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Käsitteet

1. PPP

• SUSTAINABLE DEVELOPMENT – KESTÄVÄ KEHITYS

• Profit, People, Planet (Elkington: Tripple Bottom-line Theory)  

• Taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen

2.CSR

• Yhteiskunnallinen vastuu ja sen vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan 

• PPP–ajattelu mukana päätöksissä ja toiminnassa. Aina.
• Läpinäkyvyys ja yritysvastuun edelläkävijyys ja puolesta puhuminen kaikkien osapuolien ja sidosryhmien 

kanssa (omistajat, johto, henkilöstö, hankintaketjut, ostajat, asiakkaat, kuluttajat….)

3. SHRM

• Ihmiset ovat kaiken toiminnan ja päätösten keskiössä

• Sidosryhmäyhteistyötä vastuullisuus-viestillä

• Katse tulevaisuudessa – ulospäin yrityksestä
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Vastuullinen HRM 
Vastuullisella henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan 

suunniteltujen tai kasvavien henkilöstövoimavarojen 
strategioiden sekä toimintatapojen rakennetta, jonka 

tarkoituksena on mahdollistaa taloudellisten, sosiaalisten ja 
ekologisten tavoitteiden saavuttaminen, ja samaan aikaan 
pitkällä aikavälillä uudistaa henkilöstöjohtamisen pohjaa 

organisaatiossa. 

(Ehnert, 2009)
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Käsitteet: SHRM (Kramar, 2014)

HR

Toiminnot joissa johdetaan yrityksessä työtä tekeviä 
ihmisiä (työsuhteen elinkaaren hallinta, työsopimukset, 
muu kuin työsopimussuhteinen työ, henkilöstön 
koulutus,…)

SHRM (Strategic HRM)

Jatkuva sarja etukäteen suunniteltuja HR-toimintoja, 
joiden tavoitteena on yrityksen tavoitteet (Wright and 
McMahan, 1992)

HRM-toimintoja, jotka ovat yhteydessä yrityksen 
strategiaan ja sen tavoitteisiin =SHRM

Vastuullinen HRM

3 lähestymistapaa…
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Kolme lähestymistapaa: 
Vastuullinen HRM

1. Tulosta lisäävien taitojen ja osaamisen lisääminen ja monistaminen yrityksessä
⮚Lisääntynyt tulos, kestävä kilpailuetu, talon sisäisten HRM käytäntöjen 

kehittyminen 

2. Sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisen ympäristön edistäminen
➢ Lisää hyvinvointia
➢ Huolenpito, turvallisuus, avoin ja kunnioittava vuorovaikutus, yksilöllisyyden 

hyväksyminen, asioiden pysyvyys, toisten kunnioittaminen sanoissa ja teoissa.

Ekologiset ja/tai sosiaaliset sekä inhimilliset vaikutukset

➢ HRM käytäntöjen ja kestävän ympäristön välisten suhteiden ja vaikutusten 
tutkimus
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Miksi?
• HRM-käytännöillä, jotka edistävät 

myönteisiä ekologisia/ympäristöllisiä ja 
inhimillisiä/sosiaalisia tuloksia 
taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi, 
on yleensä positiivinen vaikutus 
yrityksen taloudelliseen tulokseen

• Eettiset sijoitukset tuovat parempaa 
taloudellista tulosta

• Strateginen sijoitus, joka on keino 
täyttää sidosryhmien odotukset
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Osaamisen, kykyjen ja kestävän ihmisten johtamisen 
lähestymistapa (lähde: Van Beirendonck, 2009)
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PÄTEVYYS KESKEISTÄ OSAAMINEN KESKEISTÄ VASTUULLISUUS KESKEISTÄ

Etsimme tiettyjä profiileja, jotka sopivat 
missioon ja visioon

Mitä kykyjä ja vahvuuksia  meillä jo on? Mitä pätevyyksiä, kykyjä ja vahvuuksia 
meillä on? Kehitetään ja jalostetaan 
näitä.

Organisaation näkökulma Työntekijöiden näkökulma Organisaation ja työntekijöiden 
näkökulmat

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja 
pätevyys

Henkilökohtaiset ominaisuudet ovat 
osaamista ja kykyä

Samalla tavoin ymmärretyt termit ja 
käsitteet

Vahvuudet/pätevyys Vahvuudet selkeinä ominaisuuksina Tarkkaillaan ja huomioidaan hyödylliset 
ominaisuudet

Job fit, tehokkuus, ROI Olemassa olevien kykyjen 
hyödyntäminen, työn merkityksellisyys ja 
kehitys

Merkityksellisyys, objektiivisuus

Gap analysis (kuiluanalyysi) Vahvuuksien hyödyntäminen ja 
olemassaolevan osaamisen 
hyödyntäminen

Hyödynnetään olemassa olevaa 
osaamista ja vahvuuksia, sovitetaan 
kehitetään ja tarvittaessa hankitaan 
uutta osaamista


