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ESIPUHE

ESIPUHE
Tämä kirja on syntynyt yhtäältä intohimosta inhimillisempää johtamista ja työelämää kohtaan ja toisaalta intohimosta henkilöstöanalytiikkaa kohtaan. Vaikka luulisi, että ne ovat toistensa vastakohtia, näin
ei kuitenkaan ole.
Isoimpana ajurina tämän kirjan kirjoittamiselle on kokemus siitä, ettei henkilöstöanalytiikkaa ja HR-tiedolla johtamista vielä ymmärretä Suomessa oikein. Täällä HR-analytiikan mainitseminen vie
ajatukset teknologiaan ja järjestelmäprojekteihin, tehostamiseen ja
kauemmas inhimillisyydestä.
Ei näin.
Meidän näkökulmamme henkilöstöanalytiikkaan on ihmisyyden ja paremman johtamisen kehittäminen. Kirjamme ytimenä onkin
HR-tiedolla johtamisen yhteys työntekijäymmärrykseen.
Olemme työuriemme aikana seuranneet HR-analytiikan kehitystä ja hyödyntämistä eri näkökulmista: Maria käyttäytymistieteellisestä, tutkimukseen pohjautuvasta ja työhyvinvointiin keskittyvästä
näkökulmasta. Jaana taas liiketoimintalähtöisyydestä, käytäntöön keskittyvästä kehittämisestä ja projektikokemuksesta käsin.
Yhteistä meille on halu tuoda inhimillisyyttä analytiikkaan ja

henkilöstöjohtamiseen ja sitä kautta työelämään. Haluamme, että yritykset hyödyntävät analytiikkaa henkilöstöään koskevassa päätöksenteossa, koska siinä piilee yrityksen todellinen kilpailuetu. Haluamme
myös, että henkilöstön ymmärtäminen ja hyvinvoinnin edistäminen
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ovat organisaatioissa itseisarvoja, eivät pelkästään keinoja lisätä tuottavuutta ja tehokkuutta.
Siksi olemme kirjoittaneet tämän kirjan. Haluamme, että kirja
toimii innoituksena, oppaana ja inspiraationa henkilöstöanalytiikan ja
HR-tiedolla johtamisen hyötyihin ja toteuttamiseen. Olemme kirjoittaneet tämän kirjan organisaatioille, johtajille ja HR-ammattilaisille henkilöstön johtamisen ja ymmärtämisen tueksi. Kirja tarjoaa näkökulmia
siihen, mitä henkilöstöanalytiikka ja HR-tiedolla johtaminen ovat, miksi niihin kannattaa panostaa, sekä myös käytännön esimerkkejä ja
neuvoja siitä, miten niitä voidaan toteuttaa omassa organisaatiossa.
Kirjan ensimmäisessä luvussa esittelemme henkilöstöanalytiikan sekä HR-tiedolla johtamisen. Tämän jälkeen käymme HR-analytiikkaprojektin vaiheet läpi: aloitamme valmisteluvaiheesta (toinen
luku), siirrymme sen jälkeen datan keräykseen liittyvien aiheiden
pariin (kolmas luku) sekä esittelemme datan analysointia koskevia
käytäntöjä ja suosituksia (neljäs luku). Poiketen muusta tätä aihetta
koskevasta kirjallisuudesta meidän kirjamme ei pääty datan analysointiin. Analytiikkaprojektikaan ei pääty siihen. Siksi kerromme viidennessä luvussa, mitä tulosten saamisen jälkeen tapahtuu ja miten
muutosta johdetaan organisaatiossa vaikuttavasti. Viimeisessä luvussa käsittelemme henkilöstöanalytiikan ja HR-tiedolla johtamisen
tulevaisuutta sekä pohdiskelemme HR:n roolia tulevaisuuden organisaatioissa.
Esittelemme kirjassamme suomalaisia edelläkävijäyrityksiä,
joissa henkilöstöanalytiikkaa hyödynnetään työntekijäymmärryksen
lisäämiseksi, työn sujuvoittamiseksi tai tiedolla johtamisen kulttuurin luomiseksi. Case-yrityksiksi on valikoitunut suomalaisia eri alojen

yrityksiä, joilla on kerrottavanaan henkilöstöanalytiikkaan tai HR-tiedolla johtamiseen liittyviä innostavia tarinoita.
Esittelemme liikkeenjohdon konsultointiyritys People Geeksin
lemmikkieläintarvikeketju Mustille ja Mirrille toteuttaman projektin,
jossa vastattiin kysymykseen, miten voidaan varmistaa, että kaupassa
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on oikea määrä henkilöstöä asiakasmäärään nähden. Tietoliikenneyhtyväisyyttä koskevaan projektiinsa vastaamalla kysymykseen, miten
sen henkilöstö voi. Terveyspalveluyritys Terveystalo puolestaan esittelee erään ammattiryhmän ennakoivan poistuma-analyysin, joka
vastaa kysymykseen, mitkä tekijät datassa ennakoivat henkilön lähtemistä. Rekrytointiin ja henkilöarviointeihin erikoistunut yritys MPS
tarjoaa meille työkaluja tiedolla johtamisen kulttuurin kehittämiseen,
ja S-ryhmä esittelee, miten siellä on ryhdytty edistämään tiedolla johtamisen ja analytiikan osaamista HR-ammattilaisille.
Jokaisen luvun alussa me kirjoittajat esitämme omaa pohdintaamme luvun aiheesta. Nämä pohdinnat ovat olleet kirjan toteuttamisen lähtökohtana.
Elämme niin kuin opetamme ja olemme nojautuneet aikaisempaan tutkimukseen kirjaa kirjoittaessamme. Kaikki lähteet löytyvät
kirjan lopusta, jaoteltuna lukujen mukaan. Henkilöstöanalytiikka on
monisäikeinen aihe, johon liittyy paljon erityisosaamista eri aloilta,
esimerkkinä mainittakoon vaikkapa tietosuoja-asiat. Koska emme ole
kaikkien näiden alojen asiantuntijoita, suosittelemme, että täydennät
osaamistasi kirjamme jälkeen näillä aiheilla ja otat henkilöstöanalytiikkaprojektien toteuttamiseen mukaan näiden alojen ammattilaisia.
Kirjasta löytyy myös tietolaatikoita, jotka tarjoavat syventävää
tietoa tekstin teemoihin.
Tämä kirja on suunnattu organisaatioille, jotka haluavat oppia ymmärtämään henkilöstöään ja sen tekemää työtä paremmin.
Haluamme muuttaa suomalaisten organisaatioiden suhtautumisen

ESIPUHE

tiö Nokia tarjoaa meille kurkistuksen työhyvinvointia ja asiakastyy-

henkilöstöanalytiikkaan ja rakentaa työelämää, jossa työntekijäymmärrys ja hyvinvointi ovat pääosassa.
Jaana Saramies ja Maria Törnroos
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Kiitämme kaikkia tämän tietokirjan syntymisessä auttaneita:

•

Case-organisaatioidemme yhteyshenkilöt Jonathan Rasmus
(MPS), Mark Hayton (Nokia), Riina Hellström (People Geeks),
Mikko Järvinen (SOK), Minttu Sinisalo ja Sari Petäjäniemi-Soininen (Terveystalo): teidän ansiostanne tämä kirja on
paljon havainnollisempi!

•

Faktantarkistajamme toimitussihteeri ja tuottaja Mira Honkavaara, psykometriikan yliopisto-opettaja Jari Lipsanen,
tietosuoja-asiantuntija ja tietokirjailija Leena Puranen, muutosammattilainen Reetta Rajala: teidän avullanne vältimme
karikot ja voimme olla varmoja myös ydinosaamisemme ulkopuolisten faktojen paikkansapitävyydestä.

•

Koelukijamme Pauli Dahlbom, Laura Hannola, Annika Heino,
Hanna Hyytiäinen, Timo Miiluniemi, Saija Tirkkonen: ohjasitte meitä oikeaan suuntaan ja piditte lukijoidemme puolia.

•

Alma Talentin Suvi Aalto ja Hanna Virusmäki: uskoitte meihin
ja kaivoitte raakileesta esiin timantin.
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Jaanan henkilökohtaiset kiitokset
Kiitos puolisoni Antero, ilman sinua en pystyisi unelmoimaan suuria
ja saavuttamaan tähtiä. Omistan kirjan tyttärillemme Auralle, Kaislalle
ja Viljalle: tekin voitte saavuttaa mitä tahansa, kun niin päätätte. Kiitos
henkilökohtaisille tukiverkoilleni niin perhepiirissä (varsinkin sisko,
äiti, isä ja anoppi) kuin ystävien keskuudessa (paikalliset ”pisnesmammat”, Piilo-osaajat ja muut läheiset). Kiitos LinkedIn ja ammatillinen
verkostoituminen, kun toitte Marian ideoineen elämääni, ja kiitos Maria, kun otit minut mukaan unelmaasi!
Marian henkilökohtaiset kiitokset
Olen kiitollinen perheelleni tuesta kirjoitusprosessin aikana. Denna
bok är tillägnad Ellen och Oliver. Kiitos myös ystävilleni horjumattomasta luottamuksesta ja tsempeistä etenkin hetkinä, jolloin usko itseeni horjui. Kiitos Sanna ja Minna Kirjoita tietokirja! -kurssin aikana (ja
sen jälkeenkin) antamastanne valmennuksesta ja kommenteista tekstiini. Kurssin avulla löysin itsestäni tietokirjailijan, ja mikä tärkeämpää,
löysin oman ääneni kirjailijana. Kiitos Jaana, että vastasit kyllä ja lähdit
toteuttamaan tätä pähkähullua ideaa kanssani – ilman sinua unelmastani ei olisi tullut totta!

