstuaalinen malli, joka on erittäin läheisesti integroitu yrityksen strategiaan, 

käytettyjä HRM-käytäntöjä myöten. Kontekstuaalisessa mallissa yrityksen strategia 

määrittelee mitä käytäntöjä kulloinkin sovelletaan. Taulukosta 7 voidaan päätellä että 

yrityksellä olisi hyvä olla jonkinlainen henkilöstöjohtamisen strateginen integraatio, mutta 

käytettävää mallia ei voida päätellä sen tarkemmin. Tutkimusmateriaalista ei löydetty 

yhteyttä startup-yrityksen eroavaisuuteen, joten tulos yleistetään koskevaksi kaiken 

kokoisia yrityksiä. 
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Henkilöstöjohtaja johtoryhmässä 

 

Kysymyksellä on selvitetty onko henkilöstöjohtaja tai henkilöstöjohtamisesta vastaava 

henkilö yrityksen johtoryhmässä tai hallituksessa. Yleisimmin HRM-johtaja on 

johtoryhmässä Ruotsissa, Belgiassa tai Ranskassa (yli 80% yrityksissä). Harvinaisinta taas 

Bulgariassa (24%) ja Yhdysvalloissa (32%). Yleinen huomio että EU-alueen maissa HRM-

vastaava on useimmiten johtoryhmässä. Taulukossa 8  on esitetty alueittain 

prosenttiyksiköt (Cranet 2011, 14-15). 

 

Taulukko 8. Henkilöstöjohtaja/-vastaava johtoryhmässä 

EU 66,4% 

Muu Eurooppa 69,5% 

Muu Maailma 66,8% 

 

 

Kohdeyrityksen toiminnassa pyritään startup-yritykselle ominaiseen tehokkuuteen ja 

korkeaan omavaraisuuteen niillä alueilla joilla se suinkin on mahdollista. Tästä johtuen 

katsottiin olennaiseksi tutkia miten vakavasti yritykset suhtautuvat henkilöstöjohtamiseen. 

Sijoittamalla HR-vastaava johtoryhmään, kertoo se osaltaan siitä että henkilöstön 

johtaminen otetaan yrityksessä vakavasti ja tunnustetaan se kilpailukykyyn vaikuttavaksi 

tekijäksi. Johtoryhmässä tehdään strategiset päätökset, joten tätä kautta myös strateginen 

integraatio saadaan toteutettua sujuvasti. Cranet-tarkastelussa huomattiin että n. 2/3 

yritysten johtoryhmissä istuu myös HRM-vastaava. Tästä voitiin päätellä, että 

suunniteltaessa yrityksen henkilöstöjohtamista, olisi hyvä sijoittaa HRM-vastaavan 

tehtävät jollekin jolla on operatiivinen vastuu ja ymmärrys koko yrityksen toiminnasta. 

Kohdeyrityksen tapauksessa tämä tarkoittaa joko toimitusjohtajaa tai hallituksen 

puheenjohtajaa. 
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Henkilöstön koulutus ja kehittäminen 

 

Tutkimuksessa kysyttiin kuka on päävastuussa henkilöstön kouluttamisen järjestämisestä. 

Päävastuu vaihteli keskijohdon ja HRM-vastaavan välillä. Taulukossa 9 on esitetty 

alueittain koulutusvastuiden keskiarvot  (Cranet 2011, 27). 

 

Taulukko 9. Koulutus- ja kehitysvastuu. 

Alue Keskijohto 
Keskijohto ja 

HRM-vastaava 
HRM-vastaava 

EU 19% 68% 13% 

Muu Eurooppa 28% 66% 6% 

Muu Maailma 11% 70% 19% 

  

Koulutusvastuu liittyy oleellisesti resurssipohjaisen teorian alla olevan inhimillisen 

pääoman kautta henkilöstöjohtamiseen. Resurssipohjaisen HRM-ajattelun pohjana on 

henkilöstön tietotaito, johon voidaan vaikuttaa koulutuksella. HRM-teorioissa ja malleissa 

yleistettynä panostamalla koulutukseen, yrityksen kilpailukyky kasvaa. Cranet-

tarkastelussa haluttiin tutkia, miten inhimillistä pääomaa voitaisiin huomioida. 

Tutkimuksen vastauksissa yleisin tapa järjestään oli jakaa koulutusvastuu HRM-vastaavan 

ja keskijohdon välillä. Tästä voidaan päätellä, että koulutus ja sitä kautta inhimillinen 

pääoma otetaan vastaajayrityksissä vakavasti ja pyritään kollektiivisuuteen. Tämä on 

olennainen asia ajateltuna startup-yrityksen yleistä toimintaideologiaa. Usein startupit 

pyrkivät omavaraisuuteen toiminnassa, sillä kalliin rahoituksen avulla hankittu 

ulkopuolinen tietotaito voi olla liian riskialtista. Lisäksi yhdistettynä lean-ajatteluun 

kohdeyrityksessä,  selkeä vastuuhenkilö koulutuksessa mahdollistaa yrityksen inhimillisen 

pääoman kehittämisen mahdollisimman pienillä taloudellisilla resursseilla. Koulutuksen 

katsotaan olevan yksi keino kasvattaa yrityksen kilpailukykyä, joten siksi katsottiin 

tärkeäksi tutkia miten globaalisti yrityksissä määräytyy päätösvastuu koskien inhimillisen 

pääoman kasvatusta. Toisaalta henkilöstön koulutus ei välttämättä ole startup-vaiheessa 

prioriteetti, johtuen juuri taloudellisista rajoitteista. Mutta tässä tutkittiinkin sitä kuka 

päättää, miten yrityksen inhimillistä pääomaa käsitellään. 
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Edellisessä kohdassa tehty johtopäätös, että HRM-vastaava istuu usein johtoryhmässä, 

johdattelee ajatukseen että HRM-vastaavan tulisi olla myös koulutusvastaava. Pohjautuen 

Cranet-tarkasteluun, jos johtoryhmässä operatiivisessa vastuussa oleva henkilö on HR-

vastaava, olisi hänen hyvä myös vastata henkilöstön inhimillisen pääoman kehityksestä. 

Ajateltuna henkilöstön koulutusta HRM-mallien kautta, viittaa inhimillisen pääoman 

kehitys vahvasti strategiseen integraatioon ja sitä kautta kontekstuaaliseen HRM-malliin. 

 

Henkilöstön määrän muutokset 

 

Päävastuu henkilöstön määrän muutoksista on valtaosassa tutkimuksen yrityksissä 

keskijohdolla, jota henkilöstöosasto tukee. Joissain maissa tilanne toisinpäin ja päävastuu 

on henkilöstöosastolla eli HRM-vastaavalla useimmiten. Toisaalta joissain Itä-Euroopan 

maissa keskijohto yksinään vastaa henkilöstömäärän muutoksista (Bulgaria, Serbia, 

Unkari). Taulukossa 10 on esitetty henkilöstömäärän muutoksista vastaavien tahojen 

jakautuminen (Cranet 2011, 30) 

 

Taulukko 10. Henkilöstömäärän muutosvastuu. 

 

Alue Keskijohto 
Keskijohto + 

HR-vastaava 
HR-vastaava 

EU 27% 66% 7% 

Muu 

Eurooppa 
34% 60% 6% 

Muu Maailma 16% 69% 15% 

 

Cranet-tarkastelussa haluttiin tutkia startup-yritykselle hyvin olennaista osa-aluetta eli 

henkilöstömäärän muutosta. Eritoten sitä, kuka tekee päätöksen tuleeko henkilöstön 

määrää vähentää tai nostaa. Startup-yritykselle on tunnusomaista kasvaa, tavalla tai 

toisella. Cranet-tarkastelussa kasvulle etsittiin mittari henkilöstömäärän muutoksesta ja 

sille vastuuhenkilöä. Johtopäätöksenä taulukon 10 tuloksista yleisimmin henkilöstön 

muutosvastuun tulisi olla koulutusvastuun tapaan jaettu keskijohdon sekä HRM-vastaavan 
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kesken. Eli päätös palkata/irtisanoa työntekijöitä tehdään kollektiivisesti kahden eri tahon 

kesken, josta vastataan erikseen operatiiviselle johdolle, jos toimitusjohtaja ei ole osana 

päätöksentekoa. Toisaalta täytyy ajatella yhtenäinen linja henkilöstöjohtamisessa, josta 

johdettuna henkilöstömäärän muutosvastuu tulisi olla HRM-vastaavalla, joka on osa 

operatiivista johtoa. Tämä on tosin hyvin riippuvainen yrityksen koosta. Suurissa 

globaaleissa yrityksessä henkilöstön muutosvastuu on välttämätöntä jakaa keskijohdon ja 

HR-vastaavien kesken, jotka yhdessä vastaavat operatiiviselle johdolle. Cranet-

tutkimuksen tarkastelulla koitetaan kuitenkin löytää ja päätellä ominaispiirteitä 

nimenomaan startup-vaiheen yrityksen henkilöstöjohtamiselle, joten kaikkeen ei saada 

suoraa vastausta. Ajateltuna henkilöstön muutosvastuu startup-yrityksen kannalta, päätös 

rekrytoida henkilöstöä tulee olla operatiivisella johdolla. Organisaatio on pieni ja 

mutkaton, joten strategisen sekä operatiivisen päätöksenteon on hyvä kulkea läheisessä 

vuorovaikutuksessa. Noudatettaessa käytettyä Cranet-tarkastelun linjaa, startup-yrityksessä 

henkilöstöjohtamisen strateginen sekä operatiivinen päätösvastuu tulisi olla HRM-

vastaavalla, joka on osa yrityksen operatiivista johtoa.  

 

Henkilöstöjohtamisen malleihin ajateltuna henkilöstömäärän muutosvastuun sekä 

koulutusvastuun sijoittaminen lähelle operatiivista päätöksentekoa kielii läheisestä 

integraatiosta yrityksen liiketoiminnan strategiaan. Eli esimerkiksi parhaiden käytäntöjen 

malli on henkilöstöjohtamisen malleista ehkä kaikkein vähiten Cranet-tarkastelun 

päätelmiä vastaava malli, kun taas läheinen strateginen integraatio viittaa 

monitasoisempaan HRM-malliin, jossa strategisen henkilöstöjohtamisen päätöksenteon 

tueksi pitää huomioida toimintaympäristö (sosioeconomical context, kuva 11), yrityksen 

strategia sekä inhimillinen pääoma. Eniten vastaavuutta HRM-malleista löytyy 

kontekstuaalisesta mallista sekä kontingenssimallista. Molemmat ovat tiiviissä 

vuorovaikutuksessa organisaation strategian sekä jossain määrin strategiaan vaikuttavien 

ulkoisten sosioekonomisten tekijöiden kanssa. Tosin kontekstuaalinen malli ottaa 

kontingenssia enemmän huomioon organisaation ulkopuoliset tekijät ja kontingenssi 

painottuu lähes pelkästään organisaation sisäisiin parametreihin. Toisaalta 

kontingenssimallille on ominaista, että organisaation sisäiset HRM-toimenpiteet ovat 

linjassa eikä ristiriitaisuuksia esiinny. Tässä valossa Cranet-tarkastelu puoltaa sekä 

kontekstuaalista mallia että kontingenssimallia. 
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Henkilöstöjohtamisen ohjelmistojen käyttö 

 

Tutkimuksessa kysyttiin ovatko yritykset ulkoistaneet henkilöstöjohtamisen ohjelmistot 

sekä tiedotuksen organisaation ulkopuoliselle yritykselle. Hyvin suuressa osassa 

vastaajamaiden yrityksissä ainakin osa toiminnoista on organisaation sisällä; vain 

harvoissa yrityksissä HRM-ohjelmistojen käyttö on ulkoistettu kokonaan. Taulukossa 12 

on esitetty alueittain HR-ohjelmistojen ulkoistamisaste (Cranet 2011, 31). 

 

Taulukko 11. HRM-ohjelmistojen ulkoistamisaste. 

Alue Ei ulkoistettu 
Osittain 

ulkoistettu 

Kokonaan 

ulkoistettu 

EU 52% 41% 7% 

Muu Eurooppa 72% 26% 2% 

Muu Maailma 64% 30% 6% 

 

Henkilöstöjohtamisen ohjelmistoilla tarkoitetaan henkilöstöjohtamisen toimenpiteiden ja 

vaikutusten seurannan yhdistämistä organisaatiossa käytettyyn tietojärjestelmään. 

Esimerkiksi yleisimpiä HRM-käytäntöjä, joita seurataan tietojärjestelmillä on 

palkkalaskenta, työaikaseuranta sekä sähköinen sisäinen tiedotus. Cranet-tarkastelussa 

tutkittiin miten globaalisti yrityksissä on hoidettu HRM-ohjelmistojen käyttö. Taulukosta 

11 huomataan että valtaosa yrityksistä pyrkii pitämään henkilöstöjohtamisen ohjelmistot 

sekä tiedotuksen omassa hallinnassaan joko kokonaan tai vähintään osittain. Tämä kielii 

myös integraatiosta yrityksen liiketoiminnan strategiaan, sillä tiedotuksen sekä HRM-

seurannan voidaan katsoa olevan yrityksen henkilöstöjohtamisen tehokkuuteen vaikuttavia 

toimenpiteitä, joista HRM-vastaava vastaa. Henkilöstöjohtamisen malleihin tarkasteltuna 

HRM-ohjelmistoilla voi olla lähinnä regulatiivinen eli määräävä tai sosioekonominen eli 

organisaation ulkoinen vaikutus. Useissa maissa on lainsäädännössä määrätty yrityksen 

jonkin asteinen henkilöstöseuranta, johon HR-ohjelmistoja myös käytetään. Toisaalta HR-

ohjelmistot organisaation sisäisen tiedotuksen kautta mahdollistavat vapaan ja 

reaaliaikaisen tiedonkulun organisaation sisällä. Lisäksi ajateltuna startup-vaiheen yritystä, 

jossa HRM-vastaava tekee myös usein käytännön HRM-toimenpiteet, 

henkilöstöjohtamisen ohjelmistot voivat vähentää työtaakkaa HRM-vastaavalla. 
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6.2 Rekrytointi 
 
Tässä osiossa tarkastellaan rekrytoinnin menetelmiä ja osuutta tutkituissa yrityksissä. 

Tutkimuksen vastaukset on kerätty vuosien 2008 ja 2010 välillä, joten rekrytointia sekä 

työvoiman vähenemistä koskevissa kysymyksissä voi ilmetä globaali talouden 

laskusuhdanne. 

 

Henkilöstön rekrytointi 

 

Rekrytoinnista vastaa yleisimmin henkilöstöjohtaja yhdessä keskijohdon kanssa. Painotus 

päävastuusta vaihtelee maittain, mutta yleinen käytäntö on yhteistyö rekrytoinnissa. 

Harvoissa maissa rekrytoinnin hoitaa pelkkä keskijohto. Taulukossa 9 on esitetty 

keskiarvot alueittain rekrytointivastuusta (Cranet 2011, 24). 

 

Taulukko 12. Rekrytointivastuu 

Alue Keskijohto 
Keskijohto ja 

HRM-vastaava 
HRM-vastaava 

EU 19% 72% 9% 

Muu Eurooppa 28% 67% 5% 

Muu Maailma 9% 70% 21% 

 

Rekrytointivastuulla tarkoitetaan Cranet-tarkastelussa eri asiaa kuin jo aiemmin 

käsitellyssä henkilöstön muutosvastuulla. Rekrytointivastuu tarkoittaa rekrytointiprosessin 

läpivientiä ja siitä vastaamista, kun henkilöstön muutosvastuu tarkoittaa henkilöstömäärän 

muuttamistarpeesta päättävää tahoa. Rekrytointiprosessi vaatii suurissa määrin yrityksen 

operatiivisen sekä strategisen tilanteen ymmärrystä; palkataanhan työntekijä 

oletusarvoisesti osaksi yrityksen strategista suorituskykyä henkilöstöresurssin muodossa. 

Edellisessä kappaleessa määriteltiin henkilöstöjohtamisen strategista integraatiota ja sen 

tunnuspiirteitä HRM-käytäntöjen muodossa ja päädyttiin johtopäätökseen, jossa HRM-

vastaavalla tulisi olla läheinen yhteys operatiiviseen johtamiseen. Kontingenssimallin 

mukaisesti ajateltuna rekrytointiprosessista vastaava henkilö olisi näin HRM-vastaava. 

Päätelmä ei ole samassa linjassa taulukon 12 Cranet-tulosten kanssa.  
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Cranet-tuloksissa rekrytointiprosessista vastaavat kollektiivisesti sekä HRM-vastaaja että 

keskijohto samaan tapaan kuin taulukoissa 9 ja 10 olleet koulutusvastuu sekä 

henkilöstömäärän muutosvastuu. Mutta toisaalta noissa päätelmissä huomioitiin, että 

kollektiivinen vastuu on yleensä seurausta organisaation koon aiheuttamasta pakosta. Sama 

johtopäätös syntyi rekrytointiprosessin Cranet-tarkastelussa. Ajateltuna diplomityön 

kannalta olennaisesta startup-yrityksen näkökulmasta, rekrytointiprosessista vastaa HRM-

vastaava, jolla on vastuuta myös operatiivisesta ja strategisesta päätöksenteosta. Näin 

rekrytointi voidaan nähdä henkilöstöjohtamisen strategisena työkaluna ja edellytykset 

onnistuneelle rekrytoinnille ovat olemassa. 

 

Rekrytointikanavat 

 

Tutkimuksessa kysyttiin yritysten rekrytointikanavia neljällä eri tasolla: johtajat, ylemmät 

toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt  sekä suorittavan työn tekijät. Kullekin ryhmälle on 

saatu omat käytetyimmät rekrytointikanavat, jotka on esitetty taulukossa 13. Taulukkoon 

on laskettu keskiarvot käytetyimmistä kanavista. Prosenttiluvut tarkoittavat käytettyä 

kanavaa per haettu työpaikka, joten samaan työhön on voitu hakea montaa eri kanavaa 

pitkin. Yksityiskohtaisempaa kanavaerottelua ei ollut saatavilla lähdeaineistossa (Cranet 

2011, 37). 

 

Taulukko 13. Rekrytoinnin kanavat. 

Alue 
Rekrytointi- 

toimistot 
Mainos Suullinen 

Yrityksen 

WWW 

Työnhaku-

portaali 

Oppi-

laitokset 
Hakemukset 

Työvoima-

toimistot 

Johtajat 57% 60% 45% 42% 39% 11% 23% 12% 

Ylemmät 

toimihenkilöt 
43% 71% 51% 57% 51% 41% 42% 31% 

Alemmat 

toimihenkilöt 
19% 79% 61% 64% 45% 35% 50% 41% 

Työntekijät 14% 47% 51% 71% 26% 23% 54% 57% 
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Cranet-tarkastelussa haluttiin tutkia käytetyimpiä rekrytointikanavia. Kanavien yleisyys oli 

jaoteltu työntekijöiden vastuiden hierarkian mukaisesti. Tuloksista huomataan selvä 

tendenssi että mitä vastuullisempi työpaikka on rekrytoinnin kohteena, sitä enemmän 

yritykset ovat valmiita rahallisesti investoimaan rekrytointiin. Tässä valossa rekrytointi 

nähdään hyvin läheisesti resurssiteorian jatkona, koska rekrytointi ajatellaan investointina 

eikä pakollisena kustannuksena. Lisäksi rekrytointiin panostaminen johdattelee 

monitahoisen henkilöstöjohtamismallin suuntaan ja myös Storeyn mukaisesti pehmeän 

henkilöstöjohtamisen pariin. Jos rekrytointi nähdään investointina, niin silloin työntekijä ei 

tule vain täyttämään tiettyä työtehtävää vaan organisaation resurssiksi.  

 

Rekrytoinnin valintamenettelyt 

 

Valintamenettelyitä tarkasteltaessa on rekrytointikanavien tapaan eroteltu eri tason 

työtehtävät toisistaan paremman tiedonkeruun vuoksi. Valintamenettelyitä on lajiteltu 

johtajien, ylempien ja alempien toimihenkilöiden sekä työntekijöiden kesken. Lajittelut on 

keskiarvotettuina esitetty taulukossa 14. 

 

Taulukko 14. Rekrytoinnin valintamenettelyt 

 
ryhmä-

haastattelu 
haastattelu hakemus 

psyko-

metr. 

testi 

arviointi-

keskus 
grafologia referenssit 

kyky-

testit 

tekniset 

testit 

Johtajat 59% 83% 43% 34% 19% 4% 71% 34% 15% 

Ylemmät 

toimihenkilöt 
55% 78% 61% 30% 17% 1% 61% 39% 31% 

Alemmat 

toimihenkilöt 
36% 79% 49% 24% 7% 0% 62% 31% 29% 

Työntekijät 17% 69% 51% 9% 3% 0% 44% 21% 23% 
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Rekrytoinnin Cranet-tarkastelusta ilmeni selkeitä eroja vertailtaessa valintamenettelyjä 

työntekijöiden hierarkian mukaan. Korkeamman aseman työntekijöiden 

valintamenettelyihin investoitiin enemmän rahaa verrattuna hierarkiassa alempana olevien 

työntekijöiden rekrytointiin. 

 

Rekrytointi on henkilöstöjohtamisen aihepiirissä ehkä kaikkein läheisimmin kytköksissä 

resurssipohjaiseen teoriaan. Ajateltuna henkilöstöjohtamista strategisena palapelinä, 

rekrytointi on yksi osanen, jonka löytämisestä vastaa HR-vastaava. Kokonaisuus ei ole 

täydellinen ilman jokaista toisiinsa sopivaa palasta. Tässä valossa ajateltuna myös 

rekrytointi on nähtävä strategisen integraation kautta. Eli rekrytointiprosessi on 

muokkautuva tilanteen ja tarpeen mukaan, joten tarvitaan sovellusta monitasoisempaan 

henkilöstöjohtamisen malliin. Kysymykseen tulee kontingenssimalli sekä kontekstuaalinen 

malli, joissa rekrytoinnin toimenpiteisiin vaikuttavat strategiset parametrit. 

Konfigurationaalinen ja varsinkin parhaiden käytäntöjen malli eivät juuri keskustele 

strategisten osasten kanssa ja palapelin palasen sopivuus kokonaisuuteen on kyseenalainen. 

Resurssipohjaisen teorian VRIN-mallia voisi käyttää rekrytointia kuvailevassa 

strategisessa ajattelussa. Työntekijä halutaan nähdään arvokkaana, harvinaisena, 

ainutlaatuisena sekä korvaamattomana resurssina joten rekrytoinnin valintamenettelyjen 

täytyy antaa tarpeeksi tietoa hakijasta.  

 

Rekrytoinnin Cranet-tarkastelu alkaa johdatella siihen suuntaan, että kaikki rekrytoinnin 

käytännöt ja valintamenettelyt on jollain tasolla integroitu yrityksen strategiaan. 

Tarkemmin ajateltuna siihen, että työntekijä nähdään aina strategisesti tärkeänä palasena 

organisaatiossa; mitä vastuullisempi tehtävä sen tärkeämpi se on strategisen 

henkilöstöjohtamisen kannalta. 

  

Henkilöstön vähentäminen 

 

Tutkimuksessa kysyttiin menetelmiä työvoiman vähentämiseksi. Osa menetelmistä oli 

passiivisia, ennaltaehkäiseviä menetelmiä kun taas toinen ääripää oli ulkoistamisen kautta 

tulleet irtisanomiset (Cranet 2011, 51). Taulukossa 15 on esitetty tutkimusalueittain 

käytettyjä menetelmiä henkilöstön vähentämiseksi. 
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Taulukko 15. Henkilöstön vähentämisen menetelmät. 

Alue Rekrytointikielto Eläke Erosopimukset Irtisanomiset 
Uudelleen-

sijoitukset 

 

Sopimusten 

uusimatta 

jättäminen 

Ulkoistamine

n 

EU 41% 20% 34% 35% 29% 36% 21% 

Muu 

Eurooppa 
40% 18% 41% 38% 41% 23% 19% 

MuuMaailma 32% 17% 21% 31% 30% 21% 11% 

 
Henkilöstön vähentäminen haluttiin ottaa esille Cranet-tarkastelussa sen takia, koska sillä 

on suuri vaikutus henkilöstön motivaatioon organisaatiossa ja usein henkilöstön 

vähentäminen on seurausta operatiivisen johdon valinnoista. Henkilöstön vähentämisen 

menetelmiä on kovuudeltaan eritasoisia. Pehmeän henkilöstöjohtamisen puolta edustaa 

esimerkiksi ennaltaehkäisevä rekrytointikielto, kun taas vastaavasti irtisanomiset ovat jo 

tapahtuneen vahingon eliminointia eli kovaa henkilöstöjohtamista. Taulukossa 15 esitellyt 

henkilöstön vähentämisen menetelmät edustavat karkeasti eri henkilöstöjohtamisen 

malleja. Pehmeät menetelmät viittaavat monitasoiseen HR-malliin eli esimerkiksi 

kontingenssiin tai kontekstuaaliseen malliin, kun kovat menetelmät viittaavat parhaisiin 

käytäntöihin ja jossain määrin konfigurationaaliseen malliin. Asiaa voi perustella 

monitasoisen mallin vuorovaikutuksella ja läheisellä integraatiolla liiketoiminnan 

strategiaan. Henkilöstöjohtamiselle saadaan ehkä enemmän tietoa ja voidaan mukautua 

muutoksiin pehmeämmin käytettäessä monitasoista HR-mallia. Parhaat käytännöt taas ovat 

ikäänkuin valmis muotti, johon muutoksista huolimatta HR-toimenpiteet ja käytännöt 

sovitetaan. Tämä tuli ottaa huomioon hahmoteltaessa kohdeyrityksen mallia. 
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6.3 Työn ja vapaa-ajan tasapaino 
 
Lähdetutkimuksessa työn ja vapaa-ajan osiossa selvitettiin henkilöstön motivaation 

ylläpitoon vaikuttavien tekijöiden huomioiminen. Työn ja vapaa-ajan suhteella on 

huomattava merkitys henkilöstöjohtamisen strategiassa, joten asia on tärkeä tutkia 

lähdemateriaalista. 

 

Joustavat työolot 

 

Tutkimuksessa kysyttiin miten organisaatiossa on otettu huomioon työolojen joustava 

järjestely ja työntekijän huomioonottaminen ettei työn ja vapaa-ajan tasapaino ole 

epäsuhdassa, joka voisi laskea työmotivaatiota. Taulukossa 16 on esitetty eri joustavien 

työolojen takaamiseksi käytettyjä järjestelyjä ja prosenttiyksiköt kertovat osuuden 

yrityksistä jotka käyttävät kyseistä järjestelyä. 

 

Taulukko 16. Joustavien työolojen järjestelyt. 

Järjestely % - organisaatioista 

Kotityö 21 

Lyhennetty työviikko 23 

Työn jakaminen 28 

Etätyö 32 

Kiinteä vuositason tuntimäärä 32 

Tilapäinen työ 61 

Joustava työaika 64 

Vuorotyö 64 

Viikonlopputyö 66 

Määräaikainen työ 72 

Osa-aikatyö 77 

Ylityö 84 

 

Joustavien työolojen käsite menee nopeasti ajateltuna pehmeän henkilöstöjohtamisen 

puolelle, mikä on toisaalta totta. Mutta täytyy huomioida myös että esimerkiksi taulukossa 
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16 esitellyt joustavien työolojen järjestelyt voivat olla myös ennalta määrättyjä käytäntöjä 

organisaatiossa, eikä tilanteen mukaan sovittavia ja yksilöllisiä toimintatapoja eri 

työntekijöiden kesken. Esimerkiksi kiinteä vuositason työmäärä voi olla vakio, eikä 

riippuvainen työntekijöiden tarpeesta tai yrityksen suhdanteen tilasta. Tällöin kyseessä on 

myös henkilöstöjohtamisen vähäinen integraatio liiketoiminnan strategian kanssa. Usein 

nuo määrätyt joustavuudet noudattavat ennemminkin kovan henkilöstöjohtamisen puolelta 

parhaiden käytäntöjen mukaista mallia. Yleisesti kuitenkin joustavat työolot ovat 

nimenomaan yksilöllisiä, tarpeen ja suhdanteiden mukaan muuttuvia HRM-käytäntöjä ja 

viittaavat monitasoiseen HRM-malliin strategisen integraation johdosta. 

 

Toisaalta taulukon 16 organisaatioiden järjestelyjen käyttöaste ei tosiasiassa kerro miten 

suurta osaa henkilöstöstä järjestelyt koskevat. Joustavat työolothan voivat olla esimerkiksi 

vain muutamien työntekijöiden erikoisetu, mutta silti organisaatio edellisen taulukon 

mukaan käyttää järjestelyjä. Onkin syytä tarkastella lähdemateriaalista miten suurta osaa 

henkilöstöstä mikäkin suosituimmista joustavien työolojen järjestelyistä koski. Taulukossa 

17 on esitetty henkilöstön kattavuus seitsemän käytetyimmän järjestelyn osalta, jossa 

taulukon luku ilmoittaa osuuden tutkimuksen vastaajaorganisaatioista. 

 

Taulukko 17. Joustavien järjestelyjen käytön osuus henkilöstöstä. 
Osuus 

henkilöstöstä 
Ylityö 

Osa-

aikatyö 

Määräaikais-

työ 

Viikonloppu-

työ 

Vuoro-

työ 

Joustava 

työaika 

Tilapäinen 

työ 

0 % 17 % 23% 27 % 36 % 37 % 37 % 38 % 

1-10 % 37 % 54 % 57% 36 % 24 % 24 % 52 % 

11-50 % 29 % 19% 12% 16 % 22 % 16 % 8 % 

50-100 % 17 % 4% 4 % 12 % 17 % 23 % 2 % 

 

Taulukosta 17 voidaan tehdä johtopäätös, että koko henkilöstölle sopivaa joustavaa 

käytäntöä ei ole. Mikään yleisimmistä joustavista järjestelyistä ei ole enemmistönä 

vastaajayritysten keskuudessa, vaan työolojen joustavuus on lähinnä yksilöllisesti tarpeen 

mukaan sovittava järjestely. Henkilöstön motivoinnissa työolojen suhteen ei siis voida 

luottaa Cranet-tarkastelun valossa parhaisiin käytäntöihin, vaan on otettava käyttöön 

yksilöllisempi ja monitasoisempi tarkastelutapa. Tämä ajatus johdatteli jälleen 

kontingenssin ja kontekstuaalisen HR-mallin suuntaan. 
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6.4 Inhimillisen pääoman kehittäminen 
 
Yksi henkilöstöjohtamisen tärkeimmistä asiakokonaisuuksista on henkilöstön koulutus ja 

kehittäminen, koska sillä on vaikutusta organisaation kilpailukykyyn. Henkilöstön koulutus 

onkin yksi keino kasvattaa organisaation sisällä olevaa inhimilistä pääomaa (luku 2.1) 

Henkilöstöjohtamisen tutkimuksissa on yleisesti tunnustettu koulutuksen yhteys 

organisaation tehokkuuteen, joten kyseistä aspektia on hyvä tutkia myös diplomityön 

tutkimusongelman ratkaisua varten (Cranet 2011, 58). Luvussa 6.1 tutkittiin Cranet-

aineiston perusteella koulutusvastuun jakautuminen sillä sen katsottiin olevan enemmän 

yleisesti henkilöstöjohtamisen strategiseen integraatioon liittyvä kohta. Tässä kappaleessa 

tutkitaan miten suuren painoarvon inhimillisen pääoman kehitys saa organisaatioissa. 

 

Henkilöstön kehittämiseen sijoitettu pääoma 

 

Tutkimuksessa kysyttiin organisaation käyttämää rahasummaa henkilöstön koulutukseen 

suhdelukuna palkkakustannuksista. Taulukossa 18 on esitetty organisaation vuosittaiset 

kustannukset henkilöstön koulutukseen sekä vuosittaiset koulutuspäivät per työntekijä. 

 

Taulukko 18. Henkilöstön koulutuksen kustannukset sekä koulutuspäivät. 

Alue % - palkkakustannuksista Koulutuspäivät 

työntekijää kohden 

EU 3,7 6,0 

Muu Eurooppa 4,7 6,9 

Muu Maailma 5,4 8,0 

 

Tutkimuksesta tuli lisäksi ilmi että korkeammassa asemassa olevalla työntekijällä on kautta 

maailman enemmän koulutuspäiviä. Määrät ovat 42 % - 110% enemmän verrattaessa 

johtajien koulutuspäivien määrää rivityöntekijöiden koulutuspäivien määrään. Lisäksi 

tutkimuksessa kysyttiin koulutuksen tehokkuutta, jota organisaatioissa mitattiin 

systemaattisesti yleisimmin koulutettujen palautteesta sekä lähimpien esimiesten 

palautteesta. Tutkimuksessa henkilöstön kouluttamisen tehokkuudessa oli eroa siten, että 

EU:n alueella tehokkuus oli suurin ja muussa Euroopassa huonoin (36,9 % - 50,5 %). 
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Inhimillisen pääoman kehittäminen on seurausta henkilöstöjohtamisen resurssiajattelusta ja 

on siitä ehkä selkein ilmentymä. Inhimillistä pääomaa pyritään Cranet-tarkastelun 

perusteella nostamaan yrityksissä investoimalla työntekijöiden koulutukseen. Investoinnin 

suuruuksia suhteutettuna organisaation palkkamenoihin on esitetty taulukossa 18 ja 

tuloksista voidaan päätellä ainakin se, että yrityksissä halutaan kehittää inhimillistä 

pääomaa. Koulutuksen sisältöä ja painoalueita ei tutkittu, sillä ne vaihtelevat hyvin paljon 

riippuen esimerkiksi toimialasta. Toisaalta diplomityössä tutkittiin nimenomaan 

henkilöstöjohtamista, jonka kannalta oli tärkeä selvittää yleinen suuntaus panostetaanko 

inhimillisen pääoman kehitykseen. 

 

Henkilöstön resurssiajattelu viittaa strategiseen ajatteluun organisaatiossa, joten 

inhimillisen pääoman kehittäminen osoittaa organisaatioiden integroivan strategista 

henkilöstöjohtamista omaan liiketoiminnan strategiaansa. Cranet-tarkastelu osoittaa myös 

tässä osiossa, että henkilöstöjohtamista täytyy ajatella strategisena työkaluna, jolla voidaan 

vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn. Inhimillisen pääoman kehitys viittaa erittäin vahvasti 

kontekstuaalisen henkilöstöjohtamismallin suuntaan. Henkilöstön koulutus on seurausta 

muuttuvasta organisaation tarpeesta, sosioekonomisista tarpeista, regulatiivisista seikoista 

tai tuoteprosessin muuttuneista vaatimuksista. Toisaalta inhimillisen pääoman kehitys voi 

olla myös etukäteen tehty investointi, jolla halutaan nostaa yrityksen kilpailukyky 

seuraavalle tasolle; tai ainakin luoda sille valmius kun muu organisaatio seuraa perästä. 

Cranet-tarkastelun perusteella inhimillinen pääoma ja sen kehitys tuli huomioida yrityksen 

liiketoiminnassa jollain tasolla. 

 

Yleisesti inhimillisen pääoman kehittäminen ja henkilöstön motivointiin vaikuttavat tekijät 

ovat investointeja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tai ainakin monitasoisessa 

henkilöstöjohtamisessa ajatellaan näin. Kovan henkilöstöjohtamisen puoli näkee karkeasti 

kaikki henkilöstön suorituskyvyn huoltamiseksi tehtävät panostukset kustannuksina. 

Ajattelu lähentelee luvussa 2.4 esiteltyä transaktiokustannusteorian periaatetta. Cranet-

tarkastelun valossa myös tämä osio viittasi selvästi kontekstuaalisen sekä 

kontingenssimallin suuntaan. Vielä selvemmin oikeastaan kontekstuaaliseen malliin, 

johtuen monitasoisesta kausaalisesta vaikutussuhteesta henkilöstöjohtamisen sekä 

organisaation sisäisten tekijöiden ja sosioekonomisten muuttujien kanssa.  
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6.5 Palkkaus ja työsuhde-edut 
 
Palkkauksen osalta lähdetutkimuksessa oli kysytty kolmea tärkeää seikkaa: palkkalisien 

muodostumista, palkkauksen sitouttamista sekä palkkaneuvotteluiden käytäntöjä. 

Nykyaikana normaalin ansion lisät alkavat olla jo tarjolla monissa organisaatioissa, joten 

työntekijät osaavat jo olettaa niiden olevan perussaatavia. Organisaatiot, varsinkin 

startupit, voivat kilpailla samoista työntekijöistä, joten perusansion lisänä olevat etuudet ja 

sitouttamiskäytännöt voivat merkitä paljon organisaation kilpailukyvylle työmarkkinoilla 

(Cranet 2011, 66). Siksi asiaa on hyvä tutkia lähdemateriaalista. Ensimmäiseksi tutkittiin 

palkkalisien ja bonuksien sekä sitouttamisen käyttöä vastaajayrityksissä. Tutkimuksessa oli 

kysytty myös mille tasolle palkkalisät suuntautuvat eniten ja lähdemateriaalin perusteella 

johto ja asiantuntijat arvostivat ja saivat eniten palkkalisiä sekä bonuksia työstään. 

Taulukossa 19 on esitetty eri tulospalkkauksen ja palkkalisien käytäntöjä 

prosenttiosuuksina vastaajaorganisaatioista. 

 

Taulukko 19. Käytettyjen palkkalisien ja bonuksien muodostuminen. 

Lisä/Bonus % - organisaatioista 

Osakeomistus 23 

Optio 20 

Voitonjako 36 

Joustavat edut 31 

Tulospalkkaus 53 

Yksilön tavoitepalkkaus 59 

Tiimin tavoitepalkkaus 44 

 

Cranet-aineistosta haluttiin nostaa esille henkilöstön palkkauksesta lähinnä motivaatioon 

vaikuttavia tekijöitä. Palkkauksen voidaan katsoa edelleen olevan tärkein syy tehdä työtä. 

Tätä ei pidä sekoittaa motivaatioon, sillä työ voi tuntua myös pakolta hyvinkin helposti. 

Pakko toisaalta aina ei ole negatiivinen asia, vaan on suhteellista. Esimerkiksi 

yhteiskunnassa taloudellisesti selviämisen vuoksi työnteko on hiukan erilaista 

lähtökohdaltaan kuin yrityksen menestykseen sitoutetun työntekijän työnteko. 
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Motivaattorit ovat edellä vähän erilaiset. Cranet-tarkastelussa haluttiin löytää keinoja tehdä 

palkkauksesta ja palkitsemisesta työntekijän motivointiin positiivinen pakko. 

 

Taulukosta 19 huomataan että yleisimmät motivaatiopohjaiset palkkausmenetelmät ovat 

kaikki jollain tavalla kytköksissä yrityksen menestykseen. Menestys voi olla mitattu 

erilaisilla tasoilla, mutta tasoja ei Cranet-tutkimuksessa ollut eritelty. Yleisesti käytetty taso 

voi olla esimerkiksi taloudellinen menestys. Johtopäätöksenä tulospalkkauksen voidaan 

katsoa olevan strategisesti ajateltu henkilöstöresurssin toimenpide, jolla pyritään 

maksimoimaan henkilöstöstä irtisaatava työpanos. HR-teoriassa liikutaan jälleen hyvin 

lähellä resurssipohjaista teoriaa, josta johdateltuna strategisen integraation kautta on 

luontavaa edetä monitasoisiin HR-malleihin, kuten kontingenssiin ja kontekstuaaliseen 

malliin. 

 

Toisena tutkittiin palkkaneuvotteluiden astetta. Eli voidaanko palkkauksen tasosta 

neuvotella yksilötasolla, yrityksen tasolla vai maanlaajuisella tasolla. Taulukossa 20 on 

esitetty kolmen eri sopimistason yleisyys tutkimuksen vastaajaorganisaatioden 

keskuudessa. 

 

Taulukko 20. Palkasta sopimisen tasojen yleisyys. 

Yksilötaso Yritystaso Maan laajuinen sopiminen 

22 % 41 % 37 % 

 
Palkkauksesta sopimisen tasoja haluttiin tutkia siitä syystä, että nähtiin miten laajasti 

itseasiassa yksittäisessä organisaatiossa voidaan palkkausta käyttää strategisena 

motivaattorina. Eli suhtaudutaanko palkkaukseen yleisellä tasolla regulatiivisesta 

lähtökohdasta vai yksilöllisesti kilpailukyvyn maksimointi päällimmäisenä ajatuksena. 

Taulukon 20 tuloksista voidaan päätellä että globaalisti yritykset pyrkivät organisaation 

sisäiseen sopimiseen palkkauksessa, joka on toisaalta linjassa koko Cranet-tarkastelun 

kanssa. Yksilöllisempi palkkauksesta sopiminen mahdollistaa tarkemman 

henkilöstöjohtamistoimenpiteiden toteuttamisen ja työntekijän integroinnin osaksi 

organisaation suorituskykyä. Kun taas regulatiivinen eli tässä tapauksessa maanlaajuinen 

sopiminen johtaa helposti standardoituneeseen HR-strategiaan palkkauksen osalta. 
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6.6 Järjestäytyminen sekä tiedonkulku organisaatiossa 
 
Viimeinen lähdemateriaalista tutkittava kokonaisuus oli järjestäytymisen tasot, yleisyys ja 

muodot vastaajaorganisaatioissa. Tarkastelussa selvitettiin sekä työntekijäpuolen että 

työnantajapuolen aktiivisuus järjestäytymisessä. Yleisenä huomiona voidaan todeta, että 

vastaajamaissa oli selviä poikkeamia. Esimerkiksi entiset Neuvostoliiton maat edustavat 

ääripäätä, jossa työntekijöiden järjestestäytyminen on vähäistä eikä ammattiliitoilla ole 

läheskään niin paljoa valtaa kuin Skandinaviassa. Keskiarvon käyttö järjestäytymisen 

arvioinnissa kaikkien tutkimusalueiden osalta voisi vääristää tuloksia. Johtuen 

edelläolevasta tutkittiin työntekijöiden järjestäytymistä diplomityön kohdeyrityksen 

oletetussa toimintaympäristössä, eli Pohjoismaissa sekä Yhdysvalloissa. Taulukossa 21 on 

esitetty työntekijöiden järjestäytymisen aste Pohjoismaissa sekä Yhdysvalloissa. 

 

Taulukko 21. Työntekijöiden järjestäytyminen. 

% -työntekijöistä 

liitossa 
Suomi Ruotsi Norja Tanska Islanti Yhdysvallat 

0 0 % 0 % 4 % 0 % 0 % 55 % 

1-10 3 % 1 % 4 % 2 % 1 % 13 % 

11-25 4 % 5 % 3 % 4 % 1 % 7 % 

26-50 9 % 13 % 13 % 12 % 1 % 8 % 

51-75 24 % 25 % 23 % 24 % 10 % 8 % 

76-100 60 % 56 % 53 % 58 % 87 % 9 % 

Ei tietoa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

Työntekijöiden järjestäytymistä tutkittiin siitä syystä, että sillä katsottiin olevan ehkäpä 

konkreettisin sosioekonominen vaikutus henkilöstöjohtamisen strategiaan. 

Järjestäytyminen johtaa usein organisaation sisäisten kustannusten kasvuun 

transaktiokustannusteorian mukaisesti, koska organisaation sisäinen byrokratia kasvaa 

uusien välikäsien ottaessa haltuun henkilöstön tiedottamista ja tiedonkulkua 

(luottamusmiehet). Toisaalta työntekijöiden järjestäytyminen osaltaan helpottaa tilannetta, 

jossa organisaation ja työntekijän symbioosi järkkyy ja erimielisyyksiin tarvitaan 

ratkaisuja.  
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Helpotus ei ole sama asia kuin yksinkertaisuus yrityksen kannalta, pikemminkin 

päinvastoin, mutta tässä tilanteessa on henkilöstön järjestäytyminen ajateltava pakollisena 

eli regulatiivisena asiana, johon yritys ei voi vaikuttaa. Henkilöstöjohtamiselle 

työntekijöiden järjestäytyminen asettaa monia haasteita, sillä varsinkin yritysmaailmassa 

vanhanaikainen työmarkkinarakenne nähdään kehitystä jarruttavana seikkana. Asiaa ei 

tutkittu tarkemmin, mutta taulukosta 21 voidaan tehdä johtopäätös vertailtaessa tutkittuja 

maita. Yhdysvaltoja pidetään kapitalismin kehtona, vapaan markkinatalouden luvattuna 

maana, joten ei yllätä että työntekijöiden järjestäytyminen on vähäisintä tutkituista maista 

juuri tuolla. Pohjoismaat edustaa toista ääripäätä ja työntekijöiden järjestäytyminen on 

hyvin korkealla tasolla. Ajateltuna tulosta HR-mallien kannalta, korkean järjestäytymisen 

maissa joudutaan sosioekonomisiin tekijöihin kiinnittämään paljon enemmän huomiota 

organisaation henkilöstöjohtamisessa. Kun taas matalan järjestäytymisen maissa on yksi 

tekijä vähemmän kontrolloimassa organisaatiota sen ulkopuolelta. 

 

Toinen tutkittu seikka oli tutkia vastaajayritysten kuulumista työnantajajärjestöihin tai 

vastaaviin. Taulukossa 22 on esitetty työnantajien järjestäytyminen eli kuuluminen 

työnantajajärjestöön. 

 

Taulukko 22. Työnantajien järjestäytyminen. 

Ruotsi Suomi Norja Tanska Islanti Yhdysvallat 

99 % 81 % 73 % 72 % 71 % 25 % 

 

Työnantajien järjestäytyminen haluttiin selvittää vastapainona työntekijöiden vastaavalle. 

Joidenkin lähteiden mielestä asia tulisi nähdä yhteistyönä, mutta myös eriävät mielipiteet 

saavat paljon suosiota. Työnantajien järjestäytyminen noudattaa samaa linjaa 

työntekijöiden järjestäytymisen kanssa, eli samat maat omaavat korkean 

järjestäytyneisyyden ja Yhdysvallat matalan. Henkilöstöjohtamisen kannalta voidaan 

päätellä, että työnantajan on hyvä olla järjestäytynyt kaiken varalta, sillä työnantajan 

järjestäytyminen ei vaikuta käytännön tasolla jokapäiväiseen organisaation 

henkilöstöjohtamiseen. Mutta aiemmin mainitun symbioosin rikkoutuessa, on hyvä olla 

järjestäytynyt. 
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Organisaation kommunikointi 

 

Tutkimuksessa tutkittiin organisaation sisäistä tiedonkulkua ja kommunikoinnin sekä 

tiedotuksen muotoja. Lisäksi myös säännöllisten tulos-, strategia- sekä 

ajankohtaispalaverien yleisyyttä tutkittiin. Taulukossa 23 on esitetty organisaation 

kommunikoinnin menetelmiä ja niiden yleisyyttä. Kommunikoinnilla tarkoitetaan tässä 

tapauksessa ensisijaista ylhäältä alaspäin tulevaa tiedonkulkua. 

 

Taulukko 23. Kommunikoinnin menetelmät. 

Sähköinen tietojärjestelmä 73 % 

Suullinen kommunikointi 69 % 

Kirjallinen kommunikointi 68 % 

Tiimipalaverit 59 % 

Luottamusmiesten välityksellä 28 % 

 

Organisaation kommunikoinnin katsottiin olevan tärkeä seikka suunniteltaessa 

henkilöstöjohtamista kokonaisuutena. Siksi oli tarkoitus selvittää yleisin käytetty 

menetelmä organisaation sisäiseen kommunikointiin. Henkilöstöjohtamisen kannalta 

monitasoinen ja vuorovaikutteinen kommunikointi on selvästi pehmeän 

henkilöstöjohtamisen tunnusmerkit täyttävää HR-toimintaa. Kun taas enemmän 

tiedotuspohjainen ja standardoitu ilmoitusluontoinen kommunikointi on kovaa 

henkilöstöjohtamista ajateltaessa teoreettisesti. Cranet-tarkastelun tuloksena taulukosta 23 

selviää, että sähköinen tietojärjestelmä kommunkoinnin tarkoitukseen on yleisin käytetty 

menetelmä. Suullinen kommunikointi ja kirjallinen kommunikointi tulevat seuraavina. 

Vähän vähemmän käytetty tapa on tiimipalaverit. Henkilöstöjohtamisen mallien kautta 

ajateltuna tiimipalaverit sekä suullinen kommunikointi edustavat enemmän 

vuorovaikutteista ja keskustelevaa tiedon liikkumista, kun taas sähköiset järjestelmät sekä 

kirjallinen tiedotus ovat enemmän yksipuoleista standardoitua tiedotusta. Tuloksista 

voidaan myös päätellä, että yritykset haluavat hoitaa kommunikoinnin esimiesten ja 

alaisten kesken eivätkä sotkea mukaan henkilöstön edustajia. Oheinen on linjassa 

järjestäytymiskohdassa tehtyjen johtopäätösten sekä teoriapuolella 

transaktiokustannusteorian tunnuspiirteiden kanssa. HR-malleista voidaan unohtaa parhaat 
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käytännöt ajateltaessa organisaation kommunikointia ja ajatella monitasoisempaa mallia, 

jossa on ehkä enemmän liikkumatilaa myös kommunikoinnissa. Parhaat käytännöt – 

ajattelutapa edustaa tiedotusluontoista kommunikointia eikä niinkään 

vuorovaikutuspohjaista kollektiivista tiedonkulkua. 

 

Lisäksi tutkittiin johdon tiedotusta yrityksen liiketoimintastrategian osalta. Kyselyssä 

yritettiin selvittää, millä tasolla työntekijöiden ymmärrys on yrityksen strategiasta ja sen 

tavoitteista. Lisäksi yrityksen tuloksen tarkastelu oli osana kyselyä. Taulukossa 24 on 

esitetty eri tason henkilöstön strategiasta ja tuloksesta tiedottaminen. Prosenttiluku kertoo 

miten suuri osa tutkimuksen otannasta tiedottaa kustakin asiasta eri tason työntekijöitä. 

 

Taulukko 24. Strategiasta ja tuloksesta tiedottaminen. 

 Strategia 
Taloudellinen 

suorituskyky 
Organisaatiomuutoksista 

Johto 95 % 93 % 90 % 

Ylemmät 

toimihenkilöt 
70 % 69 % 78 % 

Alemmat 

toimihenkilöt 
58 % 58 % 77 % 

Työntekijät 42 % 42 % 60 % 

 
Henkilöstöjohtamisen mallien erottelussa ja tunnistamisessa yksi olennaisimpia seikkoja 

on henkilöstöjohtamisen vuorovaikutus yrityksen strategian kanssa. Tästä johtuen Cranet-

tarkastelussa tutkittiin henkilöstön tiedottamisen kattavuutta yrityksissä. Huomataan selvä 

linja, että mitä vastuullisemmassa asemassa työskentelee, sitä enemmän työntekijällä on 

tietoa organisaation operatiivisesta ja strategisesta tilanteesta. Tämä on hyvin selvästi 

henkilöstön resurssiajattelun tunnusmerkit täyttävää henkilöstöjohtamista. Korkeammassa 

asemassa työskentelevällä työntekijällä katsotaan olevan enemmän vaikutusta yrityksen 

kilpailukykyyn, joten silloin korkean tason ymmärrys organisaation toiminnasta on 

tärkeää. Kokonaisvaltainen henkilöstön ymmärrys organisaation toiminnasta ja tilanteesta 

kertoo pehmeästä henkilöstöjohtamisesta ja voidaan yhdistää monitasoisiin 

henkilöstöjohtamisen malleihin, eli kontingenssiin sekä kontekstuaaliseen malliin. 
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6.7 Yhteenveto henkilöstöjohtamisen tunnusmerkeistä 
 
Diplomityön lähdetutkimuksena käytettiin henkilöstöjohtamista globaalisti tutkivan 

Cranet-verkoston vuonna 2011 julkaisemaa kansainvälistä tutkimusta, jonka 

tutkimusraportista saatiin taulukoitua diplomityön tarpeisiin sopivaa tietoa. Yleisesti eri 

maiden ja tutkimusalueiden vastaukset noudattivat samaa linjaa, vaikka melko selviä 

poikkeuksiakin oli. Varsinkin itäisen Euroopan maiden vastaukset poikkesivat usein 

läntisen Euroopan vastauksista, mikä toisaalta kertoo omaa tarinaansa vastaajamaiden 

lainsäädännöstä sekä yrityskulttuurista. Tarkoituksena oli selvittää yleisimpiä ja 

käytetyimpiä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja strategisuuden asteita, joten absoluuttinen 

tilastollinen tarkkuus ei ollut tärkein prioriteetti. Katsottiin, että lähdetutkimus toimi 

suuntaa-antavana kokoelmana. 

 

Diplomityön kannalta olennaisinta oli selvittää ja identifioida henkilöstöjohtamisen 

toimenpiteitä, joilla on yhteys yrityksen taloudelliseen menestykseen. 

Henkilöstöjohtamisen taloudellista yhteyttä voidaan lähteä analysoimaan epäsuorien 

mittareiden kautta. Esimerkiksi henkilöstöjohtamisen tunnustaminen tärkeäksi strategiseksi 

osaksi yrityksen toimintaa, joka ilmenee taulukoista 6 ja 7. Lisäksi taulukosta 18 ilmenee, 

että organisaatiot investoivat varsin paljon henkilöstön koulutukseen, joka osaltaan kielii 

suorasta yhteydestä yrityksen taloudelliseen tuloksellisuuteen. Taulukoista 13 ja 14 

ilmenee, että organisaatiot investoivat varsinkin johtotason työntekijöiden rekrytointiin 

paljon, josta voidaan päätellä heillä olevan suurempi vastuu yrityksen taloudellisesta 

tuloksesta. Rekrytointi on yksi olennaisimmista aihesisällöistä henkilöstöjohtamisessa, 

joten organisaatioiden panostaminen asiaan kertoo yhteydestä taloudelliseen 

menestykseen. Organisaation taloudellisen tuloksellisuuden kannalta erittäin olennaista on 

henkilöstön motivaatio, mistä kertoo esimerkiksi taulukon 19 palkkauslisien sekä 

henkilöstön sitouttamisen yleisyys. Henkilöstön motivaatiota ei voi kuitenkaan aina ostaa 

pelkästään rahallisella kompensaatiolla, vaan työn luontaisedut sekä työolojen joustavuus 

voivat olla oiva motivaattori, kuten taulukon 16 luvuista voidaan päätellä. 
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Yleisenä johtopäätöksenä tutkimuksen tuloksista voisi todeta, että henkilöstöjohtamisella 

on ainakin jonkin asteinen yhteys organisaation taloudelliseen menestykseen, koska 

muutenhan henkilöstöjohtaminen ajateltaisiin pelkästään kustannuksena. Tutkimuksesta jäi 

päinvastainen käsitys, eli henkilöstöjohtaminen nähdään monesta sidosryhmästä 

riippuvaisena investointina, joka parantaa myös yrityksen taloudellista kilpailukykyä 

monella eri vaikutustasolla. Käsitys tukee hyvin vahvasti luvussa 3.4 esiteltyä 

kontekstuaalista henkilöstöjohtamisen selitysmallia, joka ollee ehkä parhaiten nykyajan 

henkilöstöjohtamisen toimintaympäristöä selittävä malli. Kontekstuaalisen mallin 

ulkoisista tekijöistä esimerkkinä taulukon 21 tuloksista huomataan, että työntekijöiden 

järjestäytyminen näyttelee hyvin suurta osaa, joten asian sivuuttaminen 

henkilöstöjohtamisessa ei tulisi kysymykseen. Lisäksi Cranet-tutkimuksesta selvisi, että 

henkilöstöjohtamisen kannalta tärkeät tiedot ovat ensikädessä johtoportaan käytettävissä ja 

tiedotuksen tarve harvenee mitä alemmas organisaatiossa mennään (taulukko 24).  

 

Tutkittaessa henkilöstöjohtamisen teorioita syntyi johtopäätös, että yritys voi soveltaa 

myös täysin erilaisiin henkilöstöjohtamisen teorioihin pohjautuvia malleja yhtä aikaa. 

Esimerkiksi rekrytoinnissa korkeamman aseman työntekijöiden valintamenettelyissä ja 

hakukanavissa käytettiin enemmän pehmeämpään henkilöstöjohtamismalliin viittavia 

keinoja, kuten yksilöllisiä testejä sekä ulkoistettuja hakumenettelyitä. Kun taas 

organisaation hierarkiassa alempana olevien työntekijöiden ja alempien toimihenkilöiden 

kohdalla   käytettiin   enemmän   standardoituja   ”massamenetelmiä”. Tämä osoittaa miten 

monitasoista itseasiassa henkilöstöjohtaminen käytännössä on, joten tieteelliset 

erimielisyydet teoriatasolla vaikuttavat oikeutetuilta. Henkilöstöjohtamisen laaja-alaisuus 

ja teorioiden sekä mallien yhteensovittaminen täytyi huomioida jollain tasolla 

hahmoteltaessa  kohdeyrityksen henkilöstöjohtamista. 
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7  KOHDEYRITYKSEN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN STRATEGIA 
 
Tässä luvussa valitaan teorian ja tutkimustulosten valossa henkilöstöjohtamisen malli 

kohdeyritykselle. Diplomityön tavoitteena oli valita henkilöstöjohtamisen malli 

kohdeyritykselle. Tavoitteen toteuttamiseksi esiteltiin teoriapohja erilaisille 

henkilöstöjohtamisen malleille sekä tutkittiin henkilöstöjohtamisen tunnuspiirteitä sekä 

yleisimpiä käytäntöjä Cranet-verkoston kansainvälisestä tutkimusraportista.  

 

Yrityksen visio on olla johtava älypuhelinsovellus omassa genressään. 

Henkilöstöjohtamiselle on oltava myös visio, jotta strategia voidaan laatia tuohon 

tavoitteeseen pääsemiseksi. Kohdeyrityksen visio henkilöstöjohtamisen osalta on olla 

haluttavin ohjelmistotalo. Tältä pohjalta voitiin lähteä hahmottelemaan 

henkilöstöjohtamisen yleistä strategiaa kohdeyritykselle halutuilla tasoilla. Aineiston sekä 

teorian diversiteetin ja tulosten käytettävyyden vuoksi henkilöstöjohtamisen strategia 

laaditaan sisältämään luvun 1.2 tavoitteissa määritetyt kohdat: 

 

- Henkilöstöjohtamisen strateginen integraatio 

- Rekrytoinnin strategia 

- Motivoinnin työkalut 

 

Edellä mainitut kolme aihealuetta ovat yleisimpiä vaikutustasoja, joihin 

henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa (kts. kuva 1). Kukin taso sisältää omia 

aihekokonaisuuksiaan, joita on tarkasteltu luvussa 6. 

 

7.1 Henkilöstöjohtamisen strateginen integraatio 
 

Ensimmäisenä hahmotellaan kohdeyrityksen näkökulmasta henkilöstöjohtamisen 

strateginen integraatio, jolla tarkoitetaan henkilöstöjohtamisen sisällytystä liiketoiminnan 

strategiaan. Kappaleessa keskitytään strategian tason linjavetoihin, kun seuraavissa 

kappaleissa keskitytään aavistuksen enemmän toimintatapojen ehdottamiseen.  
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Kohdeyritys on mobiilialan startup, joka pyrkii liiketoimintamallinaan soveltamaan 

luvussa 4.3 esiteltyä lean startup-mallia sekä luvussa 4.4 esiteltyä kollaboratiivisen kasvun 

mallia. Kohdeyrityksen liiketoiminnan strategia pyrkii noudattamaan lean-ajattelulle 

tyypillisiä piirteitä, eli saamaan tuotteelle mahdollisimman nopeasti asiakaskontaktin sekä -

palautetta, jotta tuotetta voidaan kehittää vaiheittain. Tuotetta ei yritetä tehdä kerralla 

valmiiksi, joten organisaation vaatimukset kevenevät myös; samoin henkilöstöjohtamisen 

haasteet. 

 

Henkilöstöjohtamisen strategia otetaan osaksi kohdeyrityksen liiketoiminnan strategiaa 

alusta asti, joka on yleisin integraation ajankohta luvun 7.1 taulukossa 5 esitellyn 

mukaisesti. Tarkemmin ajateltuna lean – startupilla ei välttämättä ole suoranaista 

liiketoiminnan strategiaa, vaan pikemminkin liiketoimintamalli, jonka yhtenä osatekijänä 

on henkilöstön ajattelu resurssina (kts. liiketoimintakanvaasi, kuva 11). Edellä olevan 

johdosta kohdeyritykselle kehitellään henkilöstöjohtamisen toimintamallia eikä niinkään 

tarkkaa strategiaa. Resurssiajattelu on hyvin lähellä henkilöstöjohtamisen resurssipohjaista 

strategiaa. Joten ajateltuna liiketoimintakanvaasin kautta henkilöstöjohtaminen 

sisällytetään yhdeksi osatekijäksi liiketoimintamallia ja kaikki HRM-käytännöt sekä 

toimenpiteet ovat jotain, jolla luodaan arvoa yritykselle. Liiketoimintakanvaasiajattelun 

mukaan arvoa luotaessa syntyy kustannuksia, mutta henkilöstöjohtaminen nähdään 

nykyaikaisen ajattelun mukaan investointina. Resurssiajattelu kohdeyrityksen tapauksessa 

noudattaa hyvin pitkälti luvussa 2.6 esiteltyä Storeyn pehmeää henkilöstöjohtamista. 

Toinen ääripää, kova henkilöstöjohtaminen, voisi olla houkutteleva vaihtoehto varsinkin 

startupille mahdollisesti kevyemmän kustannusrakenteen johdosta. Yritys ei tässä 

suuntauksessa panostaisi henkilöstön kehittämiseen ja henkilöstö palkataan täyttämään 

tietty tehtävä strategian saavuttamiseksi (taulukko 1). Kohdeyritykselle ehdotetaan 

diplomityössä pehmeän henkilostöjohtamisen tunnuspiirteet täyttävää johtamistyyliä. 

Luvussa 3 esitellyistä henkilöstöjohtamisen yleisistä malleista kohdeyritykselle ehdotetaan 

kontekstuaalisen henkilöstöjohtamismallin käyttöä, johtuen yrityksen nuoresta iästä, 

kasvustrategiasta sekä toimialasta. Toimiala asettaa henkilöstöjohtamisen kannalta 

haasteita työpaikan houkuttelevuutena työnhakijoiden silmissä, mutta asia käsitellään 

tarkemmin kappaleessa 7.2 rekrytointi. 
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Strateginen integraatio tarkoittaa osaltaan henkilöstöjohtamisen roolia yrityksessä. Koska 

kohdeyritykselle ehdotetaan pehmeän puolen kontekstuaalisen johtamismallin seuraamista, 

henkilöstöjohtamisella on suuri rooli yrityksen kilpailukyvyn takana. Kovan puolen 

henkilöstöjohtamisella on tietenkin myös suuri rooli, mutta pehmeä HRM asettaa 

teorioiden mukaan enemmän haasteita rekrytoinnille sekä työvoiman suorituskyvyn 

hallitsemista kokonaisuutena.  

 

Diplomityö toteutettiin samaan aikaan, kun yritys käynnistää varsinaista toimintaansa sekä 

tuotekehitystään, joten organisaation johtamisen suunnan päättäminen eri tasoilla on 

ensiarvoisen tärkeää. Yritykselle ehdotetaan nimitettäväksi henkilöstöjohtamisesta 

vastaava henkilö, jonka olisi hyvä olla myös johtoryhmässä tai hallituksessa. 

Voimaporkkanan alkuvaiheissa tuota roolia tulee hoitamaan toimitusjohtaja. HRM-

vastaavan tehtäviin kuuluu huolehtia myöhemmin strategiassa esille tulevat 

henkilöstöjohtamisen käytäntöjen toteuttaminen. Lisäksi ehkä tärkeimpiä seikkoja 

henkilöstöjohtamisen mallissa on ajatella asioita eteenpäin ja varautua tulevaan. Startup-

vaiheen yrityksessä se ei ole aina mahdollista, strategiaan voidaan ehdottaa tavoitteita ja 

haluttuja kehityssuuntia. 

 

Diplomityössä ei perehdytä miten kohdeyritystä tulisi johtaa, vaan antaa tarvittavaa tietoa 

yleisistä toimintatavoista henkilöstöjohtamisen alalla. Aiemmin mainittu pehmeä 

henkilöstöjohtaminen korostaa henkilöstökeskeistä johtamista. Muttei sitä saa sekoittaa 

täysin vailla hierarkiaa olevaan organisaation, jossa päätöksenteko ja toimenpiteiden 

toteuttaminen on hidasta ja vaivalloista. Diplomityössä ei ehdoteta edellä olevaa eikä 

täysin autoritääristä Management by Perkele – tyyliä, vaan kultaista keskitietä. Ottaen 

huomioon kohdeyrityksen toimialan ja tavoitellun kasvumallin, tulee yrityksessä olla siis 

selvä henkilöstöjohtamistyyli, joka on osa liiketoimintamallia henkilöstön resurssiajattelun 

kautta sekä kykenee tukemaan startupin kollaboratiivistä kasvumallia. Päätöksenteon 

jämäkkyyttä ja organisaation henkilöstöjohtamisen selkeyttä tavoitellaan 

henkilöstöjohtamisesta päättävän vastuuhenkilön nimeämisellä. Lisäksi värikäs ja tarpeen 

tullen asioiden erittäin suora esittäminen voi olla osa myös nykyaikaista 

organisaatiokulttuuria.  
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Lean startup – ajattelua voisi kuvata yrityksen ja oppimisen kautta tapahtuvaksi yrityksen 

strategiaksi. Samaa toimintamallia voi soveltaa myös henkilöstöjohtamisessa, kuten 

kappaleen 3.4 kontekstuaalinen malli osaltaan selittää. Mallin mukaisessa 

henkilöstöjohtamisessa tunnustetaan myös organisaation ulkoiset tekijät ja ollaan 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa aktiivisesti. Kohdeyrityksessä edellä oleva voisi 

tarkoittaa esimerkiksi ensimmäisen lanseerauksen pilottituotteesta saatavan 

asiakasresponssin hyödyntämistä myös henkilöstöjohtamisessa. Lean-ajattelun mukaan 

asiakasresponssista saadaan selvillä mikä tuotteessa on vajavaista tai kaipaa parannusta. 

Parannuskohteet voidaan siten identifioida selvästi johonkin tiettyyn kohtaan 

organisaatiossa, koodaus, graafinen suunnittelu, markkinointi, jakelu, PR-toiminta. 

Asiakasresponssin johdosta voidaan siis muuttaa henkilöstön tiedonkulkua, nimetä uusia 

vastuuhenkilöitä, hakea responssissa kaivatunlaista erilaista näkemystä tuotteen 

kehitykseen. Tuotekehityksessä henkilöstöjohtamisen toimintamalliksi voidaan ottaa 

vaikutteita luvussa kappaleessa 3.3 esitellystä High Performance Work Systemistä, joka 

sopisi hyvin avoimeen ja vuorovaikutukseen perustuvaan tuotekehitykseen. 

Kohdeyritykselle ehdotetaan selvitettävän tulevaisuudessa parhaimmat organisaatioon 

sopivat käytännöt, joista voidaan muodostaa oma kokonaisuus kullekkin tuotekehityksen 

alueelle.  

 

Täytyy muistaa että diplomityön strategia lähtee ajatuksesta, jossa yritys on olemassa 

tavoitellakseen visiotaan ja henkilöstöjohtamisen on oltava tukemassa tuota tavoitetta. 

Cranet-aineiston tutkimisen seurauksena kohdeyritykselle ehdotetaan otettavaksi käyttöön 

sähköinen tietojärjestelmä, ainakin jossain muodossa. Se voisi olla esimerkiksi 

työntekijöiden synkronoitu sähköinen ilmoitustaulu, projektien aikataulusuunnitelma, 

erilaiset sähköiset checklistit. Lisäksi ehdotetaan perinteisiä palaverien käyttöä. Taulukosta 

24 huomataan että yleisimpiä kommunikoinnin keinoja ovat sähköinen tietojärjestelmä 

sekä suullinen kommukointi. Henkilöstöjohtaminen lean-ajatteluun pyrkivässä startupissa 

on hyvin henkilökohtaista vuorovaikutusta johdon ja henkilöstön kesken, joten perinteistä 

suullista kommunikointia ei voi unohtaa. Lisäksi kohdeyritykselle esitetään ainakin 

startup-vaiheessa erittäin avointa henkilöstön tiedottamista. Yritys ei voi ottaa mahdollista 

kustannusriskiä   panttaamalla   tietoa   ”need   to   know”-perusteisella tiedottamisella (Kova 

HRM, taulukko 1). Jos ja kun organisaatioon saadaan otettua sisään sopivat ja 
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potentiaaliset työntekijät, ei henkilöstöresurssia voida heittää hukkaan panttaamalla tietoa 

estäen samalla mahdollinen kollektiivinen kehitys. Tästä syystä yritykselle ei suositeta 

henkilöstöjohtamisen toimintojen sekä ohjelmistojen ulkoistamista. Taulukossa 12 on 

esitetty että omissa käsissä oleva henkilöstöjohtaminen on edelleen yleisin toimintatapa, 

Cranet-tutkimuksen perusteella. 

 

Kohdeyrityksen henkilöstöjohtamiseen ehdotetaan kuuntelevaa ja vuorovaikutukseen 

perustuvaa otetta. Organisaation ulkoiset tekijät vaikuttavat mallin mukaan hyvin paljon 

henkilöstöjohtamiseen monella tasolla. Kontekstuaalisen henkilöstöjohtamisen yhtenä 

osatekijänä ovat organisaation ulkoiset tekijät. Taulukossa 22 on esitetty työntekijöiden 

järjestäytymisasteiden otoskeskiarvot oletetuilla markkina-alueilla. Taulukon perusteella 

huomataan, että ulkoiset tekijät ovat erittäin suuret varsinkin muissa Pohjoismaissa, kun 

taas tältä kantilta tavoitemarkkinana Yhdysvallat olisi henkilöstöjohtamisen kannalta 

yksinkertaisempi.  

 

Kohdeyritys pyrkii laajentumaan Yhdysvaltoihin mahdollisimman pian, mutta 

todennäköisesti tuotteen pilotointi sekä ensimmäinen asiakasresponssi saadaan Suomesta ja 

työ tullaan tekemään Suomessa. Henkilöstöjohtamisen kannalta tämä tarkoittaa, että 

ulkoisia tekijöitä ovat työntekijöiden järjestäytyminen sekä vallitseva työlainsäädäntö, 

jotka täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa tuotekehitystä. Yrittäjien tekemään työhön 

ulkoiset tekijät eivät vaikuta, mutta ostettuun työhön kyllä. Asiahan kulkee läheisessä 

vuorovaikutuksessa henkilöstön motivaation kanssa. Oletusarvona on, että jos henkilöstö 

on oikein johdettua ja oikein motivoitua, niin haasteita edellä esitettyjen organisaation 

ulkoisten tekijöiden kanssa ei tule.  

  

7.2 Rekrytoinnin strategia 
 

Henkilöstöjohdosta vastaava kantaa päävastuun alkuvaiheen rekrytoinneista. Startup-

vaiheessa rekrytoinnista vastaa toimitusjohtaja, mutta myöhemmin yrityksen kasvaessa 

siirtyy rekrytointivastuu myös porrasta alemmaksi. Taulukossa 9 esitetyn mukaan yhteistyö 

on yleisin toimintatapa rekrytointivastuun jakamisessa. Henkilöstövastaava eli 

toimitusjohtaja on startup-vaiheessa myös henkilöstön koulutusvastaava. Taulukossa 10 
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esitetty koulutus- ja kehitysvastuu on samassa linjassa rekrytointivastuun kanssa, eli jaettu 

vastuu HR-vastaavan ja osastojohdon kanssa on yleisin toimintamalli.  

 

Cranet-aineistosta tutkittiin käytetyimpiä rekrytoinnin kanavia siten, että työntekijöiden 

asema erottui tuloksista. Tarkastelussa huomattiin, että mitä korkeammassa ja 

vastuullisemmassa asemassa olevaan työpaikkaan haetaan henkilöä, sen kallimpia 

rekrytointimenetelmiä käytetään. Taulukossa 13 on esitettynä rekrytoinnin kanavat, josta 

päätelmä tehtiin. Esimerkkinä johtajien ja ylempien toimihenkilöiden rekrytoinnissa 

käytetään ulkopuolista rekrytointitoimistoa  huomattavasti useammin, kuin työntekijän ja 

alemman toimihenkilön rekrytoinnissa. Asia on pääteltävissä, että rekrytoinnin riski kasvaa 

työtehtävän vastuullisuuden kautta ja epäonnistunut rekrytointi aiheuttaa suurempaa 

vahinkoa. Siksi rekrytointi on tarkempaa ja perusteellisempaa kuin pienemmän vastuun 

henkilöillä. Lisäksi rekrytointitoimiston käyttö rekrytoinnissa voi auttaa profiloimaan 

työntekijästä paremman käsityksen kuin esimerkiksi pelkkä hakemusrekrytointi. Toisaalta 

täytyy muistaa kohdeyrityksen aloitusvaiheen tilanne ja yrityksen henkilöstöjohtamista 

ohjaava pehmeä suuntaus. Edellä olevasta johtuen kohdeyritykselle ehdotetaan 

rekrytoinnissa käytettäväksi yrityksen WWW-sivujen tiedoitusta, erilaisia 

työnhakuportaaleja sekä henkilökohtaista kontaktointia.  

 

Kohdeyrityksen rekrytointia voisi käyttää keinona parantaa yrityksen houkuttavuutta ja 

haluttavuutta työnhakijoiden keskuudessa luomalla rekrytoinnissa mielikuvaa hakijoille 

mahdollisuutena olla mukana tekemässä uutta Facebookia, uutta Whatsappia, uutta 

BakaBakaa. Lisäksi myöhemmin voimakkaassa kasvuvaiheessa kohdeyritys voisi hoitaa 

rekrytoinnin valintamenettelyään vähän epäsovinnaiseen tyyliin, perinteisen 

työhaastattelun sijasta. Rekrytointi tapahtuu perustuen henkilön ominaisuuksiin 

kokonaisvaltaisesti; ei pelkästään CV:ssä näkyvään koulutus- ja osaamisluetteloon. 

Työntekijä palkataan osaksi organisaatiota, eikä vain tekemään jokin tietty hänelle 

osoitettu rajattu työtehtävä. Edellä mainitun kaltaista rekrytointitapaa käyttää muun muassa 

Google, joka asettaa työpaikan hakijat ratkaisemaan esimerkiksi jonkin työhön 

liittymättömän ongelman jossa ilmenee hakijasta paljon enemmän kuin pelkästä 

hakemuksesta. Toisaalta tässäkin on syytä harkita kompromissia, sillä startup-vaiheen 

yrityksellä ei alkuun ole varaa sijoittaa henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen, vaan 
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tietty perustaso on oltava heti rekrytoitaessa, mutta samalla myös henkilön on sovittava 

saumattomasti persoonansa osalta organisaatioon. Tai vähintään oltava hyvin 

sopeutuvainen ja avoin uusille suuntauksille.  

 

Taulukossa 14 on Cranet-tarkastelun tuloksia rekrytoinnin valintamenettelyistä. 

Samansuuntainen johtopäätös syntyy kuin edellä käsitellyssä rekrytointikanavien 

seurauksena. Mitä vastuullisempi ja korkeamalla organisaatiossa oleva työtehtävä, sitä 

enemmän yritykset ovat valmiita sijoittamaan hakijan arviointiin. Esimerkiksi johtajien ja 

ylempien toimihenkilöiden kohdalla käytettiin useammin psykometrisiä testejä sekä 

erillisiä rekrytointiyrityksiä. Molemmat ovat usein ulkopuolisen palveluntarjoajan 

tarjoamia palveluita, joten ovat siten myös rahallinen investointi. Toisaalta 

mielenkiintoinen seikka ilmeni, sillä myös ryhmähaastatteluita käytetään useammin 

vastuullisiin asemiin hakevien valinnassa. Syyn voisi päätellä olevan kyky suoriutua ja 

ratkaista ongelmia sosiaalisen paineen alaisuudessa, toisin sanoen paineensietokyvyn 

testausta. Ryhmähaastateluiden käyttö jossain rekrytointiprosessin vaiheessa voisi olla 

kohdeyritykselle varteenotettava vaihtoehto ottaen huomioon pehmeän 

henkilöstöjohtamisen tyylisen rekrytoinnin. Persoonaltaan avoimet, positiiviset ja sopivat 

henkilöt erottuisivat mahdollisesti ryhmähaastattelussa. Kohdeyritykselle ehdotetaan 

rekrytoinnin yleiseksi valintamenettelyksi haastattelua ja ryhmähaastattelua alkuvaiheessa. 

Kuitenkin ensimmäisiä yritykseen rekrytoitavia ovat suorittavan työn tekijät eli 

ohjelmoijat, graafikot sekä kirjanpitäjä/controller. Ohjelmoijien ja graafikoiden työpanos 

on hyvin paljon riippuvainen ammattitaidosta, joten pääpaino rekrytoinnin 

valintamenettelyssä on referenssien tutkimisella. Toki henkilöiden pitää sopia 

persoonaltaan organisaatioon, mutta startup-vaiheessa pääpaino on sillä, että palkattavat 

työntekijät ovat erittäin laadukkaita osaamiseltaan. Myöhemmässä kasvun vaiheessa 

mukaan suositellaan otettavaksi ulkopuolinen palveluntarjoaja tuomaan mukaan 

psykologinen testaus niin henkilön persoonan osalta kuin henkisen suorituskyvyn osalta. 

Startup ei pysty kilpailemaan rahallisesti henkilöstön etujen kanssa vaan houkuttelevuus 

työnantajana täytyy luoda muuta kautta. Siksi alkuvaiheen rekrytoinnissa kohderitykselle 

ehdotetaan henkilökohtaista ja avointa haastattelutilanetta, jossa halutaan luoda 

positiivinen mielikuva hakijalle. Täytyy muistaa, että usein työntekijät valitsevat 

mobiilialan startupit, ei toisinpäin. 
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7.3 Henkilöstön motivointi 
 

Kohdeyritys haluaa luoda organisaatioon yrityskulttuurin, joka on avoin ja perustuu 

kollaboratiiviseen vuorovaikutukseen. Organisatoriset erot kaventuvat eikä yrityksessä 

vallitse vanhanaikainen hierarkiaan perustuva yrityskulttuuri. Organisaation sisälle 

halutaan luoda yhteinen yrityskulttuuri, joka on kaikkien liiketoimintamallin osasten 

yhteistulos. Tarkemmin esitettynä yritys ei tule olemaan ilman hierarkiaa, vaan perinteisen 

kaltainen ero johdon ja työntekijöiden välillä säilyy, mutta johtaminen ei perustu 

käskemiseen vaan koko henkilöstön kokonaisvaltaiseen tilanteen ymmärtämiseen. 

Henkilöstö   sisällytetään   osaksi   ”luomaan   jotain   suurta”   eikä   vain   täyttämään   oma  

työsopimuksessa lukeva työtehtävämäärittely.  

 

Motivaatiota halutaan pitää yllä avoimella yrityskulttuurilla, jossa työntekijätkin ovat 

perillä yrityksen strategisista tavoitteista sekä kokonaiskuvasta. Taulukossa 25 on esitetty 

että mitä alemmas organisaatiossa mennään, sen vähemmäksi tiedoitus strategiasta, 

taloudellisesta suorituskyvystä sekä organisaatiomuutoksista muuttuu. Mutta, jotta 

yrityksessä voi aidosti vallita avoin yrityskulttuuri ja kollektiivinen eteenpäin pyrkimisen 

henki, kohdeyrityksessä tiedonkulku on laajempaa. Työntekijän on saatava tarpeeksi tietoa 

organisaation sisällä, jotta hän kykenee muodostamaan kokonaiskuvan. Ei pidä ajatella tätä 

liian ääripäänä. Henkilöstöjohtamisen strategian osana kohdeyritykselle ehdotetaan 

kuitenkin koko henkilöstön tiedottamista yrityksen visiosta, strategiasta sekä 

taloudellisesta suorituskyvystä.  

 

Startupin tulee luoda motivaatio alkuvaiheessa jotenkin muuten kuin luottamalla 

rahalliseen korvaukseen. Rahallisessa palkitsemisessa ei kyetä kilpailemaan suurempien 

yritysten kanssa, mutta henkinen sitouttaminen voidaan toteuttaa muuten. 

Kohdeyrityksessä henkilöstö otetaan mukaan suureen ja tavoitteelliseen projektiin, jossa on 

mahdollisuus kirjoittaa nimensä alan historiaan. Edellä oleva ajatus on motivoinnin visio, 

joka tulisi saada siirrettyä työntekijöiden ajatuksiin. Aidosti omaksuttuaan ajatuksen, 

työmotivaation saavuttaminen on huomattavasti helpompaa. Toisaalta motivaation visiota 

ei todennäköisesti saa ajettua sisään heti startupin alkuvaiheessa, vaan jotain perinteistä 

näyttöä organisaation toimivuudesta on oltava henkilöstön luottamuksen saamiseksi. 
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Taulukossa 20 on esitetty erilaisia palkitsemisen keinoja, joita kohdeyrityksessä voidaan 

harkita. Suosituimmat muodot ovat erilaiset tulospalkkaukset. Tulospalkkaus on jo 

jonkinasteinen sitouttaminen organisaatioon ja sen menestykseen henkilökohtaisella 

tasolla, muttei vielä niin syvä kuin osakeomistus. Tulospalkkaus siirtää yrittäjävastuuta 

työntekijälle ja se aiheuttaa haasteita rekrytoinnille. Toisaalta koko startupin 

liiketoimintamallin tavoittelu perustuu yhteen hiileen puhaltamiselle sekä yhteistyön 

voimaan. Osakeomistuksen kautta palkkaus sekä sitouttaminen tulee kohdeyrityksen 

tapauksessa kysymykseen kollaboratiivisen kasvumallin kautta. Avainhenkilö voidaan 

ottaa osakkaaksi, mutta täytyy muistaa että osakkeet ovat kallein omaisuus mitä 

liiketoimintamalliin luottavalla startupilla on. Tässä vaiheessa henkilön työmotivaatio on jo 

itseisarvo kun harkitaan osakkuutta.  

 

Kasvuvaiheessa kohdeyrityksen henkilöstöjohtamismallissa työmotivaatiota luodaan 

joustavilla työoloilla. Taulukossa 17 on esitetty käytetyimpiä joustavien työolojen 

käytäntöjä. Perustuen taulukkoon sekä yleiseen kohdeyrityksen johtamisen strategiaan, 

ehdotetaan käytettäväksi joustavaa työaikaa. Työaikaseuranta sekä tarkat työajat ovat 

toissijaisia seikkoja. Työn laatu sekä selkeät määräaikojen toteutuminen ovat sen sijaan 

tärkeämpiä. Yritys panostaa avoimeen johtamiskulttuuriin, joka otetaan huomioon 

painavasti myös rekrytoinnissa, joten myös motivoinnissa on noudatettava samaa 

strategiaa. Kohdeyrityksessä työntekijän täytyy olla vastuuntuntoinen, mutta vastineeksi 

hän saa vapauden toteuttaa hänelle asetetut henkilökohtaiset tavoitteet parhaaksi 

katsomallaan tavalla; sama missä työn tekee, kunhan työ tulee tehdyksi. Edellä mainittu 

asettaa haasteita johdolle, sillä työntekijöiden hallinta ei voi nojata tarkkaan ja 

intensiiviseen seurantaan, joka voisi tuhota henkilöstön luottamuksen sekä motivaation. 

 

Motivaation kautta pidetään yllä myös henkilöstön suorituskykyä. Toinen työkalu, jolla 

voidaan rytmittää työntekoa ja sijoittaa tulevaan, on henkilöstön kouluttaminen. 

Henkilöstöjohtamisen teorioissa sekä malleissa, henkilöstön koulutukselle annetaan 

vaihtelevasti painoarvoa. Perinteisen resurssipohjaisen teorian mukaan henkilöstön 

koulutus nostaa inhimillistä pääomaa, joten sitä kautta saadaan organisaatiolle lisää 

kilpailukykyä. Kohdeyritykselle ehdotetaan panostamista henkilöstön koulutukseen 

voimakkaan kasvun vaiheessa, ei siis ihan startup-vaiheessa. Rahalliset resurssit tulee 
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priorisoida tuotekehitykseen ja markkinoille pääsyyn, jotta edes päästään voimakkaan 

kasvun vaiheeseen. Cranet-tarkastelusta ilmeni myös, että koulutus on aktiivisempaa 

johtotason työntekijöillä sekä ylemmillä toimihenkilöillä. Eli vastuullisten asemien 

henkilöstöresursseihin panostetaan enemmän. Taulukossa 19 olevien otoskeskiarvojen 

perusteella globaalisti yritykset sijoittavat noin 5% palkkamenoistaan henkilöstön 

koulutukseen, joten kohdeyrityksen suositellaan pyrkivän vähintään samaan 

tulevaisuudessa. 

 

Yksi olennainen negatiivinen vaikutus henkilöstön motivaatioon on tilanne, jossa 

organisaation henkilöstöä joudutaan vähentämään. Taulukossa 15 on esitetty yleisimpiä 

henkilöstön vähentämisen menetelmiä Cranet-tutkimuksessa. Yleisimmäksi nousee 

ennaltaehkäisevä keino eli rekrytointikielto, työntekijän uudelleensijoitus sekä perinteinen 

irtisanominen. Kohdeyritykselle ehdotetaan ennaltaehkäisevää keinoa eli rekrytointikieltoa, 

joka luo henkilöstöjohtamisen teorioista johdateltuna kaikkein vähiten epävarmuutta sekä 

motivaation laskua organisaatiossa. Kohdeyrityksen on hyvä säilyä mahdollisimman 

houkuttelevana työnantajana. Arkaluontoiset asiat on syytä hoitaa ennaltaehkäisevästi niin 

henkilöstön motivaation, työilmapiirin ja työtehokkuuden ylläpitämiseksi.  
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8 POHDINTA JA TULEVAISUUS  
 

Tässä luvussa pohditaan strategian käytettävyyttä kohdeyrityksessä sekä esitetään 

diplomityön varrella esille tulleita jatkotutkimuksen mahdollisuuksia ja 

parannusehdotuksia. Diplomityössä kehitellylle henkilöstöjohtamisen mallille asetettiin 

rajaukset kappaleessa 1.2, jotta voitiin keskittyä olennaisimpiin asioihin laajalla, yleisellä 

tasolla. Tämä oli tietoinen ratkaisu, joka jättää jatkotutkimiselle monia mahdollisuuksia. 

Edellisessä luvussa hahmoteltua kohdeyrityksen henkilöstöjohtamisen mallia voidaan 

soveltaa sellaisenaan yleisen tason strategisena työkaluna. Kohdeyritykselle suositellaan 

sopivien henkilöstöjohtamisen käytäntöjen selvittämistä ja integroimista diplomityössä 

kehitettyyn malliin. 

 

Hahmoteltu henkilöstöjohtamisen malli on sekoitus eri teorioiden ominaisuuksia ja 

kokonaisuus on nivottu yhteen kontekstuaalisen mallin tunnusmerkkien mukaan. 

Kohdeyrityksen malli on hyvin joustava ja vuorovaikutukseen perustuva, joten sen 

soveltuvuus mobiilialan lean-ajattelua noudattavaan startup-yrityksen käyttöön on 

teoriataustaa vasten ajatellen hyvä. Mutta soveltuvuus on todennettava mallin 

implementoinnin jälkeen, eli käytännössä siitä hetkestä eteenpäin kun yritykseen palkataan 

ensimmäiset työntekijät.  

 

Kohdeyrityksen malli on kehitetty vastaamaan yrityksen toiminnan alkuvaiheen tarpeita, 

mutta työssä on myös esitetty näkemyksiä tulevaisuuden mukana tuleville haasteille. 

Yleislinjauksena malli perustuu oletukselle, että alkuvaiheen henkilöstöjohtamisen vastuu 

on kohdeyrityksen toimitusjohtajalla ja pysyy hänellä kunnes organisaatio alkaa kasvaa 

voimakkaasti. Alkuvaiheessa HRM ei vie liikaa toimitusjohtajan resursseja ja hän kykenee 

hoitamaan tarvittavat tehtävät, mutta kasvun myötä myös vaatimukset kasvavat. Samalla 

kuvaan astuu myös henkilöstöjohtamisen käytäntöjen suuri määrä, joka vaatii osaltaan 

jaettua vastuuta esimerkiksi osastojohdon ja HRM-vastaavan välisesti. Tässä vaiheessa 

olisi hyvä tutkia diplomityössä kehitetyn mallin toimivuutta mittaamalla työntekijöiden 

motivaatiota, suorituskykyä, organisaation tuottavuuden vaihtelua sekä taloudellista 

kehitystä. Tutkimus olisi hyvä suorittaa auditointiperiaatteella organisaation ulkopuolisen 
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tahon toimesta objektiivisen tuloksen saamiseksi. Mittauksia on toki pitänyt tehdä jo 

aiemmin, jotta ollaan saatu referenssi johon verrata auditointia. 

Mielestäni diplomityön malli tarvitsee täsmennystä käytettävien käytäntöjen osalta, jotta 

sitä voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tieteellisessä kentässä on suuri 

määrä tutkimuksia erilaisten henkilöstöjohtamisen käytäntöjen vaikutuksista 

minkäkinlaisen organisaation johtamiseen, joten diplomityötä syventävälle 

jatkotutkimukselle on oivat mahdollisuudet. Käytännön taso kuitenkin tietoisesti rajattiin 

diplomityön ulkopuolelle, joten tulevaisuudessa yrityksessä voidaan istuttaa hyväksi 

todettuja käytäntöjä diplomityön malliin.  

 

Diplomityön kirjoittaminen oli osaksi kirjoittajan yksi etappi matkalla kohti startup-

yrityksen toimitusjohtajan tehtäviä. Operatiivisen johdon tulee hallita yritys kauttaaltaan, 

joten henkilöstöjohtamisen strateginen ajattelu on yksi olennaisimmista tehtävistä. 

Kohdeyrityksen kilpailukyky perustuu laadukkaaseen tuotteeseen, jonka tavoitteet täyttävä 

kehitys on vaativa prosessi, jopa lean startup-mallia noudattamalla. Siksi diplomityön aihe 

on erittäin tärkeä, jotta on olemassa valmiiksi jonkinlainen pohja, johon operatiivista 

henkilöstöjohtamista voidaan alkaa rakentaa. Diplomityön tuotoksen johdosta 

kohdeyrityksen henkilöstöjohtamisen asioita on ajateltu läpi organisaatiossa nyt ainakin 

yhden kerran. Jatko on tuotetun mallin soveltamista ja jatkokehittelyä. 
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YHTEENVETO 
 

Diplomityön tavoitteena oli tuottaa mobiilialan startup-yritykselle henkilöstöjohtamisen 

malli, käyttäen hyväksi teoriapohjaa sekä Cranet-verkoston tutkimusraporttia. 

Teoriapohjaksi luotiin akateemisessa maailmassa yleisesti tunnustettuja 

henkilöstöjohtamisen teorioita, joista esiteltiin ominaispiirteet. Myös yleisimmät 

henkilöstöjohtamisen mallien tunnuspiirteet esiteltiin osaksi teoriaa. Teorian tarkoitus oli 

luoda pohja Cranet-verkoston tutkimusraportista kerättyjen tietojen tarkastelua varten, jotta 

voitiin havainnoida yleisimpiä tunnuspiirteitä henkilöstöjohtamisesta. Cranet-tarkastelun 

sekä teoriapohjan perusteella nykyaikainen henkilöstöjohtaminen on vuorovaikutuksessa 

toimintaympäristönsä kanssa, joten kohdeyritykselle ehdotettiin kontekstuaaliseen malliin 

pohjautuvaa henkilöstöjohtamisen strategiaa. Henkilöstöjohtaminen myös integroidaan 

osaksi liiketoimintamallia henkilöstöresurssiajattelun muodossa. Kohdeyritykselle valitaan 

henkilöstöjohtamisesta vastaavaksi henkilöksi toimitusjohtaja startup-vaiheen ajaksi, jonka 

jälkeen vastuu jakautuu osastojohdon kanssa. Rekrytoinnissa joudutaan kohdeyrityksen 

alkuvaiheessa keskittymään osaamiskeskeiseen rekrytointiin, mutta kasvuvaiheessa 

rekrytointi tulee painottumaan ihmisen rekrytointiin, eli pehmeän HRM-ajattelun tyyliin. 

Alkuvaiheessa yrityksellä ei myös ole varaa investoida työvoiman koulutukseen, joten 

tietty osaamistaso menee persoonan edelle alkuvaiheessa. Henkilöstön motivointi pyritään 

alkuvaiheessa hoitamaan soveltamalla joustavia työoloja ja myöhemmin kasvuvaiheessa 

tulospalkkauksella. Avainhenkilöitä voidaan sitouttaa startup-vaiheessa jo mahdollisin 

osakejärjestelyin, jos se on edellytys kasvulle. Henkilöstön suorituskyvystä pidetään huolta 

luomalla avoin ilmapiiri organisaation sisälle jakamalla yrityksen visio ja strategia 

työntekijöiden kesken. Suuntaus edellyttää huolellista rekrytointia ja jatkuvaa 

henkilöstöjohtamisen kontrollointia. Diplomityössä kontekstuaalinen 

henkilöstöjohtamismalli sovitetaan lean-ajatteluun pyrkivään liiketoimintamalliin. 

Henkilöstö on resurssi osana liiketoimintamallia, joten perinteinen liiketoiminnan 

strategia-ajattelu on toissijainen prioriteetti yrityksen toiminnassa. Tulevaisuudessa 

tutkittuja tai testattuja henkilöstöjohtamisen käytäntöjä voidaan sovittaa diplomityön 

malliin. 
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LIITTEET 

 
Cranet-projektin osallistujamaat (Cranet 2011). 
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Liite 2. Cranet-tutkimuksen vastaukset maittain (Cranet 2011). 
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LIITE 3 - Cranet 2011 tutkimuksessa kysytyt asiat 

 

HRM-TOIMENPITEET 

Työvoimakustannukset  

Henkilöstöpäällikkö talosta/alihankkija 

Henkilöstöresurssit strategian osana  

Henkilöstöjohtamisen strategia  

Missio olemassa  

Yritysarvot olemassa  

Liiketoimintastrategia  

Rekrytoinnista vastaava  

Palkkauksesta vastaava   

Koulutuksesta vastaava  

Tavarantoimittajien kontaktoinnista vastaava 

Päävastuu henkilöstömäärän muutoksista  

Ulkopuolisten henkilöstöjohtamisen tiedoituskanavien käyttö 

Henkilöstön tiedoitussysteemien tyyppi  

Sähköisten HRM-toimintojen hyödyntäminen  

 

REKRYTOINTIMENETELMÄT 

Rekrytointikanavat  

Valintakriteerit  

Henkilöstön vähentämisen tavat  

 

TYÖELÄMÄN JA VAPAAN TASAPAINO 

Joustavat työolot  

Työn luontaisedut 
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INHIMILLINEN PÄÄOMA 

Yrityksen investoinnin suuruus  

Vuosittaiset koulutuspäivät  

Koulutuksen tehokkuus  

Koulutuksen tehokkuuden arviointi  

Urakehitys   

 

KOMPENSAATIO JA EDUT 

Muuttuva palkan osa (bonukset ym.)  

Tulospalkkaus  

Voittojen jakaminen 

Tulospalkkauksen keskittyminen  

Palkkauksesta sopimisen tasot  

Luontaisedut  

 

TYÖNTEKIJÖIDEN KOMMUNIKOINTI SEKÄ SUHTEET 

Henkilöstön kuuluminen ammattiliittoihin 

Työsuhdeneuvottelut 

Työnantajajärjestöt 

Johdon kommunikointi henkilöstölle  

  

 

 

 

 


