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Henkilöstön kehittämisen tutkimuksessa on korostunut asetelma, jossa tarkastellaan henkilöstön ke-
hittämisen myönteisiä vaikutuksia organisaation suorituskykyyn. Tällöin henkilöstön kehittämisen 
merkitys nähdään lähinnä sen organisaatiolle tuottaman taloudellisen hyödyn näkökulmasta, jolloin 
sen muut tehtävät jäävät vähäisemmälle huomiolle. Kriittisessä henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa 
tätä erityisesti strategiselle henkilöstöjohtamiselle ominaista suorituskykykeskeisyyttä on kritisoitu. 
Tässä tutkielmassa olenkin tutkinut monipuolisemmin niitä merkityksiä, joita henkilöstön kehittämi-
selle tuotetaan Suomen kuntien henkilöstöasiakirjoissa.  

Aiheen tutkiminen kuntien kontekstissa on mielekästä, koska julkishallinnollisina organisaati-
oina niiden tehtävänä ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, joten myös henkilöstön kehittämisellä 
voitaisiin olettaa olevan muitakin kuin taloudellisia tavoitteita. Tutkimukseen mukaan valikoituneiden 
29 kunnan henkilöstöasiakirjojen kielellinen analysointi antaa tietoa siitä, miten henkilöstön kehittä-
misestä kirjoitetaan, ja miten sen merkitystä kunnissa perustellaan. Valitsin metodologiseksi viiteke-
hykseksi tulkitsevan diskurssianalyysin, koska aiheen tutkiminen vaatii aineiston kielellisen sisällön 
analyyttista tarkastelua. Lisäksi aiemmissa henkilöstöjohtamisen alan tutkimuksissa diskurssianalyysi 
metodologisena viitekehyksenä on jäänyt melko harvinaiseksi, joten sen käyttö tuo alalle kaivattua 
metodologista pluralismia.  

Kuntien henkilöstöasiakirjoista tunnistin kahdeksan henkilöstön kehittämisen diskurssia, jotka 
muodostivat kaksi laajempaa merkitystä henkilöstön kehittämiselle. Palvelujen tarjoamisen turvaami-
sen, strategisten tavoitteiden saavuttamisen, suorituskyvyn edistämisen ja digitalisaation hyödyntämi-
sen diskurssit tuottivat henkilöstön kehittämiselle merkityksen kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaa-
jana. Paremman esimiestyön, työhyvinvoinnin, työn mielekkyyden sekä tasa-arvon ja oikeudenmukai-
suuden edistämisen diskurssit taas tuottivat henkilöstön kehittämiselle merkityksen työntekijöiden hy-
vinvoinnin edistäjänä.  

Tunnistin henkilöstön kehittämiselle kuntien henkilöstöasiakirjoista siis aiempaan kirjallisuu-
teen verrattuna enemmän suorituskykynäkökulman ulkopuolisia tavoitteita. Työntekijöiden hyvinvoin-
tiin liittyvien henkilöstön kehittämisen tehtävien taustalla oli kuitenkin usein myös kunnan toiminnan 
jatkuvuuteen liittyviä motiiveja. Tämä kertoo siitä, että henkilöstön kehittäminen on kunnissa vielä 
ensisijaisesti kuntastrategiaa ja suorituskykyä tukevassa roolissa työntekijöiden hyvinvoinnin palvele-
misen sijaan. Henkilöstön kehittämisestä saatavien taloudellisten hyötyjen tunnistaminen on kuitenkin 
tärkeää, jotta organisaatiossa varmemmin toimitaan konkreettisesti myös työntekijöiden hyvinvoinnin 
edistämiseksi henkilöstön kehittämisen keinoin. Tämän tutkielman tulosten ja aiemman tutkimuskir-
jallisuuden perusteella ehdotan, että kunnissa tulisi arvioida organisaation suorituskykyä ja henkilös-
tön kehittämisen vaikuttavuutta taloudellisten mittareiden lisäksi henkilöstön hyvinvointiin liittyvillä 
mittareilla. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Aiheen taustaa 

 

Henkilöstön ja sen kehittämisen merkitystä on tutkittu viime vuosikymmeninä paljon etenkin 

organisaation kilpailuedun ja menestyksen näkökulmasta (ks. esim. Pfeffer, 1995). Henkilöstö-

johtamisen tutkimuksessa yleistyi 90-luvulla empiirinen tutkimus, joka tutki henkilöstöjohta-

misen käytäntöjen ja organisaation taloudellisen suorituskyvyn välistä yhteyttä. Tällöin muut 

kuin taloudelliset mittarit, kuten työntekijöiden ja yhteiskunnan hyvinvointiin liittyvät mittarit, 

jäivät taka-alalle henkilöstöjohtamisen vaikuttavuutta arvioitaessa. (Beer, Boselie & Brewster, 

2015, 431.) 

 

Kapeasti taloudelliseen tehokkuuteen tähtäävä henkilöstöjohtaminen oli monille käytännön yri-

tysmaailman ammattilaisille järkeenkäyvä ja hyödyllinen lähestymistapa, minkä vuoksi se va-

kiinnutti asemansa henkilöstöjohtamisen alalla (Beer ym., 2015, 431). Henkilöstön kehittämi-

sen käytäntöjen merkitys on tunnistettu myös esimerkiksi organisaation innovatiivisuuden edis-

tämisen ja muutoksista selviytymisen kannalta (ks. esim Lengnick-Hall, Beck & Lengnick-

Hall, 2011; Sung, & Choi, 2014a). Myös nämä tavoitteet liittyvät vahvasti organisaation suori-

tuskyvyn edistämiseen. 

 

Henkilöstön kehittämisen merkitys keinona edistää kilpailukykyä ja menestyä nopeasti muut-

tuvassa toimintaympäristössä on siis korostunut vahvasti henkilöstöjohtamista ja henkilöstön 

kehittämistä koskevissa tutkimuksissa. Henkilöstöjohtamiseen ja henkilöstön kehittämiseen 

liittyvää tutkimusta onkin kritisoitu liian kilpailukyky- ja tehokkuusorientoituneeksi (ks. esim. 

Fenwick, 2004). Kritiikkiä on saanut osakseen myös sen kapea orientoituminen lähinnä osak-

keenomistajien intresseihin muiden sidosryhmien intressien kustannuksella (ks. esim. Beer 

ym., 2015). 

 

Kapeista, taloudelliseen suorituskykyyn liittyvistä lähestymistavoista henkilöstöjohtamisen 

alaan on opittu paljon, mutta nyt lähestymistapaa on tarvetta laajentaa huomioimaan myös 
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muita sidosryhmiä (Beer ym., 2015, 428). Tämä tarve on viime aikoina alettu tunnistaa sekä 

käytännön liiketoiminnassa että henkilöstöjohtamisen akateemisessa tutkimuksessa (ks. esim. 

Guest, 2017; Beer ym., 2015). Guest (2017, 22–23) on tuonut esiin, että erityisesti työntekijöi-

den hyvinvointiin on kiinnitettävä enemmän huomiota työnkuvien muuttuessa yhä vaativam-

miksi. Työntekijöiden hyvinvointiin tähtäävä lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen voi Gues-

tin (2017, 22) mukaan samalla myös auttaa löytämään uuden tavan parantaa organisaation suo-

rituskykyä, jolloin näiden lähestymistapojen ei tarvitse sulkea toisiaan pois.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys 

 

Tässä tutkielmassa pyrin tarkastelemaan henkilöstön kehittämisen merkitystä organisaatiossa 

laajemmin kuin vain kilpailuedun ja tehokkuuden lähteenä. Tutkimalla kuntien henkilöstöasia-

kirjoja tulkitsevan diskurssianalyysin keinoin, pyrin valottamaan, mitä muita merkityksiä ja 

rooleja henkilöstön kehittämiselle on löydettävissä. Voidaan olettaa, että tutkimukseen valikoi-

tuneet kunnat pitävät henkilöstön kehittämistä tärkeänä, koska ne ovat valinneet käsitellä ai-

hetta henkilöstöasiakirjoissaan. Tutkielmani auttaa osaltaan tuomaan näkyväksi sen, miksi mu-

kaan valikoituneissa Suomen kunnissa henkilöstön kehittämistä pidetään tärkeänä ja millaisia 

merkityksiä sille tuotetaan. 

 

Tarkastelen tutkielmassa sitä, miten kuntien henkilöstöstrategioissa ja muissa kuntien henkilös-

töjohtamista ohjaavissa asiakirjoissa kirjoitetaan henkilöstön kehittämisestä. Näiden tunnistet-

tujen diskurssien kautta pyrin löytämään henkilöstön kehittämiselle annettuja erilaisia tehtäviä 

ja rooleja, joiden kautta sille tuotetaan laajempia merkityksiä. Tarkastelen samalla myös eri-

laisten kuntien välillä mahdollisesti esiintyviä eroavaisuuksia henkilöstön kehittämisen käsitte-

lemisessä henkilöstöasiakirjoissa. 
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Tutkielmani päätutkimuskysymys on: 

• Mitä merkityksiä henkilöstön kehittämiselle tuotetaan kuntien henkilöstöasiakirjoissa?  

 

Lisäksi tutkielmani alatutkimuskysymyksiä ovat:  

• Miten henkilöstön kehittämisestä kirjoitetaan kuntien henkilöstöasiakirjoissa?  

• Miten henkilöstön kehittämisen merkitystä perustellaan?  

• Mitä tehtäviä ja rooleja henkilöstön kehittämiselle annetaan?  

 

Alatutkimuskysymykset auttavat vastaamaan tutkielmani päätutkimuskysymykseen. Aiemman 

kirjallisuuden pohjalta voidaan sanoa, että henkilöstön kehittämiseen ja henkilöstöjohtamiseen 

liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa korostuu henkilöstön rooli organisaation suorituskyvyn 

edistäjänä ja kilpailuedun lähteenä. Henkilöstön kehittämisen merkitystä olisikin tarvetta tutkia 

laajemmin, monipuolisemmin ja kriittisemmin. Tämä puoltaa tutkielmani aiheen eli 

henkilöstön kehittämisen erilaisten merkitysten tutkimisen tarpeellisuutta. Pyrin tässä 

tutkielmassa osaltani myös edistämään esimerkiksi Thompsonin (2011) peräänkuuluttamaa 

kriittisen henkilöstöjohtamisen ja valtavirran henkilöstöjohtamisen tutkimuksen välistä 

dialogia tuomalla esiin molempia näkökulmia henkilöstön kehittämiseen. 

 

Aiemman kirjallisuuden pohjalta huomasin diskurssianalyysin olevan metodologisena viiteke-

hyksenä suhteellisen harvinainen henkilöstöjohtamisen alan tutkimuksissa. Tutkielmani hyö-

dyntää tulkitsevaa diskurssianalyysia ja tuo osaltaan esimerkiksi Harleyn (2015) peräänkuulut-

tamaa metodologista pluralismia henkilöstöjohtamisen alan tutkimukseen. Tutkielmassa tarkas-

telemieni kuntaorganisaatioiden, toisin kuin yritysten, tavoitteena ei ole voiton maksimointi, 

joten henkilöstön kehittämisen voisi olettaa saavan vaihtoehtoisiakin rooleja kunnissa. Onkin 

mielenkiintoista tutkia, onko kuntien henkilöstöasiakirjoista löydettävissä toisenlaisia diskurs-

seja ja merkityksiä henkilöstölle ja sen kehittämiselle, vai palautuvatko ne aina organisaation 

suorituskyvyn edistämiseen. Lisäksi on mielenkiintoista selvittää, millaiset näkökulmat henki-

löstön kehittämisessä kuntien henkilöstöasiakirjoissa korostuvat, ja jäävätkö jotkin näkökulmat 

huomiotta.  
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1.3 Tutkielman konteksti ja rajaukset 

 

Tutkimuksen kohteena ovat Suomen kuntien henkilöstöstrategiat ja muut henkilöstöjohtamista 

ohjaavat ja raportoivat asiakirjat. Henkilöstöstrategiat ovat kuntien toimintaa ohjaavia asiakir-

joja, joilla on vaikutusta käytännön toimintaan ja päätöksiin, joten niiden kielellinen analysointi 

on mielenkiintoista ja antaa tärkeää tietoa siitä, miten kunnissa henkilöstön osaamisen kehittä-

misen rooli ja merkitys nähdään. Tutkimukseen mukaan otettavien kuntien määrää on rajattu 

niiden asukasluvun mukaan. Analyysiin otettiin mukaan sellaiset kunnat, joissa on yli 5000 

asukasta ja joiden verkkosivuilta löytyi henkilöstöstrategia tai muu henkilöstöjohtamista ja hen-

kilöstön kehittämistä ohjaava tai raportoiva asiakirja. Tähän joukkoon mahtuu sijainniltaan, 

kooltaan ja elinkeinorakenteeltaan erilaisia kuntia, joten myös niiden suhtautumisessa henki-

löstön kehittämiseen saattaa olla eroavaisuuksia.  

 

Koska tutkielmassa halutaan tuoda esiin muitakin henkilöstön kehittämisen tehtäviä ja merki-

tyksiä kuin kilpailuedun luominen, oli mielekästä valita tutkimuskohteeksi Suomen kunnat. Ne 

ovat julkishallinnollisia organisaatioita, joiden ensisijainen tehtävä on tuottaa lakisääteiset pal-

velut kuntalaisille pääosin verovaroilla ja valtionosuuksilla eikä yritysten tapaan maksimoida 

taloudellista voittoa osakkaille. Kunnilla organisaatioina on myös keskenään pääosin samanlai-

set tehtävät ja vastuut, joten niitä tutkimalla saadaan tarkempaa tietoa henkilöstön kehittämisen 

tehtävistä juuri tässä kontekstissa. Kunnat organisaatioina myös toimivat usein ympäristössä, 

jossa tapahtuu suuria muutoksia, kuten sote- ja maakuntauudistus sekä kuntaliitokset (Kunta-

työnantajat, 2017), joten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen on tärkeää 

kiinnittää huomiota, jotta kunnat kykenevät muutoksista huolimatta hoitamaan lakisääteiset 

tehtävänsä laadukkaasti. 

 

Aiemmassa henkilöstöjohtamisen kirjallisuudessa on useimmiten tarkasteltu yrityksiä ja siten 

taloudellisen voiton tavoittelua henkilöstöresurssien avulla (ks. esim. Pfeffer, 1995; McCracken 

& Wallace, 2000b). Julkisen sektorin organisaatiot ovat omien selvitysteni perusteella jääneet 

henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa vähäisemmälle huomiolle. Myös esimerkiksi Beerin ym. 

(2015, 431) mukaan erityisesti liberaalin markkinatalouden maissa henkilöstöjohtamisen tutki-

mus on keskittynyt pitkälti yksityisen sektorin organisaatioihin ja usein monikansallisiin yhti-

öihin. Henkilöstön kehittämisen tutkiminen nimenomaan kuntien kontekstissa onkin 
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perusteltua, koska tällöin henkilöstöllä ja henkilöstöjohtamisen käytännöillä voidaan olettaa 

olevan muitakin tarkoituksia kuin taloudellisen voiton tavoittelu.  

 

Kuntien lakisääteiset tehtävät määrätään erikseen laissa. Sen lisäksi kunnilla voi myös olla va-

paaehtoisia tehtäviä. (Kuntalaki 410/2015, 7 §.) Kuntien yleistä toimialaa, johon kuuluvat kun-

tien itsehallintonsa nojalla päättämät tehtävät, rajoittavat kuitenkin tietyt periaatteet, kuten yk-

sityisen tukemisen kielto, spekulatiivisen toiminnan kielto sekä asukkaiden hyvinvoinnin edis-

täminen. Kunnan ei myöskään yleisesti ole katsottu voivan harjoittaa puhtaasti kaupallista tai 

teollista toimintaa. (Valtiovarainministeriö, 2015, 15–16.)  

 

Kuntien lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimet, var-

haiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä jätehuolto (Nuorisolaki 1285/2016, 8 §; Liikuntalaki 

390/2015, 5 §; Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, 5 §; Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 5 §; 

Perusopetuslaki 628/1998, 4 §, 5 §; Jätelaki 646/2011, 32 §). Kunnat voivat kuitenkin myös 

sopia, että tehtävien järjestämisvastuu siirretään toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (Kuntalaki 

410/2015, 8 §). Kuntien vastuulla vielä nykyisin olevia pelastustoimen sekä sosiaali- ja tervey-

denhuollon tehtäviä on sote- ja maakuntauudistuksessa esitetty siirrettäväksi hyvinvointialuei-

den vastuulle (HE 241/2020). Tämä tulisi vähentämään kuntien tehtäviä ja siten myös työnte-

kijämäärää huomattavasti (Valtiovarainministeriö, 2020).  

 

Strategioita koskeva tutkimus voidaan Dyerin (1984, 156–157) mukaan jaotella strategian si-

sältöön keskittyväksi tai strategiaprosessiin keskittyväksi. Tässä tutkielmassa tarkoituksena on 

tarkastella henkilöstöstrategioita ja muita henkilöstöjohtamisen asiakirjoja niiden sisällön ja 

käytetyn kielen kannalta, ei esimerkiksi sitä prosessia, miten strategiassa esiteltyihin tavoittei-

siin ja keinoihin on päädytty. Kuntien henkilöstöasiakirjoissa tarkastelun kohteena ovat henki-

löstön kehittämisen teemoihin liitettävissä olevat sisällöt. 

 

Tutkielmani rakenne etenee seuraavasti: Luvussa 2 käsittelen tutkimusongelman kannalta kes-

keistä kirjallisuutta ja aiempia tutkimuksia henkilöstöjohtamisen tutkimuskentästä, henkilöstön 

kehittämisestä sekä henkilöstön kehittämisen erilaisista rooleista organisaatiossa. Aiempaa kir-

jallisuutta ja tutkimusta on mielenkiintoista verrata lopuksi tämän tutkielman tuloksiin ja liittää 
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siten analysoitavasta aineistosta löytyneet diskurssit osaksi aihealueen aiempaa tutkimusta. Lu-

vussa 3 esittelen tutkielmani aineiston ja aineiston keruun sekä analyysin vaiheet. Lisäksi avaan 

ja perustelen tutkielmani metodologiset valinnat. 

 

Neljännessä luvussa avaan aineiston analysoinnin perusteella saatuja tuloksia. Tulokset ovat 

kuvauksia niistä diskursseista ja lopulta merkityksistä, joita henkilöstön kehittämiselle kuntien 

henkilöstöasiakirjoissa tuotetaan erilaisten perustelujen ja tehtävien kautta. Analyysin tuloksia 

havainnollistetaan lainauksilla aineistosta. Luvussa 5 vedän yhteen tutkimuksen keskeiset tu-

lokset ja pohdin niiden pohjalta tutkielmani tulosten johtopäätöksiä sekä teoreettisesta että käy-

tännön näkökulmasta. Lisäksi pohdin tutkimuksen rajoitteita ja aiheen jatkotutkimusmahdolli-

suuksia. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Henkilöstöjohtamisen tutkimuskenttä 

 

Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana johtamisen tutkimuksessa on korostunut se, miten 

organisaatiot selviytyvät muutoksissa ja kilpailullisessa toimintaympäristössä (Martín-Alcázar, 

Romero-Fernández & Sánchez-Gardey, 2008, 103). Muun muassa Barneyn (1991) artikkelista 

muotoutunut resurssiperusteinen näkemys siirsi strategiatutkimuksen huomion ulkoisista teki-

jöistä organisaation sisäisiin resursseihin kilpailuedun lähteinä, mikä nosti henkilöstön ja sen 

johtamisen tärkeiksi strategisiksi resursseiksi. Myös esimerkiksi Wright, Dunford ja Snell 

(2001) ovat käsitelleet sitä, miten resurssiperusteinen näkemys on vaikuttanut strategisen hen-

kilöstöjohtamisen teoreettiseen ja empiiriseen kehittymiseen. Henkilöstöhallinnollisesta näkö-

kulmasta siirryttiin tämän muutoksen myötä strategisempaan henkilöstöjohtamiseen (Martín-

Alcázar ym., 2008, 103). 

 

Selkeästi vallalla oleva henkilöstöjohtamisen tutkimus käsittelee henkilöstöä ja sen johtamista 

sekä kehittämistä keinona edistää organisaation kilpailukykyä (ks. esim. Chapman, Sisk, Schat-

ten & Miles, 2018; Sung & Choi, 2014b). Vallalla olevaa, kilpailukykyä korostavaa ja usein 

positivistiseen metodologiaan nojaavaa strategisen henkilöstöjohtamisen tutkimusta on myös 

kritisoitu, minkä seurauksena on syntynyt kriittistä henkilöstöjohtamisen tutkimusta (ks. esim. 

Harley & Hardy, 2004; Harley, 2015). Myös esimerkiksi Guest (2002) on tunnistanut nämä 

kaksi erilaista lähestymistapaa henkilöstöjohtamisen tutkimukseen. 

 

Kriittinen henkilöstöjohtamisen tutkimus peräänkuuluttaa erityisesti metodologista pluralismia 

ja tilaa kriittisellekin äänelle (Harley, 2015). Aiemmasta tutkimuksesta on selkeästi havaitta-

vissa, että tarve henkilöstöresurssien merkityksen monipuolisemmalle tarkastelulle on ole-

massa (Bierema & Cseh, 2003; Harley, 2015). Haluankin tuoda tutkielmassani esiin molemmat 

näkökulmat ja niiden antamat erilaiset merkitykset henkilöstölle. 
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2.1.1 Strateginen henkilöstöjohtaminen  

 

Henkilöstöjohtamiseen liittyvään tutkimukseen tutustuessa huomaa nopeasti, että vallalla on 

tutkimuksellinen näkökulma, jossa henkilöstön ja sen johtamisen merkitystä perustellaan ennen 

kaikkea organisaation suorituskyvyn edistämisen ja esimerkiksi siihen tähtäävän resilienssin 

(ks. esim. Lengnick-Hall ym., 2011) ja innovatiivisuuden (ks. esim. Sung & Choi, 2014a) kan-

nalta. Strategisen henkilöstöjohtamisen tavoitteena onkin yhdistää henkilöstövoimavarat ja nii-

den johtaminen organisaation strategiaan ja sen toteuttamiseen (van Donk & Esser, 1992, 299). 

Tätä pidetään järkevänä, koska siten varmistetaan, että myös henkilöstöresurssit huomioidaan 

tavoitteiden asettamisessa eikä henkilöstön merkitystä strategian muodostamisessa tai toimeen-

panossa jätetä huomiotta (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 1988, 455–456).  

 

Perinteisestä henkilöstöjohtamisesta ja sen tutkimuksesta strategisen henkilöstöjohtamisen ala 

eroaa siten, että se keskittyy ennen kaikkea organisaation suorituskykyyn eikä niinkään yksit-

täisen työntekijän suorituskykyyn ja sen parantamiseen. Lisäksi strategisessa henkilöstöjohta-

misessa erilaiset hr-järjestelmät nähdään ratkaisuina liiketoiminnallisiin ongelmiin eikä muusta 

organisaation toiminnasta erillisinä käytäntöinä. (Becker & Huselid, 2006, 899.) Tarkoituksena 

on selkeästi tuoda henkilöstöjohtaminen ja siihen liittyvät käytännöt lähemmäksi liiketoimin-

nallisia ja strategisia tavoitteita. Strategiselle henkilöstöjohtamiselle on useita, hieman toisis-

taan poikkeavia määritelmiä, mutta kaikki ne keskittyvät organisaation pidemmän aikavälin 

strategisiin tavoitteisiin eivätkä vain päivittäisiin henkilöstöhallinnollisiin toimiin (Bailey, 

Mankin, Kelliher & Garavan ym., 2018, 119). 

 

Strateginen henkilöstöjohtaminen korostaa siis henkilöstöjohtamisen roolia liiketoimintastrate-

gian tukemisessa, mikä havainnollistaa sen arvoa organisaatiolle. Resurssiperusteisella näke-

myksellä on ollut strategisen henkilöstöjohtamisen alan syntymisessä merkittävä rooli, sillä se 

on siirtänyt strategiakirjallisuuden huomiota ulkoisista tekijöistä organisaation sisäisiin resurs-

seihin, kuten henkilöstöön, kilpailuedun lähteinä. Resurssiperusteisen näkemyksen suosion 

myötä strateginen johtaminen ja strateginen henkilöstöjohtaminen ovat yhdentyneet keskenään 

huomattavasti. (Wright ym., 2001, 702.)  
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Wrightin ym. (2001) artikkelissa resurssiperusteinen näkemys ja sen vaikutukset strategisen 

henkilöstöjohtamisen tutkimuksen kehittymiselle ovat keskiössä. Wrightin ym. (2001) artikkeli 

tutkii resurssiperusteisen näkemyksen vaikutusta strategisen henkilöstöjohtamisen teoreettiseen 

ja empiiriseen kehittymiseen sekä sitä, miten se on lähentänyt strategian alaa ja henkilöstöjoh-

tamisen alaa keskenään. Aihe liittyy aiempaan keskusteluun siitä, että hr:n aseman oikeutusta 

organisaatioissa on jouduttu perustelemaan paljon.  

 

Wright ym. (2001) löysivät tutkimuksensa pohjalta resurssiperusteista näkemystä hyödyntä-

välle henkilöstöjohtamisen tutkimukselle yhteisen, taustalla vaikuttavan logiikan. Tämä yhtei-

nen logiikka korostaa sitä, että hr-toiminnot johtavat osaavaan ja motivoituneeseen henkilös-

töön, mikä puolestaan muodostaa kilpailuedun organisaatiolle ja saa aikaan tuottavuutta. Tämä 

on aiemman kirjallisuuden perusteella oletuksena monissa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön 

kehittämisen aihealueen tutkimuksissa.  

 

Osassa henkilöstöjohtamisen alan tutkimuksista pyritään vahvistamaan tämän oletuksen toden-

peräisyyttä ja selvittämään niitä mekanismeja, joiden kautta henkilöstö ja sen kehittäminen vai-

kuttavat organisaation suoriutumiseen (ks. esim. Sung & Choi, 2014b; Chapman ym., 2018). 

Wrightin ym. (2001) tutkimuksessa myös kritisoidaan niitä muuttujia, joiden avulla tätä resurs-

siperusteiseen näkemykseen liittyvää olettamusta on pyritty todistamaan. Osassa alan tutkimuk-

sista tämä oletus henkilöstöstä kilpailuedun lähteenä taas vaikuttaa taustalla ja pyritään tunnis-

tamaan esimerkiksi strategiselta henkilöstön kehittämiseltään kypsä organisaatio (ks. esim. 

McCracken & Wallace, 2000b).  

 

Aiemman kirjallisuuden pohjalta käy ilmi, että organisaation suorituskyky on keskeinen termi 

strategisen henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa ja käytännössä. Se sisältää Richardin, Devin-

neyn, Yipin ja Johnsonin (2009, 722) mukaan kolme organisaation tuloksia mittaavaa aluetta, 

jotka ovat taloudellinen suorituskyky, tuotemarkkinasuorituskyky ja osakkeenomistajien tuotto 

(Richard ym., 2009, 722). Tällainen määritelmä soveltuu kuitenkin lähinnä voittoa tavoittele-

vien organisaatioiden suorituskyvyn tarkasteluun. Tutkielmassani kontekstina on Suomen kun-

nat, joihin tämä organisaation suorituskyvyn määritelmä ei sovellu.  
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Boyne (2002, 19) esittelee artikkelissaan organisaation suorituskyvyn määritelmän, joka on 

luotu nimenomaan julkisen sektorin organisaatioille sopivaksi. Sen mukaan organisaation suo-

rituskyvyn ulottuvuuksia ovat suoritteet, hyötysuhde, palvelutulokset, reagointikyky ja demo-

kraattiset tulokset. Suoritteilla tarkoitetaan tarjottuja palveluita ja niitä mitataan tarjotun määrän 

ja palvelun laadun avulla. Hyötysuhde viittaa suoritekohtaisiin kustannuksiin. Palvelutuloksia 

taas mitataan oikeudenmukaisuudella, niiden vaikutuksilla, muodollisella tehokkuudella ja pal-

velutuloskohtaisilla kustannuksilla. Reagointikykyyn viittaava ulottuvuus sisältää kansalaisten 

tai asukkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyden sekä yksikkökohtaiset kustannukset. Demokraat-

tisia tuloksia puolestaan mitataan rehellisyydellä, osallistamisella, vastuuvelvollisuudella sekä 

yksikkökohtaisilla kustannuksilla. (Boyne, 2002, 19.)  

 

Julkisen sektorin organisaatioissa strategisen henkilöstöjohtamisen tehtäväksi voidaankin Bo-

ynen (2002, 19) määritelmän perusteella nähdä suorituskyvyn parantaminen palvelujen laadun 

ja kustannustehokkuuden sekä asukkaiden ja henkilöstön tyytyväisyyden kautta. Määritelmässä 

korostuu myös julkisen sektorin organisaatioiden rajalliset resurssit, joilla tulee kyetä tarjoa-

maan asukkaille tietyt palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta silti tasavertai-

sesti ja tarpeeksi laadukkaasti. Julkisen sektorin organisaatioiden tulee tarjota palveluja oikeu-

denmukaisesti tarpeen mukaan eikä yksityisen sektorin tapaan asiakkaiden maksukyvyn mu-

kaan (Le Grand, 1982, 14–15). Erityisesti tämän vuoksi oikeudenmukaisuus on tärkeä mittari 

julkisen sektorin organisaatioiden suorituskyvylle ja erottaa julkisen sektorin organisaatioiden 

suorituskyvyn mittarit parhaiten yritysten suorituskyvyn mittareista.  

 

Tärkeä muutos, joka strategisessa henkilöstöjohtamisessa on tapahtunut, liittyy sen toimeenpa-

non siirtymiseen hr-ammattilaisten vastuualueelta linjajohdon vastuulle (Becker & Huselid, 

2006, 922). Becker ja Huselid (2006, 901–903) näkevätkin strategisen henkilöstöjohtamisen 

vaikuttavan organisaation suorituskykyyn nimenomaan strategisten kyvykkyyksien ja strate-

gian toimeenpanon kautta. Becker ja Huselid (2006, 905–906) tulokset ovat linjassa Chapmanin 

ym. (2018) tulosten kanssa, ja molemmissa tutkimuksissa suositellaan organisaatioita keskitty-

mään hr-arkkitehtuuriensa erilaistamiseen tiettyjen liiketoimintaprosessien kohdalla, mutta toi-

saalta hyödyntämään niin sanottuja parhaita käytäntöjä sellaisissa liiketoimintaprosesseissa, 

joissa erilaistaminen ei tuo lisäarvoa.  
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Aiemman kirjallisuuden perusteella voidaan siis todeta, että strateginen henkilöstöjohtaminen 

on tullut suosituksi aiheeksi sekä tutkimuksessa että käytännön johtamistyössä. Becker ja Hu-

selid (2006) ottavat artikkelissaan kantaa strategisen henkilöstöjohtamisen alan haasteisiin sekä 

tulevaisuuden kehityssuuntaan. Haasteina he näkevät sen, että strategisen henkilöstöjohtamisen 

tutkimus ei ole tarpeeksi selkeästi onnistunut valottamaan sitä mekanismia, jonka kautta henki-

löstöresurssit oikeastaan edistävät organisaation suorituskykyä. Enää johtajia ei niinkään tar-

vitse vakuuttaa henkilöstön merkityksestä organisaation suorituskyvylle, vaan tärkeämpää olisi 

auttaa heitä ymmärtämään, miten tämä tapahtuu. (Becker & Huselid, 2006, 921.) 

 

2.1.2 Kriittinen näkökulma henkilöstöjohtamiseen 

 

Tässä luvussa tarkastelen aiemman kirjallisuuden pohjalta strategisen henkilöstöjohtamisen do-

minanssia kyseenalaistavaa kriittisempää henkilöstöjohtamisen tutkimusta. Tutkijat ovat ky-

seenalaistaneet muun muassa strategisen henkilöstöjohtamisen tutkimuksen käyttämiä mene-

telmiä ja niiden soveltuvuutta tiettyjen aiheiden ja kysymysten tutkimiseen (ks. esim. Harley, 

2015). Organisaation suorituskykyä korostava henkilöstöjohtamisen tutkimus on nähty näkö-

kulmaltaan liian kapea-alaisena, ja sitä on pyritty haastamaan esimerkiksi tuomalla esiin uusia 

tehtäviä henkilöstön kehittämiselle (ks. esim. Fenwick, 2004). 

 

Harleyn (2015) mukaan organisaation suorituskykyä korostavassa tutkimuksessa ihmisen ko-

kemus nähdään enemmänkin keinona saavuttaa lopputulos eikä niinkään arvokkaana sellaise-

naan. Artikkelissaan hän käsittelee kriittisesti sitä valta-asemaa, joka positivistiselle metodolo-

gialle ja tilastollisille analyyseille perustuvalla tutkimuksella on henkilöstöjohtamisen tutki-

muksessa. Vaikka positivistiseen metodologiaan pohjautuva lähestymistapa on aina ollut 

yleistä alalla, on viime aikoina muunlainen, etenkin kriittinen, tutkimus jäänyt lähes kokonaan 

sen varjoon. (Harley, 2015, 400–401.)  

 

Erityisesti psykologisen teorian suosio henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa on vahvistanut po-

sitivistista tutkimusta. Tämä tuo osaltaan haasteita yksilöitä laajempien ilmiöiden, kuten valta-

rakenteiden, selittämiseen, jolloin ne jäävät helpommin muiden aiheiden varjoon tutkimuk-

sessa. Ongelmallisena voidaan nähdä myös tutkimuksellisen tarkkuuden sekoittaminen 
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tilastolliseen tarkkuuteen, vaikka laadullinen analyysi voi yhtä hyvin olla tarkkaa sääntöjen mu-

kaisesti toteutettuna kuin tilastollinenkin analyysi. (Harley, 2015, 400–401.) 

 

Harley (2015, 403) huomauttaa, että kritiikistä huolimatta organisaation suorituskykyyn keskit-

tynyt tutkimus tulee todennäköisesti olemaan suosittua alalla vielä pitkään. Johdon asettamien 

tavoitteiden saavuttaminen on syy henkilöstöjohtamisen harjoittamiselle, joten on ymmärrettä-

vää, että tällaiselle tutkimukselle on tarvetta, ja se saa helpommin rahoitusta. Vallalla oleva 

positivistinen tutkimusmetodologia henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa kuitenkin rajoittaa ky-

symystenasettelua, koska kvantitatiivisella tutkimuksella ei voida vastata kaikkiin tärkeisiin ky-

symyksiin. Tämä puolestaan määrittää, millaista tietoa tuotetaan. Harley (2015) peräänkuulut-

taakin teoreettista ja metodologista pluralismia henkilöstöjohtamisen tutkimukseen. 

 

Henkilöstöjohtamisen tutkimuskentällä on toisaalta myös tutkittu, miksi kriittinen henkilöstö-

johtamisen tutkimus ei ole saanut yhtä vahvaa asemaa kuin organisaation suorituskykyä koros-

tava henkilöstöjohtamisen tutkimus. Harley ja Hardy (2004) tutkivat tätä tarkastelemalla Karen 

Leggen (1978, 1989, 1995a, 1995b, 1998, 2001) tekstejä, jotka edustavat kriittistä henkilöstö-

johtamisen tutkimusta, ja David Guestin (1987, 1989, 1990, 1995, 1997, 1999) tekstejä, jotka 

edustavat positivistista henkilöstöjohtamisen tutkimusta. Harleyn ja Hardyn (2004) mukaan 

Guest on onnistunut paremmin vaikuttamaan henkilöstöjohtamisen alan akateemiseen diskurs-

siin kuin Legge. Diskurssianalyysin tulokset selittävät tätä sillä, että Guestin teksteissä oli 

enemmän ja laajemmin diskursseja, jotka kytkeytyivät etenkin tieteellisiin ja liiketoiminnalli-

siin diskursseihin, jotka ovat entuudestaan tuttuja henkilöstöjohtamisen alan lukijoille, kun taas 

Leggen teksteissä diskursseja oli vähemmän ja ne liittyivät muun muassa filosofiaan, etiikkaan 

ja politiikkaan, jotka lukijat kokevat helpommin kaukaisemmiksi. (Harley & Hardy, 2004, 389–

391.) 

 

Guestin teksteistä on havaittavissa myös asteittainen eteneminen, jossa ensin esitellään on-

gelma, ja sitten sille niin sanotusti kaikkia osapuolia miellyttävä ratkaisu, kun taas Leggen kriit-

tiset tekstit päättyvät usein monitulkintaisuuteen ja jopa epätoivoon. Guestin teksteissä tulokset 

myös esitetään neutraaleina ja tieteellisinä ”totuuksina”, joihin on helppo viitata. Ei siis ole 
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mikään ihme, että positivistista metodologiaa hyödyntävät ja organisaation suorituskykyä ko-

rostavat tutkimukset ovat suosittuja ja paljon viitattuja.  

 

Harley ja Hardy (2004) eivät kuitenkaan ole sitä mieltä, että kriittisten tutkijoiden tulisi kopi-

oida Guestin kielelliset ja tutkimukselliset keinot sellaisenaan, vaan että heidän tulisi ottaa hal-

tuunsa myös empiirinen tutkimus. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla kriittiset tutkijat voisivat 

saada tehokkaampia keinoja todentaa ja vakiinnuttaa omat vastaväitteensä. (Harley & Hardy, 

2004, 392–394.) Myös Beer ym. (2015, 435) tunnistavat tarpeen luonnontieteellisten ja laadul-

listen tutkimusmenetelmien yhdistämiselle parhaiden tulosten saamiseksi ja todellisuuden ym-

märtämiseksi syvällisemmin. 

 

On kuitenkin hyvä huomata, että myös Guest (2017) on tunnistanut, että henkilöstöjohtamisen 

ainoana päämääränä ei tulisi olla organisaation suorituskyvyn edistäminen, vaikka hänen tutki-

muksensa painottavatkin henkilöstöjohtamisen aihepiirien empiiristä tutkimusta. Hän onkin 

esitellyt henkilöstöjohtamiseen uuden vaihtoehtoisen lähestymistavan, joka asettaa henkilöstön 

hyvinvoinnin etusijalle. Artikkelissaan hän kuitenkin tuo esiin henkilöstön hyvinvointiin pa-

nostamisen tuovan samalla uudenlaisen tavan parantaa organisaation suorituskykyä siten, että 

sekä organisaatio että työntekijät hyötyvät siitä. (Guest, 2017.) 

 

Thompsonin (2011, 363) mukaan henkilöstöjohtaminen on vaikeuksissa sekä teoreettisesti että 

käytännössä, sillä sen ydin on niin vahvasti kietoutunut inhimillisen pääoman narratiivin ja suo-

rituskykykeskeisyyden ympärille. Esimerkiksi hr-toimintojen ulkoistaminen on lisännyt henki-

löstötoimen roolin väheksyntää osana organisaatiota. Henkilöstötoimen legitimiteetti on kärsi-

nyt sen muututtua organisaation suorituskyvyn ja tavoitteiden palvelijaksi. Työntekijöiden in-

tressien ajamiseen keskittyminen voisi olla mahdollinen etu henkilöstötoimen aseman vahvis-

tumiselle, mutta silti henkilöstöjohtamisessa on siirrytty enemmänkin organisaation etujen puo-

lestapuhujaksi. (Thompson, 2011, 363–364.)  

 

Voidaankin sanoa, että henkilöstöjohtaminen toimintoineen on pyrkinyt liiketoimintajohdon 

rinnalle strategiseksi kumppaniksi sen muiden roolien ja tehtävien kustannuksella. Pyrkimys 

keskeiseen asemaan liiketoiminnan ja strategian kannalta toisaalta heikentää sen itsenäistä 
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asemaa työntekijöiden tarpeiden ja intressien puolestapuhujana. Thompsonin (2011, 364) mu-

kaan henkilöstöjohtamisen tutkimuksen tulisi jo luopua pakkomielteestä tutkia suorituskyvyn 

ja henkilöstöjohtamisen yhteyttä, vaikka suorituskyky tärkeä aihe onkin. Myös Guest (2011, 

11) myöntää, että vielä 20 vuoden ja satojen tutkimusten jälkeenkään ei ole tarpeeksi näyttöä, 

jotta voitaisiin sanoa, että hyvällä henkilöstöjohtamisella on vaikutusta organisaation suoritus-

kykyyn. 

 

Thompson (2011, 364) tuo esille, että kriittisillä lähestymistavoilla ja valtavirran henkilöstö-

johtamisen tutkimuksella on myös yhteisiä alueita, joilla niiden välinen dialogi on mahdollista. 

Pahinta hänen mukaansa olisi, jos kriittisistä näkemyksistä eriytyisi vielä vahvemmin oma, niin 

sanottu kriittisen henkilöstöjohtamisen alansa. Valtavirran henkilöstöjohtamisen ja kriittisen lä-

hestymisen välinen dialogi voisi koskea esimerkiksi niin sanottua kovaa henkilöstöjohtamista, 

kuten tulosjohtamista, työpoissaoloja ja työn intensiivisyyttä. (Thompson, 2011, 364–365.)  

 

Aiemman kirjallisuuden pohjalta huomaa, että yhteistä dialogia valtavirran henkilöstöjohtami-

sen tutkimuksen ja kriittisten lähestymistapojen välillä ei juurikaan ole. Valtavirran henkilös-

töjohtamisen tutkimus tutkii omia intressejään tukevia aiheita, ja kriittinen henkilöstöjohtami-

sen tutkimus käsittelee omia intressejään tukevia aiheita ja kritisoi valtavirran tutkimuksessa 

korostuvaa kontrolli- ja suorituskykyorientoituneisuutta. Erillisiä aiheita hedelmällisempää voi-

sikin olla esimerkiksi Thompsonin (2011, 365) ehdottamien aiheiden tutkiminen molempia nä-

kökulmia yhdistäen siten, että molemmat näkökulmat ovat edustettuna ja dialogin kautta pyri-

tään yhteiseen lopputulokseen. Pyrinkin tässä tutkielmassa tuomaan esiin molempia näkökul-

mia henkilöstön kehittämiseen sekä niiden välistä dialogia. 

 

Myös Francis ja Keegan (2006) tunnistavat tutkimuksessaan henkilöstöjohtamiseen liittyvästä 

puheesta strategisen kumppanuuden korostumisen. Vaikka suorituskyky ja strategiset tavoitteet 

ovat tärkeitä ja järkeviä tutkimuskohteita, tulisi työntekijöiden Guestin (2002, 336) mukaan olla 

henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa pääosassa. Guest (2002, 336) siis ehdottaa, että henkilös-

töjohtamisen tutkimuksen kiinnostus liiketoiminnallisia tuloksia kohtaan saisi säilyä, mutta fo-

kuksen tulisi olla voimakkaammin työntekijöihin liittyvissä tuloksissa siitä huolimatta, onko 

niillä vaikutusta organisaation suorituskykyyn vai ei. 
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Francis ja Keegan (2006, 245) peräänkuuluttavat tasapainoa henkilöstöjohtamisen tavoitteisiin 

liiketoiminnallisten etujen tavoittelun ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden vä-

lillä. Henkilöstöjohtamisessa kiinnostuksen tulisi olla työntekijöiden tarpeissa eikä pelkästään 

liiketoiminnallisissa tavoitteissa. (Francis & Keegan, 2006, 245.) Beer ym. (2015, 429) näkevät, 

että yritysten koko olemassaolon oikeutus ja niiden tarvitsemat resurssit tulevat yhteiskunnasta. 

Tämän vuoksi henkilöstöjohtamisella tulisi olla positiivisia vaikutuksia organisaation taloudel-

lisen tuloksen lisäksi myös työntekijöiden ja yhteiskunnan pitkän aikavälin hyvinvointiin. (Beer 

ym., 2015, 428–429.)  

 

2.2 Henkilöstön kehittäminen 

 

2.2.1 Henkilöstön kehittämisen tausta ja määritelmä 

 

Henkilöstön kehittämisen ala on alun perin kehittynyt jo 1900-luvun puolivälissä erilliseksi 

alakseen samoissa jäljissä aikuiskasvatuksen ja organisaation kehittämisen alojen kanssa 

(Bierema & Callahan, 2014, 430). Henkilöstön kehittäminen voidaan määritellä esimerkiksi 

prosessiksi, jonka tarkoituksena on kehittää ja valjastaa asiantuntemusta yksilön, tiimin, työ-

prosessien ja organisaation paremman suoriutumisen hyväksi (Swanson & Holton, 2009, 4). 

Työntekijälähtöiset määritelmät taas korostavat organisaation suorituskyvyn sijaan työn mie-

lekkyyttä ja henkilökohtaista kasvua (Fenwick, 2004, 199). Tässä tutkielmassa ei ole sen ta-

voitteen vuoksi mielekästä valita yhtä tarkkaa määritelmää, vaan henkilöstön kehittämistä py-

ritään käsittelemään monipuolisesti eri näkökulmista ja sen erilaisten tavoitteiden kautta. 

 

Henkilöstön kehittäminen mielletään usein lähinnä koulutusmahdollisuuksien tarjoamiseksi, 

mutta todellisuudessa se on huomattavasti laajempi käsite (Bailey ym., 2018, 181). Tutkimuk-

sessa sen määritelmiä on ollut monta, joista mikään ei kuitenkaan ole ollut kovin kokonaisval-

tainen. Tyypilliset määritelmät eivät useinkaan kerro tarpeeksi siitä, miksi ja miten erilaiset 

systeemit kehittävät henkilöstöresurssejaan (Ruona, 2000, 9–10). Yksittäiset, olemassa olevat 

määritelmät kuvaavat usein jotain tiettyä näkökantaa henkilöstön kehittämisessä, mutta eivät 

anna kokonaisvaltaista kuvaa alasta (Wang & Swanson, 2008, 83–84). 
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Wang, Werner, Sun, Gilley ja Gilley (2017, 1174–1175) käsitteellistävät artikkelissaan ytimet 

henkilöstön kehittämisen määritelmälle ja esittelevät uuden määritelmän henkilöstön kehittä-

miselle. Ensinnäkin olennaista on henkilöstön kehittämisen riippuvaisuus isäntäsysteemistään, 

jolle henkilöstön kehittäminen on keino saavuttaa halutut tavoitteet. Toisekseen henkilöstön 

kehittämisen määritelmään kuuluu kriteerinä kaksi ominaisuutta, muokkaus (shaping) ja taito-

jen kartuttaminen (skilling), joita määrittävät isäntäsysteemin tavoitteet. (Wang ym., 2017, 

1174–1175.) 

 

Muokkauksen tarkoituksena on muovata yksilön arvoja, uskomuksia, käyttäytymistä ja ideolo-

gioita isäntäsysteemin vaatimusten mukaisesti. Taitojen kartuttamisen tarkoituksena taas on 

valmistaa ja varustaa yksilöt tietynlaisella käyttäytymisellä, osaamisella ja kyvyillä, joilla he 

pystyvät suorittamaan tehtävät vaaditulla tavalla. Näiden ydinten pohjalta Wang ym. (2017, 

1175) määrittelevät henkilöstön kehittämisen ”mekanismiksi, joka muokkaa yksilön ja ryhmän 

arvoja sekä kartuttaa taitoja oppimiseen liittyvien toimintojen avulla tukeakseen isäntäsystee-

min tavoiteltua suorituskykyä.” Wangin ym. (2017) esittelemä määritelmä on heidän mukaansa 

arvoneutraali, moniulotteinen ja sovellettavissa kaikkiin isäntäsysteemeihin ilman oletettua 

kontekstia. Sitä voidaan siis hyödyntää kaikenlaisiin institutionaalisiin kokonaisuuksiin, ei vain 

esimerkiksi yrityksiin. 

 

Henkilöstön kehittämiseen kuuluu yleisen jaottelun mukaan kolme osa-aluetta, jotka ovat kou-

lutus ja kehittäminen, urakehitys ja organisaation kehittäminen (Bierema & Callahan, 2014, 

430). Näistä erityisesti henkilöstön kouluttamista ja sen vaikutuksia on tutkittu paljon. Esimer-

kiksi Aguinisin ja Kraigerin (2009) tutkimuksessa on kartoitettu aiempaa kirjallisuutta koulu-

tuksen hyödyistä yksilö-, tiimi-, organisaatio- ja yhteiskuntatasolla.  

 

Yksilö- ja tiimitasolla monet hyödyt liittyivät organisaation suorituskyvyn parantumiseen, 

mutta myös muita hyötyjä löydettiin. Esimerkiksi uusien taitojen kehittyminen, parantunut 

työssä suoriutuminen ja itsensä johtamisen kehittyminen parantavat organisaation suoritusky-

kyä. (Aguinis & Kraiger, 2009, 453–454.) Toisaalta myös hyödyt, jotka eivät suoraan liity or-

ganisaation suorituskyvyn parantamiseen, voivat epäsuorasti vaikuttaa siihen (Aguinis & 



21 
 

Kraiger, 2009, 455). Esimerkiksi transformationaalisen johtajuuden koulutus ryhmänjohtajille 

paransi heidän alaistensa motivaatiota ja voimaantumista (Dvir, Eden, Avolio & Shamir, 2002). 

 

Organisaatiotasolla koulutuksen tarjoamia hyötyjä organisaation suorituskyvylle on tutkittu 

paljon, ja niissä koulutuksella on todettu olevan vaikutusta organisaation suorituskykyyn (ks. 

esim. Aragón-Sánchez, Barba-Aragón & Sanz-Valle, 2003; Úbeda García, 2005). Koulutustar-

jonnalla on löydetty olevan vaikutusta myös organisaation maineeseen. Koulutuksen puutteet 

heikentävät organisaation mainetta, kun taas kattava koulutus voi auttaa rakentamaan hyvää 

mainetta organisaatiolle. (Clardy, 2005, 290–293.) Koulutuksen nähdään myös edistävän uu-

sien liiketoiminta-alueiden, kuten verkkokaupan, haltuun ottamista (ks. esim. Darch & Lucas, 

2002). Yhteiskunnan tasolla koulutuksella on selkeitä vaikutuksia työvoiman laatuun ja sitä 

kautta kansalliseen talouskasvuun (Aguinis & Kraiger, 2009, 459). 

 

2.2.2 Strateginen henkilöstön kehittäminen 

 

Strateginen henkilöstön kehittäminen korostaa strategisen henkilöstöjohtamisen tapaan vahvaa 

yhteyttä organisaation strategiaan (McCracken & Wallace, 2000a, 282). Garavan (2007) esitte-

lee artikkelissaan mallin strategisesta henkilöstön kehittämisestä aiemman tutkimuksen poh-

jalta. Strateginen henkilöstön kehittäminen on hänen mukaansa monitasoinen käsite, jonka ta-

voitteena on parantaa organisaation suoriutumista pitkällä aikavälillä. Strateginen henkilöstön 

kehittäminen edistää organisaation keskeisten voimavarojen, kuten tiedon ja osaamisen, kehit-

tymistä sekä mahdollistaa organisaation jo olemassa olevien voimavarojen tehokkaan hyödyn-

tämisen. (Garavan, 2007, 11–12.)  

 

Strategiseen henkilöstön kehittämiseen liittyy paitsi aiemmin mainittu resurssiperusteinen nä-

kemys, myös dynaamisten kyvykkyyksien näkökulma. Dynaamiset kyvykkyydet voidaan mää-

ritellä organisaation kyvyksi vastata nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön sopeuttamalla, 

rakentamalla ja uudelleen järjestämällä ulkoisia ja sisäisiä voimavarojaan (Teece, Pisano & 

Shuen, 1997, 516). Garavan, Shanahan, Carbery ja Watson (2016) esittelevät artikkelissaan or-

ganisaation dynaamisia strategisen henkilöstön kehittämisen kyvykkyyksiä, jotka tuovat dynaa-

misiin kyvykkyyksiin strategisen henkilöstön kehittämisen näkökulman. Näitä ovat kyky 
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henkilöstövoimavarojen skaalautuvuuteen, organisaation kyky muuttua ja luoda uutta sekä or-

ganisaation kyky oppia. (Garavan ym., 2016, 298–299.) Dynaamiset strategisen henkilöstön 

kehittämisen kyvykkyydet havainnollistavat hyvin strategisen henkilöstön kehittämisen tarjo-

amia etuja organisaation suorituskyvyn kannalta. 

 

Chapman ym. (2018) osallistuvat keskusteluun henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämi-

sen käytäntöjen roolista organisaation kilpailukyvyn edistämisessä. Tutkimuksessa tarkastel-

laan institutionaalisen teorian ja resurssiperusteisen näkemyksen vaikutuksia korkean suoritus-

kyvyn työkäytäntöihin. Tutkimuksen tulosten mukaan organisaatiot imitoivat kilpailijoitaan 

rekrytoinnissa, yleisten taitojen, kuten kommunikoinnin, kouluttamisessa, suoritukseen perus-

tuvissa palkitsemisjärjestelmissä ja työntekijän sitouttamiseen liittyvissä käytännöissä. Tulos-

ten mukaan kuitenkin tiettyjen henkilöstön kehittämisen ja henkilöstöjohtamisen käytäntöjen 

erilaistaminen on tärkeää kilpailukyvyn kehittämisen ja säilyttämisen kannalta. (Chapman ym., 

2018, 536–540.) 

 

Organisaatiot pyrkivät tulosten mukaan erilaistamaan käytäntöjään tarjoamalla juuri kyseessä 

olevalle yritykselle räätälöityä koulutusta, pitämällä yllä vahvaa ja yhteisesti jaettua ilmapiiriä 

organisaatiossa, erilaisilla palkkioilla ja eduilla sekä tarjoamalla perheen ja työn yhteensovitta-

mista helpottavia mahdollisuuksia (Chapman ym., 2018, 540–543). Chapman ym. (2018, 544) 

ehdottavatkin, että organisaatioiden tulisi menestyäkseen hyödyntää sekä korkean suoritusky-

vyn työkäytäntöjen samankaltaistamista että erilaistamista riippuen siitä, mistä henkilöstöjoh-

tamisen käytännöstä on kyse.  

 

Osa käytännöistä on selviytymisen kannalta lähes välttämätöntä kopioida muilta, kun taas or-

ganisaation omia resursseja kannattaa hyödyntää, jotta voi erottua kilpailijoista tiettyjen käy-

täntöjen toteuttamisessa (Chapman ym., 2018, 544). Päätökseen henkilöstön kehittämisen käy-

täntöjen erilaistamisesta ja samankaltaistamisesta todennäköisesti vaikuttaa organisaation stra-

tegiset tavoitteet, jotka näiden käytäntöjen avulla pyritään saavuttamaan. Strategiset tavoitteet 

vaihtelevat organisaatioiden kesken, joten myös siinä on eroja, mitkä henkilöstön kehittämisen 

käytännöt kannattaa kopioida, ja millaisten käytäntöjen avulla kannattaa pyrkiä erottumaan jou-

kosta. 
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Chapmanin ym. (2018) lisäksi myös Sung ja Choi (2014b) ottavat tuloksillaan kantaa keskus-

teluun henkilöstön kehittämisen roolista organisaation suorituskyvyn edistämisessä. Sungin ja 

Choin (2014b, 863) tilastollisen tutkimuksen tulosten mukaan johdon tuki ja henkilöstön kehit-

tämisen koetut hyödyt ennustivat työntekijöiden osaamista, mutta investoinnit työntekijöiden 

kehittämiseen ja työntekijöiden määrällinen altistaminen koulutukselle taas eivät. Työntekijöi-

den sitoutumista taas ennustivat kaikki muut henkilöstön kehittämisen ulottuvuudet paitsi työn-

tekijöiden määrällinen altistaminen henkilöstön kehittämiselle esimerkiksi koulutustuntien 

kautta. Työntekijöiden osaamisen todettiin ennustavan organisaation taloudellista suoriutu-

mista merkittävästi, mutta työntekijöiden sitoutumisen ja organisaation taloudellisen suoriutu-

misen välillä oleva yhteys oli tilastollisesti marginaalinen. (Sung & Choi, 2014b, 863.) 

 

Johtopäätöksenä Sungin ja Choin (2014b, 866) tutkimuksesta voidaan todeta, että pelkästään 

koulutuksen määrä esimerkiksi tunneissa ei paranna työntekijöiden tuloksia tai organisaation 

suoriutumista, vaan työntekijöiden itse kokemat hyödyt ovat tärkeämpiä. Organisaatioiden tu-

lisikin ottaa tämä huomioon suunnitellessaan henkilöstön kehittämisen ohjelmia. Työntekijöi-

den motivoiminen vapaaehtoiseen itsensä kehittämiseen ja sen hyötyjen ymmärtämiseen olisi 

tutkijoiden mukaan hyödyllisempää kuin pelkästään koulutuksen tarjoaminen. (Sung & Choi, 

2014b, 866.) 

 

McCracken ja Wallace (2000b) tarkastelevat artikkelissaan strategisen henkilöstön kehittämi-

sen kirjallisuutta Garavanin (1991) määrittelemien strategisen henkilöstön kehittämisen omi-

naisuuksien kontekstissa sekä kehittelevät strategisen kypsyyden mallin suuren kysely- ja haas-

tattelututkimuksen pohjalta. Kaiken kaikkiaan henkilöstön kehittämiselle annettiin organisaa-

tioissa aineiston perusteella enemmän strategiaa tukeva rooli kuin sitä muotoileva rooli. Aineis-

tosta kävi kuitenkin selkeästi ilmi, että suurimmassa osassa organisaatioita ihmisiin liittyvät 

asiat otettiin tosissaan. (McCracken & Wallace, 2000b, 451.) 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan henkilöstön kehittämisen kannalta strategisesti kypsän organi-

saation tunnistaa siitä, että henkilöstön kehittämisen ja sen tärkeiden sidosryhmien, eli ylimmän 

johdon, henkilöstöjohdon, hrd-henkilöstön ja linjajohdon, välillä on strateginen kumppanuus. 

Lisäksi kypsän organisaation organisaatiokulttuuri painottaa oppimista ja kehittymistä vah-

vasti. (McCracken & Wallace, 2000b, 457.) Tulosten perusteella suurin osa kyselyyn 
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vastanneista organisaatioista ei ole vielä strategisen henkilöstön kehittämisen osalta kypsiä, 

mutta strategisen henkilöstön kehittämisen aiemmin retorinen rooli on jo muuttunut organisaa-

tioissa aidoksi pyrkimykseksi. Haasteena strategisen henkilöstön kehittämisen kannalta tulevai-

suudessa on kuitenkin vielä valjastaa tämä pyrkimys organisaation todellisuudeksi. 

(McCracken & Wallace, 2000b, 464.) 

 

2.2.3 Kriittinen henkilöstön kehittäminen 

 

Henkilöstön kehittämiseen on vaikuttanut voimakkaasti vallalla oleva ihanne objektiivisuu-

desta, kontrollista ja suorituskyvystä (Bierema, 2009, 69–70). Seurauksena tästä on Biereman 

(2009, 70) mukaan kehittynyt epäoikeudenmukaisia sosiaalisia järjestelmiä, kuten rasismi, sek-

sismi ja kapitalismi. Bierema ja Callahan (2014) ottavat osaa keskusteluun ja määrittelevät ar-

tikkelissaan kriittisen henkilöstön kehittämisen ja luovat sille uuden viitekehyksen. Artikkelis-

saan Bierema ja Callahan (2014) haastavat myös henkilöstön kehittämisen niin sanotun pyhän 

kolminaisuuden eli tyypillisen jaottelun koulutukseen ja kehittämiseen, urakehitykseen ja orga-

nisaation kehittämiseen. 

 

Henkilöstön kehittämisen alkuperä on humanistisissa tavoitteissa, mutta ala on nykyään enem-

män keskittynyt organisaation tavoitteiden saavuttamiseen henkilöstöä hyödyntämällä. Osak-

keenomistajat ja heidän intressinsä ohjaavat vahvasti henkilöstön kehittämistä muiden organi-

saation sidosryhmien intressien kustannuksella. Usein esimerkiksi työntekijöiden ja osakkeen-

omistajien intressit ovat keskenään ristiriidassa, mutta koska osakkeenomistajien intressejä ar-

vostetaan organisaatiossa enemmän, joutuu työntekijä usein tyytymään heikompiin oloihin or-

ganisaation taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Bierema & Callahan, 2014, 431–434.) 

 

Biereman ja Callahanin (2014) kriittisen henkilöstön kehittämisen viitekehyksessä korostuu eri 

sidosryhmien ottaminen huomioon, ei pelkästään osakkeenomistajien intressien huomioiminen. 

Lisäksi kriittisessä henkilöstön kehittämisessä tunnistetaan ja tiedostetaan epätasa-arvoiset val-

tasuhteet, arvostetaan kulttuurista monimuotoisuutta sekä suositaan osallistavia ja yhteistyötä 

vaativia menetelmiä. Olennaista on myös strategisen henkilöstön kehittämisen 
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kyseenalaistaminen, tunteiden huomioon ottaminen ja kriittinen ajattelu sekä vastuullisuuden, 

hyvinvoinnin ja humanististen arvojen korostaminen. (Bierema & Callahan, 2014, 437–440.) 

 

Fenwick (2004) ehdottaa artikkelissaan kriittisen henkilöstön kehittämisen tutkimusta tukevia 

käytäntöjä ja periaatteita. Kriittinen henkilöstön kehittämisen tutkimus haastaisi oletuksen hen-

kilöstön osaamisesta organisaation taloudellisen edun lähteenä ja siirtäisi painopisteen työpaik-

kojen ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjen muuttamiseen tasa-arvoisemmiksi ja oikeuden-

mukaisemmiksi. Näiden periaatteiden pohjalta voidaan tunnistaa neljä ulottuvuutta kriittiselle 

henkilöstön kehittämisen tutkimukselle. (Fenwick, 2004, 198.) 

 

Ensimmäinen niistä liittyy poliittiseen tarkoitukseen ja henkilöstön kehittämisen tehtävään or-

ganisatorisen uudistuksen toteuttajana, jonka tavoitteena on oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja 

osallistaminen. Toinen ulottuvuus liittyy epistemologiaan ja siinä keskitytään työpaikkaan eri 

sukupuolten, etnisyyksien, sukupolvien ja kulttuurien kilpailtuna alueena. Kolmantena kriitti-

sen henkilöstön kehittämisen tutkimuksen tulisi keskittyä valta- ja kontrollikysymyksiin ja se-

littää sitä, miten nykyiset, välttämättöminä pidetyt rakenteet, kuten suorituskyvyn mittaaminen, 

ovat historiallisesti muodostuneet sosiopoliittisten prosessien kautta. Neljäs ulottuvuus liittyy 

metodologiaan ja siihen, miten tietoa tuotetaan ja mitä tietoa pidetään tärkeänä. (Fenwick, 2004, 

198.) 

 

Biereman ja Csehin (2003, 23–24) tutkimuksessa todettiin, että henkilöstön kehittämisen tutki-

muksessa valtaepäsymmetriaan, naisten ja vähemmistöjen kokemuksiin, rasismiin eikä seksis-

miin juurikaan keskitytä, vaikka niillä on suuri vaikutus organisaation dynamiikkaan. Tarvetta 

on sellaiselle kriittiselle henkilöstön kehittämisen tutkimukselle, joka ottaa huomioon valtasuh-

teet ja tasa-arvokysymykset sekä sen ketkä nykyisenlaisesta henkilöstön kehittämisestä hyöty-

vät ja ketkä kärsivät. (Bierema & Cseh, 2003, 23–24.) 

 

Kriittisen henkilöstön kehittämisen tutkimukseen liittyy myös selkeästi dilemmoja. Esimerkiksi 

Fenwick (2004) tuo esiin ristiriitaisuuden valtavirran henkilöstön kehittämisen tutkimuksen 

suorituskykyorientaation ja kriittisten tarkoitusten ja menetelmien kanssa. Kriittisessä henki-

löstön kehittämisessä korostuu hierarkkisen kehittämisen sijaan osallistavuus. Suorituskyvyn 
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sijaan henkilöstön kehittämisen tavoitteena nähdään merkityksellinen työ ja henkilökohtainen 

kasvu. (Fenwick, 2004, 199.) Fenwick (2004, 199) näkee ongelmallisena myös sen, että epäde-

mokraattisia ja epätasa-arvoisia rakenteita ylläpitäviä käytäntöjä naamioidaan kriittisten ja 

muutokseen tähtäävien päämäärien taakse. Erityisesti populistinen johtamiskirjallisuus pyrkii 

osoittamaan olevansa hierarkkista käskyvaltaa vastaan ja tukevansa työntekijöiden voimaan-

nuttamista, vaikka todellisuudessa sen puoltamat, näennäisesti voimaannuttavat käytännöt alis-

taisivatkin työntekijöitä. (Fenwick, 2004, 199.)  

 

Suorituskyky henkilöstön kehittämisen tavoitteena ei ole pelkästään huono asia kriittistenkään 

henkilöstön kehittämisen tutkijoiden mielestä. Se pitäisi kuitenkin pystyä tasapainottamaan 

muiden organisatoristen ja yhteisöllisten tavoitteiden kanssa paremmin. Koko organisaation 

hyvinvointi tulisi huomioida, ja suorituskykyä tulisi arvioida monipuolisemmilla ja kriittisem-

millä kriteereillä. Henkilöstön kehittämisen alalla tulisi muistaa sen alkuperäinen tarkoitus saa-

vuttaa humanistista ja oikeudenmukaista muutosta organisaatioissa. (Bierema & Callahan, 

2014, 435.) 

 

2.3 Henkilöstön kehittämisen tehtävät organisaatiossa 

 

2.3.1 Organisaation suorituskyvyn edistämiseen liittyvät tehtävät 

 

Yleisin kirjallisuudessa esiin tullut henkilöstön kehittämisen tehtävä organisaatiossa liittyy or-

ganisaation kilpailukyvyn ja suorituskyvyn parantamiseen henkilöstön avulla. Organisaation 

suorituskyvyn edistäminen henkilöstön avulla tapahtuu erilaisten mekanismien kautta. Esimer-

kiksi Sungin ja Choin (2014b) artikkelissa henkilöstön kehittäminen saa roolin työntekijöiden 

sitoutumisen ja osaamisen edistäjänä, mutta tämän taustalla motiivina on kuitenkin organisaa-

tion suorituskyvyn parantaminen. Tässä luvussa tarkastelen henkilöstöjohtamisen ja henkilös-

tön kehittämisen kirjallisuuden pohjalta tunnistettuja henkilöstön kehittämisen tehtäviä, jotka 

tähtäävät organisaation suorituskyvyn edistämiseen. 

 

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Henkilöstön kehittämisen nähdään tutkimuskirjalli-

suudessa edistävän organisaation suorituskykyä strategisten tavoitteiden saavuttamisen kautta. 
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Esimerkiksi McCrackenin ja Wallacen (2000b, 451) tutkimuksen aineistossa henkilöstön ke-

hittämiselle annettiin ennemminkin organisaation strategiaa ja sen toteuttamista tukeva rooli 

kuin sitä muotoileva rooli. Toisin sanoen tutkituissa organisaatioissa henkilöstön tehtävänä on 

varmistaa strategian toimeenpano ja strategisten tavoitteiden toteutuminen, eikä henkilöstön in-

tressien niinkään nähdä muokkaavan organisaation strategiaa. Wright ym. (2001, 715–716) 

esittelevät artikkelissaan strategista henkilöstöjohtamista ja liiketoimintastrategiaa integroivan 

mallinsa, joka pyrkii osoittamaan, että yhteistyö voisi tuoda etuja molemmille yhdistäen mo-

lempien vahvuuksia ja täydentäen heikkouksia. Tässäkin korostuu henkilöstöjohtamisen mer-

kitys välineenä saavuttaa organisaation strategiset tavoitteet.  

 

Myös Wangin ym. (2017, 1175) määritelmä henkilöstön kehittämiselle korostaa sen roolia or-

ganisaation tavoitteiden ja tavoitellun suorituskyvyn saavuttamisessa. Wangin ym. (2017, 

1175) määritelmän mukaan organisaation tavoitteiden saavuttaminen henkilöstön kehittämisen 

avulla tapahtuu muokkaamalla yksilön arvoja ja käyttäytymistä ja varustamalla yksilöt tarvi-

tuilla taidoilla. Taitojen kartuttaminen nähdään siis mekanismina, jonka avulla työntekijät ky-

kenevät suorittamaan oman osuutensa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa mahdollisim-

man hyvin. Määritelmässä korostuu myös se, että henkilöstön arvoja ja uskomuksia täytyy 

muokata henkilöstön kehittämisen avulla vastaamaan organisaation arvoja, jotta henkilöstö toi-

misi aina organisaation tavoitteiden hyväksi. Wang ym. (2017, 1173) näkevät henkilöstön ke-

hittämisen työkaluna, eivätkä organisaation kannalta epäolennaisten organisatoristen tai yhteis-

kunnallisten ongelmien ratkaisijana. 

 

Legitimiteetin vahvistaminen. Chapmanin ym. (2018) artikkelissa tiettyjen henkilöstön kehittä-

misen käytäntöjen omaksumisella voidaan nähdä olevan rooli legitimiteetin lähteenä organi-

saatiolle. Tietyt henkilöstöjohtamisen käytännöt voivat olla ensin kilpailuedun lähde organisaa-

tiolle, mutta usein kilpailevat organisaatiot kopioivat menestyksekkäät käytännöt myös itsel-

leen. Tällöin näistä niin sanotuista parhaista käytännöistä ei ole enää erityistä kilpailuetua, vaan 

kaikkien tulee kopioida ne vain pysyäkseen mukana kilpailussa. (Paauwe & Boselie, 2005, 

989–990.)  
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Organisaation maineeseen vaikuttaa sen henkilöstölleen mahdollistama koulutustarjonta ja toi-

saalta koulutustarjonnan puutteet. Puutteet koulutustarjonnassa heikentävät osaltaan organisaa-

tion mainetta, kun taas kattava koulutustarjonta voi olla mukana luomassa parempaa mainetta 

organisaatiolle. (Clardy, 2005, 290–293.) Henkilöstöjohtamisen käytäntöjen omaksumisen teh-

tävänä nähdään tässä siis organisaation suorituskyvyn säilyttäminen välttämällä vanhanaikaisen 

organisaation maineen ja säilyttämällä tai vahvistamalla legitimiteettiä, eikä niinkään organi-

saation taloudellisen suorituskyvyn parantaminen (Paauwe & Boselie, 2005, 1002). 

 

Kontrollin ylläpitäminen. Henkilöstön kehittämisen yhtenä tehtävänä voidaan aiemman kirjal-

lisuuden mukaan nähdä olevan kontrollin ylläpitäminen organisaatiossa. Esimerkiksi Francis 

(2007) analysoi artikkelissaan henkilöstön kehittämisen roolia organisaatiomuutoksessa, jonka 

tarkoituksena oli muuttaa suuren teollisuusyrityksen rakennetta vähemmän hierarkkiseksi. 

Francisin (2007) tutkimuksen keskeisenä tuloksena materiaalista tunnistettiin kaksi diskurssia, 

joista toinen nimettiin kontrollidiskurssiksi.  

 

Kontrollidiskurssissa korostuivat tehokkuuden, joustavuuden ja arvonlisäämisen käsitteet. 

Henkilöstön kehittämisen käytäntöjen, kuten palkitsemisen ja koulutuksen, tavoitteena nähtiin 

organisaation tehokkuuden parantaminen henkilöstön maksimaalisen hyödyntämisen avulla. 

(Francis, 2007, 88.) Henkilöstöä siis pyritään kontrolloimaan ja se pyritään valjastamaan mah-

dollisimman tehokkaasti organisaation tavoitteiden saavuttamiseen ja suorituskyvyn edistämi-

seen. 

 

Muutoksiin sopeutuminen. Henkilöstö ja siten myös henkilöstön kehittäminen ovat merkittä-

vässä roolissa organisaatiomuutosten onnistumisessa ja muista organisaation kohtaamista muu-

toksista selviytymisessä (ks. esim. Garavan ym., 2016, 299). Esimerkiksi Lengnick-Hallin ym. 

(2011, 253) mukaan henkilöstöjohtamiseen liittyvät käytännöt luovat pohjan organisaation re-

silienssin kehittymiselle. Erityisesti muuttuvassa ja ennalta-arvaamattomassa ympäristössä toi-

mivat organisaatiot tarvitsevat resilienssiä säilyttääkseen kilpailukykynsä. (Lengnick-Hall ym., 

2011, 253.)  
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Organisaation innovatiivisuus. Henkilöstön kehittämisen voidaan nähdä edistävän organisaa-

tion suorituskykyä myös innovatiivisuuden edistämisen kautta. Henkilöstön kouluttamiseen in-

vestoimisen on todettu lisäävän oppimiseen tähtääviä käytäntöjä, jotka puolestaan lisäävät or-

ganisaation innovatiivisuutta. Työntekijöiden ammatillinen kehittäminen myös auttaa organi-

saatiota säilymään innovatiivisena pitkällä aikavälillä. (Sung & Choi, 2014a, 407.) Myös Ga-

ravan ym. (2016, 299) tunnistavat henkilöstöjohtamisen käytäntöjen vaikutuksen innovatiivi-

suutta edistävään organisaatiokulttuuriin ja siten organisaation kykyyn innovoida. 

 

2.3.2 Kriittisiin päämääriin liittyvät tehtävät 

 

Henkilöstön kehittämiselle on aiemmasta kirjallisuudesta löydettävissä myös muita kuin orga-

nisaation suorituskyvyn edistämiseen liittyviä tehtäviä ja rooleja. Kriittiset henkilöstöjohtami-

sen ja henkilöstön kehittämisen tutkijat ovat tuoneet esiin henkilöstön kehittämisen potentiaalin 

vaikuttaa muun muassa työntekijöiden voimaantumiseen, muidenkin sidosryhmien kuin vain 

osakkeenomistajien etuihin sekä työpaikan tasa-arvoisuuteen. Erityisen tärkeää näissä kriittisiin 

päämääriin liittyvissä henkilöstön kehittämisen tehtävissä on se, että niiden todellisena tavoit-

teena on vahvistaa humanistisia arvoja sen perustana ja optimoida sen yhteiskunnallista vaiku-

tusta (Bierema & Callahan, 2014, 436), eikä niissä yritetä naamioida suorituskykyyn pohjim-

miltaan tähtääviä tavoitteita kriittisten ja muutokseen tähtäävien päämäärien taakse (Fenwick, 

2004, 199). 

 

Työntekijöiden voimaannuttaminen ja tarkoituksellisen työn mahdollistaminen. Henkilöstön 

kehittämisen avulla voidaan kirjallisuuden perusteella myös voimaannuttaa työntekijöitä anta-

malla heille päätösvaltaa organisaation asioissa ja mahdollistamalla heille tarkoituksellisen 

työn. Francisin (2007) tutkimuksessa tunnistettu toinen henkilöstön kehittämisen diskurssi ni-

mettiin voimaannuttamisdiskurssiksi. Voimaannuttamisdiskurssi korosti työntekijöiden osallis-

tamista, tiimityöskentelyä, kehittymistä ja voimaantumista. Siinä henkilöstön kehittämisen tar-

koitus nähtiin tärkeänä työntekijöiden kasvun ja hyvinvoinnin kannalta. Henkilöstön kehittä-

misen käytäntöjen tarkoituksena oli voimaannuttamisdiskurssin mukaan tehdä työstä vaihtele-

vampaa ja kiinnostavampaa sekä luoda parempaa yhteishenkeä työntekijöiden keskuuteen. 

(Francis, 2007, 87–88.) Myös Bierema ja Callahan (2014, 437–439) näkevät, että kriittiseen 
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henkilöstön kehittämiseen kuuluu olennaisesti työntekijöitä osallistavat ja voimaannuttavat 

käytännöt sekä yhteistyö työntekijöiden kanssa. 

 

Valtarakenteisiin vaikuttaminen. Organisaatiossa työskentelyyn liittyy aina valinnan tekeminen 

sen välillä, omaksuuko ja hyväksyykö hallitsevan valta-asetelman, vai pyrkiikö tietoisesti pääs-

tämään ääneen tähän asti sivuutetut diskurssit (Trehan, 2004, 31). Kriittiseen henkilöstön ke-

hittämiseen kuuluu olennaisesti epätasa-arvoisten valtasuhteiden tunnistaminen ja haastaminen 

kaikilla osa-alueilla (Bierema & Callahan, 2014, 441). Henkilöstön kehittämisen ja siihen liit-

tyvien käytäntöjen päämääränä nähdään olevan organisaation uudistaminen oikeudenmukai-

semmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja enemmän osallistumisen mahdollisuuksia antavaksi (Fen-

wick, 2004, 198). 

 

Eri sidosryhmien hyvinvoinnin ja intressien huomiointi. Usein henkilöstön kehittämisen tehtä-

vänä yrityksissä on lopulta tuottaa taloudellista etua osakkeenomistajille, eikä muita sidosryh-

miä, kuten työntekijöitä, ympäristöä tai yhteiskuntaa ja niiden intressejä huomioida samalla 

tavalla. Bierema ja Callahan (2014, 434) ottavat esiin korostuneen osakkeenomistajien etuihin 

orientoitumisen haitallisuuden. Työntekijöiden ja osakkeenomistajien etujen ollessa ristirii-

dassa, osakkeenomistajien etujen ajaminen vie usein voiton, jolloin työntekijät voivat esimer-

kiksi joutua työskentelemään epämieluisissa olosuhteissa. Lisäksi tähän osakkeenomistajien 

etuihin orientoitumiseen harvoin liittyy yhteiskuntavastuullisen toiminnan harjoittaminen, ellei 

siitä ole taloudellista hyötyä, tai ellei laki vaadi sitä. (Bierema & Callahan, 2014, 434.) 

 

Kriittiset näkemykset henkilöstön kehittämisestä kuitenkin näkevät henkilöstön kehittämisen 

käytännöillä olevan potentiaalia huomioida myös muiden sidosryhmien intressejä. Esimerkiksi 

Biereman ja Callahanin (2014, 436–440) esittelemässä kriittisen henkilöstön kehittämisen mal-

lissa keskeisessä osassa on eri sidosryhmien ottaminen huomioon varmistamalla esimerkiksi, 

että myös organisaation, yhteisön ja ympäristön etuja ajetaan päätöksenteossa. Myös Baek ja 

Kim (2014, 508) ehdottavat, että henkilöstön kehittämisessä tulisi ottaa erilaisten sidosryhmien 

hyvinvointi keskeiseksi tavoitteeksi organisaation ja työntekijöiden suorituskyvyn parantami-

sen rinnalle. Organisaation suorituskykyä tulisi heidän mukaansa arvioida paitsi taloudellisten, 

myös ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta (Baek & Kim, 2014, 505). 



31 
 

Guest (2017, 30–31) puolestaan on tunnistanut, että henkilöstöjohtamisen käytännöt, kuten 

koulutus ja kehittäminen sekä urakehityksen tukeminen, kehittävät työntekijöiden turvallisuu-

den ja itseluottamuksen tunnetta, mikä osaltaan edistää heidän hyvinvointiaan.  

 

2.3.3 Yhteenveto henkilöstön kehittämisen tehtävistä organisaatiossa 

 

Löydettyjen henkilöstön kehittämisen tehtävien perusteella voidaan sanoa, että organisaation 

suorituskyvyn parantamiseen liittyvät tehtävät ovat tutkimuskirjallisuudessa yleisempiä kuin 

kriittisiin päämääriin tähtäävät tehtävät. On myös hyvä huomata, että monien roolien taustalla 

on perimmäisenä motiivina organisaation kilpailukyvyn edistäminen, vaikka sillä olisi muitakin 

positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi Sungin ja Choin (2014b) tutkimuksessa henkilöstön kehit-

tämisen nähdään parantavan työntekijöiden osaamista ja sitoutumista organisaatioon. Näiden 

henkilöstön kehittämisen seurausten ei kuitenkaan vielä yksinään nähdä olevan arvokkaita ja 

tavoiteltuja, vaan kiinnostuneita ollaan ennen kaikkea työntekijöiden osaamisen ja sitoutumisen 

vaikutuksista organisaation suorituskykyyn ja siten taloudellisiin tuloksiin.  

 

Organisaation paremman suorituskyvyn tavoittelu henkilöstön kehittämisen avulla ei sinänsä 

ole huono asia, mutta suorituskyvyn mittarit ovat usein liian kapea-alaisia (Bierema & Calla-

han, 2014, 435). Esimerkiksi Baekin ja Kimin (2014, 505) mukaan organisaation suorituskykyä 

tulisi arvioida taloudellisten vaikutusten lisäksi myös ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutus-

ten näkökulmasta. Henkilöstön kehittämiseen liitettävissä tavoitteissa tarvitaan tasapaino kont-

rollin ja suorituskyvyn korostamisen sekä muiden organisatoristen ja yhteisöllisten tavoitteiden 

välillä (Francis, 2007, 94; Bierema & Callahan, 2014, 435), suorituskykyyn liittyvien tavoittei-

den ollessa tällä hetkellä huomattavasti laajemmin edustettuna. Taulukossa 1 esitellään yhteen-

vetona tutkimuskirjallisuudesta tunnistamani henkilöstön kehittämisen tehtävät organisaa-

tiossa. 
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Taulukko 1 Yhteenveto henkilöstön kehittämisen tehtävistä organisaatiossa 

 

Henkilöstön kehittämisen tehtävät 

organisaatiossa 

Tutkimuksia aiheesta 

Suorituskyvyn edistämiseen liittyvät tehtävät 

Strategisten tavoitteiden saavuttaminen  • McCracken & Wallace, 2000b 

• Wright ym., 2001 

• Wang ym., 2017 

Legitimiteetin rakentaminen  • Chapman ym., 2018 

• Paauwe & Boselie, 2005 

• Clardy, 2005 

Kontrollin ylläpitäminen • Francis, 2007 

Muutoksiin sopeutuminen • Garavan ym., 2016 

• Lengnick-Hall ym., 2011 

Organisaation innovatiivisuus • Sung & Choi, 2014a 

• Garavan ym., 2016 

Kriittisiin päämääriin liittyvät tehtävät 

Työntekijöiden voimaannuttaminen ja tar-

koituksellisen työn mahdollistaminen 

• Francis, 2007 

• Bierema & Callahan, 2014 

Valtarakenteisiin vaikuttaminen • Bierema & Callahan, 2014 

• Fenwick, 2004 

• Trehan, 2004 

Eri sidosryhmien hyvinvoinnin ja intressien 

huomiointi 

• Bierema & Callahan, 2014 

• Baek & Kim, 2014 

• Guest, 2017 
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Henkilöstön kehittämiselle tuotetaan samalla merkityksiä sille annettujen tehtävien ja roolien 

kautta. Aiemman kirjallisuuden perusteella henkilöstön kehittämiselle voidaan tunnistaa sekä 

organisaation suorituskykyyn että kriittisempiin päämääriin liittyviä tehtäviä. Monet näistä hen-

kilöstön kehittämisen tehtävistä voisivat näkyä myös Suomen kuntien kontekstissa. Esimerkiksi 

kuntien toimintaa ohjaa kuntastrategia, jossa määriteltyjä strategisia tavoitteita pyritään saavut-

tamaan osaavan henkilöstön avulla. Kuntien toimintaympäristössä tapahtuu lisäksi paljon suu-

riakin muutoksia, joihin kuntaorganisaation on kyettävä sopeutumaan. Kuntien on pystyttävä 

tarjoamaan palvelut kuntalaisille muutoksista huolimatta, ja tämän takaamisessa henkilöstön 

osaamisen kehittäminen ja päivittäminen ovat keskeisessä roolissa.  

 

Onkin mielenkiintoista tarkastella henkilöstön kehittämiselle kuntien henkilöstöasiakirjoissa 

tuotettuja tehtäviä ja laajempia merkityksiä, ja tutkia onko niistä löydettävissä samankaltaisuuk-

sia näihin kirjallisuudesta tunnistettuihin tehtäviin. Erityisesti mahdolliset eroavaisuudet aiem-

min saatuihin tuloksiin verrattuna olisivat mielenkiintoisia. Henkilöstöjohtamisen aiempi tutki-

mus on pitkälti keskittynyt tutkimaan voittoa tavoittelevia yrityksiä, joten henkilöstön kehittä-

minen voi hyvinkin saada erilaisia tehtäviä ja merkityksiä kuntien kontekstissa, jossa organi-

saation tehtäväkin on erilainen. Tutkielmassani pyrin antamaan tilaa henkilöstön kehittämiselle 

tuotetuille suorituskykynäkökulmasta poikkeavillekin merkityksille. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tutkimuksen aineisto 
 

3.1.1 Henkilöstöstrategia ja muut henkilöstöasiakirjat aineistona 

 

Henkilöstöstrategia, kuten liiketoimintastrategiakin, voidaan määritellä monella tavalla. Kau-

hasen (2015, 103–104) mukaan henkilöstöstrategialla tarkoitetaan ”(liike)toimintalähtöistä 

henkilöstöjohtamisen keinovalikoimaa, jolla organisaatio varmistaa tarvitsemansa henkilöstö-

rakenteen ja osaamisen sekä kannustaa henkilöstöä saavuttamaan tarvittavan suoritustason.” 

Henkilöstöstrategiassa siis määritellään henkilöstöön liittyvät tavoitteet, keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi sekä henkilöstöpolitiikka henkilöstövoimavarojen johtamisen eri osa-alueille 

(Kauhanen, 2012, 22).  

 

Muita kuntien henkilöstöjohtamista ohjaavia asiakirjoja ovat esimerkiksi henkilöstöohjelmat ja 

kunnan henkilöstöpolitiikkaa käsittelevät asiakirjat sekä erilaiset johtamisjärjestelmiä kuvaavat 

asiakirjat. Otin analyysiin lisäksi henkilöstöraportteja- ja kertomuksia, jotka käsittelevät vuotta 

2019 kunnissa henkilöstön kannalta sekä Kuntatyönantajien (2015) suosituksen kunnallisen 

henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja Kuntatyönantajien (2017) Osaamisen johtaminen on 

osa strategista henkilöstöjohtamista -artikkelin. 

 

Diskurssianalyysissa on tärkeää huomioida aineiston syntymisen konteksti, koska sama lause 

voidaan tulkita eri tavoin eri asiayhteyksissä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Esi-

merkiksi henkilöstöasiakirjat, joita käytän tässä tutkielmassa aineistona, on tuotettu toimintaa 

ja päätöksentekoa ohjaaviksi asiakirjoiksi sekä kunnan työntekijöille ja kuntaan mahdollisesti 

töihin pyrkiville henkilöille kertomaan, mitä henkilöstöön liittyviä asioita organisaatiossa halu-

taan korostaa ja miten niihin liittyvät tavoitteet pyritään saavuttamaan.  

 

Henkilöstöstrategioita ja muita kuntien henkilöstöjohtamista ohjaavia asiakirjoja tutkimalla 

saadaan tietoa kuntien johdon näkemyksistä, koska strategioiden sisältö usein heijastaa organi-

saation johdon, eli strategian laatijoiden, näkemyksiä ja visioita (Hart, 1992, 334). 
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Henkilöstöstrategioissa korostuvat yleensä ne henkilöstöjohtamisen osa-alueet, jotka ovat juuri 

kyseisen strategian suunnitellun aikajänteen aikana olennaisia (Sauri, 1994, 116). Diskurssi-

analyysi sopii tämän aineiston analysointiin, koska on kiinnostavaa tutkia, miten virallisissa 

asiakirjoissa ja kirjoituksissa kirjoitetaan henkilöstön kehittämisestä ja mitä merkityksiä sille 

annetaan, koska niillä on – tai ainakin pitäisi olla – vaikutusta käytännön toimintaan ja päätök-

siin organisaatiossa.  

 

3.1.2 Aineiston keruu ja rajaukset 

 

Tutkin aihetta analysoimalla kuntien henkilöstöstrategioita ja -ohjelmia sekä muita aineistoja, 

jotka ohjaavat osaamisen kehittämistä ja osaamisen johtamista kunnissa. Kyseessä on tällöin 

luonnollinen aineisto, joka on olemassa tutkijasta huolimatta (Lämsä, 2004). Aineistoa kertyi 

lopulta noin 550 sivua, mutta tästä vain osa käsittelee nimenomaan henkilöstön kehittämistä ja 

siihen liittyviä teemoja, joten aineistoa tuli karsia sen sopivuuden mukaan. Tarkempaan ana-

lyysiin tästä sivumäärästä valikoituikin lopulta noin 150 sivua. 

 

Etsin henkilöstöasiakirjoja kuntien verkkosivuilta, joten kunnista on otettu mukaan tarkasteluun 

vain ne, joilla oli aineistoa kerätessäni voimassa oleva henkilöstöstrategia, -ohjelma, -suunni-

telma, -raportti, -kertomus, -politiikka tai muu henkilöstöjohtamista käsittelevä asiakirja verk-

kosivuillaan. Keräsin ja tallensin analysoitavaa aineistoa jo syksyllä 2020, joten olen laskenut 

voimassa oleviksi henkilöstöasiakirjoiksi myös sellaiset, jotka olivat voimassa vuoteen 2020 

asti. Henkilöstöraporteista ja -kertomuksista otin mukaan uusimpia julkaistuja, jotka käsittele-

vät vuotta 2019. Käsittelen kuntia tutkimuksessa niiden oikeilla nimillä, koska analyysin koh-

teena ovat kuntien julkiset, kaikkien saatavilla olevat asiakirjat.  

 

Analyysiin mukaan valitut kunnat on rajattu niiden asukasluvun mukaan. Tutkimuksen koh-

teena olevissa kunnissa on vähintään 5000 asukasta. Rajasin kuntia asukasluvun mukaan, koska 

huomasin, että pienimmillä kunnilla ei yleensä ole verkkosivuillaan henkilöstöasiakirjoja tai ne 

ovat jo vanhentuneita. Lisäksi aineistoa kerätessäni tein huomion, että hieman isompien kuntien 

henkilöstöasiakirjat olivat usein sisällöllisesti hieman laadukkaampia ja monipuolisempia. 

Kunnista valikoituivat rajausten jälkeen mukaan Akaa, Hamina, Helsinki, Hollola, Kajaani, 
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Kauhava, Kemiönsaari, Kerava, Kokkola, Kristiinankaupunki, Kuhmo, Kuopio, Laukaa, Ni-

vala, Nurmes, Oulu, Pietarsaari, Pori, Pornainen, Porvoo, Pöytyä, Riihimäki, Seinäjoki, Sipoo, 

Tammela, Tampere, Vantaa, Ylöjärvi ja Äänekoski. Tutkimukseen mukaan otettuja henkilös-

töasiakirjoja on esitelty liitteessä 1. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston suuri määrä ei suoraan takaa luotettavampia tuloksia, 

eikä useinkaan etukäteen voida päättää, kuinka paljon aineistoa lopulta tarvitaan (Aaltio & 

Puusa, 2011, 161). Aineiston sopivaa määrää arvioidessani käytin mittarina aineiston saturoi-

tumista analyysin edetessä. Aineiston saturoituminen eli kyllääntyminen tarkoittaa sitä, että uu-

det aineistot, tässä tapauksessa uudet henkilöstöasiakirjat, alkavat ikään kuin toistaa itseään ei-

vätkä enää tuo tutkimuksen kannalta uudenlaista tietoa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006).  

 

Tähän kulminaatiokohtaan aineiston analysoinnissa pääsin analysoituani 33 kappaletta kuntien 

henkilöstöjohtamista ohjaavia asiakirjoja, 29:stä eri kunnasta. Tosin on huomioitava myös, että 

tutkija ei voi koskaan olla täysin varma, etteikö uutta tietoa voisi vielä syntyä jossain vaiheessa. 

Aineiston määrää on kuitenkin rajattava, joten tutkijan omiin havaintoihin ja omaan tulkintaan 

perustuva arvio aineiston saturoitumisesta on perusteltu kriteeri aineiston rajaamiselle. (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Lisäksi analyysiin mukaan otettavia henkilöstöasiakirjoja on rajattu sen mukaan, käsitelläänkö 

niissä henkilöstön osaamista ja sen kehittämistä. Aineistosta on siis rajattu pois sellaiset henki-

löstöasiakirjat, joissa ei käsitellä lainkaan henkilöstön kehittämistä, osaamista tai niihin liitet-

tävissä olevia teemoja. Koysin (2000, 269) tutkimuksen mukaan yleisin elementti henkilöstö-

strategioissa oli henkilöstön kehittäminen. Tätä tulosta tukee myös tutkielmaani varten kerää-

mäni aineisto, jossa henkilöstön osaamisen kehittäminen on merkittävässä osassa. 
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3.2 Diskurssianalyysi metodologisena viitekehyksenä 

 

3.2.1 Diskurssit tutkimuskohteena 

 

Tutkielmani metodologisen viitekehyksen muodostaa diskurssianalyysi, joka pohjautuu sosiaa-

lisen konstruktionismin viitekehykseen. Diskurssianalyysissa tutkitaan kieltä, ja siinä esiintyviä 

merkitysten tuottamisen tapoja (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Diskursseilla tar-

koitetaan vakiintuneita puhetapoja, jotka ovat mukana rakentamassa ja tuottamassa kuvaa-

maansa ilmiötä (Phillips & Hardy, 2002, 3–4). Välillä käsitteitä diskurssi ja tulkintarepertuaari 

käytetään tarkoittamaan samaa asiaa (Siltaoja & Vehkaperä, 2011, 209), mutta tässä tutkiel-

massa olen valinnut käyttää sanaa diskurssi kuvaamaan erilaisia aineistosta löytyviä kielellisiä 

merkitysjärjestelmiä, jotka puolestaan tuottavat henkilöstön kehittämiselle erilaisia merkityk-

siä.  

 

Jokainen diskurssi ikään kuin sisältää oman sanastonsa, ilmauksensa ja kommunikaation ta-

pansa (Eriksson & Kovalainen, 2008, 228). Samasta ilmiöstä tai asiasta, kuten esimerkiksi tässä 

tutkielmassa henkilöstön kehittämisestä, voidaan puhua ja kirjoittaa monella eri tavalla. Sosi-

aalinen todellisuus rakentuu näiden erilaisten rinnakkaisten tai keskenään kilpailevien merki-

tyssysteemien kautta. Jotkin diskurssit voivat saada toisiin verrattuna vahvemman ja korostu-

neemman aseman, jolloin niistä voi tulla itsestäänselvyyksinä pidettyjä totuuksia. Tällöin vaa-

rana on vallitsevasta poikkeavien diskurssien tukahtuminen. (Jokinen, Juhila & Suoninen, 

2016, 26–29.) Aiemman henkilöstön kehittämisen kirjallisuuden ja tutkimuksen perusteella vai-

kuttaa siltä, että niin on käynyt suorituskykydiskurssin ja kriittisempiä päämääriä painottavien 

diskurssien välillä. 

 

Pyrin tässä tutkielmassa selvittämään, miten henkilöstön kehittämisestä ja osaavasta henkilös-

töstä kirjoitetaan aineistossa, eli pyrin löytämään henkilöstön kehittämisen diskursseja. Pelkäs-

tään diskurssien tunnistaminen ei kuitenkaan vielä ole tutkimuksellisesti mielenkiintoista, vaan 

pikemminkin näiden tunnistettujen diskurssien seuraukset ja se, millaiseksi diskurssi jonkin 

asian tuottaa (Siltaoja & Vehkaperä, 2011, 209). Siksi teen tunnistettujen diskurssien pohjalta 

tulkintaa, ja pyrin löytämään henkilöstön kehittämiselle diskurssien kautta tuotettuja laajempia 

merkityksiä.  
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3.2.2 Tulkitseva diskurssianalyysi 

 

Diskurssianalyysi voidaan karkeasti jakaa tulkitsevaan ja kriittiseen diskurssianalyysiin (Silta-

oja & Vehkaperä, 2011, 207). Tulkitsevassa diskurssianalyysissa tavoitteena on tunnistaa ylei-

sempiä diskursseja, joissa tuotetaan kollektiivisia merkityksiä ja tulkintoja tutkittavasta ilmi-

östä. Se kuitenkin eroaa teemoittelusta ja tyypittelystä, koska tulkitsevassa diskurssianalyysissa 

huomio kiinnittyy siihen, miten jokin asia tekstissä sanotaan eikä vain siihen, mitä sanotaan. 

(Siltaoja & Vehkaperä, 2011, 217.)  

 

Tässä tutkielmassa hyödynnän tulkitsevaa diskurssianalyysia, eli asetun tutkijana tulkitsijan 

rooliin. Tulkitsevassa roolissa tutkija nojaa vahvasti analysoitavaan aineistoon, mutta käy myös 

itse vuoropuhelua aineiston kanssa. Tutkijan oma ääni tulee esiin esimerkiksi kysymyksenaset-

teluista ja tulkitsemisen tavoista. (Juhila, 1999, 212–213.) Tutkijan omaa ääntä ja tulkintaa ei 

ole mahdollista sulkea pois, sillä diskurssit eivät ole aineistossa valmiina, vaan niiden tunnista-

misessa on aina mukana tutkijan omaa tulkintaa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).  

 

Heracleousin (2004) mukaan tulkinta ei kuitenkaan perustu vain tutkijan omiin ajatuksiin, vaan 

tulkitsevassa diskurssianalyysissa analysoitava teksti pyritään sijoittamaan osaksi muita teks-

tejä, mistä käytetään termiä intertekstuaalisuus, sekä osaksi muita diskursseja, mistä käytetään 

termiä interdiskursiivisuus (Pynnönen, 2013, 27). Tässä tutkielmassa intertekstuaalisuus ja in-

terdiskursiivisuus näkyvät siten, että peilaan lopuksi aineiston analyysista saamiani tuloksia 

aiempaan kirjallisuuteen ja sitä kautta löytyneisiin diskursseihin muun muassa etsimällä eroa-

vaisuuksia ja samankaltaisuuksia. 

 

Kriittisessä diskurssianalyysissa tarkastellaan diskurssien kautta tuotettuja ja ylläpidettyjä yh-

teiskunnallisia valtasuhteita, eli tutkija olettaa jo aineistoa analysoidessaan sen sisältävän val-

tasuhteita ylläpitäviä diskursseja. Tulkitsevassa diskurssianalyysissa tutkija ei oleta niin vah-

vasti etukäteen aineiston sisältämiä merkityksiä kuin kriittisessä diskurssianalyysissa, vaan toi-

mii aineistolähtöisemmin. (Siltaoja & Vehkaperä, 2011, 207.) Jokinen ja Juhila (1999, 86–87) 

käyttävät termiä analyyttinen diskurssianalyysi erottaessaan ei-kriittisen ja kriittisen diskurssi-

analyysin toisistaan. Tulkitseva ja analyyttinen diskurssianalyysi kuitenkin viittaavat samaan 

asiaan ja eroavat kriittisestä orientaatiosta lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan. 
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Aineistolähtöisyyden lisäksi analyyttiselle orientaatiolle on tyypillistä tavoitella sosiaalisen to-

dellisuuden tarkkaa erittelyä eikä niinkään tuottaa kriittisen orientaation tapaan poleemista pu-

heenvuoroa nykyisestä sosiaalisesta järjestyksestä. (Jokinen & Juhila, 1999, 86–87.) 

 

Tässä tutkielmassa olen tutustunut ensin aiempaan kirjallisuuteen henkilöstöjohtamisen tutki-

muskentästä ja henkilöstön kehittämisestä, ja hyväksyn, että se vaikuttaa jossain määrin tulkin-

taani aineistosta. Olen kuitenkin pyrkinyt antamaan mahdollisimman paljon tilaa erilaisille ai-

neistosta tehtäville tulkinnoille eli myös sellaisille henkilöstön kehittämisen diskursseille, joita 

aiemmasta kirjallisuudesta ei löytynyt. En ole esimerkiksi tarkoituksella etsinyt aineistosta 

aiempia tuloksia vahvistavia havaintoja, vaan olen pyrkinyt toimimaan mahdollisimman aineis-

tolähtöisesti. 

 

3.2.3 Diskurssianalyysin toteuttaminen 

 

Kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin tutustuttuani ja tutkielman teoriaosuuden kirjoitettuani 

aloin perehtyä tarkemmin aineistoon. Kävin ensin läpi noin 550 sivua aineistoa silmäillen ja 

samalla valikoiden aineistosta osia tarkempaan analyysiin. Valikoin analyysiin aineistosta sel-

laiset kohdat, joissa jollain tavalla viitattiin henkilöstön kehittämiseen, osaamiseen, koulutta-

miseen, perehdyttämiseen, oppimiseen, opiskeluun, osaavaan henkilöstöön tai organisaation 

kehittämiseen. Aineistosta valikoitui siis lopulta noin 150 sivua tarkempaan analyysiin. Nämä 

osat asiakirjoista kopioin erilliseen Word-tiedostoon, josta niitä oli helpompi lukea tarkemmin.  

 

Seuraavaksi aloin lukea aineistoa tarkemmin ja poimia sieltä asettamiini alatutkimuskysymyk-

siin liittyviä ilmauksia. Etsin ensin karkeita vastauksia siihen, miten henkilöstön kehittämisestä 

kirjoitettiin, miten sen merkitystä perusteltiin ja mitä tehtäviä sille annettiin kuntien henkilös-

töasiakirjoissa. Näitä ilmauksia siirsin toiseen Word-tiedostoon, ja muodostin samalla jokai-

selle jonkin tiiviin, mutta kuvaavan otsikon. Esimerkiksi Kauhavan kaupungin henkilöstöstra-

tegian ilmauksen ”Muuttuva toimintaympäristö ja kuntalaisten muuttuva palvelutarve edellyt-

tävät toiminnan ja henkilöstön jatkuvaa kehittämistä” otsikoksi muodostui ”muutoksiin vas-

taaminen”. 

 



40 
 

Käytyäni koko aineiston läpi edellä kuvattuun tyyliin, aloin etsiä otsikoiden ja niihin sisältyvien 

ilmausten perusteella yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Niiden pohjalta yhdistelin samantyylisiä 

henkilöstön kehittämiselle annettuja tehtäviä, kirjoitustapoja ja perusteluja. Seuraavaksi muo-

dostin näille yhdistetyille otsikoille ja ilmauksille laajempia yläotsikoita, jotka kuvasivat mah-

dollisimman hyvin niiden yhdessä tuottamia henkilöstön kehittämisen diskursseja. Näistä ai-

neistosta tunnistetuista diskursseista oli johdettavissa laajempia henkilöstön kehittämiseen liit-

tyviä merkityksiä. Yhteen tunnistettuun merkitykseen sisältyi useita eri henkilöstön kehittämi-

sen diskursseja, jotka yhdessä tuottivat laajemman merkityksen henkilöstön kehittämiselle. 

 

3.3 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei useinkaan voida ilmaista jonkin määrällisen tai ob-

jektiivisen mittarin kautta, kuten määrällisessä tutkimuksessa. Sen sijaan laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuuteen kuuluu läpinäkyvyys tutkijan tekemistä ratkaisuista ja niiden perusteluista 

sekä tutkijan subjektiivisuudesta. (Aaltio & Puusa, 2011, 153–154.) Olenkin tuonut tutkielmani 

raportoinnissa mahdollisimman läpinäkyvästi esiin tutkijana tekemäni valinnat perusteluineen. 

Aineiston analysoinnissa olen pyrkinyt toimimaan aineistolähtöisesti ja antamaan aineistosta 

mahdollisesti löytyville uudenlaisille ja aiemmista käsityksistä poikkeaville tuloksille tilaa. Li-

säksi olen kuitenkin tuonut esiin, ettei aineiston analysointi laadullisin menetelmin ole voinut 

aineistolähtöisyydestä huolimatta olla täysin objektiivista, vaan siihen ovat voineet vaikuttaa 

omat tulkintani ja aiempi tietämykseni aiheesta esimerkiksi tutkimuskirjallisuuden kautta.  

 

Tutkijana jouduin tekemään päätöksiä analysoitaviksi valittavista asiakirjoista, vaikka itse ai-

neisto onkin luonnollista eli valmiiksi olemassa ilman tutkijan osallistumista sen syntymiseen. 

Tämä seikka tulee ottaa huomioon aineiston analysoinnissa ja tulkinnassa (Siltaoja & Vehka-

perä, 2011, 222). Siksi olenkin tuonut läpinäkyvästi esille tekemäni rajaukset ja niiden peruste-

lut. En voinut ottaa analysoitavaksi kaikkia Suomen kuntien henkilöstöasiakirjoja, koska ai-

neisto olisi tällöin liian laaja, ja analyysi olisi jäänyt liian pintapuoliseksi. Liian laaja aineisto 

olisi voinut osaltaan heikentää tutkimuksen laatua. Jouduin siis valitsemaan tutkimukseen mu-

kaan otettavat Suomen kunnat ja henkilöstöasiakirjat niiden sopivuuden ja toisaalta myös saa-

tavuuden perusteella. Tutkijana olen kuitenkin itse määritellyt valintakriteerit, joiden perus-

teella osa kunnista jää tarkastelusta pois. Täysin objektiivisia kriteereitä ei voitu käyttää, koska 
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laadullisessa tutkimuksessa aineiston laatu on sen määrää tärkeämpää (Eskola & Suoranta, 

1998, 15). 

 

Tutkijan oman päättelypolun esiin tuominen on tärkeä osa laadullisen tutkimuksen analyysin ja 

tulosten luotettavuutta. Lisäksi läpinäkyvyys mahdollistaa tulosten ulkopuolisen tarkastelun ja 

arvioinnin. (Aaltio & Puusa, 2011, 154–156.) Olenkin pyrkinyt avaamaan aineiston keruun, 

rajaamisen ja analyysin vaiheet mahdollisimman tarkasti, jotta lukija ymmärtää tutkimuksessa 

tehtyjen valintojen perusteet ja saatujen tulosten muodostumisen. Lukija voi myös itse arvioida 

tutkimusta ja sen tulosten luotettavuutta tulosluvussa esitettyjen kuntien henkilöstöasiakirjojen 

lainausten avulla. 

 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole suoraan tuottaa yleistettävää tietoa, mutta se voi kui-

tenkin lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä (Aaltio & Puusa, 2011, 157). Oman tutkielmani 

tutkimuskysymykseen voisi saada toisenlaisia tuloksia esimerkiksi tehtäviltään erilaisia orga-

nisaatioita tutkimalla. Samalla tutkielmani tulokset kuitenkin lisäävät laajempaa ymmärrystä 

henkilöstön kehittämisestä ja sen saamista erilaisista tehtävistä ja merkityksistä. Lisäksi tutkijan 

tulee sitoa omat tulokseksensa ja tulkintansa alan laajempaan keskusteluun (Aaltio & Puusa, 

2011, 158). Tämän olen tehnyt pääosin luvussa 5, jossa esittelen tutkielmani teoreettisia ja käy-

tännöllisiä johtopäätöksiä, sekä arvioin tutkielmani rajoitteita ja pohdin mahdollisia jatkotutki-

musaiheita. 
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4 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISEN MERKITYKSET 

KUNTIEN HENKILÖSTÖASIAKIRJOISSA 

 

4.1 Henkilöstön kehittäminen kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaajana 
 

4.1.1 Palvelujen tarjoamisen turvaamisen diskurssi 

 

Kuntien henkilöstöasiakirjoissa toistui eniten palvelujen tarjoamiseen ja muiden perustehtävien 

hoitamiseen viittaavia ilmaisuja käsiteltäessä henkilöstön kehittämiseen liittyviä teemoja. Pal-

velujen tarjoaminen kuntalaisille onkin yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä, joten ei ole yllättävää, 

että henkilöstön kehittämiselle tuotetaan henkilöstöasiakirjoissa sen turvaamiseen tähtääviä 

tehtäviä ja rooleja. Esimerkiksi Akaan kaupungin henkilöstöohjelmassa tavoitteeksi asetetaan, 

että henkilöstön määrä ja osaaminen on palvelutarvetta vastaava, ja toimenpiteet tämän onnis-

tumiseksi on suunniteltu tarkasti.  

 

Akaan kaupungin henkilöstöohjelman lainauksesta tulee selkeästi ilmi, että henkilöstön osaa-

misen kehittämisen ja ylläpitämisen taustalla on motiivina tietyn palvelutason mahdollistami-

nen. Työntekijöitä koulutetaan ja heidän heikkouksiaan ja vahvuuksiaan arvioidaan suunnitel-

mallisesti perustuen kunnan palveluiden tarjoamisen vaatimaan osaamistasoon. Henkilöstön 

kehittämiseen liittyvistä toiminnoista ja tavoitteista puhutaan kuin ne olisivat helposti kontrol-

loitavissa ja ohjailtavissa selkeillä ja suunnitelmallisilla toimenpiteillä. 

 

Määritellään päätetylle palvelutasolle riittävä ja osaava henkilöstöresurssi, 

jonka toimialat ennakoivat ja tekevät sen pohjalta palvelutoimintojen kehittä-

missuunnitelmat ja henkilöstön osaamiskartoitukset. Ylläpidetään ja kehitetään 

työntekijän ammattitaitoa ja osaamista. Työntekijän henkilökohtaiset kehitty-

mis- ja koulutustarpeet kirjataan kehityskeskustelulomakkeeseen ja sovitaan jat-

kotoimenpiteistä. Tehostetaan perehdyttämistä ja työhön opastusta. Tehostetaan 

rekrytointiprosessia. (Akaan kaupungin henkilöstöohjelma 2018–2020) 
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Myös esimerkiksi Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelmassa tuodaan selkeästi esiin henkilös-

tön osaamisen kehittämisen merkitys organisaation perustehtävien ja kunnan palveluiden tar-

joamisen kannalta. Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelmassa korostuu enemmän työntekijöi-

den oma vastuu pitää yllä osaamistaan, jotta he voisivat osaltaan kantaa vastuun organisaation 

tehtävän ja kuntalaisille tarjottavien palveluiden toteutumisesta. Henkilöstöohjelman lainaus 

luo mielikuvan, jossa esimiehillä tai johdolla ei ole vastuuta henkilöstön kehittämisestä ja siten 

kuntalaisten palvelujen turvaamisesta, vaan työntekijät vain hoitavat osaamisensa kehittämisen 

itsenäisesti perustehtävänsä ohella tai omalla ajallaan. 

 

Jokaisen työntekijän vastuulla on hoitaa oma perustehtävänsä. Henkilöstö yllä-

pitää osaamistaan, jotta organisaation tehtävä toteutuu ja kuntalaisille suunna-

tut palvelut toteutuvat jouhevasti ja laadukkaasti. Työskenteleminen on miele-

kästä, kun osaaminen on oikeassa suhteessa työn vaativuuteen. (Kajaanin kau-

pungin henkilöstöohjelma 2019–2022) 

 

Tärkeää kunnan perustehtävien hoitamisen kannalta on myös erilaisiin toimintaympäristössä ja 

palvelutarpeissa tapahtuviin muutoksiin vastaaminen. Useiden kuntien henkilöstöasiakirjoissa 

korostettiinkin henkilöstön kehittämisen roolia muutoksiin sopeutumisessa ja rakennemuutos-

ten läpiviemisen onnistumisessa. Esimerkiksi Nurmeksen kaupungin henkilöstöstrategiassa 

keskeisenä aiheena on muutos ja siihen sopeutuminen erityisesti henkilöstön kehittämisen toi-

mintojen avulla. Myös Porin kaupungin henkilöstöohjelmassa tunnistetaan osaamisen ylläpitä-

minen tärkeäksi keinoksi vastata muutoksiin toimintaympäristössä. Molemmissa henkilöstön 

osaamisen kehittäminen nähdään suorastaan välttämättömänä muutoksista selviytymisessä.  

 

Nurmeksen kaupungin henkilöstöstrategiassa esitellään kaupungin toimintaympäristössä ja or-

ganisaatiorakenteessa tapahtuvia muutoksia, minkä jälkeen korostetaan henkilöstön kehittämi-

sen roolia näihin muutoksiin valmistautumisessa. Henkilöstöstrategiassa tunnistetaan henkilös-

tön ja erityisesti henkilöstöön sitoutuneen osaamisen merkitys koko kunnan tulevaisuuden kan-

nalta. Porin kaupungin henkilöstöohjelman lainauksessa henkilöstön kehittämistä käsitellään 

enemmän työntekijän oman vastuun näkökulmasta, kun taas Nurmeksen henkilöstöstrategian 

lainauksessa keskitytään enemmän johdon ja esimiesten henkilöstöön kohdistamiin toimiin 

osaamisen kehittämiseksi. Tämä eroavaisuus saattaisi johtua siitä, että Nurmes on kaupunkina 

ja siten myös työnantajana melko pieni verrattuna Porin kaupunkiin, jossa työntekijöitä on 



44 
 

huomattavasti enemmän. Pienemmissä työyhteisöissä esimiehillä saattaa olla enemmän aikaa 

ja resursseja huomioida alaistensa kehittämistarpeita, kun taas suuremmissa työyhteisöissä 

työntekijöiltä usein vaaditaan enemmän itseohjautuvuutta. 

 

On kuitenkin hyvä huomata, että työntekijän oma vastuu osaamisestaan ja oppimisestaan on 

läsnä silloinkin, kun työnantaja järjestää koulutuksia tai kehityskeskusteluja. Esimiehen ja or-

ganisaation vastuulla on mahdollistaa henkilöstön ammatillinen kehittyminen, mutta työnteki-

jän omalle vastuulle jää työnantajan tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen oman osaa-

misen kehittymisen kannalta. Työntekijän oma motivaatio oppimiseen ja osaamisen kehittämi-

seen muutostilanteessa voi olla heikko, mikäli hän vastustaa organisaatiossa tapahtuvaa muu-

tosta tai ei ymmärrä sen tarkoitusta. 

 

Tammikuun 2016 alusta Nurmeksen kaupungin sosiaalipalvelut siirtyivät NuVa-

kuntayhtymään. Seuraavat isot rakennemuutokset, Siun sote, valtakunnalliset 

sote-alueet ja maakuntahallinto ovat valmistelussa. Jatkossa on erittäin tärkeää, 

että Nurmeksen kaupungin työntekijöillä on hyvät tiedot ja taidot toimia osana 

asiantuntijaverkostoja. Henkilöstön koulutuksen ja toimintakulttuurin uudistu-

misen on vastattava muutokseen. […] Henkilöstö on voimavara, joka tekee Nur-

meksen hyvinvoivaa tulevaisuutta. Meneillään oleva murros ja siitä johtuvat teh-

täväsisältöjen muutokset vaativat entistä monipuolisempia tapoja osaamisen 

varmistamiseksi ja uusien toimintatapojen juurruttamiseksi. Säännöllisillä kehi-

tys- ja tuloskeskusteluilla, vaikutusmahdollisuuksien parantamisella ja opiske-

luun kannustamisella pyritään saavuttamaan nämä tavoitteet. (Nurmeksen kau-

pungin henkilöstöstrategia) 

 

Toimintaympäristön ja osaamistarpeiden muutokset edellyttävät jokaiselta työn-

tekijältämme muutosvalmiutta ja osaamisen ylläpitoa. (Porin kaupungin henki-

löstöohjelma 2025) 

 

Porvoon kaupungin henkilöstöohjelmassa korostuu tulevaisuuteen katsova suunnitelmallisuus 

kunnan palveluiden turvaamiseksi tarvittavan osaamisen varmistamisessa. Henkilöstön kehit-

tämisestä kirjoitetaan strategisena toimintana, jonka tarkoituksena on ennakoida tulevaisuuden 

osaamistarpeita sekä turvata kunnan toiminnan tulevaisuutta esimerkiksi rekrytointien ja 
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koulutussuunnitelmien kautta. Kun henkilöstön kehittämisen tehtävänä on palvelujen edellyt-

tämän osaamisen varmistaminen, ei työntekijöiden näkökulmaa juuri huomioida, vaan suunni-

telmat tehdään ylhäältä käsin. 

 

Osaamista johdetaan suunnitelmallisesti tulevaisuuden tarpeet huomioiden. 

[…] Varmistamme tulevaisuuden osaamisen henkilöstö- ja osaamissuunnitel-

massa. Määrittelemme tulevaisuuden osaamistarpeet ammattiryhmittäin yh-

dessä. Hankimme uutta osaamista myös onnistuneilla rekrytoinneilla. Vuotuiset 

koulutussuunnitelmat perustuvat tehtyihin osaamiskartoituksiin ja tulevaisuuden 

tarpeiden ennakointiin. Tuemme vetovoimaista työnantajakuvaa suunnitelmalli-

sella markkinoinnilla ja viestinnällä. Ennakoimme rekrytointitarpeen, henkilös-

tösuunnittelu on strategista. (Porvoon kaupungin henkilöstöohjelma 2019–

2022) 

 

Yleisesti monissa kuntien henkilöstöasiakirjoissa henkilöstön kehittämisestä kirjoitettiin enna-

koitavuuteen liittyvien ilmausten kautta. Henkilöstön kehittämiseen liittyvien toimien avulla 

pyritään esimerkiksi ennakoimaan muutoksia palvelutarpeissa, jotta kuntalaisten palvelut voi-

daan turvata jatkossakin muutoksista huolimatta. Palvelujen tarjoamisen turvaamisen diskurssi 

tuottaa henkilöstön kehittämiselle roolin ikään kuin työkaluna, jonka avulla henkilöstön osaa-

mista säädetään kuntalaisten tarpeiden ja toimintaympäristön muutosten mukaan. 

 

4.1.2 Strategisten tavoitteiden saavuttamisen diskurssi 

 

Kuntien henkilöstöasiakirjoja analysoidessani huomasin nopeasti, että kuntastrategia ohjasi 

monissa kunnissa myös henkilöstöstrategiaa hyvin vahvasti. Henkilöstöstrategialle annettiin 

usein kuntastrategiaa tukeva rooli. Henkilöstö ja henkilöstön johtamiseen liittyvät toiminnot 

ovat siis ikään kuin väline ”tärkeämpien” tavoitteiden saavuttamiselle. Porvoon ja Riihimäen 

kaupunkien henkilöstöasiakirjojen lainaukset havainnollistavat tätä strategian toteuttamista tu-

kevaa roolia. 
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Kaupunkistrategiassa tavoitteeksi on asetettu, että Porvoon kaupunki on veto-

voimainen työnantaja. Henkilöstöohjelman päämäärät on valittu tukemaan tätä 

tavoitetta. (Porvoon kaupungin henkilöstöohjelma 2019–2022) 

 

Henkilöstöpolitiikalla ja sen toimenpideohjelmalla toimeenpannaan osaltaan 

kaupungin strategiaa. Henkilöstöpoliittiset linjaukset kuvaavat, miten kaupun-

gin strategiaa toteutetaan henkilöstöjohtamisen osalta. (Riihimäen kaupungin 

henkilöstöpolitiikka 2018–2021) 

 

Oulun kaupungin henkilöstöohjelmassa henkilöstön kehittämiselle tuotetaan selkeästi rooli 

kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamisen mahdollistajana. Henkilöstön ammattitaitoa ja 

osaamista halutaan kehittää, jotta voitaisiin varmistaa asetettujen strategisten tavoitteiden saa-

vuttaminen. Kaupungin strategiset tavoitteet ohjaavat lainauksen mukaan koulutussuunnittelua 

ja osaamisen kehittämistä. Tällöin näille henkilöstön kehittämisen osa-alueille tuotetaan vah-

vasti kaupungin strategiaa tukeva rooli. 

 

Hyvällä henkilöstösuunnittelulla ja osaamisen kehittämisellä edistämme strate-

gisia tavoitteitamme ja varmistamme riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön. 

[…] Varmistamme tarvittavan osaamisen ja osaamisen kehittämisen strategisten 

tavoitteidemme saavuttamiseksi. […] Teemme koulutussuunnittelua lähellä ken-

tän toimijoita ja huomioimme strategiset tavoitteet, esim. kansainvälisyysosaa-

misen tarpeet. […] Määritämme tarvittavan osaamisen kaupunkitasoisesti ja 

toimialakohtaisesti. (Oulun kaupungin henkilöstöohjelma 2018–2022) 

 

Laukaan kunnan henkilöstöstrategian lainauksessa korostetaan henkilöstön kehittämisen mer-

kitystä vielä voimakkaammin tuomalla esiin, että ainoa keino saavuttaa kunnan strategiset ta-

voitteet on varmistaa henkilöstön osaaminen. Kunnan strategiset tavoitteet siis ohjaavat sitä, 

mitä taitoja työntekijöille koulutetaan ja millaisia ihmisiä kuntaan ylipäätään rekrytoidaan. Lau-

kaan kunnan henkilöstöstrategian lainauksessa korostuu erityisesti muutoskykyisyys, joka on 

lähtöisin ennen kaikkea henkilöstöstä. Se, onko muutoskykyisyys tässä opeteltavissa ja koulu-

tettavissa oleva taito vai työntekijän ominaisuus, ei varsinaisesti tule ilmi kyseisestä henkilös-

töstrategiasta. 
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Osaava ja muutoskykyinen henkilöstö. Kunnan strategiset tavoitteet voi toteutua 

vain riittävän, osaavan, motivoituneen ja muutoskykyisen henkilöstön avulla. 

Laukaan voimavara/vahvuus on joustavuus ja muutoskykyisyys. (Laukaan kun-

nan henkilöstöstrategia 2019–2025) 

 

Strategisten tavoitteiden saavuttamisen edistämisen myötä henkilöstön kehittämiselle tuotetaan 

myös laajempia tehtäviä ja merkityksiä riippuen siitä, millaisia nämä strategiset tavoitteet ovat. 

Esimerkiksi Hollolan kunnan henkilöstöohjelmassa tuodaan esiin kunnan toiminnan tavoite eli 

hyvinvoiva kuntalainen. Samalla tunnistetaan tämän tavoitteen saavuttamisen edellytykseksi 

osaava henkilöstö. Henkilöstön kehittämisellä voidaan siis tässä lainauksessa nähdä olevan 

merkitys myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä.  

 

Toiminnan tavoitteena on hyvinvoiva kuntalainen. Strategian mukaisen toimin-

nan toteutumisen edellytyksenä on hyvinvoiva, osaava ja työstään innostunut 

henkilöstö sekä tasapainoinen talous. (Hollolan kunnan henkilöstöohjelma 

2018–2021) 

 

Tammelan kunnan Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö -ohjelman lai-

nauksessa tunnistetaan sen vahvat yhteydet kunnan strategiaan ja arvoihin. Henkilöstöohjelman 

tarkoituksena on selkeästi toteuttaa kunnan strategista tavoitetta, johon kuuluu kunnan koko-

naisvaltainen muutos. Henkilöstön osaamisen kehittäminen hankkeiden ja kokeilukulttuurin 

omaksumisen kautta saa tehtävän koko kunnan kehittämisen ja strategisen vision edistäjänä. 

 

Ohjelmalla on useita yhtymäkohtia kunnan strategiaan. Ohjelma toteuttaa vi-

sion mukaista edelläkävijyyttä ja Suomen paras kunta –tavoitetta sekä arvojen 

mukaista asiakaslähtöisyyttä, vastuullisuutta, yhdessä onnistumista ja tahtoa 

uudistua. Ohjelma toteuttaa osaltaan strategiaperustan mukaista kunnan koko-

naisvaltaista muutosta, kohti elinvoimaista Tammelaa. Ohjelmassa toteutetut 

hankkeet ja kehittämistyö lisäävät henkilökunnan osaamistasoa esimerkiksi pal-

veluiden kehittämisessä. Vapaus kokeilla ja ”erehtyä” vapauttavat henkilökun-

nan osaamispääoman positiiviseen kehittämisen kierteeseen ja sitouttavat heidät 

näin koko kunnan vastuulliseen kehittämiseen. Ohjelman vahva kytkös kunnan 

strategian visioon ja muihin kehittämisohjelmiin lisää ohjelman strategista 
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merkitystä. (Tammelan kunnan Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tun-

nettu henkilöstö -ohjelma) 

 

Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman lainauksessa kunnan strategian toteuttaminen tuodaan 

vahvasti esiin jopa osaamisen kehittämisen määrittelyssä. Strategia ohjaa osaamisen ylläpitä-

mistä, kehittämistä ja hankintaa. Henkilöstön kehittäminen nähdään ainoana keinona kehittää 

koko organisaatiota ja saavuttaa tavoitteita, joita vielä nykyhetkessä ei ole saavutettu. Strate-

gisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii muutosta nykyhetkeen ja siten uudenlaista osaamista. 

Lainauksessa käytetään ilmausta ”nykyisten resurssiensa vanki” organisaatiosta, joka ei kehitä 

osaamistaan. Henkilöstön kehittämisestä kirjoitetaan siis ikään kuin paikalleen jämähtämisen 

vastavoimana ja toisaalta organisaatiota eteenpäin vievänä ja kehittävänä voimana. 

 

Osaamisen kehittäminen ja hankkiminen käsittävät ne johtamistoimenpiteet, 

joilla organisaation tehtävän ja strategian toteuttamiseksi tarvittavaa osaamista 

säilytetään, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan. Organisaatio, joka ei kehitä 

osaamistaan, on nykyisten resurssiensa vanki, eikä pysty täyttämään tehokkaasti 

muita kuin tämänhetkisen osaamisen ytimeen osuvia tehtäviä. (Kuopion kaupun-

gin henkilöstöohjelma) 

 

Yleisesti kuntien henkilöstöasiakirjoissa henkilöstön kehittämisen keinot tunnistettiin laajasti 

merkittäviksi koko kunnan strategian toteutumisen kannalta. Henkilöstöasiakirjoissa huomat-

tiin, että henkilöstöön kytkeytynyt osaaminen on avainasemassa toivottujen muutosten ja kehi-

tyksen aikaansaamisessa. Kunnan strateginen visio kuitenkin nähdään selkeästi korkeimpana 

tavoitteena, jonka saavuttamisessa henkilöstön kehittäminen ja muut henkilöstöjohtamisen kei-

not ovat tärkeänä työkaluna. 

 

4.1.3 Suorituskyvyn edistämisen diskurssi 

 

Kuntien henkilöstöasiakirjojen analysoinnin pohjalta yhdeksi vahvaksi diskurssiksi tunnistin 

suorituskyvyn edistämisen henkilöstön kehittämisen keskeisenä tehtävänä. Kunnissa, toisin 

kuin yrityksissä, ei suoranaisesti pyritä taloudellisen voiton tuottamiseen, vaan suorituskyvyn 

tavoittelussa korostuvat eri asiat. Kaikkien tarvittavien palveluiden tuottaminen ja kunnalle 
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kuuluvien tehtävien hoitaminen laadukkaasti rajallisella budjetilla vaatii resurssien tehokasta 

käyttöä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vaikuttavien palveluiden ja kuntalaisten tyy-

tyväisyyden takaaminen kustannustehokkaasti vaikuttaakin olevan kuntien suorituskyvyn ta-

voittelun ytimessä. 

 

Oulun kaupungin henkilöstöohjelman lainauksessa tulee selkeästi esiin tehokkuuden tavoittelu 

henkilöstön kehittämisestä ja henkilöstösuunnittelusta puhuttaessa. Taloudelliset tekijät vaikut-

tavat luovan raamit ja reunaehdot henkilöstön kehittämisen suunnittelemiselle ja toteuttami-

selle. Me-muodon käyttö korostaa yhteistä vastuuta tehokkaamman henkilöstön kehittämisen 

toteutumisesta. Myös esimiehille suunnatussa ohjeistuksessa painotetaan yhteistyötä alaisten 

kanssa tehokkuuden ja taloudellisuuden edistämiseksi. 

 

Tehostamme lakisääteistä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua taloussuunnitte-

luohjeen mukaisesti. Meillä on ajantasainen ja oikea tieto henkilöstörakenteesta 

ja arvio sen kehittymisestä. Henkilöstötuottavuus paranee. Tunnistamme amma-

tillisen osaamisen tilanteen ja tarpeet. […] Etsin ratkaisuja ja saavutan tuloksia 

yhdessä vastuualueeni henkilöstön kanssa tehokkaasti ja taloudellisesti. (Oulun 

kaupungin henkilöstöohjelma 2018–2022) 

 

Esimerkiksi Porin kaupungin henkilöstöohjelmassa ja Äänekosken kaupungin henkilöstöstra-

tegiassa molemmissa tunnistetaan henkilöstön osaaminen ja sen kehittäminen perustaksi orga-

nisaation tuloksellisuudelle ja tuottavuudelle. Kuntien palveluksessa tehtävät työt ovat luon-

teeltaan sellaisia, että niitä ei voi helposti automatisoida, vaan tarvitaan paljon ihmisiä tekemään 

ne. Tämän vuoksi henkilöstö ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät toiminnot ovat tärkeä keino 

tehostaa kunnan toimintaa ja taloutta sekä karsia turhia kuluja. On siis luonnollista, että talou-

dellinen suorituskyky korostuu myös kunnan henkilöstöasiakirjoissa henkilöstön kehittämi-

sestä puhuttaessa.  

 

Organisaation tuloksellisuus perustuu osaamiseen ja sen tehokkaaseen hyödyn-

tämiseen. Olennaista on kyky uudistaa palveluja ja niiden tuottamistapoja. Työ-

paikka on töiden tekemistä varten ja omalta osaltamme varmistamme niiden 
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sujumisen. Pidämme huolta osaamisestamme ja hyvinvoinnistamme. (Porin kau-

pungin henkilöstöohjelma 2025) 

 

Koska kunnalliset palvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia, perustuu palvelujen 

tuottavuus/tuloksellisuus/vaikuttavuus pitkälle osaavaan henkilöstöön ja kyvyk-

kääseen johtamiseen. Tarvitaan olemassa olevan osaamisen ylläpitoa ja jatku-

vaa päivitystä, mutta myös hyvin suunniteltua rekrytointia. (Äänekosken kau-

pungin henkilöstöstrategia) 

 

Kemiönsaaren kunnan henkilöstöstrategian lainauksessa henkilöstön kouluttamista ja ammatti-

taidon edistämistä käsitellään sen kunnalle tuoman konkreettisen hyödyn kautta. Lainauksesta 

muodostuu mielikuva, että henkilöstön kehittäminen on työnantajan puolelta hyväksyttävää, 

mikäli se edistää kunnan toimintaa ja tämä kunnan saama hyöty pystytään etukäteen varmenta-

maan. ”Ylimääräistä” kouluttautumista tai kehittämistä ei tueta, koska siitä ei nähdä olevan 

hyötyä kunnan suorituskyvyn kannalta. Henkilöstön kehittämiselle tuotetaan tällöin rooli kun-

nan suorituskyvyn edistäjänä. 

 

Työnantaja tukee ammattitaitoa edistävää koulutusta. Työnantaja voi edesaut-

taa pätevöittävän koulutuksen hankkimista, jos siitä on konkreettista hyötyä kun-

nalle. (Kemiönsaaren kunnan henkilöstöstrategia) 

 

Henkilöstön osaamisen kehittämisellä nähdään useissa kuntien henkilöstöasiakirjoissa olevan 

selkeä ja suoraviivainen yhteys organisaation tuloksellisuuteen ja suorituskykyyn. Esimerkiksi 

Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelmassa todetaan näin ottamatta sen tarkemmin kantaa, mitkä 

ovat ne mekanismit, joiden kautta henkilöstön osaaminen parantaa kunnan suorituskykyä. Kuh-

mon kaupungin henkilöstöpolitiikka-asiakirjan lainauksessa taas ei suoraan sanota osaamisen 

kehittämisen parantavan tuottavuutta, mutta kerrotaan sen olevan osaamisen kehittämisen ta-

voitteena.  

 

Tuloksellisuutta ja tuottavuutta parannetaan panostamalla työhyvinvointiin ja 

osaamisen vahvistamiseen. Henkilöstöltä edellytetään kehittymis- ja muutosky-

kyä. Lisäksi tarvitaan työyhteisön sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. (Kajaanin 

kaupungin henkilöstöohjelma 2019–2022) 
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Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan henkilöstön ammattitaidon suunnitelmal-

lista kehittämistä. Tavoitteena on parantaa yksilön, työyksikön tai koko organi-

saation tuloksellisuutta, suorituskykyä sekä työelämän laatua samanaikaisesti. 

(Kuhmon kaupungin henkilöstöpolitiikka-asiakirja) 

 

Henkilöstön kehittämisen suorituskykydiskurssiin liittyy vahvasti tavoitteellisuuden ja suunni-

telmallisuuden korostuminen sekä erilaiset, usein numeeriset mittarit. Kuopion kaupungin hen-

kilöstöohjelmassa osaamisesta puhutaan investointina, jota ”hankitaan suunnitelmallisesti ja 

sen arvoa kasvatetaan”. Henkilöstöön kytkeytynyt osaaminen nähdään tällöin organisaation 

resurssina, jota hyödyntämällä tavoitellaan tuloksellisuutta ja parempaa suorituskykyä. Kehit-

tämis- ja koulutussuunnitelmien avulla pyritään varmistamaan, että työntekijöillä on tulevai-

suudessakin riittävä osaaminen tehtäviensä suorittamiseksi ja siten organisaation suorituskyvyn 

parantamiseksi. 

 

Osaaminen on investointi, jota hankitaan suunnitelmallisesti, siitä pidetään hy-

vää huolta ja sen arvoa kasvatetaan. Henkilöstön kehittämisellä tarkoitetaan 

niitä konkreettisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yksilön, tiimin tai or-

ganisaation tuloksellisuuden parantaminen. Näihin kuuluvat tavallisesti henki-

lökohtainen tai tiimin kehittyminen, henkilöstökoulutus sekä työn, organisaation 

ja johtamisen kehittäminen. Työntekijän henkilökohtaista kehittymistä edistä-

västä koulutuksesta sovitaan kehittymissuunnitelmassa. Tämä kehittymissuunni-

telma tehdään sekä työyhteisö- että henkilötasolla. Henkilötasolla se tehdään 

kehityskeskusteluissa, jolloin käydään läpi työntekijän työssään tarvitsema 

osaaminen ja tavoitteellisesti suunnitellaan hänelle kehittämis- ja kouluttautu-

mistarpeet. Työyhteisötasolla esimies tekee koulutussuunnitelman vuosittain yh-

dessä henkilöstönsä kanssa. (Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma) 

 

Suorituskyvyn edistämisen diskurssi tuottaa henkilöstölle ja sen kehittämiselle roolin väli-

neenä, jonka avulla edistetään kunnan suorituskykyä. Tämä näkyy kuntien henkilöstöasiakir-

joissa sellaisena henkilöstön kehittämiseen liittyvänä puheena, jossa kaikella koulutuksella ja 

muulla kehittämistoiminnalla tulee olla perusteltu hyöty kunnan toiminnan edistämisessä. Hen-

kilöstön kehittäminen nähdään tärkeänä, mutta ei niinkään esimerkiksi työntekijöiden saamien 

mahdollisten hyötyjen vuoksi, vaan osana kunnan suorituskyvyn parantamisen tavoitetta. 



52 
 

4.1.4 Digitalisaation hyödyntämisen diskurssi 

 

Kuntien henkilöstöasiakirjoissa kirjoitettiin henkilöstön osaamisen kehittämisen yhteydessä 

paljon digitalisaatiosta ja siihen sopeutumisesta sekä sen hyödyntämisestä työssä. Esimerkiksi 

Oulun kaupungin henkilöstöohjelmassa digitalisaation hyödyntämiseen liittyvät taidot maini-

taan osaamisen kehittämisen painopistealueena. Digitalisaation nähdään lainauksen perusteella 

tuovan paljon mahdollisuuksia työn ja toimintatapojen kehittämiseen, mutta samalla tunniste-

taan, että sen hyödyntämään oppimiseksi työntekijät tarvitsevat aikaa ja tukea. Tässä digitali-

saatioon sopeutumisen prosessissa henkilöstön kehittäminen saa keskeisen tehtävän. 

 

Osaamisen kehittämisen painopistealueina näkyvät mm. digitalisaation hyödyn-

tämisen taidot ja kansainvälisyysosaaminen. […] Työn kehittämisen tavat: Hyö-

dynnämme digitalisaation mahdollisuudet omassa työssä. Meillä on käytössä 

modernit työvälineet ja toimintatavat. Meillä on riittävät taidot oman työn joh-

tamiseen ja uusien työtapojen omaksumiseen. Pidämme itsemme ajan tasalla 

työn muutoksista ja ennakoimme tulevaa. Rakennamme digitaalisen työympäris-

tön. Varmistamme pääsyn tietoon ajasta ja paikasta ja laitteesta riippumatta. 

Rakennamme digiosaamisen mallin osana tietotyön kehittämistä. Annamme ai-

kaa ja tukea uuden opetteluun. Hyödynnämme kerättyä dataa. Hyödynnämme 

uutta, kuten robotisaatiota ja tekoälyä. (Oulun kaupungin henkilöstöohjelma 

2018–2022) 

 

Haminan kaupungin henkilöstöpoliittisten linjausten asiakirjassa henkilöstön kehittämisestä 

kirjoitettaessa korostuu työntekijöiden oma vastuu tietoteknisen osaamisensa kehittämisestä. 

Työnantaja ei vaikuta tarjoavan koulutusta tietoteknisten taitojen kehittämistä varten, vaan 

työntekijöiden tulee kehittää niitä omaehtoisesti ja itsenäisesti. Siitä huolimatta tietoteknisten 

taitojen hallintaa ja ennakkoluulotonta suhtautumista edellytetään jokaiselta, koska toimintata-

poja joka tapauksessa muutetaan tietoyhteiskunnan edellyttämällä tavalla.  

 

Mielenkiintoista on myös, että kaupunki kannustaa henkilöstöä digitaalisen maailman haltuun 

ottamiseen työntekijöiden ”oman elämänhallinnan turvaamiseksi”. Tämän avulla saatetaan pe-

rustella myös sitä, miksi tietoteknisten taitojen kehittäminen on nimenomaan työntekijöiden 
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omalla vastuulla. Kun henkilö hyötyy taidoista myös vapaa-ajallaan ja muilla elämän osa-alu-

eilla kuin työssä, ei työnantaja välttämättä koe osaamisen kehittämisen olevan tällöin organi-

saation vastuulla. 

 

Kaupunki edellyttää henkilöstöään omaehtoiseen osaamisensa kehittämiseen 

tietoyhteiskunnan edellyttämällä tavalla ja kannustaa siirtymään digitaaliseen 

maailmaan myös oman elämänhallinnan turvaamiseksi työelämän jälkeen. […] 

Toimintatapoja muutetaan uuden teknologian avulla tietoyhteiskunnan edellyt-

tämällä tavalla. Muutos edellyttää kaikilta tietoteknisten taitojen ja informaa-

tioteknologia -osaamisen kehittymistä. […] Uusi teknologia mahdollistaa töiden 

uudelleen organisoinnin ja uusien, tuottavampien toimintatapojen käyttöönoton, 

joka onnistuakseen edellyttää ennakkoluulotonta suhtautumista ja jatkuvaa op-

pimista kaikilla toimijoilla. (Haminan kaupungin henkilöstöpoliittiset linjaukset 

-asiakirja) 

 

Lainaus Nivalan kaupungin henkilöstöstrategiasta poikkeaa Haminan kaupungin henkilöstöpo-

liittisista linjauksista siinä, kenen vastuulla tietoteknisten taitojen kehittäminen ja niihin liitty-

vän koulutuksen tarjoaminen on. Henkilöstöstrategian lainaus sisältää ikään kuin lupauksen 

siitä, että kaikille työntekijöille tarjotaan koulutusta ja tukea digitalisaation edellyttämien taito-

jen kehittämiseen. Uuden teknologian tunnistetaan yleisesti henkilöstöasiakirjoissa muuttavan 

työn tekemisen tapoja tehokkaammiksi, minkä vuoksi tietoteknisen osaamisen kehittäminen 

nähdään välttämättömänä. Henkilöstön kehittämiselle tuotetaan onnistuneen digitalisaation 

edellytysten varmistamisessa merkittävä rooli. 

 

Tietotekniikan perustaidot varmistetaan jokaiselle henkilökunnan jäsenelle ja 

kehitetään tietoturvallista työskentelyä. Teknologian tulee hyödyttää työnteki-

jöitä ja työn tekemistä. […] Uutta teknologiaa ja digiosaamista hyödynnetään: 

perustaidot ja tietoturva, teknologia avuksi työn tekemiseen ja kuntalaisten pal-

velemiseen, työn helpottaminen ja kuormituksen vähentäminen. Sähköinen ka-

lenteri koko henkilöstölle käyttöön, tehdään eri ohjeistuksista O365 videoklip-

pejä, järjestetään koulutusta tietotekniikan käyttöön. tietoturva-ajokortti, yhteis-

ten toimintatapojen ja käytänteiden noudattaminen. (Nivalan kaupungin henki-

löstöstrategia 2019–2020) 
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Henkilöstöasiakirjoista kävi ilmi, että digitalisaatioon sopeutumista ja sen hyödyntämistä 

työssä edistettiin erityisesti erilaisten koulutusten avulla. Esimerkiksi Helsingin kaupungin hen-

kilöstöraportissa tuotiin esiin monipuoliset digitalisaation eri osa-alueisiin liittyvät koulutukset. 

Helsingin kaupungin henkilöstöraportin lainauksesta käy ilmi pienempiä kuntia suurempi pa-

nostus esimies- ja asiantuntijatason henkilöstön digitalisaatio-osaamisen kehittämiseen. Teko-

äly ja asioiden internet eivät ole sellaisia tietoteknisiä perustaitoja, joiden kehittämiseen pie-

nemmät kunnat vaikuttaisivat keskittyvän. Henkilöstön kehittäminen onkin osassa kunnista tär-

keänä osana paitsi digitalisaatioon sopeutumista, myös koko kunnan digitaalista kehittämistä. 

 

Digitaalisuus oli mukana keskeisesti henkilöstömme koulutuksissa. […] Johdon, 

esihenkilöiden ja asiantuntijoiden tilaisuuksien teemoina olivat muun muassa 

tekoäly, asioiden internet (IoT), 5G, omadata (MyData) ja datan hyödyntämi-

nen. Tilaisuuksissa käsiteltiin lisäksi digitalisaation trendejä ja ilmiötä, digipal-

veluiden ketterää kehittämistä ja asiakaslähtöistä palvelumuotoilua sekä kau-

pungin digiohjelman toimenpiteitä. Kehitimme Tekoäly ja me -koulutuskokonai-

suuteen tekoälyn verkkokoulutuksen sekä Ketterän kehittämisen (Kehmet) kou-

lutuskokonaisuuteen selkeän palvelutarjoaman ja tasoluokittelun. […] Koko 

henkilöstö sai koulutusta uusien digitaalisten välineiden käyttöön. Keskiössä oli-

vat Teams-koulutukset. (Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2019) 

 

Porvoon kaupungin henkilöstöohjelmassa digitalisaation nähdään mahdollistavan uusia työn 

tekemisen tapoja työntekijöille ja uusia asioimisen tapoja kuntalaisille. Etätyö ja etäkokoukset 

ovat erityisen ajankohtaisia uusia työn tekemisen tapoja koronaviruspandemian vuoksi. Etenkin 

näinä aikoina digitalisaatiota on hyödynnetty kunnissa turvallisen asioimisen ja työn tekemisen 

turvaamiseksi. Näihin digitalisaation mahdollistamiin uusiin käytäntöihin myönteisesti suhtau-

tuminen jo ennen koronapandemian luomaa pakkoa on varmasti helpottanut uuteen tilanteeseen 

sopeutumista. Uudenlaisen kokouskulttuurin ja etätyökäytäntöjen kouluttaminen henkilöstölle 

on tärkeää, jotta digitalisaatiota voidaan hyödyntää tehokkaasti.  

 

Suhtaudumme myönteisesti uusiin työn tekemisen tapoihin ja järjestelmiin. Mah-

dollistamme kaikkiin kokouksiin etäyhteyden käytön ja sovimme hyvistä etäko-

kouskäytännöistä. Kehitämme kokouskulttuuria, kokoukset ovat tehokkaita ja 
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tarkoituksenmukaisia ja tulemme niihin hyvin valmistautuneina. Hyödynnämme 

digitalisaatiota lisäämällä sähköistä asiointia ja sähköisiä toimintamalleja. 

(Porvoon kaupungin henkilöstöohjelma 2019–2022) 

 

Pääosin kuntien henkilöstöasiakirjoissa henkilöstön kehittämisen roolista digitalisaatio-osaa-

misen kehittämisessä kirjoitetaan siihen sopeutumisen ja sen hyödyntämisen kautta. Osassa 

kunnista pääasiana nähdään, että työntekijät oppivat tietotekniset perustaidot, joita työn tapojen 

muutokset ja tietoyhteiskunta edellyttävät ja jotka helpottavat kunnan toimintaa. Suurimmassa 

osassa kuntia henkilöstön kehittämisen keinojen avulla pyritään sopeutumisen lisäksi myös 

hyödyntämään digitalisaation tuomia etuja työn ja jopa koko organisaation kehittämisessä. To-

dennäköisesti taustalla vaikuttavat kuntien erilaiset resurssit sekä tarpeet. Taloudellisissa vai-

keuksissa olevissa kunnissa saatetaan ajatella tietoteknisten perustaitojen riittävän, kun taas 

kasvavissa kunnissa henkilöstön digitalisaatio-osaaminen tunnistetaan keskeiseksi. 

 

4.2 Henkilöstön kehittäminen työntekijöiden hyvinvoinnin edistäjänä 

 

4.2.1 Paremman esimiestyön edistämisen diskurssi 

 

Tärkeäksi aiheeksi kuntien henkilöstöasiakirjoissa tunnistin paremman esimiestyön edistämi-

sen henkilöstön kehittämisen keinoin. Esimiestyön kehittämisellä ja parantamisella on vaiku-

tusta paitsi alaisten hyvinvointiin, myös itse esimiehen hyvinvointiin hänen osaamisensa ja työn 

hallinnan kehittymisen kautta. Kuntien henkilöstöasiakirjoissa esimiesten vastuulle annettiin 

paljon työpaikan hyvinvoinnin kannalta tärkeitä tehtäviä. Esimerkiksi Porin kaupungin henki-

löstöohjelman lainauksessa esimiesten osaamisen ja johtajuuden kehittämiselle annetaan tärkeä 

rooli työntekijöiden ja koko työyhteisön hyvinvoinnin kannalta.  

 

Esimiehillä on merkittävä rooli toimivien edellytysten luomisessa hyvän työn te-

kemiselle ja työssä jaksamiselle. Siksi kehitämme ja tuemme johtajuutta ja esi-

miestaitoja. (Porin kaupungin henkilöstöohjelma 2025) 
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Porvoon kaupungin henkilöstöohjelman lainauksessa käsitellään suunniteltuja toimenpiteitä 

henkilöstöjohtamisen kehittämiseksi. Yhtenä tavoitteena on johtajien ja esimiesten roolien sel-

keyttäminen ja osaamisen kehittäminen. Toimenpiteinä käytetään henkilöstön kehittämisen 

keinoja, joilla nähdään olevan vaikutusta johtajien ja esimiesten työn selkeyden ja työhyvin-

voinnin kannalta. Tästä saa kuvan, että esimiehet ovat ehkä kokeneet rooliensa, vastuualuei-

densa ja heihin kohdistuneiden odotusten olevan keskenään ristiriitaisia, mikä on osaltaan vai-

kuttanut heidän työhyvinvointiinsa sekä heidän alaistensa kokemaan esimiestyön laatuun. Hen-

kilöstön kehittämiselle annetaan siis rooli esimiestyön ja esimiesten osaamisen kehittämisen 

kokonaisvaltaisena edistäjänä, jolla on laajemmin vaikutusta myös esimiesten ja heidän alais-

tensa hyvinvointiin. 

 

Selkeytämme johtajien ja esimiesten rooleja ja vastuita ja kehitämme heidän 

osaamistaan: Yhtenäistämme johtamiskulttuuria henkilöstöohjelman arvojen 

mukaisesti. Nostamme lähiesimiestyön keskiöön. Kehitämme tiedolla johtamista. 

Kehitämme monimuotoisuuden johtamista. Vakiinnutamme ja laajennamme Va-

tuPassi-keskustelun työn ja työyhteisön kehittämisen työkaluksi. (Porvoon kau-

pungin henkilöstöohjelma 2019–2022) 

 

Osasta kuntien henkilöstöasiakirjoja kävi ilmi, että esimiehille järjestettiin monenlaisia johta-

miseen ja esimiestyöhön liittyviä koulutuksia. Helsingin kaupungin henkilöstöraportissa nos-

tettiin esiin erikoiskirjastonhoitajan mietteitä eräästä esimieskoulutuksesta, johon hän osallistui. 

Lainauksesta käy ilmi, että koulutuksen tärkeä oivallus oli esimiehen roolien muuttuminen it-

seohjautuvuuden tukijaksi, osaamisen tunnistajaksi ja mahdollistajaksi. Esimieskoulutuksille, 

jotka ovat osa henkilöstön kehittämisen keinovalikoimaa, tuotetaan siis vahvasti roolia esimies-

ten tehtävien ja vastuiden selkeyttäjinä. 

 

Kolehmainen on hyvin tyytyväinen Treeni lähiesimies -koulutukseen. Sen tee-

moja olivat muun muassa esihenkilön rooli ja tehtävät, muutosjohtaminen, ris-

tiriitatilanteiden selvittäminen, työehdot ja lainsäädäntö. Erityisen hyvää teki 

päästä tutustumaan ihmisiin eri puolilta kaupunkiorganisaatiota. – Esihenkilön 

rooli on muuttunut olennaisesti. Työntekijät ovat oman työnsä asiantuntijoita, ja 

esihenkilö on ennemminkin itseohjautuvuuden tukija, osaamisen tunnistaja ja 

mahdollistaja. (Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 2019) 
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Kuntien henkilöstöasiakirjoissa esimiehelle tärkeiksi taidoiksi tunnistettiin sosiaaliset taidot ja 

valmiudet toimia erilaisten ihmisten kanssa. Ylöjärven kaupungin henkilöstöohjelman lainauk-

sessa erityisesti ikäjohtamisosaamisen merkitys esimiestyössä korostuu. Tämän tukemiseksi 

esimiehille pyritään luomaan ajasta ja paikasta riippumattomia tukimuotoja sekä esimies- ja 

ikäjohtamiskoulutusta. Henkilöstön kehittämiselle tuotetun esimiestyön parantamisen roolin 

kautta se saa osaltaan myös tehtävän työntekijöiden elämäntilanteiden ja tarpeiden sekä odo-

tusten huomioimisessa. Toisaalta lainauksessa otetaan esiin myös henkilöstön kehittämisen teh-

tävä alaistaitojen kehittämisessä. Alaistaitojen kehittämisen katsotaan lainauksessa osaltaan ke-

hittävän myös esimiestyötä. 

 

Esimiehillä tulee olla riittävät valmiudet kohdata työntekijä tämän elämäntilan-

teesta, iästä ja uravaiheesta riippumatta. Laadukkaan esimiestyön toteutuminen 

kautta organisaation edellyttää muun muassa ikäjohtamisosaamista sekä riittä-

vää sensitiivisyyttä yksilöiden tarpeille ja odotuksille. Hyvät alaistaidot ja niiden 

jatkuva kehittäminen tukevat osaltaan esimiestyötä. Ohjelmakärki edellyttää uu-

sia, ajasta ja paikasta riippumattomia tukimuotoja esimiestyölle. TAVOITTEET: 

Laadimme esimiehen työkalupakin. Suunnittelemme kattavan esimieskoulutus-

ohjelman. Tarjoamme koko esimieskunnalle ikäjohtamiskoulutusta. (Ylöjärven 

kaupungin henkilöstöohjelma 2019–2024) 

 

Henkilöstöasiakirjoissa henkilöstön kehittämiselle tuotettu tärkeä tehtävä esimiestyön paranta-

misessa sisällyttää samalla henkilöstön kehittämiselle muitakin tehtäviä ja laajempia merkityk-

siä. Esimiestyön kehittäminen paremmaksi henkilöstön kehittämisen keinoin on kuntien henki-

löstöasiakirjojen analysoinnin perusteella selkeästi yhdistettävissä työntekijöiden hyvinvoinnin 

edistämisen laajempaan merkitykseen. Esimiestyöllä ja sen kehittämisellä on merkitystä paitsi 

työyhteisön ja alaisten hyvinvointiin, myös esimiesten omaan hyvinvointiin esimerkiksi työn-

kuvan selkiytymisen ja työssä tarvittavan erityisosaamisen kehittymisen ansiosta. 

 

4.2.2 Työhyvinvoinnin edistämisen diskurssi 

 

Tyypillisesti työhyvinvoinnin edistämiseen liitetään työterveyshuolto ja muut työkykyä ylläpi-

tävät toimet sekä työturvallisuus, joka on isossa osassa esimerkiksi Porvoon kaupungin 
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henkilöstöohjelmassa. Työturvallisuus voidaan nähdä ensimmäisenä edellytyksenä työhyvin-

voinnille, ja työturvallisuusosaamisen kautta henkilöstön kehittäminen osallistuukin myös työ-

hyvinvoinnin perusedellytysten luomiseen. Kuntien, kuten esimerkiksi Kajaanin ja Kokkolan, 

henkilöstöasiakirjoista kävi kuitenkin ilmi, että myös ammatillisen osaamisen kehittämistä it-

sessään pidetään laajalti tärkeänä työhyvinvoinnin kannalta. 

 

Lisäämme ja ylläpidämme esimiesten työturvallisuusosaamista. Järjestämme 

koulutusta työsuojelupareille. Käsittelemme työturvallisuus- ja työhyvinvointi-

asioita säännöllisesti työpaikkakokouksessa. Seuraamme työympäristön turval-

lisuutta jatkuvasti. Kannustamme henkilöstöä ilmoittamaan työturvallisuuspuut-

teista esimiehelle. (Porvoon kaupungin henkilöstöohjelma 2019–2022) 

 

Työhyvinvointia voidaan parantaa esimerkiksi kehittämällä työoloja ja amma-

tillista osaamista, työkykyä ylläpitävällä toiminnalla sekä työterveyshuollon toi-

mivilla käytänteillä. (Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelma 2019–2022) 

 

Osaamisen kehittäminen lisää työntekijän työn hallinnan tunnetta, sisäistä mo-

tivaatiota ja työhyvinvointia. (Kokkolan kaupungin henkilöstöohjelma 2018–

2021) 

 

Yleisesti henkilöstöasiakirjoissa painotettiin paljon alaistaitojen kehittämisen tärkeyttä ja hyvän 

työilmapiirin luomista osana työhyvinvoinnin edistämistä. Kauhavan kaupungin henkilöstö-

strategiassa alaistaitojen kehittämisestä puhutaan henkilöstön velvollisuutena, mutta myös esi-

miesten vastuu työilmapiirin kehittämisessä huomioidaan. Myös Kemiönsaaren kunnan henki-

löstöstrategiassa tunnistetaan koko työyhteisön merkitys työhyvinvoinnin kannalta suotuisan 

ilmapiirin luomisessa.  

 

Henkilöstön kehittämiseen kuuluu olennaisena osana palautteen antaminen työn lomassa ja eril-

lisissä kehityskeskusteluissa. Henkilöstön kehittämiseen liittyvälle palautteenannolle annettiin 

kuntien henkilöstöasiakirjoissa hyvinvointia tukeva rooli. Esimerkiksi Kemiönsaaren kunnan 

henkilöstöstrategian lainauksessa erityisesti myönteisen palautteen antaminen kollegoille näh-

tiin parempaa työilmapiiriä ja siten työhyvinvointia edistävänä tekijänä. Tällöin eivät pelkäs-

tään esimiehet, vaan myös muut työntekijät osallistuvat henkilöstön kehittämiseen. 
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Vastuu työyhteisön toimivuudesta ja ilmapiiristä on sekä esimiehillä että työnte-

kijöillä. Hyvät alaistaidot tarkoittavat henkilökunnan vastuullisuutta ja rakenta-

vaa suhtautumista esimieheen, työkavereihin ja työhön. Henkilökunnan velvol-

lisuutena on alaistaitojensa kehittäminen. (Kauhavan kaupungin henkilöstöstra-

tegia) 

 

Me kaikki olemme osaltamme vastuussa henkilöstön motivaatiosta, hyvinvoin-

nista ja hyvistä tuloksista. Kehityskeskustelut ja molemminpuolinen palaute ovat 

luonnollinen osa yhteistyötä. Kehityskeskustelu käydään yleensä kerran vuo-

dessa, ja se dokumentoidaan. […] Esimiehet, samoin kuin kaikki muut työnteki-

jät, pyrkivät lisäämään työntekijöiden motivaatiota palautteen ja oman asen-

teensa kautta. Nostamalla esiin myönteisiä asioita ja työsuorituksia sekä kan-

nustamalla hyvään työntekoon voimme kaikki osaltamme edistää myönteistä työ-

ilmapiiriä. (Kemiönsaaren kunnan henkilöstöstrategia) 

 

Perehdytys on olennainen osa henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työtehtävien riittävän hy-

vän suorittamisen varmistamista, mikä tuli esiin myös kuntien henkilöstöasiakirjoissa. Kuhmon 

kaupungin henkilöstöasiakirjassa perehdytys tunnistettiin merkitykselliseksi myös uuden työn-

tekijän viihtyvyyden kannalta. Kattava perehdytys lisää työn hallinnan tunnetta ja auttaa siten 

uutta työntekijää sopeutumaan uuteen työpaikkaan. Työntekijä todennäköisesti voi paremmin, 

kun hän osaa työnsä ja saa siihen tarvittaessa tukea. 

 

Kun uusi työntekijä tulee kaupungin palvelukseen, perehdytyksellä on erittäin 

tärkeä rooli työntekijän osaamisen ja viihtyvyyden kannalta. Perehdytystä tar-

vitaan myös siirryttäessä tehtävästä toiseen. On tärkeää, että työuran alussa 

oleva pääsee paitsi kehittämään omaa osaamistaan myös hyödyntämään uutta 

tietoa työssään. (Kuhmon kaupungin henkilöstöpolitiikka -asiakirja) 

 

Oulun kaupungin henkilöstöohjelmassa henkilöstön hyvinvointia lähestytään erityisesti työky-

vyn ylläpitämisen näkökulmasta. Henkilöstön kehittämiseen liittyy tällöin esimerkiksi työnte-

kijöiden sijoittaminen tarpeen mukaan uuteen tai korvaavaan työhön, mikäli jostain syystä van-

haa työtä ei enää voida tehdä tai tarjota. Myös työelämään palaamista tukevat työkokeilut 
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voidaan nähdä osana henkilöstön osaamisen kehittämistä. Näiden henkilöstön kehittämisen 

käytäntöjen ensisijaiseksi tehtäväksi tuotetaan työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen ja sen 

kautta työkyvyttömyyteen liittyvien kustannusten vähentäminen ja työn tekemisen mahdollis-

taminen vanhuuseläkeikään saakka.   

 

Henkilöstön hyvinvointi: Luomme puitteet lisääntyvälle hyvinvoinnille. Mahdol-

listamme työn tekemisen yksilölliseen vanhuuseläkeikään saakka. Työkyvyttö-

myyden kokonaiskustannukset vähenevät. Toimimme Työkykyjohtamisen mallin 

mukaisesti, missä toimintamallit ohjaavat käytännön toimenpiteitä: Varhainen 

tuki. Sairauspoissaolot ja työhön paluun tukeminen. Korvaava työ. Uudelleensi-

joitus. Työkokeilu. (Oulun kaupungin henkilöstöohjelma 2018–2022) 

 

Kuntien henkilöstöasiakirjoissa yleisesti käsiteltiin paljon työhyvinvointia ja sen edistämistä 

yhdessä osaamisen kehittämiseen liittyvien aiheiden kanssa. Esimerkiksi työturvallisuusosaa-

minen, erilaiset työkykyä ylläpitävät käytännöt, alaistaitojen kehittäminen, perehdytys ja pa-

lautteen antaminen nostettiin keskeisiksi toimenpiteiksi työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen 

parantamiseksi. Mielenkiintoista eri kuntien henkilöstöasiakirjoja tarkastellessa oli huomata, 

että suuremmat kunnat painottivat enemmän heikosta työhyvinvoinnista aiheutuvien kulujen 

minimoimista ja esimerkiksi turvallisuusriskien pienentämistä osaamisen kehittämisen tavoit-

teena, kun taas pienemmissä kunnissa painottuivat positiivisen työilmapiirin ja työssä viihty-

misen tavoitteita. 

 

4.2.3 Työn mielekkyyden edistämisen diskurssi 

 

Työn mielekkyyden diskurssissa korostuu itse työtehtävien ja oman aseman mielekkyys, riit-

tävä haastavuus ja palkitsevuus, ei niinkään työilmapiiriin tai -ympäristöön liittyvät tekijät. 

Kuntien henkilöstöasiakirjoissa henkilöstön kehittämiselle tuotettiin laajalti työn mielekkyyden 

edistämiseen tähtäävä rooli. Henkilöstön kehittämiseen kuuluu olennaisena osana työn ja työ-

tehtävien kehittäminen. Kemiönsaaren kunnan henkilöstöstrategiassa esimerkiksi todetaan hei-

dän tavoitteenaan olevan, että työtä voidaan kehittää ja saada siten uusia haasteita työn mielek-

kyyden ylläpitämiseksi ilman työpaikan vaihtamista. Taustalla vaikuttaa olevan ajatus siitä, että 

työntekijöistä halutaan pitää kiinni ja sitouttaa heitä työn kehittämisen avulla. Osaamisen ja 
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työn kehittämiselle tuotetaankin rooli myös pitkien, samaan työpaikkaan sijoittuvien työurien 

mahdollistajana. 

 

Haluamme, että uusia haasteita ei tarvitse hakea työpaikkaa vaihtamalla. Py-

rimme siihen, että työtä voidaan kehittää koko ammattiuran ajan. (Kemiönsaa-

ren kunnan henkilöstöstrategia) 

 

Laukaan kunnan henkilöstöstrategiassa perehdytykselle, palautteelle, palkitsemiselle ja urake-

hitysmahdollisuuksille annetaan keskeinen rooli työn mielekkyyden edistämisessä. Palautteen 

avulla työntekijä voi kehittää itseään ja työn tekemisen tapojaan mielekkäämmiksi ja mahdol-

lisesti haastavammiksi. Toisaalta myös riittävä työtehtäviin perehdyttäminen ja työnkuvien sel-

keys edesauttavat työn mielekkyyttä, sillä liian haasteellinen työ ei myöskään ole mielekästä. 

Tärkeä osa työn mielekkyyttä ja motivaatiota kehittyä työssä on mahdollisuus edetä uralla, mikä 

tunnistettiinkin Laukaan lisäksi myös monissa muissa kunnissa. 

 

Perehdytyksellä ja selkeillä tehtäväkuvilla varmistetaan toiminnan tulokselli-

suus ja työn mielekkyys. […] Palaute- ja palkitsemisjärjestelmä kannustaa hy-

vään työsuoritukseen ja itsensä sekä työyhteisön kehittämiseen. Henkilöstölle 

annetaan uralla etenemismahdollisuudet. (Laukaan kunnan henkilöstöstrategia 

2019–2025) 

 

Oulun kaupungin henkilöstöohjelmassa nostetaan esiin monipuolisuuden tärkeys osaamisen ke-

hittämisen tavoissa työn mielekkyyden edistämisen kannalta. Työkiertoa työn mielekkyyden 

edistämiseksi tarjotaan paitsi Oulun kaupungin, myös esimerkiksi Kristiinankaupungin henki-

löstöstrategiassa. Työkierron avulla työntekijä voi laajentaa osaamistaan ja samalla turvata ase-

maansa työelämän ja työtehtävien muutoksissa. Laaja-alaisemmasta osaamisesta hyötyvät siis 

sekä työntekijät että organisaatio. 

 

Uralla etenemisen mahdollisuuksien tuominen työntekijöille näkyväksi auttaa parantamaan 

työn mielekkyyden kokemusta ja edistämään työntekijöiden motivaatiota kehittää osaamistaan. 

Osaamisen kehittäminen ei ole vain organisaatiota ja sen kehittämistä varten, vaan se on myös 

mukana mahdollistamassa työntekijän etenemistä haastavampiin tai muuten mielekkäämpiin 
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tai tavoitellumpiin asemiin. Kristiinankaupungin henkilöstöstrategian lainauksessa korostetaan 

kuitenkin ennen kaikkea nykyisten työtehtävien mielekkyyden edistämistä osaamisen kehittä-

misen keinoin. 

 

Tuemme ja hyödynnämme monipuolisia osaamisen kehittämisen tapoja yksi-

köissä. Mahdollistamme työkierron ja rakennamme urapolkuja. […] Vahvis-

tamme epämuodollista oppimista työyksiköissä osaamisen esille tuomiseksi ja 

sen hyödyntämiseksi. (Oulun kaupungin henkilöstöohjelma 2018–2022) 

 

Osaamisen kehittämisen tavoitteena on motivoida henkilöstöä kehittymään ny-

kyisissä työtehtävissä ja hyödyntämään rotaatiota tarjoutuvien mahdollisuuk-

sien mukaan. Työnantaja suhtautuu myönteisesti henkilöstön kouluttautumiseen 

ja jatkokoulutukseen. (Kristiinankaupungin henkilöstöstrategia 2017–2021) 

 

Kuhmon kaupungin henkilöstöpolitiikka -asiakirjan lainauksessa korostuu erityisesti nykyisten 

työtehtävien mielekkyyden ja kehittävyyden edistäminen. Henkilöstön kehittämiseen kuuluu 

osaltaan myös työn kehittäminen, jonka tavoitteena on tehdä työstä mielekkäämpää ja motivoi-

vampaa. Lainauksessa korostetaan työntekijän omien vaikutusmahdollisuuksien tärkeyttä ja 

tunnistetaan, että työntekijöiden omat toiveet työssä kehittymisen ja työnkuvan räätälöimisen 

suhteen ovat avainasemassa työn mielekkyyden edistämisessä.  

 

Termeinä työn laajentaminen, rikastaminen, tuunaaminen ja räätälöiminen, joita Kuhmon kau-

pungin henkilöstöasiakirjassa on käytetty, kuvaavat hyvin niitä työn kehittämisen prosesseja, 

joiden avulla työn mielekkyyttä voidaan työntekijän kannalta kehittää. Työtä voidaan laajentaa 

muodostamaan kokonaisuus, josta työntekijä on vastuussa alusta loppuun asti. Tällöin työnte-

kijälle annetaan paljon vastuuta, mutta samalla myös vapautta toteuttaa työ hänelle sopivalla 

tavalla ja mahdollisuus osoittaa omat kykynsä. Työn rikastaminen taas tuo työhön jotain uutta, 

jonka kautta syventää osaamistaan ja saada motivaatiota mahdollisesti siirtyä kokonaan uuden-

laisiin tehtäviin. Myös samaa työtä voi tehdä mielekkäämmällä tavalla työtapojen tuunaamisen 

ja räätälöimisen keinoin. 

 

Työuran aikana on tärkeää huolehtia osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä. 

Esimerkiksi tehtäväkierrolla sekä työn laajentamisella ja rikastamisella voidaan 
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tukea Oppimista ja luovuutta tukevaa työpaikkakulttuuria. […] Vaikutusmah-

dollisuudet omaan työhön on keskeinen tekijä työhyvinvoinnin ja motivaation 

kannalta. Työtehtävien laajentaminen ja rikastaminen kehittää ja syventää sa-

malla työntekijän osaamista. On tärkeää kartoittaa työntekijöiden kehittymisha-

lukkuutta ja toiveita työn suhteen, jotta tehtäviä voidaan räätälöidä sopivam-

miksi. Työn laajentamisella tarkoitetaan, että työstä muodostuu kokonaisuus, 

esimerkiksi työntekijä tekee kaikki työvaiheet itse suunnittelusta käytännön to-

teuttamiseen. Työtä voidaan rikastaa esimerkiksi niin, että henkilö osallistuu 

määräaikaiseen projektiin tai sen suunnittelutehtäviin. […] Työtä voidaan rää-

tälöidä ja tuunata tarpeen mukaan. Kehittymismahdollisuuksilla ja oikeudenmu-

kaisella palkitsemisella voidaan tukea motivaatiota. (Kuhmon kaupungin hen-

kilöstöpolitiikka -asiakirja) 

 

Henkilöstön kehittämisen käytännöistä myös kehityskeskustelut nousivat monissa henkilöstö-

asiakirjoissa keskiöön työn mielekkyyden edistämisessä. Esimerkiksi Kajaanin kaupungin hen-

kilöstöohjelmassa tuodaan esiin, että jokaiselle työntekijälle luodaan henkilökohtainen suunni-

telma, jonka mukaan osaamista kehitetään ja mahdollistetaan kullekin työntekijälle mieluisat 

urapolut. Lainauksesta saa kuvan, että esimiehen tehtävänä on tukea alaistensa oppimista, luoda 

oppimista tukevaa ilmapiiriä työyhteisöön ja ikään kuin toimia eräänlaisena mentorina työnte-

kijän kehittymis- ja uratavoitteiden saavuttamisessa. 

 

Henkilöstöohjelman lainauksesta käy kuitenkin ilmi, että mielekkäiden urapolkujen mahdollis-

taminen työntekijöille ei suinkaan ole kehityskeskustelujen ja muiden henkilöstön kehittämisen 

käytäntöjen ainoa tavoite. Kehityskeskustelujen taustalla kerrotaan olevan yksikkökohtaiset ta-

voitteet, joiden pohjalta osaamista pyritään kehittämään. Lisäksi on hyvä huomata, että myös 

organisaatio hyötyy osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtymisestä työntekijältä toiselle. Miele-

kästä, kehittävää ja opettavaista työtä tekevä työntekijä näkee mahdollisuuksia edetä urallaan 

mieluisalla tavalla ja on siten todennäköisesti motivoituneempi ja sitoutuneempi sekä työhönsä 

että työpaikkaansa. Lisäksi työntekijöiden osaamisen monipuolisuuden kehittäminen työkier-

ron avulla turvaa kuntaorganisaation tehtävien hoitamisessa tarvittavaa osaamista esimerkiksi 

sairauspoissaolotilanteissa. 
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Kehityskeskustelujen yhteydessä jokaiselle luodaan suunnitelma osaamisen ke-

hittämiseksi. Suunnitelma pohjautuu yksikkökohtaisiin toiminnallisiin ja talou-

dellisiin tavoitteisiin. Yhtenä tavoitteena on osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtä-

minen ja mielekkäiden urapolkujen mahdollistaminen. Osaamisen kehittämisen 

välineinä käytetään esimerkiksi perehdyttämistä ja työkiertoa. Esimies selkiyt-

tää osaamisen kehittämisen tavoitteita, kehittää oppimista edistävää ilmapiiriä 

ja tukee oppimisprosesseja. Työntekijä ja esimies yhdessä vastaavat kehitys-

suunnitelmien toteuttamisesta ja tavoitteiden seurannasta. (Kajaanin kaupungin 

henkilöstöohjelma 2019–2022) 

 

Yleisesti monissa kuntien henkilöstöasiakirjoissa henkilöstön kehittämisen erilaisista käytän-

nöistä kirjoitettiin työn mielekkyyden edistämisen kautta. Tällöin osaamisen kehittämistä ei 

nähdä pelkästään kuntaorganisaation lakisääteisten tehtävien hoitamisen turvaajana, vaan sille 

tuotetaan tärkeä rooli myös työntekijöiden voimaannuttamisessa ja merkityksellisen työn mah-

dollistamisessa. Mielekkään työn mahdollistaminen työntekijöille nähtiin henkilöstöasiakir-

joissa hyödyllisenä myös organisaation kannalta. Erityisesti uralla etenemisen ja ammatillisen 

kasvun mahdollisuuksien tarjoaminen kuntaorganisaation sisällä tunnistettiin keskeiseksi ny-

kyisten työntekijöiden sitouttamisessa organisaatioon. 

 

4.2.4 Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämisen diskurssi 

 

Henkilöstön kehittämisen käytäntöjen nähtiin useissa kuntien henkilöstöasiakirjoissa olevan 

tärkeässä osassa työntekijöiden tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämistä. Erityisesti 

henkilöstön kielitaidon kehittäminen ja erilaisten kulttuurien ymmärtämisen edistäminen ovat 

keskeisiä keinoja edistää työntekijöiden tasa-arvoa monikulttuurisessa työympäristössä. Esi-

merkiksi Vantaan kaupungin henkilöstökertomuksessa kerrotaan, että 5,9 % kaupungin työnte-

kijöistä on ulkomaalaistaustaisia. Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sopeutuminen on huo-

mattavasti helpompaa, mikäli työyhteisön jäsenten kielitaito on hyvällä tasolla. 

 

Vantaan kaupungin henkilöstökertomuksen lainauksesta käy ilmi, että sekä työyhteisön koulut-

taminen ja valmistaminen vieraskielisten työntekijöiden vastaanottamiseen että toisaalta myös 

vieraskielisten työntekijöiden suomen kielen oppiminen ovat molemmat tärkeitä kehityskohtia 
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tasa-arvoisen työympäristön luomisessa. Toisaalta lainauksesta käy myös ilmi, että vieraskieli-

sen työntekijän ja työyhteisön kielitaidon parantamisen tarkoituksena on saada vieraskielisten 

työntekijöiden osaaminen mahdollisimman tehokkaasti organisaation käyttöön, joten tavoit-

teena ei välttämättä ole pelkästään tasa-arvon edistäminen. Myös oppisopimuskoulutus näh-

dään Vantaan kaupungin henkilöstökertomuksessa tärkeänä väylänä kouluttaa maahanmuutta-

jia ja mahdollistaa heille ammatti ja työ kaupungin palveluksessa.  

 

Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeen puitteissa arvioitiin esimiesten ja työ-

yhteisön tuen tarvetta vastaanottaa vieraskielisiä työntekijöitä. – Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon toimialalle on kehitelty suomen kielen koulutuspolkumalli yh-

dessä Amiedun ja aikuisopiston kanssa, jossa kielitietoinen työyhteisö tukee suo-

men kielen oppimista arjen työtehtävissä. Mallia pilotoidaan Katriinan sairaa-

lassa ja Malminiityn asumisyksiköissä tammi-toukokuussa 2020 aikana, Sirpa 

Mikkola kertoo. Kielitietoisella työyhteisöllä on paremmat valmiudet vastaanot-

taa vieraskielisiä työntekijöitä, sijaisia ja harjoittelijoita. Mallin käyttöä on tar-

koitus laajentaa muille toimialoille vaiheittain. Maahanmuuttajille suunnattua 

oppisopimuskoulutuspolkua on myös kehitetty yhdessä Vantaalla meneillä ole-

van Match-hankkeen kanssa. Vantaan kaupungin henkilöstöstä 5,9 % oli ulko-

maalaistaustaisia (Tilastokeskus 2018). (Vantaan kaupungin henkilöstökerto-

mus 2019) 

 

Kauhavan kaupungin henkilöstöstrategiassa tasa-arvo tunnistetaan keskeiseksi henkilöstön hy-

vinvoinnin, työmotivaation ja luovuuden edellytykseksi. Henkilöstön kehittämisen kannalta 

merkillepantavaa on, että yhdenvertaisuuden määritelmässä korostetaan eri kulttuuritaustoista 

tulevien, eri sukupuolten ja eri-ikäisten tasavertaisia mahdollisuuksia saada tietoa ja kehittyä 

työssä. Tämä on merkittävää erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden ammatillisen kehittymi-

sen kannalta, sillä ikääntyneiden kouluttamista ja kehittämistä ei välttämättä aina pidetä yhtä 

tärkeänä kuin nuorempien työntekijöiden. Toisaalta henkilöstöstrategian lainauksessa tuodaan 

esiin myös tasa-arvoisuuden positiiviset vaikutukset kaupungin ulkoisen imagon kannalta. 

 

Myös monikulttuurisen työympäristön luomat koulutus- ja kehittämistarpeet tunnistetaan Kau-

havan kaupungin henkilöstöstrategiassa. Työntekijöiden yhteistyö- ja viestintätaitojen kehittä-

minen tuodaan esiin erityisesti esimiesten vastuulla olevana tehtävänä. Toisaalta joillain 
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työntekijöillä voi olla syvään juurtuneita asenteita ja olettamuksia, joihin esimiesten voi olla 

vaikea vaikuttaa. On eri asia kouluttaa taitoja ja parantaa työntekijöiden tietämystä, kuin vai-

kuttaa heidän arvoihinsa tai asenteisiinsa. On kuitenkin tasa-arvon kannalta tärkeää, että henki-

löstöstrategiassa tuodaan esiin, että esimerkiksi erilainen ääntäminen ja pukeutuminen tulee hy-

väksyä tässä työyhteisössä. Tällaisella henkilöstöstrategian linjauksella saattaa olla vaikutusta 

myös esimerkiksi kaupungin rekrytointipäätöksissä. 

 

Yhdenvertaisuutta on eri sukupuolten, eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustasta ole-

vien tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu esimerkiksi työolosuhteissa ja 

palkkauksessa, sekä tasavertaiset mahdollisuudet saada tietoa ja kehittyä työssä. 

Tasa-arvo on hyvä perusta työn ilolle ja keskeinen henkilöstön hyvinvoinnin 

edellytys. Tasa-arvolla on myönteinen vaikutus myös henkilöstön työmotivaati-

oon, työyhteisön innovatiivisuuteen ja luovuuteen sekä kaupungin ulkoiseen 

imagoon. […] Monikulttuurisessa työympäristössä tarvitaan monipuolisia vies-

tintä- ja yhteistyötaitoja sekä ymmärrystä erilaisista kulttuureista. Vajavainen 

kielitaito tai erilainen ääntäminen, toisenlainen pukeutuminen tai oudot tavat 

tulee hyväksyä. Esimiesten tulee erityisesti panostaa siihen, että erilaiset ihmiset 

saadaan toimimaan yhdessä. (Kauhavan kaupungin henkilöstöstrategia) 

 

Pietarsaaren kaupungin henkilöstöstrategiassa tuodaan vahvasti esiin tasavertaiset kehittymis-

mahdollisuudet ja pyrkimys luoda monimuotoinen ja toisinajatteluun myönteisesti suhtautuva 

työympäristö. Henkilöstöstrategian lainauksesta käy kuitenkin ilmi, että tällainen työympäristö 

on vielä vision asteella eikä siis vielä todellisuutta. Tasavertaiset kehittymismahdollisuudet, 

esimerkiksi koulutusten ja kehityskeskustelujen kautta, esimiesten on melko helppoa taata, 

mutta toisten työntekijöiden asenteisiin ja suhtautumiseen voi olla haastavampaa vaikuttaa. Pie-

tarsaaren kaupungin henkilöstöstrategiassa tunnistetaan myös rekrytoinnin vaikutus työympä-

ristön moninaisuuteen ja tasa-arvoon. Työntekijöiden moninaisuuden tulisi vastata kaupungin 

asukkaiden moninaisuutta.  

 

Haluamme luoda työympäristön, jossa kaikilla työntekijöillä on samat kehitty-

mis- ja onnistumisedellytykset ja jossa monimuotoisuuteen ja toisinajatteluun 

suhtaudutaan myönteisesti ja ne vastaavat kaupungin asukkaiden moninai-

suutta. Haluamme luoda työympäristön, jossa työntekijät toivottavat uudet 
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työtoverit tervetulleiksi myönteisellä asenteella. […] Kannustamme monipuoli-

seen rekrytointiin siten, että kaupunki on työnantaja, jolla on sijaa erilaisille 

työntekijöille iästä, kielestä, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta 

ja toimintakyvystä riippumatta. (Pietarsaaren kaupungin henkilöstöstrategia) 

 

Sipoon kunnan henkilöstöstrategian lainauksessa otetaan esiin henkilöstön ammatillisen kehi-

tyksen tukemisen lisäksi kielitaidon kehittämisen tärkeys. Kaksikielisessä kunnassa henkilös-

tön ruotsin kielen osaaminen on oleellista paitsi kaksikielisten palvelujen tarjoamiseksi kunta-

laisille, myös työntekijöiden yhteistyön ja tasa-arvoisen kohtelun kannalta. Se, että kaksikieli-

sessä työyhteisössä henkilöstö osaa molempia kieliä tarpeeksi hyvin, auttaa esimerkiksi pereh-

dytyksissä ja paremman yhteishengen luomisessa. Henkilöstön kielitaitoa on kaksikielisessä 

työyhteisössä melko helppo kehittää paitsi koulutusten ja opiskelun tukemisen avulla, myös 

käytännön työn tekemisen yhteydessä.  

 

Uudistamme työtapoja ja henkilöstöä koskevat pelisääntömme. Tuemme henki-

löstön ammatillista kehitystä, kielitaitoa ja tietoteknisiä valmiuksia laadukkai-

den kaksikielisten palveluiden varmistamiseksi. (Sipoon kunnan henkilöstöstra-

tegia 2025) 

 

Eri kunnissa tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen tulivat esiin hieman eri tavoin. 

Kunnissa, joissa asuu ja työskentelee paljon eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä, korostuivat 

eri kulttuurien ymmärtämisen ja kielitaidon kehittäminen. Kuntatyönantajien (2020) henkilös-

tötilaston mukaan kunta-alalla henkilöstön keski-ikä on korkeampi kuin muilla työmarkkina-

sektoreilla, minkä vuoksi todennäköisesti myös ikääntyneiden ja osatyökykyisten työntekijöi-

den osaamisen kehittämistä ja aseman parantamista tuotiin esiin kuntien henkilöstöasiakir-

joissa.  

 

Toisaalta henkilöstön kehittämisen toimintojen avulla pyrittiin myös organisaation toiminnan 

kannalta suotuisiin vaikutuksiin, kuten ulkoisen imagon parantamiseen, innovatiivisuuteen ja 

saatavilla olevan työvoiman osaamisen laajempaan hyödyntämiseen. Onkin tärkeää, että eri-

laisten työntekijöiden tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisen kohtelun edistämisen tunnistetaan 

olevan hyödyllistä sekä työntekijöille että organisaatiolle. Tällöin tasa-arvon edistäminen ei jää 
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pelkästään erillisiksi korulauseiksi, vaan se todennäköisesti otetaan selkeämmin huomioon 

myös strategisessa johtamisessa ja käytännön esimiestyössä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

5.1 Teoreettiset johtopäätökset 
 

Tutkielmassani olen analysoinut sitä, miten kuntien henkilöstöasiakirjoissa henkilöstön kehit-

tämisestä kirjoitetaan ja miten sen merkitystä perustellaan. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty 

tarve kriittisemmälle henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen tutkimukselle (ks. esim. 

Fenwick, 2004). Tutkielmassani olenkin vastannut tähän tarpeeseen tarkastelemalla tulkitsevan 

diskurssianalyysin keinoin myös vallalla olevan kilpailukykynäkökulman ulkopuolisia, laajem-

pia merkityksiä ja rooleja henkilöstön kehittämiselle.  

 

Ensimmäisessä merkityksessä, jonka henkilöstön kehittämiselle kuntien henkilöstöasiakirjoista 

tunnistin, korostuu kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Tämä merkitys tuottaa henki-

löstön kehittämiselle hyvin merkittävän ja perustavanlaatuisen roolin koko organisaation ole-

massaolon ja toiminnan mahdollistajana. Merkitykseen henkilöstön kehittämisestä kunnan toi-

minnan jatkuvuuden turvaajana liittyy vahvasti oletus siitä, että kunnan toiminta ei olisi mah-

dollista ilman henkilöstön kehittämistä ja siihen liittyviä toimintoja. Henkilöstön kehittämisen 

nähdään palvelujen tarjoamisen turvaamisen, strategisten tavoitteiden saavuttamisen, suoritus-

kyvyn edistämisen ja digitalisaation hyödyntämisen kautta mahdollistavan kunnan toiminnan 

jatkuvuuden. 

 

Henkilöstön kehittämiselle aineistosta tunnistamani toinen laajempi merkitys koskee sen roolia 

työntekijöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Toinen merkitys on siis työntekijälähtöisempi ja siinä 

henkilöstön kehittäminen nähdään työntekijöiden hyvinvoinnin edistäjänä esimiestyön kehittä-

misen, työhyvinvoinnin, työn mielekkyyden sekä tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistä-

misen diskurssien kautta. Tähän toiseen laajempaan henkilöstön kehittämiselle tuotettuun mer-

kitykseen sisältyy enemmän kriittisiin päämääriin tähtääviä tehtäviä. Merkitykset ovat osin toi-

siaan tukevia, eivätkä sulje toisiaan suoranaisesti pois. Työntekijöiden hyvinvointi tukee sa-

malla kunnan toiminnan jatkuvuutta. Havainnollistan tutkielmani keskeisiä tuloksia kuviossa 

1. 
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Palvelujen tarjoamisen turvaami-

sen diskurssi 

Esimiestyön kehittämisen diskurssi 

Strategisten tavoitteiden saavutta-

misen diskurssi 

Työhyvinvoinnin edistämisen diskurssi 

Suorituskyvyn edistämisen dis-

kurssi 

Työn mielekkyyden edistämisen dis-

kurssi 

Digitalisaation hyödyntämisen 

diskurssi 

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 

edistämisen diskurssi 

  

Merkitys 1: Henkilöstön kehittäminen 

kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaa-

jana 

Merkitys 2: Henkilöstön kehittäminen työnteki-

jöiden hyvinvoinnin edistäjänä 

 

→ Kunnan toiminta etusijalla 
→ Työntekijät etusijalla 

→ Myös kuntaorganisaatio hyötyy 

 

Kuvio 1 Henkilöstön kehittämisen kaksi merkitystä kunnissa 

 

Tuloksissa suuren roolin sai palvelujen tarjoamisen turvaamisen diskurssi, johon liittyi vahvasti 

toimintaympäristön muutoksiin sopeutuminen henkilöstön kehittämisen keinoin. Tämä tulos on 

yhteneväinen Garavanin ym. (2016) esittelemän dynaamisten strategisen henkilöstön kehittä-

misen kyvykkyyksien teorian kanssa. Strategisen henkilöstön kehittämisen nähdään luovan or-

ganisaatiolle esimerkiksi kyvyn muuttua, luoda uutta ja oppia. (Garavan ym., 2016, 298–299.) 

Kuntien henkilöstöasiakirjoista kävi ilmi, että organisaatiomuutoksiin sopeutumiseen liittyvien 

uusien toimintatapojen ja uudenlaisen kulttuurin juurruttaminen työntekijöille vaativat henki-

löstön kouluttamista ja oppimista. Henkilöstön osaamisen uudistaminen ja täydentäminen ovat 

edellytys organisaation muutoskyvylle ja oppimiselle, mikä nostettiin laajalti esiin myös kun-

tien henkilöstöasiakirjoissa. 
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Kunnissa henkilöstöstrategioille tuotettiin usein kuntastrategioita tukeva rooli. Henkilöstö ja 

henkilöstön johtamiseen liittyvät toiminnot ovat siis ikään kuin väline ”tärkeämpien” tavoittei-

den saavuttamiselle. Tämä havainto vahvistaa McCrackenin ja Wallacen (2000b, 451) tutki-

muksen tulosta, jossa henkilöstön kehittämisen tehtäväksi nähtiin ennen kaikkea tukea organi-

saation strategiaa ja sen toteuttamista eikä niinkään muotoilla sitä. Työntekijöiden hyvinvoin-

tiin vaikuttaviin tekijöihinkin pyrittiin kuitenkin panostamaan erilaisilla henkilöstön kehittämi-

sen toiminnoilla. Näitä henkilöstön hyvinvointiin liittyviä tavoitteita ei kuitenkaan ollut henki-

löstöasiakirjoissa nostettu samalle tasolle kunnan toimintaan ja sen jatkuvuuteen liittyvien ta-

voitteiden kanssa. Paikoin joistain henkilöstöasiakirjoista sai jopa sellaisen kuvan, että työnte-

kijöiden hyvinvointiin ei juuri panostettaisi, mikäli kuntaorganisaatio ei hyötyisi siitä korkeam-

pien tavoitteiden saavuttamisen kautta. 

 

Henkilöstöasiakirjoissa korostui myös suorituskyvyn edistäminen henkilöstön kehittämistä kä-

siteltäessä. Taloudellisen tuottavuuden ja suorituskyvyn edistäminen on aiempien tutkimuk-

sienkin (ks. esim. Sung & Choi, 2014b) mukaan tyypillisesti henkilöstön kehittämisen, erityi-

sesti strategisen henkilöstön kehittämisen, taustamotiivina. Aiemmat tutkimukset ovat kuiten-

kin pääosin käsitelleet henkilöstön kehittämistä voittoa tavoittelevien yritysten näkökulmasta. 

Kuntien henkilöstöasiakirjoissa taloudellisen tuottavuuden ja suorituskyvyn edistäminen näkyy 

enemmänkin turhien kulujen karsimisena ja kustannustehokkuuden tavoitteluna. Tämä ha-

vainto muistuttaakin Francisin (2007, 88) tutkimuksessaan tunnistamaa kontrollidiskurssia, 

jossa pyritään organisaation tehokkuuden parantamiseen kontrolloimalla henkilöstöä esimer-

kiksi palkitsemisen ja koulutuksen kautta. 

 

Digitalisaation hyödyntäminen yhtenä henkilöstön kehittämisen tehtävänä oli tuloksena hieman 

muita kunnan toiminnan jatkuvuuteen liittyviä diskursseja yllättävämpi aiemman tutkimuksen 

valossa. Aiemmissa tutkimuksissa, joihin tutustuin ei tullut selvästi esiin digitalisaatioon so-

peutuminen tai sen hyödyntäminen henkilöstön kehittämisen tehtävänä. Darchin ja Lucasin 

(2002) tutkimuksessa koulutuksen nähtiin kuitenkin edistävän verkkokaupan haltuun ottamista, 

mikä voidaan nähdä digitalisaation hyödyntämisenä liiketoiminnan kehittämisessä.  
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Kunnissa digitalisaatio nähtiin paitsi asiana, johon tulee sopeutua, myös asiana, jota kannattaa 

hyödyntää. Vaikka kuntaorganisaatiot ehkä ovat harvemmin ensimmäisenä ottamassa haltuun 

uusinta teknologiaa tai uusimpia innovaatioita, kävi henkilöstöasiakirjoista kuitenkin ilmi, että 

digitalisaation ja siihen liittyvän osaamisen tunnistettiin kehittävän työn tekemisen tapoja mie-

lekkäämmiksi ja tehokkaammiksi sekä mahdollistavan kuntalaisille monipuolisemmin saavu-

tettavia asiointiväyliä. Yritysten kontekstissa digitalisaation hyödyntäminen taas liittyy useam-

min innovaatioihin, jotka ovat monelle yritykselle elinehto ja tärkeä kilpailuedun lähde. Kun-

tien henkilöstöasiakirjoissa henkilöstön kehittämiselle ei juurikaan tuotettu organisaation inno-

vatiivisuuteen tähtääviä rooleja, joita esimerkiksi Sung ja Choi (2014a, 407) sekä Garavan ym. 

(2016, 299) artikkeleissaan tuovat esiin. 

 

Aiemmassa kirjallisuudessa esimiestyön kehittämistä henkilöstön kehittämisen tehtävänä ei 

suoraan käsitelty. Kuntien henkilöstöasiakirjoissa kuitenkin esimiestyölle ja sen kehittämiselle 

tuotettiin tärkeä rooli esimiehen oman hyvinvoinnin ja hänen alaistensa hyvinvoinnin kannalta. 

Tämän vuoksi tulkitsin esimiestyön kehittämisen linkittyvän laajempaan merkitykseen henki-

löstön kehittämisestä työntekijöiden hyvinvoinnin edistäjänä, vaikka osaltaan esimiestyön ke-

hittämisellä on merkitystä myös organisaation toiminnan turvaamisen kannalta. 

 

Työhyvinvoinnin edistäminen tuli kuntien henkilöstöasiakirjoista yllättävänkin selkeästi esiin 

yhtenä henkilöstön kehittämisen diskurssina. Bierema ja Callahan (2014) ovat artikkelissaan 

ottaneet kantaa yleisesti yrityksissä vallalla olevaan henkilöstön kehittämisen rooliin osakkeen-

omistajien edun tavoittelussa muiden sidosryhmien etujen huomioimisen kustannuksella. He 

näkevät, että kriittisen henkilöstön kehittämisen omaksumisen avulla myös muiden sidosryh-

mien, kuten työntekijöiden, intressit ja hyvinvointi voidaan ottaa paremmin huomioon esimer-

kiksi päätöksenteossa (Bierema & Callahan, 2014, 436–437). Myös Baekin ja Kimin (2014, 

508) mukaan muidenkin sidosryhmien hyvinvointi tulisi ottaa laajemmin henkilöstön kehittä-

misen tehtäväksi ja tavoitteeksi organisaatioissa.  

 

Aiemmassa kirjallisuudessa siis lähinnä tunnistettiin, että työntekijöiden hyvinvointi tulisi laa-

jemmin huomioida henkilöstön kehittämisen tärkeänä tavoitteena. Juurikaan tutkimuksia, joissa 

henkilöstön kehittämisen tehtävänä olisi pidetty työhyvinvoinnin edistämistä, ei kuitenkaan 
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aihealueen kirjallisuudessa tullut vastaan. Guest (2017, 30–31) kuitenkin tunnisti tiettyjen hen-

kilöstön kehittämisen käytäntöjen vaikuttavan työntekijöiden hyvinvointiin turvallisuuden ja 

itseluottamuksen tunteen kehittymisen kautta. Kunnissa työntekijöitä selkeästi pidettiin tär-

keänä sidosryhmänä, vaikkakin usein työntekijöiden arvo määriteltiin sen kautta, että he ja hei-

dän työpanoksensa ovat tärkeitä kunnan toiminnan ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Työn-

tekijöiden hyvinvoinnin edistämisen henkilöstön kehittämisen toimintojen avulla nähtiin kun-

nissa toisaalta tuovan säästöjä ja minimoivan riskejä, mutta myös aidosti parantavan työviihty-

vyyttä ja ilmapiiriä. 

 

Työn mielekkyyden edistäminen henkilöstön kehittämisen tehtävänä oli kuntien henkilöstö-

asiakirjoissa melko paljon esillä. Kirjallisuudessa nimenomaan työn mielekkyyttä henkilöstön 

kehittämisen tehtävänä ei juurikaan tuotu esiin, mutta esimerkiksi työntekijöiden voimaannut-

taminen ja tarkoituksellisen työn mahdollistaminen henkilöstön kehittämisen toimintojen 

kautta voidaan nähdä työn mielekkyyden edistämisenä. Esimerkiksi Francis (2007, 87–88) tun-

nisti henkilöstön kehittämisen tehtäväksi tehdä työstä vaihtelevampaa ja kiinnostavampaa sekä 

antaa työntekijöille enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Samankaltaisia ajatuksia esittivät myös 

Bierema ja Callahan (2014, 437–439). Kunnissakin pidettiin tärkeänä työntekijöiden vaikutus-

mahdollisuuksien lisäämistä liittyen omaan työhön ja uralla etenemiseen, minkä nähtiin edistä-

vän työn mielekkyyttä. Henkilöstöasiakirjoissa myös itse kuntaorganisaatioiden tunnistettiin 

hyötyvän työn mielekkyyden edistämisestä työntekijöiden motivaation paranemisen ja organi-

saatioon sitoutumisen myötä. 

 

Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen tuotiin kuntien henkilöstöasiakirjoissa esiin 

jollain tavalla epätasa-arvoisemmassa asemassa olevien työntekijöiden oikeuksien, mahdolli-

suuksien ja viihtyvyyden parantamisena. Aiemmassa kirjallisuudessa tasa-arvon ja oikeuden-

mukaisuuden edistämisen diskurssia sivutaan esimerkiksi Biereman ja Callahanin (2014, 441) 

sekä Fenwickin (2004, 198) artikkeleissa, joissa henkilöstön kehittämisen päämääriksi tunnis-

tetaan muun muassa epätasa-arvoisten valtasuhteiden haastaminen ja organisaation oikeuden-

mukaisemmaksi uudistaminen. Kuntien henkilöstöasiakirjojen perusteella vaikuttaa siltä, että 

tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen esimerkiksi eri kulttuurien ymmärtämistä ja 

työntekijöiden kielitaitoa kehittämällä, koetaan tärkeäksi myös organisaation työnantajakuvan 

ja työvoiman saatavuuden kannalta.  
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Kaiken kaikkiaan tuloksissa tuli esiin selvästi enemmän työntekijälähtöisiä ja kriittisempiin 

päämääriin liittyviä henkilöstön kehittämisen tehtäviä kuin aiemmissa tutkimuksissa, joissa ko-

rostuivat ennen kaikkea taloudelliseen suorituskykyyn liittyvät tehtävät. Tätä saattaa selittää se, 

että aiemmat tutkimukset liittyvät pääosin yrityskontekstiin, jossa korostuvat lähtökohtaisesti 

eri asiat kuin julkisen sektorin organisaatioissa. On myös hyvä huomata, että vaikka tunnistin 

kuntien henkilöstöasiakirjoista aiempaan kirjallisuuteen verrattuna enemmän työntekijälähtöi-

siä henkilöstön kehittämisen diskursseja, oli monen niistä taustalla kuitenkin myös kunnan toi-

minnan jatkuvuuteen liittyviä motiiveja. Kuten Guest (2017, 34) on artikkelissaan tuonut esiin, 

työntekijöiden hyvinvointiin kannattaa panostaa paitsi eettisyyden ja työntekijöihin kohdistu-

vien ulkoisten paineiden vuoksi, myös organisaation suorituskyvyn edistämiseksi. 

 

5.2 Käytännön johtopäätökset 
 

Tutkielmani on tuonut näkyväksi sen, mitä tehtäviä henkilöstön kehittämiselle annetaan ja mitä 

merkityksiä siten henkilöstön kehittämiselle tuotetaan kuntien henkilöstöjohtamista ohjaavissa 

asiakirjoissa. Usein henkilöstön kehittämistä pidetään itsestään selvästi tärkeänä asiana, mutta 

ei tarkemmin pohdita, miksi se on tärkeää, ja millaiseksi sen merkitystä kielellisesti tuotetaan. 

Tutkielmani tulosten perusteella pohdin tässä luvussa eri näkökulmien suhdetta toisiinsa, ja sitä, 

mitä saadut tulokset voisivat käytännössä tarkoittaa, ja mitä johtopäätöksiä niistä voisi vetää. 

Lisäksi tarkastelen kuntien henkilöstöasiakirjoissa havaitsemiani eroavaisuuksia henkilöstön 

kehittämisen diskursseissa eri kuntien välillä. 

 

Tuloksissa henkilöstön kehittäminen sai merkityksen kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaa-

jana sekä työntekijöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaami-

seen liittyviä henkilöstön kehittämisen diskursseja löytyi saman verran kuin työntekijöiden hy-

vinvointiin liittyviä, mutta toisaalta osa kunnan toiminnan turvaamiseen liittyvistä diskursseista 

oli vahvemmin edustettuna aineistossa kuin työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät diskurssit. 

Lisäksi usein työntekijöiden hyvinvointiin liittyvissä henkilöstön kehittämisen tehtävissä tuo-

tiin esiin hyötyjä myös kunnan toiminnan kannalta, joten työntekijöiden hyvinvoinnin edistä-

minen ei aina välttämättä ollutkaan puhtaasti henkilöstön kehittämisen motiivina. 
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Paikoin kuntien henkilöstöasiakirjoissa työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät dis-

kurssit jäivät siis kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamisen diskurssien varjoon. Tämä saat-

taakin kertoa siitä, että kunnissa henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen ovat vielä 

vahvasti organisaation toimintastrategiaa tukevissa rooleissa eivätkä niinkään henkilöstöä ja 

sen hyvinvointia palvelevissa rooleissa. Työntekijöiden hyvinvoinnin merkitys on kuitenkin 

selkeästi tunnistettu, vaikka henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen tärkeimmäksi 

tehtäväksi usein tuotetaankin organisaation toiminnan tukeminen. 

 

Tunnistetuissa merkityksissä henkilöstön kehittämisen tehtävät nähdään toisaalta kuntaorgani-

saation ja toisaalta työntekijöiden näkökulmasta. Aineistosta on kuitenkin tunnistettavissa näi-

den kahden näkökulman kautta samalla myös yhteiskunnallinen näkökulma henkilöstön kehit-

tämiseen. Kunnan palvelut ja niiden tarjoamisen turvaaminen on yhteiskunnallisesti tärkeää, 

eikä tässä kuntien henkilöstöasiakirjojen mukaan onnistuttaisi ilman osaavaa ja osaamistaan 

jatkuvasti kehittävää henkilöstöä. Myös kuntien kyky käyttää varojaan tehokkaasti ja saavuttaa 

asetetut tavoitteet on pitkälti riippuvainen henkilöstöstä ja sen osaamisesta. Kunnan toiminnan 

tuloksellisuus ja tehokkuus käytettävissä olevien resurssien puitteissa taas on tärkeää ympäröi-

vän yhteiskunnan kannalta. Henkilöstöjohtamisen tuloksellisuutta arvioitaessa tulisikin Beerin 

ym. (2015, 429) mukaan ottaa huomioon myös sen aikaansaamat pitkän aikavälin yhteiskun-

nalliset hyödyt. 

 

Lisäksi työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen edistää samalla myös laajemmin kansalais-

ten hyvinvointia ja terveyttä. Tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen työpaikoilla 

henkilöstön kehittämisen keinoin heijastuu myös laajemmin koko yhteiskunnan tasa-arvoisuu-

teen. Sukupuolten tasa-arvoa kunnissa ei juurikaan tuotu esiin henkilöstön kehittämisen tavoit-

teena. Koulutus aiheeseen liittyen olisi Changin ja Milkmanin (2020, 5) mukaan kuitenkin tär-

keä keino ehkäistä sukupuoleen liittyviä ennakkoasenteita organisaation päätöksenteossa.  

 

Kuntien henkilöstöasiakirjoissa keskityttiin enemmänkin iäkkäiden ja osatyökykyisten sekä 

vieraskielisten aseman parantamiseen erilaisin henkilöstön kehittämisen keinoin. Toisaalta su-

kupuolten tasa-arvoa kuitenkin käsiteltiin henkilöstöasiakirjoissa, vaikkakin enemmän 
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palkkauksen, työehtojen ja rekrytoinnin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kuin henkilöstön 

kehittämisen tavoitteena. Lisäksi sukupuolten tasa-arvoisuuteen liittyviä aiheita käsiteltiin to-

dennäköisesti enemmän esimerkiksi kuntien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissa, joi-

hin osassa henkilöstöasiakirjoista viitattiin. Kuitenkin myös henkilöstön kehittämisen käytän-

nöillä olisi vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon työpaikoilla (ks. esim. Chang & Milkman, 2020, 

5), joten tulevaisuudessa kuntien kannattaisi valjastaa myös henkilöstön kehittäminen vahvem-

min sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. 

 

Tutkimissani kuntien henkilöstöasiakirjoissa oli havaittavissa joitain eroavaisuuksia erilaisten 

kuntien välillä. Suuremmissa kunnissa osaamisen kehittämisen nähtiin useammin olevan työn-

tekijöiden omalla vastuulla, kun taas pienemmissä kunnissa esimiehen ja johdon vastuu henki-

löstön kehittämisestä korostui. Kunnissa, joissa on enemmän asukkaita, on myös enemmän hen-

kilöstöä. Työyhteisö on tällöin suurempi ja esimiehillä on enemmän alaisia, minkä vuoksi työn-

tekijöiltä saatetaan odottaa enemmän itseohjautuvuutta osaamisensa kehittämisen suhteen.  

 

Monissa kunnissa tunnistettiin työhyvinvoinnin edistäminen keskeiseksi henkilöstön kehittä-

misen tehtäväksi, mutta erikokoisissa kunnissa painotettiin sen suhteen erilaisia keinoja ja osa-

alueita. Hyvän työilmapiirin luominen ja työssä viihtyminen olivat suuremmassa roolissa pie-

nempien kuntien henkilöstöasiakirjoissa, kun taas suuremmissa kunnissa korostuivat enemmän 

heikon työhyvinvoinnin aiheuttamien kulujen minimoiminen ja turvallisuusosaamisen puut-

teista aiheutuvien riskien välttäminen. Kaiken kaikkiaan huomasin, että suuremmissa kunnissa 

pyrittiin henkilöstön kehittämisen avulla useammin tehokkuuteen, kun taas pienempien kuntien 

henkilöstöasiakirjoista välittyi voimakkaammin työntekijälähtöisyys. Jatkossa siis etenkin suu-

rissa kunnissa tulisi kiinnittää huomiota työntekijälähtöisyyden lisäämiseen henkilöstön kehit-

tämisessä ja esimerkiksi lähiesimiestyöhön panostamalla lisätä työntekijöille tarjolla olevaa tu-

kea.  

 

Kuntien strategiset tavoitteet eroavat toisistaan, joten sitä kautta luonnollisesti myös henkilös-

tön kehittäminen saa erilaisia tehtäviä eri kunnissa. Myös kuntien suhtautuminen digitalisaa-

tioon vaikutti tulosten perusteella vaihtelevan sen mukaan, millaiset resurssit ja toisaalta myös 

tarpeet kunnissa on digitalisaation suhteen. Kasvavissa kunnissa digitalisaation 
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mahdollisuuksia halutaan hyödyntää laajemmin, ja myös resursseja tähän on todennäköisesti 

enemmän kuin taloudellisissa vaikeuksissa olevissa kunnissa, joissa tietoteknisten perustaitojen 

ja digitalisaatioon sopeutumisen ajatellaan riittävän. Henkilöstön kehittämisen käytännöillä on-

kin kunnissa monipuolisia rooleja kuntien omista tavoitteista, resursseista ja prioriteeteista riip-

puen. 

 

Guest (2017, 34) on artikkelissaan tuonut esiin, että työntekijät nähdään liian usein välineinä 

jonkin päämäärän saavuttamiseksi eikä päämääränä sellaisenaan. Työntekijät ja heidän hyvin-

vointinsa tulisi kuitenkin nähdä jo itsessään tärkeänä tavoitteena, eikä vain organisaatiolle ai-

heutuvien hyötyjen kautta kannattavana. Toisin sanoen organisaation saamien hyötyjen tulisi 

olla vain sivutuote ja lisätä motivaatiota henkilöstön kehittämiseen, kun taas työntekijöiden hy-

vinvoinnin edistämisen tulisi olla pääasiallinen motiivi henkilöstön kehittämiselle. Näin henki-

löstön kehittämisessä ei keskityttäisi liikaa tehokkuuden lisäämiseen tai muihin asioihin, joista 

voi olla haittaa henkilöstön hyvinvoinnille.  

 

On silti kuitenkin tärkeää, että myös organisaation henkilöstön kehittämisestä saamat hyödyt 

tunnistetaan, koska tällöin organisaatiossa todennäköisemmin tehdään konkreettisia toimia ja 

päätöksiä myös työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi, eikä se jää pelkäksi sanahelinäksi 

henkilöstöasiakirjoissa. Esimerkiksi Guest (2017, 34) on tuonut esiin, että työntekijöiden hy-

vinvointiin keskittyminen hyödyttää myös organisaatiota parantuneen suorituskyvyn ja alentu-

neiden kustannusten myötä. Vastaavasti mikäli työntekijöiden intressit jätetään huomiotta, seu-

raa organisaatiolle mainehaittoja, jotka vaikeuttavat osaavan henkilöstön saatavuutta (Greening 

& Turban, 2000). Pitkällä tähtäimellä työntekijöiden hyvinvointi on siis tärkeää myös kunnan 

toiminnan jatkuvuuden kannalta, ja toisaalta todennäköisesti myös työntekijät hyötyvät, kun 

kuntaorganisaatio menestyy tehtävässään. 

 

Kuten aiemmassa kirjallisuudessakin on todettu (ks. esim. Bierema & Callahan, 2014, 435), 

suorituskyvyn edistäminen henkilöstön kehittämisen avulla ei sinänsä ole huono asia. Tärkeää 

olisi kuitenkin löytää tasapaino suorituskyvyn edistämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen liit-

tyvien tavoitteiden välillä. Lisäksi suorituskykyä tulisi etenkin kunnissa arvioida laajemmin 

kuin vain taloudellisten tekijöiden kautta. Esimerkiksi Boynen (2009, 19) mukaan julkisen 
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sektorin organisaation suorituskykyä tulisi arvioida paitsi kustannustehokkuuden, myös laaduk-

kaiden palvelujen oikeudenmukaisen saatavuuden sekä kansalaisten ja henkilöstön tyytyväi-

syyden kautta. Tämän tutkielman tulosten perusteella kunnissa palveluiden tarjoaminen ja asuk-

kaiden tyytyväisyys ovat tärkeässä osassa kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamista ja suori-

tuskyvyn arviointia. Sen sijaan henkilöstön tyytyväisyyttä ei niinkään sellaisenaan nähty tär-

keänä suorituskyvyn arviointikriteerinä, vaan enemmänkin välineenä muiden kunnan suoritus-

kykyyn vaikuttavien osa-alueiden edistämiseen. Ehdotankin tämän tutkielman tulosten ja aiem-

man tutkimuskirjallisuuden perusteella, että kunnissa tulisi arvioida organisaation suoritusky-

kyä ja henkilöstön kehittämisen vaikuttavuutta taloudellisten mittareiden lisäksi myös henki-

löstön hyvinvointiin liittyvillä mittareilla. 

 

5.3 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Tutkielmani tutkimuskohteena olivat Suomen kunnista yli 5000 asukkaan kunnat, joiden verk-

kosivuilla oli saatavilla voimassa oleva henkilöstöstrategia tai -ohjelma tai muu henkilöstöasia-

kirja, jossa käsiteltiin henkilöstön kehittämiseen liittyviä teemoja. Tähän joukkoon mahtuu ra-

jauksista huolimatta paljon keskenään erilaisia kuntia. Analysointivaiheessa en kuitenkaan erik-

seen luokitellut kuntia esimerkiksi maalaiskuntiin tai suuriin kaupunkeihin ja analysoinut näi-

den luokkien välisiä eroja henkilöstön kehittämiselle tuotetuissa merkityksissä. Aineistoa ana-

lysoidessani huomasin kuitenkin joitain erovaisuuksia erilaisten kuntien välillä, ja olen pohtinut 

hieman myös niiden mahdollisia syitä. Tutkimukseni pääfokus ei kuitenkaan ollut kuntien ero-

jen tarkastelussa. 

 

Jatkotutkimusta ajatellen keskenään erilaisten kuntien vertaileminen toisiinsa saattaisi tuoda 

laajemmin esiin alueellisia eroja henkilöstön kehittämiselle annetuissa tehtävissä. Esimerkiksi 

pienten maalaiskuntien vertaaminen suuriin kaupunkeihin, Pohjois-Suomen kuntien vertaami-

nen Etelä-Suomen kuntiin tai muulla tavoin luokiteltujen kuntien vertaaminen toisiinsa voisi 

antaa mielenkiintoisia tuloksia niiden eroavaisuuksista tai toisaalta samankaltaisuuksista kos-

kien henkilöstön kehittämiseen suhtautumista. Toisaalta keskenään jollain tietyllä mittarilla sa-

mankaltaisissa kunnissakin on yksilöllisiä eroavaisuuksia, jotka myös saattaisivat vaikuttaa tu-

loksiin. 
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Aihetta voisi tulevaisuudessa tutkia myös esimerkiksi sellaisena vertailevana tutkimuksena, 

jossa eri toimialojen yrityksissä tai eri kulttuuriympäristöissä toimivissa organisaatioissa hen-

kilöstön kehittämiselle tuotettuja diskursseja ja merkityksiä tutkittaisiin ja vertailtaisiin. Olisi 

mielenkiintoista myös pohtia syitä mahdollisesti löydetyille eroavaisuuksille ja samankaltai-

suuksille tuloksissa. Tällaisessa tutkimuksessa aineiston olisi hyvä olla luonnollista eli tutki-

jasta riippumatta syntynyttä, jotta esimerkiksi tutkijan tekemä kysymyksenasettelu ei vaikut-

taisi siihen, millaista aineistoa tutkittavat tuottavat. Diskurssianalyyttiselle tai muutoin kriitti-

semmälle henkilöstöjohtamisen tutkimukselle on edelleen tarvetta, koska henkilöstöjohtamisen 

tutkimuskentällä ovat korostuneet positivistista metodologiaa hyödyntävät tutkimukset (ks. 

esim. Harley, 2015). 

 

Beer ym. (2015) ovat tuoneet esiin, että henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa tulisi ottaa laajem-

min huomioon eri sidosryhmien pitkän aikavälin tarpeet eikä pelkästään keskittyä osakkeen-

omistajien etuihin. Myös Guestin (2017) mukaan henkilöstöjohtamisen tutkimuksen tulisi vah-

vemmin huomioida työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen. Jatkossa henkilöstön kehittä-

mistä olisikin perusteltua tutkia näistä näkökulmista. Mielenkiintoista ja hyödyllistä olisi käsi-

tellä henkilöstön kehittämistä esimerkiksi laajemmin osana yhteiskunnallisen hyvinvoinnin 

edistämistä tai työntekijöiden hyvinvointiin liittyvien roolien kautta. 
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LIITE 1: Tutkimukseen mukaan otetut henkilöstöasiakirjat 

 

Kunta/julkaisija Henkilöstöasiakirjan nimi Asiakirjan alkuperäinen 

sivumäärä 

Akaa Henkilöstöohjelma vuosille 2018–2020, 

osa Viksu Akaa -kaupunkistrategiaa 

5 

Hamina Henkilöstöpoliittiset linjaukset 2 

Helsinki Helsingin kaupungin henkilöstöraportti 

2019 

60 

Hollola Hollolan kunnan henkilöstöohjelma 

2018–2021 

12 

Kajaani Kajaanin kaupungin henkilöstöohjelma 

2019–2022 

4 

Kauhava Kauhavan kaupungin henkilöstöstrategia 14 

Kemiönsaari Kemiönsaaren henkilöstöstrategia 8 

Kerava Keravan kaupunkistrategian toimenpide-

ohjelmat 2018–2021: Innostunut henki-

löstö 

29 

Kokkola Kokkolan kaupungin henkilöstöohjelma 

2018–2021 

6 

Kristiinankaupunki Kristiinankaupungin henkilöstöstrategia 

2017–2021 

8 

Kuhmo Kuhmon kaupunki, henkilöstöpolitiikka 33 

Kuntatyönantajat Suositus kunnallisen henkilöstön osaa-

misen kehittämisestä (11.12.2015), 

9, 3 
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Osaamisen johtaminen on osa strategista 

henkilöstöjohtamista -artikkeli 

(10.3.2017) 

Kuopio Kuopion kaupungin henkilöstöohjelma 14 

Laukaa Yhdessä tehden – Sydämellä ja elinvoi-

malla, Laukaan kunnan henkilöstöstrate-

gia 2019–2025 

11 

Nivala Osaava, jaksava, kehittävä henkilöstö – 

Nivalan kaupungin henkilöstöstrategia 

2019–2020 

13 

Nurmes Nurmeksen kaupungin henkilöstöstrate-

gia 

14 

Oulu Henkilöstöohjelma 2018–2022 24 

Pietarsaari Staden Jakobstads personalstrategi, Pie-

tarsaaren kaupungin henkilöstöstrategia 

11 

Pori Porin kaupungin henkilöstöohjelma vuo-

teen 2025 

8 

Pornainen Kehittämisohjelmat, Pornainen: Henki-

löstöohjelma 2018–2020 

52 

Porvoo Henkilöstöohjelma ja työsuojelun toi-

mintaohjelma 2019–2022 

9 

Pöytyä Pöytyä, henkilöstöstrategia 12 

Riihimäki Henkilöstöpolitiikka vuosille 2018–

2021, Riihimäen kaupunki 

13 

Seinäjoki Hyvän johtamisen Seinäjoki, osana Kau-

punkistrategiaa 2018–2025 

11 
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Sipoo Sipoon kunnan henkilöstöstrategia 2025 17 

Tammela Tammelan kunta: Hyvinvoiva, motivoi-

tunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö 

-ohjelmasuunnitelma 

10 

Tampere Johtamisjärjestelmän kuvaus, Tampe-

reen kaupunki 

51 

Vantaa Tervetuloa Vantaalle töihin – Perehdy-

tysopas uusille työntekijöille, Henkilös-

tökertomus 2019, Ohjeita ja lisämateri-

aalia johtamisjärjestelmäkuvauksen laa-

timiseen 

11, 29, 26 

Ylöjärvi Rohkeaa edelläkävijää tukemassa – Ylö-

järven kaupungin henkilöstöohjelma 

2019–2024 

8 

Äänekoski Henkilöstöstrategia, Äänekoski 24 

 


