


HR analitika? Kodėl svarbu?



✓ Nežinome, nesuprantame rodiklių, padedančių vadovams priimti sprendimus

✓ „Analysis-paralysis“ - negebame išsirinkti esminių rodiklių/kriterijų/įžvalgų

✓ Nemokame matyti „platesnio paveikslo“

✓ Ne visada galime „atstovėti“ pristatomą nuomonę/medžiagą/siūlymą





Rodikliai 1

Rodikliai 2

Rodikliai 3



Rodikliai 1

Rodikliai 2

Nr. Rodiklis Mato vnt. Skaičiavimas, formulė
Ką rodo?

Kada naudojamas?
Pvz.

1 Bazinio atlyginimo fondas EUR Visų bazinių atlyginimų suma  300,000 EUR/metus 

2 Kintamos dalies atlyginimo fondas EUR Visos kintamos dalies suma  100,000 EUR/metus 

3 Papildomų naudų paketo suma EUR Visų teikiamų papildomų naudų kaštai 100,000 EUR/metus

4 Visas atlygio paketas EUR Viso mokamo atlygio paketo elementų suma  500,000 EUR/metus 

5 Atlyginimo vidurkis EUR
Visas priskaičiuotas atlyginimas /darbuotojų 

skaičiaus
=500,000/1000=500 EUR

6 Vidutinis darbuotojo atlyginimas EUR Pagrindinis darbo užmokestis + priedai =500+80+35=615 EUR

Bendram žinojimui. 

Naudojama kitiems 

rodikliams skaičiuoti. 

Galima lygintis su 

kitomis 

įmonėmis/skyriais ir 

pan.



Rodikliai 1

Rodikliai 2

Nr. Rodiklis
Mato 

vnt.
Skaičiavimas, formulė

Ką rodo?

Kada naudojamas?
Pvz.

1
Atlygio paketo (AP) dalis įmonės 

pajamose arba sąnaudose
%

AP*100/įmonės pajamų 

(sąnaudų) per konkretų 

laikotarpį*100

Rodo atlygio paketo dalį įmonės pajamose 

arba sąnaudose. Galime stebėti tendencijas, 

skaičiuoti skirtingiems padaliniams ir pan.

Pajamos: 1,500,000 EUR/metus

=500,000/1,500,000*100=33.3%

Sąnaudos: 800,000 EUR/metus

=500,000/800,000*100=62.5%

2
Papildomų naudų paketo dalis, 

lyginant su baziniu atlyginimu
%

Visų teikiamų papildomų naudų 

kaštai/visų bazinių atlyginimų 

sumos*100

Rodo papildomų naudų paketo dalį, lyginant su 

baziniu atlyginimu. Dažnai darbuotojai 

"pamiršta" teikiamų papildomų naudų 

privalumus ir nemato visumos.

=100,000/300,000*100=33.3%

3
To paties pareigybių lygio/pareigų 

bazinio atlyginimo skirtumas 
%

Darbuotojo A ir Darbuotojo B 

bazinio atlygio 

skirtumas/Pareigybės B 

bazinis atlyginimas *100

Padeda kurti vidinį teisingumą. Galima sieti su 

veiklos vertinimu, atlygio sistemą. Itin svarbi 

komunikacijos kokybė.

=(1,200-1,000)/1,000*100=20%

4
Bazinio atlyginimo skirtumas pagal 

pareigybių lygius
%

Pareigybės A ir Pareigybės B 

atlygio vidurkio 

skirtumas/Pareigybės B atlygio 

vidurkis*100

Padeda kurti vidinį teisingumą. Turint atlygio 

sistemą, galima skatinti ir vidinę karjerą.
=(1,200-1,000)/1,000*100=20%

5
Individualaus bazinio atlyginimo 

koeficientas
%

Darbuotojo bazinis atlyginimas 

/Pareigybės bazinio atlyginimo 

struktūros vidurinė reikšmė 

*100

Naudojama, kai įmonėje yra atlygio politika. 

Padeda stebėti progresą, lyginti su kitais tame 

pačiame lygyje esančiais darbuotojais.

Darbuotojas A: 850 EUR

Darbuotojas B: 1,000 EUR

Vidurinė reikšmė: 1,000 EUR

A:=850/1,000*100=85%

B:=1,000/1,000*100=100%



Rodikliai 1

Rodikliai 2

Nr. Rodiklis Mato vnt. Skaičiavimas, formulė
Ką rodo?

Kada naudojamas?
Pvz.

1 Investicijų į darbuotojų atlygį grąža %
Pajamos – (Veiklos sąnaudos - Atlygio 

sąnaudos) / Atlygio sąnaudos

Galima lyginti su 

darbuotojų kaita, 

produktyvumu, 

pelningumu ir pan.

Papildoma investicija į atlygį: 20%

Veiklos sąnaudos - nesikeitė

Pajamų augimas: 50%

2
Savanoriškos darbuotojų kaitos dėl 

netenkinamo atlygio lygis
%

Išėjusių darbuotojų dėl netenkinamo 

atlygio skaičius/bendras savo noru 

išėjusių darbuotojų skaičius per konkretų 

laikotarpį*100

Galimai kažką esame 

praleidę. Jei kaita auga 

dėl mūsų kaltės, gal 

metas peržiūrėti atlygio 

politiką?

Išėjusių dėl atlygio skaičius: 10

Viso išėjusių darbuotojų skaičius: 

100

'=10/100*100=10%

3
Premijų už tikslų vykdymą 

mokėtinas dydis lyginant su planu
%

Faktinis priskaičiuotų premijų 

dydis/Planuotas mokėtinų premijų 

dydis*100

Organizacijos tikslų 

vykdymą. 

Sėkmė/nesėkmė 

priklauso nuo pačių 

tikslų, komunikacijos, 

organizacijos kryptingos 

veiklos.

=85,000 EUR/90,000 

EUR*100=94.4%





CEB atliktas tyrimas teigia, jog vadovų įtraukimas į atlygio valdymo klausimus net 60% padidina pačių

vadovų lojalumą ir 45% jų darbuotojų lojalumą:

✓ Vadovai net 3 kartus turi daugiau įtakos nei atlygio valdymo specialistai

✓ Personalistų ir vadovų bendradarbiavimas net 38% padidina darbuotojų efektyvumą bei 55% jų 

norą likti įmonėje

Ką galime padaryti?

✓ Kalbėkime apie vertę – kokia atlygio diferencijavimo ir gebėjimo jį pristatyti vertė vadovui bei 

organizacijai. Naudokime atlygio rodiklius bei „Ką ir Kaip“

✓ Mokykime vadovus – jei siekiame partnerystės, padėkime surpasti iš ko susideda atsakomybės bei 

atlygio elementai

✓ Įtraukime vadovus į bendrus su atlygiu susijusius sprendimus bei palikime jiems su tuo susijusią 

atsakomybę



Daugiau žinių:

✓ PVPA rodiklių sąvadas

✓ PVPA rengiami mokymai apie rodiklius

✓ Personalo valdymo standarto programos

✓ Dalyvavimas PVPA organizuojame KPI tyrime –

daugiau informacijos netrukus


