
HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN 

MENESTYSTEKIJÄT



Vain 13% työntekijöistä 

on erittäin sitoutuneita 

työnantajaansa. 

Deloitte / Human Capital Trends 2015

(3300 vastaajaa)



Haastattelimme 28 henkilöstöjohtajaa syksyllä 2017.

Haastatellut edustavat PK-yrityksiä ja suuria yrityksiä.

Kysyimme henkilöstöjohtajilta heidän kokemuksia henkilöstötutkimuksista 

ja niiden menestystekijöistä. 

Seuraavassa on esitetty yhteenveto haastatteluiden tuloksista.

Yrityskohtaisia tietoja ei esitetä.

Vuosittain

Yleisintä on, että yrityksissä toteutetaan yksi laajempi henkilöstötutkimus kerran vuodessa. 

Vähemmistössä yrityksiä laajempi tutkimus toteutetaan puolivuosittain tai joka toinen vuosi.

Koko porukalle

Laaja henkilöstötutkimus toteutetaan suurimmassa osassa yrityksissä samanlaisena 

koko henkilökunnalle. Emoyhtiön ollessa ulkomainen, tutkimus on suora käännös.

Lisäksi pulssikyselyitä

Noin puolessa yrityksissä on viimevuosina otettu henkilöstötutkimuksen rinnalle 

myös ns. pulssikysely, joita toteutetaan yrityksissä joko päivittäin, viikoittain tai 

kvartaaleittain. Pulssikyselyä hyödynnetään pääasiassa silloin kun halutaan mitata 

työntekijöiden fiilistä, tai esimerkiksi organisaatiouudistukseen liittyvää onnistumista.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN 

MENESTYSTEKIJÄT

Haastattelimme henkilöstöjohtajia

Millaisia henkilöstötutkimuksia toteutetaan?



Laajat tulokset

Tutkimuksissa käsitellään lähes poikkeuksetta koko työtyytyväisyyden kirjo. 

Tuloksia saadaan 5 hengen tiimitasosta ylöspäin sekä yksittäisiin kysymyksiin 

että isompiin osa-alueisiin.

Selkeä kuva

Tuloksista nähdään miten tärkeänä henkilöt pitävät eri asioita ja miten on onnistuttu.

Vertailumateriaalia

Tutkimus on tärkeä johdon työkalu vertailutiedon saamisen johdosta. 

Poikkeuksetta kaikki haastatellut henkilöstöjohtajat kokevat, että 

vertailutieto edellisiin tutkimuksiin on tärkeää. 

Millaisia tuloksia saadaan?

Ensin johtoryhmätasolla

Sen jälkeen tyypillisesti tiimitasolla ja yksiköittäin / maittain / funktioittain. 

HR raportoi tulokset esimiehille ja esimiehet edelleen viestivät tulokset omille tiimeilleen.

Tulokset käydään useimmiten läpi HR-vetoisesti

Henkilöstöjohtajat kokevat, että HR:n tuki on ensiarvoisen tärkeää tulosten purkamisessa. 

Myös tutkimuksen toteuttava ulkopuolinen kumppani voi olla purkamassa tuloksia 

johtoryhmätasolla, joissakin yrityksissä myös esimiestasolla.

Miten tuloksia raportoidaan?



Viestintä

Erityisen suurena haasteena ja onnistumisen tekijänä henkilöstöjohtajat kokevat 

viestinnän. Henkilöstötutkimuksen toteuttamisen perustelu ja tutkimuksen pohjalta 

tehtävien mahdollisten muutosten sekä muutosprosessin viestiminen 

kokonaisuudessaan koetaan vaikeiksi.

Esimiesten ja tiimien aktivoiminen

Toimintojen vetäjien vastuun merkitys korostuu. Esimiehet ovat heterogeeninen 

joukko ihmisiä, joiden suhtautumisessa henkilöstötutkimuksiin on eroja. 

Esimiesten yhtenäinen motivoiminen ja aktivoiminen koetaan haasteelliseksi. 

Poikkeuksetta henkilöstöjohtajat toivovat, että esimiehet tiimeineen ottaisivat 

enemmän henkilökohtaista vastuuta tuloksista.

Muutoksen aikaansaaminen

Suurimmassa osassa organisaatioista henkilöstötutkimusta seuraa

kehittämisen prosessi, mutta todellisen muutoksen aikaansaaminen 

koetaan vaikeaksi. Toimenpiteiden tunnistaminen organisaatiotasolla on helppoa ja 

niiden toimeenpaneminen on suhteellisen helppoa, mutta systemaattinen työskentely 

tiimitasolla ja henkilöstön sitoutuminen muutokseen koetaan haastavaksi. 

Keskijohto ja lähellä kenttää työskentelevät turhautuvat helposti tutkimuksiin eivätkä 

löydä tarkoituksenmukaisia kehittämistoimia. Kehitystoimenpiteiksi saatetaan valita 

jopa täysin epärelevantteja aiheita. Ylempi johto hakee aktiivisesti kehitystoimenpiteitä 

ja parannuksia, mutta ne saattavat jäädä irrallisiksi ilman keskijohdon 

ja työntekijöiden sitoutumista.

Henkilöstöhallinnon tuki

Tulosten käsittely, toimenpiteiden kirjaaminen ja seuraaminen on hyvin manuaalista 

ja resursseja vaativaa työtä. HR-johtajat toivovat päästä automaattisempaan ja helpommin 

raportoitavaan prosessiin, missä esimiehille toistuvasti kohdistuvaa tukea 

ja fasilitointia voisi HR:n toimesta vähentää.

Mitä haasteita/menestystekijöitä henkilöstötutkimuksiin liittyy? 



Osallistimme HR-päättäjiä antamaan NPS-arvosanan organisaationsa käyttämälle

henkilöstötutkimukselle. Antamansa arvosanan perusteella heidät johdatettiin 

antamaan näkemyksiä kolmelle eri Innoduel areenalle: henkilötutkimuksen 

haasteisiin (jos antoi arvosanan 0-6), kehityskohteisiin (jos antoi arvosanan 7-8) tai 

parhaisiin puoliin (jos antoi arvosanan 9-10).

Yhteensä 79 henkilöstöalan päättäjää antoi NPS-arvosanan sekä näkemyksiä 

Innoduel areenoilla, joiden tulokset on esitetty seuraavilla sivuilla. 

Osallistuminen oli täysin anonyymia.

NPS + Innoduel areenoiden toteutus ja tulokset:

38 
osallistujaa

48% 33% 20%

26 
osallistujaa

16 
osallistujaa
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Osallistimme HR-päättäjiä: NPS + Innoduel



MUITA VASTAUKSIA:

MIHIN OLET TYYTYMÄTÖN HENKILÖSTÖTUTKIMUKSESSANNE?

Katse on taaksepäin, toteutetaan liian harvoin ja raskaasti, tulosten purku on    

ongelmakeskeistä.

Tulosten pohjalta ei synny keskustelua

Tutkimuksen hyötyjä on vaikea viestiä henkilöstölle

Avointen vastausten konsolidointiin menee todella paljon aikaa.

Kyselyllä luodaan henkilöstölle odotusarvoa asioiden parantamisesta, usein resurssitilanne 

ja työkuorma eivät tue kehittämistä käytännössä.

Tutkimuskysymykset tehdään koko organisaatiolle, jonka seurauksena ne ovat liian 

ympäripyöreitä eivätkä kerro konkreettisesti mitään.

Tutkimuksessa mitataan johdolle merkityksellisiä asioita, jotka eivät ole työntekijöiden arjen 

kannalta oleellisia

Tulokset kertovat 3kk takaisen tuloksen. Moni asia on muuttunut ennen tulosten saamista.

Vain sen saa mitä hoksaa kysyä.

Tutkimuksen kysymykset ovat tulkinnanvaraisia ja toiseksi, tulosten analyysi ei riittävän 

luotaavaa.

Yleinen ilmapiiri vaikuttaa siltä, että henkilöstötutkimukseen vastataan liian kepeästi, koska 

ei nähdä siitä olevan hyötyä.

Tuntuu, että esimiehet eivät ota kyselyn tuloksen purkua tosissaan

Liian alhainen vastausprosentti

Henkilöstötutkimuksessa ei kysytä johtamiseen liittyviä kysymyksiä

1) Innoduel areenan tulos: Henkilöstötutkimuksen haasteet

TOP 3 VASTAUKSET:

MIHIN OLET TYYTYMÄTÖN HENKILÖSTÖTUTKIMUKSESSANNE?



2) Innoduel areenan tulos: Henkilöstötutkimuksen kehityskohteet

TOP 3 VASTAUKSET:

MITEN HENKILÖSTÖTUTKIMUSTANNE VOISI PARANTAA ENTISESTÄÄN?

Luomalla riittävän yksinkertaisen mallin, jolla tiimeissä saadaan aikaan 

kehittämistoimenpiteitä (ja ne toteutetaan).

Tutkimuksen jakaminen eri aikaan toteutettaviin osiin: 1) yksikön toiminta, 2) tyytyväisyys 

yhtiötason asioihin.

Esimiehet mukaan koko kyselyprosessin eri vaiheisiin toteutuksen suunnittelusta 

kehittämissuunnitelman arviointiin asti

Ottamalla esimiehiä voimakkaammin mukaan jo tutkimukseen vastaamisen vaiheessa

Valmiita käytännön ehdotuksia, mitkä toimet auttaisivat parantamaan kehityskohteita

Päätettyjen toimenpide-ehdotusten läpivientiä pitäisi parantaa

Tehdä siitä suppeampi ja kohdistetumpi.

Viestintä, viestintä, viestintä

Ehkä juuri tällaiset valitse kahdesta vaihtoehdosta -kysymykset olisivat hyviä. Avoimia 

vastauksia rajatumpaa, pakottaa punnitsemaan.

Tuloksia voisi verrata muiden yritysten tuloksiin

Tulosten purkutilaisuuksien fasilitointi kaipaisi petrausta

Osittaiset räätälöintimahdollisuudet yksiköittäin.

Haluaisin löytää helpomman tavan käsitellä avoimia vastauksia

Kevyt tutkimus useammin. Pienessä organisaatiossa kysymyksistä -> tuloksiin -> toimintaan 

nopeasti on tärkeä.

MUITA VASTAUKSIA:

MITEN HENKILÖSTÖTUTKIMUSTANNE VOISI PARANTAA ENTISESTÄÄN?



TOP 3 VASTAUKSET:

MIHIN OLET ERITYISEN TYYTYVÄINEN HLÖSTÖTUTKIMUKSESSANNE?

Avoimet vastaukset on vedetty hyvin yhteen ja pystymme toimimaan niiden perusteella

Meillä on erinomainen prosessi, jolla tulosten pohjalta tunnistamme kehityskohteet ja 

viemme ne läpi

Helppoon toteutettavuuteen ja nopeisiin tuloksiin

Esimiehet ovat sitoutuneet tutkimuksen tulosten hyödyntämiseen

Johto saa kyselystä reaaliaikaiset tulokset hyödynnettäväksi jatkotoimenpiteille

Se on riittävän reaaliaikainen

Laaja ja jatkuvasti päivittyvä vertailuaineisto myös ulkomailta, mihin pystymme 

benchmarkaamaan tietojamme. Tulokset saadaan nopeasti.

Tulosten siirtyminen arjen toimintaan on reaaliaikaista ja tehokasta

Tutkimuksen osoittamiin vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin.

Tulokset on saatavissa välittömästi kyselyn loputtua

3) Innoduel areenan tulos: Henkilöstötutkimuksen parhaat puolet

MUITA VASTAUKSIA:

MIHIN OLET ERITYISEN TYYTYVÄINEN HLÖSTÖTUTKIMUKSESSANNE?



Yhteenveto

Haastattelujen ja anonyymien Innoduel areenoiden tulokset 

henkilöstötutkimuksen menestystekijöistä voidaan 

kiteyttää seuraaviin pääkohtiin:

Merkityksellisyys

Henkilöstötutkimuksessa onnistutaan kun henkilöstö kokee, että tutkimuksilla ja 

päivittäisellä työllä on selkeä yhteys. Merkityksellisyys vaikuttaa erityisesti 

keskijohdon ja työntekijätason sitoutumiseen.

Konkreettisten kehitystoimenpiteiden löytäminen ja niiden seuranta

Henkilöstötutkimuksessa onnistutaan kun tutkimusten pohjalta tehtävä kehitystyö 

pystytään jalkauttamaan tiimitasolle. HR:n tulee pystyä seuraamaan 

kehitystoimenpiteiden etenemistä.

Viestintä

Henkilöstötutkimuksessa onnistutaan kun asioita työstetään relevantilla tasolla

ja niin, että tutkimuksen ja kehitystoimenpiteiden välinen yhteys on selkeä. Avoin 

kehittämisen prosessi kasvattaa henkilöstön sitoutumista.  

Esimiesten ja henkilöstön roolin vahvistaminen 

Henkilöstötutkimuksessa onnistutaan kun esimiehet ovat sitoutuneita tutkimuksen 

tulosten hyödyntämiseen tiimin ja organisaation kehittämiseksi. 

HR:n antama tuki ja manuaalinen työ tulisi pystyä minimoiminen.



Menestystekijöiden toteutuminen:

Henkilöstötutkimuksesta 

konkreettisiksi kehitystoimenpiteiksi 

co-creationin avulla. 



Co-creationilla eli yhteiskehittämisellä on

kaksoisvaikutus henkilöstön 

sitoutumiseen.

Innoduel on osallistamisen palvelu, jonka avulla vahvistat 

henkilöstön sitoutumista merkittävällä tavalla.



Jotta osallistuminen on tuloksellista, 

sen tulee olla 

kaksisuuntaista.

Innoduelin avulla otat tiimit mukaan kehittämistyöhön helpolla ja 

innostavalla tavalla.



2. Yhteisen näkemyksen 
mukainen ranking-lista 
syntyy reaaliaikaisesti.

Henkilö Tehtävä Aikataulu Check 1 Check 2 Huomioita

Jukka

Minna

Sami

Pekka

Kati

Jokainen tulee kuulluksi, 
kaikki pääsevät vaikuttamaan 
tasapuolisesti.

1. Anonyymi näkemysten 
antaminen ja priorisointi 
omalla puhelimella tai 
tietokoneella.

3. Ranking-listan pohjalta 
voidaan edelleen suoraan 
sopia toimenpiteet, 
vastuut ja aikataulut. 

Tuloksia tunnissa. Innoduel on maailman helpoin tapa tuottaa 

henkilöstölähtöinen toimenpidesuunnitelma.

Mahdollista nopea

osallistumisen prosessi ja 

henkilöstölähtöinen 
toimenpidesuunnitelma.



”Tulevassa työelämässä 

voittajia ovat ne yritykset, jotka 

onnistuvat valjastamaan 

työntekijöidensä 

sisäisen motivaation 

tuottavaan työhön.” 

Filosofian tohtori Frank Martela kirjoitti blogissaan maaliskuussa 2015 
innostuksesta, joka on ratkaiseva menestystekijä tulevaisuuden työelämässä.



Haluatko valjastaa ihmisten 

sisäisen motivaation 

yhteiseen menestykseenne?

Ota yhteyttä Innoduel tiimiin:

Elina Jaakkola

elina.jaakkola@innoduel.com

040 5705051

Nuutti Matintupa

nuutti.matintupa@innoduel.com

050 5815694

Jussi Simolin

jussi.simolin@innoduel.com

040 7471793

www.innoduel.com

www.innoduel.fi

@Innoduel


