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Mistä työturvallisuus koostuu?
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Henkilöstötilinpäätöksen sisältö

• Mitkä henkilöstövoimavarat yritys tarvitsee tuotannon ja 

työntekijöiden hyvinvoinnin sekä turvallisuuden kannalta

• Henkilöstötuloslaskelma

• Henkilöstökulujen rakenne – henkilöstön kehittämiskulut, 

rasittumiskulut, uusiutumiskulut, tehdyn työajan kulut

• Henkilöstötase

• Mikä on yrityksen ja henkilöstön pääoma-arvo? Yrityksen 

markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus? 

• Henkilöstön määrä ja rakenne
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• Miten uusi on yrityksen henkilöstöresurssi ja minkälaisista 
työsuhteista se koostuu – henkilötyövuodet, tehokas työaika, 
vakinaiset/tilapäiset, kokoaika/osa-aika, ylityöt, työtä korvaavat 
hankinnat ym.

• Johdon ja henkilöstön osaamisalueet – koulutus, työkokemus, 
palvelusaika, terveys, työkyky

• Sisäinen työyhteisö

• Miten henkilöstöä johdetaan ja miten henkilöstö toimii ja oppii –
työilmapiirimittaukset, aloitetoiminta, vaihtuvuus, sairastavuus, 
kannustinjärjestelmät, ulkoinen työyhteisö

• Miten henkilöstön suhteet ulkoisiin sidosryhmiin –
asiakastyytyväisyysmittaukset, valitusten lukumäärä, pitkäaikaiset 
asiakkaat/alihankkijat, osaamista kehittävät yhteistyötahot

• Henkilöstötuloslaskelma ja Henkilöstötase tuloksena –
Henkilöstöstä aiheutuneet kulut eritellään 
henkilöstötuloslaskelmassa ja henkilöstön arvo ja sen kehitys 
henkilöstötaseessa. Lisäksi yleensä henkilöstökertomus. 
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MITÄ SEURAAVISTA TULISI OLLA TEIDÄN HTP:SSÄ?

Henkilöstön määrä

Henkilöstön keski-ikä

Koulutustaso

Henkilöstön vaihtuvuus

Keskiarvopalvelusaika

Vaihtuvuus (lähtö ja tulo)

Henkilöstön työkyky

Työtyytyväisyys

Työhyvinvointi

Osaamisen kehittyminen

Sairauspoissaolot ja niiden kustannukset

Muut poissaolot
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MITÄ SEURAAVISTA TULISI OLLA TEIDÄN HTP:SSÄ?

-Työsuhteiden laatu ja määrä (osa-aikaiset, määräaikaiset, 

vuokratyö, alihankinta, alustatalous kuten 

yrittäjätyö/toimeksiantona tehty työ, nollatuntisopimukset, 

yötyön/vuorotyön/tasaantuvan työajan määrä/jaksot

Koulutus (laatu, määrä, kesto, taso, kustannukset, tuet, 

talon sisäinen/ulkoistettu)

-Ikä- ja sukupuolijakauma

-Palkkakulut, henkilöstösivukulut

-Sairaus- ja tapaturmamaksukorvaukset
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-Sotu-maksut
-Eläköityminen (osa-aika, ennen aikainen, eläkeiässä)
-Henkilöstöön työkaluihin, työpaikkaan ja matkustamiseen 
liittyvät kulut
Vakuutukset, eläke- ja tapaturmavakuutusten kulut
-Työterveyshuolto (oma, ulkoistettu, kustannukset, laajuus)
-Henkilöstö tehtäväryhmittäin
-Palkat ja palkitseminen
-Rekrytointeihin käytetty aika/kulut
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-Irtisanomisten/koeaikapurkujen/työsuhteen purkujen määrä
-Työsuojelu, turvallisuus
-Tehdyt työtunnit
-Työllistettyjen määrä
-Palkkasumma
-Tehdyn työajan palkat
-Välilliset palkat
-Vuosiloma-ajan palkat
-Maksetut lomarahat
-Lomakorvaus
-Koulutuspäivien lukumäärä
-Koulutustuntien lukumäärä
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-Säännöllinen vuosityöaika

-Tehdyt ylityöt

-Tehty kokonaistyöaika

-Palkattomat vapaapäivät

-Sairauspäivät

-Sairaan lapsen hoitopäivät

-Työtapaturmapäivät/Ammattitautitapaukset, 

läheltäpiti -tapaturmat/tilanteet, 

tapaturmataajuus/päiviä ilman tapaturmaa
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-Vanhempainlomapäivät, Isyyslomat

-Äitiyslomat

-Tapaturmapäivät

-Ammattiyhdistyspäivät

-Virkistyspäivät

-Pidetyt ylityövapaapäivät

-Muut palkalliset vapaapäivät

-Matkakustannukset

-Kela-korvaukset

-Keskituntipalkka

-Erityisosaaminen

-Työkykyindeksi

-Uupumusindeksi

-Matalapalkka ja muut palkkatuet
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KIITOS KIINNOSTUKSESTASI

Jos kysyttävää tai kommentteja

herää myöhemmin

niin

OTATHAN YHTEYTTÄ

Timo Koskinen, SAK ry

timo.koskinen@sak.fi

Puhelin 040 731 2387
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