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Johdanto
HR-järjestelmät Suomessa 2016 -tutkimuksessa selvitimme HR-järjestelmien käyttöä kotimai-
sissa yrityksissä. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä sataa henkilöä, jotka kukin edustivat 
eri 150–1 000 henkilöä työllistävää yritystä. Puolet haastatelluista kuului yritysten henkilöstö-
hallintoon, puolet olivat yleisjohtajia. Tutkimuksen toteutti MRK Funnel Oy puhelinhaastattelu-
na helmi–toukokuussa 2016. 

Tutkimuksella kartoitimme, miten yleisesti suomalaisilla yrityksillä on käytössään henkilös-
töhallinnon järjestelmiä. Lisäksi halusimme selvittää, kuinka HR-järjestelmien käyttö koetaan, 
miten hyvin niitä osataan hyödyntää sekä miten niiden käyttöä voitaisiin tehostaa organisaati-
oissa. 

Tutkimuksessa nousi esiin useita kehityskohtia. Monissa yrityksissä koetaan, että HR-jär-
jestelmä voisi tukea paremmin liiketoimintaa ja henkilöstöhallinnon päivittäistä tekemistä. 
Havaitsimme, että siinä missä suomalainen autokanta on verrokkimaihin nähden vanhempaa, 
myös henkilöstöhallinnon järjestelmien osalta monissa yrityksissä on käytössä vanhoja, epäop-
timaalisesti palvelevia järjestelmiä. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että 
maailmalla vinhaan yleistyvä HR-prosessien hoitaminen mobiililaitteil-
la on uusien pilvipalveluiden myötä vasta rantautumassa Suomeen, 
mutta monissa yrityksissä se on järjestelmän kankeuden vuoksi vielä 
toistaiseksi mahdotontakin. 

Tutkimus toi esiin eroavuuksia yleisjohdon ja henkilöstöhallinnon 
välillä. Ilahduttavasti tuli myös osoitetuksi se, että usein HR-järjestel-
miin liittyvä jaettu osallisuus koetaan positiiviseksi asiaksi ja hankin-
noista päätettäessä molempien henkilöstöryhmien näkökulmat tule-
vat huomioiduiksi. 

Halusimme selvittää, 
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Yli puolet toivoisi enemmän HR-järjestelmältä
Tutkimuksessamme paljastui, että tarkastellussa yrityskoossa HR-järjestelmien käyttö on 
varsin yleistä, mutta lähes joka kymmenes yritys hoitaa vielä vuonna 2016 HR-prosessejaan il-
man tarkoitukseen suunniteltua järjestelmää. Yleisjohdon vastausten mukaan 94 prosentissa 
yrityksistä on käytössä HR-järjestelmä, kun taas henkilöstöhallinnon mukaan luku on hieman 
matalampi, 90 prosenttia. 

Käytössä oleviin HR-järjestelmiin ei olla kovin tyytyväisiä suomalai-
sissa yrityksissä. Vain hieman yli kolmannes vastaajista kertoi olevan-
sa tyytyväinen nykyiseen järjestelmään.

Tyytymättömyys nykyjärjestelmään korostui henkilöstöhallinnon 
edustajien keskuudessa. Käytössä olevat järjestelmät aiheuttavat har-
maita hiuksia heidän arjessaan, mikä näkyy suhteellisen korkeassa tyy-
tymättömien määrässä (16 %). 

Haastatellut toivovat järjestelmältä muun muassa selkeyttä, pa-
rempaa raportointia ja helppokäyttöisyyttä. Osa kokee nykyisen järjes-
telmänsä integraatioiden puutteen haastavaksi, sillä se tekee tiedon 
syötöstä manuaalista ja aikaa vievää. 

HR-järjestelmän halutaan tukevan ja helpottavan työn tekoa. Vas-
taajista osan mukaan ohjelmiston käyttöä saattaa rajoittaa käyttäjien 
osaamisen puutteet, mikä aiheuttaa sen, etteivät järjestelmän toimin-
not tule täysin hyödynnetyiksi. Vanhojen ja kankeiden järjestelmien 
taas ei koeta vastaavan nykymaailman tarpeisiin.

“ Periaatteessa ollaan tyytyväisiä. Luulen, että sitä voisi käyt-
tää monipuolisemmin, jos osattaisiin. Ei ole niin hyötykäytössä, 
kuin voisi olla.” 

 — toiminnanjohtaja, ikääntyneiden hoitolaitos

“ Saako tarvittavan tiedon siinä muodossa kuin haluaa, epäi-
len. Raportit ovat haasteellisia. IT-järjestelmien pitäisi tukea 
ja helpottaa työtä ja tekemistä, mutta usein ne määrittelevät 
miten toimitaan.” 

 — tuotantojohtaja, infrastruktuurialan palveluyritys

“ Minulla tästä kokemusta kuuden vuoden ajan, eli niin kauan 
kuin kuntayhtymä on toiminut. Se on periytynyt aikaisemmista 
organisaatioista. Kehittämistä kyllä löytyy ja sitä pitäisi viedä 
eteenpäin. Meillä on aloitettu osaamisen kartoitus henkilöistä 
tähän järjestelmään liittyen. Onhan se hieman hankala järjestelmä. Sen toimivuus ja ra-
portointi ynnä muu eivät ole sitä, mitä tämän päivän järjestelmistä pitäisi saada. Se on 
kankea eikä vastaa nykypäivän johtamisen tarpeisiin.” 

 — toimitusjohtaja, varsinaiset sairaalapalvelut

“ Ei täysin tyytyväisiä olla, on hyvin kankea hankala ohjelma. Ainakin sellaiselle, joka 
harvemmin käyttää, on hyvin hankala.”

 — johtaja ylilääkäri, terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut

TYYTYVÄISYYS JÄRJESTELMÄÄN
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“ Ohjelma vaatii, että esimiehet osaavat sen todella hyvin, ohjelmisto ei ohjaa, ei anna 
tarvittavia selityksiä. Voisi olla helppokäyttöisempi.” 

 — sisäisen tukipalvelun johtaja, terveyden ja sosiaaliturvan hallinto

HR-järjestelmään sitoudutaan  
pitkäksi aikaa
Havaittu tyytymättömyys HR-järjestelmään ei pääsääntöisesti johda 
järjestelmän vaihtamiseen, sillä tutkimuksemme osoittaa, että järjes-
telmiin sitoudutaan pitkäksi aikaa. Noin puolet yrityksistä oli käyttänyt 
samaa järjestelmää yli viisi vuotta, kun taas alle kaksi vuotta nykyistä 
järjestelmäänsä käyttäneitä oli yrityksistä vain noin viidesosa. 

Yli yhdeksän vuotta kestäneiden kumppanuuksien korkeahko mää-
rä (17 %) kuvastaa sitä, että mikäli järjestelmät koetaan positiivisesti ja 
olemassa olevaa järjestelmää kehitetään tarpeiden mukaan, sitoutu-
minen kestää pitkään palveluntarjoajien ja yritysten välillä. Tyypillises-
ti kumppanuus on sovittu toistaiseksi voimassa olevaksi. 

Ne henkilöstöhallinnon edustajat (10 %), joiden yrityksessä ei vielä 
ole käytössä HR-järjestelmää, kertoivat, että hankinta on ollut puheis-
sa ja päätöksiä tehdään lähivuosina. 

Työsuhdetietojen hallintaan  
kaivataan tehoja
Selvitimme yritysten yleisimpien työsuhdetietojen hallintaan liittyvien toimintamallien ny-
kytilaa. Halusimme tietää, kuinka tehokkaasti tietoja käsitellään ja hallinnoidaan – ja ollaanko 
tilanteeseen tyytyväisiä.
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Eniten kehittämisen varaa koetaan automaattisten muistutusten 
kohdalla. Monet toivovat, että järjestelmä muistuttaisi esimerkiksi 
työntekijän lähestyvästä koeajan päättymisestä, mutta 55 prosenttia 
henkilöstöhallinnon edustajista kokee, että nykyisellään tämä ei toimi 
optimaalisesti.

Myös lomiin liittyvissä prosesseissa nähdään HR-päättäjien keskuu-
dessa parannuksen tarvetta. 44 prosenttia heistä nimittäin pitää nykyi-
siä toimintamalleja tehottomina tai melko tehottomina. Parhaat arviot 
henkilöstöhallinnon edustajien keskuudessa saivat reaaliaikaiset pois-
saolo- ja lomatiedot. Niiden kohdalla 90 prosenttia vastanneista pitää 
nykyisiä toimintamalleja tehokkaina tai melko tehokkaina. 

Mobiili-HR tekee vasta tuloaan Suomeen
Tutkimuksemme mukaan vain 12 prosentilla yrityksistä on käytössä mobiilikäyttöliittymä 
HR-järjestelmäänsä. Merkittävällä osalla (66 %) ei ole käytössä lainkaan HR-järjestelmän mobii-
lia käyttöliittymää, kun taas 12 prosenttia ei osannut sanoa, mahdollistaako nykyinen järjestel-
mä mobiilikäyttöä. 

“ Saattaa olla, että HR hoituu nyt myös mobiilisti, mutta en mene lupaamaan.” 
 — rehtori, ammattiopisto

38 prosentilla niistä yrityksistä, joissa on mobiilikäyttöliittymä, käyttöliittymä on vain esimies-
ten käytössä, kun taas 25 prosentilla se on koko henkilöstön käytössä. 

Niiden yritysten edustajista, joilla ei vielä ole mobiilikäyttöliittymää, 74 prosenttia uskoo, 
että mobiilikäyttö tehostaisi tai osittain tehostaisi toimintamalleja. 77 prosenttia vastanneista 
uskoo, että se lisäisi tiedon ajantasaisuutta ja käytettävyyttä merkittä-
västi tai jossain määrin. Noin neljännes vastanneita ei näe mobiilikäyt-
töliittymällä tehostavaa vaikutusta toimintaa. 

“ Mobiililiittymä on käytössä kaikilla. Yksittäisenä asiana mi-
nun mielestä korostuu, että nimenomaan työajan kirjaaminen 
mobiilisti on hyvä. Meillä on myös käynnissä jatkuva henkilös-
tötyytyväisyyskysely, sitä on helppo painaa nappia mobiilissa.” 

 — asiakaspalveluyksikön päällikkö, ohjelmistojen suunnittelu 

ja valmistus

“ Se on käytössä vain asentajilla. Uskoisin, että kenelle järjes-
telmä on sopiva niin he saavat lisätehoa.” 

 — turvallisuuspäällikkö, lasi- ja alumiinirakentamisen yritys

“ Kyllä lisää käyttöä jonkin verran.”
 — johtaja ylilääkäri, terveyskeskus- ja vastaavat 

yleislääkäripalvelut

“ En osaa sanoa tehoista, luulen että ei tuo tehoa” 
 — myyntijohtaja, teknologia-, suunnittelu- ja 

projektinjohtopalveluiden ja ratkaisujen toimittaja

ONKO HR-JÄRJESTELMÄÄN KÄYTÖSSÄ
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“ Näen, että en tule käyttämään mobiilina. Vain tiukassa ti-
lanteessa ehkä. Enemmän työtä teen kannettavan varassa. En 
rupea missään vaiheessa kännykällä räpeltämään asioita. Koen 
siltä osin tarpeettomaksi mobiilin HR-järjestelmässä. Silloin 
kun ollaan lomilla, niin ollaan lomilla.” 

 — rehtori, ammattiopisto

Automatisaatio vielä harvinaista
Kysyimme, tullaanko työsuhdetietojen hallinnan toimintotapoja au-
tomatisoimaan seuraavan kahden vuoden aikana. Noin kolmasosalla 
yrityksistä automatisointiprojekti on edessä, kun taas kolmasosa ei ole 
tarttumassa siihen lähiaikoina. Vain 10 prosenttia vastanneista ilmaisi, 
että automatisointia on jo tehty tai tehdään parhaillaan. 

Epävarmojen yleisin selitys oli se, että he eivät osanneet vastata, 
koska päätös ei ole heidän käsisään.

” Kyllä, jos automatisointi tuo automaatiota ja lisäarvoa työn 
suorittamiseen.” 

 — turvallisuuspäällikkö, lasi- ja 

alumiinirakentamisen yritys

” Koko ajan on kehittynyt. Voisin kuvitella, että koko ajan on 
parantamisen varaa. Juuri nyt ei edetä, mutta kahden vuoden 
kuluttua on taas jotakin tarvetta parantaa.” 

 — toimitusjohtaja, kiinteistöjen siivous

” Nykyistä järjestelmää kehittämällä, kyllä.” 
 — toiminnanjohtaja, ikääntyneiden hoitolaitos

Rekrytointiprosessi koetaan 
tehottomaksi
Tutkimuksessa selvisi, että suomalaisista yrityksistä noin kahdella 
kolmasosalla (65 %) on käytössä rekrytointijärjestelmä työnhakijatieto-
jen tallentamiseen ja rekryviestinnän hoitamiseen.

Yleisjohdosta vain 12 prosenttia oli sitä mieltä, että yrityksen rekry-
tointiprosessi on nykyisellään tehokas. Tarkentaaksemme kuvaa ky-
syimme, mitkä rekrytointiprosessin vaiheet koetaan tehottomiksi ja 
aikaa vieviksi. Vastauksista piirtyi kuva koko prosessin koetuista ongel-
makohdista, joista osiin voidaan tuoda helpotusta toimivalla HR-järjes-
telmällä. Kaksi ongelmakohtaa nousi vastauksista yli muiden: haastat-
teluprosessi ja hakemusten läpikäynti. 
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” Haastattelut ja tiedon sorttaaminen ja lajittelu vievät aikaa.” 
 — tuotantojohtaja, infrastruktuurialan palveluyritys

” Hakemuksia saattaa tulla hyvin paljon, ja kuitenkin jollain tavalla ne käydään läpi.”
 — talouspäällikkö, muovipakkausten valmistus

Esimiehet toivovat helpompaa 
näkymää tiiminsä tietoihin
Kysyimme yleisjohdolta, kuinka helppoa uuden esimiehen on saada 
ajankohtainen kuva oman tiiminsä suoritus- ja osaamistasosta. Ajan 
tasalle pääsemisen suhteen avainasemaan nousi toimintaa tukeva tie-
tojärjestelmä, josta löytyy muun muassa perustiedot työntekijöistä, 
vuosittaiset henkilöarviot ja kehityskeskustelut, tuloskortit ja koulu-
tusrekisterit.

Yli neljänneksen (27 %) mielestä tietojen saaminen on nykyisellä 
HR-järjestelmällä melko hidasta ja hankalaa. Pääsyitä ongelmiin ovat 
vakiintuneiden käytäntöjen puute, rajoittunut pääsy tietoihin sekä laa-
jat kokonaisuudet, joista uuden henkilön on vaikea saada kiinni.

“ Ehkä sen takia, kun ei ole hyvää järjestelmää, joka olisi riit-
tävän suojattu.”

 — toimitusjohtaja, kuntoutuslaitokset ja sairaskodit

Ainoastaan 12 prosenttia vastaajista kokee, että tiedot ovat saatavilla 
hyvin helposti ja nopeasti. Vastausten perusteella vakiintuneet käytän-
nöt, tietojen järjestelmällinen kirjaus ja mahdollisuus tuottaa helposti 
raportteja ovat avainasemassa tietojen saannissa. Näiden puute joh-
taa vajavaiseen tiedon saantiin, arvokkaan työajan hukkaamiseen ja 
tehottomuuteen. 

REKRYTOINTIPROSESSIN TEHOTON JA AIKAAVIEVÄ VAIHE
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Miten työsuhdetietojen hallintaa voitaisiin parantaa
Henkilöstöjohdolta kysyttiin, mihin työsuhdetiedon hallinnan työvaiheeseen he toivoisivat 
parannusta, ja mitä työvaihetta automatisoimalla voitaisiin saavuttaa säästöä ajassa tai ku-
luissa.

Neljä viidesosaa vastaajista oli sitä mieltä, että tehostamiselle on tarvetta ja että merkittä-
vää ajan ja kulujen säästöä kaivataan. Eniten parannusta kaivattiin järjestelmien väliseen yh-
teensopivuuteen, mikä estäisi tietojen hajaantumisen eri järjestelmiin. Näin vastasi 12 prosent-
tia haastatelluista. Vastanneet kokivat myös, että manuaalinen työ vie nykyisellään liikaa aikaa.

” Meillä on monta järjestelmää, jotka eivät keskustele keskenään. Tähän tarvitaan ma-
nuaalista työtä ja päivitystä eri järjestelmiin tiettyjen asioiden osalta. Tuottaa meille tur-
haan lisää työtä. Ne pitäisi saada paremmin synkkaamaan keskenään. Meillä on näihin 
erilaisia projekteja käynnissä, mutta tuntuu että järjestelmät muuttuvat koko ajan. Ovat 
ns. on-going-järjestelmiä. Henkilötietojen dataflow vie turhaa aikaa.” 

 — HR-asiantuntija, perintä- ja luottotietopalvelut

” Meillä sähköiset työsopimuslomakkeet ja viranomaismääräykset työllistää aika paljon. 
Näitä pitäisi saada automatisoitua enemmän. Rekrytointijärjestelmästä pitäisi olla suo-
ra yhteys palkkajärjestelmään. Tällainen linkitys puuttuu kokonaan. Nuo kaksi ovat kaksi 
täysin eri järjestelmää. Yhdistämisestä voisi saada enemmän hyötyjä irti.”

 — hallinto- ja henkilöstöjohtaja, varsinaiset sairaalapalvelut

Toiseksi yleisin parannuskohde oli rekrytointiprosessi ja sen eri vaiheet. Suurten hakijamäärien 
käsittely nähtiin erityisen työläänä, ja siihen kaivattiin apua automaatiolta. 

” Lähinnä rekrytointiprosessit ja nimenomaan hakemusten hallinta ja hakijoiden ajan 
tasalla pito koko prosessin aikana.” 

 — henkilöstöjohtaja, painoala
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Pitkien poissaolojen kontrollointi

Työajan seuranta

Bonuspalkkiot ja niiden hallinta

Suorituskyvyn mittaus

Toimenkuvat / tehtävänkuvat

Rekrytointiprosessi ja sen vaiheet

Hajautunut tieto ja järjestelmien yhteensopivuus
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Muita keskeisiä esiin nousseita keskeisiä kohteita, joihin toivottiin parannusta, olivat toimen- 
ja tehtävänkuvat sekä suorituksen mittaus. Kyseisissä vastauksissa kävi jälleen ilmi, että do-
kumentointi, yhtenäiset prosessit ja käyttäjien sitoutuneisuus järjestelmään mahdollistavat 
HR-järjestelmän tehokkaan käytön.

” Ehkä kuitenkin vielä tuo toimenkuvien päivitys ja dokumentointi. Se on meillä hallussa, 
mutta siihen toivoisin vielä tarkempaa ylläpitoa. Että kaikki esimiehet hoitaisivat asioita 
samalla tasolla. Helpottaisi työkiertoa.” 

 — henkilöstöpäällikkö, vaateteollisuus

” Tulee mieleen tietysti näiden tehtäväkuvien ja -vaativuuksien arviointi työsuoriutumi-
sen osalta. Se voisi olla hyvä kohta, jossa pitäisi olla hyvä järjestelmä käytössä.” 

 — henkilöstöpäällikkö, keskiasteen ammatillinen koulutus

Kuka päättää HR-järjestelmän hankinnasta 
Tutkimuksessa selvitimme myös, ketkä ovat päättäviä henkilöitä HR-järjestelmän hankinta-
prosessissa. Tulokset osoittivat, että henkilöstöhallinnon edustajilla on keskeinen rooli päätök-
senteossa, vaikka varsinainen päätös hankinnasta tehdään usein ylimmän johdon toimesta. 

Haastateltavilla oli mahdollisuus nimetä useita eri rooleja, jotka ovat mukana ratkaisun 
teossa. Yli kolmannes mainitsi henkilöstöhallinnon edustajat. Myös toimitusjohtajalla, johto-
ryhmällä ja johdolla suuri rooli päätöksenteossa (yhteensä 29 %).

Haastateltavat kertoivat, että päätös lähtee usein HR:n tarpeesta, 
ja henkilöstöhallinto on prosessissa asiantuntijaroolissa, eikä niinkään 
lopullisessa päättävässä asemassa. 

Toinen yleinen vastaustyyppi oli, että HR:llä on valtuudet järjestel-
mähankintaan tietyn budjetin sisällä. Mikäli järjestelmän hinta ei pysy 
näissä rajoissa, siirtyy päätös ylemmälle johdolle.

” Yleisesti HR:n rooli hankinnoissa on, että kuulen käyttäjien 
kokemuksia, sekä HR- että esimieskäyttäjiltä.”

 — henkilöstöjohtaja, perintä- ja luottotietopalvelut

” Yrityksen johto päättää. HR toimii neuvonantajan roolissa.” 
 — HR-asiantuntija, henkilöautojen ja kevyiden 

moottorineuvojen vähittäiskauppa

” Johtoryhmä päättää IT:n ja HR:n ehdotuksista. Sanoisin, 
että HR:n rooli on varsin vahva päätöksenteossa.” 

 — henkilöstöjohtaja, tilintarkastuspalvelu

HR-JÄRJESTELMÄN HANKINTA
JA PÄÄTTÄJÄT
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HR-järjestelmät Suomessa 2016

Lopuksi
Tutkimus antoi kaksijakoisen kuvan HR-järjestelmien hyödyntämisestä suomalaisissa yrityk-
sissä vuonna 2016. Osassa yrityksiä järjestelmä toimii mutkattomasti HR-prosessien tehostaja-
na ja liiketoiminnan tukijana. Mutta lisäksi on koko joukko yrityksiä, joissa järjestelmä on sen 
vanhuuden tai muun sopimattomuuden takia vajaakäytöllä. Tutkitussa kokoluokassa on myös 
vielä yrityksiä, joilla ei ole käytössään lainkaan HR-järjestelmää.

Moderni HR-järjestelmä pystyy mukautumaan työelämän nykyvaatimuksiin esimerkiksi tar-
joamalla mahdollisuuden mobiilikäyttöön tai automatisoimalla suuritöisiä vaiheita, kuten rekry-
viestintä, jotka ovat aikaisemmin vaatineet paljon manuaalista työtä henkilöstöhallinnolta.

Kannustamme suomalaisia yrityksiä pohtimaan rohkeasti nykyistä järjestelmävalintaansa 
ja tutkimaan, kuinka oikeaan HR-järjestelmään panostamalla voidaan tehostaa toimintaa ja 
säästää niin ajassa, manuaalisen työn määrässä kuin rahassa. Siihen haasteeseen me Sympalla 
haluamme tarttua tarjoamalla helppokäyttöistä, tehokasta ja kokonaisvaltaista HR-järjestel-
mää pilvipalveluna kaikille suomalaisille yrityksille.

Tutkimme juuri, kuinka olemme onnistuneet auttamaan asiakkaitamme useissa perinteisesti 
ongelmallisiksi koetuissa HR:n prosesseissa. Tietoa tutkimuksen tuloksista löydät verkkosivuil-
tamme pian.

http://www.sympa.fi/ajankohtaista/uutiset/tutkitusti-mitattavaa-tuottavuutta-hr-jarjestelmalla.html
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