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Henkilöstö on organisaation kantava voimavara, jonka hyvinvointiin kannattaa pit-

källä aikavälillä panostaa. Pro Gradu –tutkielman tehtävänä on tutkia millä aineet-

tomilla palkitsemiskeinoilla esimiehet motivoivat alaisiaan. Tutkimuksen tavoittee-

na on selvittää motivoinnin keinoja aineettomissa palkitsemistavoissa ja palkitse-

misen vaikutusta motivaatioon. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu mo-

tivaation ja palkitsemisen pääkäsitteisiin. Teoriapohjassa motivaatiota ja palkitse-

misen kokonaisuutta ohjaavat myös motivaatioteoriat, kannustetekijät ja esimiehen 

rooli.  

Empiirinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimusmenetelmänä. Tutkimus suori-

tettiin tapaustutkimuksena, jossa tiedonhankinnan menetelmä oli haastattelu. Tut-

kimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla yhdeksää esimiestä eri yrityksistä ja 

toimialoilta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Tulokset 

osoittivat, että esimiehet käyttivät motivoinnin keinoina palkitsemisessa tunnustus-

ta, arvostusta, rakentavaa palautetta ja kehittymismahdollisuuksia eri tavoin. Tä-

män tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että hyvä esimiestyö luo 

pohjan työntekijän motivaation syntymiselle, sekä työtyytyväisyyttä edesauttaa 

mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön. 
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Personnel is the thriving force of organizations and its supporting personnel’s 

wellbeing pays off. The purpose of this Master thesis was to study what immaterial 

rewards managers use to motivate their personnel. The study aims to find out 

means of motivating immaterially and the effect of rewards for motivation. The 

theoretical framework of the study is based on main concepts of motivation and 

rewarding. The theory is also guided by motivational theories, incentives and the 

role of the manager. 

The empirical part of the thesis was executed as qualitative research. The study 

was a case study in which the data was gathered by interviewing nine managers 

from different companies and fields of business. The data was analyzed by con-

tent analysis method. The results showed that the managers use recognition, ac-

creditation, constructive criticism and offering opportunities for professional devel-

opment. Based on the research it can be stated that good management creates 

the basis for employees’ motivation and that the opportunity to have an effect for 

ones work content, advances satisfaction in work. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomessa tehdyt palkankorotukset ovat olleet viime vuosina pieniä tai jopa ole-

mattomia heikon taloustilanteen vuoksi ja työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopi-

mus jopa sisälsi palkkakehityksen osalta nollaratkaisun. Valtiovalta vastuuttaa 

työmarkkinoilla olevia yrityksiä ensisijaisesti tarkistamaan työntekijöiden palkkoja 

yrityksien omista lähtökohdista käsin. Paikallisissa neuvotteluissa yrityksien sisällä 

on varmasti myös tullut eteen tiukka talous- ja työllisyystilanne, joiden vuoksi ra-

hallisia palkankorotuksia ei voida antaa. Paikallinen palkkaratkaisu vaatii keskuste-

lua yrityksen yleisestä tilanteesta ja sen tulevaisuuden kehitysnäkymistä, huomi-

oon ottaen työntekijän näkökulman kannustavuudesta, tuottavuudesta sekä oikeu-

denmukaisuudesta. Kyllä hyvää työntekijää tulee palkita ja kannustaa työn vaati-

vuuden, pätevyyden ja työsuorituksen perusteella. Tämän perusteella herää ky-

symys, motivoiko pelkästään raha ihmistä työhön. Tämä on kiistanalainen aihe ja 

tulee varmasti olemaan sitä myös tulevaisuudessa. 

 

Globalisaatio, digitalisaatio ja teknologian kehittyminen muuttavat maailmaa yhä 

enemmissä määrin ja sen myötä myös organisaatioiden palkitsemiskeinot joutuvat 

tulevaisuudessa vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin (Latham et al. 2006, 187; 

Kauhanen  2015, 12). Organisaation johtamisen haasteet ovat myös näiden teki-

jöiden myötä uusien tilanteiden edessä kun toimintaympäristö monimutkaistuu ja 

kilpailu markkinoilla kiristyy. Menestyminen edellyttää organisaatiolta innovatiivi-

suutta, joustavuutta ja nopeutta. Henkilöstön saralla moninaisuus korostuu enti-

sestään joka edellyttää esimieheltä vahvuutta tuntea henkilöstö jonka avulla luo-

daan onnistumisen edellytykset. Tulevaisuuden palkitsemisen trendit kulminoituvat 

aineettoman palkitsemisen motivoinnissa keskeiseen asemaan, myös tulospalkkiot 

yleistyvät ja palkitsemista tullaan arvioimaan lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. 

(Kauhanen 2015, 12.) 

 

Hakonen et al. (2014) toteavat, että työantajan tavoitellessa tuottavuutta ja hyvää 

johtamista on tehokkain työkalu siihen palkitsemisessa. Hyvässä palkitsemisessa 

työntekijän motivaatio ja halu sitoutua yrityksen tavoitteisiin kohtaa työnantajan 
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tarpeet. On muutettava ajatusmaailma vanhanaikaisesta kustannusajattelusta tä-

män päivän tuottavuusajatteluun, joka edesauttaa parempaa kilpailukykyä koko-

naisvaltaisesti liiketoiminnalle. Yrityksen kilpailukykyä edistää perinteinen ajattelu 

tasapuolisesta ja jopa oikeudenmukaisesta palkitsemisesta yksilöiden välillä, kun 

kyseessä on sama työtehtävä, pätevyys ja vastuu. Jos palkitsemisen kokonaisuus 

on hyvin mietitty, se keskittyy hyötyjen ja mahdollisuuksien optimointiin, jonka 

kautta kilpailuvaltiksi muodostuu yksilöllinen palkitseminen aineettomilla tekijöillä 

kuten työaikajärjestely, yksilölliset kehitysmahdollisuudet ja itsensä johtaminen. 

Tässä kollektiivinen palkitseminen räätälöidään yksilötasolle jonka tavoitteena on 

parempi työntekijöiden motivointi. (2014, 8, 23 – 25.) 

 

On siis hyvinkin mahdollista, että tulevaisuudessa työmarkkinakentän palkankoro-

tuksien merkitys huomattavasti vähenee ja aineettoman palkitsemisen merkitys 

sitä kautta korostuu. Työvoiman rekrytointi ja palkkaaminen on hyvin kallis sekä 

aikaa vievä prosessi organisaatiolle, joten oleellista työsuhteen pysyvyyden kan-

nalta olisi hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö, joka sitoutuu pysymään työnanta-

jan palveluksessa mahdollisimman pitkään. Hyvä johtaminen kulminoituu aineet-

tomaan palkitsemiseen motivoinnin keinoin, jossa motivaattoreina ovat rahan li-

säksi palaute ja tunnustus työstä, mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja 

kehittyä työssä, työsuhteen pysyvyys ja työajan järjestelyt (Hakonen et al. 2014, 

89; Herzberg 1968, 58).  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Aiheeni valinta ”esimiesten käyttämät motivointikeinot aineettomilla palkitsemis-

keinoilla” on lähtenyt puhtaasti omasta mielenkiinnosta aihetta kohtaan, jotta tut-

kimustyö olisi motivoiva ja ennen kaikkea mieluinen päätösprojekti opinnoilleni. 

Työn tausta ja valinta liittyy omakohtaiseen kokemukseen, kun alkuvuonna hain 

uutta työtä taloushallinnon esimiestehtävistä. Työtä etsiessäni kävin lukuisissa 

työhaastatteluissa hyvinkin erityyppisissä organisaatioissa. Näiden työhaastatte-

luiden sisältö oli hyvin samantyyppinen jokaisessa organisaatiossa ja keskittyi käy-

tännön keinoihin, kuten miten tulisin motivoimaan alaisiani ja miten saisin heidät 
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motivoinnin kautta sitoutumaan organisaatioon. Tästä syntyi ajatus pro gradun 

aiheeksi. 

 

Hyvä henkilöstöjohtaminen, motivoitunut henkilöstö, kannustava palkitseminen ja 

työyhteisön viihtyvyys työssä korostuvat yhä enemmissä määrin tämän päivän 

organisaatioissa. Nämä tekijät ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa ja sitä kautta ne 

täydentävät toinen toisiaan. Aineettoman palkitsemisen keskeinen osa on hyvä 

henkilöstöjohtaminen ja onnistunutta henkilöstöjohtamista on juuri hyvinvoiva hen-

kilöstö, joka on myös organisaation tärkein voimavara (Armstrong et al. 2004, 11; 

Kauhanen 2010, 15).  

 

Henkilöstö omaa tiedon, taidon ja kokemuksen, jotka taas ovat tuottavan ja tulok-

sellisen organisaatiotoiminnan avainresursseja. Kun henkilöstö voi hyvin, he teke-

vät työnsä motivoituneesti. Tällä on suora vaikutus asiakastyytyväisyyteen tai pal-

velukokemukseen ja tämä sitten taas tuottaa kassavirtaa organisaation liiketoimin-

nalle. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tarkemmin sitä, miten sidos motivaation 

ja palkitsemisen välillä rakentuu. Tutkimuksessani selvitän, miten aineetonta pal-

kitsemista hyödynnetään motivoinnin keinoin esimiestyössä.  

 

Perehtyessäni aiheeni tieteelliseen kirjallisuuteen ja aikaisempien tutkimusten si-

sältöihin, työnteon motivaatioihin liittyy lähes poikkeuksetta työhyvinvointi, palkit-

seminen ja johtamistavat. Motivaatio työhön syntyy työtyytyväisyyden kautta, joihin 

päästään työntekijöiden osallistamisen, vaikuttamisen, kehittämisen ja arvostuk-

sen kautta. Motivaatiota, palkitsemista ja työssä viihtymistä on tutkittu paljon ja 

siihen aina joltain osin kulminoituu hyvä johtaminen. 

 

Työmotivaation ja aineettoman palkitsemisen juuret ulottuvat aina 1950-luvulle 

asti. Maslow (1954, 374) tuo artikkelissaan esiin näkökulman, jonka mukaan ar-

vostusta ja tunnustusta kokeva työntekijä antaa organisaation käyttöön parhaan 

mahdollisen panoksen. Maslowin tarvehierarkian teorian mukaan alempien hierar-

kiatasojen tarpeiden tulisi olla jollain tavoin tyydytettyjä ennen kuin työntekijää voi-

daan motivoida hierarkiassa ylemmän tason motiivilla. Työntekijää motivoi eniten 

työn kautta saavutukset ja työstä saatu tunnustus Herzbergin (1968, 58) motivaa-
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tio- ja hygieniateorian mukaisesti. Vroomin odotusarvoteoria (1964, 29) puolestaan 

taas painottaa organisaatioiden tarvetta yhdistää palkitseminen suoraan yksilön 

suorittamiseen niin, että saatava palkinto nähdään tarpeeksi houkuttelevana ja 

ansaitaan työntekijöiden toimesta. 

 

Työelämän laatu ja hyvinvointi työyhteisössä ovat entisestään korostumassa hek-

tisessä sekä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ei ole enää pelkästään 

kyse työntekijän sitoutumisesta tehdä työtä työnantajalle rahapalkkaa vastaan; 

tänä päivänä vaatimustasot ovat kasvaneet isosti molempien osapuolten suunnal-

ta. Työsuoritusta vastaan saatu rahapalkka kattaa asumisen ja elämisen kulut, 

mutta itse työn sisällöllä ja sen tekemisellä tulee olla ennen kaikkea merkitys, joka 

motivoi sen tekijää. Ihmiset motivoituvat eri perustein ja esimiehen johtamistyöllä 

on tässä osassa iso vaikutus. Lähes jokainen ihminen haluaa saavuttaa jotain 

merkittävää työurallaan. Tunnustus ja kiitos hyvin tehdystä työstä ovat jokaisen 

mieleen, mutta tarvitaan myös työkokemusta vastuun ottamisesta ja kehityksestä 

omalla työuralla. Nykypäivänä tarvitaan yhä enemmän joustoa organisoida työtä 

uudella tavalla ja johtamistyökalut edellyttävät mukautumiskykyä näihin pääsemi-

seksi. Millä keinoilla ja miten organisaatiot pystyvät tarjoamaan näitä edellytyksiä 

henkilöstölleen?  

 

Työmarkkinoilla on tapahtunut lähivuosina suuri murros ja sillä on ollut suurestikin 

vaikutusta yrityksien henkilöstösuunnitteluun. Teknologia on kehittynyt kovaa 

vauhtia, eikä loppua näy. Digitaaliset markkinat valtaavat yritysmaailmaa ja kaikki 

on nyt jo viimeistään siirtymässä verkkoon. Tulevaisuudessa työn joustavuus ja 

kilpailukykyinen tieto sekä osaaminen ovat suuressa roolissa. Koulutusjärjestel-

män kehitys ja työnteon keskeiset painopisteet elävät isoa muutosta. Työmotivaa-

tiolla ja työhyvinvoinnilla on iso osuus. Yksittäiset ihmiset kuluttajina ja yritykset 

satsaavat paljon hyvinvointiin ja se on osa arkipäivää myös yrityksen toimintata-

voissa. (Hiljainen signaali trendiraportti 2/2013, 8, 22 – 23, 28 – 31.) 

 

Työn tekemisen ainoa vastine ei ole enää tänä päivänä rahapalkka, vaan yhä 

enemmän siirrytään työn joustavuuden puolelle, koska sitä nykymaailma vaatii. 

Työntekijät haluavat myös yhä enemmän vapautta ja omaa päätösvaltaa työn te-
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kemiseen. Tämä tarkoittaa, että työnantajan puolelta joustoa on löydyttävä, jotta 

työn teon tehokkuus ja mielekkyys säilyy. Tehdään etätyötä kotoa käsin tai mistä 

päin tahansa maailmaa, virtuaalityö lisääntyy ja työtä tehdään kellonajasta riippu-

matta tai jopa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Tässä yhdistyy työajan orga-

nisointi, laaja liukuva työaika ja oma valinnanvapaus päättää työajasta ja työnte-

kopaikasta.  (Hiljainen signaali trendiraportti 2/2013, 8, 22 – 23, 28 – 31.) 

 

Työntekijöiden motivaatioon ja hyvinvointiin käytetään resursseja sekä rahaa yhä 

enemmissä määrin aineettoman pääoman pohjalta, koska ihmisten tulee viihtyä 

työssään, jotta työn tulos on hyvä. Tänä päivänä on täysin normaalia, että kesken 

työpäivän lähdetään käymään kampaajalla tai kuntosalilla. Työtä tehdään yhä 

enemmän joustavasti, mikä antaa positiivisella tavalla vapautta ja päätösvaltaa 

työntekijälle itselleen. Se on työntekijästä motivoivaa, kun kesken työpäivän voi 

käydä ystävän kanssa pidemmällä lounaalla ja sen jälkeen voi taas palata töihin 

normaalisti. Kilpailu työmarkkinoilla on kovaa ja täytyy olla koulutettu pärjätäkseen. 

Pitää olla aktiivinen ja kouluttaa myös itseään. Mutta yhä enemmän myös yritykset 

haluavat kouluttaa työntekijöitään, jotta he kehittävät itseään muuttuvan ja kilpailu-

kykyisen toimintaympäristön mukana. Tulevaisuuden työmarkkinoilla kilpailu tulee 

olemaan suosivaa koulutetuille työnhakijoille, koska työpaikat vähenevät teknolo-

gian kehityksen kautta. (Hiljainen signaali trendiraportti 2/2013, 8, 22 – 23, 28 – 

31.) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymys ja rajaus 

 

Tutkimuksessani haluan ymmärtää, kuinka motivaatio vaikuttaa palkitsemiseen 

aineettomilla palkitsemiskeinoilla ja kuinka esimiehet motivoivat erilaisilla palkit-

semiskeinoilla alaisiaan. Tällä tutkimuksella pyrin selvittämään ja ymmärtämään, 

mitä aineettomia palkitsemiskeinoja esimiehet käyttävät motivoidessaan työnteki-

jöitään työsuorituksissa. Absoluuttinen totuus ei ole kuitenkaan se mitä lähden 

työssäni hakemaan, vaan se miten nämä asiat tunnetaan ja koetaan.  
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Motivaatiota tutkin työssäni aineettoman palkitsemisen vaikuttavuuden osalta ja 

ymmärrystä pyrin selittämään keskeisien motivaatioteorioiden avulla. Motivaatio 

on yksiselitteisesti ihmisen halu ja pyrkimys tehdä jotakin tiettyä asiaa. Motivaatio-

käsityksen pohja rakentuu tutkimuksessani motivaatioteorioihin, joiden kautta syn-

tyvät motivaatiotekijät. Nämä motivaatiotekijät linkittyvät sisäiseen ja ulkoiseen 

motivaatioon, minkä kautta palkkiot sekä kannusteet syntyvät. Tutkimuksessani 

tarkastelen, mitä erilaisia aineettomia palkitsemistapoja on ja mikä vaikutus niillä 

on motivaatioon. Tutkimuksen huomio keskittyy aineettoman palkitsemisen mah-

dollisuuksiin, jossa motivaation merkitys on erityisen tärkeää siinä, miten esimie-

hen tulisi johtaa alaisiaan. 

 

Tutkimuskysymys on: 

 

Millä aineettomilla palkitsemiskeinoilla esimiehet motivoivat alaisiaan? 

 

Tutkimuksen rajaus tehdään tutkimuskysymyksen ja teorian avulla, mitä empiiri-

nen osuus tukee. Kirjallisuuskatsauksen myötä tutkimuksen teoreettinen osuus 

pyrkii tuomaan esiin kokonaisvaltaisen ja selkeän kuvan työn pääkäsitteistä eli 

motivaatiosta ja palkitsemisesta. Tieteellinen keskustelu painottuu tutkimuksen 

teoreettisessa osuudessa kansainvälisiin artikkeleihin sekä ulkomaiseen että koti-

maiseen kirjallisuuteen. Tutkimuksen paino johtamisen osalta on suhteellinen pieni 

ja se rajoittuu esimiehen rooliin motivoijana alaisilleen. Työntekijän näkökulma 

alaisena rajataan tutkimuksesta pois. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä eli laadullinen tutki-

mus. Aineiston hankintametodi tulee olemaan yksilöhaastattelu ja menetelmä on 

puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu. Analyysimenetelmänä tutkimuk-

sessa on aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja tiedonhankinnan strategiana on ta-

paustutkimus. Valittuja metodeja tukee pieni tarkoin valittu joukko haastateltavia, 
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jotka on valittu tutkimukseen tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksen tavoite on saa-

da ymmärrystä ja syvällistä tietoa, ei niinkään tarkkaa totuutta. 

 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Tutkimuksen käsitteet rakentuvat tutkimuskysymyksen ympärille ja siitä muodos-

tuu teoreettinen viitekehys motivaatio ja palkitseminen. Mikä on kokonaispalkitse-

mista, mikä on rahallista ja mikä on taas lakisäätelyn sanelemaa? Mitä on palkit-

seminen ja mitä on motivointi ja kenen näkökulmasta näitä katsotaan? Keskeiset 

käsitteet, jotka liittyvät työntekijöiden motivointiin aineettomilla palkitsemiskeinoilla 

tässä työssä ovat motivaatio ja palkitseminen. Esimiehiä ja henkilöjohtamista käsi-

tellään kirjallisuuskatsauksessa motivaation yhteydessä, mutta ei yhtenä erillisenä 

työn pääkäsitteenä. Työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä tullaan myös jossain osin 

tutkimusta sivuamaan, mutta niiden osuus jää suhteellisen pieneksi osuudeksi 

työssä aiheen täsmällisen rajaamisen vuoksi. 

 

Motivaatio 

 

Motivaatio on yksiselitteisesti halu, tahto ja pyrkimys tehdä jotakin. Motivaation 

katsotaan tarkoittavan yksilön kiinnostuksen kohteita ja toiveita, joiden kautta ihmi-

sen käyttäytymistä pyritään ymmärtämään. Tämä ymmärryksen kautta tulisi saada 

vastaus, miksi ihmiset käyttäytyvät tietyissä tilanteissa juuri niin kuin käyttäytyvät.  

Motivaatioon liittyy hyvin vahvasti työntekijän sisäinen ja ulkoinen motivaatio, jotka 

kuvaavat yksilöllisiä eroja ulkoisissa ja sisäisissä motivaatiotekijöissä. (Ruohotie et 

al. 2002, 13; Viitala 2013, 16.) Työmotivaatio on tila, joka kohdistaa ja ylläpitää 

työntekijän kiinnostusta työskentelyyn ja työyhteisössä toimintaan (Latham et al. 

2006, 181; Porter at al. 1974, 151). 

 

Palkitseminen 

 

Palkitseminen on työkalu, jonka avulla motivoidaan henkilöstöä parhaisiin mahdol-

lisiin työsuorituksiin. Palkitseminen jaetaan kahteen osa-alueeseen aineettomaan 
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ja aineelliseen palkitsemiseen. Aineeton palkitseminen koostuu muun muassa 

työn arvostuksesta, mahdollisuudesta vaikuttaa oman työn sisältöön ja kehittymi-

sestä omassa työssä. Aineellisella palkitsemisella tarkoitetaan taloudellista etua ja 

muuta rahalliseen liittyvää palkitsemista. Palkitseminen määritellään työntekijän ja 

työnantajan väliseksi sitoumukseksi, jossa yritys antaa työntekijälle sovitun korva-

uksen tehdystä työpanoksesta. (Hakonen et al. 2014, 19, 21.) 

 

1.5 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Työssäni on kaksi pääteemaa motivaatio ja palkitseminen, jotka ovat myös omia 

henkilökohtaisia mielenkiinnon kohteita. Motivaatio ja palkitseminen rakentuvat 

tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi kuvion 1 mukaisesti. Motivaatiokäsitys 

pohjautuu tutkimuksessani motivaatioteorioihin, joiden kautta muodostuvat moti-

vaatiotekijät. Yhteys motivaatiotekijöistä rakentuu sisäiseen ja ulkoiseen motivaa-

tioon, minkä tuloksena palkkiot sekä kannusteet syntyvät. Työssäni tutkin, mitä 

erilaisia aineettomia palkitsemistapoja on ja mikä vaikutus niillä on ihmisen moti-

vaatioon. Aineettomissa palkitsemiskeinoissa motivaation merkitys on erityisen 

tärkeää johtamisessa ja siinä, miten esimiehen tulisi alaisia johtaa. Teoreettinen 

viitekehys on syntynyt motivaation ja palkitsemisen aiemmasta kirjallisuudesta se-

kä tehdystä tutkimuksesta. Samaa linjaa jatkaa myös tutkimuksen empiriaosuus. 
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Kuvio 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksessani on kuusi päälukua. Tutkimuksen johdannossa kuvataan työn 

tausta, tavoite, tutkimusongelma ja rajaus. Johdannon jälkeen tutkimukseni koos-

tuu kirjallisuuskatsauksesta, joka koostuu kahdesta pääluvusta motivaatiosta ja 

palkitsemisesta. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä pureudutaan moti-

vaatioon käsitteenä ja tutkitaan sisäistä sekä ulkoista motivaatiota.  

 

Luvussa kaksi motivaatioteoriat luovat viitekehyksen tutkielmalle ja tukevat sitä 

käsitystä, että miksi ihmiset käyttäytyvät tietyissä tilanteissa juuri niin kuin käyttäy-

tyvät.  Esimiehellä on iso rooli alaisien motivoinnissa, joten siihen varaan myös 

muutaman kappaleen teoriasta. Teorialuku päätetään käymällä läpi yhteenvedon 

muodossa motivaatioon vaikuttavat tekijät.  
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Luvussa kolme käsittelen palkitsemista ja sen käytänteitä sekä järjestelmiä. Tä-

män jälkeen luodaan katsaus palkitsemisen muotoihin eli aineelliseen ja aineetto-

maan palkitsemiseen sekä niiden sisältämiin moduuleihin. Kirjallisuuskatsauksen 

lopuksi pohditaan yhteyttä palkitsemisen vaikutuksen kautta motivaatioon ja toimi-

vuuteen. 

 

Neljäs työni luku käsittelee tutkimusmenetelmiä, joita olen työssäni käyttänyt. Täs-

sä luvussa raportoin empiirisen tutkimuksen kulun mahdollisimman kattavasti. 

Käyn läpi tutkimusstrategian ja –menetelmät, kuvaan aineiston ja sen keräyksen ja 

kerron, millä instrumentilla keräys toteutettiin. Tutkimusaineistoni analyysi kuuluu 

osana empiria osuuteen. Pyrin myös tuomaan esiin valinnoilleni selvät perustelut 

ja selvitän tutkimusinstrumenttien pysyvyyttä (reliabiliteetti) ja pätevyyttä (validi-

teetti).  

 

Viidennessä luvussa käyn tutkimuksen tulokset läpi perusteellisesti. Pyrin tuomaan 

esiin tuloksien raportoinnissa työn teorialuvut niin, että tulokset ja viitekehys muo-

dostavat yhdistävän elementin, toisin sanoen tutkimustulokset käsittelevät kaikki 

ne asiat, jotka ovat mukana viitekehyksessä.  

 

Työn viimeisen eli kuudennen luvun olen varannut johtopäätöksille, jossa käyn 

tiivistetysti läpi tutkimuksen tulokset, vastaan tutkimuskysymykseen ja pohdinnan 

kautta tuon esiin mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 
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2 MOTIVAATIO  

Tässä kappaleessa pureudutaan motivaatioon käsitteenä ja tutkitaan sisäistä sekä 

ulkoista motivaatiota. Esimiestyö on avainasemassa, kun luodaan edellytyksiä 

henkilöstön motivaatiolle, osaamiselle ja työssä jaksamiselle. Tämän päivän työ-

elämässä nousevat esiin johtaminen, ihmisten välinen yhteinen tekeminen sekä 

sitoutuminen ja motivaatio. Työn mielekkyys ja sen kokeminen merkitykselliseksi 

ovat tärkeitä työhyvinvoinnin tekijöitä. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön vai-

kuttavat positiivisesti työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen. Työssä onnistumi-

nen, rakentavan palautteen saaminen ja kiitoksen sana herättävät arvostuksen 

tunnetta, jotka edesauttavat hyvää motivaatiota. (Työterveyslaitos 2015, 16 – 17.) 

 

Motivaatio on hyvin laaja ja moniulotteinen käsite. Työterveyslaitoksen mukaan 

hyvän työmotivaation tulisi tukea hyvinvointia työssä, jotta näin tapahtuu, niin työ-

yhteisössä tulisi vallita psykologisesti turvallinen, osallistuva ja vuorovaikutteinen 

ilmapiiri. Palaute on verraton työkalu osoittamaan yksilön arvostusta ja luomaan 

kiinnostuneen ilmapiirin; vain palaute antaa mahdollisuuden kasvaa ja identiteetin 

kehittyä. Työyhteisössä jokainen tarvitsee vahvistusta, vertaamista muihin ja mitta-

reita arvioimaan sekä kuvaamaan miten toimia. (Työterveyslaitos 2017.) Motivaa-

tioteoriat luovat viitekehyksen tutkielmalle tukea ja varmentavat sitä käsitystä, mik-

si ihmiset käyttäytyvät tietyissä tilanteissa juuri niin kuin käyttäytyvät.  Ensimmäi-

sen luvun lopussa käyn läpi yhteenvedon muodossa motivaatioon vaikuttavat teki-

jät. 

 

2.1 Motivaation käsite 

 

Motivaatio näyttää ihmisen tekemiselle suunnan käyttäytymisen kautta ja kehittää 

toiminnan, jossa ihmisen mielekkyys määrää tahdin. Motivoitunut ihminen kokee 

tekemisen mielekkääksi ja saavuttaa asetetut tavoitteet, kun taas jos ihminen ei 

koe tekemistä niin mielekkääksi hän ei myöskään motivoidu. Motiivi on kantasana 

motivaatiolle ja motiivista puhutaan tarpeiden, halujen tai yllykkeiden yhteydessä. 

Täten ihmisen yleistä käyttäytymisen suuntaa edesauttavat ja ylläpitävät motiivit, 

näin ne ovat siis tiedostettuja tai tiedostamattomia. Ihmisen toimintoja kohti mää-
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rättyä päämäärää ohjaa motiivi. Se sitoo osuuden ihmisen energiasta saavuttaak-

seen tietyt tavoitteet. Motiivien aikaansaama tila on motivaatio. (Ruohotie et al. 

2002, 13; Viitala 2013, 16.)  

 

Amabile (1993, 185 – 186) on tutkinut luovuutta ja sen yhteyttä motivaatioon pal-

jon työpaikoilla. Hänen mukaansa motivaatio on läheisessä yhteydessä luovuu-

teen ja se voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin; sisäiseen ja ulkoiseen motivaation 

tekijöihin. Sisäinen motivaatio edistää luovuutta ja ulkoinen motivaatio taas olisi 

heikentävä tekijä tai jopa vahingollinen luovuudelle. Samaisen yhdysvaltalaispro-

fessorin tutkimuksen mukaan yksilö kokee luovan prosessin määrittyvän oman 

itsensä vuoksi ja siitä syntyy sisäinen motivaatio. Tähän lukeutuu yksilön näkemys 

työstä mielenkiintoisena, haastavana, mukaansa tempaisevana ja tyydytystä tuo-

vana motivaatiotekijänä. Esimerkiksi vaatimuksien täyttäminen tai tunnustuksen 

saaminen ovat ulkoisia tavoitteita ja ne määrittävät ulkoisen motivaation, joten näi-

den ei voida sanovan olevan tekemisissä itse toiminnan kanssa. Sisäinen motivaa-

tio syntyy yksilön omalla päättäväisyydellä, osaamisella, uteliaisuudella ja mielen-

kiinnolla Amabile toteaa. Ulkoinen motivaatio liittyy ulkoisiin kannustetekijöihin ku-

ten raha, suoritus, arviointi tai tunnustus. (Amabile 1993, 196 – 197.) 

 

Organisaation liiketoiminnan ja menestyksen kannalta on tärkeää, että henkilöstö 

on motivoitunut ja sitoutunut yhteisiin toimintaperiaatteisiin, koska tällöin työntekijät 

saavat aikaan parempia työsuorituksia sekä yltävät parempaan tulokseen. Moti-

vaatio on kuitenkin työntekijän omaa halua ja tahtoa. Se millä innokkuudella ihmi-

nen käyttää omia voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi, riippuu motivaation 

määrästä. Täten organisaatio tai yksittäinen esimies eivät pysty synnyttämään yk-

silön motivaatiota, mutta heillä on hyvät edellytykset luoda peruste siihen. Henki-

löstön motivaatiosta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää ottaen huomioon, että 

sillä on merkittävä vaikutus työssä suoriutumiseen ja työhyvinvointiin.  

 

Porter et al. (1974, 151) ovat kuvanneet motivaatioprosessiin liittyviä tekijöitä or-

ganisaation osalta, jossa työntekijän työmotivaatio syntyy persoonallisuuden, työ-

ympäristön ja työn ominaisuuksien yhteisvaikutuksesta (kuvio 2). Mielenkiinto, 

asenteet ja tarpeet muodostavat persoonallisuusryhmät. Mielenkiinnonkohde työn-
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tekijässä kuvaa tarkkaavaisuutta, kun asenteet määrittelevät taas suoritusmotivaa-

tiota. Erilaiset persoonallisuuden tarpeet nähdään työntekijän sisäisenä epätaso-

painotilana, joka saa ihmisen toimimaan tietyllä tavalla ja saavuttaakseen sisäisen 

tasapainon hänen tulee ponnistella sen eteen. Työympäristön ominaisuudet tule-

vat työntekijän sisäisistä ominaisuuksista ja ulkopuolisista ominaisuuksista, joiden 

kautta määräytyy työmotivaatio. Työympäristö kattaa koko yrityksen ja välittömän 

työtilan, jossa työskennellään. Esimiehellä ja työtiimillä on suuri vaikutus työympä-

ristöön yksittäisen työntekijän työmotivaation ja työpanoksen määräytymisessä 

(Ruohotie et al. 2002, 19 – 20). 

 

 

 

Kuvio 2 Motivaatioprosessiin liittyvät tekijät (mukaillen Porter et al. 1974, 151) 

 

Lathamin ja kumppanien (2006) mukaan työmotivaatio lähtee joukosta energisiä 

voimia, jotka kumpuavat yksittäisen ihmisen sisältä. Motivaation psykologinen pro-

sessi on yksilön ja ympäristön seurauksena tulos molemminpuolisesta vuorovaiku-

tuksesta; tämä vaikuttaa ihmisen motivaatioon valintojen, saavutuksien ja pysy-

vyyden muodoissa. (Latham et al. 2006, 181.) Banduran (1977, 2001) toteaa, että 

työmotivaatio taas muodostuu henkilön omista tavoitteista, joita kohti hän pyrkii. 
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Toisena asiana hän mainitsee motivaation rakentuvan sellaisessa tilanteessa, jos-

sa henkilö pääsee tavoitteisiin, jolloin hän uskoo saavansa jotain. Kolmantena mo-

tivaation osiona henkilön tulee uskoa itseensä riittävästi, jotta voi saavuttaa kyvyk-

kyyden kautta tavoitteet.  

 

Tämän päivän työvoiman motivaation lähteitä ovat työntekijän tarpeiden huomioon 

ottaminen, yksilön persoonallisuuden piirteet, arvot, joilla henkilöstöä motivoidaan, 

työn luonteenpiirteet ja ominaisuudet, työssä vaikuttaminen ja tunne siihen, työ-

ympäristö sekä siellä käyttäytyminen. Henkilöstön motivaatio on sidottu erottamat-

tomasti organisaation johtoon. Tulevaisuus on kuitenkin epävarmaa ja epävakaata 

jatkuvan muutoksen kannalta globaalissa yhteiskunnassa, eikä täten voida enää 

seurata yhden yksittäisen johtajan varmistavaa motivaatiota. Johtajuutta ei katsota 

enää ainutlaatuisena ominaisuutena yhdellä yksittäisellä yksilöllä, vaan tulisi etsiä 

lähteitä dynaamisille johtajuuden prosesseille, joiden kautta ihmiset liittyvät toisiin-

sa. Tämä näkökulma johtajuudesta koostuu keräävistä toimista; organisaation 

työntekijöistä ja heidän tulisi asettaa puitteet, rakentaa sitoutuminen ja luoda linja-

ukset. (Latham et al. 2006, 186 – 190.) 

 

2.2 Esimiehen rooli motivoinnissa 

 

Esimies toimii roolimallina ja näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä alaisilleen ja 

hän on vastuussa yksilöistä koostuvan ryhmän työsuorituksesta (Dublin 2003, 2). 

Mintzbergin (1980) kuulun esimiesroolijaottelun (kuvio 3) mukaan työyhteisössä 

esimiehen rooli on käyttäytymisodotus, joka muodostuu esimiesaseman ja työteh-

tävien mukaan samalla luoden velvollisuuksia ja oikeuksia. Esimiehen rooliin kuu-

luu tilannekohtaisesti toimia työntekijöiden valmentajana, ohjaajana, kannustajana 

ja motivoijana. Esimiehen tehtävänä on luoda puitteet sille, että työnteko on suju-

vaa ja henkilöstön voimavarat saavat mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. Tällöin 

työntekijöiden motivaatio saa merkityksen ja he kokevat, että heidän tekemällään 

työllä on osaamisen kautta tarkoitus ja sitä arvostetaan. Esimiesrooli kolmijaon 

mukaisesti rooleja ei ole syytä erottaa tai katsoa irrallisina, koska niiden katsotaan 

muodostavan yhtenäisen kokonaisuuden. (Mintzberg 1980, 58 – 59.) 
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Kuvio 3 Esimiehen roolit (mukaillen Mintzberg 1980, 59) 

 

Esimiestyö muodostuu isosta kokonaisuudesta, johon sisältyy osa-alueita vastuus-

ta, velvollisuudesta ja osaamisesta. Esimies kantaa vastuun, että hänen yksikkön-

sä toiminta-alue toimii sille määritettyjen liiketoiminnallisien tehtävien ja tavoittei-

den mukaisesti. Esimiestyö sisältää ennen kaikkea henkilöstöjohtamista ja sen 

kautta esimiehen pääasialliseen toimenkuvaan kuuluu varmistaa, että työntekijät 

antavat organisaation käyttöön parhaan mahdollisen työpanoksen ja motivaatio 

saavuttaa organisaation tavoitteet. Oleellista esimiestyössä on, että osaa käyttää 

työntekijöiden ja organisaation resurssit oikealla tavalla, saaden näistä irti parhaan 

mahdollisen hyödyn, ottaen samalla huomioon kuitenkin työntekijöiden voimavarat 

sekä työhyvinvoinnin. (Kauhanen 2010, 6; Aaltio 2008, 44.) 

 

Ihmisten johtaminen on tunnetusti yksi haastavimmista osa-alueista esimiestyös-

sä. Se vaatii esimieheltä erityistä taitoa erilaisuuden, luonteenpiirteiden, käyttäy-

tymismallien ja tunteiden ymmärtämisen suhteen. Oleellista ihmisten johtamisessa 

on viestintätaito, jossa korostuu vuorovaikutuksen ja kommunikaation tärkeys, il-

man näitä edellytyksiä esimiehen on lähes mahdoton johtaa henkilöstöään. (Viitala 

2004, 297.) Burge et al. (2007, 606) toteavat, että ilman työntekijöiden luottamusta 

ja arvostusta esimies ei voi toimia johtajana alaisilleen. Organisaation liiketoiminta 

perustuu siellä toimiviin ihmisiin, menestyvän ja hyvinvoivan yrityksen takana toimii 

motivoitunut henkilöstö. Hyvän esimiestyön takana on kyky ymmärtää, että moti-

vaatio vaikuttaa työssä suoriutumiseen ja sitoutumiseen. (Aaltio 2008, 16 – 17.) 



21 
 

 

 

Tunneälykkäällä johtamisella on huomattava vaikutus työntekijöiden työtyytyväi-

syyteen ja motivaatioon. Sosiaalisesti taitava esimies johtaa jämäkästi, mutta hy-

vätahtoisesti tiettyä tavoitetta kohta, tunnistaen työntekijöiden arvot ja sisäiset mo-

tivaation lähteet. Esimiehen rooli motivoinnissa korostuu johtajan omasta itsetie-

toisuudesta ja kyvystä hallita sekä tunnistaa omia tunteita. Tunneäly tarkoittaa ih-

misen mahdollisuuksia oppia käytännön kykyjä, jotka perustuvat itsetuntemuk-

seen, itsehallintaan, motivoitumiseen, empatiaan ja ihmissuhteiden ylläpitoon. 

Tunnetaito opitaan tunneälyyn perustuvalla kyvyllä. Tämä kyky auttaa työntekijää 

tai esimiestä suoriutumaan työstään paremmin suorituksin. Jos ihminen ei ole ky-

keneväinen hoitamaan sosiaalisia suhteita ja kanssakäymistä, häneltä ei luonnistu 

johtaminen, muutosten hallinta tai toisien innostaminen. (Goleman 2012, 218 – 

219.) Myös Brandt et al. (2013, 46) korostavat johtajuuden persoonallisuuden 

tyyppiä, jossa esiin nousevat esimiehen kyvyt olla visioiva, osallistava, palkitseva, 

haastava sekä johtaa esimerkillä alaisiaan.  

 

Brandt kollegoineen (2013, 46) toteaa, että esimiestyö henkilöityy hyvin paljon ja 

persoonalla on iso merkitys ihmisten johtamisessa. Tunneälyllisesti lahjakas ja 

sosiaalisesti taitava esimies johtaa alaisiaan karisman kautta motivoimalla heitä 

parempiin ja hyviin työsuorituksiin. Tunneälyn osa-alueet ovat toisistaan riippumat-

tomia ja jokainen niistä vaikuttaa omalla tavallaan työsuoritukseen. Kaikki osa-

alueet ovat jossain määrin vuorovaikutuksessa keskenään. Henkilökohtaiset taidot 

itsetuntemus, itsehallinta ja motivaatio määrittävät kuinka hyvin itsensä kanssa 

tullaan toimeen. Sosiaaliset taidot kuten empatia ja sosiaaliset kyvyt määräävät 

taas kuinka hyvin tulemme toimeen toisten kanssa. Nämä tunneälyn taidot eivät 

ole synnynnäisiä, vaan näitä voi harjoitella ja opetella tullakseen tunneälykkääksi 

esimieheksi. Alla olevassa kuviossa on viisi tunneälyn komponenttia ja niiden suh-

teet 25 tunnetaitoon. (Goleman 2012, 40 – 41.) 
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Kuvio 4 Tunneälyn komponentit (mukaillen Goleman 2012, 41) 

 

2.3 Motivaatioteoriat 

 

Motivaatioteoriat jaetaan tarveteorioihin, joihin kuuluvat sisältöteoriat ja prosessi-

teoriat, jotka taas pitävät sisällään kognitiiviset teoriat. Teoriat kuvaavat motivaa-

tiota eri näkökulmista ja ne täydentävät toinen toisiaan. (Lämsä et al. 2005, 87 – 

90.) Työssäni perehdyn tarveteorioihin, jotka kuvaavat henkilön käyttäytymisen 

syitä. Tarveteoriat saavat aikaan käyttäytymisen ja ylläpitää sitä, tai ylläpitää syitä, 

jotka saavat käyttäytymisen loppumaan. Tarveteorioiden klassikkoteoksiksi ovat 

muodostuneet Abraham Maslow’n (1943) tarvehierarkia ja Frederick Herzbergin 

(1959) motivaatio- ja hygieniateoria, sekä näiden rinnalla tunnetuimpia sisältöteo-

Määritelmä Tunnusmerkit

Tietoisuus tunteista Omien tunteiden ja niiden vaikutusten tunnistaminen

Itsearviointi Käsitys omista rajoista ja vahvuuksista

Itseluottamus Varmuus omasta arvosta ja pätevyydestä

Itsekuri Kyky hallita negatiivisia tuntemuksia

Luotettavuus Rehellisyys ja ammattietiikan noudatus

Tunnollisuus Vastuun kantaminen

Joustavuus Muutoksiin sopeutuminen

Innovatiivisuus Avoin suhtautuminen uusiin ajatuksiin, näkökulmiin ja tietoihin

Kunnianhimo Halu kehittyä ja pyrkiä parempiin suorituksiin

Sitoutuminen Ryhmän päämäärän hyväksyminen

Aloitekyky Valmius tarttua tilaisuuteen

Optimismi Into pyrkiä kohti päämäärää ongelmista huolimatta

Muiden ymmärtäminen Toisten tunteiden ymmärtäminen ja niistä välittäminen

Muiden kehittäminen Kehitystarpeiden huomioiminen ja niiden edistäminen

Palvelualttius Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja täyttäminen

Moninaisuuden käyttö Tavoitteisiin pyrkimys erilaisien ihmisten avulla

Yhteisötuntuma Tietoisuus ryhmän tunnevirtauksista ja valtasuhteista

Vaikuttaminen Tehokkaiden suostuttelutapojen käyttö

Viestintä Avoin kuuntelu ja vakuuttavien viestien lähetys

Ristiriitojen hallinta Erimielisyyksien sovittelu

Johtajuus Ihmisten innostaminen ja ohjaaminen

Muutosvalmius Muutosten käynnistäminen ja niiden hallinta

Suhteiden solmiminen Hyödyllisten suhteiden luominen ja vaaliminen

Yhteistyö Työskentely muiden kanssa yhteisten päämäärien hyväksi

Tiimityötaidot Synergian luominen yhteisiä päämääriä tavoiteltaessa

Itsetuntemus

Itsehallinta

Motivaatio

Empatia

Sosiaaliset kyvyt
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rioina ovat David McClellandin (1961) suoritusmotivaatioteoria ja Douglas McGre-

gorin (1960) X- ja Y-teoria. (Luthans 2005, 240 – 256; Saif et al. 2012, 1384.) 

 

2.3.1 Maslow’n tarvehierarkia 

 

Viisiportaisen tarvehierarkian kehittänyt Maslow’n (1943) teoria perustuu oletuk-

seen, että tarpeet ja motiivit ovat järjestäytyneet hierarkkisesti alla näkyvän kuvion 

5 mukaisesti. Alempien tasojen tarpeiden tulisi olla jollain tavoin tyydytettyjä ennen 

kuin työntekijää voidaan motivoida hierarkiassa ylemmän tason motiivilla. (Maslow 

1943, 386 – 388). Mallin mukaan työ on järjestettävä vastaamaan työntekijöiden 

tarpeita vastaavia kannusteita ja tarvehierarkioita. Ihmisen motivaatiota ymmärre-

tään parhaiten tarvehierarkian tasojen kautta, jotka alimmasta tasosta alkaen ovat; 

fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, yhteenkuuluvuuden tarpeet, arvostuk-

sen tarpeet ja korkeimpana itsensä toteuttamisen tarpeet. Maslow nimitti tarve-

hierarkian kolmea ensimmäistä tasoa puutemotiiveiksi ja kahta ylintä tasoa hän 

kutsui kasvutarpeiksi. (Maslow 1943, 372 – 383.) 

 

 

 

Kuvio 5 Maslowin tarvehierarkia (mukaillen Maslow 1943, 374) 
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Työmotivaation puolesta tarvehierarkian teoria on merkittävä tutkijoiden kannalta, 

ottaen huomioon sen varhaisuuden sisältöteorioista ja tuoden kokonaan uuden 

näkökulman motivaation tarkasteluun. Maslown tarvehierarkia mukaan työntekijöil-

le tulee tarjota heidän tarvehierarkioitaan ja tarpeitaan vastaavia kannusteita. 

Työntekijää, joka on saavuttanut merkittävän yhteiskunnallisen aseman ja on hyvin 

menestynyt, tulisi motivoida hierarkian korkeimman tason tarpeiden tyydytyksellä. 

Maslown tarvehierarkiaa on usein kritisoitu sen teoriaa tukevien tutkimuksien vä-

häisyyden vuoksi. Vuosien saatossa useat tutkijat ovat ehdottaneet tarvehierarkia 

tasojen vähentämistä, perustuen muun muassa tutkimuksiin, joissa voidaan todis-

taa, ettei hierarkia toimi niin kuin Maslow oli tutkimuksensa teorian kuvannut. 

(Lawler et al. 1975, 39 – 45.) 

 

2.3.2 Herzbergin kaksifaktoriteoria 

 

Toinen laajasti siteerattu klassikko varhaisissa motivaatioteorioissa on Herzbergin 

kaksifaktoriteoria, joka tunnetaan myös nimellä motivaatio-hygieniateoria. Tämän 

teorian mukaan työn ulkoiset tekijät ovat hygieniatekijöitä, joihin lukeutuvat esi-

merkiksi rahallinen palkka, työsuhde-edut, organisaation toiminta- ja henkilöstöpo-

litiikka, työolosuhteet, asema, turvallisuus ja työehdot. Työtyytyväisyys ja kohonnut 

motivaatio ovat Herzbergin mukaan sisäisiä motivaatiotekijöitä. Näiden nähdään 

antavan työntekijälle itsenäisyyttä ja vastuuta työtehtävissä, joka rikastuttaa työtä 

sisällöllisesti. Motivaatiotekijät tarjoavat työntekijälle mahdollisuuden henkilökoh-

taiseen kehittymiseen ja kasvuun sekä antavat hyvin tehdystä työstä tunnustusta. 

(Herzberg 1968, 56 – 59.) 

 

Teoria pohjautuu näkemykseen, jossa työntekijöillä on kahdenlaisia tarpeita, jotka 

tuovat työtyytyväisyyttä ja työtyytymättömyyttä. Nämä tarpeet perustuvat oletta-

mukseen, jossa työtyytymättömyyttä kuvastaa tilanne, että ihmisellä on biologinen 

tarve eläimelliseen luonteeseen perustuen välttää esimerkiksi nälkää tai kipua. 

Työtyytyväisyyden puolta kuvastaa taas tilanne jossa tarpeet ovat ihmiselle inhi-

millisiä ja luontaiselta osaltaan ominaisia, kuten tarve saada aikaiseksi jotain mer-
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kityksellistä ja tarve kasvaa henkisellä tasolla. Tätä motivaatio-hygieniateorian ko-

konaisuutta kuvaa alla näkyvä kuvio. (Herzberg 1968, 56 – 58.) 

 

 

 

Kuvio 6 Herzbergin kaksifaktoriteoria (mukaillen Herzberg 1968, 58) 

 

2.3.3 McClellandin suoritusarvoteoria 

 

McClellandin (1967) teoria perustuu siihen, kuinka yksilölliset tarpeet ja ympäristö-

tekijät yhdistyvät toisiinsa muodostaen yksilön kolme perusmotiivia: 

 

1. suoritus- ja saavutustarve 

2. valtatarve 

3. liittymistarve 

 

Korkea suoritusmotivaatio tarkoittaa työntekijän tarvetta ylittää itsensä ja halua 

menestyä. Henkilökohtainen vastuu, haasteellinen ja monimutkainen työn sisältö 

motivoi yksilöä. Työn suorittaminen ja saavutustarve ovat niin tärkeitä motivaation 

tekijöitä, ettei taloudellisilla palkkioilla ole juurikaan merkitystä. Korkean suoritus-

tarpeen omaava ihminen hakeutuu haastaviin työtehtäviin ja pysyy siinä yhtäjak-
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soisesti pitkään ja hän on erityisen kiinnostunut miten hyvin hän työstänsä suoriu-

tuu. (Viitala 2004, 152 – 155.) 

 

Vallantarve voi koostua sosiaalisesta tai henkilökohtaisesta vallantarpeesta. Tarve 

vallan käyttöön on McClellandin mukaan yleistä etenkin isojen organisaatioiden 

johtajien korkeissa asemissa ja valtamotivoitunut johtaja keskittyy henkilökohtai-

sesti ylläpitämään valtaa tai pyrkii vaikuttamaan toisiin ihmisiin.  Valtamotivoitunut 

johtaja on kilpailuhenkinen etenkin tilanteissa, jossa hän on itse hallitseva osapuo-

li. Sosiaalisen vallantarpeen pyrkimyksenä on aikaansaada hyvää toiselle ihmisel-

le tietynlaisen toiminnan kautta. Esimerkkinä organisaation toimintaosaston toi-

minnan parantaminen tai hyödyn tavoitteleminen osaston työntekijöille perustuen 

näkemykseen, että ihminen haluaa miellyttää toista ja olla pidetty. (Viitala 2004, 

152 – 155.) 

 

Liittymistarpeeseen perustuen ihminen yleisesti pitää vuorovaikutuksesta toisten 

ihmisten kanssa; jotkut pitävät enemmän ja jotkut taas vähän vähemmän. Hyvät 

henkilösuhteet ovat työyhteisössä oleellisessa roolissa ja niiden ylläpitäminen vaa-

tii työtä. Yhteistyö, yhteisöllisyys ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat elintärkeitä ja 

ihmiset luontaisesti hakeutuvat toistensa seuraan. Näitä kolmea motivaatioperus-

tetta on jokaisella yksilöllä vaihteleva määrä. McClellandin toteaa, että yksi näistä 

perusmotiiveista on kuitenkin kullekin henkilölle luonteenomaisin. (Viitala 2004, 

152 – 155.) 

 

2.3.4 McGregorin X- ja Y-teoria 

 

McGregorin vuoden 1960 julkaistussa teoriassa kuvataan kahden ihmisten johta-

jan äärityyppiä ja oleellista on näiden kahden eri johtamistavan erottaminen toisis-

taan. Artikkelissa teoria X edustaa perinteisen näkemyksen, jossa työntekijän kat-

sotaan olevan laiska, vastuuta karttava, ahne, kunnianhimoton ja täysin kykene-

mätön omatoimiseen työskentelyyn. Tällä perusteella johtaja katsoo, että työnteki-

jää pitää kontrolloida, valvoa, määräillä ja jopa uhkailla rangaistuksilla. Tämän ne-
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gatiivisen teorian tausta perustuu ajatukseen, että keskinkertainen työtekijä vihaa 

työtä ja se on hänelle kirous. (McGregor 2003, 7 – 8.) 

 

Teoriassa Y, johon McGregor uskoi itsekin, on taustalla positiivisuus, jonka kautta 

työ on täysin luonnollinen asia ihmiselle ja se tuottaa työnsä tekijälle mielihyvää 

jopa niin paljon, että työn voisi sanoa olevan siunaus. Teoriassa Y työnteko on niin 

mielekästä, että sitä voisi jopa verrata lasten leikkimiseen leikkikentällä. Positiivi-

sen näkemyksen mukaan työntekijöillä on halu oppia uusia asioita ja kehittyä 

omassa työssään. Johtaja luo tähän mahdollisuudet, rohkaisee ja ohjaa kohti or-

ganisaation asettamia tavoitteita. Maksimaalinen työmotivaatio saavutetaan työyh-

teisön hyvillä ihmissuhteilla ja osallistamalla työntekijöitä päätöksentekoon sekä 

antamalla työntekijöille vastuuta ja haasteellisia työtehtäviä. Artikkelin mukaan joh-

tajien toimintatavat ovat täysin riippuvaisia siitä, minkälainen käsitys heillä ihmisis-

tä oikein on. (McGregor 2003, 11 – 12.) 

 

2.4 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

 

Palatakseni kappaleeseen 2.1, missä käsiteltiin motiivin käsitettä, on oleellista 

ymmärtää sisäisen ja ulkoisen motivaation perusta; motiivista puhutaan tarpeiden, 

halujen tai houkuttimien yhteydessä. Yksilön käyttäytymisen suuntaa ylläpitää mo-

tiivi, joka on tiedostettu tai tiedostamaton. Ihmisen toimintoja ohjaa motiivi, jonka 

kautta saavutetaan tietty tavoite ja motiivin aikaansaama tila on motivaatio. (Ruo-

hotie et al. 2002, 13; Viitala 2013, 16.) 

 

Palkkioilla ja kannusteilla on iso merkitys, kun mietitään, miten motivoidusti työn-

teolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kannuste ennakoi palkkiota ja innostaa toi-

mintaa, palkkio puolestaan vahvistaa sitä. Kannusteet palkitsevat sisäisesti tai ul-

koisesti, aivan kuten vastaavasti sisäinen ja ulkoinen motivaatio, jotka poikkeavat 

toisistaan käyttäytymistä innostavien sekä suuntaa antavien motiivien puolesta. 

(Kanungo et al. 1987, 751.) Ruohotie et al. (2002, 49) toteavat sisäisien palkkioi-

den kuten itsenäisen, haasteellisen ja mielenkiintoisen työtehtävän motivoivan 

työsuorituksiin, jotka määräävät yksilön työtyytyväisyyttä sekä työhalukkuutta. 
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Seuraavassa kuviossa kuvataan sisäisien ja ulkoisien palkkioiden tunnusomaisia 

piirteitä eri tutkijoiden näkemyksen valossa. 

 

 

 

Kuvio 7 Näkemyksiä sisäisistä ja ulkoisista palkkioista (mukaillen Ruohotie 1998, 

38) 

 

Duffy et al. (2009, 32) puolestaan puhuvat sitoutumisen mahdollistavan ulkoiset ja 

sisäiset motivaatiotekijät, jotka tuovat yksilöllisesti päivittäiseen työn tekemiseen 

yksilön kohdalla kehittymisen paloa. Tasapaino sisäisten ja ulkoisten motivaatiote-

kijöiden kesken on oleellinen; taitava henkilöstön johtaja löytää jokaisesta yksilöstä 

nämä motivoivat osa-alueet. Nämä tekijät voivat liittyä esimerkiksi työyhteisöön, 

työntekijän elämäntilanteeseen, urakehitykseen, palkkaukseen tai muihin organi-

saatiossa käytettäviin motivointikeinoihin. Työntekijän kehittämistä vahvistava ja 

lujittava elementti on vapaaehtoisuus kehittämisprojekteihin osallistumisessa, sillä 

pakottaminen ei ole oikea lähtökohta työntekijän oppimiselle (Yoong Ng et al. 

2005, 502). 

 

 

Tutkija Sisäiset palkkiot Ulkoiset palkkiot

Saleh & Grygier (1969) Liittyvät työn sisältöön 

(esimerkiksi monipuolisuus, 

vaihtelevuus, haasteellisuus, 

mielekkyys, itsenäisyys, 

onnistumisen kokemukset)

Ovat johdettavissa 

työympäristöstä (esimerkiksi 

rahapalkka, ulkopuolinen tuki ja 

kannustus, tunnustus, 

osallistumismahdollisuudet)

Deci (1975) Ovat työntekijän itsensä 

välittämiä

Ovat organisaation tai esimiehen 

välittämiä

Slocum (1971) Tyydyttävät ylimmän 

hierarkia-asteen tarpeita 

(esimerkiksi pätemisen 

tarve, itsensä toteuttamisen 

tarve, kehittämisen tarve)

Tyydyttävät alemman hierarkia-

asteen tarpeita (esimerkiksi 

yhteenkuuluvuuden tarve, 

turvallisuuden tarve, ravinnon tai 

unen tarve)

Wernimont (1972) Ovat subjektiivisia ja 

esiintyvät tunteiden 

muodossa (esimerkiksi 

tyytyväisyys tai työn ilo)

Ovat objektiivisia ja esiintyvät 

esineiden tai tapahtumien 

muodossa (esimerkiksi raha tai 

kannustava tilanne)
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Ulkoinen motivaatio on riippuvainen aina ympäristöstä, koska palkkiot päättävät 

joku muu kuin henkilö itse. Maslown (1943, 386 – 388) tarvehierarkian mukaan 

ulkoiset palkkiot tyydyttävät alempien asteiden tarpeita esimerkiksi turvallisuuden 

tarvetta tai yhteenkuuluvuuden tarvetta. Herzbergin (1968, 56 – 58) kaksifaktori-

teorian mukaan ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat rahapalkka, status eli asema, työ-

yhteisön henki ja ihmissuhteet, työssäolosuhteet, työpaikan pysyvyys sekä työtur-

vallisuus. Ulkoisten palkkioiden tarve saattaa syntyä usein ja ne ovat kestoltaan 

lyhytaikaisia, kun taas sisäiset palkkiot ovat pitkän aikavälin sijoituksia ja niistä 

tulee usein pysyvä motivaation lähde (Maslow 1943, 372 – 383). 

 

Sisäisiä motivaatiotekijöitä ei ole aivan yhtä helppo sanallisesti määritellä, mutta 

tästä huolimatta sisäisen motivaation käsite löytyy useistakin motivaatioteorioista. 

Porter (1974, 151) kollegoineen mainitsee työntekijän työmotivaation syntyvän 

persoonallisuuden kautta, jossa yksilöllä on itsensä toteuttamisen tarve. Maslown 

(1943, 374) tarvehierarkian ylin tasohan on itsensä toteuttamisen tarpeet mukaan 

lukien luovuus ja omat kyvyt, joka kuvaa ihmisen tarvetta kehittyä ja kasvaa. Itsen-

sä toteuttamisen tarpeena voidaan nähdä olevan Herzbergin (1968, 56 – 58) moti-

vaatio-hygieniateorian työtyytyväisyyden motivaatiotekijä, jossa tarve on saada 

yksilönä aikaan jotain merkityksellistä ja yksilöllä on tarve kasvaa työssä. Teorias-

saan Y McGregor (1960, 11–12) tuo positiivisen näkemyksen, jonka mukaisesti 

työntekijällä on halu oppia uusia asioita ja kehittyä omassa työssään. Tämän voi-

daan kyseisen teorian perustella katsoa olevan sisäistä motivaatiota parhaimmil-

laan. Edellä mainittuihin argumentteihin perustuen sisäiset motivaatiolähteet ovat 

pitkäkestoisia ja tehokkaita palkkioita.  

 

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio täydentävät toisiaan, eikä niitä voi siis täysin pitää 

erillisinä niiden erilaisista sisällöistä huolimatta (Ruohotie 1998, 38). Herzbergin 

kaksifaktoriteorian ilmestymisestä asti sisäiset ja ulkoiset kannusteet ovat olleet 

kiistanalaisia ja keskustelu näiden ympärillä tuntuu aina vain jatkuvan. On kiinnitet-

tävä erityistä huomiota siihen, että Herzbergin motivaatio-hygieniateoriaan viita-

taan miltei jokaisessa motivaatiota käsittelevässä tutkimuksessa; siltikään raha-

palkan lisäksi ulkoisiin motivointikeinoihin otetaan harvakseltaan edes kantaa. Re-

levantit ulkoiset motivaatiotekijät ovat siis jääneet vailla vertaansa täysin akatee-
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misessa keskustelussa rahapalkan hallittaessa keskustelua. (Kauhanen 2010, 112 

– 113; Maslow 1943, 374; Spitzer 1996, 46.) 

 

2.5 Palkitseminen motivoinnin keinona 

 

Mikulić et al. (2013, 55) näkevät, että palkitseminen mielletään hyvin usein perin-

teiden mukaisesti rahalliseksi. Tänä päivänä palkitseminen on yhä enemmän ylei-

sesti tunnettu motivointikeino. Heidän mukaan työmotivaation laaja ja monimutkai-

nen kokonaisuus nähdään yhtenä palkitsemisen osana. Boweyn et al. (2000, 84) 

mukaan organisaation tulee ymmärtää työntekijöidensä motivaatioon vaikuttavia 

tekijöitä luodakseen ja käyttääkseen määrittelemiään tavoitteita kohti. Asiasta on 

maininnut myös Kressler (2003, 3), joka toteaa, että organisaation tulee ymmärtää 

työntekijöiden motivaatioihin vaikuttavia tekijöitä, jotta yritys voi luoda ja käyttää 

hyvin toimivia palkitsemistapoja. Hän katsoo myös, että työntekijän motivaatio on 

yhtä tärkeä kuin työntekijän pätevyys. Kuten Kelliher kollegoineen (2010, 99) ker-

tovat, on palkitseminen sosiaalinen vaihtosuhde motivaatioon, jossa hyötyvät mo-

lemmat osapuolet – työnantaja ja työntekijä vaihtavat palveluksen ja hyödyn välil-

lään. 

 

2.6 Yhteenveto motivaatioon vaikuttavista tekijöistä 

 

Sisältöteoriat Maslowin tarvehierarkia, Herzbergin kaksifaktori-malli, McGregorin 

X- ja Y-malli ja McClellandin opitut tarpeet selittävät kattavasti mikä motivoi työn-

tekoon. Nämä teoriat linkittyvät vahvasti sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon, min-

kä kautta palkkiot sekä kannusteet syntyvät. Maslowin tarvehierarkia tuo motivaa-

tioteoriassa esiin työntekijän luovuuden ja henkilökohtaiset kyvyt, jotka kuvaavat 

yksilön tarvetta kehittyä ja kasvaa. Herzbergin kertoo työtyytyväisyyden motivaa-

tiotekijän olevan yksilön tarve saada aikaan jotain merkityksellistä ja kasvaa, kun 

taas McGregorin mukaan työntekijällä on halu oppia uusia asioita ja kehittyä 

omassa työssään. 
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Merkittävin motivaatioon vaikuttava tekijä aineettomilla palkitsemiskeinoilla on 

Herzbergin kaksifaktoriteoria-malli, jonka kautta työtyytyväisyyttä olevat kannuste-

tekijät ovat: vastuu, etenemismahdollisuudet, tunnustus ja arvostus, työn mielen-

kiinto ja sisältö sekä kehittymis- ja vaikutusmahdollisuudet työssä. Aineettomia 

palkitsemiskeinoja nousi runsaasti esiin motivaatiomalleissa ja niissä korostui eri-

tyisesti autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden tarpeet. Nämä voidaan 

suoraan heijastaa motivaatiotekijöihin, joissa kulminoituu vaikutus- ja kehittymis-

mahdollisuudet sekä johtaminen. Yhdyn Takalan (1994, 131) näkemykseen, jossa 

hän toteaa Herzbergin motivaatio-hygieniateorian olevan erinomainen väline orga-

nisaation liiketoiminnalle maksimaalisen tehokkuuden hyödyn saamiseksi inhimilli-

sissä voimavaroissa. 
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3 PALKITSEMINEN 

Toinen työni pääkäsite käsittelee palkitsemista ja sen käytänteitä sekä järjestel-

miä. Tässä luvussa luodaan katsaus palkitsemisen muotoihin eli aineelliseen ja 

aineettomaan palkitsemiseen. Lopuksi yhteenvetona pohditaan yhteyttä palkitse-

misen vaikutuksen kautta motivaatioon ja toimivuuteen. 

 

Kauhasen (2010, 109) mukaan palkitseminen käsittää taloudellisen näkökulman ja 

aineettomat tekijät kuten sosiaalisen palkitsemisen sekä urapalkkiot. Työntekijän 

työn sisällön ja siitä suoriutumisen tulisi vaikuttaa palkkaukseen. Palkitseminen on 

johtamisväline, jonka kautta kannustetaan henkilöstöä ja tuetaan organisaation 

menestystekijöitä. Organisaation määrittämien tavoitteiden ja arvojen kautta kan-

nustetaan henkilöstöä toimimaan näiden puitteiden valossa. Palkitseminen voi-

daan nähdä panostuksena tulevaisuuteen organisaation tuloksen ja kilpailukyvyn 

saavuttamiseksi.  

 

3.1 Palkitsemiskäytänteet ja – järjestelmät 

 

Organisaatio määrittelee pitkälti itsenäisesti omat palkitsemiskeinonsa ja ottaa ne 

käyttöön asettamillaan tavoilla. Lainsäädäntö tuo mukaan kuitenkin omat pakotta-

vat reunaehdot myös palkitsemisen suhteen. Työehtosopimukset sekä työ- ja ve-

rolainsäädännöt ovat hallitsevimmat edellytykset näille palkitsemisen rajoitteille. 

Huomioon tulee ottaa myös organisaation vakiintuneet käytännöt ja kulttuuri, hen-

kilöstörakenne, yleinen työmarkkinatilanne sekä henkilöstöä motivoivat ja käyttäy-

tymistä ohjaavat tekijät. (Viitala 2013, 142.) 

 

Shieldsin (2007, 34 – 35) mukaan palkitseminen organisaation näkökulmasta tar-

koittaa päämäärien tavoittamista ja nämä koostuvat kolmesta avaintekijästä. Pal-

kitseminen on houkutusväline, jonka avulla organisaatio pyrkii samaan oikeisiin 

työntehtäviin juuri oikeanlaisia työntekijöitä. Toiseksi tärkein asia on pitää olemas-

sa olevat työntekijät organisaation palveluksessa oikeanlaisen palkitsemisen avul-

la. Kolmas ja tärkein palkitsemisen keino on motivaatio, jonka avulla pyritään saa-
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vuttamaan työntekijöille maksimaalinen motivaatio palkitsemisen kautta, jotta hen-

kilöstö antaa kaiken mahdollisen voimavaransa organisaation käyttöön. 

 

Chen et al. (2006, 69) painottavat palkitsemisjärjestelmän yhteyttä organisaation 

strategiaan ja suunnitelmiin varsinkin muutostilanteissa. Tällöin se tukee suunni-

telmia ja toteutuksia palkitsemisstrategissa, joka edesauttaa johtoa sekä organi-

saation tulevaisuutta. Myös Lawler (2003) näkee toimintaympäristön muutokset 

samassa linjassa liiketoimintastrategian ja palkitsemisjärjestelmän kanssa; organi-

saation toimintastrategia tukee palkitsemisjärjestelmää. Tämä edesauttaa organi-

saatiota mukautumaan muutoksiin helpommin kuin tavoitteissa tai toimintasuunni-

telmissa tapahtuu muutoksia. (2003, 183.) 

 

Trophen et al. (2000, 143) näkevät palkitsemisen koostuvan aineellisesta pää-

omasta, joihin lukeutuvat peruspalkka, bonukset, tehtäväkohtainen palkanosa, 

pätevyyden ja suorituksen arviointiin liittyvä palkanosa ja eläke- sekä muut talou-

delliset edut. Aineettomaksi pääomaksi Trophen ja kumppanit luettelevat muun 

muassa asiat kuten urakehitysmahdollisuudet, status, vastuu, saavutukset ja tun-

nustukset. Palkitsemista voidaan myös luokitella kuten Kaplan kollegoineen (1998, 

674) tekevät. Heidän mukaan sisäinen palkitseminen ei ole konkreettista vaan 

asia, joka esimerkiksi kehittyy yksilössä itsessään. Sisäinen palkitsemisen on 

muun muassa tyytyväisyys hyvin tehtyyn työsuoritukseen tai positiivinen tuntemus. 

Ulkoisena palkkiona kirjoittajat taas näkevät konkreettiset asiat, jotka tulevat työn-

tekijälle ulkopuolelta, esimerkiksi tunnustus, arvostus, rahalliset palkkiot tai tavara-

lahjat. (Kaplan et al. 1998, 674.) 

 

Armstrong et al. (2004, 11, 14 – 16) mukaan aineettoman palkitsemisen keskeinen 

osa on hyvä henkilöstöjohtaminen. Palkitsemista ohjaavat organisaation linjaamat 

liiketoiminnan strategian tarpeet, joiden kautta syntyy henkilöstöstrategian palkit-

semisjärjestelmä. Strateginen palkitsemisen tavoite on kehittää aktiivisesti organi-

saation palkitsemisen kokonaisuuksia ja palkitsemisjärjestelmien toimivuutta ase-

tettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja organisaation arvojen mukaisen toiminnan 

edistämiseksi. Liiketoiminta- ja palkitsemisstrategian välillä on oltava vahva side, 

koska palkitsemisstrategialla pyritään parantamaan liiketoimintastrategian menes-



34 
 

 

tymistä. (Armstrong et al. 2004, 38.) De Vos et al. (2009, 4 – 5) mukaan työnteki-

jöitä arvostamalla organisaatio saa käyttöönsä avaimet sitouttamiskäytäntöjen 

menestykselle. Samaa toteaa Maslow (1954, 386 – 388). Hänen mukaansa työn-

tekijän kokiessaan saavansa arvostusta työnsä kautta, hän motivoituu ja antaa 

organisaation käyttöön parhaansa. Rahapalkan rinnalle on tarjottava muita aineet-

toman palkitsemisen kannustimia ja korvauksia, joiden kautta arvostuksen ja sitou-

tumisen tunne työntekijässä lisääntyy.  

 

3.2 Perusteet palkitsemiselle 

 

Organisaation henkilöstöpolitiikka määrittelee perusteet palkitsemiselle ja sen 

nähdään olevan olennainen osa strategiaa; palkitsemisen nähdään tukevan stra-

tegisia tavoitteita. Palkkaus vahvistaa ja pitkälti myös määrittelee organisaation 

rakennetta. Palkan tarkoitus on motivoinnin lisäksi houkutella organisaation palve-

lukseen potentiaalisia uusia työntekijöitä. Sen tarkoitus on myös pitää hyvät työn-

tekijät palveluksessa mahdollisimman pitkään. Palkitsemisen tarkoitus on tuottaa 

organisaatiolle kilpailuetua ja lisätä tuottavuutta. (Schuler et al. 1996, 418.) 

 

3.3 Aineeton palkitseminen 

Aineeton palkitseminen on kaikkea muuta kuin raha ja se nähdään oleellisena 

osana henkilöstön hyvinvointia. Aineettomasta palkitsemisesta harvoin kuitenkaan 

puhutaan työpaikalla, eikä sitä ole juurikaan dokumentoitu virallisesti mihinkään ja 

oleellista on, että sitä ei mielletä ylipäätään palkitsemiskeinoksi. Aineeton palkit-

seminen on kuitenkin isossa määrin oleellinen osa organisaation palkitsemista. 

Tämä ilmainen palkitsemisen keino vaatii vain sen tärkeyden ymmärtämisen ja 

viitseliäisyyden käyttöönottamiseksi. Aineettomilla palkitsemistavoilla voidaan 

oleellisesti vaikuttaa työntekijän motivaatioon, hyvinvointiin, sitoutumiseen ja uu-

den työvoiman houkutteluun. (Hakonen et al. 2015, 35 – 36.) 

 

Moision ja kumppanien (2005, 195) mukaan aineettomia palkitsemiskeinoja ovat 

esimerkiksi työntekijän mahdollisuudet oppimiseen ja koulutukseen, mahdollisuus 
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vaikuttaa ja osallistua, palaute ja työnteon sisältöön liittyvät järjestelyt sekä kehit-

tymismahdollisuudet ja urapolut. Samaa toteavat Hakonen et al. (2015). Heidän 

mukaansa aineettomat palkitsemistavat koostuvat työn sisällöstä sekä mahdolli-

suuksista kehittyä, osallistua ja vaikuttaa työssä. Työnantajan ja työntekijän väli-

nen dialogi koostuu arvostuksesta sekä palautteesta, joka on osa aineetonta pal-

kitsemista. Työympäristö koostuu muun muassa fyysisestä työpaikan sijainnista ja 

siihen voidaan yhdistää aineeton palkitseminen etätyömahdollisuuden antamise-

na, viihtyisällä työympäristöllä, oman yksilöllisen työajan määrittelyllä ja osa-

aikatyön mahdollistamisella. (Hakonen et al. 2015, 36 – 37.) 

 

Aineeton palkitseminen on laaja ja monipuolinen kokonaisuus, joten on lähes 

mahdotonta nimetä kaikki mitä se sisältää. Esimiehen rooli henkilöjohtamisessa 

korostuu suuresti aineettomassa palkitsemisessa ja lähiesimiehellä on merkittävä 

vaikutus työntekijän motivaatioon. Yleisiä keinoja aineettomaan palkitsemiseen 

ovat: 1) työtehtävien haasteellisuus ja kiinnostavuus, 2) työntekijän työroolin itse-

näisyys, 3) työn määrä ja laatu, 4) kehittämismahdollisuudet, 5) palautteen saami-

nen ja antaminen, 6) yrityskulttuuri, 7) työn ja vapaa-ajan tasapaino, 8) työajan 

jousto ja järjestelyt, 9) työsuhteen pysyvyys, 10) työympäristö, 11) rohkaisu ja 

huomioiminen, 12) nimitykset ja uralla eteneminen sekä 13) osallistumisen mah-

dollisuus. (Hakonen et al. 2014, 36, 89; Viitala 2004, 162 – 163.) Näitä samaisia 

aineettomia palkitsemisentapoja tuli esiin motivaatioteorioissa. 

 

Kauhanen (2010) määrittelee teoksessaan organisaation kokonaispalkitsemisen 

jakautuvan aineettomaan ja aineellisen palkitsemiseen (rahalliset palkkiot). Sosi-

aalisiin palkkioihin eli aineettomiin palkitsemismuotoihin Kauhanen mukaan lukee 

tunnustukset, nimitykset, osallistumisen, palautteen, työolot, työajan järjestelyt, 

työsuhteen pysyvyyden sekä koulutus- ja kehittymismahdollisuudet. Aineeton pal-

kitseminen koostuu sosiaalisista palkkioista ja urapalkkioista. Sosiaaliset palkkiot 

tyydyttävät työntekijän tarvetta saada arvostusta ja kuulua jäsenenä ryhmään, kun 

taas urapalkkiot koostuvat itsensä kehittämisestä, uralla etenemisestä ja oman 

työn sisällöstä. Sosiaalinen palkkio liittyy aineettomaan palkitsemistapoihin status-

symbolin kautta, palautteen ja tunnustuksen saamisen muodossa, yhteisöllisyyden 

tuntemisen ja työyhteisön jäsenenä toimimisen kautta. Urapalkkiot liittyvät itse työ-
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hön ja sen sisältöön, työntekijän kehittämiseen ja urapolkuihin. (Kauhanen 2010, 

135 – 139.) Tämän alla olevan kuvion mukaisesti Kauhasen palkitsemisen kentän 

näen osakseen toimivan työssäni jonkin asteisena kattokäsitteenä palkitsemisen 

kokonaiskentässä. 

 

 

 

Kuvio 8 Kokonaispalkitsemisen kenttä (mukaillen Kauhanen 2010, 116) 

 

3.3.1 Sosiaaliset palkkiot 

 

Kauhasen mukaan (2010, 116) aineeton palkitseminen nähdään sosiaalisena 

palkkiona, jonka kautta saadaan nimitys, tunnustus ja kiitos. Oleellisena osana 

siihen kuuluu myös urapalkkiot, joiden kautta ylennykset, kasvu ja kehittyminen 

tapahtuvat. Viitala (2013, 162 – 164) näkee aineettoman palkitsemisen motivointi-

keinoja olevan työtehtävien haasteellisuus, työtehtävien kiinnostavuus, oman työ-

roolin itsenäisyys, työn määrä ja laatu, kehittämismahdollisuudet, palaute, organi-
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saatiokulttuuri, työn ja vapaa-ajan tasapaino, joustavat työaikajärjestelyt (työaika, 

työvälineet, etätyö), työsuhteen pysyvyys, työympäristö, rohkaiseminen, huomioin-

ti, nimitykset ja osallistumisen mahdollisuus. Viitala mukaan edellä mainitut aineet-

tomat palkitsemiskeinot ovat myös sosiaalista palkitsemista. 

 

3.3.2 Urapalkkiot 

 

Kauhanen (2010) lukee urapalkkioihin kuuluvaksi työuran, jonka hän kertoo jakau-

tuvan neljään osa-alueeseen: työhön itsessään, itsensä kehittämiseen, kasvupol-

kuihin ja etenemismahdollisuuksiin sekä mahdollisuuteen saada lisää ansiotuloja. 

Työ itsessään on palkkio, koska kukaan ei voi olla varma, onko seuraavana päivä-

nä vielä työpaikka vai ei. Työn jatkuvuus on epävarmaa tämän päivän työelämäs-

sä. Työelämän vaatimuksien ja koulutustason kasvaessa työntekijältä odotetaan 

itsensä kehittämistä myös työajan ulkopuolella; motivaation itsensä kehittämiseen 

oletetaan lähtevän työntekijältä itseltään vaikkakin työantaja kustantaa taloudelli-

sen osuuden koulutuksesta tai kurssista. Uralla etenemisen mahdollisuus on usein 

työntekijän omissa käsissä. Omalla tekemisellään ja halullaan hän näyttää kyke-

nevänsä olemaan mahdollisuus; kasvu- ja urapolut ovat siis pitkälti henkilöriippu-

vaisia. Kun työuralla edetään ja saadaan lisää vastuuta vaativimpien työtehtävien 

kautta, mahdollistaa se taloudellisten tulojen kasvamisen. (Kauhanen 2010, 135 – 

136.) 

 

Yhä enemmissä määrin digitalisaation ja globalisoitumisen myötä tietotyö lisääntyy 

ja asiantuntijatyön osuus kasvaa organisaatioissa. Amabile et al. (1996, 1154 – 

1156) ovat tutkimuksessaan havainneet, että asiantuntijan työssä korostuu yksilön 

luovuus ja innovatiivisuus, jotka ovat vahvasti yhteydessä sisäiseen motivaatioon, 

joiden nähdään johtavan sisäisiin palkkioihin. Näiden keskeisien roolien ominais-

piirteinä nähdään olevan haastavat ja mielenkiintoiset työtehtävät, valinnanvapaus 

työn toteuttamisen tavoissa, hyvä kommunikaatio työyhteisössä, esimiehen arvos-

tus ja tunnustus, harkitut resurssit ja turvallisuuden tunne työn pysyvyyden kannal-

ta.  
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Työympäristön tulee tukea työntekijän luovuutta organisatorisella kannustuksella, 

yksittäisen esimiehen innostuksella, työyhteisön tuella, oikeilla resursseilla, haas-

tavalla työtehtävällä ja autonomialla. Organisaation avoin kulttuuri mahdollistaa 

uudenlaisten innovatiivisten luovien ratkaisumallien soveltamista työhön. Esimie-

hen kannustus ja innostus tarjoaa toimintamalleja työn imuun. Työyhteisön ajatuk-

set ja ideat jaetaan kattavasti, jonka ansiosta syntyy uutta monipuolista osaamista 

organisaatioon. Työyhteisössä vallitsee luottamus ja yhteinen tukiverkosto ovat 

saatavilla sitä tarvittaessa. Työnteko edellyttää resursseja työssäolosuhteiden 

puolesta. Näihin kuuluvat muun muassa riittävä viestintä ja turvattu työsuhde. Työ-

tehtävä itsessään on monipuolinen, haastava ja mielenkiintoinen. Työn tekeminen 

sisältää vapautta riippumatta työnteon ajasta tai paikasta. (Amabile at al. 1996, 

1159 – 1166.)  

 

3.4 Aineellinen palkitseminen 

Kauhasen (2010, 118 – 119) mukaan rahalliset tai rahan arvossa mitattavat palk-

kiot ovat aineellista palkitsemista. Rahallisen palkitsemisen keinoja on paljon ja 

moninaisia nimekkeitä sitäkin enemmän. Taloudellinen eli aineellinen palkitsemi-

nen jaetaan kahteen eri ryhmään, joista toinen on suora palkitsemiskeino ja toinen 

taas epäsuora palkitsemiskeino. Rahallisien palkkioiden vaikuttavuutta työmotivaa-

tioon on tutkittu paljon ja usein on todistettu taloudellisen vaikuttavuuden olevan 

lyhytkestoista (Spitzer 1996, 46). Maslowin tarvehierarkian mukaan alemman 

palkkatason työssä raha motivoi, mutta rahapalkan merkitys motivaattorina pie-

nentyy mitä ylemmäksi tarvehierarkian tasoa päästään (Maslow 1943, 374.)  

 

3.4.1 Suora palkitseminen 

 

Suora palkitseminen sisältää peruspalkan lisäksi suorituspalkkaa, joka jakautuu 

tulospalkkioihin, osakeoptioihin ja henkilökohtaiseen palkanlisään. Osa suoraa 

palkitsemistapaa on myös erilaiset taitolisät, jotka ovat palkkaa korottavia lisiä, 

kuten erityisestä kielitaidosta maksettava kielilisä tai monitaitolisä, joka perustuu 
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työn sisällön vaativuuteen ja vastuullisuuteen. (Kauhanen 2010, 115 – 116.) Ra-

hapalkkaa vastaan työntekijä antaa työpanoksen työnantajalle; mitä vaativampi 

työ, sitä suurempi rahapalkka. Rahapalkan suuruuteen vaikuttavat luonnollisesti 

työkokemus ja henkilökohtainen suoriutuminen työtehtävistä. Rahapalkkaan usein 

vaikuttavat myös toimintaympäristö, yleinen markkinatilanne ja kilpailukyky. (Ha-

konen et al. 2015, 23 – 24.) 

 

Organisaatio palkitsee sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä työntekijöitä hyvistä 

tuloksista ja hienoista työsuorituksista täydentävillä palkitsemistavoilla. Näitä ovat 

tulospalkkiot, osakeoptiot, taitolisät ja henkilökohtainen palkanlisä. Henkilökohtai-

nen tai tiimikohtainen tulospalkkio on yleisemmin sidottu suoriutumiseen työtehtä-

vässä, kun taas osakeoption tarkoitus on pääsääntöisesti sitouttaa avainhenkilöt 

yrityksen palvelukseen pidemmällä aikavälillä ja tämän vuoksi niihin liittyy pitkähkö 

seurantajakso. Tulospalkkiota voidaan kutsua monellakin eri nimellä kuten suori-

tepalkkio, bonus, tavoitepalkkio, kannustepalkkio tai kehittämis- ja innovaatiopalk-

kio. Henkilökohtainen palkanlisä muodostuu työn vaativuuden ja osaamisen mu-

kaan. Tämä saattaa olla säännöllisen kuukausipalkan kyljessä maksettava toistu-

va rahapalkka tai sitten kertapalkkio esimerkiksi hyvin hoidetusta asiakastilantees-

ta. (Hakonen et al. 2015, 24, 33.) 

 

3.4.2 Epäsuora palkitseminen 

 

Epäsuoralla palkitsemiskeinolla tarkoitetaan rahapalkkaa ja siihen liittyy monenlai-

sia etuja, jotka on pääsääntöisesti luokiteltu kahteen luokkaan lakisääteisiksi ja 

vapaaehtoisiksi eduiksi. Lakisääteistä epäsuoraa palkitsemista on muun muassa 

eläke-, sairaus-, tapaturma- ja työttömyysvakuutukset. Vapaaehtoisiin epäsuoriin 

palkitsemisen keinoihin kuuluu esimerkiksi vapaaehtoinen kattava sairaskulu-, li-

säeläke tai matkavakuutus, ravinto-, puhelin- tai autoetu. (Kauhanen 2010, 115 – 

116.) 

 

Lakisääteinen työterveyshuolto ja vuosilomat ovat osa epäsuoraa palkitsemista ja 

näitä säätelee pitkälti työehtosopimukset ja lakipykälät. Työnantajat kuitenkin 
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usein tarjoavat näitä lakisääteisiä epäsuoria palkitsemiskeinoja parempia ehtoja, 

joiden avulla houkutellaan henkilöstöä taloon ja pidetään olemassa olevaa henki-

löstä motivoituneena. Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut ovat työnantajalle 

vapaaehtoisia, mutta usein miten työnantaja järjestää sen henkilöstölle ja joskus 

jopa tavallista laajemmassa mittakaavassa. Useimmissa työehtosopimuksissa on 

määritetty lomarahan maksamisesta; tietyin edellytyksin tämä lomarahan vaihta-

minen palkalliseksi vapaaksi on mahdollista. Työntekijällä ei ole kuitenkaan sub-

jektiivista oikeutta vaihtaa lomarahaa vapaaksi, vaan siitä on aina lähtökohtaisesti 

sovittava työnantaja kanssa. Vapaa-ajan merkitys on kasvanut rahallisen korvauk-

sen rinnalla oleelliseksi. Työnantajat ovat myös valpastuneet tällä rintamalla ja 

ymmärtävät lomarahavapaan tuovan vapautta työn sisältöön. (Hakonen et al. 

2015, 34 – 35.) 

 

Työnantaja voi halutessaan tarjota vapaaehtoisia ylimääräisiä etuja henkilöstölle, 

joista osa on palkkaan verrattavia etuuksia ja siten verohallinto edellyttää verotus-

arvon maksamista joistain eduista. Vapaaehtoisiin epäsuoriin palkitsemiskeinoihin 

kuuluvat taloudelliset edut kuten puhelin-, lounas- ja autoetu. Tähän ryhmään voi-

daan myös katsovan kuuluvan alennukset työnantajan omista tuotteista niin sanot-

tuna työsuhde-etuna. Työntekijän hyvinvointiin vapaaehtoinen palkitseminen kaut-

ta voidaan katsoa liikunta- ja kulttuurisetelit, työnantajan tarjoaman kuntosalin 

käyttö tai hieronta. Turvallisuuteen ja vapaa-aikaan täydentäviä etuja voisi olla 

esimerkiksi vapaa-ajan vakuutus tai matkavakuutus. (Hakonen et al. 2015, 35.) 

 

3.5 Palkitsemisen vaikutus motivaatioon 

Van Herpen kollegoineen ovat vuonna 2005 ilmestyneessä artikkelissaan tutkineet 

palkitsemisjärjestelmän vaikutusta työmotivaatioon. Tutkimuksessa käsiteltiin pal-

kitseminen ja motivaation välistä suhdetta. Keskiössä on palkitsemisjärjestelmän 

ja uralla etenemisen liittyvien käytäntöjen kokemus oikeudenmukaisuuteen, lä-

pinäkyvyyteen ja kontrolloitavuuteen. Rahallisella palkitsemisella on vahva yhteys 

työntekijän kokemaan ulkoiseen motivaatioon tehdyn tutkimuksen mukaan. Siihen 

vaikuttaa myös työntekijän ylentämisen perusteiden oikeudenmukaisuus, selkeys 

ja työntekijän oma kokemus siitä, voiko uralla etenemiseen vaikuttaa.  Työtyyty-



41 
 

 

väisyyttä lisää taloudellisen palkitsemisen oikeudenmukaisuus ja motivaatiota li-

sääväksi tekijäksi koetaan myös läpinäkyvyys uralla etenemisessä. Tilanne, jossa 

organisaation ylimmän johdon avainhenkilöille maksetaan huimia bonuksia, mutta 

rivityöntekijöiden palkat pysyvät ennallaan, on juuri oiva näyte epäoikeudenmukai-

sesta tilanteesta, jossa työntekijöiden työmotivaatio heikkenee ja sillä on suora 

vaikutus tuottavuuteen. (Van Herpen et al. 2005, 314 – 316, 322.) 

 

Organisaatioiden palkitsemisjärjestelmiin on tieteen keinoin jo vuosidadan ajan 

yritetty löytää parhaita mahdollisia tapoja, joiden kautta yksilön motivoimiseen saa-

taisi ymmärrys; millä keinoilla työntekijä saadaan tekemään töitä aktiivisesti ja si-

toutuneesti? Motivaatiolla on merkittävä vaikutus työntekijän työskentelytavoille ja 

suoriutumiselle. Vastauksia yksilön motivaation synnystä on lähtökohtaisesti haet-

tu sisäisestä motivaatiosta ja siihen liittyvästä halusta sekä tahdosta omaan tavoit-

teellisuuteen. (Viitala 2013, 159.) Hakonen et al. (2014) lähtevät samasta lähtö-

kohdasta liikkeelle kuin Kelliher kollegoineen (2010, 99). Tästä lähtökohdasta 

työnantaja tarjoaa palkitsemista työntekijälle tämän työpanoksesta, joten kyseessä 

on selkeä vaihtosuhde, jonka kautta molemmat osapuolet hyötyvät vaihtokaupasta 

(2014, 21). Hakonen et al. (2014, 36) näkee Kauhasen (2010, 116) kanssa yh-

teneväisenä näkemyksenä aineettoman ja aineellisen pääoman jaottelun jota alla 

oleva kuvio havainnollistaa. 

 

 

 

Kuvio 9: Palkitsemisen kokonaisuus (mukaillen Hakonen et al. 2014, 36.) 



42 
 

 

 

Palkitsemisen vaikutusta motivaatioon on tutkittu aidosti myös suomalaisissa or-

ganisaatioissa. Julkisuudessakin paljon esiintynyt nosturiyritys Pekkaniska Oy 

käyttää henkilöstön motivointiin niin sanottuja kuntobonuksia, jotka ovat taloudelli-

sia kannusteita, joilla sitoutetaan, motivoidaan ja kannustetaan henkilöstöä ter-

veellisiin elämäntapoihin. Työmatkapyöräilyllä, juoksulenkillä, tupakan polton lo-

pettamisella tai alkoholin käytön vähentämisellä nähdään olevan suoria vaikutuk-

sia työhyvinvoinnin kautta työntekijän työmotivaatioon. Näin kertoo yrityksessä 

toteutettu tutkimus johon osallistui 150 henkilökunnan jäsentä. Liikunnasta palkit-

seminen sitouttaa henkilöstöä ja sen puolesta puhuu myös erittäin pieni vaihtu-

vuus henkilökunnassa. (Pekkaniska 2013.) 

 

Lakiasiaintoimistona tunnetussa Fondiassa on oivallettu henkilöstön hyvinvoinnin 

kautta palkitsemisen vaikutus motivaatioon. Organisaatio on perustettu lähtökoh-

dista, joka arvostaa työntekijän motivaatiota, hyvinvointia ja panostaa työn ulko-

puoliseen vapaa-aikaan. Tässä tiedettävästi alansa pioneeri on Fondia, josta Hel-

singin Sanomat julkaisi ison lehtijutun kesällä 2016. Yrityksen toimintamalli lähtee 

työntekijän tarpeista tehdä työtä 40 tuntia viikossa. Tämän pohjalta on perustettu 

poikkeuksellinen työaikapankki, jossa kertyneet plussatunnit voi pitää pois vapaa-

na, mutta samalla ylityötunnit vaikuttavat negatiivisesti työntekijän taloudellisiin 

kannusteisiin. Työntekijöistä välittäminen ja huolehtiminen kuuluvat organisaation 

arvoihin, joiden avulla henkilöstö voi sovittaa mahdollisimman joustavasti yhteen 

työn- ja vapaa-ajan. Töitä tehdään ajasta tai paikasta riippumatta työntekijälle so-

pivaan aikaan. Osa-aikatyö ja etätyö ovat suosittuja työskentelytapoja, ja jos tarve 

niin vaatii, lapset ja lemmikit toivotetaan tervetulleiksi kokouksiin. Oma lukunsa on 

kokonaan yrityskulttuuri ja toimintatapojen muokkaus, mitä Fondia rakentaa erit-

täin hierarkkiselle ja konservatiiviselle lakimiesalalle oman alansa edelläkävijänä. 

(Helsingin Sanomat 30.7.2016 B19-21) 

 

Osoittamalla kiinnostusta ja mielenkiintoa työntekijän työtä kohtaan, työnantaja 

viestii alaiselle arvostavansa hänen työtään. Sanomalla kiitos hyvin tehdystä työs-

tä ilmaistaan avoimesti tunnustusta. Osallistamalla työntekijöitä enemmän yhteisiin 

työprojekteihin ja mahdollisuuksien mukaan ottamalla työntekijöitä mukaan pää-
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töksen tekoon, työstä tulee mielenkiintoisempaa ja työnantaja saa monipuolisem-

pia kehittämisideoita laajemmalta osaamisalueelta. Antamalla alaisille lisää haas-

teita ja vastuuta osoitetaan luottamus heihin. Tämä asettaa tavoitteita, joiden avul-

la työntekijät oppivat työssä, jotta he voivat kehittyä sekä kasvaa urallaan yhä 

enemmissä määrin asiantuntijoiksi ja tästä eniten hyötyy itse organisaatio. Organi-

saation tulee pyrkiä aikaansaamaan kannustava ja motivoiva työilmapiiri, joka roh-

kaisee myös osittaisien riskien ottamiseen ja sallii virheiden tekemisen, ja jossa 

innovointi on luonnollinen osa jokapäiväistä työtä. (Hakonen et al. 2015, 35 – 37; 

Kauhanen 2010, 137 – 139.) 

 

3.6 Yhteenveto palkitsemiseen vaikuttavista tekijöistä 

 

Edellä mainitut aineettomat palkitsemiskeinot perustuvat hyvin pitkälle motivaatio-

teorioihin ja mukailevat Maslown, Herzbergin, McClellandin ja McGregorin varhai-

sia malleja motivaatiotekijöistä. Erityisen mielenkiintoisen asetelmasta tekee se, 

että motivoinnilla ovat olleet samat aineettomat palkitsemiskeinot jo 1950-luvulla ja 

ne ovat hyvin valideja edelleenkin tämän päivän työelämässä. Toistuvuutta on täy-

sin samankaltaisissa tekijöissä kuten työn sisältö, arvostus ja palaute, työn turval-

lisuus, työajan järjestely, mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja kehittyä työssä. Mo-

tivaatioteorioiden pohjalta siis huomataan, että aineettomat palkitsemiskeinot sisäl-

tävät huomattavasti yhtäläisyyksiä.  

 

Tutkimukseni teoreettista viitekehystä kirjoittaessa on selkeästi hahmottunut aikai-

sempien tutkimuksien ja kirjallisuuden kautta, mistä motivointi aineettomilla palkit-

semiskeinoilla oikein koostuu. Kirjallisuuskatsauksesta lähtöisin oleva teoreettinen 

viitekehys antaa erinomaisen lähtökohdan tulevalle empiriaosuudelle. Olen raken-

tanut motivaation ja palkitsemisen kirjallisuuden ja teorian pohjalta aineettomien 

palkitsemiskeinojen motivaatiotekijät kuvion 10 mukaisesti.  
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Kuvio 10 Aineettomien palkitsemiskeinojen motivaatiotekijät 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa käyn läpi empiirisen tutkimukseni suorittamista ja kuvailen mahdol-

lisimman kattavasti koko tutkimusprosessin läpi. Tämän jälkeen perustelen ja ku-

vaan tutkimusmenetelmän ja –strategian sekä syvennyn aineistonkeruuseen ja 

tutkimusaineiston analyysiin. Luvun lopuksi vielä pohdin tutkimukseni luotettavuu-

teen vaikuttavia tekijöitä. 

 

4.1 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimusprosessi alkoi alkuvuodesta 2017 aiheen pohdinnalla ja perehtymisellä 

aikaisempiin tutkimuksiin mitä ihmisten johtaminen prosessina oikein käsittää. 

Henkilöjohtaminen ja siihen liittyvät osa-alueet ovat aina olleet kiinnostukseni koh-

de, mutta todellinen aihe ja tutkimuskysymys täsmentyivät minulle helmikuussa 

omakohtaisen kokemuksen kautta työhaastattelussa. Maaliskuussa aineanalyysi 

johdatti minut ideoinnin ja ajatuksien kautta tutkimukseni keskeisiin käsitteisiin, 

aikaisempaan tutkimukseen sekä alustavaan kirjallisuuteen, josta alkoi hahmottua 

työni teoreettinen viitekehys. Haastatteluajankohdat sovittiin haastateltavien kans-

sa pääsiäisen pyhinä ja samalla päätettiin, että haastattelurunko lähetetään en-

nakkoon tutustuttavaksi hieman ennen haastattelua. Tutkimukseni tueksi tein 

suunnitelman, jonka kautta täsmentyi työni kokonaisuus, kirjallisuus ja aikataulu. 

Tutkimussuunnitelmani valmistui huhtikuussa.  

 

Kirjallisuuskatsaus ja empiirisen osion suunnitelman viimeistely oli valmis touko-

kuun lopussa. Tutkimusongelman ja perusteellisen kirjallisuuskatsauksen perus-

teella löysin selkeät teemat, joiden ympärille rakensin empirian sekä loin tutkimuk-

seni haastattelurungon. Haastattelukysymykset ja rungon suunnittelin toukokuus-

sa. Aineiston keruu toteutettiin kesäkuun puolessa välissä. Tutkimuksen tulokset ja 

analysointi tehtiin kesä- ja heinäkuussa. Tässä vaiheessa myös tutkimuksen kirjal-

lisuuskatsausta täydennettiin saadun empiirisen aineiston pohjalta. Tutkimusra-

portti lähetettiin heinäkuun lopussa välikommentoitavaksi työn pääohjaajalle ja 

työn toiselle ohjaajalle. Ohjaajien antaman palautteen ja kommentointien jälkeen 
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elokuun alkupuolella tutkimusta muokattiin lopulliseen muotoonsa. Tutkielma val-

mistui elokuun alussa 2017. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä ja –strategia 

 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä eli laadullisella tutki-

muksella. Aineiston hankintametodi oli yksilöhaastattelu ja menetelmäksi valikoitui 

puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu. Analyysimenetelmänä tutkimuk-

sessa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia ja tiedonhankinnan strategiana 

oli tapaustutkimus. Valittuja metodeja tukee myös suhteellisen pieni valittu joukko 

haastateltavia, jotka valittiin tutkimukseen tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuksen 

tavoite oli saada ymmärrys ja syvällinen tieto, millä aineettomilla palkitsemiskei-

noilla esimiehet motivoivat alaisiaan. Näin ollen haastateltavien kuvaukset koetus-

ta todellisuudesta toimivat pohjana laadulliselle tutkimukselle. 

 

4.3 Laadullinen tutkimus 

 

Perustelut, miksi laadullinen tutkimus valikoitui tutkimukseni menetelmäksi, oli yk-

sinkertaisesti halu ymmärryksen löytämiselle tutkittavasta asiasta, eli merkitysko-

konaisuuden käsittäminen syvällisesti. Tämä valinta palveli hyvin tutkimukseni ta-

voitteita ja tutkimuskysymystä lähtökohtana totuuden löytämiselle, vaikka haasta-

teltavien kokemukset eivät välttämättä koskaan tule täysin ymmärretyiksi. Tutki-

muksen kohderyhmänä haastateltavia oli luvullisesti pieni määrä ja heidät oli valit-

tu tarkoituksenmukaisesti, joten tämäkin tukee kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

 

Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytettiin työssä, koska sen nähtiin soveltuvan 

tapahtumaan, jossa ollaan kiinnostuneita yksityiskohtaisesta rakenteesta ja yksit-

täisien yksilöiden asiayhteyksistä. Laadullinen menetelmän sopii myös tilanteisiin 

joissa on halu tutkia luonnollisia tilanteita ja halutaan saada tieto tietyn tapahtuman 

syy-seuraussuhteista (Syrjälä et al. 1994, 12 – 13). Vilkka toteaa, että kvalitatiivi-

sen tutkimuksen tavoitteena on saavuttaa syvä ymmärrys, jossa on ihmisen oma 

kuvaus koetusta todellisuudesta. Laadullisen tutkimusmenetelmän kautta tutkimus 
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tarkastelee merkitysten maailmaa, joka on sosiaalista ja ihmisten välistä. (2015, 

118.) 

 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on muiden yliopistojen tapaan meto-

diopetuksena kaksi metodikurssia, joista toinen on kvalitatiiviset tutkimusmenetel-

mät, jonka olen tutkimukseeni valinnut. Toinen kurssi on kvantitatiiviset tutkimus-

menetelmät. Lyhyehkönä opiskeluaikanani ei ollut tarjolla määrällisen tutkimuksen 

kurssia eikä ajankäytöllisesti minulla ollut mahdollisuutta kurssia suorittaa toisessa 

yliopistossa, joten laadullinen tutkimusmenetelmä oli tutkimukseeni luonnollinen 

valinta. Koin myös, että oli hyvä tutustua laadulliseen tutkimusmenetelmään, kos-

ka aikaisempaa kokemusta itselläni ei tästä ollut; alemman korkeakoulututkinnon 

opinnäytetyössä tutkimusmenetelmäni oli kvantitatiivinen. Nämä tukivat valintaani 

laadullisen tutkimusmenetelmän käytössä tässä työssä. 

 

4.4 Tapaustutkimus 

 

Tutkimusstrategia oli tapaustutkimus, koska lähtökohtana oli tutkia syvällisesti il-

miökokonaisuutta rajautuneena kokonaisuutena. Yksityiskohtaisen ja intensiivisen 

tiedon tuottamisen tarkoitus oli ymmärtää ja tulkita syvällisesti tätä yksittäistä ta-

pausta. Tutkimuksen tarkoitus ei siis ollut yleistää ja tämän vuoksi koin, että ta-

paustutkimus edusti tutkimusstrategiaa hyvin. Pyrin tapaustutkimuksen kautta tul-

kitsemaan ja kuvaamaan kohdettani tarkasti. Ojasalo ja kumppanien menetelmä-

kirjallisuus tukee kappaleessa kirjoittamiani valintoja hyvin (2014, 51 – 53). 

 

Tapaustutkimus soveltuu Ojasalon et al. (2014) mukaan hyvin lähestymistavaksi 

kun tutkittava tapaus on yksi tietty kohde kuten esimerkiksi yrityksen ihmisryhmä, 

tapahtuma tai prosessi. Oleellista on erottaa, että kyseessä on kuitenkin kokonai-

suus eli tapaus. Pienestä joukosta on pyrkimys saada syvällistä ja yksityiskohtais-

ta tietoa mahdollisimman kattavasti. Tapaustutkimuksessa ei ole tarkoitus saada 

ymmärrystä kuinka yleistä jokin on, vaan sen juoni on juuri siinä, että kuinka jokin 

on mahdollista tai kuinka jokin asia tapahtuu. (2014, 52.)  
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4.5 Aineiston keruu 

 

Kohdejoukoksi tutkimuksessa valittiin tarkoituksenmukaisesti eri toimialaa edusta-

via esimiehiä, jotka toimivat päivittäisessä suorassa esimiessuhteessa alaisiin. 

Haastateltavat henkilöt rajattiin niin, että heillä oli esimiehinä oltava suoria alaisia 

ja heidän oli siis toimittava henkilövastuullisina esimiehinä. Haastateltavat valittiin 

asianmukaisesti eri toimialoilta, jotta saatiin mahdollisimman syvä ja monipuolinen 

ymmärrys, millä aineettomilla palkitsemiskeinoilla esimiehet motivoivat alaisiaan. 

Yhdistävä tekijä näiden haastateltavien esimiehien välillä oli heidän työnkuvauk-

sensa samankaltainen vastuualue esimiestyössä henkilöjohtajana.  

 

Haastatellut esimiehet olivat kaikki jollain tapaa tuttuja omien verkostojen kautta, 

vaikkakin kolme henkilöä näistä haastateltavista olin tavannut vain muutaman ker-

ran ja kolmea en koskaan henkilökohtaisesti ennen haastattelua. Haastateltaviksi 

esimiehiksi valikoitui tarkoituksenmukaisesti henkilöitä, joihin tutkijalla ei ole syväl-

lisempää suhdetta, jotta saatava tutkimusaineisto olisi aitoa, todellista ja luotetta-

vaa. Mikäli tutkijalla olisi ollut liian läheinen kaverisuhde haastateltavien kanssa, 

olisi ongelmaksi saattanut muodostua liika tuttavallisuus eikä haastattelutilantees-

sa olisi syntynyt aitoa vuorovaikutusta. Edellä mainittuihin asioihin perustuen tutki-

jan ja haastateltavien henkilöiden välillä säilyi haastattelujen ajan molemmin puo-

leinen uskottavuus ja kunnioitus.  

 

Haastateltavat toimivat esimiehinä hyvinkin erikokoisissa ja erityyppisissä organi-

saatioissa. Yrityksinä oli suuria kansainvälisiä konserneja, pörssiyhtiöitä ja pieniä 

alle kahdenkymmenen hengen yrityksiä. Haastattelupyyntöjä lähettiin yhteensä 

yksitoista, joista kahdeksan huhtikuussa ja kolme lisähaastattelupyyntöä vielä tou-

kokuussa. Näistä yhdeksän vastasi myöntävästi haastattelupyyntöön. Haastatelta-

vista naisia oli kolme ja miehiä kuusi. Ikähaitari haastateltavilla esimiehillä oli 31 – 

43 vuotta. Työkokemusvuodet vaihtelivat alakohtaisesti yhdeksästä vuodesta 23 

työkokemusvuoteen. Lista haastatelluista esimiehistä näkyy alla olevassa kuvios-

sa 11.  
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Syy, miksi juuri esimiehet valikoituivat haastattelun kohdejoukoksi eikä työntekijä-

puolen edustajat, oli oma mielenkiinto esimiestyöstä ja kohderyhmän aidot koke-

mukset ja oikeat toimintamallit. Työntekijäpuolella näkemykset olisi saattanut 

kääntyä todellisesta tilanteesta ja käytännöstä toivottuihin ja miellettyihin toiminta-

malleihin. Haluan esimiehenä ymmärtää, mitä motivointikeinoja toiset esimiehet 

työssään käyttävät. Uskon tästä olevan itselleni suurta hyötyä tulevaisuudessa. 

Haastateltavien esimiehien näkökulma antaa minulle esimiehenä tukea ja ymmär-

rystä mitä voin esimerkin kautta hyödyntää omassa työssäni. 

 

 

 

Kuvio 11 Haastateltavien kuvaus 

 

Haastattelut oli sovittu etukäteen huhtikuussa haastateltavien henkilöiden kanssa 

sähköpostitse ja puhelimitse. Samassa yhteydessä kerrottiin tutkimuksen tavoite ja 

tutkimusongelma sekä sovittiin haastattelurungon lähettämisestä sähköpostitse 

etukäteen tutustuttavaksi. Haastateltavilta kysyttiin samassa yhteydessä lupa 

haastattelujen nauhoittamiseen ja muistiinpanojen kirjaamiseen haastattelun yh-

teydessä. Haastateltavien henkilöiden anonymiteetin säilyttämiseksi haastatteluis-

sa jokaisen kanssa sovittiin, että tutkimuksessa ilmoitetaan vain työtehtävä, toimi-

ala ja työntekijämäärä. Haastatteluissa myös sovittiin jokaisen kanssa erikseen, 

että haastateltavien koulutustaustaa, työkokemusvuosia tai ikää ei ilmoiteta yksilöl-

lisesti vaan ainoastaan kaikkien haastateltavien kohdalla nämä voidaan ilmoittaa 

keskiarvolukuina, jotta pyritään säilyttämään anonymiteetti. 

 

Työtehtävä Toimiala Työntekijämäärä

Haastateltava 1 Hotellinjohtaja HoReCa 60

Haastateltava 2 Operatiivinen johtaja Finanssisektori 28

Haastateltava 3 Toimitusjohtaja Viittomakielen tulkkaus 7

Haastateltava 4 Projektipäällikkö Talotekniikka 45

Haastateltava 5 Toimitusjohtaja Kiinteistönvälitys 12

Haastateltava 6 Markkinointijohtaja Media ja viestintä 64

Haastateltava 7 Yrittäjä, tiimiesimies Puhtaanapito 32

Haastateltava 8 Liiketoimintajohtaja Leipomo- ja ruokapalvelu 75

Haastateltava 9 Jälleenmyyntijohtaja Tekstiili- ja vaatetus 210
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Haastattelut toteutettiin kesäkuussa henkilökohtaisesti joidenkin haastateltavien 

esimiesten työnantajien neuvottelutiloissa pääkaupunkiseudulla tai työpaikkojen 

läheisissä kahviloissa, jotta haastateltaville aiheutui haastattelusta mahdollisim-

man vähän vaivaa ja keskeytystä työpäivään. Kahdelle haastateltavalle tehtiin 

haastattelu heidän pyynnöstään heidän kotioloissa työajan ulkopuolella, rauhalli-

sessa tilassa ilman häiriötekijöitä. Jokainen haastateltava mainitsi haastattelun 

alussa tai lopussa, että oli oikein hyvä saada tutustua tutkimuksen haastatteluky-

symyksiin ennakkoon.  

 

Haastattelut nauhoitettiin digitaalisella nauhurilla (Olympus digital voice recorder 

WS-832) ja niiden kesto vaihteli 18 minuutista ja 45 sekunnista aina 57 minuuttiin 

ja 04 sekuntiin. Keskiarvoaika haastatteluissa oli 37 minuuttia ja 22 sekuntia. 

Haastatteluiden kestot olivat hyvin erimittaisia yksilöiden luonteesta ja puheliai-

suudesta johtuen, mutta tästä huolimatta haastatteluissa saatiin käsiteltyä kaikki 

teemat kattavasti. Jokaisen haastattelun jälkeen puhtaaksikirjoitin haastattelun 

samana iltana tai viimeistään seuraavana päivänä, jotta asia oli mielessäni mah-

dollisimman tuoreena. Litterointia helpotti haastatteluissa mukanani kulkenut kent-

täpäiväkirja, mihin olin kirjannut oleellisempia havainnointeja haastattelun aikana. 

Puhtaaksikirjoitettua tekstiä syntyi yhteensä 29 sivua, fontti Arial, kirjainkoko 12 ja 

riviväli 1,5.  

 

Haastattelut toteutettiin rakennetun rungon (liite 1) mukaisesti. Haastattelurunko 

sisälsi yhteensä 12 kysymystä. Haastatteluissa oli kaksi pääteemaa: motivaatio ja 

palkitseminen. Haastatteluiden alussa kertasin tutkimuksen tavoitteen ja tutkimus-

ongelman. Ilmoitin haastattelun alussa, että aikaisemman sopimuksemme mukai-

sesti anonyymisyys oli haastattelussa taattu. Haastatteluiden lähtökohtana oli yk-

sinkertainen kysymys, mihin lähdin teemahaastattelun kautta hakemaan vastauk-

sia. Mielessäni oli kaikkien haastatteluiden aikana saada vastaus tutkimuskysy-

mykseen haastateltavien henkilöiden kautta kokemuksen ja tuntemuksen avulla.  

 

Haastatteluiden aikana olin tarkoituksenmukaisesti suhteellisen hiljainen ja annoin 

estradin haastateltaville. Ajatuksenani oli, että en olisi millään tavoin johdatteleva 

tai ohjaileva. Osittain rauhallinen ja osittain poikkeuksellinen käytökseni haastatte-
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lussa johtui sosiaalisesta ja puheliaasta luonteestani, enkä sen kautta halunnut 

liikaa vaikuttaa vastauksiin. Tätä puolsi onneksi se, että haastateltavat henkilöt 

eivät henkilökohtaisesti tunteneet minua entuudestaan. Luonnollisesti haastattelun 

ollessa kuitenkin keskustelunomainen tilaisuus, kysymyksiä piti haastattelun ede-

tessä täydentää ja laajentaa. Tästä johtuen olin jonkun verran toki äänessä, mutta 

annoin haastateltaville tilaa ja he olivat äänessä huomattavasti enemmän kuin mi-

nä haastattelijana. Vaikka teemahaastattelukysymykset olivat suhteellisen tarkat, 

silti haastattelutilanne muokkasi niitä aika lailla vapaasti. Haastattelut etenivät täs-

tä huolimatta tehdyn haastattelurungon mukaisessa järjestyksessä suhteellisen 

loogisesti. 

 

4.6 Teemahaastattelu 

 

Tutkimukseni teemahaastattelurungon olen rakentanut teoreettisen viitekehyksen 

pohjalta, jossa pääkäsitteinä ovat motivaatio ja palkitseminen. Teemahaastattelu 

valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi, koska sen avulla saatiin pienestä tarkoituk-

senmukaisesti valikoidusta joukosta haastateltavia syvää ja kohdennettua tietoa. 

Päädyin aineistonkeruumenetelmänä teemahaastatteluun, koska puntaroin tutki-

musongelmani lähtökohtaa ja mietin, olisinko saanut esimerkiksi määrällisen tut-

kimuksen kautta kyselytutkimuksella yksityiskohtaista ja syvällistä tietoa. Vastaus 

on, että en olisi, koska kyselytutkimuksen kautta en olisi saanut yksittäistapauksis-

ta kattavaa tietoa. Tutkimukseni tutkimuskysymyksen ei ole tarkoitus myöskään 

yleistää. 

 

Kahdenkeskeinen haastattelu haastattelijan ja haastateltavan välillä oli syvällistä ja 

luottamuksellista. Haastattelujen tunnelma oli intensiivinen ja tuntui, että muu maa-

ilma katosi ympäriltä hetkittäin. Metsämuurosen (2001, 41) kirjallisuuteen perustu-

en, haastattelu loi haastattelijan ja haastateltavan välille yksityiskohtaista luotta-

musta ja tämän kautta sain aidosti relevanttia ja syvällistä tietoa tutkimukseeni.  

 

Haastattelu on yksi tunnetuin ja käytetyin aineistonkeruumenetelmä, jossa tutkija 

osallistuu vuorovaikutuksen kautta itse aineiston tuottamiseen. Haastattelussa tut-
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kija ja haastateltava henkilö keskustelevat tutkittavista aiheista suhteellisen va-

paasti joko enemmän systemaattisesti tai sitten hajanaisemmin ottaen huomioon 

haastattelutyypin. Haastattelutavat voidaan tyypitellä sen mukaisesti, mikä on tut-

kijan rooli missäkin vuorovaikutuksen tilanteissa. Haastattelun toteutustapoja ja 

rakenteita on useita erilaisia ja erityyppisille haastatteluille on muodostunut omia 

tottumuksia. Haastattelu tähtää tutkimustehtävän suorittamiseen ja tämä selkeä 

päämäärä tulisi olla kirkkaana mielessä haastattelun ajan. Haastattelua käytetään 

tutkimusaineiston aikaansaamiseksi, jonka aineisto analysoidaan jälkeenpäin, jotta 

sitä voidaan kuvata tieteellisen tutkimustehtävän selvittämiseksi. (Hirsjärvi et al. 

2009, 34, 42.) 

 

Haastattelut jakautuvat pääsääntöisesti kahteen eri muotoon: lomakehaastatteluun 

sekä puolistrukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Strukturoitu haas-

tattelu eli lomakehaastattelu muodostaa oman tyyppinsä, jossa on valmiiksi muo-

katut järjestelmälliset kysymykset vastausvaihtoehtoineen. Puolistrukturoiduissa ja 

strukturoimattomissa haastatteluissa puolestaan kysymysten esittämistavat vaihte-

levat, eikä niihin ole valmiita tai oikeita vastausvaihtoehtoja. Se, millaista tietoa on 

tarkoitus tavoitella, riippuu siitä kuinka tarkka haastattelu kysymyksineen on. Tee-

mahaastattelu asettuu avoimen haastattelun ja lomakehaastattelun väliin. Näissä 

haastatteluiden teemat ovat ennakkoon suunniteltu sekä asetettu, mutta kysymyk-

sillä ei ole kuitenkaan tarkennettua järjestystä tai muotoa. (Hirsjärvi et al. 2009, 45 

– 47.)  

 

Haastattelun määritelmä siis perustuu ennalta hyvin suunniteltuun vuorovaikutuk-

selliseen haastattelutilanteeseen, johon haastateltava on etukäteen tutustunut 

yleisemmin kirjallisen dokumentaation kautta. Haastattelun kulun tulee olla hyvin 

johdettua haastattelijan osalta ja yleistä on, että haastattelija joutuu motivoimaan 

haastateltavaa haastattelun aikana. Haastateltava ohjaa ja vie haastattelua halli-

tusti eteenpäin. Hänen tehtävänsä on myös varmistaa haastattelun johdonmukai-

nen kulku ja eteneminen. Haastattelu perustuu luottamukseen henkilöiden välillä ja 

haastateltavan tulee voida luottaa siihen, että annettuja tietoja käsitellään sen mu-

kaisesti. (Metsämuuronen 2002, 40.) 
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4.7 Sisällönanalyysi 

 

Tuomi et al. (2009, 108–109) kertovat teoksessaan, että Milesin ja Hubermanin 

(1994) mukaan aineistolähtöinen laadullisen aineiston analyysi sisältää kolme eri 

vaihetta, jotka ovat pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisien käsitteiden luominen. 

Tutkimusaineiston analyysi etenee vaiheittain, jossa tavoite löytää logiikka. Kun 

aineisto on kerätty, aloitetaan aineiston pelkistäminen, jolla karsitaan ylimääräinen 

pois.  Aineisto tiivistetään osiin, jota tutkimuskysymys ohjaa. Sitten ne ryhmitellään 

johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Ryhmittely on riippuvainen siitä, mitä etsitään. 

Tästä muodostuu analyysiyksikkö, joka on mahdollisesti yksi sana tai tietty toistu-

va lause. Tämän jälkeen se nimetään ryhmän sisältöä kuvaavalla yläkäsitteellä. 

Tästä syntyvät ryhmittelyjen tulokset, käsitteitä, luokitteluja tai malli, jonka pohjalta 

muodostetaan ymmärtäminen.  

 

Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 

Tutkimuksen aineiston tarkoitus on kuvata tutkittavaa ilmiötä. Analyysin kautta sii-

hen saadaan sanallinen ja yksityiskohtainen kuvaus kyseisestä ilmiöstä. Tutki-

muksen saatu aineisto järjestetään tiiviiseen ja selkeään muotoon sisällönanalyy-

sin avulla. Informaation lisääminen ja pitämällä oleellinen informaatio rajapinnassa 

on laadullinen aineiston analyysin perustarkoitus. (Tuomi et al. 2009, 108.) 

 

4.8 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Haastattelut nauhoitettiin digitaalisella nauhurilla ja ennen aineiston analyysiä puh-

taaksikirjoitin tekstin eli litteroin aineiston. Tutkimuspäivänkirjan muistiinpanot ken-

tältä tukivat haastatteluiden teemoja ja ne helpottivat varsinaisen aineiston puh-

taaksikirjoitusta. Aineistoa analysoin kuvaamalla haastateltavien haastatteluissa 

esiin nousseita motivointitekijöitä ja aineettoman palkitsemisenmuotoja, jotka liitty-

vät käytettyihin tapoihin sekä käytäntöihin eri yrityksissä. Lisäksi analysoin tapaus-

kuvauksissa esiin tulleita ja esityksien välisiä teemoja. Tavoite aineiston ana-

lysoinnissa oli tiivistää laaja saatu data ymmärrettävään muotoon, jotta tutkimuk-

sella oli sen tarkoituksen mukainen arvo.  
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Empiirisen osuuden toteutuksen perusta oli aineiston sisältöön tutustuminen. Se 

käsittää tarkoituksen, jota varten aineisto oli kerätty, ilmiöiden syvällisen ymmär-

tämisen ja tutkimuksen luotettavuuden varmistamisen. Aineistoni analyysin lähtö-

kohta oli saada vastauksia tutkimusongelmaan ja erottaa aineistosta olennaiset 

seikat. Tutkimusaineiston analyysissa tärkein työkaluni oli digitaalinen nauhuri ja 

tutkimuspäiväkirja, johon kirjoitin haastattelun ohella kenttämuistiinpanoja. Haas-

tattelun ohessa tapahtui luonnollisesti myös havainnointia, joten muistiinpanoväli-

neillä oli käyttöä. Osa analysoinnista tapahtui jo itse aineistonkeruuvaiheessa, eli 

haastatteluja tehdessä.  

 

Haastatteluaineiston analyysissä olen käyttänyt apuna Tuomen ja kumppanien 

(2009, 92 – 93, 108 – 110) analyysitapaa. Aloitin syvällisen pohdinnan, mikä tässä 

aineistossa minua kiinnostaa ja tein valitun päätöksen. Kuuntelin haastattelut nau-

hurilta jopa kolmeen kertaan ja kirjoitin ne auki perusteellisesti sana sanalta tieto-

koneella Word- sekä Excel-tiedostoon. Luin puhtaaksikirjoittamani haastattelun 

läpi kahdesti ja perehdyin sisältöön. Etsin pelkistettyjä ilmaisuja informaation tiivis-

tämiseksi ja alleviivasin ne eri väreillä ja merkeillä tunnistaakseni ne helposti. Lis-

tasin myös erikseen nämä ilmaisut. Tämän jälkeen etsin sisällöstä samankaltai-

suuksia. Nämä löytäessäni yhdistin ilmaisut ja loin niille alaluokat, yhdistin alaluo-

kat ja muodostin niistä yläluokat. Lopuksi yhdistin yläluokat ja muodostin kokoavan 

käsitteen.  

 

Haastatteluaineiston syventymisen ja koodauksen jälkeen haastattelut puhtaaksi-

kirjoitettiin Word-tiedoston lisäksi Excel-tiedostoon, jotta tästä syntyvän aineiston 

luokittelu ja teemoittelu olisi helpompaa. Luokittelun ja teemoittelun tarkoituksena 

oli löytää oleellisimmat havainnot, ja niiden kautta oli tavoitteena saada yhdistäviä 

tekijöitä vastauksiin. Näiden kautta muodostin myös oleellisimmat lainaukset tut-

kimustuloksien tueksi. Aikaisemmin jo koodatut merkit, värit ja muistiinpanot hel-

pottivat litteroinnin tulkintaa kun ne oli aineistossa selkeästi tuotu esiin. Ana-

lyysiosuus oli aikaa vievä ja haasteellinen osuus, mutta tutkimusmenetelmäkirjalli-

suus ohjasi minua eteenpäin koko prosessin ajan. 
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4.9 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

 

Reliabiliteetin (pysyvyys) tarkoitus on arvioida tutkimustuloksien toistettavuutta. 

Jos joku toinen tutkija tekisi samaisen tutkimuksen uudelleen käyttäen samoja 

menetelmiä ja haastatellen samoja henkilöitä, olisiko tulos sama? Yksimielisyyden 

mittaa ajatellen, tutkimustulos on pitkälti kiinni siitä, miten tutkija vastaukset ym-

märtää ja tulkitsee. Myös haastateltavien henkilöiden käyttäytyminen, tuntemukset 

ja mieliala ovat muuttuvia tekijöitä haastattelun paikan sekä ajan mukaan. Validi-

teetin (pätevyys) avulla arvioidaan, että onko tutkimus pätevä. Onko tutkimus tehty 

perinpohjaisesti kaikkensa antaneena, voidaanko saatuihin tutkimustuloksiin täysin 

nojata ja onko saadut johtopäätökset sellaisia, että niihin voidaan uskoa? (Hirsjärvi 

et al. 2010, 186.) 

 

Olen lähtenyt miettimään tutkimukseni luotettavuuden arviointia Tuomen ja kump-

paneiden (2009, 140 – 141) listan mukaisesti. Työni johdannossa olen kuvannut 

tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen; olen perustellut mitä tutkin ja minkä vuoksi. 

Oma sitoutuminen ja motivaatio tähän työhön ovat osoittaneet tutkimuksen tärkey-

den minulle sekä toivottavasti myös lukijalle. Ajatukseni on pysynyt kirkkaana läpi 

tutkimuksen. Oletukseni ovat samoja kuin puoli vuotta sitten tutkimusta aloittaes-

sa. Toki olen oppinut hurjan paljon uutta, mikä on lisännyt motivaatiotani jatkaak-

seni tutkimusta eteenpäin.  

 

Aineistoni keruu oli suunnitelmallista, jonka pohjalta sain hyvää ja luotettavaa tie-

toa tutkimukseeni. Haastattelut tehtiin aidoille ihmisille henkilökohtaisesti, joita en 

juuri entuudestaan tuntenut. Se lisäsi aitoutta ja syvällisyyttä haastattelutilanteisiin. 

Haastattelut tallennettiin sähköisesti ja puhtaaksikirjoitettiin viipymättä ja näihin 

tallenteisiin oli mahdollista palata tarvittaessa useaan otteeseen. Luottamusta 

varmasti tuki myös anonymiteetti haastateltavien henkilöiden kohdalla. He uskalsi-

vat varmasti olla avoimempia ja rehellisempiä haastattelutilanteessa, kun olivat 

varmoja, ettei heitä voida vastauksien perusteella tunnistaa. Luottamusta työssäni 

puoltaa myös suunnitellussa aikataulussa pysyminen, tutkimuksen kesto ja laaja-

alainen aineiston analyysi. (Tuomi et al. 2009, 140 – 141.) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa raportoin tekemäni analyysin ja niiden tulokset mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti ja tarkasti. Tarkoitus on kuvata, miten esimiehet päivittäisessä 

työssään motivoivat alaisiaan ja mitä aineettomia palkitsemiskeinoja he käyttävät. 

Olen käyttänyt haastatteluiden analyysien tekemisen tukena Ruusuvuoren, Nikan-

derin ja Hyvärisen (2010) teosta haastattelun analyysi, jotta saisin kaiken oleelli-

sen hyödynnettyä aineistosta ja jotta tiedän meneväni oikeaan suuntaan tutkimus-

tuloksia raportoidessa. Aineistoni analyysi pohjautuu tutkimuskysymyksen ja tee-

mahaastattelukysymyksien lisäksi omiin analyyttisiin kysymyksiini, joita olen esit-

tänyt kokoamalleni aineistolle – näiden kautta saan lopulta vastauksen minua kiin-

nostavaan tutkimusongelmaani.  

 

5.1 Motivointi aineettomilla palkitsemiskeinoilla esimiestyössä 

 

Tutkimuksessani on kaksi pääteemaa motivaatio ja palkitseminen, joiden ympärille 

teoreettinen viitekehys ja empiirinen osio muodostuvat. Aineistoni analyysin avulla 

pyrin löytämään tutkituissa tapauksissa esiin nousseita motivaation ja aineettomi-

en palkitsemiskeinojen vaikuttavia tekijöitä sekä vertailemaan saatuja tuloksia tut-

kimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Analyysin pohjalta pyrkimyksenä on muo-

dostaa ymmärrys siitä, millä aineettomilla palkitsemistavoilla motivointi esimies-

työssä tapahtuu. Tutkimustulokset koostuvat teemahaastattelurungon, tutkimusky-

symyksen ja teoreettisen viitekehyksen yhteydestä toisiinsa apuna käyttäen moti-

vaatioteorioita, kannustetekijöitä ja aineettomia palkitsemiskeinoja.  

 

Tutkimustuloksien ilmiöiden löytäminen on ryhmitelty seitsemään eri alalukuun, 

jotka koostuvat 1) kannustavasta johtamisesta, 2) työn sisällöstä, 3) palautteen 

antamisesta, 4) tunnustuksesta ja arvostuksesta, 5) mahdollisuudesta osallistaa ja 

osallistua, 6) kehittymismahdollisuuksista ja 7) urakehityksestä. Seuraavissa ala-

luvuissa analysoin ja luon ymmärrystä tulkinnan kautta. Käyn läpi haastatteluai-

neistossa esiin nousseita keskeisiä havaintojani ja miten nämä linkittyvät toisiinsa 
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tämän tutkimuksen pohjalta. Olen käyttänyt analyysin tukena suoria lainauksia 

haastatteluista, jotta ne toisivat tuloksien tueksi lisäymmärrystä ja syvyyttä. 

 

5.2 Esimiestyössä kannustava johtaminen 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä käytiin läpi yleisesti johtamista ja erityisesti keskus-

teltiin hyvästä sekä kannustavasta johtamisesta. Kannustava johtaminen miellettiin 

yleisellä tasolla haastateltavien keskuudessa hyväksi johtamiseksi ja johtamista-

vaksi - se on tavoite, jolla alaiset saadaan tekemään töitä motivoituneesti ja niin, 

että saadaan positiivisella tavalla irti parhaat puolet. Esimiehen tulee ensisijaisesti 

tuntea johdettavansa.  Työntekijään tutustumisen kautta oppii tuntemaan ja siitä 

syntyy luottamuksellinen esimies-alaissuhde. Yhdeksästä haastateltavasta kolme 

mainitsi esimiestyön perustuvan luottamukseen henkilöstön kanssa. Tutkimuksen 

perusteella kannustaminen itsessään nähtiin palkitsemiskeinona, mutta oleellisesti 

siihen liitetään esimiehen tuen antaminen työntekijälle. Esimies tarpeen mukaan 

tukee niissä asioissa, missä tukea tarvitaan ja antaa vapautta sekä tilaa työnteki-

jälle siinä määrin, kun pystyy. Vapauden, itsenäisyyden ja tilan antamisen työnteki-

jälle yhteydessä viisi haastateltavaa mainitsi, ettei johtamisen tulisi olla niin aukto-

riteettista enää tämän päivän työelämässä.  

 

Esimiehet näkivät kannustavan johtamisen rohkaisevana tekijänä, jossa työnteki-

jöitä kannustetaan tekemään itsenäisesti päätöksiä ja osallistamaan yhteiseen 

tekemiseen mahdollisimman paljon. On tärkeää, että työntekijälle itselle tulee tun-

ne, että hän on ratkaissut tehtävän. Esimiehet ovat tukena ohjaamassa, johdatte-

lemassa ja kertovat vaihtoehtoja, mutta työntekijän pitää pystyä tekemään päätök-

siä itsenäisesti. Vastauksissa korostui eritoten, että alaisien virheet ovat täysin 

sallittuja. Virheistä ei missään nimessä rangaista, vaan niistä pitää ottaa opikseen. 

Jokainen haastateltava käytti kannustavan johtamisen yhteydessä sanoja tsemp-

paus, sparraus, mentorointi ja valmennus, joilla siis viitattiin esimies-

alaissuhteeseen.  
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”Ihmisyyden arvoja, otat huomioon ihmiset päivittäin. Ei johtamista niin auktoriteet-

tisesti, koska töitä tehdään saman asian parissa päivittäin. Annat motivoivia työ-

tehtäviä ja vaihtelet työtehtäviä ihmisten välillä mahdollisuuksien mukaan. Alainen 

kokee, et sillä on joku porkkana ja päämäärä siihen hommaan.” (H4) 

 

”Kannustaminen on arjen ohjaamista.” (H3) 

 

”Johtaminen on kahden peliä eli tukemista ja vapauden antamista silloin, kun se 

on mahdollista. Esimiestyö on tasapainoilua näiden kahden välillä ja kun siihen 

pystyy, niin kykenee kannustavasti johtamaan.” (H1) 

 

Tutkimustulos osoittaa, että kannustava johtaminen on päivittäistä monipuolista 

esimiestyötä, joka sisältää operatiivista johtamista, sekä tuen ja vapauden anta-

mista. Myös luottamuksellinen ja hyvä esimies-alaissuhde toistuivat haastatteluis-

sa. McGregorin (2003, 11) Y-teorian mukaan juuri kannustava esimies luo näihin 

mahdollisuudet, rohkaisee ja ohjaa kohti organisaation asettamia tavoitteita. Kau-

hanen (2015, 12) mainitsee myös, että henkilöstön aidosti tunteva esimies luo lii-

ketoimintaan kannattavat edellytykset. Burge ja kumppanit (2007, 606) sanovat 

ettei ilman luottamusta ja arvostusta esimies-alaissuhde voi toimia. Kannustava ja 

innostava esimies luo motivoivan työilmapiirin, missä kaikkien on mielekästä työs-

kennellä (Hakonen et al. 2014, 23 – 24). Erityisen kannustava yritys ja ihmisten 

johtaja on tunneälykäs, joka rohkaisee myös osittaisien riskien ottamiseen ja sallii 

virheiden tekemisen (Brandt et al. 2013, 46). 

 

5.3 Työn sisältö, vaikuttaminen ja vastuu 

 

Tämän teeman alle pyrittiin löytämään kootusta aineistosta kaikkia sellaisia tekijöi-

tä, jotka liittyvät työntekijän työn sisältöön. Näitä ovat työn määrä ja laatu, työhön 

vaikuttaminen ja työntekijän autonomia. Haastatteluiden tuloksista ilmeni, että työn 

sisältöön lukeutuivat myös työn kiinnostavuus ja haasteellisuus, työtehtävien mo-

nipuolisuus, työyhteisön henki sekä työaikaan vaikuttavat tekijät. Esimiehien 

enemmistö vastauksissa painotti työn sisällön vaikuttavan suuresti alaisien työmo-
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tivaatioon ja tästä oltiin hyvin valveutuneita. Haastateltavat esimiehet käyttävät 

tämän motivaation edesauttamiseksi motivointikeinoina muun muassa antamalla 

alaisilleen mielekkäitä ja vaihtelevia työtehtäviä, itsenäisyyttä työtehtävissä, työn-

kiertoa eri osastojen välillä, työ- ja vapaa-ajan huomioon ottamista, liukuvia työ-

aikoja ja etätyötä. 

 

Työn sisällöstä ja luonteesta kysyttäessä eri näkökulmia tuli eniten alakohtaisista 

vaihteluista johtuen. Haastateltavat esimiehet edustivat hyvin eri toimialoja. Esi-

merkiksi korjausrakentamisen kohdalla työn päivittäiseen sisältöön vaikuttamisen 

mahdollisuudet ovat suhteellisen rajalliset, eikä työn luonteesta johtuen vaikutus-

mahdollisuuksia esimerkiksi työnteon päivittäiseen tekemiseen kovin paljoa ole. 

Haastateltava kertoi konkreettisen esimerkin, jossa kylpyhuoneen vesieristyksen 

jälkeen tehdään aina laatoitus, eikä siinä vaiheessa voi työntekijä itse päättää kiin-

nittävänsä lavuaaria paikoilleen. Tämä sama ilmiö näkyy kahdessa muussakin 

toimialassa joiden edustajia haastattelin, työnkuva muokkaa ja rajoittaa tekemistä 

hyvin pitkälle, eikä toimialalla ole mahdollisuutta juuri vaikuttaa työn päivittäiseen 

sisältöön. Vaikutusmahdollisuudet vaikuttavat oman työn sisältöön motivoivasti 

työntekijöitä laajalti, koska sillä koetaan olevan yhteys itsensä johtamiseen. Kun 

työntekijä saa itsenäisesti päättää asioista, hän kokee, että häneen luotetaan an-

tamalla vastuuta. Tästä syntyy ammattiylpeys erään haastateltavan esimiehen 

mukaan. 

 

Haastateltavien vastauksissa työn sisällön isoimmat motivaatiotekijät olivat työn 

mielekkyys ja haasteellisuus, itsenäinen työskentelytapa sekä erilaiset työaikajär-

jestelyt. Motivaation ylläpitämiseksi työtehtävät tulee olla mielekkäitä ja kiinnosta-

via. Tässä erityisesti mainittiin työntekijän oma halu saada tehdä juuri sitä mistä 

pitää. Tähän esimiehet käyttävät työtehtävien työnkiertoa, joka on lähtökohtaisesti 

siis nimenomaan työntekijälähtöinen, mutta samalla toki turvaa työnantajan taus-

taa siinä määrin, että osaaminen ja tieto jakautuvat tasaisesti eri työntekijöille.  

 

Työaikaan ja työntekopaikkaan liittyvät käytännöt olivat hyvin erilaisia toimialasta 

riippuen. Yksi haastateltavissa toimii sinänsä poikkeuksellisessa organisaatiossa, 

jossa toimipisteitä on eri maissa ja työkulttuuri perustuu hyvin pitkälle virtuaaliseen 
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työympäristöön. Siinä etätyö näyttelee isoa roolia, joka pohjautuu haastateltavan 

mukaan aina molemminpuoliseen luottamukseen työantajan ja työntekijän välillä. 

Tutkimuksen mukaan yleisempiä käytettyjä motivoinnin palkitsemiskeinoja työjär-

jestelyihin liittyen oli työaikaliukuma, työaikapankki, johon voi kerätä saldoa, osa-

aikatyö ja etätyö. Esimiesten mukaan työaikaan liittyvät järjestelyt ovat yksi par-

haista joustoista työnantajapuolelta työntekijäpuolelle ja näillä on heidän mukaan-

sa suora vaikutus työtyytyväisyyteen. 

 

”Vaikuttamismahdollisuudet pienessä tiimissä on isotkin. Ollaan luotu yhteiset peli-

säännöt ja tiimi pääsee vaikuttamaan jopa myymälän sisältöön. Itse ohjataan ja 

vaikutetaan työn sisältöön laajastikin, kun myyntityö on niin itseohjautuvaa. Viikko-

kalenteri pääsääntöisesti luodaan noin 90 % itsenäisesti työntekijälähtöisesti. Tä-

hän toki vaikuttaa sekin, et meidän alalla ei ole työaikoja.” (H5) 

 

”Ei mitään DDR meininkiä enää. Annetaan vapaus, ohjataan itsenäiseen päätök-

sentekoon ja annetaan vastuuta mahdollisimman pitkälle.” (H7) 

 

”Oman työn sisältö riippuu hyvin pitkälti työntekijästä itsestään. Saa vapaasti tehdä 

ja toteuttaa sitä mistä itse on kiinnostunut. Tää perustuu pitkälti organisaation kult-

tuuriin, missä työ muotoutuu paljolti siitä, missä työntekijä on itse hyvä. Se antaa 

rajattomat mahdollisuudet vaikuttaa työn sisältöön ja osansa muodostaa se, et 

ollaan eri maissa ja tehdään paljon etätyötä globaalina yrityksenä.” (H2) 

 

Työn sisältö, siihen vaikuttaminen ja vastuu työssä osoittautuivat suhteellisen laa-

jaksi osa-alueeksi analyysissä ja se sisältää eri haastateltavien mukaan hyvinkin 

monipuolisia asioita. Tieteellisissä tutkimuksissa ja kirjallisuudessa työn sisältöön 

liittyy myös moninaisia aineettomia palkitsemiskeinoja, jotka kytkeytyvät läheisesti 

työntekijän työmotivaatioon. Hakonen kollegoineen (2014, 23 – 25) mainitsee hy-

vin oivalletun palkitsemisen kokonaisuuden sisältävän hyötyjä ja mahdollisuuksia 

myös työnantajalle kun iso kuva on loppuun mietitty. Tästä esimerkkinä he mainit-

sevat itsensä johtamisen, yksilölliset kehittymismahdollisuudet ja työaikajärjestelyt. 

Näiden avulla voidaan jopa saavuttaa kilpailuetua, mutta ennen kaikkea tavoitel-

laan työntekijöiden parempaa työmotivaatiota.  
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Hakonen et al. (2014, 89) painottavat hyvää esimiestyötä, jossa korostuu aineeton 

palkitseminen motivoinnin keinoin; mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön ja 

kehittyä työssä, työsuhteen pysyvyys ja työajan järjestelyt. Porter et al. (1974, 151) 

kuvailevat työmotivaation syntyvän työn ominaisuuksista kuten työn mielekkyydes-

tä, vaihteluvaisuudesta, vastuusta ja itsenäisyydestä. Herzberg (1968, 58) ja Mc-

Gregor (2003, 11 – 12) vakuuttavat tutkimuksissaan myös, että työn sisältö itses-

sään, työhön vaikuttaminen ja antamalla vastuuta työssä ovat omiaan luomaan 

työntekijän työtyytyväisyyttä motivaatiotekijöinä.  

 

5.4 Palautteen antamisen välineet 

 

Haastatteluissa kysyttiin minkälaista palautta esimiehet antavat alaisilleen ja onko 

siihen jotain tietynlaista mallia tai käytäntöjä. Tutkimuksessa nousi esiin palautteen 

antamisen tärkeys päivittäisessä työssä, useat haastateltavat mainitsivat antavan-

sa palautetta Ad hoc –tyyppisesti tietystä tehtävästä tai tarkoituksenmukaisesta 

asiasta. Vastaajilta saadun palautteen antamisen keinoina oleellinen tekijä oli pa-

lautteen antamisen nopeus, spontaanisuus ja henkilökohtaisuus. Puhelin- tai säh-

köpostipalaute koettiin jokseenkin huonoksi välineeksi palautteen antamisessa. 

Digitaalinen maailma on osa nykypäivää, mutta sen avulla käytettävillä välineillä 

siitä ei erota todellista äänen painoa, ilmeitä ja eleitä. Näin ollen kasvotusten an-

nettava palaute koettiin parhaaksi palautteen antamisen välineeksi. Toisaalta kui-

tenkin kaksi haastateltavaa kertoi laaduntarkkailun yhteydessä kuvan olevan eri-

tyisen tehokas ja havainnollistavan enemmän kuin taas itse sanat. Tässä mielessä 

myös palautetta annettiin ilman sanoja ja sähköpostitse. Suorapuheisuus ja avoi-

muus oman tiimin sisällä koettiin myös oleellisena osana palautteen antoa. Mainit-

tiin, että hyvä esimies on palautteen antamisessa aina tilannetajuinen ja ottaa 

huomioon henkilön ja persoonan.  

 

Julkisen palautteen antaminen nousi esiin positiivisena palautteen antamisen kei-

nona, varsinkin tilanteissa, joissa joku työntekijä tai tiimi on onnistunut tehtävässä 

erityisen hyvin. Julkinen kiitos toimii erityisen hyvin palvelualoilla ja sitä annetaan 
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tarkoituksenmukaisesti yhteisissä palavereissa; se toimii myös hyvänä esimerkki-

nä muulle tiimille, miten toimia esimerkillisesti. Haastatteluiden perusteella, raken-

tava ja negatiivinen palaute annetaan aina henkilökohtaisesti asianomaisien kes-

ken. Tätä painotti suurin osa haastatelluista esimiehistä. Rakentavan palautteen 

antaminen on usein myös hankala tilanne esimiehelle. Paras lopputulos kuitenkin 

palautteesta saadaan, kun esimies myös itse menee epämukavuusalueen ulko-

puolelle. Kaksi haastateltavaa henkilöä mainitsi palautteen antamisen välineenä 

käyttävänsä viime kädessä niin kutsuttua hampurilaisteoriaa, jos ei palaute muu-

ten mene perille.  

 

”Ei ole epäonnistumista, on vain oppimista.” (H3) 

 

”90/10 Sääntö, pyrkii aina antamaan 90 pinnaa positiivista palautetta ja 10 pinnaa 

rakentavaa. Se on kyllä meidän suomalaisien perisynti ja oikeastaan ihan organi-

saatiotasolla, et me osataan aina kyllä löytää ne huonot asiat sieltä – ne virheet ja 

se negatiivisuus me kyllä osataan kaivaa ja sitten antaa niistä aina palautetta. Jos 

pyrkii antamaan 90 pinnaa kiitosta, niin työntekijän itsevarmuus kasvaa ja tulee se 

arvostuksen tunne. Pitää antaa kuitenkin positiivinen palaute aina konkreettisesti 

sidottuna tehtävään, ei vaan et ’oot hyvä tyyppi’ tyylisesti.” (H1) 

 

”Palautteen annossa valttikortti on se nopeus, varsinkin rakentavassa palautteen 

annossa. Jos on esim. työntekijöiden keskinäinen riita tai joku asiakkaan rekla-

maatiotilanne, niin se pitää käydä heti läpi, muuten se jää hautomaan mahdollises-

ti viikonlopun jopa yli ja se haittaa päivittäistä työsuoritusta eikä työntekijä ole sit 

tehokas työssään.” (H5) 

 

Tuloksien analyysi osoitti, että esimiehet antavat alaisilleen paljon palautetta eikä 

siihen ole varsinaista virallista kaavaa olemassa. Positiivista palautetta annetaan 

usein julkisesti, jotta koko työyhteisö voi ottaa asiasta opiksi. Kun taas rakentava 

palaute annetaan kahden kesken ja lähtökohtaisesti aina henkilökohtaisesti. Pa-

lautteen antamisen tärkeyttä korostettiin etenkin sen antamisen nopeudessa ja 

spontaanisuudessa. Tuloksien perusteella negatiivinen palaute nähdään rakenta-

vana palautteena. Tässä korostui myös, että rakentavasta palautteesta on otettava 
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opikseen tulevaisuudessa. Hakonen et al. (2014, 36), Viitala (2004, 162) ja Kau-

hanen (2010, 136) näkevät, että aineettoman palkitsemisen motivointikeino on 

palautteen saaminen ja antaminen. 

 

5.5 Tunnustus ja arvostus 

 

Tämän osion tavoitteena oli kartoittaa millaista tunnustusta ja arvostusta esimiehet 

antavat alaisilleen. Tunnustuksen saamisen tärkeys koetaan erityisen tärkeäksi 

palveluammateissa, joissa työn hektisyys ja ainainen kiire näyttelee isoa osaa. 

Asiakkailta tuleva palaute on haastatteluiden mukaan useammin risuja kuin ruusu-

ja, joten esimiehen rooli tunnustuksen antajana korostuu. Tunnustus koostuu vuo-

rovaikutuksesta, positiivisuuden ilmapiiristä ja yksinkertaisesti kiitos sanan merki-

tyksestä. Haastattelussa kaikki haastateltavat mainitsivat antavansa suusanalli-

sesti kiitosta alaisilleen ja kiinnittävänsä huomiota yhä enemmän tunnustuksien 

antamiseen. Neljä haastateltavaa mainitsee antavansa tunnustusta alaiselle yllät-

tävänä palkitsemisena viemällä työntekijä lyhyellä aikavälillä kesken työpäivän 

syömään tai kahville.  

 

Esimiehen osoittama arvostus alaista kohtaan ilmeni haastatteluissa kahtena 

oleellisena osana: esimies käyttää fyysistä aikaa työntekijään ja on aidosti kiinnos-

tunut työntekijästä sekä hänen työstään. Johtaja osoittaa mallia esimerkillään alai-

sille osoittaen kiinnostusta, mielenkiintoa sekä yleisiä hyviä käytöstapoja kuten 

tervehtiminen tai kuulumisien vaihtaminen. Nämä tekijät ymmärretään arvostuksen 

ja toisen ihmisen kunnioituksen perusedellytyksiksi.  

 

Haastateltavat toivat esiin tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisen kohtelun alaisien 

välillä. Esimiehenä on otettava huomioon koko henkilökunta tasavertaisesti. Ei voi 

suosia tiettyä henkilöä, vaikka henkilökohtaisella tasolla kemiat synkkaisi parem-

min jonkun tietyn henkilön kanssa. Arvostus ilmenee myös ottamalla kaikki huomi-

oon. Ei ole olemassa näkymättömiä ihmisiä, oli kyseessä sitten minkä hierarkiata-

son työntekijä hyvänsä. Kaksi haastateltavaa mainitsi esimiehen osoittavan myös 
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arvostusta seisoessaan sanojensa takana. On tärkeää pitää sanansa eikä muuta 

sitä, mistä on jo sovittu vaan pitää sovitusta kiinni. 

 

”Oonhan mä huomannut ite, että alaiset arvostaa sitä kun tiiminvetäjänä tiedän 

miten ruohonjuuritasolla töitä tehdään ja ennen kaikkea kun osaan vielä itse tehdä 

niitä samoja hommia tarpeen vaatiessa.” (H8) 

 

”On läsnä esimiehenä päivittäisessä arjen tekemisessä: jutustelee, huomioi ihmi-

set ympärillä, keitän kahvit ottaessani viimeisen kupin jos kahvipannu on tyhjä ja 

blokkaan silloin tällöin pari pöytää samalla tarkistaen tuotteen ja laadun.” (H1) 

 
”Tulee palautteenannon kautta, vuorovaikutteisesti ja positiivisuuden kautta. Muis-

taa antaa kiitosta pienemmistäkin asioista. Tää on niin hektinen ala, jossa ulko-

puolelta tulee paljon negatiivista palautetta, niin näidenkin vuoks. Kerätään työ-

maan aikana yhteiseen pottiin kolehtia, niin kun et viedään romuttamolle työmaalta 

purkamisesta jäänyttä ylimääräistä metallijätettä, josta maksetaan rahaa. Tällä me 

sit tehdään jotain yhteistä niin kun käydään porukalla vaikka syömässä.” (H4) 

 

Tuloksissa ilmeni, että esimiehen puolelta arvostuksen ja tunnustuksen antaminen 

alaiselle on erittäin tärkeää. Haastateltavien esimiehien vastauksissa ilmeni, että 

arvostusta puoltaa tietämys alaisien työnkuvasta ja sen sisällöstä. Alaiset arvosta-

vat esimiehen osallistumista päivittäiseen työhön joskus edes vain pienen hetken 

ajan. Tunnustus ymmärrettiin haastatteluissa lähinnä sanallisena kiitoksena ja 

haastateltavat esimiehet kertoivat panostavansa erityisesti tunnustuksen antami-

seen yhä enemmissä määrin tänä päivänä. Amabile kollegoineen (1996, 1154 – 

1156) vahvistavat, että esimiehen osoittama arvostus ja tunnustus ovat vahvasti 

yhteydessä työntekijän sisäiseen motivaatioon, jonka nähdään olevan sisäinen 

palkkio. Maslowin tarvehierarkian yksi kasvutarvetaso kuvaa myös arvostusta, 

jonka voidaan katsoa olevan työntekijän osaamisen ja saavutuksien arvostusta 

esimiehen näkökulmasta (1943, 372). 
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5.6 Osallistumisen ja osallistamisen mahdollisuudet 

 

Yhtenä osa-alueena teemahaastattelussa oli työntekijöiden osallistumisen mahdol-

lisuudet työssä ja esimiehen mahdollistamat tavat osallistaa alaisia työpaikan toi-

mintaan. Tähän kysymykseen kytkeytyi myös tiedon saaminen ja tiedon kulku työ-

yhteisön välillä ja yleisesti organisaation sisällä.  

 

Tutkimuksen tuloksien mukaan osallistuminen yhteiseen tekemiseen on itsestään-

selvyys ja myös esimiehien mukaan kaikki haastateltavat osallistavat alaisiaan 

paljon. Jotkut esimiehet jopa sanoivat osallistavansa alaisiaan ehkä jopa liiaksi, 

koska välillä saattaa tulla tunne, että ulkopuolinen saattaa nähdä asian niin, ettei 

esimies osaa tehdä itsenäisesti päätöstä. Esimiehet tietoisesti pyrkivät jakamaan 

työvastuuta alaisilleen ja sen kautta osallistaa heitä myös mahdollisuuksien mu-

kaan päätöksentekoon. Esimies asettaa osallistamisella tarkat tavoitteet, mutta 

antaa alaiselle vapauden tehdä sekä toteuttaa. Lähtökohta on, että ei anneta val-

miina mitään, vaan tuetaan, sparrataan ja valmennetaan kohti tavoitetta. Yksi esi-

mies mainitsee, että kyllä työntekijällä on hyvä mieli kun pyytää häntä kertomaan 

ylemmälle johdolle, että miten joku tietty asia tai tehtävä tehdään. Tämä lisää ar-

vostuksen ja itsevarmuuden tunnetta työntekijässä, kun hän tuntee itsensä tar-

peelliseksi. 

 

Haastatteluissa ilmeni, että esimiesten toimesta halutaan kannustaa työntekijöitä 

osallistumaan myös muiden osastojen osaamisen osa-alueisiin. Eri osastoilta ole-

vat ihmiset ratkovat näin ongelmia yhdessä, jotta näkevät sen ison kuvan kokonai-

suutena, eikä vain omaa kapeaa pelikenttää ja tämän nähdään lisäävän yhdessä 

tekemisen kulttuuria. Tietoa ja osaamista jaetaan tarkoituksen mukaisesti, jotta se 

toisi lisäarvoa työn sisältöön.  Tiedon saaminen ja tiedon kulku mainittiin haastatte-

lussa monessa eri kysymyksessä, mutta eniten se liitettiin osallistamiseen työssä. 

Tiedon kulku on elintärkeää yrityksen toiminnan kannalta, tätä painotti kolme haas-

tateltavaa, jotka olivat pienien yrityksen edustajia. He mainitsivat myös, että vies-

tinnässä esimiehenä miettivät usein, miten saisi motivoitua työntekijöitä paremmin 

ja tehokkaammin. Tämä lähtee haastateltavien mukaan yhteisöllisyydestä ja yh-
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teen kuuluvuuden tunteesta, joiden nähdään sitouttavan työntekijöitä yhteisiin ar-

voihin. 

 

”Mun päätehtävä pomona on sparrata alaisia joka päivä niin paljon, että niiltä löy-

tyy sisäinen palo motivaatioon ja yhteiseen tekemiseen. Joskus kyl tuntuu et osal-

listan liikaakin väkeä yhteistoimintaan, mut kyl mä nään et ne nauttii ja kokee pal-

kitsevaks sen et ne saa olla mukana.” (H9) 

 

”Meillä on kvartaaleittain järjestettävä ’team spirit work shop’, johon osallistuu työn-

tekijöitä joka maasta työmahdollisuuksien mukaan. Yleensä ihmisiä on läsnä noin 

30. Idea perustuu sille, et on edustajia eri firman osa-alueilta, eli nimenomaan eri 

tausta ja osaaminen tuo niitä uusia ja erilaisia näkemyksiä. Tässä foorumissa kehi-

tettään tiimityöskentelyä ja siellä on aina topic of the month, joka vaikka perustuu 

sille et miten myynti saadaan kasvamaan jollain tietyllä osa-alueella. Tää idea läh-

tee just siitä, et osallistutaan ja osallistetaan.” (H2) 

 

”On kyllä edellytys tai oikeastaan itsestäänselvyys meillä, että tiimi osallistuu sitä 

koskeviin projekteihin ja et siihen osallistetaan kaikki mahdolliset siihen kuuluvat 

tahot, niin et se kokonaisuus saadaan vedettyä maaliin loistotuloksella.” (H6) 

 

Analyysin perusteella esimiehet osallistavat alaisiaan työssä erittäin paljon, koska 

ammattitaito ja osaaminen asuvat työntekijöissä. Työntekijöiden osallistuminen 

yhteiseen tekemiseen on luonnollista ja sen nähdään edistävän työssä oppimista. 

Tuloksissa näkyi selkeästi tiedon ja osaamisen jakaminen työyhteisössä, joka osit-

tain johtuu juuri aktiivisesta osallistumisesta ja osallistamisesta työpaikan yhteis-

toimintaan. Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa työhön työyhteisössä on aineeton 

palkitsemiskeino, jota käytetään työntekijöiden motivoinnissa työsuorituksiin (Moi-

sio et al. 2005, 195; Hakonen et al. 2015, 36; Viitala 2004, 162 – 163; Kauhanen 

2010, 135 – 139). Yoong Ng et al. (2005, 502) puolestaan painottavat vapaaehtoi-

suutta osallistumisessa, koska työntekijän oppimiselle pakottaminen ei auta ke-

tään oppimaan, saatikka sitten innosta tai motivoi työntekoon. 
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5.7 Kehittymismahdollisuudet työssä 

 

Tässä kysymyksessä kartoitettiin yrityksien kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia 

joita esimiehet tarjoavat alaisilleen. Kehittymismahdollisuuksien yhteydessä käytiin 

läpi osa-alueita kuten työssä oppimista ja koulutusmahdollisuuksia. Tutkimuksen 

haastatteluun vastanneista esimiehistä 80 % kokivat, että työn kehittymismahdolli-

suudet lähtevät työntekijästä itsestään. Työntekijän omalla motivaatiolla ja aidolla 

halulla kehittyä, sekä päästä eteenpäin on iso merkitys kehittymismahdollisuuksien 

saavuttamisessa. Nämä kumpuavat haastateltavien esimiehien mukaan työnteki-

jän sisäisestä motivaatiosta, kehittymisen ilmapiiriä kuitenkin luo ja ylläpitää esi-

mies.  

 

Kehittymismahdollisuuksiin lukeutui toimintatavat, työvälineet, työtehtävät ja työn 

tekemisen itsenäisyys. Työntekijöille tarjotaan kehittymisen ja kehittämisen välinei-

tä myös mahdollisuuksina osallistua erityyppisiin koulutuksiin, kursseihin ja val-

mennuksiin jokaisen haastateltavan kertoman mukaan. Eri toimialoilla on luonnol-

lisesti erityyppisiä mahdollisuuksia ja työnantajat ovat valmiita myös satsaamaan 

taloudellisesti panostaakseen työntekijöiden kehittymiseen työssä. 

 

Työssä oppiminen ja koulutusmahdollisuudet nähtiin osittain kehittymismahdolli-

suuksina, mutta joltain osin ne koettiin myös urakehityksenä. Esimiehen työ on 

edesauttaa ja edistää työntekijöiden työssä oppimista päivittäin.  Työntekijän tun-

nistaminen kertoo sen, miten paljon panoksia työssä oppimiseen satsataan. Jos 

työntekijällä on motivaatio ja into työssä oppimiseen, niin mahdollisuuksia luodaan 

aina sen mukaan. Osa johtamista on myös se, että annetaan pallo työntekijälle. 

Työntekijän tulee itse myös olla oma-aloitteinen ja ottaa vastuuta. Jos haluaa op-

pia uutta ja kehittää omaa osaamista, siitä tulisi ilmaista halu tai tarve selkeästi. 

Missä alainen kokee tarvitsevansa tukea tai oppimista, kyllä työntekijä tunnistaa 

itse missä omat kehitystarpeet. Näihin on isommissa organisaatioissa jopa allokoi-

tu budjetti per vuosi per työntekijä, joka ottaa huomioon työntekijöiden kypsyysta-

sot ja ohjaa sen mukaan työssä oppimista sekä ottaa huomioon elinikäinen oppi-

minen. 
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”Kyllä se halu ja motivaatio kehittyä itse työssään lähtee henkilöstä itsestään, esi-

miehenä luon siihen mahdollisuudet. Mä autan jalostamaan ideoita ja saadaan 

kimpassa vietyä ne pitkällekin, mut se input lähtee kyl työntekijän omasta sisäises-

tä motivaatiosta.” (H8) 

 

”Meille on tosi tärkeetä ja kannustetaan ihmisiä tuomaan omat kehitysideat esille. 

Tässä korostuu se, et meillä on tosi flat organisaatio, eli toiminta on aika läpinäky-

vää eikä niin hierarkkista. Hyvät kehitysideat ja ehdotukset otetaan ihan oikeesti 

käytäntöön ja niistä sitten palkitaan, siis jos ne pääsee tuotantoon. Näistä on sit 

saanut jotain pientä palkitsemista motivaation tueksi niin ku vaikka spa lahjakortin 

tai kahden hengen illallisen.” (H2) 

 

”Johtaminen on sitä, että antaa alaiselle mahdollisuuden olla tähti ja saada se sit-

ten loistamaan parhaalla mahdollisella tavalla.” (H6) 

 

Kehittymismahdollisuudet ovat analyysin mukaan hyvin riippuvaisia työntekijästä 

itsestään. Työntekijän on osoitettava esimiehelle halu oppia ja kehittyä työssä. 

Tuloksien valossa esimies luo ja antaa mahdollisuuksia työssä kehittymiseen, mut-

ta aloite nähtiin olevan työntekijän velvoite, totesivat vastaajista enemmistö. Herz-

bergin (1968, 56 – 58) motivaatio-hygieniateorian mukaan motivaatiotekijät anta-

vat työntekijälle mahdollisuuden henkilökohtaiseen kehittymiseen ja kasvuun. Mc-

Clellandin (1967) teoriassa korkea suoritusmotivaatio tarkoittaa työntekijän tarvetta 

ylittää itsensä ja halua menestyä (Viitala 2004, 152 – 155). Positiivisessa Y-

teoriassa ihmisellä on työyhteisössä halu oppia uusia asioita ja kehittyä omassa 

työssään (McGregor 2003, 11 – 12). 

 

5.8 Urakehitys 

 

Viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, mitä uralla etenemisen mahdollisuuksia työn-

tekijöillä yrityksissä on. Uralla etenemisen mahdollisuudet ovat selkeästi enemmän 

ohjattuja isoissa organisaatioissa kuin pienissä. Neljässä yrityksessä haastatelta-

vien mukaan on olemassa virallinen urapolku ohjelma ja kahdessa talossa jopa 
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oma ura-akatemia. Isoissa organisaatioissa mainittiin olevan rajattomat mahdolli-

suudet kouluttaa ja kehittää työntekijän osaamista uralla. Palvelubusiness on 

osassa yrityksiä viety niin pitkälle, että vaikka työuraa on samassa talossa kertynyt 

20 vuotta, voit silti kouluttautua jatkuvalla tahdilla.  

 

Urakehitys on riippuvainen myös hyvin pitkälti henkilöstä ja hänen omista kyvyistä 

sekä halusta. Vastuuta annetaan, jos vain työntekijällä on halua ja nähdään hänen 

kyvykkyys. Johtajaksi ei tarvitse syntyä, sen voi oppia. Nopea päätöksenteko on 

tärkeää ja se, että osaa tehdä päätöksen ylipäätään. Etenemismahdollisuudet ovat 

korkeammalla kuin selkeästi nähdään potentiaali työntekijässä. Urakehitykseen 

osassa yrityksiä liitettiin työssä oppiminen sekä koulutus ja kehitys, mutta osalla oli 

erikseen kehitysmahdollisuudet, jotka enemmän sisälsivät oman työn sisältöä ja 

vaikuttavuutta. Ylennykset mainittiin haastatteluissa kuuluvan uralla kehitykseen, 

mutta näitä oli vain isoissa organisaatioissa. 

 

Haastatteluiden perusteella urakehitys on riippuvainen yksilöstä ja motivaatiosta. 

Jos työntekijä haluaa edetä uralla ja siihen on mahdollisuus, niin yleisesti näin 

myös tapahtuu. Kolmen yrityksen edustajat näkevät, ettei yrityksen koon tai pienen 

rakenteen puolesta urakehitys ole mahdollinen juuri kyseisessä talossa. Kaksi 

näistä oli suhteellisen tuoretta start up firmaa ja olleet markkinoilla vasta vähän 

aikaa, joten tämän asian ovat myös työntekijät tienneet taloon tullessaan. Haasta-

tellut esimiehet tunnistavat kertomansa mukaan lahjakkuudet jo kaukaa, vaikkakin 

koettiin, että esimerkiksi johtajaksi ei voi syntyä, vaan siihen voi hyvin kasvaa. 

 

”Esimiehenä mun tehtävä tai olisinko se jopa velvollisuus, on bongata kehityskel-

poisimmat yksilöt ja auttaa niitä etenemään urallaan. Lahjakkuuden kyllä tunnistaa 

kaukaa. Urapolun kautta aika moni kuitenkin ihan itsenäisesti ohjautuu mihin nyt 

sitten mihin sopivin on.” (H9) 

 

”Työntekijän omalla motivaatiolla ja aito halu kehittyä ja päästä eteenpäin on iso 

merkitys. Pyritään näkemään kaverista potentiaali urakehityksen kannalta. On 

mahdollisuus kehittyä paljonkin, mutta se liittyy paljon työntekijän omasta tahdosta 

ja halusta.” (H4) 
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”Kun tekee työnsä hyvin, niin kyllä sieltä talentit tunnistaa. Mun työtehtävä on tun-

nistaa ja kehittää, ja kasvattaa uusia esimiehiä. Täytyy aina muistaa se, et nykyi-

sessä työtehtävässä voi myös kehittyä parhaaksi, tää unohtuu usein.” (H1) 

 

Urakehitystä koskevan tutkimustuloksien analyysin perusteella urakehitys on myös 

hyvin riippuvainen yksilöstä ja tämän omasta motivaatiosta. Työntekijän päättäväi-

syys ja sinnikkyys edetä uralla ovat siis ensiarvoisessa asemassa. Haastateltujen 

esimiesten mukaan kuitenkin lahjakkuudet ja potentiaaliset kyvykkyydet tunnistaa 

urakehityksessä. Yksilössä on oltava kehittymisen aitoa paloa, joka ohjaa kohti 

urakehitystä, mutta taitava esimies osaa nämä motivaattorit tunnistaa jokaisessa 

yksilössä erikseen Duffy et al. (2009, 32). Uralla etenemisen mahdollisuus näh-

dään Trophenin ja kumppanien (2000, 143) mukaan aineettomana palkitsemisena, 

mutta se on usein työntekijän omalla vastuulla. Heidän mukaansa työntekijällä on 

pitkälti näyttövelvollisuus oman työn ja tekemisen kautta, tämä vahvasti viittaa 

urakehityksen olevan henkilösidonnaista. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työni tavoite oli tutkia, mitä aineettomia palkitsemistapoja esimiehet käyttävät mo-

tivoidessaan alaisiaan. Työni tavoitetta ohjasi tutkimusongelma, jonka kautta muo-

dostui teoreettinen viitekehys. Tutkimuksen punainen lanka muodostui teoreettisen 

viitekehyksen ja empirian yhdistelmästä, joista motivaatioteoriat, motivaatiotekijät 

ja aineettomat palkitsemistavat nivoutuvat tiiviisti yhteen. Erityisesti Herzbergin 

motivaatio- ja hygieniateoria sekä Maslowin tarvehierarkia linkittyy motivaation 

kautta aineettomiin palkitsemistapoihin. Tutkimustuloksieni kautta samaisia työtyy-

tyväisyyteen liittyviä kannustetekijöitä esiintyi myös haastateltavien esimiehen mo-

tivointi- ja palkitsemistavoissa. 

 

Oleellinen osa työtäni on ymmärrys, että sisäinen motivaatio ohjaa meitä tämän 

päivän työelämässä; vain sen avulla on mahdollisuus kehittää itseään ja omaa 

osaamistaan. Ulkoinen motivaatio, jota pitkälti raha säätelee, on niin sanotusti 

mennyttä aikaa ja vanhaa ajattelutapaa. Työn sisältö hallitsee nykypäivää työelä-

mässä yhdessä tietojohtamisen kanssa. Tähän kulminoituu myös oleellisesti ylei-

nen johtaminen ja päivittäinen esimiestyö.  

 

Teorian ja haastatteluiden mukaan aineeton palkitseminen katsotaan yhä useam-

min yhtä tärkeäksi rahapalkan kanssa. Tutkimus osoitti, että esimiehellä on monia 

rooleja joihin on tilanteen mukaan osattava muuntautua. Ihmisten johtajana on 

osattava tunnistaa tilanteita ja alaisiaan, joihin pitää tarpeen mukaan muuttaa roo-

liaan. Esimies johon voi tukeutua ja kuuntelee alaisia, sekä jolta saa tarvittaessa 

apua niin ammattiasioissa ja kuin pystyy kuuntelemaan alaisia. Haastattelut tukivat 

tätä teoriaa. Haastatteluiden mukaan hyvän johtajan on tunnistettava lahjakkaat 

motivoituneet alaiset, keihin tulee panostaa ja sijoittaa koulutusvaroja. Haastatte-

luiden perusteella myös kehittymismahdollisuuksilla ja urakehityksellä on nuorem-

pien alaisten keskuudessa suurempi merkitys.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ruohonjuuritason tiedon ja tekemisen osaami-

sen sekä ymmärtäminen korostuu hyvän esimiehen taidoista. Tällaisen esimiehen 

on helpompi saada yhteys alaisiin ja korottaa yhteishenkeä, luottamusta ja moti-
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vaatiota sekä parantaa työssä jaksamista. Esimiehen tulee panostaa aineettomiin 

palkitsemiskeinoihin saadakseen alaisensa motivoituneeksi ja sitoutuneeksi orga-

nisaation yhteisien päämäärien tavoittamiseksi. Tehokkaampi ja kannattavampi 

työn jälki syntyy työntekijän ollessa motivoitunut työhönsä. Oleellista motivoinnissa 

ja palkitsemisessa on molemmin puoleinen vaihtosuhde työnantajan ja työntekijän 

välillä, jossa molemmat osapuolet hyötyvät vaihtokaupasta.  

 

6.1 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Motivoinnissa aineettomilla palkitsemiskeinoilla esimiestyössä korostui esimiehen 

rooli ihmisten johtajana, valmentajana, sparraajana, mentoroijana ja kannustajana. 

Motivaatiokeinoja, joita aineettomissa palkitsemistavoissa käytetään, oli osallista-

minen, yhdessä tekeminen ja osallistuminen. Aineettomaksi palkitsemiseksi tutki-

mustuloksissa nähtiin johtaminen, tunnustuksen ja arvostukset osoittaminen, pa-

lautteen antaminen, työn sisältö itsessään, kehittymismahdollisuudet sekä urakehi-

tys. 

 

Tutkimukseni koostuu kokonaisuudesta, jossa teoreettinen viitekehys, tutkimusky-

symyksen kannalta keskeisimmät käsitteet ja empiiriset tulokset yhdistyvät. Tutki-

mustuloksien raportointi on linjassa teorialukujeni kanssa, joiden avulla olen koon-

nut teoreettisen viitekehyksen päälle tiivistelmän tutkimustuloksista, jota alla oleva 

kuvio havainnollistaa. Motivaatio ja palkitseminen ovat vahvasti kytköksissä toi-

siinsa. Motivaatioteorian sisältöteoria antaa ymmärryksen ja selittää mikä yksilöä 

motivoi työntekoon, tämä voi olla sisäisestä tai ulkoisesta motivaatiosta lähtöisiä. 

Työtyytyväisyyttä ohjaavat motivaatiotekijät kiteytyvät aineettomiin palkitsemista-

poihin, joita esimiehet käyttävät alaisia työsuorituksiin motivoidessaan. Esimiehien 

käyttämiä keinoja alaisien aineettomaan palkitsemiseen ovat: 1) kannustava joh-

taminen, 2) tunnustus ja arvostus, 3) palautteen antaminen, 4) osallistuminen ja 

osallistaminen, 5) työn sisältö, 6) kehittymismahdollisuudet sekä 7) urakehitys. 

Tämän listan perusteella voidaan todeta, että motivoinnin keinoja käytetään ai-

neettomaan palkitsemiseen. Aineettomalla palkitsemisella on myös tutkimustulok-

sien valossa vaikutus motivaatioon.  
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Kuvio 12 Tiivistelmä tutkimustuloksista 

 

Työn tavoitteena oli saada ymmärrys aineettomista palkitsemistavoista, joita joh-

tamisessa käytetään motivoinnin edesauttamiseksi työntekijöiden työsuorituksissa.  

Tutkimuskysymykseni oli: millä aineettomilla palkitsemiskeinoilla esimiehet moti-

voivat alaisiaan? Empiirisen tutkimuksen ja teoreettisen viitekehyksen avulla tut-

kimusongelmaan etsittiin vastausta. Tutkimuskysymykseen ei yhdellä lauseella 

pysty vastaamaan, vaikka vastaus on täysin kristallinkirkas. 

 

Tutkimustuloksien mukaan esimiehet käyttävät hyvin monia eri aineettomia palkit-

semistapoja motivoidessaan alaisiaan työsuorituksissa. Haastatteluissa ilmenneet 

motivaatiotekijät olivat kannustava johtaminen, tunnustus ja arvostus, palautteen 

antaminen, osallistuminen ja osallistaminen yhteiseen tekemiseen, työn sisältö 
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itsessään ja siihen liittyvät vaikutusmahdollisuudet, kehittymismahdollisuudet ja 

urakehitys. Tutkimustulokset ovat rinnastettavissa suhteellisen suoraviivaisesti 

Herzbergin kaksifaktoriteoriaan, jossa työtyytyväisyyttä tuovat motivaatiotekijät 

ovat työntekijän saavutukset, vastuu, tunnustus ja arvostus, työ itsessään, etene-

mis- ja kehittymismahdollisuudet sekä henkilökohtainen kasvu.  

 

Maslowin tarvehierarkian avulla voidaan myös esittää tutkimustuloksieni yhdistä-

minen teoreettiseen viitekehykseen. Hierarkian alimmalla tasolla fysiologinen tarve 

sisältää terveyttä ja fyysistä jaksamista. Tämän voidaan katsoa liittyvän yleiseen 

hyvinvointiin työssä ja työajanjärjestelyihin, jossa kohtaa yksilön jaksaminen on 

oleellista. Seuraava hierarkian taso kuvaa turvallisuuden tunnetta, jossa työn jat-

kumisen ja työpaikan turvallisuus ovat sosiaalista hyvinvointia. Keskimmäinen hie-

rarkian tarve on yhteenkuuluvuuden tarve eli liittymisen tarve. Tämän voidaan 

nähdä tarkoittavan työyhteisöön kuulumista ja työkavereita. Hierarkian toisiksi ylin 

taso on arvostusta, jonka voidaan katsoa olevan oman osaamisen ja saavutuksien 

arvostusta. Ylin taso hierarkiassa liittyy yksilön itsensä toteuttamiseen, osaamisen 

kehittämiseen ja omiin tarpeisiin työssä. 

 

6.2 Pohdinta 

 

Herzbergin motivaatioteoria toteaa, että ulkoiset motivaatiotekijät eivät pysty ko-

hottamaan työntekijän motivaatiota yksinään, mutta jos niitä hallinnoidaan oikein 

niin ne estävät työtyytymättömyyttä. Tämä oli oleellinen havainto tutustuessani 

motivaatioteorioihin. Herzberg sisällyttää työtyytymättömyyttä aiheuttavan hy-

gieniatekijän työpaikan pysyvyyden osalta motivaatiota heikentäviin asioihin. Ny-

kypäivän työelämässä työpaikan pysyvyys ei tosiaankaan ole tae, se oli ehkä niin 

60 vuotta sitten, mutta viimeistään nyt joka ikinen yritys joutuu kiristämään nyöre-

jään ja vähentämään väkeään. Uskon vahvasti, että tänä päivänä, jos työntekijä 

voi luottaa täysin työpaikan pysyvyyteen ilman pelkotilaa, se motivoi tekijäänsä. 

Työyhteisön ilmapiiri on mielestäni erittäinkin tehokas motivaation tekijä, joten täs-

sä olen Herzbergin kanssa hieman eri mieltä. Tosin huono työilmapiiri saattaa 

myrkyttää positiivisemmankin työntekijän mielen, joten tässä on oiva esimerkki 
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jossa motivaatio- ja hygieniatekijä voivat aiheuttaa työtyytyväisyyttä tai sitten työ-

tyytymättömyyttä.  

 

Tieteellisessä tutkimuksessa on usein todettu, että aineellinen palkitseminen eli 

tunnetummin raha tyydyttää kaikkein vähiten itsensä toteuttamisen tarvetta. Raha 

ei anna yhteenkuuluvuuden tunnetta, koska ei täytä rakkauden tai ystävyyden tar-

vetta. Rahalla tyydytetään työntekijän perustarpeita ja lisätään taloudellista turval-

lisuutta, mutta sillä on myös iso merkitys arvostuksen ja vallan tarpeen tyydytyk-

sessä. Edellä olevaan perustuen pohdin aineellisen palkitsemisen ja ulkoisen mo-

tivaation yhteyttä johon perustuen voisin todeta niiden välillä olevan vahva yhteys. 

Miespuolinen ystäväni kiirehtii väitöskirjansa loppuun saamista, jotta voisi palata 

takaisin palkkatyöhön ansaitakseen taas säännöllistä kuukausipalkkaa. Häntä to-

dennäköisesti motivoi ajatus, että neljän kuukauden päästä esikoisen syntyessä 

vaimo ei enää tuo rahaa taloon ja sekös saa hänet kiirehtimään tutkinnon loppuun 

saamiseksi. 

 

McGregorin Y näkemyksen mukaan työntekijöillä on sisäinen motivaatio oppia uu-

sia asioita ja kehittyä omassa työssä. Kannustava esimies luo tähän mahdollisuu-

det, rohkaisee ja ohjaa kohti organisaation asettamia tavoitteita. Maksimaalinen 

työmotivaatio saavutetaan työyhteisön hyvillä ihmissuhteilla ja osallistamalla työn-

tekijöitä päätöksentekoon, sekä antamalla työntekijöille vastuuta ja haasteellisia 

työtehtäviä. McClellandin motivaatioteoria taas perustuu yksilöllisiin tarpeisiin ja 

ympäristötekijöihin. Hyvä suoritusmotivaatio näyttäytyy työntekijän tarpeena ylittää 

itsensä ja haluna menestyä työtehtävissä. Henkilökohtainen vastuu, haasteellinen 

ja haastava työn sisältö motivoi työntekijää. Työn suorittaminen ja saavutustarve 

ovat niin tärkeitä motivaation tekijöitä, ettei taloudellisilla palkkioilla ole juurikaan 

merkitystä. 

 

Teoriaan ja taustatutkimukseeni perustuen voidaan todeta, että aineettomat palkit-

semiskeinot motivoinnin tukena ovat yleisesti ilmaisia, eivätkä ne vaadi isoa pa-

nostusta esimieheltä. Taloudellinen palkitseminen nähdään edelleen kiistatta hal-

litseva tekijänä motivoinnissa. Hektisyys työelämässä ja jatkuva tehokkuuden pai-

notus on johtanut kuitenkin siihen, että työntekijät arvostavat aineettomia palkit-
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semiskeinoja rahaa verrattuna yhä enemmän, kuten vapaa-ajan merkitys on saa-

nut uuden tarkoituksen. Lakiasiaintoimisto Fondia on huomannut tämän ja osaa 

innovatiivisella tavalla yhdistää työ- ja vapaa-ajan merkityksen sekä ottaen huomi-

oon työajan järjestelyt joustoineen. Kiistattakin on selvää, että työelämä muuttuu ja 

uudet arvot valtaavat vanhoja toimintatapoja – nämä haasteet on vain osattava 

käyttää hyödyksi niin kuin muutamat suunnannäyttäjät tekevät. 

 

Esimerkkinä sisäisestä motivaation lähteestä voisin havainnollistaa omaa tilannet-

tani; omaehtoinen opiskelu työn ohessa on pitkälti sisäisten palkkioiden varassa. 

Olen ryhtynyt opiskelemaan vapaaehtoisesti, koska koen sen edistävän minua 

työurallani ja auttavan minua henkilökohtaisien tavoitteiden saavuttamisessa elä-

mässä. Akateemisen loppututkinnon omaavana olen työmarkkinoilla halutumpi 

esimies, koska minulla on työn suorittamisen edellyttävä pätevyys työkokemuksen 

lisäksi. Haluan kehittyä ja kasvaa esimiehenä, opiskelu tarjoaa minulle juuri sen 

sisällön josta olen kiinnostunut.  

 

Tähän samaan ilmiöön liittyy vahvasti myös ulkoisia motivaatiotekijöitä, jotka ovat 

kytköksissä sisäiseen motivaatioon. Minua motivoi myös kuuma helteinen kesä-

päivä ja tuleva kesäloma. Mitä nopeammin saan tämän lopputyön valmiiksi, sitä 

nopeammin pääsen nauttimaan auringosta vapaa-ajalla. Tämän ulkoisen kimmok-

keen lisäksi voisin sanoa ulkoisena palkkiona minua motivoivan taloudellinen as-

pekti. Valmistuttuani kauppatieteiden maisteriksi minulla on mahdollisuus saada 

parempi taloudellinen ansiotaso. Tämän perusteella voidaan todeta, että raha sää-

telee motivaatiotasoani ja ohjaa osin käyttäytymistäni. 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tekemäni tutkimuksen pohjalta on nyt ymmärrys, mitä aineettomia palkitsemista-

poja esimiehet käyttävät motivoidessaan alaisiaan työsuorituksiin. Luonnollinen 

jatkotutkimus tämän työn perusteella olisi kuinka työntekijöiden motivaatiota voitai-

siin parantaa? Tässä oleellista olisi ottaa tutkimuskohteeksi nimenomaan työnteki-

jäpuoli. Henkilöstön työtyytyväisyys ja hyvinvointi ovat oleellisia asioita työn tulok-
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sellisuuden ja tehokkuuden kannalta, joten niiden sisältöön tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota.  

 

Tutkimusta voisi palkitsemisen osalta myös jatkaa tekemällä toimintasuunnitelman 

toimeksiantona johonkin organisaatioon aineettomista palkitsemistavoista. Tämä 

olisi oleellista siinä mielessä, että tässä opinnäytteessä ilmeni, ettei aineettomia 

palkitsemiskäytäntöjä ole juuri kirjattu yrityksen strategiaan tai palkkapolitiikkaan. 

Aineettomia motivointikeinoja ei pidetä palkitsemisena, vaan yleisemmin vain ta-

loudellinen hyötyarvo nähdään palkitsemisena. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 Teemahaastattelurunko 

 

Aineettomilla palkitsemiskeinoilla motivointi johtamisessa 

 

MOTIVOINTI 

 

Mitä kannustava johtaminen tarkoittaa sinulle? 

Millä osoitat arvostusta työntekijöitä kohtaan? 

Millaisia palautteen antamisenkeinoja käytät? 

Mitä kehittämiseen liittyviä vaikutusmahdollisuuksia esimiehenä luot työntekijöille? 

Mitä mahdollisuuksia työntekijöillä on vaikuttaa oman työn sisältöön? 

Mitä tavoitteita asetat työntekijöille? 

Miten edistät työntekijöiden tiedon saantia ja jakamista? 

 

PALKITSEMINEN 

 

Miten annat tunnustusta (esim. kiitosta) työntekijöille? 

Miten paljon osallistat työntekijöitäsi yhteiseen tekemiseen? 

Millä edistät työntekijöiden työssä oppimista? 

Mitä koulutusmahdollisuuksia työntekijöille on? 

Mitä uralla etenemisen mahdollisuuksia työntekijällä on (urakehitys)? 


