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Vastoin yleistä käsitystä on henkilöstöjohtami

sen tutkimuksella pitkät perinteet taloustie
teessä. 1900luvun alkupuolella työn talous
tieteessä tutkittiin laajasti henkilöstöjohtamis
ta. kaufman (2002) on esittänyt, että taloustie
teilijät hallitsivat akateemista keskustelua hen
kilöstöjohtamisesta jopa 1930luvulle saakka.
tämän jälkeen muiden alojen merkitys vahvis
tui henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa, kun
taas taloustieteessä kiinnostus aiheeseen vähe
ni. taloustieteessä kiinnostuksen hiipuminen
selittyy neoklassisen paradigman tulolla myös
työn taloustieteeseen. kiinnostus henkilöstö
johtamiseen taloustieteessä heräsi uudestaan
1980luvun alussa. Peliteorian ja informaation
taloustieteen piirissä oli kehitetty uusia käsit
teellisiä välineitä, joita voitiin soveltaa henki
löstöjohtamisen tutkimiseen1. seuraavaksi kä
sittelen lyhyesti taloustieteellisen henkilöstö
johtamisen kirjallisuuden alkuvaiheita, koska

* Tämä kirjoitus käsittelee 20.6.2007 Helsingin kauppakor
keakoulussa tarkastettua väitöskirjaani. Väitöstilaisuudessa
vastaväittäjänä toimi professori Takao Kato (Colgate Uni
versity) ja kustoksena professori pekka Ilmakunnas.
Katsauksia henkilöstön taloustieteeseen ovat mm. Lazear
(2000) sekä Kalmi ja Kauhanen (2006).
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sieltä löytyy runsaasti yhtymäkohtia nykyiseen
tutkimukseen.
ensimmäisen maailmansodan aikaan Yh
dysvalloissa syntyi ensimmäistä kertaa tarve
kiinnittää huomiota henkilöstöjohtamiseen.
sota vaati kansantuotannon kasvattamista,
mutta tarvittavaa tuotoksen lisäystä ei voitu
saada aikaan pelkästään teknologisilla innovaa
tioilla, vaan yritysjohtajien täytyi miettiä kuinka
työvoiman tuottavuutta voitaisiin kasvattaa
muilla keinoilla. työvoiman kohtelu, henkilös
töjohtaminen, nousi esiin keinona vaikuttaa
tuottavuuteen. ensimmäiset perusteelliset ta
loustieteelliset analyysit henkilöstöjohtamisesta
ja tuottavuudesta julkaistiin vuonna 1919.
näissä Paul douglas ja sumner slichter päätyi
vät esittämään mm. seuraavia viittä seikkaa
tuottavuuden nostamiseksi: 1) työolojen paran
taminen, 2) työntekijöiden ja työnantajien väli
sen yhteistyön parantaminen, 3) työntekijöiden
kehitysideoiden hyödyntäminen. 4) tarkoituk
senmukaisten kannustinjärjestelmien suunnit
telu, 5) työntekijöiden riittävien taitojen var
mistaminen koulutuksella.
kuluneiden 90 vuoden aikana työolot ovat
olennaisesti parantuneet ja työntekijöiden ja
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työnantajien välinen yhteistyö on huomattavas
ti kehittyneempää kuin 10luvulla. listan kolme
viimeistä asiaa ovat kuitenkin nykyäänkin tie
teellisen, ja liikkeenjohdollisen, kiinnostuksen
kohteina. itse asiassa nämä kolme seikkaa muo
dostavat rungon viitekehykselle, jota on viime
vuosina käytetty paljon henkilöstöjohtamisen ja
tuottavuuden sekä henkilöstöjohtamisen ja työ
elämän laadun välisen yhteyden arviointiin2.
tämä viitekehys lähtee siitä, että työnteki
jöillä on sellaista yrityksen kannalta hyödyllistä
informaatiota, jota esimiehillä tai johdolla ei
ole. johdon tavoitteena on saada työntekijät
käyttämään tätä tietoaan yrityksen hyväksi. ky
seinen viitekehys esittää kolme ehtoa tämän
tavoitteen saavuttamiseksi. ensinnäkin työnte
kijöillä täytyy olla mahdollisuus osallistua omaa
työtään koskevaan päätöksentekoon. toiseksi
työntekijöillä täytyy olla riittävät taidot osallis
tumiseen. kolmanneksi työntekijöille tulee tar
jota riittävät kannustimet tämänkaltaisen työ
panoksen tarjoamiseksi.
toisin sanoen, työntekijöillä tulee olla mah
dollisuus, taidot ja kannustimet osallistumi
seen. tällaisen henkilöstöjohtamisen järjestel
män käyttöönotto, jossa työntekijöille tarjotaan
mahdollisuus ja kannustimet osallistua, merkit
see olennaista muutosta työn organisoinnissa,
erityisesti työntekijäammateissa. tästä syystä
näitä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä tai nii
den yhdistelmää on kutsuttu nimellä työpaik
kainnovaatiot, uudet toimintatavat, tai korkean
tuottavuuden toimintatavat. kutsun jatkossa
päätöksentekoon osallistumista, työnantajan
tarjoamaa koulutusta ja kannustinjärjestelmiä,
sekä erityisesti näiden kokonaisuutta, työpaik
kainnovaatioiksi.
2
Tämä viitekehys on esitetty teoksessa Appelbaum ym.
(2000).
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Viimeaikoina työpaikkainnovaatioita kos
keva tutkimus on keskittynyt kahteen kysymyk
seen: 1) kuinka työpaikkainnovaatiot vaikutta
vat tuottavuuteen, 2) kuinka työpaikkainnovaa
tiot vaikuttavat työelämän laatuun.
edellä esitetyn viitekehyksen mukaan pää
töksentekoon osallistuminen, työnantajan tar
joama koulutus ja kannustinjärjestelmät tuke
vat toisiaan tai ovat komplementaarisia. ajatus
henkilöstöjohtamisen käytäntöjen komplemen
taarisuudesta on keskeisessä asemassa nykyi
sessä taloustieteellisessä henkilöstöjohtamisen
kirjallisuudessa. henkilöstöjohtamisen vaiku
tus tuottavuuteen ei riipu yksittäisistä käytän
nöistä, vaan oikealla tavalla yhteensopivista
käytännöistä. olemassa oleva empiirinen kir
jallisuus tukee pääosin tätä komplementaari
suutta koskevaa hypoteesia.
työpaikkainnovaatioiden ja työelämän laa
dun yhteyttä on tutkittu huomattavasti vähem
män kuin tuottavuuteen liittyviä kysymyksiä.
nämä kuitenkin liittyvät toisiinsa voimakkaas
ti. keskeinen kysymys kirjallisuudessa on: hyö
tyvätkö molemmat osapuolet uusista henkilös
töjohtamisen menetelmistä, vai syntyvätkö
yritysten kokemat hyödyt työntekijöiden kus
tannuksella? tältä osin tutkimustulokset ovat
huomattavasti ristiriitaisempia, kuin tuotta
vuutta koskevat tulokset. Molemmilla näke
myksillä on kannattajansa.
Väitöskirjani tutkii henkilöstöjohtamisen
vaikutusta tuottavuuteen ja työelämän laatuun.
ensimmäinen essee luo taustaa muille esseille
käsitellen työpaikkainnovaatioiden yleisyyttä ja
kohtaantoa suomessa. seuraavat kolme esseetä
tutkivat henkilöstöjohtamisen vaikutusta tuot
tavuuteen ja viimeinen essee keskittyy työpaik
kainnovaatioiden ja työelämän laadun väliseen
yhteyteen.
työpaikkainnovaatiot ovat lähestulkoon
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yhtä yleisiä suomessa kuin esimerkiksi Yhdys
valloissa tai isoBritanniassa. osallistuminen
näihin henkilöstöjohtamisen käytäntöihin riip
puu kuitenkin työntekijän ja toimipaikan omi
naisuuksista. aikaisemmissa kansainvälisissä
tutkimuksissa työpaikkainnovaatioiden ylei
syyttä ei ole tutkittu käyttäen edustavaa yksilö
tason aineistoa.
henkilöstöjohtamisen vaikutuksia tuotta
vuuteen tutkitaan väitöskirjassani ekonometri
sin tapaustutkimuksin. ekonometriset tapaus
tutkimukset ovat viimeaikainen lähestymistapa
henkilöstöjohtamisen tuottavuusvaikutusten
arviointiin3. kuten lähestymistavan nimikin
kertoo, tässä tarkastellaan tiettyä organisaatio
ta ekonometrisin menetelmin. keskittyminen
tiettyyn organisaatioon on hyödyllistä, sillä
henkilöstöjohtamisen tuottavuusvaikutusten
tutkimiseksi tarvitaan erittäin yksityiskohtaista
ja monipuolista tilastoaineistoa sekä ymmärrys
tä yrityksen toiminnasta.
ekonometrisissä tapaustutkimuksissa tutus
tutaan tarkasti tutkittavaan organisaatioon vie
railemalla tutkimuskohteessa ja haastattelemal
la eri asemassa olevia henkilöitä. erityisesti
pyritään perehtymään tapausyrityksen tuotan
to tai palveluprosessiin sekä henkilöstöjohta
misen käytäntöihin. tämän lisäksi kerätään
yrityksen aineistoihin perustuva tilastoaineisto,
jossa on sekä poikkileikkaus että aikasarjaomi
naisuuksia. haastatteluiden ja yrityskäyntien
tarkoituksena on auttaa ekonometrisessa mal
linnuksessa ja tulosten tulkinnassa.
kaksi esseistä tarkastelee henkilöstöjohta
misen vaikutusta tuottavuuteen kahdessa vähit
täiskaupan alalla toimivassa kauppaketjussa.
Valtaosa aikaisemmista henkilöstöjohtamisen
Tätä lähestymistapaa esittelevät tarkemmin Jones ym.
(2006).

3

tuottavuusvaikutuksia koskevista tutkimuksis
ta ovat teollisuudesta. on kuitenkin syytä olet
taa, että vaikutusten luonne ja kanavat riippu
vat monista tekijöistä, esimerkiksi toimialasta.
näissä tapaustutkimuksissa keskitytään erityi
sesti työntekijöiden osallistumismahdollisuuk
sien, riittävän informaation sekä esimiestoimin
nan merkitykseen toimipaikkojen menestymi
selle.
tulokset osoittavat, että toimipaikat, joissa
työntekijöillä on paremmat mahdollisuudet
osallistua omaa työtä koskevaan päätöksente
koon ja joissa esimiestoiminta tukee osallistu
mista, ovat tuottavampia. aikaisemmin on
epäilty henkilöstöjohtamisen merkitystä tuot
tavuudelle palvelualoilla ja erityisesti aloilla,
joissa työ on melko yksinkertaista. nämä tulok
set kuitenkin tarjoavat vastaesimerkin tälle
väitteelle. osallistumisella omaa työtä koske
vaan päätöksentekoon voi olla vaikutuksia
tuottavuuteen myös palvelualoilla.
kolmas henkilöstöjohtamista ja tuottavuut
ta käsittelevä essee tutkii tiimityön ja kannus
tinpalkkauksen tuottavuusvaikutuksia. tapaus
tutkimus koskee elintarviketeollisuuden alalla
toimivaa yritystä. keskeinen tutkimuskysymys
on se, kuinka erilaiset kannustinjärjestelmät
tukevat tiimien kautta tapahtuvaa työntekijöi
den osallistumista omaa työtä koskevaan pää
töksentekoon.
tulokset tukevat tiimien kautta tapahtuvan
osallistumisen ja ryhmäkohtaisen tulospalkka
uksen komplementaarisuutta. Pelkän tiimityön
tai tiimityön ja konsernitasoisen tulospalkka
uksen yhdistelmä eivät tuota havaittavia vaiku
tuksia tuottavuuteen. Vasta ryhmäkohtaisen
tulospalkkauksen käyttöönotto parantaa tuot
tavuutta. haastatteluevidenssi tukee väitettä
siitä, että työntekijät alkoivat käyttää osallistu
mismahdollisuuksiaan vasta kun heille tarjot
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tiin rahalliset kannustimet siihen, eli kun ryh
mäkohtainen tulospalkkaus otettiin käyttöön.
edellä käsitellyt esseet ovat keskittyneet
henkilöstöjohtamisen tuottavuusvaikutusten
tutkimiseen ekonometrisin tapaustutkimuksin.
seuraavaksi käsittelen henkilöstöjohtamisen
käytäntöjen yhteyttä työelämän laatuun.
työpaikkainnovaatioita ja työelämän laatua
tutkitaan käyttäen tilastokeskuksen vuoden
2003 työolotutkimusta. työpaikkainnovaatioi
ta ja työelämän laatua koskeva aikaisempi kir
jallisuus on melko voimakkaasti jakautunut
kahtia. toiset näkevät, että työntekijät ja yrityk
set hyötyvät työpaikkainnovaatioista, kun taas
kriittisemmät tutkijat esittävät, että yritysten
hyödyt saavutetaan työntekijöiden kustannuk
sella. tässä esseessä pyritään arvioimaan suo
malaisella aineistolla näitä kahta näkemystä.
työolotutkimus tarjoaa hyvän mahdollisuuden
tähän tutkimukseen kahdesta syystä. ensinnä
kin se on aineistona erittäin rikas, se antaa
mahdollisuuden tarkastella vaikutuksia työnte
kijöihin laajasti. toiseksi, poiketen monista
muun maalaisista aineistoista, se on edustava
otos työvoimasta. käytettävät työelämän laatua
kuvaavat mittarit ovat työtyytyväisyys, työn
kuormittavuus, koetut osallistumismahdolli
suudet, koettu työpaikkojen pysyvyys sekä pal
kat.
tulokset osoittavat, että on tärkeää tutkia
työelämän laatua riittävän laajasti. toisin sa
noen, tietty henkilöstöjohtamisen käytäntö
saattaa vaikuttaa positiivisesti tiettyihin mitta
reihin ja negatiivisesti toisiin. kuitenkin pää
osin työpaikkainnovaatioiden korrelaatio eri
laisten työelämän laatua mittaavien mittareiden
kanssa on positiivinen. erityisesti näiden käy
täntöjen yhdistelmällä vaikuttaa olevan positii
vinen korrelaatio työelämän laadun mittareiden
kanssa. Verrattuna kansainvälisiin tuloksiin
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nämä suomalaiset tulokset ovat jonkin verran
positiivisempia työntekijöiden kannalta. erot
saattavat selittyä suomen työmarkkinoihin liit
tyvillä piirteillä. erityisesti työelämän yhteistoi
minnallisen kehittämisen perinne saattaa selit
tää eroja aikaisempiin tutkimuksiin, jotka ovat
lähinnä Yhdysvalloista tai isoBritanniasta.
Väitöskirjassani tarkastellut kysymykset as
karruttivat työn taloustieteilijöitä jo lähestul
koon sata vuotta sitten. Monin tavoin olemme
palanneet vanhoihin kysymyksiin, jotka olivat
taloustieteen piirissä unohduksissa vuosikym
meniä. nykyiset kehittyneemmät taloustieteen
teoriat, kehittyneet empiiriset menetelmät ja
paremmat tilastoaineistot antavat mahdollisuu
den uusiin näkökulmiin. 

Kirjallisuus
appelbaum, e., Bailey, t., Berg, P., ja kalleberg,
a.l. (2000), Manufacturing advantage: Why
highPerformance Work systems Pay off, ilr
Press, ithaca, n.Y.
douglas, P. (1919), ”Plant administration of la
bor”, Journal of political Economy 27: 544–560.
jones, d., kalmi, P. ja kauhanen, a. (2006), “hu
man resource Management Policies and Pro
ductivity: new evidence from an econometric
Case study”, Oxford Review of Economic policy
22: 526–538.
kalmi, P. ja kauhanen, a. (2006), “henkilöstön ta
loustiede”, Kansantaloudellinen aikakauskirja
102: 465–482.
kaufman B.e. (2002),”the role of economics and
industrial relations in the development of the
Field of Personnel/human resource Manage
ment”, Management Decision 10: 962–979.
lazear, e.P. (2000a), ”the Future of Personnel eco
nomics”, Economic Journal 110: F611–F639.
slichter, s., (1919), “the management of labor”,
Journal of political Economy 27: 813–839.

