
Henkilöstön kehittämisen suuntaukset 
maailmalla ja meillä
Kieku-foorumi 21.9.2017

Mari Näätsaari, Valtiokonttori



Esityksen sisältö

• Ajankohtaista 
Valtion HR:ssä

• HR:n roolin muutos
• Vuorovaikutuskulttuurin

muutos
• Ennakoiva 

henkilöstösuunnittelu 



Paljon on jo meneillään!

HRBP

HR sytyttäjä



YHTEINEN SÄVEL MUOTOUTUMASSA

OSAAMISEN 
YHTEISKÄYTTÖÄ 
ON LISÄTTÄVÄ

HR:N JA 
LIIKETOIMINNAN 

ON 
LÄHENNYTTÄVÄ

JÄRJESTELMÄT 
YKSIN EIVÄT 
RATKAISE,
TARVITAAN 
AJATTELUN 

MUUTOS

FOKUS TIEDOLLA 
JOHTAMISEEN



HR operatiivisesta 
toimijasta strategiseksi 
johdon kumppaniksi 

Strateginen 
linjaus 

3

YHTEINEN 
SÄVEL



HR Roolit – Dave Ulrich

Strateginen kumppani Muutosagentti

Henkilöstön kehittäjä Hallinnollinen asiantuntija

HR



HR Business Partner

• HR:n organisoitumismalli, joka 
pohjautuu pitkälti Dave Ulrichin 
ajatuksiin HR:n funktiosta 
strategisena johdon kumppanina

• Suomessakin sovellettu jo 
pitkään kansainvälisissä 
yrityksissä 

• Nyt yleistymässä myös 
julkishallinnossa



Miksi HRBP?

• Suunta- tai 
rakennemuutokset 
tarve strategisempaan ja 
perinteistä 
henkilöstöhallintoa 
laajempaan HR-
johtamiseen 

• Uusi henkilöstöjohtaja 
tuonut mukanaan 
yrityssektorilta

• Muiden kokemusten 
innoittamana



HRBP tehtäviä

• Strategian toteuttaminen 
yhdessä ydintoiminnan kanssa

• Tulevien tarpeiden ennakointi 
ja oikeiden kyvykkyyksien 
varmistaminen

• Yhteistyö muun HR:n kanssa 
 yhden luukun periaate

• Johtajien ja esimiesten 
valmentaminen ja haastaminen 

• Analysointi ja mittaaminen



Vuorovaikutuskulttuuri muuttuu - dialogisuus



• Osaamisen hallinnan modernit työkalut (pilvipalvelu)

• Moduulipohjainen: Performance & goals, succession & development, learning, 
recruiting, compensation…

• Vastaa hyvin HR:n tulevaisuudenkin haasteisiin

• CPM = Continous Performance Management

• Demo valtionhallinnon HR:lle 6.10.

• Eteneminen edellyttää virastojen sitoutumista

Miten välineet tukevat uutta kulttuuria?



Henkilöstösuunnittelun kypsyysmalli

Tieto ja toimijat

Kompleksisuus

Mahdollisuudet

Operatiivinen 
HR 
Reaktiivista, 
toiminto- ja/tai 
tapauskohtaista

Proaktiivinen 
HR 
Ydintoiminnan 
tunnuslukuja, 
talous- ja 
henkilöstötietoa 
yhdistelevää, 
dashboard

Strateginen HR 
Johdon strateginen 
kumppani, kytkentä 
tulosohjaukseen, 
valinnat ja 
priorisoinnit, 
asiakkaat ja 
verkostot 
kumppaneina,  
laatuajattelu

Ennakoiva 
HR    
Toimintaympä
ristön laaja-
alainen, 
osallistava 
ennakointi 
(skenaariot 
ym.), 
ennustava 
HR-analytiikka

Maarit Hildén / 2.8.2017
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