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Työntekijöiden motivointi kohti parempia organisaation haluamia työsuorituksia on ollut jo 

pitkään niin akateemikkojen kuin yritysmaailman mielenkiinnon kohteena. Tässä tutkiel-

massa viitekehyksenä toimiva kokonaispalkitseminen tarjoaakin perinteistä taloudellista pal-

kitsemista kattavamman tavan motivoida työntekijöitä. Kokonaispalkitsemisessa otetaankin 

huomioon aineettomat palkitsemistavat aineellisten palkitsemistapojen rinnalle keskustelta-

essa palkitsemisesta ja sen motivoivuudesta.  

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin ohjelmistoyritys Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisjärjestel-

mää ja sen motivoivuutta. Palkitsemisjärjestelmän motivoivuuden tarkastelussa otettiin huo-

mioon Sievo Oy:n sekä sen palkitsemisen tavoite. Tutkimustulosten analyysissä pyrittiin 

nostamaan esiin myös palkitsemisjärjestelmän kehityskohteita. Tutkimuksessa käytettiin 

laadullista menetelmää ja strategiaksi valittiin sille ominainen tapaustutkimus. Tutkimusai-

neiston keräämisessä otettiin huomioon tutkittavan työntekijäjoukon lisäksi myös yrityksen 

johdon näkemys. 

 

Kokonaispalkitsemisen mallissa havaittiin mielenkiintoisia, monipuolisia ja motivoivia palkit-

semisen tapoja niin aineettoman kuin aineellisenkin palkitsemisen osalta.  Kohdeyrityksen 

kokonaispalkitseminen arvioitiin tukevan myös liiketoimintayksikön tavoitteita. Tutkimuk-

sessa motivoivampana työmotivaation kannalta pidettiin aineettomia palkitsemisen keinoja. 

Kokonaispalkitsemisjärjestelmän kehittäminen vaatii palkitsemisen kokemisen subjektiivi-

sen luonteen vuoksi jatkuvaa vuorovaikutusta organisaation jäsenten ja johdon välillä siitä, 

mikä mahdollistaa työntekijöiden mahdollisimman motivoituneen työnteon. 
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Motivating employees towards a better work performance has been a concern for academics 

as well as business people for a long time. The total remuneration used as a reference 

framework in this thesis provides a more comprehensive perspective on motivating employ-

ees than the traditional financial rewarding. Total remuneration takes into account the intan-

gible remuneration methods alongside tangible remuneration when discussing rewarding 

and motivating. 

 

This paper examined the software company Sievo Oy's total remuneration system and its 

motivation. The review of the motivational aspects of the reward system took into account 

the objective of Sievo Oy and its rewarding objectives. The analysis of the research results 

also sought to highlight the development targets of the reward system. The qualitative meth-

odology was used in the research and the relevant case study was chosen as a strategy. 

The collection of the research material included not only the selected target group but also 

the management’s point of view. 

 

In the model of total remuneration many interesting, versatile and motivating approaches for 

both intangible and tangible remuneration were observed. The total remuneration of the tar-

get company was also estimated to support the business unit's objectives. Intangible re-

warding methods were the most motivating factors in terms of work motivation. Because of 

the subjective nature of the rewarding experience, the development of a total reward system 

requires constant interaction between the members of the organization and management, 

which enables the most motivated work atmosphere for the employees. 
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ympärilläni. Olen oppinut tunnistamaan omia vahvuuksiani ja heikkouksiani sekä kehittä-

mään niitä jatkuvasti paremmiksi. Kehitys onkin se tie, jolla haluan jatkaa myös seuraavat 

viisi vuotta. Se, mitä se tuo tullessaan, rakentuu matkan varrella. 

 

Valitsin tutkimusaiheeksi kokonaispalkitsemisen motivoivuuden, sillä minua on aina kiehto-

nut ihmisten halu huippusuorituksiin niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin. Tutkielmani 

avaakin aihetta teoreettisen viitekehyksen ja case-tutkimuksen keinoin modernissa liiketoi-

mintayrityksessä. Suorittamani tutkimuksen valossa uskon, että ihmisten tulee motivoituak-

seen työssä tehdä työtehtäviä, joihin he kokevat paloa. Korkea työmotivaatio kumpuaa myös 

halusta kehittyä ja oppia jatkuvasti. Yrityksen tulee puolestaan luoda työntekijöiden ympä-

rille mahdollisimman ihanteelliset olosuhteet näiden asioiden toteuttamista varten. 
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matka olisi ollut nykyistä huomattavasti töyssyisempi ja kestoltaan todennäköisesti pidempi. 

Tavoitteen saavuttamisen jälkeiset tunnelmat haluan kiteyttää Timo Jutilan sanoihin: ”Men-

nään eteenpäin”. 
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1. JOHDANTO 

 

Palkitseminen liiketoimintaympäristössä on laaja ja moniulotteinen käsite. Toteuttamis-

tavoissaan palkitseminen sisältää valtavan määrän eri keinoja niin aineellisten kuin 

aineettomien palkkioiden muodoissa. Perinteisesti palkitsemiseen liitetään ajatus tu-

lospalkkiojärjestelmistä, joissa työntekijää palkitaan usein paremmista suorituksista 

erilaisten mallien mukaan rahallisessa muodossa. Kuitenkin nykyisellään palkitsemi-

nen, ja ennen kaikkea työntekijöiden motivoiminen sen avulla, vaatii yrityksiltä entistä 

kokonaisvaltaisempia ratkaisuita. 

 

Aiheen taustalla vaikuttaa työntekijän luontainen halu saada tekemästään erityisen hy-

västä työpanoksesta suurempaa huomiointia. Työnantaja puolestaan haluaa luoda 

palkitsemisjärjestelmänsä siten, että työntekijällä on suurempi motivaatio tavoitella lii-

ketoiminnallisten tavoitteiden mukaista työtulosta. Kuvailtujen osapuolien yhdistävänä 

tekijänä toimii palkitsemisen kokonaisuus, ja sen avulla työntekijöitä ohjataan tuotta-

maan yritykselle toivottua lisäarvoa. 

 

Armstrongin ja Murlisin (2004, 12–13) kokonaispalkitsemisen käsitteen mukaan palkit-

semiseksi voidaan luokitella kaikki ne keinot, joilla työntekijöitä huomioidaan, ja joilla 

saavutetaan työtyytyväisyyttä. Palkitsemisen tavoitteena on tällöin kasvattaa työnteki-

jöiden motivaatiota ja sitoutumista yritystä kohtaan. Onnistunut kokonaispalkitseminen 

täyttää Armstrongin ja Murlisin (2004, 12–13) mukaan työntekijöiden tarpeet ja kan-

nustaa heitä toimimaan kohti yritysten asettamia tavoitteita. Lawlerin (2000) mukaan 

erityisen tärkeää on löytää yrityksen liiketoimintastrategiaa parhaiten tukevat palkitse-

misen muodot, jolloin palkitsemisjärjestelmä ja organisaation strategia ovat linjassa 

keskenään. 

 

Hulkon, Hakosen, Hakosen & Palvan (2002, 54) määritelmässä palkitsemisen koko-

naisuudesta on onnistuttu kattamaan käsitteen laajuus sekä useat tutkimuksen kan-

nalta olennaiset näkökulmat: ”Palkitseminen on organisaation ja sen jäsenten välinen 

kaksisuuntainen prosessi, josta molemmat osapuolet hyötyvät; palkitseminen on joh-

tamisen väline, joka tukee organisaation strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista; pal-

kitseminen viestittää halutusta toiminnasta, viestin tulkinta vaikuttaa organisaation jä-

senten toimintaan; käsitykset siitä mikä on palkitsevaa, ovat yksilöllisiä.” Osapuolina 
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toimivat siis organisaatio ja sen jäsenet. Palkitsemisen tavoitteena on hyödyttää mo-

lempia osapuolia. Kokonaispalkitsemisen avulla on tarkoitus tyydyttää organisaation 

jäsenten tarpeiden ja tavoitteiden kirjoa tarjoamalla monipuolisia tapoja tavoitteiden 

mukaisen käytöksen tukemisessa. 

 

Palkitsemisen ei kuitenkaan aina onnistu täyttämään sille asetettuja tavoitteita. Lisä-

kannusteet voivat esimerkiksi olla liian houkuttelevia, jolloin palkitsemisen mittaristo ei 

ota huomioon siitä syntyviä lieveilmiöitä. Esimerkiksi tulospalkkiojärjestelmän mukai-

nen lisäpalkkio puhtaasti myyntimäärään sidottuna saattaa ilman lisäehtoja olla jopa 

yrityksen tuloksen kannalta haitallinen mittari. Tästä johtuva lyhytjänteisesti tehty 

myynti voi aiheuttaa yritykselle lisäkustannuksia, esimerkiksi asiakkaiden luottamuk-

sen menettämisen muodossa. Erityisen tärkeää on luoda mittaristot, jotka mittaavat ja 

ohjaavat toimintaa kattavasti yrityksen toivoman käytöksen mukaisesti. Huonosti suun-

nitellut mittarit suoritukseen perustuvassa palkitsemisessa voivat johtaa osaoptimoin-

tiin, mikä ei puolestaan vastaa yrityksen toivomaa toimintaa (Rantamäki, Kauhanen & 

Kolari 2006, 50). Kirkpatrickin (2009) mukaan palkkiojärjestelmien kannusteet ohjasi-

vat rahoitusmarkkinoiden yrityksiä riskialttiiseen käytökseen. Kyseistä käytöstä oli 

muun muassa heppoisin perustein myönnetyt asuntolainojen rahoituspäätökset, jotka 

tehtiin vähintäänkin osittain rahallisten palkkioiden kustannuksella. Tämä toimikin yh-

tenä merkittävänä syynä vuoden 2008 finanssikriisin laukeamiselle. Tässä tapauk-

sessa rahoitusmarkkinoiden ahneus johti huonoihin päätöksiin, ja näin ollen asunto-

markkinoiden kuplan puhkeamiseen. 

 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta 

 

Tämän tutkimuksen aiheena on palkitsemisen kokonaisuuden motivoivuus liiketoimin-

nan menestyksen tukena. Tutkimuksessa tarkastellaan olemassa olevan kokonaispal-

kitsemisen ja työntekijöiden työmotivaation välistä suhdetta. Empiirisen tutkimuksen 

kohteena on kasvava ohjelmistoalan yritys Sievo Oy, jonka kokonaispalkitsemismalliin 

perehdytään tarkemmin. Tutkimuskohteen valintaan vaikutti kontakti yritykseen, yrityk-

sen palkitsemistapojen monipuolisuus sekä yleinen mielenkiinto aihealuetta kohtaan. 

Tutkimus on jatkoa noin kaksi vuotta aiemmin tehdylle kandidaatintutkielmalleni. 
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Tutkimuksen taustana toimii oletus, jonka mukaan ”palkitseminen on organisaation ja 

sen jäsenten välinen prosessi, joka hyödyttää molempia osapuolia” (Vartiainen & Kau-

hanen 2005, 17). Tutkimuksessa tuleekin analysoida tarkasti kohdeorganisaation jä-

senten mielipiteitä siitä, mikä heidän mielestään on palkitsevaa. On tärkeää tietää, mitä 

palkitsemisen keinoja kohdeorganisaatiossa arvostetaan ja mitkä asiat ovat pienem-

mässä roolissa työssä motivoitumisen kannalta. Mahdolliset epäkohdat palkitsemisjär-

jestelmässä voivat myös toimia epämotivoivina faktoreina, joita pyritään nostamaan 

esiin, mikäli sellaisia ilmenee. Tutkimuksen taustaoletusta sekä tutkimustuloksia voi-

daan verrata keskenään; hyödyttävätkö luodut palkitsemiskeinot työntekijöitä. Palkit-

semisen tulisi taustaoletuksen mukaisesti luonnollisesti myös tukea liiketoiminnan ta-

voitteita. Sen pitäisi siis kannustaa työntekijää organisaation tavoitteiden mukaiseen 

toimintaan, joka hyödyttää puolestaan työnantajaa. Palkitsemisjärjestelmän kokonai-

suuden on siis hyödytettävä molempia osapuolia, jotta se toimisi oletuksena toimivan 

taustan mukaisesti oikein. 

 

Motivaatiota tutkitaan sisäisen ja ulkoisen motivaation näkökulmien lisäksi motivaatio-

teorioiden avulla. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio poikkeavat toisistaan käyttäytymisen 

taustalla ohjaavien motiivien puolesta. Motivaatio perustuukin tekijöihin, jotka ohjaavat 

toiminnan suuntaa ja vireyttä. Motiiveja voivat olla esimerkiksi tarpeet, halut, vietit tai 

palkkiot ja rangaistukset. (Peltonen & Ruohotie 1987, 22) Motivaation ja palkitsemisen 

suhdetta teoriakokonaisuudessa puolestaan tarkastellaan agentti- ja reflektioteorioi-

den taustaa vasten. 

 

Palkitseminen on perinteisessä mielessä nähty taloudellisena hyötynä organisaation 

jäsenelle. Linkolan (2007) mukaan kuitenkin modernin palkitsemiskäsitteen mukaan 

palkitsemisen keinoihin kuuluu rahallisten palkkioiden lisäksi olennaisena osana myös 

henkilöstöedut, työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen järjestelyt, urakehitys sekä 

aineeton arvonanto. Palkitseminen voi siis hänen mukaansa olla joko aineellista tai 

aineetonta. Erityisen tärkeää on työntekijän tietoisuus hänen työpanoksensa arvosta-

misesta organisaatiossa, jolloin hänen itsetuntonsa sekä työmotivaationsa kasvavat 

(Rauch 2005). Moisio, Salimäki ja Sweins (2006, 29) havaitsivat tutkiessaan palkitse-

misen muutosta Suomessa aineettoman palkitsemisen kannustavan erityisesti nuoria 

toimimaan tehokkaammin työssä. Rahallisen palkitsemisen sijasta nuoria motivoivat 
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enemmän kehitysmahdollisuudet ja joustava ajankäyttö. Heidän mukaansa tärkeitä ai-

neettoman palkitsemisen keinoja ovat myös arvostuksen saaminen, luottamus, itse-

näisyys ja työn mielekkyys. Tästä johtuen taloudellinen palkitseminen tarvitsee tuek-

seen aineettoman palkitsemisen keinoja työntekijöiden hankinnan, sitouttamisen ja 

työmotivaation parantamiseksi. Tämä myös mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisem-

man palkitsemisstrategian suunnittelun yrityksissä. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat  

 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää palkitsemisen kokonaisuuden motivoivuutta 

menestyksekkään liiketoiminnan tukena. Kokonaispalkitsemiseen liittyy monenlaisia 

keinoja, ja niiden kokonaisuuden tulee tähdätä liiketoiminnan tukemiseen yrityksen ja 

sen jäsenten parhaaksi katsomalla tavalla. Tutkimuksessa on tarkoituksena keskittyä 

palkitsemisen kokonaisuuteen myös johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Tämän 

lisäksi työntekijöiden mielipiteet nykyisen palkitsemisen kokonaisuuden ymmärtämi-

sestä ja motivoivuudesta tuodaan esiin sekä analysoidaan huolellisesti. Molemmat nä-

kökulmat huomioon otettaessa tutkimuskysymyksiin voidaan vastata mahdollisimman 

laadukkaasti toteutettavan tutkimuksen avulla. Tutkimuksen empiriaosuudessa tullaan 

tästä johtuen haastattelemaan kohdeorganisaation työntekijöiden lisäksi myös yrityk-

sen johtoa. Yrityksen johdon näkökulmaa kokonaispalkitsemisen osalta pyritään ym-

märtämään henkilöstöpäällikön tapaamisen ja teemahaastattelun avulla. Hänen kans-

saan luodaan nykyinen yrityksen kokonaispalkitsemisen malli sekä määritetään liike-

toiminnan sekä palkitsemisen tavoitteet. Työntekijöiden osalta pohditaan, miten palkit-

semisen eri keinot vaikuttavat työmotivaatioon. Tutkimusaineiston analysoinnin jäl-

keen pohditaan, onko kohdeyrityksen palkitseminen myös liiketoiminnan tavoitteita tu-

kevaa. Aineiston analysoinnissa pohditaan myös, miten kohdeyrityksen palkitsemisen 

kokonaisuutta voitaisiin kehittää. 

 

Päätutkimusongelma: 

- Miten palkitsemisen eri keinot vaikuttavat työntekijöiden työmotivaatioon? 

- Tutkimuksessa selvitetään tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden työmotivaa-

tioon. 
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Tutkimuksen alaongelmat: 

• Onko kohdeyrityksen palkitseminen liiketoiminnan tavoitteita tukevaa? 

- Tutkimusongelman avulla selvitetään esimiehen ilmoittamien tavoitteiden täyt-

tymisiä käytössä olevan palkitsemisen ja toivotun käytöksen syy-seuraussuh-

teiden kautta. 

 

• Miten kohdeyrityksen palkitsemisen kokonaisuutta voitaisiin kehittää? 

- Tutkimustulosten pohjalta tehdään ehdotuksia, miten palkitsemista voisi kehit-

tää, jotta se motivoisi saavuttamaan kohdeyrityksen liiketoiminnalliset tavoitteet 

entistä paremmin. 

 

 

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rajaukset 

 

Tutkimus pohjautuu tutkimukseen palkitsemisesta ja motivaatiosta sekä erityisesti nii-

den suhteesta toisiinsa. Palkitsemisella tutkimuksessa tarkoitetaan kokonaispalkitse-

mista, joka sisältää aineellisen palkitsemisen lisäksi myös aineettoman palkitsemisen 

keinot. Motivaation teoriakokonaisuudessa pyritään tarkastelemaan työmotivaatioon 

vaikuttavia asioita, joissa kokonaispalkitsemisen osa-alueet ovat vaikuttavina tekijöinä. 

Tutkimuksessa rajoittavana tekijänä otetaan huomioon liiketoiminnalliseen kannatta-

vuuteen perustuvat tekijät. Tällä tarkoitetaan sitä, että kokonaispalkitsemiseen käytetyt 

resurssit ovat järkevän suuruisia sekä näiden panostuksien oletetaan olevan osa yri-

tyksen kannattavaa liiketoimintamallia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rahalli-

set ja ajalliset panostukset palkitsemiseen liittyen ovat yrityksessä rajallisia menestyk-

sekkään liiketoiminnan näkökulmasta. 

 



6 
 

 

 

Kuvio 1. Kokonaisviitekehys. 
 

Kokonaispalkitsemisessa viitekehyksenä käytetään Brownin ja Armstrongin (1999, 26) 

kokonaispalkitsemisen määritelmää, joka jakaa kokonaispalkitsemisen ei-taloudellisiin 

eli aineettomiin ja taloudellisiin eli aineellisiin palkkioihin. Aineellisia palkkioita ovat esi-

merkiksi tulokseen perustuva palkkio tai edut. Aineettomilla palkkioilla puolestaan tar-

koitetaan palkitsemisena pidettyihin asioihin, jotka liittyvät työhön itsessään tai työym-

päristöön. Palkitsemiskeinot tutkittavassa kohdeorganisaatiossa ovat ennakkotietojen 

perusteella varsin monipuolisia. Tutkimusaukkona onkin kasvua tavoittelevan ohjel-

mistoyrityksen palkitsemiskeinojen motivoivuuden konteksti. 

 

Motivaation teoriakokonaisuudessa keskitytään sisäisen ja ulkoisen motivaation teo-

rian lisäksi perinteisiin motivaatioteorioihin, jotka syventävät motivaation syntymeka-

nismien perusteita. Sisäistä ja ulkoista motivaatioita käsitellessä keskitytään erityisesti 

itsemääräytymisteoriaan, jossa sisäinen ja ulkoinen motivaatio jaetaan autonomiseen 

ja kontrolloituun motivaatioon (Gagne & Deci 2005). Decin ja Ryanin (1985) sisäsyn-

tyisen motivaation teoriassa kritisoidaan puolestaan ulkoisten palkkioiden motivaation 

merkitystä suhteessa työn sisäisiin motivaatiotekijöihin. Tämä tarkoittaa itsessään työn 

mielekkyyden kadottamista rahallisten palkkioiden motivoivan vaikutuksen seurauk-

sena. 

TYÖMOTIVAATIO

Ulkoinen motivaatio Sisäinen motivaatio

KOKONAISPALKITSEMINEN

Aineelliset palkitsemistavat Aineettomat palkitsemistavat

OSAPUOLIEN TARPEET JA TAVOITEET

Organisaation tavoitteet Työtekijöiden tarpeet ja tavoitteet
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Agenttiteoria perustuu taloustieteeseen ja esittää päämies-agenttiongelman. Siinä 

kumpikin osapuoli pyrkii maksimoimaan omaa hyötyä, joka puolestaan aiheuttaa infor-

maation epätasaista jakautumista (Jensen & Meckling 1976). Reflektioteorian mukaan 

palkitseminen vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen, perustuen hänen omiin käsityksiinsä 

palkitsemisen merkityksistä (Thierry 2001). Reflektioteorian avulla on tarkoitus ymmär-

tää, millaisia haasteita palkitsemistapojen valinnassa on, riippuen yksilöiden erilaisista 

lähtökohdista. 

 

Tutkimuksen kohteena on kasvava ohjelmistoyritys Sievo Oy. Pro Gradu-tutkielman 

laajuuden vuoksi tutkimus aiheesta on rajattu koskemaan yhtä yritystä. Tämän tapaus-

tutkimuksen pohjalta voidaan saada suuntaa antavia tuloksia kokonaispalkitsemisen 

motivoivista vaikutuksista kasvavissa ohjelmistoyrityksissä. Tutkimus voi parhaimmil-

laan kohdistaa huomion kehitettäviin kohteisiin sekä herättää jatkotutkimusmahdolli-

suuksia kontekstissaan. Tarkastelunäkökulmaksi palkitsemisen osalta on valittu koko-

naispalkitseminen, sillä aineettoman palkitsemisen merkitys on noussut merkittäväksi 

tekijäksi tieteellisessä keskustelussa työssä motivoitumisen kannalta viime vuosikym-

menien aikana (Kantor & Kao, 2004). 

 

Tutkimuksen kohteena on yritys, jossa on 113 työntekijää. Työtehtäviä on teknisistä 

ohjelmiston kehittämistehtävistä aina kansainväliseen myyntityöhön. Tutkimuskoh-

teenamme on henkilöstöpäällikkö ja Solution Consultant-tiimin viisi jäsentä 12:sta. 

Tiimi koostuu konsulteista, jotka ottavat työssään Sievon tarjoamaa ohjelmistoa käyt-

töön asiakkaiden kanssa. Otos yrityksen kokonaishenkilöstöstä on varsin pieni: 4,4 %, 

mutta Solution Consultantien osalta hyvin edustava: 41,7 %. Vaikka tutkimuskohteena 

olevien työntekijöiden työ olisi muissakin yrityksissä suurin piirtein samanlaista, tutki-

mustuloksia ei tule yleistää muihin yrityksiin sellaisenaan. Tutkimus on suoritettu ta-

paustutkimuksena, ja antaa näin ollen tarkkaa informaatioita tutkittavasta kohteesta. 

On myös otettava huomioon, että tarkastelussa on yksittäisten ihmisten subjektiiviset 

kokemukset omassa työpaikkakontekstissaan. Mielipiteet palkitsemisesta vaihtelevat 

merkittävästi, ja tulokset toimivat lähinnä suuntaa antavina. Tutkimustulokset kuitenkin 

voivat auttaa ymmärtämään palkitsemisen motivoivuutta kyseisen yrityksen työnteki-

jöiden näkökulmasta tarkasteltuna entistä paremmin.  
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1.4 Tutkimusmenetelmän kuvaus  

 

Tutkimuksessa palkitsemisen kokonaisuuden motivoivuuteen syvennytään kohdeyri-

tyksessä suoritettujen laadullisten haastattelujen avulla ja näistä saatujen vastausten 

huolellisen analysoinnin perusteella. Tutkimus suoritetaan kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimusmenetelmää käyttäen. Menetelmän avulla pyritään ymmärtämään ilmiön ko-

konaiskuvaa sekä saamaan syvällistä tietoa tutkittavasta kohteesta (Eriksson & Kova-

lainen 2008, 5). Tutkimuksessa käytetään induktiivista analysointitapaa, jonka tavoit-

teena on kohteen monitahoinen sekä yksityiskohtainen tarkastelu (Hirsjärvi, Remes & 

Saajavaara 2009, 164). 

 

Tutkimuksen strategiaksi on valittu case- eli tapaustutkimus, johon kvalitatiivinen tutki-

mus tyypillisesti soveltuu (Metsämuuronen 2006, 92). Työn empiriaosuus toteutetaan 

kokonaan tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimus valittiin, sillä tavoitteena on tut-

kia yksittäistä tutkimuksen kohdetta mahdollisimman syvällisesti. Hirsijärven, Remek-

sen ja Sajavaaran (2009, 161) mukaan laadullinen tutkimus tutkii kohdetta kokonais-

valtaisesti, joka sopii erinomaisesti case-tutkimuksen tavoitteisiin. Kiinnostavaa tutki-

muksessa on moderni organisaatiokonteksti ja työympäristö. Nämä seikat saattavat 

tuoda esiin mahdollisesti uudenlaisia palkitsemiseksi koettavia ja työmotivaatiota kas-

vattavia keinoja tai ilmiöitä esiin.  

 

Tutkimusaineiston keräämisessä hyödynnetään kahta erilaista lähestymistapaa, jotta 

esiin saadaan työntekijöiden lisäksi myös organisaation näkökulma tutkittavaan aihee-

seen. Organisaation näkökulma tuo liiketoiminnalliset rajoitteet mukaan palkitsemisen 

motivoivuuden tutkimiseen. Esimiehen kanssa suoritetaan teemahaastattelu kokonais-

palkitsemisen nykyisestä tilasta. Haastattelun perusteella Sievolle luodaan yrityksen 

oma kokonaispalkitsemisen malli. Tämän mallin pohjalta suoritetaan yksilöhaastattelut 

viidelle tutkimuskohteena olevalle Solution Consultantille. Suurin piirtein samaa työtä 

tekevän Solution Consultantien muodostaman ryhmän kanssa käydään yksitellen 

haastatteluissa läpi käytössä olevan kokonaispalkitsemisen motivoivuutta.  

 

Pääpainopisteenä haastatteluissa on tutkia eri kokonaispalkitsemisen osa-alueiden 

motivoivuutta. Haastatteluissa pyritäänkin selvittämään olemassa olevan mallin perus-
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teella työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä sekä niiden voimakkuutta suhteessa toi-

siinsa. Haastattelussa otetaan huomioon myös yrityksen ilmoittama tavoite. Kokonais-

palkitsemisjärjestelmän ulottuvuuksia pohditaan perusteellisesti sekä tehdään siitä 

täsmentäviä huomioita. Tämän lisäksi jokaiselle haastateltavalle mahdollistetaan 

haastattelun lopuksi omien kehitysehdotuksien esittäminen koskien paremmin motivoi-

vaa kokonaispalkitsemisen mallia kohdeyrityksessä. Aineistonkeruumenetelmät on py-

ritty luomaan siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin tutkimusongelmien selvittä-

mistä Pro Gradu-tutkielman laajuudessa. Laadukkaan aineistokeruun avulla pyritään 

saamaan mahdollisimman tarkkoja tuloksia koskien tutkimusongelmaa sekä alatutki-

muskysymyksiä. Haastattelumenetelmiä sekä haastattelukysymyksiä on suunniteltu 

yhdessä sekä tutkittavan yrityksen henkilöstöpäällikön että Pro Gradu-tutkielman oh-

jaajan kanssa. 

 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne  

 

Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäinen luku pitää sisällään johdannon. 

Johdanto pitää sisällään aiheen ja tutkimuksen esittelyn, tutkimuksen tavoitteet ja tut-

kimusongelmat sekä teoreettisen viitekehyksen tutkimukselle. 

 

Toisessa ja kolmannessa luvussa syvennytään tarkemmin tutkimuksen teoreettisiin 

lähtökohtiin. Toinen luku sisältää palkitsemisen määrittelyn ja kokonaispalkitsemisen 

täsmentämisen aineellisten ja aineettomien palkitsemiskeinojen valossa. Kolman-

nessa luvussa puolestaan perehdytään motivaatioon. Tarkastelussa on tutkimuksen 

kannalta keskeisimmät motivaatioteoriat, sisäisen ja ulkoisen motivaation käsittely 

sekä agentti- ja reflektioteoria. Luvussa pyritään nostamaan esiin työmotivaatioon vai-

kuttavia tekijöitä monesta eri näkökulmasta aihetta koskevien tieteellisten artikkelien 

ja tutkimusten valossa.  

 

Neljännessä luvussa aloitetaan tutkimuksen empiirinen osuus. Alussa esitellään valittu 

tutkimusmetodologia sekä kuvaillaan tutkimusprosessia tutkimusmenetelmien ja ai-

neiston avulla. Tämän jälkeen viidennessä luvussa perehdytään kohdeyrityksessä 

käytettäviin kokonaispalkitsemisen tapoihin ja niiden motivoivuuteen, nostaen samalla 
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tutkimustuloksia haastatteluaineistosta esille. Tämän jälkeen siirrytään tutkimustulos-

ten tarkempaan analyysiin sekä vastataan ennalta asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Kuudennessa luvussa tehdään johtopäätökset perustuen tutkimuksesta saatuihin tut-

kimustuloksiin sekä käydään läpi yhteenveto tutkimustuloksista. Lopuksi havainnoi-

daan tehdyn tutkimuksen pohjalta heränneitä uusia tutkimusongelmia sekä pohditaan 

mahdollista jatkotutkimusta pohjautuen tästä työstä saatuihin tutkimustuloksiin. 
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2. PALKITSEMINEN 

 

Tässä luvussa käsitellään palkitsemista erityisesti kirjallisuusnostoilla, jotka tukevat tä-

män Pro Gradu-tutkielman aihetta ja siitä tehtyä tutkimusta. Luvussa käsitellään laa-

jasti ja kokonaisvaltaisesti palkitsemiseksi lueteltavien keinojen kirjoa. Palkitsemisen 

viitekehyksenä käytetään Brownin & Armstrongin (1999, 26) kokonaispalkitsemista, 

joka jakautuu heidän määritelmänsä mukaisesti ei-taloudellisiin eli aineettomiin ja ta-

loudellisiin eli aineellisiin palkkioihin. Kappaleessa esitetään myös muita olennaisia kir-

jallisuusnostoja koskien kokonaispalkitsemista. 

 

 

2.1 Kokonaispalkitseminen 

 

Organisaatio tarvitsee suorituksia, mihin työntekijä vastaa panoksellaan ja organisaa-

tio vastavuoroisesti tarjoaa tästä panoksesta työntekijälle merkityksellisiä asioita (Ran-

tamäki et al. 2006, 15). Palkitseminen laajemmasta kokonaispalkitsemisen näkökul-

masta tarjoaakin myös muita palkitsemisen keinoja kuin perinteisen käsityksen mu-

kaista rahapalkkaa. Kokonaispalkitsemisen käsitteessä otetaan huomioon kaikki orga-

nisaation käytössä olevat palkitsemisen muodot, jotka vaikuttavat yksilön työhön ja 

motivaatioon (Luoma, Troberg, Kaajas & Nordlund 2004, 36). Medcofin ja Rumpelin 

(2007) mukaan palkitsemisen kokonaisuus muodostuu eri palkitsemistavoista, joiden 

avulla organisaatio pyrkii palkitsemaan työntekijöitään tavalla, jota henkilöstö arvostaa 

työsuhteessaan. Kokonaispalkitseminen voidaankin karkeasti jakaa aineettomaan eli 

ei-taloudelliseen ja aineellisen eli taloudelliseen palkitsemiseen (Hulkko et al. 2002, 

53; Kauhanen 2004,111; Brown & Armstrong 1999, 26).  
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Kuvio 2. Kokonaispalkitseminen (mukaillen Brownin & Armstrongin 1999, 26). 
 

Brownin & Armstrongin (1999, 26) kokonaispalkitsemisen malli koostuu taloudellisista 

palkkioista ja eduista ja ei-taloudellisista palkkioista. Ei-taloudellisiin eli tutkielmassa 

aineettomiksi palkkioiksi luetaan heidän mukaansa palkitsemiseksi luokiteltavat asiat, 

jotka liittyvät työhön ja työympäristöön. Yhdessä ne muodostavat kokonaispalkitsemi-

sen. 

 

Taloudelliset palkkiot ovat luonteeltaan transaktionaalisia palkkioita.  Nämä koostuvat 

pohjapalkasta, taitolisästä, lisäpalkkiosta, osakeomistajuudesta ja muista taloudellista 

eduista. Taitolisä perustuu työntekijän suoritukseen, pätevyyteen ja työpanokseen. Li-

säpalkkio puolestaan määräytyy rahallisista erillisistä bonuksista, joiden suuruus on 

sidottu työsuorituksiin. Osakeomistajuuden kohdalla palkkion taloudellinen suuruus on 

riippuvainen yrityksen yleisestä menestyksestä. Muita mahdollisia taloudellisia etuja 

ovat esimerkiksi työsuhde-eduiksi luettavat muut etuudet kuten työsuhdepuhelin tai -

auto ja niiden kulut. Yritys voi lisätä muihin etuihin työntekijöille tärkeitä asioita oman 

harkintansa mukaan. Yhdessä transaktionaaliset edut muodostavat taloudellisen ko-

konaiskorvauksen. 
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Aineettomiin palkkioihin mallissa luetaan arvostus, vastuu, työn merkityksellisyys, työn 

itsenäisyys, mahdollisuus käyttää ja kehittää työtaitoja, uramahdollisuudet, työelämän 

laatu ja työelämän tasapaino. Asiat siis tukevat yksilön osaamisen kehittymistä ja li-

säävät työelämän mielekkyyttä. Ne eivät ole laskettavissa euromääräisessä palkassa, 

mutta liittyvät vahvasti työtyytyväisyyteen ja työelämän yleiseen laatuun. Aineettomat 

palkkiot muodostuvat suhteisiin perustavan palkitsemisen kokonaisuuden. 

 

Brownin ja Armstrongin mukaan (1999, 26) kokonaispalkitsemisen lähestymistavan 

hyödyt ovat: 

 

Suurempi vaikutus: erilaisten palkkioiden yhdistetty vaikutus tekee syvemmän ja pi-

demmän aikavälin vaikutuksen motivaatioon ja sitoutumiseen. 

 

Työsuhteen parantaminen: työsuhde, joka perustuu kokonaispalkitsemisen lähesty-

mistapaan, mahdollistaa niin suhteisiin kuin transaktioihin perustuvan palkitsemisen 

käytön ja hyödyntämisen mahdollisimman tehokkaasti. Tämän vuoksi se miellyttää 

työntekijöitä enemmän. 

 

Kustannustehokkuuden parantaminen: monet työntekijät aliarvioivat aineellisen palk-

kion kokonaisuuden todelliset kustannukset. Työntekijät arvostavat kokonaispalkitse-

misen eri osa-alueita eri tavoin riippuen henkilökohtaisista preferensseistään. Koko-

naispalkitseminen tarkoittaa tehokkaampaa viestintää laajemmalla palkitsemisen pa-

letilla, ja näin ollen auttaa työntekijöitä löytämään omat tärkeinä pitämänsä asiat laa-

jemmasta kokonaisuudesta. 

 

Yksilöllisten tarpeiden joustavuus: Kuten myös Bloom ja Milkovich (1998) aiemmin ha-

vaitsivat, suhteisiin perustuva palkitseminen vaikuttaa sitouttavasti ja motivoivasti työn-

tekijöihin, sillä se vastaa myös erityisempiin kuin rahallisiin työntekijöiden tarpeisiin. 

 

Lahjakkuuden haaliminen yritykseen: Suhteisiin perustuvat palkkiot helpottavat lahjak-

kuuden haalimista yritykseen lähettämällä positiivista psykologista signaalia työnteki-

jöille ja lisäten sitoutumista organisaatioon. Tämä voi toimia erottavana tekijänä rekry-

toinnissa, sillä suhteisiin perustuvat palkitsemisprosessit ovat vaikeampia jäljitellä kuin 
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yksittäiset tulospalkkiojärjestelmät. Yrityksestä voi tulla työnantajamarkkinoilla erin-

omainen ja haluttu työpaikka, joka houkuttelee ja säilyttää tarvitsemansa lahjakkaat 

ihmiset. 

 

Kauhasen (2004,111) kokonaispalkitsemisen mallissa jaottelu tapahtuu hieman eri ta-

valla. Ei-taloudelliset palkkiot on jaettu sosiaalisiin ja urapalkkioihin, joista jälkimmäi-

nen sisältää muun muassa urakehityksen ja työn mielekkyyden itsessään. Sosiaalisilla 

palkkioilla puolestaan tarkoitetaan työstä saatua tunnustusta joko sanallisesti tai sta-

tussymbolien muodossa. Nämä voivat tarkoittaa esimerkiksi positiivista palautetta tai 

työntekijälle osoitettua parempaa työpistettä.  

 

Taloudellinen palkitseminen jakautuu suoraan palkitsemiseen ja epäsuoraan palkitse-

miseen, joista ensimmäinen käsittää rahapalkan. Tämä sisältää peruspalkan, mahdol-

lisen taitolisän ja suoritukseen perustuvan palkan. Taloudellisen palkitsemisen epä-

suora palkitseminen puolestaan sisältää lakisääteisen ja vapaaehtoisen osuuden. Elä-

kevakuutus on lakisääteinen, mutta työnantaja voi myöntää vapaaehtoisena etuna esi-

merkiksi lisäeläkevakuutuksen. (Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Kokonaispalkitseminen. (Kauhanen 2004, 111) 
 

Palkitsemisen avulla organisaatio pystyy tehokkaasti viestittämään henkilöstölle orga-

nisaation arvot ja tavoitteet sekä saa heidät omistautumaan näille (Hakonen, Hakonen, 

Hulkko, & Ylikorkala 2005, 13). Johtamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin saada 

työntekijät sitoutettua organisaation toimintaan, joka helpottaa huomattavasti yrityksen 

johdon määrittelemien tavoitteiden saavuttamista. Palkitseminen onkin ikään kuin or-

ganisaation viesti työntekijöille, siitä mikä on toivottua käyttäytymistä. Palkitsemisen 

avulla on mahdollista tukea organisaation menestystä, mutta tämä vaatii oikeiden pal-

kitsemisperusteiden valintaa (Kauhanen 2004, 105). Kauhasen (2004, 105) mukaan 

tehokkaiden palkitsemiskeinojen valinta ei ole yksinkertaista, sillä niihin vaikuttavat 

muun muassa yrityksen toimiala, henkilöstön rakenne, kilpailutilanne sekä verotus. 

Palkitsemisen kokonaisuuden suunnitteluun tuleekin käyttää riittävästi yrityksen re-

sursseja, jotta se toimisi halutulla tavalla. 
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2.1.1 Aineellinen palkitseminen 

 

Aineellinen palkitseminen mielletään usein yrityksen maksamaksi rahalliseksi palkitse-

miseksi. Yleisin rahallisen peruspalkkauksen tapa on aikapalkka, joka tunnetaan arki-

kielessä useimmiten kuukausipalkan nimellä (Hakonen et al. 2005, 70). Aikapalkan 

osuus onkin useimmiten suurin rahallinen osa palkkaamista. Chiun ja Wai-Mei Lukin 

(2002) mukaan palkalla on kaksi tehtävää, joista ensimmäinen on henkilökustannusten 

hallinnointi, ja toinen motivoiva vaikutus työntekijöihin. Heidän mukaansa esimerkiksi 

suoritukseen perustuvan tulospalkkauksen avulla voidaan kannustaa työntekijöitä 

kohti tehokasta tulostavoitteiden ohjaamaa organisaatiota. Heidän tutkimuksensa pe-

rusteella Hong Kongissa ja Kiinassa rahallinen palkitsemiseen perustuvat keinot olivat 

motivoivimpia palkitsemisen keinoja. Kuitenkin maiden väliltä löytyi eroja. Erot selitty-

vät tutkijoiden mukaan ihmisten tarpeista ja preferensseistä, jotka puolestaan muuttu-

vat tulotason noustessa.  

 

Keskeinen osa onnistunutta aineellista palkitsemista on tulospalkkaus. Sen tavoitteena 

on kannustaa työntekijöitä sekä samalla olla organisaatiolle kannattava (Hulkko et al. 

2002, 14). Ideaalitilanteessa tulospalkkaus lisää työmotivaatiota työntekijöiden kes-

kuudessa. Tutkijat ovat kuitenkin jakautuneet vahvasti kahteen leiriin koskien rahalli-

sen palkitsemisen motivoivia vaikutuksia. Kuitenkin esimerkiksi Rynesin, Gerthartin ja 

Minetten (2004) julkaisussa kerrotaan rahan olevan tärkeä motivaation lähde suurim-

malle osalle ihmisistä, ja näin ollen sillä olisi myös myönteisiä vaikutuksia palkitsemi-

sessa. Mutta muun muassa Herzbergin (1987) mukaan ulkoinen kannustin vaikuttaa 

heikentävästi yksilön sisäiseen työmotivaatioon. Tämä puolestaan johtaa sekä si-

säsyntyisen motivaation teorian että reflektioteorian mukaan huonompaan työn tulok-

seen heikomman motivaation johdosta. 

 

Hakosen et al. (2005,122) mukaan positiivisia tulospalkkauksen vaikutuksia voivat olla 

tutkimuksiin perustuen poissalojen vähentyminen, kustannusten lasku, korkeampi 

tuottavuus ja laatu, työvoiman sitoutuminen sekä myönteinen suhtautuminen työasen-

teissa.  Fangin ja Gerthartin (2012) tutkimuksen mukaan henkilökohtainen suoritepe-

rusteinen palkitseminen voi jopa kasvattaa luontaista kiinnostusta tehtävää kohtaan, 

jolloin sisäinen motivaatio säilyy ja ulkoinen palkkio ikään kuin vain vahvistaa tätä. 
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Kuitenkin esimerkiksi Camerein ja Hoghartin (1999) tutkimuksessa saatiin ristiriitainen 

tulos koskien tulospalkkauksen toimivuutta. Tarkastelussa oli 74 aiemman tutkimuksen 

otanta, jossa painopisteenä oli tulospalkkausjärjestelmän vaikutuksen työsuorituk-

seen. Rahallisella kannustimella ei useimmiten nähty olevan merkittävää vaikutusta 

yksilön työsuoritukseen. Joissain työsuorituksissa tulospalkkauksen vaikutus oli jopa 

negatiivinen. Kuitenkin kannustimen suuruudella havaittiin olevan merkitsevää vaiku-

tusta suoritustasoon. Useimmiten työntekijän sisäinen motivaatio nähtiin työssä suo-

riutumisen määrittävänä tekijänä eikä haasteellisen lisäpalkkion merkitystä nähty ta-

voittelemisen arvoisena. 

 

Ennakkotietojen mukaan yrityksen maksama lisäpalkkion osuus määräytyy pääsään-

töisesti puhtaasti yrityksen liiketoiminnan tulokseen perustuen. Tämä tukee tiimipalkit-

semisen tutkimuksen tarkempaa käsittelyä teoreettisena lähtökohtana tutkimusta sil-

mällä pitäen. Milnen (2007) mukaan yrityksien on erityisen tärkeää palkita nimen-

omaan mittareilla, jotka perustuvat tiimin suoriutumiseen, mikäli tiimityöskentelyä ha-

lutaan. Johdossa onkin oltava selvänä tavoiteltava tulos sekä siihen johtava operatiivi-

nen käytös.  

 

Hoffmanin ja Rogelbergin (1998) mukaan tiimipalkitsemisen tavoitteeseen perustuva 

tapa (goal-based) sopii tiimille, joka on yhtenäinen, ja sen jäsenet osallistuvat tasapuo-

lisesti tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitepalkitsemisen kantavana ideana on mak-

saa suurempaa bonusta, mikäli tavoitteet saavutetaan. On kuitenkin myös mahdollista, 

että palkka on normaalia alempi, mikäli tavoitteisiin ei päästä. Harkinnanvaraisessa 

palkitsemisen tavassa puolestaan ei ole selkeää, esimerkiksi myynnillistä tavoitetta 

palkkion myöntämisessä. Palkkio myönnetään silloin, kun tiimin jäsenten koetaan sen 

ansainneen. Tämä voi johtaa epätietoisuuteen siitä mitä työltä vaaditaan, jotta palkkio 

saavutetaan. Epätietoisuus voi puolestaan vaikuttaa negatiivisesti työn tulokseen. 

 

Larkinin, Piercen ja Ginon (2012) artikkelissa kerrotaan tiimipalkitsemisen yleistyneen 

merkittävästi, sillä sen vaikutuksia yrityksen tuottoihin on selkeämpää seurata. Heidän 

mukaansa tämä myös ehkäisee palkkojen vertailusta syntyviä ongelmia. Haasteena 

on kuitenkin töiden jakaantuminen epätasaisesti. Osa tekee tällöin enemmän, mutta 

saa saman korvauksen kuin toinen. On hyvin tärkeää, että ihmiset yrittävät parhaansa 
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yhdessä toisiaan auttaen, sillä tiimipalkitsemisen on tarkoitus johtaa parempaan koko-

naistulokseen yhteistyön avulla. 

 

 

2.1.2 Aineeton palkitseminen 

 

Aineeton palkitseminen on luonteeltaan abstrakti käsite. Keinoja aineettomaan palkit-

semiseen on laajasti. Myös kokemus aineettoman palkitsemisen tapojen painoarvosta 

työntekijöiden kohdalla vaihtelee voimakkaasti riippuen työntekijöiden reflektioista. Ai-

neettomaan palkitsemiseen kuitenkin liittyy voimakkaasti arvostaminen ja kokemus, 

että työtä arvostetaan, tämä puolestaan johtaa itsetunnon ja työmotivaation kasvuun 

(Rauch, 2005). 

 

Aineeton palkitseminen voidaan luonnehtia palkitsemisen tavaksi, joka ei ole rahalli-

sessa tai tavaramuodossa mitattavissa (Hakonen et al. 2005, 308). Aineettomassa pal-

kitsemisessa erityisesti esimiehen rooli on suuri. Johtajuudella pyritään vaikuttamaan 

toisen ihmisen käyttäytymiseen siten, että työntekijät ymmärtävät mitä heidän pitää 

tehdä, jotta organisaation tavoitteet saavutetaan (Juuti 2006, 13).  

 

Työntekijöitä voi palkita aineettomasti Curryn (2005) mukaan ainakin neljällä eri ta-

valla: kysymällä, valtuuttamalla, kiittämällä ja joustamalla. Johtajan on oltava perillä 

siitä, mikä motivoi työntekijää. Tämän voi saada selville kysymällä ja keskustelemalla 

asiasta. Tavoitteena on samalla osallistaa työntekijää yrityksen toimintaan, jolloin hän 

kokee olevansa osa yritystä.  Myös Hulkon et al. (2002, 77) mukaan tärkeää on se 

tapa millä asiat päätetään, eikä vain mitä päätetään. Kiittäminen näkyy tunnustuksena, 

joka puolestaan kertoo työntekijälle onnistumisesta ja saa hänet toistamaan hyviä suo-

rituksia. Joustamalla esimerkiksi työajoista, helpotetaan työtaakan jakautumista kulle-

kin työntekijälle optimaalisemmaksi. 

 

Kauhanen (2004, 111) jakaa aineettomat palkkiot urapalkkioihin ja sosiaalisiin palkki-

oihin, joissa ensin mainitussa keskeistä on työn sisältö itsessään sekä kehittymismah-

dollisuudet työssä. Se mikä voi toiselle olla sisällöltään tylsää työtä, voi olla toiselle 



19 
 

hyvinkin mielenkiintoista. Esimerkiksi osalle työntekijöistä numeroiden kanssa tapah-

tuva työskentely voi jakaa ihmiset voimakkaasti eri leireihin. Sosiaalisissa palkkioissa 

painopiste on työstä saatavassa ulkopuolisessa arvostuksessa ja sosiaalisissa kon-

teksteissa tapahtuvissa merkityksissä. Milnen (2007) mukaan tunnustuksessa kes-

keistä on osoittaa huomiota työntekijän menestymiseen, joka voi näkyä erityisen suu-

rena panostuksena tiettyyn työtehtävään. Huomiointi kannustaa työntekijää yrittämään 

parhaansa, jotta työtehtävää ei suoriteta ikään kuin arkisena rutiinina. 

 

Sisäisen motivaation voidaan myös nähdä kasvavan aineettoman palkitsemisen 

avulla. Työntekijöille voidaan antaa kuva yrityksen suurista suuntaviivoista, esimerkiksi 

kertomalla visiosta, jolloin työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi (Kuvaas 2007). 

Kuvaasin (2007) tutkimuksen mukaan palautteen antamisella on positiivista vaikutusta 

yksilön kehittymiseen työssä. Palautteen antamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon 

työntekijöiden luonteenpiirteet sekä muut palautteen vastaanottamiseen vaikuttavat 

seikat. Esimiehen pitää miettiä tarkasti millainen palaute sopii kullekin työntekijälle. 

Hänen tulee pohtia myös mikä on oikea tilaisuus palautteen antamiseen. Tunnustuk-

sen luonteen ei pidä aina olla muodollinen ja virallinen. Keskeistä on miettiä työntekijän 

kannalta, minkälainen palaute toimii hänelle, ja mikä motivoi häntä parempaan työsuo-

ritukseen. Gagnén ja Decin (2005) tutkimuksessa positiivisen palautteen havaittiin pa-

rantavan sisäistä motivaatiota, kun taas rahallinen palkitseminen vaikutti heikentävän 

sitä. Tutkijoiden mukaan sisäiseen motivaatioon vaikuttaa aineettoman palkitsemisen 

puolelta erityisesti työn merkityksellisyys itsessään sekä tunnustuksen vastaanottami-

nen. 
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3. MOTIVAATIO 

 

Tässä luvussa motivaatiota tutkitaan sisäisen ja ulkoisen motivaation näkökulmien li-

säksi motivaatioteorioiden avulla. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio poikkeavat toisistaan 

erilaisten käyttäytymistä ohjaavien motiivien perusteella. Työntekijöiden motivaatiota 

tutkiessa onkin tärkeää tiedostaa, että eri ihmisiä ohjaavat usein eri motiivit. Esimer-

kiksi saman organisaatiossa toimivien henkilöiden suurimpana työmotivaation läh-

teenä saattaa joillekin olla rahallinen lisäkannuste ja osalle positiivinen ja kannustava 

työilmapiiri. Motivaatio perustuukin yksilöllisiin tarpeisiin sekä tekijöihin, jotka ohjaavat 

toiminnan suuntaa ja vireyttä (Peltonen & Ruohotie 1987, 22). Palkitsemisen kokonai-

suutta suunnitellessa organisaatioiden tuleekin tutkia heidän työntekijöidensä tarpeita 

ja haluja, sillä ihmiset reagoivat hyvin eri tavoin erilaisiin kannusteisiin (Goetsch & Da-

vis 2003, 405). Motivaatiota selittäviin tekijöihin perehdytäänkin motivaatioteorioiden 

kattauksella, sillä millään yksittäisellä teorialla ei saada riittävää ymmärrystä työmoti-

vaation kokonaisvaltaisesta rakentumisesta. Motivaatioteorioista nostetaan esiin tutki-

muksen kannalta keskeisimmät teoriat, jotka selittävät ihmisten käyttäytymisen syitä; 

tarpeita ja motiiveja. 

 

 

3.1 Motivaatioteoriat 

 

Työmotivaatiota pystytään tarkastelemaan perinteisten uraa uurtavien motivaatioteori-

oiden avulla. Motivaatioteoriat luokitellaan prosessi- ja sisältö eli tarveteorioihin. Tar-

veteorioissa selvitetään tutkimuskysymyksen kannalta mitkä asiat motivoivat yksilöitä.  

Alaluvuissa tarveteorioista esitellään kaksi keskeisintä teoriaa: Maslowin tarvehierar-

kia ja Herzbergin kaksifaktoriteoria. Prosessiteorioissa puolestaan selvitetään, miten 

motivaatio syntyy prosessimaisessa tapahtumaketjussa. (Grönfors 1996, 92) Proses-

siteoriat kuvaavat Lämsän ja Hautalan (2005, 87) mukaan motivaation suuntaa, voi-

makkuutta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä suhteita. Prosessiteorioista esiin nostetaan 

yritysten tulospalkkiojärjestelmiin vahvasti liittyvät teoriat: Locken päämääräteoria ja 

Vroomin odotusarvoteoria. 
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3.1.1 Maslowin tarvehierarkia  

 

Maslowin (1943) mukaan motivaation lähteenä toimivat tyydyttämättömät tarpeet, 

jotka voidaan hierarkkisesti jakaa viiteen eri luokkaan: 

 

Kuvio 4. Maslowin tarvehierarkia (mukaillen Maslow, 1943) 
 

Maslowin tarvehierarkian (1943) ideana on kuvata tarpeiden saavuttamista porrastei-

senä mallina; vasta kun ihmisen perustarpeet on tyydytetty, ihminen voi siirtyä tarve-

hierarkiassa ylemmille tasoille. Hierarkian pohjakerroksena toimii fysiologiset tarpeet 

ja ylimmällä tasolla itsensä toteuttamisen tarpeet. Työelämään sovitettuna työntekijöi-

den tarpeet tulee olla tyydytettyjä, jotta voidaan mahdollistaa korkeamman motivaa-

tiotason tavoittelu. Tämä tarkoittaa sitä, että korkeampien tasojen motiivien tavoittelu 

ei onnistu, jos työntekijällä on yleisesti huonot työolosuhteet. Työolosuhteista voi puut-

tua esimerkiksi riittävää luottamusta tai arvostuksen saamista, mikä puolestaan estää 

omien kykyjen ja luovuuden tarpeiden tyydyttämistä. Kyseisen korkeamman tason tar-

peet saatetaan tyydyttää mahdollisesti esimerkiksi vapaa-ajalla, jos työpaikka ei tarjoa 

olosuhteita siihen.  

 

Työelämään sovellettuna fysiologiset tarpeet voivat vastata esimerkiksi työpaikkaruo-

kailuun ja työssä jaksamiseen liittyviä tekijöitä. Turvallisuuteen liittyvät tarpeet voidaan 
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täyttää riittävällä peruspalkan osalla ja turvalla työsuhteen jatkosta. Sosiaalisia tarpei-

den perustana on terve työilmapiiri, jossa on tilaa keskusteluille. Arvostuksen tarpeita 

voidaan mahdollistaa hyvien suoritusten huomioinnilla ja yleisellä jatkuvalla palaut-

teenannolla. Itsensä toteuttamisen tarpeiden täyttäminen voi tapahtua henkilökohtais-

ten taitojen tai urakehityksen avulla. Maslow (1943) kuitenkin mainitsee työn ulkopuo-

lella tapahtuvan myös kyseisten tarpeiden täyttymistä. Nykyään erityisesti alimpien ta-

sojen tarpeet voidaan pääsääntöisesti täyttää rahan avulla. Tästä syystä se motivoi 

matalapalkkaisissa töissä varsin hyvin. Kuitenkin sen merkitys motivoivana tekijänä 

pienenee sen jälkeen, kun olennaiset perustarpeet on tyydytetty (Viitala 2004, 154-

156). 

 

Maslowin tarvehierarkiaa on kritisoitu teoriaa tukevan tutkimusnäytön vähyydestä. Tut-

kijat ovat ehdottaneet malleihin muun muassa tasojen vähentämistä, sillä hierarkkiset 

tasot eivät tutkimusten mukaan toimi aivan niin kuin Maslow teoriassaan on todennut. 

Käsitteiden epäselvyys, määrittely ja mitattavuus on nostettu myös tarvehierarkian tut-

kimuksellisen luotettavuutta ja yleistettävyyttä heikentäviksi tekijöiksi.  (Lawler & Suttle 

1975; Wahba & Bridwell 1976) Kritiikistä huolimatta tarvehierarkia on toiminut uraauur-

tavana keskustelua herättäneenä tutkimuksena, sitä seuranneille motivaatioteorioille. 

 

 

3.1.2 Herzbergin kaksifaktoriteoria 

 

Frederick Herzbergin kaksifaktoriteorian (1987) mukaan perustana on kaksi erillistä 

tarvejärjestelmää: ihmisen biologinen perustarve välttää kipua sekä tarve kasvaa ja 

kehittyä ihmisenä. Kivun välttämisen Herzberg rinnasti työtyytymättömyystekijöihin, 

joita hän nimitti hygieniatekijöiksi. Niitä ovat työympäristön ulkopuoliset tekijät esimer-

kiksi peruspalkka, työolosuhteet ja suhteet kanssatyöntekijöihin. Nämä asiat eivät 

Herzbergin mukaan hyvin hoidettuinakaan motivoi ihmisiä parempiin työsuorituksiin. 

Kuitenkin ne lisäävät työtyytymättömyyttä huonosti hoidettuna. 

 

Tarpeen kasvaa ja kehittyä ihmisenä Herzberg rinnasti työtyytyväisyyttä lisääviin teki-

jöihin, jotka toimivat pääsääntöisesti motivaatiotekijöinä työntekijöille. Motivaattoreiksi 
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havaittiin työn sisältöön ja laatuun liittyviä asioita kuten saavutukset, tunnustuksen saa-

minen, työ itsessään, vastuu, edistyminen ja ammatillinen kasvu. Herzbergin kaksifak-

toriateorian olennaisiin havaintoihin kuuluu työtyytyväisyyden ja työtyytymättömyyden 

riippumattomuus toisistaan. Ne eivät ole toistensa vastakohtia, vaan faktorit palvelevat 

eri tarkoituksia. Herzberg totesikin artikkelissaan (1987) 81% työtyytyväisyyttä aiheut-

tavista faktoreista toimivan motivaatiotekijöinä ja 69% työtyytymättömyyttä aiheutta-

vista tekijöistä olevan hygieniatekijöitä. Motivaatiotekijöillä on vaikutusta pysyvämpiin 

hyviin työsuorituksiin sekä asenteisiin itse työtä kohtaan, kun puolestaan hygieniateki-

jöitä tulee ylläpitää, ettei työtyytymättömyyttä pääse syntymään. 

 

 

Kuvio 5. Herzbergin kaksifaktoriteoria (mukaillen Herzberg, 1987) 
 

Mielenkiintoista päätutkimuskysymyksen kannalta on, että motivaattorit ovat pääsään-

töisesti kokonaispalkitsemismallien aineettoman palkitsemiseen kuuluvia asioita 

(Brown & Armstrong 1999, 26; Kauhanen 2004, 111). Työtyytyväisyystekijät ovat myös 

pääsääntöisesti Decin & Ryanin (1985) määrittelemiä sisäisiä motivaatiotekijöitä ja 

kuuluvat Maslowin tarvehierarkiassa (1943) ylemmän tason tarpeisiin. Herzbergin mu-

kaan motivaatiotekijät ovat niitä asioita, jotka määrittävät työntekijän pyrkimyksen mah-

dollisimman hyvään työsuoritukseen. Steers, Mowday ja Shapiro (2004) antavatkin 

tunnustusta Herzbergin tutkimusten löydöksistä ja havainnoista. Heidän mukaansa 
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kaksifaktoriteoria on vaikuttanut ihmisten työnkuvan parempaan suunnitteluun sekä 

erityisesti työn rikastuttamiseen työtyytyväisyyttä kasvattavien motivaatiotekijöiden 

tuntemisen avulla. Vaarana on, että motivaatiotekijöiden puuttuessa työstä tulee ar-

kista rutiinia, jossa ei yritetä venyä parempiin työsuorituksiin.  

 

 

3.1.3 Päämääräteoria 

 

Locken ja Lathamin (1990) päämääräteorian eli tavoitteiden asettamisen teorian poh-

jana on työntekijän asettamat tietoiset tavoitteet ja aikomukset työn lopputuloksen kan-

nalta. Useita vuosikymmeniä kestäneen tutkimuksen tulokset osoittivat, että tarkat ja 

riittävän korkealle asetetut tavoitteet johtavat suurempaan ponnisteluun työpanoksen 

osalta kuin helpommat ja epämääräisemmin asetetut tavoitteet. Locken ja Lathamin 

(2006) mukaan itse suoriutumisen tasoon vaikuttavatkin työntekijän sitoutuminen, ky-

vykkyydet sekä mahdollisesti muut tavoitteen kanssa ristiriidassa olevat tekijät.  

 

Locken ja Lathamin (2002) mukaan tavoitteiden asettamisessa on huomioitava viisi 

ohjaavaa pääperiaatetta: 

 

1.Selkeys. Tavoitteen on oltava riittävän selkeä, jotta työntekijä tietää tarkalleen mistä 

palkitaan. Ympäripyöreitä tavoitteita on vaikea mitata ja aiheuttavat usein epätietoi-

suutta palkitsemisesta. 

2. Haastavuus. Työntekijät motivoituvat siitä mitä he ovat saaneet aikaan. Tehtävien 

tulee siis tarjota riittävästi haastetta. Työnantajan on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että 

tavoitteet ovat saavutettavissa. 

3. Sitoutuminen. Tutkijat huomauttavat, että työntekijät tulisi ottaa mukaan tavoitteiden 

asettamiseen; osallistamisen avulla he usein sitoutuvat voimakkaammin yhdessä ase-

tettuihin tavoitteisiin. Tämän on puolestaan havaittu vaikuttavan positiivisesti työsuori-

tuksien laatuun. 

4. Palaute. Palaute tukee tavoitteiden saavuttamista. Palautteen avulla pystytään 

kuuntelemaan työntekijää, jakamaan tunnustusta hyvin tehdystä työstä sekä asetta-

maan työtavoitetta selkeämmäksi. Työntekijä voi tällöin tasaisin väliajoin saada tietoa 

suoriutumisestaan, sekä yhdessä pohtia esimiehen kanssa, miten tavoitteet pystytään 
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saavuttamaan tulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti. Työntekijä myös kaipaa 

tunnustusta hyvin suoritetusta työstä ja palaute tarjoaa siihen kustannustehokkaan rat-

kaisun. 

5. Monimutkaisuus. Työn saattaa olla odotettua monimutkaisempi. Tällöin pitää miettiä 

tarkasti tavoitteiden aikajännettä sekä saavutettavuutta. Monimutkainen tehtävä voi 

haitata suoritusta, jos se vaatii esimerkiksi suuren määrän innovatiivisuutta tai oppi-

mista. 

 

 

Kuvio 6. tavoitteiden asettamisen viisi ohjaavaa pääperiaatetta (mukaillen Locke ja 
Latham, 2002) 

 

Tavoitteiden asettamisen tarkoituksena on motivoida yksilöä osaamisensa äärirajoille. 

Tavoitteiden tulee olla tarpeeksi haastavia, jotta yksilö voi käyttää ja kehittää taitojaan. 

Mahdollisuus käyttää ja kehittää taitoja kuuluukin Brownin ja Armstrongin (1999, 26) 

kokonaispalkitsemisen keskeisiin osa-alueisiin. Päämääräteoriassa kokonaispalkitse-

misen viitekehykseen kuuluvalla palautteen saamisella on todettu olevan vaikutusta 

työmotivaatioon. Työntekijä ymmärtää palautteen avulla oman työpanoksensa suun-

nan kohti asettuja tavoitteita. Toisin sanoen tällöin hän tietää onko työpanos ollut riit-

tävä vai vaaditaanko tavoitteen saavuttamiseksi lisäponnisteluita. Suoritukseen perus-

tuvan palkitsemisen osalta on havaittu yhteys työntekijän parempiin suorituksiin vaati-

Tavoitteiden 
asettamisen 

pääperiaatteet

Selkeys

Haastavuus

SitoutuminenPalaute

Monimutkaisuus
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vien työtehtävien osalta. Tällöin lisäpalkkion tulisi kuitenkin olla sidottu suoraan tulok-

seen ja sen arvon olisi oltava erityisen suuri, jotta sillä olisi merkittävää vaikutusta suu-

rempaan työmotivaatioon ja näin ollen parempaan työsuoritukseen. (Locke & Latham 

2006) 

 

 

Kuvio 7. Tavoitteen asettamisen teorian ohjaavat tekijät paremman työsuorituksen 
kannalta. (mukaillen Locke & Latham, 2002) 

 

Tavoitteiden asettamisen teoria vastaa peruskysymykseen siitä, miksi jotkut yksilöt toi-

mivat paremmin työtehtävässä kuin toiset. Se johtuu yksilöiden erilaisista tavoitteista. 

Tavoitteiden asettamisen teorian mukaan, tietoiset tavoitteet tai aikomukset ohjaavat 

yksilön käyttäytymistä (Locke & Latham, 1990). Teorian mukaan kaikki käyttäytyminen 
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ei kuitenkaan ole yksilön tietoisessa kontrollissa. Tavoitteet voidaan määrittää työnte-

kijän itsensä lisäksi esimerkiksi esimiehen ohjaamana. Kritiikkinä liialliselle ohjaami-

selle on itsemääräytymisteorian (Deci & Ryan, 1985) mukainen liiallisen kontrolloitu 

motivaatio, joka saattaa vähentää autonomista motivaatiota työtehtävien suorittamista 

kohtaan. 

 

Teorian mukaan on kaksi tavoitteen pääominaisuutta (Kuvio 7), joilla on vaikutusta pa-

rempaan suorituskykyyn. Ensimmäinen näistä on tavoitteiden haastavuus. Teorian 

mukaan haastavampi tavoite johtaa parempaan suorituskykyyn niin kauan, kun se ei 

ole liian vaikea yksilölle. Toiseksi ihmisillä, joilla on tarkempirajaisempia tavoitteita 

työssään suoriutuvat teorian mukaan paremmin kuin ihmiset, joilla on epämääräisem-

mät tavoitteet. 

 

Parempaan suorituskykyyn vaikuttaa myös erilaiset muuttujat ja mekanismit. Tavoit-

teeseen sitoutuminen ja sen tärkeys, pystyvyys, palaute sekä tehtävän monimutkai-

suus toimivat muuttujina paremman suorituksen osalta. Myös tehtävien valinta, työpa-

noksen suuruus, peräänantamattomuus ja erilaiset strategiat tavoitteen saavutta-

miseksi vaikuttavat asetetun tavoitteen päämäärän saavuttamiseen. Teoria kertoo 

myös korkean suorituskyvyn syklin muodostuvan, kun työntekijä on tyytyväinen aiem-

paan suoritukseen ja siitä saatuun palkitsemiseen. Tämä positiivinen kokemus puoles-

taan vaikuttaa halukkuuteen sitoutua uusiin haasteisiin tulevaisuudessa. (Locke ja Lat-

ham, 2002) 

 

 

3.1.4 Vroomin odotusarvoteoria 

 

Vroomin odotusarvoteorian (1964) tavoitteena on selittää yksilön motivaatiota työtä 

kohtaan. Hänen mukaansa työntekijät valitsevat optimaalisen käytöksen, joka johtaa 

heidän tärkeinä pitämiinsä palkkioihinsa ja päämääriinsä. Tästä johtuen työtehtävien 

houkuttelevuus ja siihen käytetty työpanos riippuu pitkälti työtehtävän suorittamisen 

seurauksista. (Vroom 1964, 204-206) Esimerkiksi mikäli haastavan projektin suoritta-

minen menestyksekkäästi johtaa mahdolliseen ylennykseen, työntekijä on motivoitu-

nut antamaan kovemman työpanoksen.  
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Kuvio 8. Odotusarvoteoria (mukaillen Vroom 1964, 205) 
 

Odotusarvoteoria perustuu kolmeen tekijään: työpanokseen, työsuoritukseen ja palk-

kioon. Reunaehdot odotusarvoteorian mukaiselle motivoitumiselle ja työsuoritukselle 

ovat: 

 

1. Työntekijän uskominen siihen, että hänen työpanoksensa johtaa toivottuun käytök-

seen. 

2. Työntekijän uskominen siihen, että toivottu käytös johtaa haluttuun palkkioon tai 

päämäärään. 

3. Työntekijä arvostaa palkintoa tai päämäärää. 

 

Lawler ja Suttle (1973) ovat keskittyneet Vroomin odotusarvoteoriaan pohjautuen suo-

rituksen ja palkkion väliseen suhteeseen. Tutkijat toivat yhtälöön mukaan kyvykkyys- 

sekä roolikäsitystekijät odotusarvon rinnalle, ja näillä huomattiin yhdessä olevan mer-

kittävää korrelaatiota suorituksen kanssa. Heidän mukaansa motivoitumisessa kes-

keistä onkin työntekijän uskoma todennäköisyys halutusta lopputuloksesta. Myös Pin-

derin (2008, 20) mukaan avain työmotivaatioon on tavoitteiden saavutettavuus sekä 

itse palkkion mieluisuus ja tärkeys yksilön kannalta. Odotusarvo selittääkin perustavat 

syyt sille, minkä takia työntekijöillä saattaa olla alhainen työmotivaatio. Teorian mu-

kaan työntekijän on uskottava omiin kykyihinsä, jotta tavoitteet on mahdollista saavut-
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taa. Mikäli uskoa omiin kykyihin ei ole, ei myöskään työmotivaation voida olettaa ole-

van riittävän korkealla tasolla. Tavoitteiden saavuttamisen avulla saatavan palkkion 

olisi myös oltava yksilön kannalta merkityksellinen, jotta työntekijät haluaisivat sitä ta-

voitella. 

 

Taulukko 1. Motivaatioteorioiden näkökulmat palkitsemiseen ja motivaatioon. 
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Taulukossa 1 on vertailtu esiteltyjen motivaatioteorioiden suhteita motivaatioon ja pal-

kitsemiseen. Kritiikkisarakkeessa on avattu teoriaan liittyviä kiistanalaisuuksia tai eri-

tyisiä huomioita teorian soveltamisesta tämän tutkimuksen suunnitteluun, toteutuk-

seen sekä analyysin perustaksi. Koontitaulukon avulla on pyritty jäsentämään teorioi-

den suhdetta tutkimusaiheen kannalta keskeisimpiin avainkäsitteisiin. 

 

 

3.2 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

 

Työmotivaatio voidaan luokitella sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäsyntyisen 

motivaation teorian avulla pyritään tutkimaan sisäisen ja ulkoisen motivaation välistä 

suhdetta.  Sisäisessä motivaatiossa motivaatio tekemiseen kumpuaa siitä, että teke-

minen on mielekästä itsessään. Ulkoisen motivaation ohjaamana yksilö puolestaan toi-

mii ulkoisen kannustimen esimerkiksi rahallisen palkkion kannustamana. Raha on vä-

line, jolla voidaan saavuttaa todellinen päämäärä. (Deci 1973) Mikäli työstä halutaan 

mielenkiintoista itsessään, sen tulisi tarjota riittävästi haasteita, jonka lisäksi siinä pi-

täisi pystyä ilmaisemaan itseään (Amabile 1993). 

 

Amabile tutki kollegojensa kanssa sisäisen ja ulkoisen motivaation eroja henkilöiden 

välillä. Heidän kehittämänsä työkalu WPI (Work Preference Inventory) pystyi arvioi-

maan kummankin motivaatiotyypin esiintyvyyttä. Työkalun avulla huomattiin sekä si-

säisen että ulkoisen motivaation olevan joko väliaikainen tai vakaa persoonallisuuden 

piirre. WPI:n avulla huomattiin myös, että motivaatiotyypit voivat esiintyä myös yh-

dessä. (Amabile 1993) Myös Salmela-Aho ja Nurmi (2002,190) näkevät että sisäinen 

ja ulkoinen motivaatio voivat esiintyä samanaikaisesti. Perusajatuksena sisäisen mo-

tivaation lähteille nähdäänkin työn sisältö sekä sen mielenkiintoisuus, kun puolestaan 

ulkoista motivaatiota ohjaavat muut usein välineellistä arvoa sisältävät palkkiot. Oleel-

lista Salmela-Ahon ja Nurmen mukaan kuitenkin on, että työntekijät motivoituvat käy-

tännön työelämässä molempien; sekä sisäisten että ulkoisten motivaatiotekijöiden joh-

dosta. Tämä tukee kokonaispalkitsemisen lähestymistapaa. Aineellisella palkitsemi-

sella voidaan vastata ulkoisen motivaation tarpeisiin, kun taas aineettoman palkitsemi-

seen perustuvien osa-alueiden huomioimisessa voidaan vastata paremmin sisäisen 

motivaation tarpeisiin. 
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Itsemääräytymisteorian eli Self-Determination Theoryn (Deci & Ryan,1985) mukaan 

motivaatio pystytään jakamaan autonomiseen ja kontrolloituun motivaatioon. Autono-

misessa motivaatiossa yksilö kokee toimivansa itsenäisesti ja hänellä on eri vaihtoeh-

toja toimia; tämä rinnastetaan sisäisen motivaation toiminnaksi. Toiminta on sitoutu-

nutta, koska se itsessään kiinnostaa, eikä sen toteuttaminen ole ulkopuolelta määrät-

tyä. Kuitenkin hyvin sisäistetty ulkoinen motivaatio voi olla itsessään mielenkiintoista, 

mikäli tehtävän arvo on yksilölle tärkeä. Kontrolloitua motivaatiota puolestaan on pakon 

sanelema toiminta, jossa henkilö on painostettu tekemään tehtävää. Ulkoinen sääntely 

aiheuttaa yksilön ulkoisen motivaation, joka ei ole yhtä vahvaa kuin sisäinen motivaa-

tio. (Gagne & Deci 2005) 

 

Sisäsyntyisen motivaation teoriaa on jalkautettu motivoivana keinona työelämässä. 

Deci ja Ryan (1985) kritisoivat ulkoisten palkkioiden avulla motivointia. Heidän tutki-

muksessaan (1985) huomattiin, että kun työntekijät saivat vaikuttaa omaan työhönsä, 

he kokivat olevansa tyytyväisempiä työpaikkaansa ja luottivat organisaatioon enem-

män. Autonomisen toiminnan vastakohta eli kontrollointi puolestaan aiheuttaa vasta-

reaktion, joka laskee sisäistä motivaatiota (Salmela-Aro & Nurmi 2005, 144-145). Deci 

ja Ryan nostivat myös esiin palkkioiden näkemisen kontrollin välikätenä, joka vaikuttaa 

negatiivisesti sisäsyntyiseen motivaatioon.  

 

Deci (1971) huomasi tutkiessaan sisäsyntyistä motivaatiota, että ulkoisten palkkioiden 

käyttö johtaa kontrolloituun motivaatioon, jolloin sisäinen motivaatio kärsii. Yksilön toi-

minta muuttuu tällöin usein ulkoisesta palkkiosta riippuvaiseksi, ja silloin käytös on toi-

vottua vain palkkion avulla (Frey & Osterloh 2002, 9). Rahapalkkiot voivat Thierryn 

(2001) mukaan olla ominaisuuksiltaan informoivia, kontrolloivia tai epämotivoivia. In-

formoiva tulos kertoo hänen osaamisestaan ja sisäinen motivaatio vahvistuu. Kontrol-

loivassa tunnetaan tulostavoitteen rajoittavan, jolloin sisäinen motivaatio laskee. Esi-

merkiksi jäykät myyntitavoitteet ovat esimerkki luonteeltaan kontrolloivasta rahapalkki-

osta. Epämotivoivassa rahapalkkiossa tehty tulos näyttää negatiiviselta, jolloin myös 

oma osaaminen koetaan huonoksi. Tämä puolestaan johtaa sisäisen motivaation las-

kuun. 
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3.3 Kokonaispalkitsemisen motivoivuuden haasteet 

 

Palkitsemisen kokonaisuuden suunnittelussa nousee esiin lukuisia haasteita. Haasteet 

voidaan nähdä kehityskohteina kohti parempaa palkitsemisjärjestelmää jatkuvan seu-

rannan avulla. Tärkeää on löytää oikeanlaiset mittarit, jotka tukevat tulospalkitsemisen 

osalta oikeiden työskentelytapojen lisäämistä yrityksen strategian kannalta. Kokonais-

palkitsemisen näkökulma kuitenkin helpottaa palkitsemiskeinojen vaikuttavuutta tuo-

malla aineettomat keinot ulkoisten kannusteiden tueksi. On kuitenkin hyväksyttävä se, 

että palkitsemisjärjestelmät eivät voi miellyttää kaikkia täydellisesti, mutta siihen on 

hyvä pyrkiä. Palkitsemisjärjestelmät tulee suunnitella työntekijälähtöisesti, mutta kui-

tenkin siten, että myös työnantaja hyötyy siitä. Ilman palkitsemisjärjestelmän myöntei-

siä vaikutuksia järjestelmän luominen olisi turhaa. 

 

Brownin (2001, 14-15) mukaan tehokkaalla palkitsemisstrategialla on kolme kriteeriä: 

 

1. Selkeästi määritellyt tavoitteet ja hyvin määritelty yhteys liiketoiminnan tavoitteisiin. 

2. Hyvin suunnitellut palkkio- ja palkitsemisohjelmat, jotka räätälöidään organisaation 

ja sen ihmisten tarpeisiin sopiviksi johdonmukaisesti sekä toisiinsa integroituina.  

3. Palkitsemista tukeva ja tehokas HR-osasto sekä prosessit. 

 

Yrityksen kannalta hyvällä palkitsemisella voidaan haalia alan parhaimpia työntekijöitä. 

He ovat valmiita venymään parhaimpaansa, kunhan he saavat suorituksistaan tärkeinä 

pitämiään asioita työnantajalta vastapainoksi. Erityisesti onnistunut tulospalkkausjär-

jestelmä voidaan nähdä olevan kilpailuetu organisaatiolle (Hulkko et al. 2002, 29). 

Tämä näkyy tehokkaana toimintana, joka ilmenee yrityksen tekemässä tuloksessa. 

Vaarana kuitenkin on Wrightin (1994) mukaan palkitsemisen päämäärän hämärtymi-

nen, mikäli työntekijät keskittyvät liian intensiivisesti vain mitattavien tehtävien hoitami-

seen. Tällöin muut tärkeät, ja usein vaikeammin mitattavat asiat, jäävät pienemmälle 

huomiolle. Wrightin (1994) mukaan toimintatavat saattavat säilyä mittareiden vuoksi 

ennallaan, vaikka työt voitaisiin tehdä tehokkaammin ja laadukkaammin. 

 

On tärkeää kuunnella mikä motivoi yksilöitä. Ihmisten preferenssit palkitsemisen ta-

voista vaihtelevat laajasti. Osalle raha voi olla keskeisin motivaation kohde, kun taas 

toisille aineettoman palkitsemisen tavat kannustavat kohti parempaa työsuoritusta. 
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Työn sisäisen ja ulkoisen motivaation suhde on myös kiistanalainen. Ihmisten erot hei-

dän tarpeissaan ja preferensseissään tulee pyrkiä ottamaan huomioon tapauskohtai-

sesti. Wormaldin (2009) julkaisussa, tutkija mainitsee itsestä lähtevän muutoksen ha-

lun toimintatapoja kohtaan olevan suurin tekijä palkitsemisen onnistumisen kannalta.  

 

Tärkeää on myös luoda yksinkertainen ja selkeä palkitsemisen kokonaisuus. Mikäli 

palkitsemisjärjestelmä on monimutkainen, se aiheuttaa yrityksen hallinnolle ongelmia 

lisätyön muodossa. Palkitsemisjärjestelmän monimutkaisuus vaikeuttaa myös työnte-

kijän osalta tavoitteiden saavuttamista. Bonnerin ja Sprinklen (2002) mukaan myös itse 

työtehtävien monimutkaisuus saattaa heikentää työntekijöiden suorituskykyä, mikäli 

yksilö kokee vaatimusten olevan liian korkeat ja stressaavat. Toisaalta tämä saattaa 

motivoida joitain työntekijöitä suorituskykynsä äärirajoille. 

 

Tiimityöskentelyssä tarvitaan ihmisten erilaisia panoksia, joita on osin vaikea mitata 

(Osterloh & Frey 2002, 280). Tiimipalkitsemisessa riskit jakautuvat usein yksilöille, 

mutta palkka jakaantuu tasan. Tämä aiheuttaa agenttiteorian mukaisen ongelman, sillä 

riskit jakautuvat epätasaisesti eikä organisaation tasolta voida tarkkailla päämiehen 

kannalta optimaalisia tuloksia. Tämä voi johtaa erimielisyyksiin kompensaation suu-

ruuden oikeudenmukaisuudesta. Kuitenkin tiimipalkitsemisen idea perustuu yhteis-

työstä johtuviin täydentäviin tehtäviin, jotka vaikuttavat kokonaisuutena positiivisesti 

palkkioihin. Vapaamatkustamista on kuitenkin vaikea estää mittareiden kehittämisen 

osalta, sillä tiimipalkitsemisen luonteeseen kuuluu täydentävien tehtävien rooli, joita on 

usein vaikea mitata.  

 

 

3.3.1 Agenttiteoria 

 

Tässä luvussa muodostetaan teoreettinen viitekehys agenttiteoriasta ja se liitetään pal-

kitsemisen rooliin organisaatiossa. Agenttiteorialla on vahvat kytkökset palkitsemisen 

määrittämisessä. Tarkoitus on ymmärtää miten agenttiteorian pääperiaatteet kytkeyty-

vät palkitsemisen haasteisiin. Ensimmäisenä agenttiteorian esittelivät Jensen ja 

Meckling tutkimuksessaan theory of the firm (1976). Siinä agenttisuhde kuvailtiin sopi-
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muksena, jossa päämies asettaa toisen henkilön eli agentin toimimaan puolestaan asi-

assa, jossa vaaditaan päätösvaltaa. Ongelmana on se, että mikäli molemmat tavoitte-

levat oletusarvoisesti omaa maksimaalista hyötyään, niin agentti ei tee tehtäväänsä 

aina optimaalisesti päämiehen näkökulmasta. 

 

Agenttiteoriassa intressien eroavaisuudet aiheuttavat ongelman. Oletuksena teoriassa 

on, että päämies ei voi varmistaa ja tarkkailla agentin toimien olevan optimaalisia pää-

miehen kannalta. Päämies-agentti-ongelmaan ratkaisuna voi kuitenkin olla päämiehen 

tarjoama kannustin, joka voi palkitsemisen yhteydessä tarkoittaa aineellista tai ainee-

tonta palkitsemista. Palkitsemisen ohjaama vaikutus voi johtaa siihen, että tarkkailua 

ei tarvita, sillä palkitsemisen tavoitteet ohjaavat agenttia toimimaan toivotulla tavalla.  

 

Bonnerin ja Sprinklen (2002) mukaan kannusteilla on vaikutusta motivaation ja tehok-

kuuden kontrollointiin. Heidän mukaansa palkkion ansaitseminen voi olla riskialtista 

agentin kannalta, kun sen saaminen riippuu tavoitteiden saavuttamisesta. Ulkoisten 

tekijöiden vaikutukset palkkiota tavoitellessa voivat olla suuret; esimerkiksi tavoitteiden 

saavuttamisen mittaaminen ei välttämättä ota huomioon kaikkea tehtyä työtä. Tästä 

johtuen agentit vaativat enemmän korvausta riskiseen tilanteeseen joutuessaan. Kri-

tiikkinä palkkioille voi kuitenkin olla osaoptimointi, mikä tarkoittaa palkitsemisen mitta-

reiden epätarkkuutta ja tämän heikkouden hyväksikäyttöä. Tällöin mittari ei anna oi-

keaa kuvaa työn tuloksesta. Mittareiden luominen on vaikeaa ja niiden puutteita voi-

daan ehkäistä subjektiivisen arvioinnin avulla. (Kauhanen & Napari 2012) 

 

Eisenhardt (1989) jakaa agenttiteorian kahteen ongelmaan; agenttiongelmaan ja ris-

kipreferenssien eroavaisuuteen. Agenttisuhteiden ristiriidat ja epätasainen informaa-

tion jakautuminen on syynä ensin mainittuun ongelmaan. Kun tavoitteet eroavat tois-

taan, ja kun päämies ei saa tietoon agentin toimia, syntyy agenttiongelma. Riskien ot-

tamisen ongelmassa puolestaan riskit vaihtelevat toimijoiden välillä. Tämäkin voi ai-

heuttaa päämiehen näkökulmasta epäedullista toimintaa. Esimerkiksi, jos agentti voi 

tehdä työn huolimattomasti (matala riski), ja päämies kantaa vastuun työn tuloksesta 

(suuri riski). Mikäli agentille ei koidu työn laadusta seuraamuksia, tämä aiheuttaa 

agenttiteorisen ongelman. Voidaankin pohtia minkälainen palkitseminen ohjaa agen-

tin, tutkimuksessani alaisen, käytöstä kohti haluttua suuntaa. Tämä tietenkin riippuu 
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agentin preferensseistä. Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää palkitsemisen näkö-

kulmasta parhaimmat tavat kontrolloida tätä ongelmaa. 

 

Holmströmin ja Milgromin (1991) artikkelissa syvennyttiin tarkemmin perinteiseen pää-

mies-agenttiongelmaan. He kritisoivat kyseistä ongelman yksinkertaistamista moni-

mutkaisessa todellisuudessa. Heidän lähestymistapansa korostaa, että kannustinon-

gelmissa on otettava huomioon tehtävien kokonaisuus, eikä vain keskittyä toivotun toi-

minnan yksittäisten ominaisuuksien tutkimiseen. Tutkijat kritisoivatkin suoritukseen pe-

rustuvan palkitsemisen yksitoikkoisuutta, kun agentin toimintaan voidaan vaikuttaa 

monilla muillakin keinoilla. He ehdottavat ratkaisuna päämies-agenttiongelmaan muun 

muassa omistajuuden lisäämistä, työn sisältämien rajoitusten muuntamista, muiden 

työn osa-alueiden huomioonottamista sekä ryhmätyöskentelyä. 

 

 

3.3.2 Reflektioteoria 

 

Palkitsemisen reflektioteorian kehitti Henk Thierry. Teorian kantavana ajatuksena on 

tutkia aihepiiriltään vähän tutkittua ja kirjavaa palkitsemista sen merkittävyyden ja toi-

mivuuden ymmärtämiseksi (Thierry 1998, 291-319). Teorian ytimenä on palkitsemisen 

merkitys yksilön näkökulmasta. Merkityksen kokeminen puolestaan vaikuttaa yksilön 

käyttäytymiseen työssä. Teorian taustalla vaikuttavana voimana oli epäselvä käsitys 

palkitsemisen henkilökohtaisen kokemisen ymmärtämisestä. (Thierry 2001, 150-151). 

Reflektioteorian (Thierry 1998; 2001) mukaan itse palkitseminen ei luo merkitystä, 

vaan merkityksellisyys saavutetaan, kun yksilö heijastaa niitä omiin tärkeinä pitämiin 

asioihinsa. Onkin hyvä muistaa yksilön lähtökohtien merkitys, sillä se vaikuttaa merki-

tysten tulkintaan. Palkitsemisen tulisi siis heijastaa työntekijälle merkityksellisiä asioita 

ja johtoportaan tulisi ottaa tämä huomioon palkitsemista suunniteltaessa. Yrityksen 

palkitsemisessa tulisi ottaa huomioon erityisesti minkälaiset yrityksen palkitsemisen 

muodot sopivat työntekijöiden merkityksellisinä kokemiin asioihin, ja kuinka paljon 

työntekijöiden tulkinnat palkitsemisesta vaihtelevat. 

 

Yksilön identiteetti on keskiössä, kun tarkastellaan palkitsemisen heijastamista. Ref-

lektioon liittyvät vahvasti kokemusten, tunteiden ja arvojen järjestäminen. Identiteetin 
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kautta yksilö suhteuttaa tulevat kokemukset aiempien pohjalta. Tärkeää on pyrkiä säi-

lyttämään identiteetti sekä vahvistaa sitä. Työelämän palkitsemisessa on Thierryn mu-

kaan monia yksilön identiteetille tärkeitä merkityksiä. (Thierry 2001, 151) Palkitsemisen 

tulkitsemisen voidaan siis katsoa heijastavan yksilön identiteettiä, mikä on mielenkiin-

toinen näkökulma palkitsemisen muuttamiseen saadun tiedon pohjalta. 

 

Thierry jakoi reflektioteorian merkityksen kokemisen neljään luokkaan (Thierry 2001, 

152–159). Luokat ovat motivoiva ja suhteellinen merkitys sekä kontrolli- ja kulutusmer-

kitys. Motivoivassa merkityksessä palkkion merkityksellisyys määräytyy välineellisesti; 

mikäli sillä voidaan saavuttaa jotain itselle merkityksellisiä asioita. Suhteellinen merki-

tys tarkoittaa vertaamista johonkin tavoitearvoon tai toiseen henkilöön. Tämä kertoo, 

kuinka hyvin yksilö suoriutuu työstään vertailtavaan tulokseen nähden. Kontrollimerki-

tyksen mukaan palkkio paljastaa miten työntekijä vaikuttaa työantajaansa ja toisin 

päin. Kulutusmerkityksellä puolestaan viitataan tuotteisiin ja palveluihin, joita palkkiolla 

voidaan ostaa. 

 

 

Kuvio 9. Reflektioteorian ydinmalli. (mukaillen Thierry 2001, 159)  
 

Thierryn reflektioteorian ydinmallin (Kuvio 9) mukaan palkitseminen vaikuttaa motivaa-

tioon, suoritukseen ja tyytyväisyyteen merkityksiensä kautta. Mallin taustalla vaikutta-

vat vahvasti vallitseva palkitsemisjärjestelmä, ja yksilön lähtökohdat palkitsemisen ko-

kemiseen. Nämä tekijät vaikuttavat merkityksien kokemiseen ja tämän seurauksiin. 
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Kuvio toimii myös viitekehyksenä tutkimuksen empiriaosuudelle. Mikäli palkkiojärjes-

telmää ei tunneta ja ymmärretä, se ei myöskään vastaa sen haluttuihin vaikutuksiin 

(Thierry 2001, 152-166). 

 

Henemanin ja Judgen (2000) tutkimuksessa havaittiin myös palkitsemistietämyksen 

vaikuttavan positiivisesti tyytyväisyyteen palkitsemisesta. Tätä tietoa mukailee Suo-

messa toteutettu kyselytutkimus, Miten palkitseminen muuttuu Suomessa: Palkitsemi-

sen haasteet ja tutkimustarpeet, jonka mukaan palkan suhteellinen merkitys on suu-

rempi, silloin kun palkitsemisjärjestelmä tunnetaan paremmin (Salimäki, Ylikorkala, 

Hulkko, Nyman & Keskivaara 2005). Kritiikkinä tähän on kuitenkin Burchettin ja Wil-

loughbyn (2004) tutkimuksen tulos, missä huomattiin ihmisten olevan tyytymättömiä 

palkkaansa, jos he saavat tietää palkkansa olevan muita heikompi. Tämä liittyy tiiviisti 

reflektioteorian ydinmallin suhteelliseen merkitykseen, jossa verrataan omaa tilannetta 

muiden tilanteeseen. Tässä tapauksessa se vaikuttaa negatiiviseen reflektioon omasta 

palkitsemisesta, ja kuvion 2 mukaisesti sillä saattaa näin ollen olla vaikutusta myös 

motivaatioon ja suorituskykyyn. 
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Taulukko 2. Kokonaispalkitsemisteorioiden näkökulmat palkitsemiseen ja motivaati-

oon. 

 

 

 

Taulukossa 2 on vertailtu esiteltyjen kokonaispalkitsemisteorioiden suhteita motivaati-

oon ja palkitsemiseen. Kritiikkisarakkeessa on avattu teoriaan liittyviä kiistanalaisuuk-

sia tai erityisiä huomioita teorian soveltamisesta tämän tutkimuksen suunnitteluun, to-

teutukseen sekä analyysin perustaksi. Koontitaulukon avulla on pyritty jäsentämään 

teorioiden suhdetta tutkimusaiheen kannalta keskeisimpiin avainkäsitteisiin. 
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4. TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkielmassa käytetty tutkimusmenetelmä ja aineisto. Tutki-

musmetodologiaa on tarkoitus suhteuttaa tutkimuksen tavoitteeseen tutkimusmetodo-

logiaa kuvatessa. Tutkimuksen osalta perehdytään tarkemmin käytössä olleisiin haas-

tattelutapoihin, sekä analysoidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmien valinta 

 

Työn empiirinen osuus käsittelee kohdeyrityksen palkitsemisen tapoja ja niiden vaiku-

tusta työntekijöiden työmotivaatioon. Tutkimus on toteutukseltaan kaksivaiheinen ja 

menetelmältään laadullinen. Tutkimuksen ensimmäisessä haastatteluvaiheessa luo-

daan yritykselle sen kokonaispalkitsemisen malli yhteistyössä yrityksen henkilöstö-

päällikön kanssa. Toisessa haastatteluvaiheessa luodun mallin palkitsemistapojen 

motivoivuutta arvioidaan perusteellisesti viiden organisaation työntekijän kanssa. 

Haastatteluissa arvioidaan samalla myös käytettävien keinojen suhdetta yrityksen 

asettamiin tavoitteisiin, jotta yrityksen liiketoiminnalliset rajoitteet huomioidaan palkit-

semistapoja arvioidessa. Kokonaispalkitsemismallia koskevien haastatteluiden avulla 

pyritään löytämään tekijöitä, jotka joko motivoivat työntekijöitä kohti parempia työsuo-

rituksia. Myös mahdollisia kokonaispalkitsemisen epämotivoivia tai motivaatioon vai-

kuttamattomia elementtejä pyritään selvittämään tutkimuksen avulla.  

 

Tutkimus suoritetaan laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Laadulli-

selle tutkimukselle ominaista on Eskolan ja Suorannan mukaan (1998, 18-20) en-

nakko-olettamuksien poisjättäminen. Heidän mukaansa laadullisen tutkimuksen ai-

neiston koko ei ole keskiössä, vaan tutkimuksen parhaimpana antina pidetään tulkin-

tojen tekemistä saadusta aineistosta, jota pyritään tutkimaan mahdollisimman tarkasti. 

Laadullisen tutkimuksen suurimpana haasteena onkin laadukkaan analyysin tekemi-

nen. Tutkijan pyrkimyksenä on uuden tiedon luominen, joka perustuu teorian pohjalta 

tehtyyn syvälliseen empirian tulkintaan (Syrjäläinen, Eronen & Värri 2007, 8).  
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Hirsjärven et al. (2009, 127-128) mukaan kvalitatiivista ja kvantitatiivista on hankalaa 

erottaa täysin toisistaan. Kirjoittajat ehdottavatkin menetelmien käyttämistä rinnakkain 

toistensa tukena. Kvalitatiivisen tutkimustulosten vertailun helpottamiseksi haastatel-

tavat asettivatkin kokonaispalkitsemisen kahdeksan osa-aluetta järjestykseen motivoi-

vimmasta vähiten motivoivaan järjestysluvuilla yhdestä kahdeksaan. Järjestysluvusta 

1. saa kahdeksan motivaatiopistettä, järjestysluvusta 2. saa puolestaan seitsemän mo-

tivaatiopistettä, ja niin edelleen, kunnes saavutetaan järjestysluku kahdeksan, josta 

saa yhden motivaatiopisteen. Järjestysluvut ovat siis kääntäen verrannollisia saadun 

motivaatiopisteen suhteen. Viiden haastateltavan myötä yksittäisen palkitsemisen osa-

alueen maksimipistemäärä on näin ollen 40, minimipistemäärä puolestaan on viisi.  

Osa-alueiden jaottelu on tehty Sievon käytössä olevien keinojen ja teoriakokonaisuuk-

sien pohjalta. Osa-alueiden pisteytys helpottaa niiden keskinäistä vertailua, ja auttaa 

tutkimuksen kannalta motivoivimpien tekijöiden löytämistä kohdeyrityksen palkitsemis-

mallista. 

 

Tutkimuksen strategiaksi on valittu tapaustutkimus, mitä kvalitatiivinen tutkimus tyypil-

lisesti edustaakin (Metsämuuronen 2006, 92). Työn empiirinen osuus tehdään koko-

naan tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimus valittiin, sillä tavoitteena on tutkia 

yksittäistä tapausta mahdollisimman syvällisesti. Palkitsemisjärjestelmien tutkimisessa 

on erityisen tärkeää ottaa huomioon, että se soveltuu juuri tutkittavan yrityksen kon-

tekstiin. Menestyksekkäät palkitsemisjärjestelmät eivät siis ole siirrettävissä sellaise-

naan organisaatiosta toiseen, vaan vaativat luonnollisesti räätälöintiä yrityksen ja sen 

henkilöstön tavoitteisiin sopiviksi.  

 

Hirsijärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 161) mukaan laadullinen tutkimus tutkii 

kohdetta kokonaisvaltaisesti, joka sopii tutkimuksen tavoitteisiin. Tutkimuksen koh-

teena on kasvava ohjelmistoyritys. Erityisesti moderni organisaatiorakenne ja työym-

päristö voivat parhaassa tapauksessa tuoda esiin jopa uudenlaisia palkitsemiseksi ko-

ettavia ja työmotivaatiota kasvattavia keinoja esiin. Tutkimuksen avulla selvitetään 

kohdeyrityksen palkitsemisen kokonaisuuden motivoivuutta, jotta yrityksen asettamat 

liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan.  
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4.2 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Tutkimuksen aineistona on kohdeyrityksen henkilöstöpäällikön vastaukset teemahaas-

tattelusta koskien kokonaispalkitsemisjärjestelmää ja yrityksen tavoitteita sekä valitun 

työntekijäjoukon haastatteluvastaukset painottuen Sievon kokonaispalkitsemisjärjes-

telmään ja heidän motivaatioonsa koskien sen eri osa-alueita. Ennen varsinaisia haas-

tatteluita yritykseen perehdyttiin tarkemmin henkilöstöpäällikön kanssa käydyn vapaa-

muotoisen aloituskeskustelun avulla. Itse tutkimuskohteen valintaan vaikutti yrityksen 

toimiala, käytössä olevat palkitsemiskeinot sekä kontakti yritykseen. Tutustumisvaihe 

oli tärkeä osa tutkimuksen onnistumista, jotta varsinaisten haastatteluiden kysymykset 

voitiin sovittaa mahdollisimman hyvin tutkittavaan kohteeseen. Tutkimukseen valittu 

kaksiportainen haastattelutapa mahdollistaa motivaation tutkimisen tarkemmin, sillä 

henkilöstöpäällikön kanssa käydyssä haastattelussa saadaan arvokasta pohjatietoa 

työntekijäjoukon haastattelua varten. 

 

Tutkimusaineiston keräämisessä hyödynnetäänkin kahta hieman erilaista puolistruk-

turoitua teemahaastattelua. Henkilöstöpäällikön kanssa suoritettiin kasvotusten tee-

mahaastattelu koskien yrityksen kokonaispalkitsemista 10.1.2018. Haastattelu kesti 

noin 48 minuuttia. Haastattelun avulla yritykselle luotiin Sievo Oy:n käytössä oleva ko-

konaispalkitsemisen malli vuoden 2018 tammikuussa käytössä olevien keinojen koko-

naisuudesta. Henkilöstöpäällikön haastatteluiden pohjalta tutkielman kirjoittajan luoma 

malli tarkistutettiin yrityksessä. 

 

Toisessa haastattelun vaiheessa käytiin läpi valitun tutkimusjoukon kanssa Sievon ko-

konaispalkitsemisjärjestelmän ymmärtämistä, motivoivuutta sekä kokemista. Kyseinen 

tutkimusjoukko valittiin tutkimuksen kannalta mahdollisimman edustavaksi henkilöstö-

päällikön valintojen myötä. Haastattelujoukon suuruus rajattiin kvalitatiivisen tutkimuk-

sen nojalla maksimissaan seitsemään ja minimissään neljään henkilöön. Kohdeyrityk-

sestä saatiin viisi samaa työtehtävää (tehtävänimike Solution Consultant) tekevää hen-

kilöä haastateltavaksi. Jokaisen haastateltavan kanssa erikseen suoritettu haastattelu 

kesti keskimäärin 45 minuuttia. Vaihteluväli tutkimusjoukon haastatteluiden kestoissa 

oli 41-46 minuuttia. Haastattelut suoritettiin 30.1.2018-6.2.2018 Sievo Oy:n pääkontto-

rilla Helsingissä. Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, 

jotka nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastatteluissa pyrittiin puolittaisen strukturoinnin 
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avulla säilyttämään säännönmukaisten samojen kysymysten kysyminen. Haastatte-

luissa annettiin kuitenkin mahdollisuus kertoa aiheesta lisää tarkentavien kysymysten 

avulla, kun siihen oli tutkimuksen kannalta aihetta. Puolistrukturoidun haastattelun tar-

koituksena ei olekaan tarjota valmiita vastausvaihtoehtoja haastateltavalle, vaan hä-

nen on itse muodostettava, omin sanoin vastaus avoimeen kysymykseen (Eskola & 

Suoranta 1998, 86). Haastattelukysymysten suunnittelussa ja toteutuksessa otettiin 

mahdollisimman hyvin huomioon tutkielmassa käytetty teoriapohja. 

 

Esimies vastasi haastattelussaan kokonaispalkitsemismallin lisäksi kysymyksiin, jotka 

liittyvät liiketoimintayksikön tavoitteisiin. Työntekijöiden osuudessa pyrittiin puolestaan 

saamaan selville laajemmin, kuinka palkitsemisjärjestelmä ymmärretään ja miten pal-

kitsemisen motivoivuus koetaan tiimin jäsenten näkökulmasta. Palkitsemisen keinojen 

motivoivuutta ja epämotivoivuutta tarkasteltiin erityisellä tarkkuudella. Soveltavampien 

kysymysten osalta pyrkimyksenä puolestaan oli saada laajempaa näkökulmaa ai-

heesta mahdollista palkitsemisjärjestelmän kehittämistä silmällä pitäen. 

 

Kaikki teemahaastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tämä aineisto toimii tutkimuksen 

aineistona, josta analyysin avulla pyrittiin ymmärtämään paremmin kohdeyrityksen pal-

kitsemisen kokonaisuuden motivoivuutta. Aineistosta on pyritty löytämään palkitsemi-

sen osalta yhteneväisyyksiä koskien tutkimuskysymyksien ongelmia sekä teoriaa. Tut-

kimuskohteen valinnan myötä uudenlaisia huomioita motivoitumisesta pyritään nosta-

maan esiin, mikäli sellaisia esiintyy.  

 

 

4.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Hirsjärven et al. (2009, 216-217) mukaan tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida 

validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Validiteetti eli pätevyys kuvaa tutkimusmenetelmän 

kykyä mitata juuri sitä ominaisuutta, jota halutaan mitata. Tämä siis kertoo mittarin oi-

keellisuuden tutkimuksen kannalta. Reliabiliteetilla puolestaan tarkoitetaan tutkimustu-

losten toistettavuutta. Onnistuneesta reliabiliteetista kertookin kahden eri tutkijan pää-

tyminen samoihin tutkimustuloksiin samaa asiaa tutkittaessa. 

 



43 
 

Tämän työn tutkimus on strategialtaan tapaustutkimus, joka vaikuttaa osaltaan tutki-

muksen luotettavuuteen. Valittu kohdejoukko sekä muissa tutkimuskohteissa olevat 

erilaiset olosuhteet vaikuttavat annettujen haastattelujen sisältöön. Eri ihmisten reflek-

tioteorian mukaiset lähtökohdat vaikuttavat subjektiivisiin näkökulmiin palkitsemisesta 

sekä sen osa-alueiden motivoivuudesta. Tutkimus antaa kuitenkin varsin tarkkaa ku-

vaa Sievon Solution Consultantien mielipiteistä palkitsemisesta ja sen motivoivuu-

desta, sillä noin 42%, kyseisestä ryhmästä haastateltiin varsin kattavasti kyseisistä 

teemoista. 

 

Tutkimuksen validiteettiin pyrittiin vaikuttamaan positiivisesti kertomalla perinpohjai-

sesti tutkimuksen sekä yrityksen tavoitteet. Tämän lisäksi luotu kokonaispalkitsemisen 

malli esiteltiin käsitteineen mahdollisimman perinpohjaisesti haastateltaville. Itse haas-

tattelukysymykset muodostettiin tutkimuksen avainkäsitteiden ympärille käyttäen 

apuna kirjallisuuskatsauksen teoriapohjan tietoja. Haastatteluiden lomassa kaikkia 

haastateltavia muistutettiin olemaan keskustelematta haastatteluiden sisällöstä ennen 

viimeisen haastattelun päättymistä, jotta jo haastateltujen mielipiteet eivät olisi pääs-

seet vaikuttamaan muiden vastauksiin. Tutkimuksen tekijä ja hänen esittämät kysy-

mykset haastatteluissa pyrittiin esittämään tavalla, joka ei vaikuttaisi vastauksiin joh-

dattelevasti. Puolistrukturoidun rakenteen vuoksi samat pääkysymykset esitettiin kai-

kille haastateltaville. Kuitenkin osalle haastateltavista esitettiin jatkokysymyksiä, joilla 

pyrittiin tarkentamaan vastauksia tutkimuksen kannalta olennaiselle tasolle. 

 

Laadullinen tutkimusmenetelmän valinta tarjoaa syvällisempää ymmärrystä tutkitta-

vasta aiheesta verrattuna määrälliseen tutkimusmenetelmään, mikä osaltaan lisää tut-

kimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen haastattelukysymykset avoimine vastauksineen 

tukevat monimutkaisten tutkimusongelmien selvittämistä laajemman ymmärryksen 

myötä. Mikäli tutkimusta haluttaisiin jatkaa koskemaan esimerkiksi koko Sievo Oy:n 

organisaatioita koskevaksi, kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla voitaisiin tuot-

taa lisätutkimustietoa jo tehdyn kvalitatiivisen analyysin tueksi. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa esitellään empiriaosuudesta saadut tutkimustulokset. Empiriaosuu-

dessa käytetään aineistonkeruusta saatuja tutkimustuloksia. Tutkimustuloksiin pereh-

dytään tarkemmin teoriaosuudessa esiteltyjen teorioihin perustuen. Aluksi tehdään 

selväksi henkilöstöpäällikön ilmoittamat liiketoimintayksikön tavoitteet, jonka jälkeen 

pureudutaan käytössä oleviin palkitsemistapoihin aineellisen ja aineettoman palkitse-

misen osalta. Palkitsemistapojen rinnalla tutkitaan palkitsemisen ja motivaation suh-

detta liiketoimintayksikössä. Lopuksi esitellään palkitsemisjärjestelmää koskevia kehi-

tysehdotuksia pohjautuen haastatteluista saatuun aineistoon. Tutkimustulosten perus-

teella tehdään analyysiä ja vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 

Sievon henkilöstöasioista vastaavan haastateltavan virallinen työnimike on Vice Pre-

sident of People. Henkilöstöpäällikkö on työskennellyt yrityksessä 7 vuotta, ja hän on 

ollut ennen nykyistä virkaansa Solution Consultantin tehtävissä, joka on tämän tutki-

muksen kohderyhmä. Solution Consultantit ottavat työssään Sievon tarjoamaa tuotetta 

käyttöön asiakkaiden kanssa. Henkilöstöpäällikön vastauksia voidaan pitää luotetta-

vina koskien Sievon kokonaispalkitsemista ja tavoitteita. Työntekijöiden vastauspro-

sentti vastaavaa työtä tekevistä henkilöistä oli viisi 12:sta, eli 42 %, joka voidaan nähdä 

kattavaksi otokseksi laadullisessa tapaustutkimuksessa. Yrityksessä oli töissä yh-

teensä 113 henkilöä tutkimusajankohtana tammikuussa 2018. Työntekijöiden osuu-

dessa tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti palkitsemisen motivoivaan vaikutuk-

seen. Vastanneiden työntekijöiden tarkempia tietoja, kuten demografisia tekijöitä ei 

paljasteta, jotta vastauksia ei voida yhdistää yksittäisiin tiimin jäseniin. Anonymiteetin 

avulla pyritään myös edesauttamaan mahdollisimman avoimen haastatteluilmapiirin 

syntymistä. Työntekijöihin ei viitatakaan tutkimuksessa yksilöivästi. Tarvittaessa työn-

tekijäjoukon mielipiteiden vertailun helpottamiseksi heihin viitataan nimillä: työntekijä 

A, B, C, D tai E. Vice President of Peopleen viitataan puolestaan nimellä henkilöstö-

päällikkö. 
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5.1 Sievo Oy:n kokonaispalkitsemismalli 

 

Organisaation tavoitteet ovat ratkaisevassa roolissa yrityksen palkitsemisjärjestelmän 

kokonaisuutta suunnitellessa. Tämän luvun tavoitteena on ymmärtää Sievon tavoittei-

den mukaista palkitsemisjärjestelmää sekä arvioida sen suhdetta työntekijöiden moti-

voituneeseen työntekoon kokonaispalkitsemisen kontekstissa. Henkilöstöpäällikkö to-

teaa selkeästi yrityksen tavoitteen: ”Meidän tavoite on tulla kansainväliseksi johtajaksi 

hankinnan analytiikassa”. Tämä tavoite toimii myös palkitsemisen perustana: ”Palkit-

semisen tavoite on mahdollistaa se, että ihmiset auttavat yritystä saavuttamaan tämän 

tavoitteen”.   

 

Yleisesti palkitsemisen kokonaisuuden motivoivuudesta henkilöstöpäällikkö kertoo 

seuraavasti: ”Silloin kun rahallinen palkitseminen on hyvällä tasolla, ihminen ei koe 

tulevansa riistetyksi ja että heitä kohdellaan reilusti. Tällöin työn motivoivuus tulee sil-

loin muista asioista: siitä että saa tehdä mielekästä työtä, pystyy itse vaikuttamaan 

työhön ja olemaan hyvä siinä”. Hän uskookin motivaation kumpuavan työn sisällöstä 

sekä muista aineettomista palkitsemiskeinoista. Henkilöstöpäällikkö viittaakin Herzber-

gin kaksifaktoriteoriaan kertoessaan, että esimerkiksi edut ja rahalliset palkkiot ovat 

hygieniatekijöitä, joiden pitää olla kunnossa, mutta ne eivät itsessään saa työntekijää 

suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Hygieniatekijöiden hoitaminen palkitse-

misjärjestelmässä hyvin ehkäiseekin myös hänen mukaansa työtyytymättömyyden 

syntymistä.  
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Kuvio 10. Sievo Oy:n kokonaispalkitsemismalli 
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Seuraavaksi esitellään henkilöstöpäällikön haastattelun perusteella luotu Sievo Oy:n 

kokonaispalkitsemisen malli (Kuvio 10) osa-alue kerrallaan. Osa-alueisiin on pyritty li-

säämään organisaation näkökulmaa henkilöstöpäällikön kommenttien muodossa. 

 

 

5.1.1 Aineelliset palkitsemistavat 

 

Aineelliset palkitsemiskeinot on jaettu Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen mallissa seu-

raaviin kategorioihin: palkka, rahalliset lisäpalkkiot, luontaisedut ja erikoisedut. 

 

Palkka 

Kuukausi- tai tuntipalkka Sievolla sisältää henkilökohtaisen taitolisän. Peruspalkka 

neuvotellaan tapauskohtaisesti, silloin kun uusi työntekijä on tulossa taloon. Perus-

palkkaan pystytään vaikuttamaan vuosittain tapahtuvissa kehityskeskusteluissa. Palk-

kaneuvotteluihin luonnollisesti vaikuttavat kokemukseen, taitoon, vastuuseen ja koulu-

tukseen liittyvät asiat. Eniten kuitenkin peruspalkkaan henkilöstöpäällikön mukaan vai-

kuttaa esimerkiksi kokemuksen sijasta se, kuinka paljon yksilö kykenee auttamaan yri-

tystä toiminnallaan.  

 

Sievolla ei ole käytössä suoranaista suoritukseen perustavaa palkitsemista, jolloin tie-

tynlaisesta työsuorituksesta saa sille korvamerkityn korvauksen. Yrityksessä pyritään 

pitämään palkkataso oikeudenmukaisena kehityskeskusteluissa, perustuen työnteki-

jän kykyyn auttaa yritystä toiminnallaan. Poikkeuksena suorituksen perustuvan palk-

kaukseen on kuitenkin yrityksen uusasiakashankinnassa toimivat myyntihenkilöt, jotka 

saavat erillistä myyntikomissiota työsuorituksistaan. He eivät kuitenkaan kuulu tutki-

mukseen valittuun Solution Consultantien kohderyhmään. 

 

Luontaisetuihin Sievolla kuuluvat lounasvähennys, liikuntasetelit, työmatkavähennys, 

kattavat työterveyspalvelut ja puhelinliittymä sekä Internet-yhteys. Henkilöstöpäällikkö 

kertookin peruspalkan yhdessä luontaisetujen kanssa muodostavan aineellisen arvos-

tamisen pohjan: ”me pyritään tarjoamaan reilu palkkataso ja hyvät sekä kattavat edut, 

joista koostuu perusarvostus, jossa näkyy, että me haluamme pitää ihmisiä arvossa ja 

pyritään pitämään myös ihmisistä huolta.” 
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Rahalliset lisäpalkkiot 

Rahallisena muuttuvana lisäpalkkiona on yrityksen tulokseen perustuva vuosittain 

maksettava bonus. Tämä tarkoittaa sitä, että tietty osa edellisvuoden tuloksesta jae-

taan bonuksina suhteessa työntekijöiden peruspalkkoihin. Myös osa-aikaisille työnte-

kijöille ja osan vuodesta työssä olleille pyritään jyvittämään heille kuuluva osuus voi-

tosta. Haasteena on bonuksen suuruuden määräytymisen epäselvyys yksittäisen työn-

tekijän vaikutusmahdollisuuksien osalta. Bonusmallin tueksi henkilöstöpäällikkö kertoo 

yrityksen tavoitteiden olevan moniulotteisempia kuin mitä yksittäisien työsuorituksien 

varassa olevat palkitsemismallit pystyvät mittaamaan. Hän kuitenkin myöntää, että yri-

tyksen tavoitteen mukaisella toiminnalla ja bonuksen suuruudella ei ole selkeää korre-

laatiota. Tämä johtuu muista rahallisista panostuksista; muun muassa yrityksen henki-

lömäärän kasvuun. 

 

Suoritukseen perustuva palkitseminen onkin jätetty nykyisessä kokonaispalkitsemis-

järjestelmässä pois muilta kuin uusasiakasmyyntiä tekevien työntekijöiden osalta. Tä-

hän perusteluna paremmaksi koettu malli: reilusti neuvoteltu palkka, johon sisältyy tai-

tolisän osuus. Henkilöstöpäällikkö lisää nykyisen mallin perustuvan pitkälti luottamuk-

seen lahjakkaiden ihmisten välillä. Työstä halutaan maksaa oikeudenmukainen kor-

vaus ja työtekijöiden työpanokseen luotetaan työnantajan puolesta. Suoritukseen pe-

rustuvan palkitsemiseen perustuvan mittariston luominen onkin tällä hetkellä katsottu 

olevan heikompi ratkaisu nykyiseen malliin verrattuna. Käytössä rahallisista lisäpalkki-

oista on myös rekrytointipalkkio uuden palkatun työntekijän suosittelemisesta. 

 

Erikoispalkkiot 

Erikoispalkkiot ovat luonteeltaan erikoisetuja Sievon työtekijöille. Erikoisedut vaativat 

yritykseltä rahallisia lisäpanostuksia, ja ne ovat kaikkien työtekijöiden käytössä. Näillä 

tekijöillä pyritään parantamaan Sievon yhteishenkeä ja työhyvinvointia. Erikoispalkki-

oina pyritään pitämään yhteisiä tapahtumia, jotka tapahtuvat työajan ulkopuolella. 

Työntekijöillä on myös mahdollisuus lainata Sievon toimistoa keskeiseltä paikalta Hel-

singistä heidän itse järjestämiin tapahtumiinsa. Uusimpana erikoispalkkiona oli syk-

syllä 2017 järjestetty kuukauden mahdollisuus työskennellä ulkomailla. ”Se mitä me 

tehtiin, oli se, että me vuokrattiin huvila Kreikasta ja itseasiassa muutama pienempi 
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talo siitä läheltä. Ihmiset maksoivat lennot itse. Jos halusi, niin pystyi menemään kuu-

kaudeksi tai lyhyemmäksi aikaa työskentelemään sieltä käsin”. Kyseessä on Sievo 

Oy:n kokonaispalkitsemismallissa erikoispalkkio, joka on tarkoitettu kaikille. Tämä on 

myös harvinaisempi ja innovatiivinen tapa palkita ja motivoida työntekijöitä. Palkitse-

mistapa voitaisiin lukea hyvin luokittelutavasta riippuen myös aineettomiin palkitsemis-

tapoihin työympäristöön, luontoisetuihin tai sosiaalisiin palkkioihin kuuluvana asiana 

(Kauhanen 2004,111; Brown & Armstrong 1999, 26). 

 

Muita erikoisetuja ovat esimerkiksi yrityksen tavaraedut, kuten Sievo-hupparit ja muu 

yrityksen jakama edustustavara. Sievolla pyritään myös järjestämään liikunnallista va-

paa-ajan toimintaa varaamalla muun muassa jalkapallo- ja sählyvuoroja halukkaille. 

Työpäivän aikaisesta henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan puolestaan ilmaisten 

välipalojen ja kahvin muodossa. 

 

 

5.1.2 Aineettomat palkitsemistavat 

 

Aineettomat palkitsemiskeinot on jaettu Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen mallissa 

seuraaviin kategorioihin: työympäristö, työtehtävän sisältö, oppiminen ja kehittyminen 

sekä palaute- ja vaikutusmahdollisuudet. 

 

Työympäristö 

Työympäristöön on panostettu laajasti luomalla ihanteelliset työolosuhteet työnteki-

jöille. Sievolla panostetaan viihtyisään työympäristöön. Toimiston sijainti on pyritty va-

litsemaan, siten, että kaikki pääsisivät helposti töihin, ja ettei työmatkoihin kuluisi tur-

haa aikaa. Tilat Sievolla on suunniteltu siten, että se sopii moneen erilaiseen työhön. 

Toimistoa suunniteltaessa on otettu huomioon, että toimistosta löytyy hiljaisia tiloja, 

ryhmätyötiloja sekä taukotilaa, työntekijöiden tarpeita vastaavasti. Sievolla pyritään 

myös aktiivisesti kyselemään mielipiteitä työympäristöön liittyen.  

 

Työajan joustot sekä etätyö on pyritty mahdollistamaan Sievolla mahdollisimman laa-

jasti: ”Joustava työaika on käytössä. Voi tehdä itsenäisesti silloin kun sopii, voi tehdä 
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lyhyempiä tai pidempiä päiviä tai ihan työaikajouston puitteissa voidaan pitää kokonai-

sia päiviä vapaana. Etätöitä voivat tehdä kaikki, vaikka jossain tiimeissä se on tavalli-

sempaa kuin toisissa”. Myös palkatonta vapaata pyritään järjestämään työntekijöiden 

tarpeen mukaan. Tunnit merkataan itse työajankirjausohjelmaan eikä eroa tehdä toi-

mistolla tapahtuvan työnteon ja etätyön välillä. 

 

Sievolla vallitsee yrityksen toimistoon tutustuessa kansainvälinen työilmapiiri: yleiset 

tilat täyttää avoin jutustelu sekä suomeksi että englanniksi. Puheensorinan seassa 

hymy on useimmilla työntekijöillä herkässä. Henkilöstöpäällikkö pitää tätä tärkeänä 

huomiona työilmapiiristä, joka vaikuttaa myös työsuorituksiin, hän toteaakin: ”Johto-

ajatuksena on, että tekemisen pitäisi olla ihan kivaa, vaikka tehdään tosissaan juttuja, 

niin sen ei tarvitse olla ikävää”. 

 

Työn sisältö 

Henkilöstöpäällikkö uskoo Solution Consultantien työn olevan itsessään mielenkiin-

toista, mutta jättää sen tutkimuksessa tarkemmin selvitettäväksi ja motivoivuuden kan-

nalta analysoitavaksi. Hän kuitenkin uskoo, että ”oikeastaan kaikissa rooleissa, mitä 

Sievolla on, työ on monipuolista”. Henkilöstöpäällikkö lisää kuitenkin, että Sievolla ih-

misiä rohkaistaan myös itse vaikuttamaan oman työnsä sisältöön. Tutkimuksen koh-

teena olevilla Solution Consultanteilla on pohjatietojen perusteella riittävän haastavia 

tehtäviä, vastuuta ja samalla päätäntävaltaa projektiluonteisessa työssään.  

 

Käytännön esimerkkinä työntekijöiden työn sisällössä taitojen käyttämisen ja kehittä-

misen osalta henkilöstöpäällikkö kertoo henkilöstä, joka palkattiin analytiikkapuolelle. 

”Selvisi, että hän on tosi hyvä piirtämään, maalaamaan ja on myös tosi hyvä graafikko. 

Nyt hän tekee myös tosi paljon graafista designia ja semmoista, piirtelee markkinointi-

materiaalia ja kaikkea muutakin. Me pyritään siihen, että työtekijät pystyvät hyvin laa-

jasti käyttämään ja hyödyntämään vahvuuksiaan täällä, jos mahdollista.” Uhkana työn-

tekijöiden piilevän potentiaalin hyödyntämiselle henkilöstöpäällikkö näkee yksittäisten 

työntekijöiden kohdalla mahdollisesti liian suuren työkuorman, mikä voi vaikuttaa mo-

tivaatioon tehdä ylimääräisiä tehtäviä ydintehtävän ulkopuolelta. 
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Oppiminen ja kehittyminen 

”Tärkeimpiä koulutukseen liittyviä asioita on se, että kahdeksan tuntia työajasta kuu-

kaudessa saa kuluttaa itsensä kehittämiseen. Tarkoitti se sitten uuteen teknologiaan 

tutustumista, online-kurssin tekemistä tai vaikka kirjan lukemista.” Myös perinteisem-

piä koulutuksia pyritään järjestämään. Teknologiapuolen ihmiset käyvät myös alan 

konferensseissa, joissa jaetaan alan uusinta tietoa. 

 

Suurin osa kehityksestä koostuu henkilöstöpäällikön mukaan siitä, että työntekijät saa-

vat haastavia tehtäviä, ja että työ itsessään pakottaa kehittymään, joka viittaa työteh-

tävien sisällön olevan suuressa roolissa oppimisen ja kehittymisen kannalta. Locken 

ja Lathamin (2002) mukaan työn riittävä haastavuus kasvattaa työntekijän työmotivaa-

tiota. Työtehtävistä selviytyminen vaatiikin kehittymistä, mutta henkilöstöpäällikön mu-

kaan haasteena on kuitenkin se, että ”usein se suunta mihin ne haasteet vievät voi 

kuitenkin olla ristiriidassa yksittäisen työtekijän omien halujen kanssa.” Joissain ta-

pauksissa työntekijällä saattaa olla liian suuri työkuorma, jolloin kehittymiselle ei jää 

niin paljon aikaa, mitä hän haluaisi. 

 

Uramahdollisuudet Sievolla ovat henkilöstöpäällikön mukaan hyvät: ”Me kasvetaan 

koko ajan ja se tarkoittaa, että tänne syntyy koko ajan uusia rooleja: esimiesrooleja ja 

uusia tiimejäkin syntyy.” Urapolkuja ei ole määritelty tarkoituksella: ”Tietyllä tavalla 

näen sen vähän energian tuhlauksena, kun firma kasvaa ja kehittyy niin nopeasti ja ne 

suunnitelmat on mennyt jo vanhaksi puolen vuoden päästä”. Uusia positioita aukeaa 

koko ajan, jotka ovat auki myös sisäiseen hakuun. Sievolla myös kannustetaan työ-

kiertoon; lyhyempiin vierailuihin tai pysyvämmin horisontaaliseen liikkumiseen toisissa 

yrityksen sisäisissä tiimeissä. Tällöin työntekijä pystyy vaihtamaan työtehtävää sekä 

ajattelemaan muita näkökulmia yrityksen toiminnassa. Urakehityksessä kokemusta 

enemmän vaikuttaa yksilön kyky ja taidot pystyä tekemään vastuullisempia töitä. 

 

Palaute- ja vaikutusmahdollisuudet 

Palautteen antamisen ja saamisen osalta henkilöstöpäällikkö näkee, että se voisi olla 

yrityksessä järjestelmällisempääkin. ”Rohkaistaan, mutta ei pakoteta esimiehiä, pitä-

mään alaisten kanssa ihan kahdenkeskeisiä keskusteluita mahdollisimman usein, jotta 

palautetta voidaan antaa ja sitä voidaan saada”. Perinteiset kehityskeskustelut järjes-

tetään kaksi kertaa vuodessa. Tämän lisäksi järjestetään ryhmä- ja tiimikeskusteluita 
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kerran vuodessa, jolloin ”tiimi antaa vähän järjestelmällisemmin toisilleen palautetta”. 

Positiivista palautetta työsuorituksesta voi antaa kuka tahansa toiselle ”Seal-of-appro-

val”-hyljepehmolelun muodossa. Leikkimielisen symbolin antamisen pyrkimyksenä on 

kannustaa ihmisiä antamaan tunnustusta myös toisilleen. 

 

Muista arvostukseen ja tunnustuksen jakamiseen liittyvistä asioista Henkilöstöpääl-

likkö nostaa esiin torstain yhteisen kahvitauon. ”Siinä on tavattu yhdessä, ja jos joku 

on saavuttanut jotain mainitsemisen arvoista, niin juhlitaan kaikki yhdessä sitä. Siinä 

on juhlittu niin yksityisiä juttuja kuin työsuorituksiakin”. Tilaisuus on avoin foorumi kom-

munikaation ja palautteen antamisen sekä saamisen osalta, joka mahdollistaa arvos-

tuksen ja tunnustuksen osoittamista yrityksen sisällä. Rauchin (2005) mukaan työnte-

kijän kannalta onkin tärkeää saada arvostusta hyvin tehdystä työstä, jonka seurauk-

sena yksilön itsetunto sekä työmotivaatio paranevat. Myös muiden kuin vain työtehtä-

viin liittyvien asioiden nostaminen kasvattaa yhteisöllisyyden tunnetta ja parantaa työ-

ilmapiiriä työntekijöiden välillä. Henkilöstöpäällikkö lisää kuitenkin, että palautteen jär-

jestelmällisempää antamista ja onnistumisten juhlimista voisi olla nykyistä enemmän. 

 

Vaikutusmahdollisuuksien osalta oman työn vaikutusmahdollisuuksiin henkilöstöpääl-

likkö haluaa Sievon yrityksenä tarjoavan työntekijöilleen mahdollisuuksia: ”Tämä on 

kuitenkin tietotyötä. Jokaisessa roolissa pitäisi olla muokkaamisen varaa, miten sitä 

haluaa painottaa, miten haluaa kehittyä ja mistä kaikista asioista se työ koostuu”. Ylei-

sestikin pyrkimyksenä on tarjota vaikutusmahdollisuuksia erinäisiin asioihin yrityksen 

sisällä. Henkilöstöpäällikkö kuitenkin toteaa, että vaikutusmahdollisuudet eivät kai-

kissa asioissa ole täysin yksioikoisia: ”Sellaisiin asioihin, jotka koskettavat koko firmaa 

poikki linjan, on paljon hankalampaa vaikuttaa ainakaan suoraan yksittäisen työnteki-

jän näkökulmasta”. 

 

Vaikutusmahdollisuuksista henkilöstöpäällikkö nostaa esiin osallistamisen, joka on kir-

jattu myös yrityksen strategiaan: ”Yrityksen strategiaan on kirjattu, että halutaan olla 

hyvä työpaikka, pyritään osallistamaan ihmisiä mahdollisimman paljon, ja kysellään 

ihmisten mielipiteitä. Tämä avulla kaikki työntekijät pääsevät vaikuttamaan siihen, mi-

ten firma kehittyy ja miten täällä tehdään asioita. Tavoitetilana on että, ihmisillä on hyvä 

olla, ja että he pystyvät kehittymään.” 
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5.2 Organisaation näkökulma kokonaispalkitsemisesta 

 

Kokonaispalkitsemisen suhde liiketoiminnan tavoitteisiin 

Kysyttäessä palkitsemisen ja liiketoiminnan tavoitteista keskenään henkilöstöpäällikkö 

korostaa toimialan, rekrytoinnin ja sitouttamisen vaikutusta palkitsemismallin perus-

teiksi: ”Kun meidän tavoite on olla johtava tällä alalla, se alakin on ikään kuin semmoi-

nen, että onko sitä vielä tällä hetkellä edes olemassa vai halutaanko me olla mukana 

luomassa sellaista alaa. Uuden alan, ja jollain tavalla tämmöisen tekniikan ja bisnek-

sen alan rajapinnassa olevan ja kokoisen alueen luominen ja siinä menestyminen vaa-

tii sitä, että meillä on aika innovatiivista ja kansainväliselläkin tasolla hyvää porukkaa 

töissä. Softan ja siihen liittyvien palveluiden kehittäminen on oikeastaan täysin tieto-

työtä. Siihen tämä koko homma perustuu. Sitä varten me tarvitaan kovatasoisia teki-

jöitä, ja meidän palkitseminen perustuu siihen, että me saataisiin mahdollisimman hy-

viä ihmisiä tänne töihin ja et he pysyisivät täällä. Meillä on myös aika pitkä oppimis-

käyrä ennen kuin ihminen kunnolla osaa tehdä täällä töitä ja pystyy olemaan tuottava. 

Tämän lisäksi me halutaan mahdollistaa, että ihmiset pystyisivät hyödyntämään sen 

potentiaalinsa mahdollisimman hyvin, jotta he kehittävät firmaa myös eteenpäin. Pal-

kitsemismalli on ainakin yritetty kehittää niin, että se tukisi näitä meidän tavoitteita.”  

 

Palkitsemistavoissa on oleellista tarjota parhaiten soveltuville työntekijöille hyvä työ-

paikka, jossa he haluavat olla töissä. Kokonaispalkitseminen tarjoaakin tähän rahallista 

palkitsemista kokonaisvaltaisemman lähestymistavan (Brown & Armstrong 1999, 26), 

johon myös henkilöstöpäällikkö yhtyy: ”Me kilpaillaan työntekijöistä muiden firmojen 

kanssa. Se ei oo niinku että olisi ylitarjontaa ja että me valitaan vaan jotkut. Työmark-

kinoilla on paljon ihmisiä, mutta ne ihmiset mitä me halutaan, niin me joudutaan kilpai-

lemaan muiden kanssa. Se on meille kriittistä, että ihmiset haluavat olla meillä töissä.” 

 

Henkilöstöpäällikkö kertoo nykyisen palkitsemisen Sievolla tukevan yrityksen tavoit-

teita, mutta uskoo parannettavaakin löytyvän. Esimerkkinä tästä hän mainitsee yrityk-

sen maksamat bonukset perustuen tilikauden tulokseen, jotka eivät ole täysin linjassa 

yrityksen tavoitteen kanssa - olla johtava toimija alalla. Hän kertoo, johtajuuteen vaa-

dittava kasvu työntekijämäärässä ei välttämättä ole optimaalista tilikauden tuloksen 
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osalta. Tästä johtuen yrityksessä on tällä hetkellä osakeomistajuusohjelma harkin-

nassa. 

 

Henkilöstöpäällikkö ei osaa tarkalleen arvioida täyttääkö nykyinen palkitsemisjärjes-

telmä työntekijöiden tavoitteet, vaan hän odottaakin tutkimuksesta saatavan tästä tar-

kempaa informaatiota. Hän kuitenkin uskoo, että sitoutuminen yritykseen antaa tästä 

asiasta positiivista signaalia: ”Viime vuonna palkattiin päälle 50 ihmistä ja meiltä lähti 

vissiin kolme. Niin ei ne nyt ihan superepätyytyväisiä voi kuitenkaan olla.” 

 

 

Arvio kokonaispalkitsemisen suhteesta työntekijöiden motivaatioon 

Henkilöstöpäällikkö uskoo työntekijöiden tekevänsä parhaansa töissä, mutta ei ota 

kantaa onko palkitsemisjärjestelmä tärkein tekijä, joka vaikuttaa siihen. Hän ei kuiten-

kaan näe nykyisen palkitsemisen olevan este yksilön motivoitumisen kannalta. Henki-

löstöpäällikkö kuitenkin uskoo vahvasti siihen, että aineettomat palkkiot vaikuttavat 

enemmän työssä motivoitumiseen kuin aineelliset palkkiot. Hän nostaa esiin vaikutus-

mahdollisuudet omaan työhön ja yritykseen sekä kehittymiseen liittyvät asiat parhaiten 

työmotivaatioon vaikuttavina tekijöinä. 

 

Henkilöstöpäällikkö uskoo yrityksen tavoitteeseen liittyvän kasvun saattavan aiheuttaa 

epämotivoivia seikkoja palkitsemisen kokonaisuuden motivoivuuden uhaksi: ”Yrityk-

sen tavoitteena on globaali johtajuus, joka aiheuttaa voimakasta kasvamista ja se kas-

vaminen saattaa aiheuttaa semmoista, että ei ole aina just niin kontrollissa omasta 

työstään ja kaikesta muusta mitä tapahtuu, just niin kuin sellaista kipuilua, mikä taas 

osaltaan sitten voi olla epämotivoivaa.” Kasvu luo muutosta, joka vaikuttaa muun mu-

assa työtehtävien sisältöön. Muutos saattaa sisältää epämotivoivia seikkoja aineetto-

maan palkitsemiseen kuuluvan työn sisällön kannalta. 

 

Sievolla tarkkaillaan työn laatua ja se vaikuttaa myös palkitsemiseen: ”Kvalitatiivista 

tarkkailua tehdään. Esimerkiksi softakehittäjät katselmoivat toistensa koodia ja on aika 

tarkatkin laadunvarmistusmenetelmät. Projektipuolella (tutkimuksen kohteena) se on 

enemmänkin esimiehen aavistusta siitä, miten hyvin menee. Työn laatu vaikuttaa esi-

merkiksi uramahdollisuuksiin ja kuukausipalkkaan siitä käytävissä neuvotteluissa.”  
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Palkitsemisjärjestelmän ominaisuudet 

Palkitseminen on Hulkon, Hakosen, Hakosen & Palvan (2002, 54) mukaan johtamisen 

väline, joka tukee organisaation strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista. Tämän vuoksi 

tavoitteita on tärkeää viestiä henkilöstölle aktiivisesti. Sievolla työntekijöiden henkilö-

kohtaisia tavoitteita käydään läpi vähintään kahdesti vuodessa. Yrityksen tavoitteita ja 

niiden saavuttamista puolestaan pyritään viestittämään henkilöstölle kuukausittain.  

 

Henkilöstöpäällikkö kertoo palkitsemisjärjestelmän olevan kokonaisuudessaan varsin 

oikeudenmukainen. Hän kuitenkin nostaa esiin tasapäistämisen ääripäät; mahdollisuu-

den vapaamatkustamiseen sekä kyvyttömyyden palkita äärimmäisen hyvistä onnistu-

misista. Kuitenkin hän uskoo tiimityöskentelyn voimaan, eikä usko, että palkitsemisjär-

jestelmän kallistaminen yksilöllisempään suuntaan olisi yrityksen etujen mukaista: 

”Siinä on kuitenkin jotain semmoista tasapäistävää, jos joku haluaa vapaamatkustaa, 

niin saa kuitenkin kaikki edut, mitä kaikki muutkin. Tai sitten toisaalta, jos joku perfor-

moi älyttömän hyvin, niin ei ehkä ole sellaisia keinoja antaa erityistä tunnustusta heille 

tällaisestä. Mä kuitenkin haluan, että me voidaan tehdä yhtenä tiiminä. Tavallaan ettei 

olisi sellaista jaottelua, että te teillä on nyt nämä edut, te olette nyt näitä vähän huo-

nompia, ja teillä on nyt nuo.” 

 

 

5.3 Työntekijöiden näkökulma kokonaispalkitsemisesta 

 

Ennakkotiedot Sievon kokonaispalkitsemisesta 

Ennen kokonaispalkitsemisen esittelyä 60% haastateltavista Solution Consultanteista 

mainitsee Sievon palkitsemiseen kokonaisuuteen kuuluvan aineellisten palkkioiden li-

säksi myös aineettomia elementtejä. Kaikista vastauksista nousee esiin vähintään ta-

loudellinen palkitseminen, mutta myös työn viihtyisyyteen ja tapahtumiin liittyvät tapah-

tumat koetaan palkitsemisen muotoina.  

 

”Kovaan puoleen kuuluvat: raha, kuukausipalkka, pieni bonus. Pehmeään 

puoleen: virikesetelit 400 eurolla vuodessa, lounasetu, kattavat terveys-

palvelut, välipalat, toimiston viihtyisyys” 
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”Palkka, palkkakehitys, bonukset ja myös työsuhde-edut, jotka kaikki saa-

vat. Osakeomistajuus on tulossa. Meillä on reiluuden ilmapiiri bonuksen 

jaossa, hyvä työilmapiiri, hauskoja tapahtumia ja hyvä yhteishenki, joka 

motivoi.” 

 

”Käytössä on kovaa ja pehmeätä palkitsemista. Kovaa ovat palkka, luon-

toisedut ja niin edelleen. Pehmeisiin kuuluvat kulttuuriin liittyvät: tapahtu-

mat, tiimipäivät, hylkeet (tunnustus hyvästä työstä-symboli) ja organisaa-

tion sisäiset ekstrajutut, mitkä eivät liity henkilökohtaiseen suoriutumiseen 

niinkään.” 

 

Kysyttäessä yleisesti mitkä asiat motivoivat yleisesti haastateltavia tekemään työnsä 

mahdollisimman hyvin vastauksista nousee esiin selkeä trendi oppimiseen ja kehitty-

miseen, työtehtävien sisältöön sekä palaute- ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyvistä asi-

oista. Palkka nähdään aineiston perusteella Herzbergin kaksifaktoriteorian (1987) mu-

kaisesti hygieniatekijänä. Kun se on riittävällä tasolla, se ei aiheuta työtyytymättö-

myyttä. Palkkatason lisäys ei puolestaan juurikaan vaikuta lisäävän työmotivaation ta-

soa. Palkka on aineiston perusteella kuitenkin kynnyskysymys motivoivuuden kan-

nalta, työstä on maksettava riittävän suuruinen korvaus. 

 

Yksittäisiä motivoivia palkitsemisen kokonaisuuteen kuuluvia asioita ovat muun mu-

assa työtehtävien merkityksellisyys, palaute, osaamisen kehittyminen ja mahdollisuus 

vaikuttaa työn sisältöön. Myös muita asioita, jotka eivät kuulu suoranaisesti palkitse-

miseen, mutta vaikuttavat työmotivaatioon ovat asiakastyytyväisyys, laadukas työn 

jälki ja viestintä yrityksen sisäisistä asioista. Vastaukset motivoivista tekijöistä työssä 

painottuvat selkeästi aineettomaan palkitsemiseen liittyviin elementteihin. 

 

”Ymmärrän mikä työn merkitys on isommassa kokonaisuudessa. Että mä 

koen sen jotenkin hyödylliseksi työksi. Jos se olisi turhaa pyörittelyä; osa 

jotain prosessia, mikä pitää vaan jostain syystä tehdä, enkä mä ymmärrä 

miksi, niin en kokisi sitä kovin motivoivaksi. Se että ymmärtää työn merki-

tyksellisyyden ja että tehtävät ovat riittävän haastavia ja eikä ne ole liian 
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rutiininomaisia, vaan kehittävät sua siinä samalla. Jotta sä haluat kuluttaa 

aikaa jonkun asian ratkaisemiseen, niin sen pitää tuntua susta kiinnosta-

valta.” 

 

”(Motivaatio) lähtee tietysti siitä, että hygieniatekijöiden pitää olla kun-

nossa. Motivoivia tekijöitä ovat esimerkiksi mielenkiintoiset ongelmat, jos 

on mahdollista tehdä hyvin toimivia järjestelmiä, jotka sitten säästävät 

muilta tai itseltä työaikaa. Siten että tehdään asiat fiksusti, automatisoi-

daan eikä niitä tarvitse tehdä uudestaan tulevaisuudessa. Se antaa itselle 

asioiden hyvin tekemisen draivia. Se että organisaatio toimii myös samaan 

suuntaan tässä asiassa. Se että tekemisellä on merkitystä eikä työ jää 

kertaluontoiseksi.” 

 

”Työn pitää olla itsessään mielenkiintoista, että siinä pitää olla joku sellai-

nen sisäinen motivaatio. Koet että sillä mitä teet pitää olla jotain vaikutusta 

yritykseen asiakkaaseen tai sisäisesti johonkin, että se olisi merkityksel-

listä. Toinen on se, että voit itse vaikuttaa työhön. Että voit kehittää omaa 

työtä. Niin kauan kun työtä voi kehittää niin se on motivoivaa. Ja se on 

ollut aina Sievolla hyvin. Sievolla huomiot epätehokkuuksiin ja kehityside-

oihin otetaan hyvin vastaan” 

 

Mainitsemisen arvoisena seikkana kaikki haastateltavat tiesivät Sievon tavoitteen yri-

tyksenä – tulla kansainväliseksi johtajaksi hankinnan analytiikassa. Tieto yrityksen ta-

voitteesta on tärkeä perusta myös palkitsemisjärjestelmän ymmärtämiselle ja kehittä-

miselle. Palkitseminen on Hulkon et al. (2002, 54) mukaan johtamisen väline, joka tu-

kee organisaation strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista; palkitseminen viestittää ha-

lutusta toiminnasta, viestin tulkinta vaikuttaa organisaation jäsenten toimintaan; käsi-

tykset siitä mikä on palkitsevaa, ovat yksilöllisiä.” Organisaation yleisen tavoitteen ym-

märtäminen helpottaa palkitsemisjärjestelmän perustelua työntekijöille. Tärkeää on 

kuitenkin ymmärtää työntekijöitä ja yhdistää heidän näkökulmat palkitsemisjärjestel-

mään, siitä mikä koetaan palkitsevaksi. Reflektioteoria pyrkiikin selittämään yksilöiden 

välisiä eroja palkitsemisen merkityksellisuuden ymmärtämisestä tarkemmin (Thierry 



58 
 

1998; 2001). Palkitsemisen tulisi siis heijastaa työntekijöille merkityksellisiä asioita ja 

organisaation tulisi ottaa tämä huomioon palkitsemista suunniteltaessa. 

 

Sievo Oy:n kokonaispalkitsemismalli 

Yhteistyössä yrityksen johdon kanssa kehitetty Sievo Oy:n kokonaispalkitsemismalli 

esitellään haastateltaville ja kysytään minkälaisia ajatuksia kyseinen palkitsemismalli 

herättää. Kaikkien mukaan malli pitää paikkansa, vaikkakin osan mielestä kaikki ele-

mentit eivät toteudu käytännössä, niin kuin on suunniteltu. Muun muassa kiire saattaa 

vaikuttaa kouluttautumiseen käytettävän aikaan negatiivisesti. Osa haastateltavista ei 

puolestaan pitäneet entuudestaan luontais- ja erikoisetuja sekä työtehtävien sisältöä 

palkitsemisena. Kokonaispalkitsemisen suhde hyvään työsuoritukseen havaitaan vä-

lillisenä tekijänä; kun ylimääräisiin etuihin ja aineettomiin asioihin panostetaan, se lisää 

haastateltavien mukaan motivaation mahdollistumista ja sitoutumista yritykseen. Yri-

tyksen yhtenä tavoitteena on kasvu, joten sitoutuneisuuden kasvattaminen palkitsemi-

sen avulla tukee tätä tavoitetta. 

 

”Vastaa aika hyvin todellisuutta. Nämä kaikki on palkitsemista. mutta ei 

välttämättä kerro hyvin tehdystä työstä. Sä saat nää, jos sä olet täällä 

töissä. Lisäävät motivaatiota ja tunnetta siitä, että on arvostettu työtekijä, 

joka sitten johtaa siihen, että tekee työnsä paremmin. Nämä asiat ovat 

sellaisia, että täällä on nämä asiat niin hyvin, että sä et halua lähteä.” 

 

”Ei välttämättä toteudu käytännössä. Välillä kiire tekee koulutuksen ja 

joustot vaikeammaksi. En pitänyt luontaisetuja palkitsemisena. Näen sen 

perusasiana, minkä pitää olla kunnossa. Työn sisällön ja oppimisen ja ke-

hittämisen pitää olla kunnossa, jos miettii työpaikan valintaa” 

 

”Pitää paikkansa. Arvostus ja tunnustuksen jakaminen on tärkeää moti-

vaation kannalta. Varsinkin sen puute voi aiheuttaa suurenkin motivaation 

puutteen. Ei ole siitä omakohtaista kokemusta, mutta voisin kuvitella, että 

jos tekee hirveästi töitä eikä kukaan huomioi, niin se on aika epämotivoi-
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vaa. En osannut pitää luontois- ja erikoisetuja palkitsemisena. Ne sitout-

tavat ja on palkinto siitä, että olet töissä täällä, mutta ei ole suora palkkio 

tekemästäsi työstä. Hirveästi kyllä käytän näitä kaikkia” 

 

”Aineelliset pitää paikkansa. En pidä työtehtävien sisältöä palkitsemisena. 

Aineettomat ovat enemmän työnantajalta annettuja joustomahdollisuuk-

sia, ja niiden rakentamaa pohjaa, siihen, että meillä on hyvä tehdä täällä 

töitä. Ne niin kuin mahdollistavat sen hyvän työn, mistä sitten palkitaan. 

Sievolla ei vaan sanota, että tehdään näitä asioita, vaan oikeasti tehdään” 

 

Mallista puuttuvina asioina, jotka saattaisivat parantaa työmotivaatiota tai suoritusta, 

voisivat olla asiakastyytyväisyyteen ja muutoksesta viestimiseen liittyvät seikat. Asia-

kastyytyväisyyteen voitaisiin panostaa palkitsemismallin kautta. Muutoksista viestimi-

seen puolestaan toivotaan selkeyttä niin, että kaikki osapuolet ymmärtävät muutoksen 

merkityksen. Myös työn merkityksellisyys tulisi lisätä jo olemassa olevana motivaatiota 

lisäävänä tekijänä palkitsemismalliin.  

 

 

Tavoitteet 

Omat työtavoitteet nähdään olevan pääsääntöisesti linjassa yrityksen tavoitteiden 

kanssa.  Asiat, jotka ovat yksilöiden työtavoitteina vaihtelevat luonnollisesti yksilöistä 

riippuen. Työntekijöiden työtavoitteiden nähdään kuitenkin johtavan yrityksen tavoittei-

den tukemiseen tavalla tai toisella. 

 

”Koen omien työtavoitteiden olevan pääsääntöisesti linjassa yrityksen ta-

voitteiden kanssa, kun teen asiakastyötä. Kehityn ja pystyn antamaan asi-

akkaalle parempaa palvelua ja työskentelen yhä useamman asiakkaan 

kanssa niin se vie meitä kohti sitä tavoitetta. Yhä useampi yritys käyttää 

meidän softaa, ja se on kuitenkin meidän tavoite: kasvatetaan sitä asia-

kasmäärää jatkuvasti, tehdään siitä tuotteesta parempi” 
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”En ymmärrä miksi se olisi epälinjassa sen kanssa. Henkilökohtaiset ta-

voitteet ovat kehittyä työntekijänä, ja oppia lisää. Jos Sievosta tulee suu-

rempi ja menestyksekkäämpi, niin totta kai se tukee sitä. Silloin täällä 

avautuu mielenkiintoisempia työpaikkoja ja on mahdollisuus edetä.” 

 

Kaikkien haastateltavien mielestä tällä hetkellä käytössä oleva kokonaispalkitsemisen 

malli tukee myös liiketoimintayksikön tavoitteita. Yksittäisiä kehitysehdotuksia tavoit-

teen tukemiseen palkitsemismallin avulla kuitenkin löytyy. Esimerkiksi Projektien on-

nistumisista koostuva lisäpalkkio asiakastyytyväisyyden perusteella voisi tukea yrityk-

sen ja työntekijöiden tavoitteita. Myös aloitepalkkiot voisivat lisätä yrityksen tavoitteen 

tukemista nykyisen kiitoksen ja tunnustuksen antamisen lisäksi. Tavoitteita tukeviin ke-

hitysehdotuksiin perehdytään tarkemmin siihen keskittyvässä kappaleessa 

 

 

5.4 Palkitsemiskeinojen motivoivuus 

 

Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen osa-alueiden motivoivuudesta on keskusteltu tee-

mahaastattelussa sanallisesti ja näitä näkökulmia tuodaan esiin osa-alueittain. Haas-

tattelun päätteeksi haastateltavat työntekijät ovat laittaneet osa-alueet järjestykseen 

motivoivimmasta vähiten motivoivaan järjestysluvuilla yhdestä kahdeksaan. Järjestys-

luvusta 1. saa 8 motivaatiopistettä, järjestysluvusta 2. saa puolestaan 7 motivaatiopis-

tettä ja niin edelleen. Viiden haastateltavan myötä yksittäisen palkitsemisen osa-alu-

een maksimipistemäärä on näin ollen 40 ja minimipistemäärä on 4.  Osa-alueiden ja-

ottelu on tehty Sievon mallin ja teoriakokonaisuuksien pohjalta. Jaottelu olisi voitu 

tehdä monella eri tavalla riippuen tulkinannanvaraisista palkitsemiskeinoista ja koko-

naispalkitsemista selittävistä teorialuokitteluista. Osa-alueiden pisteytys helpottaa nii-

den keskinäistä vertailua, ja helpottaa tutkimuksen kannalta motivoivimpien tekijöiden 

löytämistä palkitsemismallista. 
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Kuvio 11. Palkitsemisen osa-alueiden motivoivuus. 
 

Kuviossa 11 on esitelty palkitsemisen osa-alueiden motivoivuus. Järjestysnumero 

sekä osa-alueen koko kertovat tutkimusjoukon arviot osa-alueiden motivoivuuden voi-

makkuudesta. Siniset alueet kuviossa 11 kertovat aineettomista palkitsemiskeinoista, 

kun puolestaan keltaiset alueet kuvaavat aineellisia palkitsemiskeinoja. Seuraavissa 

alaotsikoissa pyritään syventämään haastateltujen mielipiteitä koskien palkitsemisen 

eri osa-alueiden motivoivuutta haastatteluhavaintojen tulkinnan sekä havainnollista-

vien lainausten avulla. Palkitsemisen osa-alueiden motivoivuudet käsitellään samassa 

järjestyksessä aineellisista aineettomiin palkitsemistapoihin, kuin Kuvion 10 Sievo 

Oy:n kokonaispalkitsemismallissa on aiemmin esitetty. 
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Palkka 

Palkka nähdään Herzbergin kaksifaktoriteorian (1987) mukaisesti hygieniatekijänä. Se 

vaikuttaa olevan riittävällä tasolla, ja se ei tällä hetkellä aiheuta työtyytymättömyyttä 

yrityksessä. Palkkatason lisäys ei puolestaan juurikaan vaikuta lisäävän työmotivaa-

tion tasoa. Kuitenkin palkkaa tulee nostaa haastateltavien mielestä silloin, kun taitoa 

ja kokemusta kertyy. Palkankorotus on signaali siitä, että tehtyä työtä arvostetaan yri-

tyksessä. Palkka on motivoivuutensa perusteella sijalla neljä Sievo Oy:n kokonaispal-

kitsemisen kahdeksasta osa-alueesta. Se saa 26/40 motivaatiopisteestä. Se nähdään 

aineiston perusteella motivoivimpana aineellisena palkitsemistapana. 

 

”Sen pitää olla tarpeeksi korkea, että mä koen, että sitä mun työtä arvos-

tetaan. Koen että se voisi olla tällä hetkellä korkeampi, mutta toivottavasti 

sitä nostetaan siinä vaiheessa, kun saan lisää taitoa ja kokemusta.” 

 

”Jos sä koet, että se palkka on riittävä, niin silloin sulla on hyvä työmoti-

vaatio. Jos se ei ole riittävä niin se saattaa nakertaa työmotivaatiota. ” 

 

”Näen palkan niin sanotusti hygieniatekijänä. Sen pitäisi olla suurin piirtein 

markkinatasolla, jos se on alle niin se on vähän negatiivinen asia. Jos se 

on paljon yli niin ei motivoi tietyn rajan jälkeen.” 

 

”Kynnyskysymys, riittävä riittää. Kuitenkin palkankorotus on sen sijaan sel-

lainen, että se viestii voimakkaasti siitä, että olet tehnyt työsi hyvin. Voi-

makas työkalu motivoida ihmisiä. Jos ei saa palkankorotusta niin se on 

voimakas viesti siitä, että nyt on jokin vialla. Palkkaneuvottelut viestivät 

arvostuksesta.” 

 

Kaikki vastaajat ovat tyytyväisiä tällä hetkellä saamaansa taloudelliseen korvaukseen 

tekemästään työstä. Osa haastateltavista kuitenkin mainitsee odottavansa palkanko-

rotusta seuraavassa palkkaneuvottelutilanteessa. Haastatteluissa nousee esiin tee-

mahaastatteluille ominaisesti vastauksia myös kysymysten ulkopuolelta. Haastatelta-

vien vastauksissa esiintyy palkkojen läpinäkyvyyteen liittyvät seikat. Yrityksen sisäistä 

palkkojen vertailua helpottaisi läpinäkyvyyden lisääminen palkkoja koskien. Kuiten-

kaan tämän asian vaikutuksesta työmotivaatioon ei olla varmoja – se saattaisi osalla 
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nostaa ja osalla laskea työmotivaatiota haastateltavien mukaan. Läpinäkyvyyden li-

säämisessä palkkavertailuun piilee riski myös Burchettin & Willoughbyn (2004) tutki-

muksen mukaan. Työntekijä tulee tutkimuksen mukaan tyytymättömäksi omaan palk-

kaansa tilanteessa, mikäli hän huomaa palkkansa olevan muita heikompi. 

 

Rahalliset lisäpalkkiot 

Liiketoiminnan tuloksesta jaettavan bonusosuuden ei nähdä juurikaan vaikuttavan työ-

motivaatioon, sillä korvauksen ei nähdä olevan tarpeeksi suuri. Kuitenkin sen nähdään 

viestivän yrityksen menestyksestä ja luovan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Työmotivaa-

tioon sillä ei näytä olevan juurikaan yhteyttä. Haastateltavat ovat myös jakautuneita 

siitä, kuinka suuri merkitys heidän tekemällään työllä on bonuksen suuruuteen. Myyjien 

nähdään vaikuttavan tulokseen eniten ja osa Solution Consultateista ei näe juurikaan 

vaikuttavansa näin ollen jaettavan bonusosuuden suuruuteen. Rahalliset lisäpalkkiot 

ovat motivoivuutensa perusteella viimeisellä sijalla Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen 

kahdeksasta osa-alueesta. Se saa vain 8/40 motivaatiopisteestä. 

 

”Ehkä siinä mielessä, että olet iloisempi firman menestyksestä. Bonus ei 

ole niin iso, että sillä olis hirveästi merkitystä motivaation kannalta.” 

 

”Ei yhtään, koska siihen ei voi itse juurikaan vaikuttaa. En ole myyntiroo-

lissa, jotta voisin vaikuttaa siihen. Sen suuruus on niin pieni verrattuna 

korporaatioiden maksamiin 2-3kk palkkaan, kun se on nyt noin 2-3pvn 

palkka. Peruspalkka kuitenkin kunnossa niin rahallisella lisäpalkkiolla ei 

ole niin merkitystä.” 

 

”Kiva että se jaetaan. Luo ensinnäkin yhteenkuuluvuuden tunnetta, että 

me tehtiin yhdessä tää. Myyjät tekevät hyvää työtä, mutta kyllä me muut-

kin vaikutetaan myös siihen tulokseen. Kiva että siitä jaetaan koko orga-

nisaatiolle.” 

 

Kysyttäessä tulisiko Sievolla olla tulospalkkiopainotteisempi palkka, ongelmaksi nou-

see mittariston luomisen vaikeus. Haastateltavat eivät usko, että heidän työnkuvaansa 

löytyisi riittävän tasapuolista ja toimivaa mittaristoa. He uskovat, että mitkään mittarit 
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eivät pysty mittaamaan heidän kokonaisvaltaista työnkuvaa riittävän tarkasti. Haasta-

teltavat arvioivat tulospalkkiojärjestelmän ohjaavien mittarien saattavan johtaa yrityk-

sen kannalta epäedullisiin osaoptimointitilanteisiin.  Rantamäen et al. (2006, 50) mu-

kaan huonosti suunnitellut mittarit suoritukseen perustuvassa palkitsemisessa saatta-

vatkin johtaa osaoptimointiin, joka ei puolestaan palvele yrityksen tavoitteita. Kyse on 

agenttiteorian mukaisesta päämies-agenttiongelmasta (Jensen & Meckling, 1976). 

Siinä agentti eli työntekijä asetetaan toimimaan päämiehen (työnantajan) puolesta asi-

assa, jossa vaaditaan päätösvaltaa. Oletusarvoisesti molemmat havittelevat omaa 

maksimaalista hyötyään, jolloin työntekijä ei toimi optimaalisesti työnantajan näkökul-

masta. Kannusteet eli palkitseminen nähdään usein ratkaisuna kyseiseen ongelmaan. 

Bonnerin ja Sprinklen (2002) mukaan kannusteilla onkin suuri merkitys motivaation ja 

tehokkuuden kannalta ongelmasta. 

 

Sievolla työtehtävien kompleksiseen sisältöön ei haluta sotkea rahallisia yksittäisiä 

suoritukseen perustuvia palkkioita. Tämä tukee Holmströmin ja Milgromin (1991) artik-

kelissa tehtyä havaintoa kokonaisvaltaisempien keinojen kuin suoritukseen perustu-

vien kannusteiden soveltamisesta organisaation todellisuudessa haluamaan optimaa-

liseen toimintaan. Keinot Sievolla sisältävät tutkijoiden ratkaisuina ehdottamia panos-

tuksia työn sisältöön, muun muassa omistajuuteen. Tulospalkkiopainotteisemmalla 

palkalla nähdään mahdollisesti myös olevan negatiivista vaikutusta ryhmähenkeen ja 

luovuuteen. Nykyisen mallin mukainen peruspalkka ja sen mahdollinen kasvuvara näh-

dään vastaavan rahapalkan motivoivaan vaikutukseen tulospalkkiopainotteisempaa 

palkkaa paremmin. Tämä havainto tukee myös henkilöstöpäällikön näkemystä asiasta. 

 

”Nykyinen malli on parempi. Nytkin jo vaikuttaa palkkaan se, kuinka hyvin 

teet työn. Jos aletaan laittamaan ihmisiä liian kilpailulliseen asemaan, se 

vähentää ryhmähenkeä ja ehkä myös omaa motivaatiota. Voi kuitenkin 

antaa kannusteita, mutta voi myös aiheuttaa katkeruutta. 

 

”Se on hyvin haastava asia varsinkin luovassa työssä. Rahallinen insen-

tiivi tappaa luovuuden ja uusien ratkaisuiden tuottamisen tutkimusten mu-

kaankin. -- Mittari saattaa ohjata väärään suuntaan yksilön kuin organi-
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saationkin osalta. Luotan siihen, että asiantuntevien ihmisten toiminnan-

ohjausta ei sotketa rahallisiin insentiiveihin. Kvartaalinen maksimointi ei 

ole pitkässä juoksussa kannattavaa” 

 

”Ajatuksena tosi kiva, jos mua voisi jotenkin täysin objektiivisesti mitata 

millaista tulosta mä teen, niin mä kokisin sen motivoivaksi. Mutta sellaisen 

mittarin keksiminen on ihan hirveen vaikeaa. Jos esimerkiksi aletaan mit-

taamaan bugeja, niin tekemistä lähdetään tekemään mittareiden mukai-

sesti. Sellaisen mittariston luominen, mikä on kaikille reilu, on ihan super-

vaikeaa, suhtaudun siihen aika varauksella.” 

 

Suoritukseen perustavat tavoitteet nähdäänkin Solution Consultantin roolissa enem-

män uhkana kuin mahdollisuutena laadukkaalle työn tulokselle. Uhkiksi koetaan työil-

mapiirin kiristyminen, innovatiivisuuden katoaminen, osaoptimointi ja vääränlainen mit-

taristo. Mahdollisuutena kuitenkin saattaa olla työmotivaation paraneminen. Kuiten-

kaan tällä hetkellä suoritukseen perustuvaan palkitsemiseen ei haluta siirtyä edellä 

mainittujen uhkien vuoksi. 

 

Luontaisedut nähdään työpaikan tarjoamana lisäetuna, joka auttaa työnantajan valit-

semisessa. Luontaiseduilla nähdään olevan kuitenkin yhteyttä työmotivaatioon. Luon-

taisedut nähdään hygieniatekijöinä Herzbergin kaksifaktoriteoriassa (1987) ja luontais-

edut ovat myös verrattavissa Maslowin tarvehierarkian (1943) alimpiin portaisiin. Luon-

taisedut voidaankin nähdä motivaation peruskivenä; niiden on oltava kunnossa, jotta 

pystytään keskittymään suurempien motivaatiotekijöiden aiheuttamaan menestykkää-

seen työsuoritukseen. Luontaisedut ovat motivoivuutensa perusteella sijalla kuusi 

Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen kahdeksasta osa-alueesta. Se saa 15/40 motivaa-

tiopisteestä. Se nähdään aineiston perusteella toiseksi motivoivimpana aineellisena 

palkitsemistapana. 

 

”Pidän Sievoa aika kivana firmana, kun meillä on ne edut. Mä arvostan 

mun työnantajaa, kun ne haluavat tarjota nämä edut” 

 

”Pidän niitä tosi hyvänä, ne on niin kuin lisäpalkkaa. Vaikuttaa mun kuvaan 

tästä firmasta.” 
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”Niiden pitää olla kunnossa, jotta ylipäätään on töissä yrityksessä. Ei vai-

kuta motivaatioon niinkään. 

 

”On oikeasti tosi tärkeää. Tulee sellainen olo, että Sievo haluaa huolehtia 

työntekijöistään. Ei ole niin suuria kustannuksia, mutta on työtekijöille tär-

keitä, niin hoidetaan tällaiset asiat fiksusti, niin on se aika tärkeätä. Mutta 

niiden suhde päivittäiseen tekemiseen ja motivaatioon on pieni. Vaikuttaa 

enemmänkin siihen, että haluan olla juuri täällä töissä” 

 

Erikoisedut nähdään luontaisetujen tapaan hyvänä lisänä työpaikan valinnassa. Eri-

koisedut parantavat yrityksen houkuttelevuutta työnantajana sekä sitoutumista yrityk-

seen. Erikoisedut myös vaikuttavat yhteishenkeen, joka välillisesti vaikuttaa työmoti-

vaatioon. Yksittäisenä motivoivana keinona mahdollisuus työskennellä kuukausi ulko-

mailla saa kiitosta. Erikoisedut ovat motivoivuutensa perusteella sijalla seitsemän 

Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen kahdeksasta osa-alueesta. Se saa 12/40 motivaa-

tiopisteestä. Erikoisedut nähdään aineiston perusteella kolmanneksi motivoivimpana 

aineellisena palkitsemistapana. 

 

”Parantavat ryhmähenkeä. Tunnet paremmin sun kollegat ja teillä on kivaa 

yhdessä, ja se parantaa motivaatiota tehdä töitä yhteisen tavoitteen 

eteen.” 

 

”Ei vaikuta juurikaan motivaatioon. Kuukausi ulkomailla kuitenkin motivoi 

suuresti. Voi yhdistää loman ja työn ja tekee työpaikasta ”coolin”. Toimis-

ton lainaus on myös kiva lisä. Työajan ulkopuoliset tapahtumat ovat vähän 

yhdistyneet, ja tietää mitä niissä tapahtuu. Ryhmähengen kannalta on tär-

keää tutustua uusiin ihmisiin, kun yrityksessä on tapahtunut kasvua.” 

 

”Työskentele kuukausi ulkomailla oli tosi hyvä. Näen sen sekoituksena 

pehmeätä palkitsemista myös.” 
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”Käytän näitäkin, aika samassa asemassa kuin luontaisedutkin. Esimer-

kiksi välipalan avulla saatan jaksaa tehdä pidempään töitä. Vaikuttaa si-

toutumiseen enemmän. Se että järjestetään tällaisia asioita niin vaikuttaa 

siihen, että haluaa olla täällä töissä.” 

 

Aineettomat palkkiot  

 

Työympäristö nähdään tärkeänä työmotivaatioon vaikuttavana tekijänä. Työajan jous-

tot, etätyömahdollisuudet ja hyvä työilmapiiri vaikuttavat haastateltavien mukaan mo-

tivoituneeseen työntekoon. Myös työpaikan keskeinen sijainti saa kiitosta työmatka-

aikaa lyhentävänä tekijänä. Työympäristö on motivoivuutensa perusteella sijalla kolme 

Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen kahdeksasta osa-alueesta. Se saa 29/40 motivaa-

tiopisteestä. Työympäristö nähdään aineiston perusteella kolmanneksi motivoivim-

pana aineettomana palkitsemistapana. 

 

”Tosi paljon. Ihan sikana vaikuttaa motivaatioon. On mukava toimisto mi-

hin tulla, ja on hyviä työkavereita, niin on sillä iso merkitys. Työpaikan si-

jainti sitouttaa ja on suuressa roolissa työpaikkaan hakemisen kannalta.”  

 

”Positiivisesti, vähentää asioita, mitkä sua ärsyttää. Hyvä työilmapiiri nos-

taa työmotivaatiota, sitouttaa, helpottaa elämää ja vaikuttaa työnantaja-

mielikuvaan positiivisesti.” 

 

”Tykkään, kun ei ole kellokortteja ja luottoa löytyy toisesta päästä. Etätyö-

mahdollisuudet hyviä ja joustot tärkeitä. Hyvä työilmapiiri toteutuu ja on 

tärkeää.” 

 

Työtehtävien sisältö on 60% haastatelluista työmotivaation kannalta tärkein tekijä. Si-

säsyntyisen motivaation teorian mukaan sisäisessä motivaatiossa motivaatio tekemi-

seen kumpuaa siitä, että tekeminen on mielekästä itsessään (Deci 1973). Teoria ei 

kuitenkaan ota kantaa siihen kumpi motivoi yleisesti yksilöitä enemmän; ulkoisen vai 

sisäisen motivaation lähde. Mikäli Amabilen (1993) mukaan työstä halutaan mielen-

kiintoista itsessään, sen tulisi tarjota riittävästi haasteita, jonka lisäksi siinä pitäisi pys-

tyä ilmaisemaan itseään (Amabile 1993). Sievolla työtehtävät nähdäänkin kaikkien 
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haastateltavien mukaan pääsääntöisesti monipuolisina, haastavina ja mielekkäinä. 

Työtehtävien sisältö on motivoivuutensa perusteella motivoivin Sievo Oy:n kokonais-

palkitsemisen kahdeksasta osa-alueesta. Se saa jopa 38/40 motivaatiopisteestä. 

 

”Yksi tärkeimpiä asioita motivoitumisessa on, että työ on merkityksellistä 

ja kiinnostavaa.” 

”En tykkää operatiivisista itseään jauhavista mekaanisista tehtävistä. Vä-

hän abstraktimman asian tekeminen on henkilökohtaisesti tärkeää. Haas-

teellisuus ja älyllinen ponnistelu on tärkeää motivoitumisen kannalta.” 

 

”Vaikuttaa ihan sikana. Täällä ei tarvitse tehdä vain yhtä samaa asiaa 

vaikka olisi hyvä siinä.” 

 

”Kyl se taitaa näistä asioista olla tärkein. Jos se sun tekemä työ ei tunnu 

järkevältä tai motivoivalta, niin ei noi muut asiat korvaa sitä. Vastuuta pitää 

olla, jotta on valtaa, miten sä teet työsi. Merkityksellisyys lisää sitä impak-

tia, mikä sun tekemällä muutoksella on. Se että työ on monipuolista ja 

haasteellista. Sen ei aina tartte olla sellaista, mutta sen pitää olla tarpeeksi 

monipuolista ja haasteellista. 

 

Oppiminen ja kehittyminen nähdään toiseksi motivoivimpana tekijänä Sievon palkitse-

misjärjestelmässä Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen kahdeksasta osa-alueesta. Se 

saa 31/40 motivaatiopisteestä. Osaltaan oppimisen ja kehittymisen nähdään olevan 

yhteydessä haastaviin työtehtäviin. Työtehtävien sisällön sekä oppimisen ja kehittymi-

sen nähdään kulkevan osaamisen kehittymisen kannalta käsi kädessä. Sievolla it-

sensä kehittämiselle varattua aikaa, uramahdollisuuksia ja työkiertoa kehutaan myös 

työmotivaatiota tukevina tekijöinä. 

 

”Kyllä se vaikuttaa, jos ei olisi mahdollisuutta oppia ja kehittyä. Ja uramah-

dollisuuksissa itsesi on nähtävä myös viiden vuoden päästä täällä, muuten 

alat katselemaan muualta töitä. Se, että sä tosissaan saat sen kahdeksan 

tuntia itsesi kehittämiseen kuukaudessa. Selkeästi palkitsemista myös, 

että on mahdollisuus työkiertoon, koska mä en usko, että niitä ketkä ei tee 
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hyvää duunia pääsee työkiertoon. Työkierrossa käytetään yrityksen re-

sursseja ja järjestellään niitä uudestaan” 

 

”Koen että myös työn kautta oppii, siitä kun työtehtävät ovat haastavia ja 

että työn sisältöön voi vaikuttaa. Uramahdollisuudet ja mahdollisuus työ-

kiertoon kasvattavat eniten työmotivaatiota ja oppimista näistä (oppimi-

sesta ja kehittymisestä)” 

 

”Sanotaan kompensaatio menetetystä vapaa-ajasta, on kombinaatio pal-

kasta, urakehityksestä ja henkisestä itsensä toteuttamisesta. Se on tär-

keätä. Usein oppiminen tulee työtehtävistä.” 

 

”Sekin on ihan supertärkeää. Siinä kohtaa osa merkityksellisyydestä ka-

toaa, jos et enää opi. Niin kauan kuin itse kehittyy ja oppii, niin ei ole tar-

vetta vaihtaa. Kyllä, jos mä oon ikuisuuden tehnyt jotain samaa hommaa, 

eikä ikinä tule mitään uutta, niin kyllä mä sitten tylsistyisin.” 

 

Palaute- ja vaikutusmahdollisuuksien nähdään tukevan työmotivaatiota. Epäkohtiin 

halutaan pystyä vaikuttamaan yrityksessä. Tähän yrityksessä vaikuttaa olevan hyvät 

mahdollisuudet. Sanallisen palautteen merkitys yksittäisenä palkitsemiskeinona on 

useimmille henkilöille suuressa roolissa, ja sitä toivotaan nykyistä enemmänkin. Luon-

teeltaan palautteen tulee olla rakentavaa, jotta yksilö pystyy tiedostamaan vahvuu-

tensa ja keskittymään osa-alueisiin, missä kehittymiseen on tarvetta. Palautteen osalta 

sudenkuoppana palautteen vähäisen määrän lisäksi on asioiden sijasta ihmisiin kes-

kittyvän palautteenantaminen. Sen esiintymisen organisaatiossa kerrotaan vaikutta-

van työmotivaatioon hyvin negatiisesti. Palaute- ja vaikutusmahdollisuudet ovat moti-

voivuutensa perusteella sijalla viisi Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen kahdeksasta 

osa-alueesta. Se saa 21/40 motivaatiopisteestä. Palaute- ja vaikutusmahdollisuudet 

nähdään aineiston perusteella vähiten motivoivana aineettomana palkitsemistapana. 

 

”Tukee motivaatiota muiden aineettomien palkitsemistapojen kanssa, 

mutta työtehtävien sisältö ja oppiminen ja kehittyminen motivoivat voimak-

kaimmin. – Sanallinen palaute on mun mielestä tosi tärkeää, oli se sitten 

positiivista rakentavaa tai kriittistä. Et sä muuten pääse eteenpäin” 



70 
 

 

”Vaikuttavat. Vaikutusmahdollisuudet ja palaute tärkeää työssä motivoitu-

misen kannalta. -- Sanallinen palaute on kannustavaa ja lisää motivaatiota 

ja tunnetta siitä, että on tehnyt jotain oikein.” 

 

”Aika paljon varsinkin, jos on kehitysideoita joistain asioista, mitkä ärsyttä-

vät. Jos niitä ei olisi niin kyynistyisi siihen, että mikään asia ei toimi, eikä 

niihin voi vaikuttaa. Palautetta tulee vaihtelevasti, riippuu ihmisistä. Kui-

tenkin nämä asiat toimivat organisaatiossa keskimäärin todella hyvin. 

Täällä keskustellaan keskimäärin enemmän asioista, kun ihmisistä. -- Jos 

kerrankin erehtyy sättimään, niin peli on menetetty. Palautteenanto lähtee 

ihmisten välisestä arvostuksesta.” 

 

”Tukee motivaatiota tosi hyvin. Yksittäisiä pääasioita motivaation kan-

nalta. On avoin ja suljettu tapa antaa palautetta. Torstain yhteinen kahvi-

tauko on myös tosi tärkeä. -- Sanallinen palkitseminen on tärkeää, mutta 

sitä tulee liian vähän. On se tärkeää ja sitä voisi olla paljon enemmänkin” 

 

”Melkein isompi motivoiva vaikutus kuin rahallisella palkitsemisella. Jos 

joku sanoo et hyvin hoidettu tää homma, niin se on kyllä ihan hirveen tär-

keätä. Et joku kiittää ja kehuu. Et joku huomaa, että sä oot tehnyt jotain. 

Niin kyllä se on tosi tärkeätä.” 

 

Selvitettäessä Sievolla käytössä olevien palkitsemistapojen kokonaisuuden kannusta-

vuutta suhteessa mahdollisimman hyvään työpanokseen, havaitaan kokonaispalkitse-

mismallin tukevan mahdollisimman hyvien työsuoritusten tavoittelua. Yksittäisiä paran-

nusehdotuksia löytyy, mutta työntekijät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä palkitsemisjär-

jestelmään ja pyrkivät tekemään parhaansa töissä. Haastatteluissa palkitsemisen ker-

rotaan mahdollistavan motivoitumisen. Päämääräteorian mukaisesti hyvistä työtulok-

sista tulee palkita yksilöiden toivomalla tavalla, jotta se vaikuttaa positiivisesti seuraa-

vienkin tehtävien onnistumiseen. Teoria kertoo myös korkean suorituskyvyn syklin 

muodostuvan silloin, kun työntekijä on tyytyväinen aiempaan suoritukseen ja siitä saa-

tuun palkitsemiseen. Tämä positiivinen kokemus puolestaan vaikuttaa halukkuuteen 
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sitoutua uusiin haasteisiin tulevaisuudessa. (Locke ja Latham, 2002) Tämän perus-

teella suorituksiin sekä siitä saatuun palkitsemiseen on oltu pääsääntöisesti tyytyväi-

siä. Yrityksen tarjoaman palkitsemisen kokonaisuuden nähdäänkin tukevan yksilön 

mahdollisimman hyvän työnjäljen syntymiselle, kuten työntekijä C sen ilmaisee: ”Paras 

työsuoritus on enemmän sisäsyntyinen asia siitä, mikä on itsestä selkeää ja järkevää. 

Palkitseminen kuitenkin määrittää, missä sitä haluaa tehdä. Palkitseminen toimii mah-

dollistavana tekijänä ja luo fiiliksen hyvän jäljen syntymiselle.” 

 

Yksittäisistä eniten työmotivaatioon vaikuttavista tekijöistä mitkä motivoivat parhaisiin 

suorituksiin esiin nousee työtehtävien sisältö, palaute- ja vaikutusmahdollisuudet, op-

piminen ja kehittyminen, palkka sekä työympäristö. Aineiston perusteella kaikki haas-

tateltavat ovat sitä mieltä, että aineeton palkitseminen on kokonaisuutena tärkeämpää 

työssä motivoitumisen kannalta verrattuna aineelliseen palkitsemiseen. Haastateltava 

A kertookin käytännön esimerkin, miksi aineeton palkitseminen on hänelle tärkeämpi 

työmotivaation kannalta kuin aineellinen: ”Mun peruste aineettoman valitsemiselle on 

se, että mä olen pudottanut mun aineellista palkitsemistasoa, kun mä tulin Sievolle. 

Mä totesin edellisissä työpaikoissa, että se ei riitä motivoimaan mua. Olen ihan fine 

sen kanssa, että mulla on alempi palkka, kun mulla on mielenkiintoisemmat työtehtävät 

ja kivempi työpaikka.” 

 

Työmotivaatioon vaikuttavia negatiivisia elementtejä palkitsemismallin kontekstissa 

ovat heikko palautteenanto ja liiallinen kiire osalla työntekijöistä. Kiireen kerrotaan vai-

kuttavan välillisesti työn laatuun sekä oppimiseen ja kehittymiseen, jotka ovat työssä 

motivoivia aspekteja työntekijöiden kannalta. Palkitsemiseen toivotaan myös läpinäky-

vyyttä palkkojen osalta. Sievolla käytössä oleva palkitsemisjärjestelmä nähdään kui-

tenkin pääsääntöisesti tasapuolisena ja oikeudenmukaisena. 

 

 

5.5 Palkitsemista koskevat kehitysehdotukset 

 

Palkitsemisen yleisenä tavoitteena on henkilöstöpäällikön mukaan ”mahdollistaa se, 

että ihmiset auttavat yritystä saavuttamaan sen tavoitteen”. Henkilöstöpäällikkö uskoo 

motivoitumisen työhön koostuvan seuraavista tekijöistä: ”Silloin kun rahallinen palkit-

seminen on hyvällä tasolla, ihminen ei koe tulevansa riistetyksi ja että heitä kohdellaan 
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reilusti. Tällöin työn motivoivuus tulee silloin muista asioista: siitä että saa tehdä mie-

lekästä työtä, pystyy itse vaikuttamaan työhön ja olemaan hyvä siinä”. Tämän perus-

teella työn motivaation tulisi kummuta pääsääntöisesti aineettomista palkitsemista-

voista, kuten työn sisällöstä, palaute- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä oppimiseen ja 

kehittymiseen liittyvistä asioita. Aineelliset palkitsemistavat nähdään olevan pääsään-

töisesti hygieniatekijöitä, joiden tulee olla kunnossa, jotta työtyytymättömyyttä ei pääse 

syntymään Herzbergin kaksifaktoriteorian mukaisesti. Työntekijäjoukko onkin vahvasti 

aineiston perusteella samaa mieltä aineettoman palkitsemisen suuresta motivoivasta 

painoarvosta. 

 

Henkilöstöpäällikkö kertoo Sievolla palkitsemisjärjestelmää kuitenkin jatkuvasti hiotta-

van. Suuria muutoksia ei kuitenkaan ole tehty kovin usein. Työntekijät nähdään suu-

rena voimavarana palkitsemisjärjestelmän kehittämisen osalta. Heille pyritään tarjoa-

maan mahdollisimman hyvät palautekanavat omien ideoiden esittämiseen, ja nämä 

ideat otetaan huomioon palkitsemisjärjestelmää muutettaessa. Kuitenkin tämän tut-

kielman tavoitteena on ymmärtää yksilöiden mielipiteitä kokonaispalkitsemisen moti-

voivuudesta syvällisemmin kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on yhdistää or-

ganisaation ja työntekijöiden tavoitteet palkitsemisjärjestelmässä, siten että se mah-

dollistaa yrityksen menestyksekkään tavoitteen mukaisen toiminnan. 

 

Tämän hetkisessä yrityksen tulokseen perustuvassa bonuksessa, nähdään ongelmia 

muun muassa sen suhteellisen pienuuden osalta. Myös bonuksen yhteys työntekijöi-

den päivittäisiin tekemiseen on varsin pieni. Tällä hetkellä palkitsemisjärjestelmän ke-

hityksen osalta onkin käynnissä osakeomistajuuteen perustuvan palkitsemismallin li-

sääminen kokonaisuuteen, joka saa tukea myös työntekijöiden osalta. Myös yleisesti 

ottaen palautteen ja tunnustuksen jakamiseen liittyviä asioita voitaisiin lisätä järjestel-

mään. Palautetta halutaan enemmän ja sen tulisi olla selkeää, jotta tiedetään, kuinka 

hyvin todellisuudessa työssä menestytään. Päämääräteorian mukaisesti hyvistä työ-

tuloksista tulee palkita yksilön toivomalla tavalla, jotta se vaikuttaa positiivisesti seu-

raavienkin tehtävien onnistumiseen. Teoria kertoo myös korkean suorituskyvyn syklin 

muodostuvan silloin, kun työntekijä on tyytyväinen aiempaan suoritukseen ja siitä saa-

tuun palkitsemiseen. Tämä positiivinen kokemus puolestaan vaikuttaa halukkuuteen 
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sitoutua uusiin haasteisiin tulevaisuudessa. (Locke ja Latham, 2002) Ratkaisuna pa-

lautteen laadukkuuteen voisi olla esimerkiksi esimiesten kouluttaminen palautteenan-

toon, jotta se vastaisi yrityksen toivomaa tasoa mahdollisimman kattavasti. 

 

Henkilöstöpäällikkö nostaa esiin vielä ratkaisemattoman ongelman, jossa erityisen hy-

vistä työsuorituksista ei voida palkita konkreettisesti aineellisesti. Tällä hetkellä henki-

lökohtaisemman suoritukseen perustuvan palkitsemisen ei nähdä olevan järkevää yri-

tyksen tai työtekijöidenkään näkökulmasta, siitä syntyvien lieveilmiöiden vuoksi. Rat-

kaisuna tähän voisi henkilöstöpäällikön mukaan olla esimerkiksi illallislahjakorttien ja-

kaminen, vaikkakin vaarana on tulkinnanvaraisuus siitä, kenen onnistumiset satutaan 

huomaamaan. Työntekijä A puolestaan uskoisi projektipalkitsemisen kasvattavan ai-

nakin omalta osaltaan työmotivaatiota. Mittarina voisi olla hänen mukaansa esimerkiksi 

asiakastyytyväisyys. Haastateltava uskoo myös rahallisen lisäkannustimen motivoivan 

lähes ketä tahansa, mutta kertoo tiedostavansa suoritukseen perustavaan palkitsemi-

seen liittyvät ongelmat. 

 

Yrityksen tavoitteeseen liittyvän kasvun osalta yritykseen toivotaan sitouduttavan, ja 

parhaimpia osaajia markkinoilta halutaan houkutella töihin organisaatioon. Sievolla si-

toutuneisuus on tutkimusperiodin aikana erittäin hyvällä tasolla työntekijöiden pysyvyy-

den perusteella. Kuitenkin uusia alan parhaita osaajia halutaan houkutella yritykseen 

jatkuvasti. Sievolle onkin kriittistä, ”että ihmiset haluavat olla meillä töissä”. Kokonais-

palkitseminen tarjoaakin parhaiden osaajien houkutteluun rahallista palkitsemista ko-

konaisvaltaisemman lähestymistavan (Brown & Armstrong 1999, 26). 

 

Kysyttäessä työntekijöiltä, mitä muita muutoksia palkitsemiseen haluttaisiin, kehitys-

ehdotuksia tuli runsaasti, vaikka nykyistä mallia kehuttiinkin laajasti. Useampi henkilö 

haluasi puhelinedun lisättäväksi luontaisetuihin, sillä se on olennainen osa heidän päi-

vittäistä työskentelyään. Myös koulutukseen toivotaan löytyvän lisää panostuksia ja 

aikaa, jotta työ tarjoaa riittävästi oppimiseen ja kehitykseen liittyviä motivoivia aspek-

teja. 

 

Vaikka palkkoihin ollaan tällä hetkellä tyytyväisiä, palkkauksen toivotaan tulevaisuu-

dessa kasvavan todellisen osaamistason parantuessa. Palkkaneuvotteluissa toivo-
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taankin joustoa ja ymmärtäväisyyttä molempia tyydyttävän palkkausratkaisun löytymi-

seen. Myös uramahdollisuudet nähdään pääsääntöisesti hyvinä, mutta kannustusta 

uusiin positioihin toivotaan myös yrityksen sisältä. Mielenkiitoisena ehdotuksena työn-

tekijä E esittääkin urapolun miettimisen osaamisen hallinnan työkaluna hieman henki-

lökohtaisemmin: ”Sellainen puoli palautteesta olisi tosi mielenkiintoista, että mitä mun 

esimies ja mitä Sievo yrityksenä haluaisi, että mä opin. Totta kai mulla on omat tavoit-

teet, mutta olisi tosi mielenkiintoista kuulla, mitä multa halutaan. Että joku tyyppi miet-

tisi, että toi tyyppi on tossa. Ja meillä on ehkä tällainen tarve, ja jos se oppisi näitä 

juttuja, niin se olisi tosi hyvä tossa seuraavassa jutussa. Olisi ihan hirveän ihanaa, että 

joku miettisi, et vitsit et toi tyyppi olisi vaikka vuoden päästä tosi hyvä tohon juttuun. 

Mihin mä sopisin heidän mielestään, olisi ihan hirveän motivoivaa.” 

 

Positiivisen palautteen antamisen mahdollisuuksiin voitaisiin tarttua kevyemmin työn-

tekijä C:n mukaan symbolisen hauskanpidon keinoin; esimerkiksi jakamalla mitaleja. 

Työntekijä D puolestaan näkee, että yhteisiä mielenkiintoisia tapahtumia voitaisiin li-

sätä. Hänen mukaansa on tärkeää tutustua uusiin ihmisiin yrityksen kasvaessa jatku-

vasti. Työntekijä B:n lisäisi järjestelmään aloitepalkkion: ”Voisi olla jokin keino siihen, 

että jos keksit jonkun uuden ominaisuuden, tai asian, mikä edistäisi tätä (yrityksen) 

tavoitetta selkeästi, niin siitä saisi jonkun lisäbonuksen.”  

 

 

5.6 Tutkimustulosten analyysi 

 

Tutkimustulosten perusteella tutkimuksen kohteena olevan Sievo Oy:n palkitsemisen 

kokonaisuuden keinoista eniten työmotivaatioon vaikuttavana tekijänä nähdään ai-

neettoman palkitsemisen työtehtävien sisältöön liittyvät tekijät. Tutkimusjoukkona ole-

vat Solution Consultantit arvioivat monipuolisten, mielenkiintoisten ja riittävän haasta-

vien työtehtävien motivoivan heitä eniten työssään. Aineettomat palkitsemistavat näh-

tiin kokonaisuutena voimakkaammin motivoivina tekijöinä työssä verrattuna aineellisiin 

palkitsemistapoihin. Palkka nähtiin aineellisista palkitsemistavoista motivoivimpana 

palkitsemisen tapana. Kuitenkin se oli vasta neljänneksi motivoivin osa-alue kahdek-

sasta Sievo Oy:n kokonaispalkitsemismallin osa-alueesta tutkimusjoukon vastauksista 

saadun aineiston osalta. 
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Kokonaispalkitsemisen mallin luomisen ja esittelyn myötä haastateltavien käsitys pal-

kitsemisesta laajeni ennakkotietoihin verrattuna suuresti. Henemanin ja Judgen (2000) 

tutkimuksen mukaan palkitsemistietämys vaikuttaakin positiivisesti tyytyväisyyteen 

palkitsemisesta. Useita palkitsemistapoja ei mielletty palkitsemiseksi entuudestaan. 

Palkitsemisen kokonaisuuden avaaminen organisaatiossa saattaisikin kasvattaa tyy-

tyväisyyttä työntekijöiden keskuudessa sekä mahdollistaa sen kehityksen.  

 

Palkitsemisen keinojen vaikutuksessa työmotivaatioon löytyi suuria eroja. Osalla pal-

kitsemiskeinosta nähdään puolestaan olevan voimakasta vaikutusta haluun työsken-

nellä juuri tässä organisaatiossa, vaikka sillä ei olisi juurikaan vaikutusta päivittäiseen 

työmotivaatioon. Tästä esimerkkinä muun muassa työnantajan tarjoamat laajat luon-

tois- ja erikoisedut. Aineistosta havaitaan vahvasti Herzbergin kaksifaktoriteoriaa tu-

keva näkemys hygieniatekijöistä, joiden pitää olla kunnossa, jotta työtyytymättömyyttä 

ei pääse syntymään. Työtyytyväisyyteen puolestaan vaikuttavat pääsääntöisesti eri 

motivaatiotekijät. Esimerkiksi peruspalkan pitää olla riittävällä tasolla, jotta työtyytymät-

tömyyttä ei pääse syntymään. Peruspalkan lisäyksen ei kuitenkaan nähdä lisäävän 

työmotivaatiota juurikaan. Työtyytyväisyyteen puolestaan vaikuttavat motivaatioteki-

jöinä muun muassa ammatillinen kehittyminen sekä tunnustuksen saaminen. 

 

Kohdeorganisaation palkitsemisen kokonaisuuden keinojen nähdään tukevan yrityk-

sen tavoitteita. Poikkeuksena tähän on kuitenkin yrityksen tilikauden tulokseen perus-

tuva bonusosuus, jossa nähdään puutteita. Bonuksen ei nähdä vaikuttavan juurikaan 

työmotivaatioon tai päivittäiseen tekemiseen. Ongelmana on yksittäisen työntekijän 

toimien heikko linkki bonuksen suuruuteen sekä yrityksen kasvun vaikutus tilikauden 

tulokseen. Kuitenkin jo tutkimusta tehdessä yrityksessä on harkinnassa osakeomista-

juuteen liittyvä muutos aineellisen palkitsemisen osalta. 

 

Tällä hetkellä suoritukseen perustuvan palkitsemisen ei nähdä olevan oikea ratkaisu 

työntekijöiden motivoimisen kannalta. Henkilöstöpäällikkö arvioikin motivoituneen 

työnteon kumpuvan rahallisen lisäkannusteen sijasta aineettomista tekijöistä: ”Silloin 

kun rahallinen palkitseminen on hyvällä tasolla, ihminen ei koe tulevansa riistetyksi ja 

että heitä kohdellaan reilusti. Tällöin työn motivoivuus tulee silloin muista asioista: siitä 

että saa tehdä mielekästä työtä, pystyy itse vaikuttamaan työhön ja olemaan hyvä 
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siinä”. Sievolla halutaankin tarjota työntekijöille reilu rahallinen korvaus peruspalkan 

myötä, mutta erityisiä panostuksia nykyisessä kokonaispalkitsemisjärjestelmässä on 

tehty työtehtävien sisältöön, työympäristöön sekä oppimiseen ja kehittymiseen liittyen. 

Tutkimustulosten valossa nämä asiat näyttävät myös motivoivan eniten työssä. Yrityk-

sien kannattavan liiketoiminnan resurssit ovat rajallisia, ja Sievon panostukset näyttä-

vätkin tukevan motivoitunutta työntekoa nykyisellään.  

 

Tulospalkkiojärjestelmän lisääminen palkitsemisen kokonaisuuteen koetaankin pää-

sääntöisesti uhkana. Mittariston luomisen uskotaan synnyttävän agenttiteorian mukai-

sen (1976) päämies-agenttiongelman, joka mahdollistaisi osaoptimoinnin työntekijöi-

den ja organisaation välillä. Tämä ei olisi optimaalista organisaation eikä sen jäsenten-

kään tavoitteiden kannalta. Suoritukseen kytkettyjen mittarien nähdäänkin rajoittavan 

ja haittaavan kokonaisvaltaisen työtehtävän vaatimia toimia. Selkeistä ylisuoriutumi-

sista toivotaan vähintäänkin tunnusta, mutta sen tueksi esitetään kehitysehdotuksissa 

myös konkreettisempaa huomiointia. Riittävä palkkataso palkkaneuvotteluiden myötä 

toimii nykyisen aineellisen palkitsemisen pohjana. Palkkauksessa onkin tärkeää sopia 

molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu todellisten näyttöjen perusteella. Taloudelli-

seen kokonaiskorvaukseen ollaan tällä hetkellä tyytyväisiä, joka toimii palkitsemisen 

pohjana. Työtehtävien sisältö onkin suurimmalle osalle motivoivin palkitsemisen keino, 

silloin kuin palkkataso on riittävä. Todellinen motivaatio kumpuaakin muun muassa 

merkityksellisistä ja mielenkiintoisista työtehtävistä. 

 

Aineettoman palkitsemisen motivoiva merkitys yrityksessä on varsin suuri, ja näihin 

osa-alueisiin halutaan panostaa, jotta yritys pystyy saavuttamaan tavoitteensa. Palkit-

semisjärjestelmän kaikkia osa-alueita pyritään kehittämään jatkuvasti, jotta yritys pys-

tyy kasvamaan ja kehittymään sen tavoitteiden mukaisesti. Suuressa roolissa kehityk-

sen osalta on työntekijöiden osallistaminen. Henkilöstöpäällikkö kertookin: ”-- pyritään 

osallistamaan ihmisiä mahdollisimman paljon, ja kysellään ihmisten mielipiteitä. Tämä 

avulla kaikki työntekijät pääsevät vaikuttamaan siihen, miten firma kehittyy ja miten 

täällä tehdään asioita. Tavoitetilana on että, ihmisillä on hyvä olla, ja että he pystyvät 

kehittymään.” 
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Aineiston perusteella yrityksessä käytettävä palkitseminen tukee yrityksen tavoitteiden 

saavuttamista. Pääasiallisesti aineettomat palkitsemisen keinot toimivat työntekijöiden 

toimintaa ohjaavina tekijöinä kohti yrityksen tavoitteita. Aineettomat palkitsemistavat 

nähdään myös motivoivan työntekijöiden tavoitteita. Tämän perusteella palkitsemis-

mallissa on onnistuttu yhdistämään organisaation sekä sen jäsenten tavoitteet. Kes-

keistä palkitsemisjärjestelmän kehityksen kannalta on kuunnella jatkuvasti sen jäseniä 

siitä, mikä heitä motivoi. Nämä asiat tulee yhdistää palkitsemisjärjestelmässä myös 

yrityksen tavoitteita tukeviksi. Epäkohtiin tulee tarttua, ja kehitysehdotuksia tulee viedä 

eteenpäin. Sievon tapa osallistaa työntekijöitään tukee edellä mainittua jatkuvaa kehi-

tystä. Locken & Lathamin (2002) päämääräteorian mukaan työntekijöitä tulee myös 

osallistaa tavoitteiden asettamiseen, niihin myös tällöin sitoudutaan voimakkaammin. 

Tutkijoiden mukaan tämän on puolestaan havaittu vaikuttavan positiivisesti työsuori-

tuksien laatuun. 

 

 

5.7 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

 

Päätutkimusongelman avulla tutkielmassa pyrittiin selvittämään miten palkitsemisen 

eri keinot vaikuttavat työntekijöiden työmotivaatioon. Johtopäätökset tehtiin tutkimalla 

aineistosta saatuja vastauksia pääasiallisesti kvalitatiivista tutkimustapaa käyttäen. 

Kvalitatiivisen aineiston tueksi haastateltavat laittoivat kohdeorganisaation palkitsemi-

sen osa-alueet järjestykseen työmotivoivuuden mukaan teemahaastatteluiden päät-

teeksi. Käytössä olevan kokonaispalkitsemisen suhdetta työmotivaatioon tarkasteltiin 

osa-alue kerrallaan, ja tarkentavia kysymyksiä tehtiin teemahaastattelun luonteeseen 

perustuen. Haastattelu suoritettiin puolistrukturoituna, jotta samat pääkysymykset to-

teutuisivat jokaiselle haastateltavalle. Tarkastelussa otettiin huomioon myös henkilös-

töpäällikön näkemys kokonaispalkitsemista ja sen motivoivuudesta. Tämän lisäyksen 

myötä tutkielmaan pyrittiin saamaan moniääninen ja kokonaisvaltainen näkemys tut-

kittavasta aiheesta. Haastatteluvastaukset pureutuivat syvälle jopa palkitsemisen kä-

sitteen kyseenalaistamiseen saakka. Useiden haastateltavien käsitykset palkitsemi-

sesta laajenivat ennakkotietoihin verrattuna. Näkökulmien avautuessa päätutkimusky-

symykseen sekä alatutkimuskysymyksiin pystyttiin syventymään yhä tarkemmin. 
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Tutkimusaineiston valossa kohdeyrityksen aineettomat palkitsemisen tavat vaikuttavat 

voimakkaimmin työntekijöiden työmotivaatioon. Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen voi-

makkaimmin työmotivaatioon vaikuttavat osa-alueet ovat järjestyksessään 1. Työteh-

tävien sisältö 2. Oppiminen ja kehittyminen 3. Työympäristö. Vähiten työmotivaatioon 

tutkimusjoukon mukaan vaikuttavat rahalliset lisäpalkkiot ja työsuhteesta saatavat 

edut. Palkalla sekä palaute- ja vaikutusmahdollisuuksilla nähtiin olevan keskivahvaa 

yhteyttä työmotivaation kannalta. Nämä kokonaisuudet nähtiinkin neljänneksi ja viiden-

neksi motivoivimpina kokonaispalkitsemisen kahdeksasta osa-alueesta. Tutkimuk-

sessa havaittiin kuitenkin taloudellisen kokonaiskorvauksen oltavan työntekijästä riip-

puen subjektiivisesti riittävällä tasolla, jotta työmotivaatio voi mahdollistua aineettoman 

palkitsemisen motivoiviin osa-alueisiin. 

 

Kokonaispalkitsemismallin tulee hyödyttää sekä organisaatiota että sen jäseniä. Tä-

män vuoksia alatutkimusongelman avulla pyrittiinkin selvittämään: onko kohdeyrityk-

sen palkitseminen liiketoiminnan tavoitteita tukevaa. Tällä hetkellä kohdeyrityksessä 

käytettävä kokonaispalkitseminen ohjaa työntekijöitään toimintaan, joka tukee henki-

löstöpäällikön ilmoittamia tavoitteita. Työntekijöiden tehtävien sisältöön, oppimiseen ja 

kehittymiseen sekä työympäristöön liittyvät seikat palkitsemisen kokonaisuudessa tu-

kevat motivoitunutta ja kasvavaa yritystä sen tavoitellessa globaalia johtajuutta omalla 

toimialallaan. Käytössä olevan palkitsemisen ja henkilöstöpäällikön ilmoittamien tavoit-

teiden välillä nähdäänkin näin ollen olevan selkeä syy-seuraussuhde.  

 

Työntekijöiden taloudelliseen kokonaiskorvaukseen ollaan tyytyväisiä tällä hetkellä. 

Työntekijöiden palkkakehitykseen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota, jotta kokonais-

palkitsemisen osa-alueisiin ei pääse syntymään työtyytymättömyyttä aiheuttavia teki-

jöitä. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa haastatteluaineiston mukaan ratkaisevasti ollen 

kynnyskysymyksiä, jotta voimakkaimmin yrityksen tavoitteisiin vaikuttavien aineetto-

mien palkitsemistapojen motivoivuus säilyy korkealla tasolla. Vaikka kohdeyrityksen 

kokonaispalkitseminen tukeekin liiketoiminnan tavoitteita, on siinä mukana myös ele-

menttejä, joita voitaisiin kehittää paremmin liiketoiminnan tavoitteita tukeviksi. 

 

Työmotivaatioon vaikuttavien tekijöiden ja liiketoiminnan tavoitteiden yhteensovittami-

nen liittyvätkin toiseen alatutkimusongelmaan vahvasti. Toisen alatutkimusongelman 
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avulla haluttiinkin selvittää: miten kohde yrityksen palkitsemisen kokonaisuutta voitai-

siin kehittää. Kehitysehdotuksissa on otettu huomioon suorien vastauksien lisäksi tee-

mahaastattelun varrella nousseet muutkin palkitsemiseen ja sen motivoivuuteen liitty-

vät epäkohdat. Selkeänä kehityskohteena nähtiin liiketoiminnan tuloksesta jaettava 

bonus. Bonuksella ei nähty olevan juurikaan työmotivaatiota lisääviä vaikutuksia eikä 

suuruuteen koettu voivan vaikuttaa suoranaisesti yksilöiden toiminnalla. Linkki moti-

voivuuteen tai liiketoiminnan tavoitteeseen nähdään varsin heikkona. Osa ehdottaakin 

liiketoiminnan tuloksesta jaettavan bonuksen osuuden miettimistä uudelleen. Bonuk-

sen voisi käyttää myös erityisten hyvien onnistumisten konkreettiseen huomioimiseen 

yrityksen ja työntekijöiden parhaaksi katsomalla tavalla.  

 

Haastateltavat ehdottavatkin muun muassa lahjakortteja, aloitepalkkiota tai tunnustus-

symbolien jakoa merkityksellisempänä vaihtoehtona nykyiselle bonusosuudelle. Tär-

keää on, että palkitaan oikeista asioista. Puolestaan tapa miten palkitaan, riippuu yk-

siöiden henkilökohtaisista preferensseistä. Palkitsemisen pohjaksi toivotaan asioita, 

jotka ovat oikeudenmukaisia, hauskoja ja jopa rohkeita. Tutkimusaineistoa laajenta-

malla suurempaan mittakaavaan yritykseen voidaan luoda sille ominainen ja onnistu-

nut palkitsemiskulttuuri. Tässä onkin onnistuttu jo osaltaan, sillä mahdollisuus työsken-

nellä kuukausi ulkomailla oli työntekijälähtöinen sekä useiden työntekijöiden mielestä 

onnistunut uudenlainen ja innovatiivinen palkitsemistapa. 

 

Palautteenantamiseen ja tunnustuksiin toivotaan osittain myös lisäpanostuksia. Esi-

miesten kouluttaminen paremmiksi palautteenantajiksi voisi vahvistaa työntekijöiden 

työmotivaatiota välillisesti. Usea työntekijä kaipaa myös puhelinedun lisäämistä luon-

taisetuihin, sillä se on työn kannalta välttämätön työkalu. Vaikka oppimisen ja kehitty-

misen nähdään olevan hyvällä tasolla, niin itsensä kehittämiseen varattua aikaa toivo-

taan löytyvän myös kiireen keskelle tai sen hellittäessä. Uramahdollisuuksiin yrityksen 

sisällä ehdotetaan nykyistä selkeämpää kannustusta ja ohjausta.  
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Kuvio 12. Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen kehityskohteet. 
 

Tutkimustulosten analyysin pohjalta on luotu kuvio 12:n mukaisia ehdotuksia, miten 

palkitsemista voitaisiin kehittää. Kehitysehdotuksissa on otettu huomioon sekä työnte-

kijäjoukon että henkilöstöpäällikön näkemykset koskien kehityksen kohteita ja niistä 

syntyviä mahdollisia hyötyjä. Kehitysehdotusten tarkoituksena on motivoida työnteki-

jöitä edesauttamaan kohdeyrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ny-

kyistä mallia paremmin. Tavoitteena onkin yhdistää organisaation ja sen jäsenten nä-

kemykset molempia hyödyttävästä kokonaispalkitsemismallista liiketoiminnan menes-

tyksen tueksi. 

 

 

 

  

Kehitysehdotukset

• Liiketoiminnan tuloksen uudelleenjako

• Selkeistä onnistumisista konkreettinen 
palkinto (lahjakortit, symbolit yms.)

• Panostuksia palautteen- ja 
tunnustuksenjakoon (mm. esimiesten 
kouluttaminen palautteenantoon)

• Puhelinedun lisääminen luontoisetuihin

• Aloitepalkkio merkittävistä 
innovaatioista

• Riittävästi aikaa oppimiseen ja 
kehittymiseen

• Kannustusta ja ohjausta 
uramahdollisuuksiin yrityksen sisällä

• Palkitsemisen kokonaisuuden 
nostaminen laajempaan tietoisuuteen

• Palkitsemisen kokonaisuuden aktiivinen 
ja yhteinen kehittäminen

Hyödyt

• Selkeämpi motivoiva vaikutus

• Palkitsemisen merkityksellisyyden 
lisääminen

• Korkealaatuisempi palautteen- ja 
tunnustuksenjako

• Työssä tarvittavien työkalujen 
ajantasaisuus

• Yrityksen toiminnan kehittämiseen 
kannustaminen

• Työntekijän osaamisen ja ammatillisen 
kehityksen myötä myös yritys kehittyy

• Kustannussäästöt joustavien 
henkilöstöreusrssien myötä

• Laajempi ymmärrys palkitsemisesta

• Työtyyväisyyden kasvaminen

• Palkitsemisjärjestelmän kehittyminen

• Sitoutuminen

• Motivoituminen
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tutkielmani tavoitteena oli tutkia miten palkitsemisen eri keinot vaikuttavat työntekijöi-

den työmotivaatioon. Päätutkimusongelman tarkastelun tueksi on luotu alatutkimuson-

gelmat, joiden tehtävänä on ottaa huomioon kohdeyrityksen liiketoiminnan tavoitteet 

sekä mahdolliset kehitettävät osa-alueet. Työni punaisena lankana toimi ajatus siitä, 

mitkä asiat palkitsemisen kokonaisuudessa motivoivat ihmisiä tekemään parhaansa 

todellisessa liiketoimintaympäristössä. 

 

Tutkielman selkeiksi pääkäsitteiksi nousivat palkitseminen ja motivaatio. Teoriapoh-

jassa palkitsemiseen perehdyttiin laajalla kokonaispalkitsemisen näkökulmalla. Teori-

oita yhdistävänä tekijänä toimi aineettoman palkitsemisen nostaminen aineellisen pal-

kitsemisen rinnalle palkitsemisen kokonaisuudessa. Motivaatiota koskevassa teoriako-

konaisuudessa keskityttiin niin sisäistä kuin ulkoistakin motivaatiota selittäviin pro-

sessi- ja tarveteorioihin. Tarveteorioiden avulla pyrittiin ymmärtämään, mitkä asiat mo-

tivoivat yksilöitä, kun puolestaan prosessiteorioissa keskityttiin siihen, miten motivaatio 

syntyy prosessimallisessa tapahtumaketjussa. Tutkielman teoriakokonaisuuksia pyrit-

tiin ymmärtämään sekä yhdistämään tutkimuksen avainkäsitteitä tukeviksi. Palkitsemi-

sen tarkastelussa ja kehittämisessä tuleekin olla tarkkana otettaessa huomioon orga-

nisaation jäsenten mielipiteet palkitsemisen kokemisesta, kuitenkin samalla huomioi-

den tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja reunaehdot. Onnistuneen kokonaispalkit-

semisen luominen vaatiikin jatkuvaa vuorovaikutteisuutta organisaation jäsenten ja 

johdon mielipiteiden välillä siitä, mikä mahdollistaa mahdollisimman motivoituneen 

työnteon. 

 

Tutkimustulokset linkittyivät teoriakokonaisuuksiin jouhevasti. Tutkimustuloksien 

myötä oivallettiin yhä kokonaisvaltaisemmin palkitsemisen kokonaisuuden merkityk-

sen motivoituneen työnteon kannalta. Vaikka sisäiseen motivaatioon liittyvät aineetto-

mat palkitsemiskeinot nähtiin voimakkaimmin motivoivina tekijöinä tutkimuskohteen 

kokonaispalkitsemisessa, eivät ne ilman muiden palkitsemisen osa-alueiden malli-

kasta hoitoa saa työntekijöitä toimimaan motivoituneesti kohti organisaation tavoitteita. 

Seuraavassa kappaleessa kuvaillaankin kohdeyrityksen tavoitteiden mukaista palkit-

semisen kokonaisuutta vertauskuvallisen ”motivaatiokorttitalon” keinoin.  
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Aineelliset palkitsemisen tavat voidaan tutkimuksen teoriapohjaa yksinkertaistaen rin-

nastaa ulkoiseen motivaatioon, Maslowin tarvehierarkian alimpiin tasoihin sekä Herz-

bergin kaksifaktoriteorian työtyytymättömyyttä aiheuttaviin tekijöihin. Ne voidaan ver-

tauskuvallisesti tutkimustulosten valossa rinnastaa kokonaispalkitsemisen motivaa-

tiokorttitalon vankkaan pohjaan. Aineettomat palkitsemistavat, jotka nähdään sisäi-

seen motivaatioon liittyvinä, Maslowin tarvehierarkian ylempiin tasoihin kuuluvina sekä 

Herzbergin työtyytyväisyyttä edistävinä motivaatiotekijöinä, muodostavat puolestaan 

kokonaispalkitsemisen motivaatiokorttitalon kärjen. 

 

Kokonaisuutena kokonaispalkitsemisen motivaatiokorttitalo tukee organisaation sekä 

yksilöiden tavoitteita muodostaen toimivan ja harmonisen palkitsemisen kokonaisuu-

den. Mikäli palkitsemisen osa-alueet olisivat epätasapainossa, motivaatiokorttitalo ro-

mahtaisi. Välillä korttitalo kaipaa liimaa eli vahvistuksia palkitsemisen kokonaisuuden 

onnistumista varten. Korttitaloa voidaan vahvistaa tai jopa laajentaa kuuntelemalla ak-

tiivisesti organisaation jäsenten mielipiteitä siitä, mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Yrityk-

sen tuleekin yhdessä jäsentensä kanssa miettiä, miten reflektioteorian mukaisia yksi-

löiden preferenssien mukaisia merkityksellisiä asioita voitaisiin kehittää sekä sisällyt-

tää toimivaan ja tarkoituksenmukaiseen palkitsemisen kokonaisuuteen. 

 

Tutkimusosa osoitti perinteisen rahallisen palkitsemisen olevan edelleen tärkeä osa 

palkitsemista. Sen suhteellisesti suurella kasvattamisella ei nähty kuitenkaan olevan 

kovin suurta vaikutusta työmotivaatioon tai työsuoritukseen. Palkkaneuvotteluissa 

mahdollisesti tehtävä palkankorotus nähdään reiluuden eleenä ja ennen kaikkea sig-

naalina siitä, että on tehty oikeita asioita. Tämä linkittyy Thierryn (2001) informoivaan 

tulokseen rahapalkkioista, joka puolestaan kertoo yksilön osaamisesta ja sen myötä 

hänen sisäinen motivaationsa vahvistuu. Työn motivoivuuden kohdeyrityksessä näh-

tiin koostuvan aineiston perusteella pääasiallisesti kuitenkin työn sisällöstä, oppimi-

sesta ja kehittymisestä sekä työympäristöstä. Yhteenvetona voidaankin siis todeta ai-

neettoman palkitsemisen olevan erittäin tärkeä osa palkitsemisen kokonaisuutta. Sillä 

nähdään olevan voimakkaasti työntekijöitä motivoiva rooli kohdeyrityksen kokonais-

palkitsemisessa kohti sen liiketoiminnallisia tavoitteita. Tutkimustuloksia voidaankin 
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hyödyntää käytännössä kiinnittämällä erityistä huomiota eniten työmotivaatiota kasvat-

taviin asioihin. Palkitsemista tulee tästä huolimatta kuitenkin tarkastella ja kehittää ko-

konaisuutena, jotta palkitseminen olisi organisaation sekä sen jäsenten kannalta mah-

dollisimman onnistunutta. 

 

 

6.1 Yhteenveto tutkimustuloksista 

 

Tutkielmani muodostaa kokonaisuuden, jossa teoriapohja keskeisimpine käsitteineen 

yhdistyy empiriaosuuteen. Teoriapohjan kokonaisuuksilla ja haastatteluvastauksilla 

havaittiin hyvin vahvoja yhteyksiä keskenään. Tutkimusjoukon vastauksissa nähtiin hy-

vin selkeä yhteys erityisesti Herzbergin kaksifaktoriteoriaan. Tutkimustulokset on ra-

portoitu tukemaan teorialukujen painotuksia.  

 

Työn tavoitteena oli tutkia miten palkitsemisen eri keinot vaikuttavat työntekijöiden työ-

motivaatioon. Tutkimuskysymys on laaja ja siihen voidaan vastata tutkimalla tarkem-

min yksilöiden yksittäisiä mielipiteitä sekä etsimällä aineistosta yksittäisten mielipitei-

den muodostamia trendejä koskien palkitsemisen motivoivaa vaikutusta. Kokonaispal-

kitsemisen lähestymistavan myötä työmotivaatiota ohjaavina tekijöinä korostui voimak-

kaimmin työn sisältöön, oppimiseen ja kehittymiseen, työympäristöön sekä palkkaan 

liittyvät ulottuvuudet. Yksittäisiä motivoivimpia tekijöitä kokonaispalkitsemisessa, jotka 

haastatteluissa nousivat esiin, olivat puolestaan työtehtävien merkityksellisyys, pa-

laute, osaamisen kehittyminen ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön. 

 

Palkitsemisella ja motivaatiolla nähtiin olevan hyvin vaihtelevan suuruista korrelaatiota 

kokonaispalkitsemisen eri osa-alueiden kontekstissa. Kvantitatiivisten vastauksien va-

lossa aineellisen palkitseminen motivoivuus vaikutti varsin merkityksettömältä suh-

teessa aineettomaan palkitsemiseen. Kuitenkin kvalitatiivisen analyysin valossa ha-

vaittiin, että aineellisella palkitsemisella on suuri merkitys aineettoman palkitsemisen 

mahdollistumisen kannalta. Palkitsemisen perusasioiden onkin oltava kunnossa, jotta 

korkeamman motivaation tekijöihin pystytään keskittymään häiriöittä. Ilman kokonais-

valtaista lähestymistapaa palkitsemiseen, vaarana on palkitsemisen motivoivuuden 

yksinkertaistamiseen sortuminen.  
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Teoriaan ja tutkimukseen perustuen palkitsemisen näkeminen kokonaisuutena helpot-

taa myös työmotivaation tutkimista. Yrityksiin on luotu laajoja hyvin tarkkojakin tulos-

palkkiomalleja, ja ne niillä on usein saatu haluttua toimintaa aikaan. Vaarana on asioi-

den yksinkertaistaminen ja numerollistaminen, joka ei saakaan haluttuja kokonaisvai-

kutuksia aikaan. Heikoin mittarein luodut tulospalkkiomallit voivatkin usein aiheuttaa 

epäoikeudenmukaisuuden tunnetta tai jopa ohjata työntekijöitä toimimaan epäedulli-

sesti organisaation tavoitteiden kannalta. Kohdeorganisaation ja sen haastattelujou-

kon mukaan suoritukseen perustuvaa tulospalkkiojärjestelmää ei nähdä tällä hetkellä 

järkeväksi ratkaisuksi kummankaan osapuolen kannalta. Nykyinen kokonaispalkitse-

mismalli nähdään oikeudenmukaisena sekä työtehtävien sisältö riittävän monipuoli-

sena. Yksittäisistä suorituksista ei seuraa sille merkittyä palkkiota, vaan lahjakkaiden 

ja ammattitaitoisten kokonaisvaltaiseen työpanokseen luotetaan. Kohdeorganisaa-

tiossa pyritään myös tarjoamaan mahdollisimman hyvä työympäristö työntekijöille 

sekä riittävästi mahdollisuuksia oppimisen ja kehittymisen kannalta. 

 

 

6.2 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tämän tutkimuksen perusteella jatkotutkimuksia voidaan suorittaa niin case-yrityksen 

sisäisesti kuin kansainvälisestikin saman toimialan yrityskentässä. Case-yrityksen si-

säinen, kvantitatiiviselta otannaltaan koko yrityksen käsittävä, kysely luodusta koko-

naispalkitsemisjärjestelmästä saattaisi laajentaa organisaation jäsenten näkemystä 

palkitsemisesta sekä antaa laajemmin tietoa motivoivista tekijöistä kokonaispalkitse-

misen kontekstissa. Laajempi näkökulma saattaisi myös mahdollistaa uusien kehitys-

ehdotusten syntymisen, ja näiden myötä entistä paremmin motivoivan sekä yrityksen 

tavoitteita palvelevan palkitsemisen kokonaisuuden. Laajemman kvantitatiivisen tutki-

muksen avulla saataisiin myös tietoa tämän tutkimuksen tueksi.  

 

Saatuja tutkimustuloksia voitaisiin verrata muihin vertailukelpoisiin yrityksiin. Vertailun 

avulla voitaisiin havainnoida mahdollisia yhtäläisyyksiä ja eroja palkitsemisen ja työ-

motivaation välillä. Vertailevan palkitsemistutkimuksen avulla luotua kokonaispalkitse-
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misen mallia voitaisiin vertailla muiden yrityksien vastaaviin malleihin niiden motivoi-

vuuteen perustuen. Tutkimuksen tuloksien pohjalta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä 

siitä, minkälaisen palkitsemisen nähdään vaikuttavan eniten motivoituneeseen työnte-

koon. 

 

Tutkimuksen pohjalta voitaisiin myös perehtyä saman toimialan ja työtehtävän vaiku-

tukseen palkitsemisen motivoivuudessa.  Mielenkiintoista olisi löytää samanlaista työtä 

tekevä tutkimusjoukko, jossa käytettäisiin voimakkaampia suoritukseen perustuvia mit-

tareita. Vertailevan tutkimuksen avulla olisi mahdollista saada informaatiota siitä, miten 

suurempi suoritukseen perustuva palkitsemisen osuus vaikuttaa kokonaispalkitsemi-

sen yleiseen motivoivuuteen. Vertailevan tutkimuksen avulla olisi myös mielenkiin-

toista selvittää minkälaisia vaikutuksia voimakkaammin suoritukseen perustuvalla tu-

lospalkkiomallilla on liiketoiminnan tavoitteiden mukaisiin tuloksiin. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Teemahaastattelun haastattelurunko 

 

Tavoitteena on luoda haastattelun pohjalta Sievo Oy:n kokonaispalkitsemisen malli. 

Tämän lisäksi selvitetään yrityksen sekä palkitsemisen tavoitteet. Haastattelussa arvi-

oidaan myös nykyisen palkitsemisjärjestelmän onnistumista. 

 

Luokitteluteemat ovat esimerkkejä pohjautuen aloituskeskustelussa esitettyihin koko-

naispalkitsemismalleihin. Niitä muokataan haastattelun jälkeen paremmin tutkimus-

kohdetta vastaaviksi.  

 

Taustatiedot: 

Kuinka monta vuotta olet ollut yrityksen palveluksessa? 

Mikä on nykyinen roolisi yrityksessä? Entä aiemmat?  

 

Teemahaastattelun osuus (Henkilöstöpäällikkö) 

 

Tavoite ja palkitsemistavat: 

• Mikä on yrityksen tavoite? 

• Mikä on palkitsemisen tavoite? 

• Kerro yleisesti yrityksessä käytössä olevasta palkitsemisesta? 

• Mikä on mittaamisen aikajänne (vuosi, kuukausi?) 

 

Aineelliset palkitsemistavat: 

 

Alustavat luokittelut: 

Palkka 

Taitolisä 

Luontaisedut 

Erikoispalkkiot 
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Muut edut 

 

• Miten teillä hoidetaan: 

• Peruspalkka (miten se määritellään, esim. kokemus tai taitolisät? vastuun ja 

koulutuksen vaikutus?) 

• Luontaisedut (terveyspalvelut, liikunta, puhelin, ruokailu tai muut hyvinvointipal-

velut) 

• Tulokseen perustuva palkkaaminen (Mitkä tekijät vaikuttavat? Yksilön osuus 

ja/tai tiimin vaikutus) 

• Erikoispalkkiot (Mahdolliset lisäpalkkiot tai edut. Esim. aloitepalkkiot, lahjat, 

kampanjat yms.) 

• Osakeomistajuus 

• Mahdolliset muut aineelliset palkitsemistavat? 

 

Aineettomat palkitsemistavat 

 

Alustavat luokittelut: 

Työympäristö 

Työn sisältö 

Sosiaaliset palkkiot 

Oppiminen ja kehittyminen 

Vaikutusmahdollisuudet 

 

• Miten teillä hoidetaan: 

• Työajan joustot (plustunnit, etätyömahdollisuudet) 

• Kouluttautuminen 

• Työn sisällön monipuolisuus 

• Palautteen saaminen/ palautteen antaminen 

• Vastuun saaminen, itsenäisyys 

• Minkälaiset vaikutusmahdollisuudet yksittäisellä työntekijällä on oman työn si-

sältöön? 
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• Millä tavalla työntekijän arvostaminen näkyy nykyisessä palkitsemisessa? 

• Sisällytetäänkö työhön merkityksellisyyttä? Millä tavalla? 

• Onko mielestäsi työntekijöillä mahdollisuus käyttää ja kehittää työtaitojansa riit-

tävän laajasti?  

• Minkälaiset uramahdollisuudet yrityksessä on? Miten urakehitykseen panoste-

taan? 

• Miten työelämän laatuun panostetaan? 

• Mahdolliset muut aineettomat palkitsemistavat? (Esimerkiksi sosiaaliset kontak-

tit, työolot jne.) 

 

Kokonaispalkitseminen case-yrityksessä: 

 

Tavoitteet: 

• Minkälainen suhde käytössä olevalla palkitsemisella ja liiketoiminnan tavoitteilla 

on mielestänne keskenään?  

• Täyttääkö käytössä oleva palkitseminen yrityksen tavoitteet? 

• Täyttääkö käytössä oleva palkitseminen työntekijöiden tavoitteet? 

 

Motivaatio: 

• Motivoiko käytössä oleva palkitseminen työntekijöitä tekemään parhaansa? 

• Kumpi vaikuttaa mielestäsi enemmän työssä motivoitumiseen: aineelliset vai ai-

neettomat palkkiot? 

• Mitkä palkitsemiskeinot vaikuttavat parhaiten työntekijöiden työmotivaatioon?  

• Mikä on mielestäsi paras yksittäinen palkitsemiskeino työntekijän työmotivaa-

tion kannalta yrityksessänne? 

• Mitkä tekijät palkitsemisen kokonaisuudessa saattavat heikentää työntekijöiden 

työmotivaatiota? 

 

Palkitsemisjärjestelmän ominaisuudet: 

• Tarkkaillaanko työn laatua? Miten heikko työn laatu vaikuttaa palkitsemiseen 

vai vaikuttaako se? 
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• Miten palkitseminen näyttäytyy henkilöstön päivittäisessä työssä? Käydäänkö 

tavoitteita yhdessä läpi ja jaetaanko tunnustusta? Kuinka usein? 

• Onko käytössä oleva palkitsemistapa mielestänne oikeudenmukainen? 

 

Kehittäminen: 

• Muokataanko palkkiojärjestelmää usein ja onko yksittäisellä työntekijällä mah-

dollisuutta vaikuttaa siihen? 

• Millä tavalla muuttaisit käytössä olevaa palkitsemista? 
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Liite 2. Haastattelulomake palkitsemisen kokemisesta  

Palkitsemisen kokeminen (yksilöhaastattelut Solution Consultanteille) 

 

Ideana selventää tavoitteet ja esitellä kokonaispalkitsemisjärjestelmä alkuun, jonka jäl-

keen pureudutaan palkitsemisen motivoivuuteen. 

 

Ennakkotiedot 

• Kuvaile miten hyvin ymmärrät käytössä olevan palkitsemisjärjestelmän kokonaisuu-

den?  

• Mitkä asiat motivoivat yleisesti sinua tekemään työsi mahdollisimman hyvin? 

• Tiedätkö mikä on yrityksen tavoite? 

 

Tässä kohtaa selvitetään yrityksen ilmoittamat tavoitteet ja esitellään Sievo Oy:n ko-

konaispalkitsemisjärjestelmä. Tämän jälkeen pureudutaan palkitsemistapojen motivoi-

vuuteen tarkemmin. 

 

Sievon kokonaispalkitsemismallin kuvio 

• Millaisia ajatuksia kuvan mukainen palkitsemismalli herättää? Pitääkö se paikkansa? 

Onko siellä sellaisia palkitsemistapoja, joita et pitänyt entuudestaan palkitsemisena? 

• Puuttuuko mallista jonkinlainen elementti, joka voisi parantaa työmotivaatiotasi tai 

suoritustasi? 

 

Tavoitteet 

• Tiesitkö entuudestaan mitkä ovat liiketoimintayksikön tavoitteet? 

• Ovatko liiketoimintayksikön tavoitteet linjassa omien työtavoitteidesi kanssa? 

• Tukeeko käytössä oleva kokonaispalkitsemisen malli liiketoimintayksikön tavoitteita 

mielestäsi? 

 

Aineelliset palkkiot  

• Miten saamasi palkka vaikuttaa työmotivaatioosi? 

• Miten liiketoiminnan tuloksesta jaettava bonusosuus vaikuttaa työmotivaatioosi? 

• Miten luontaisedut vaikuttavat työmotivaatioosi? 

• Miten erikoisedut vaikuttavat työmotivaatioosi? 
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• Ymmärrätkö, miksi liiketoimintayksikössänne käytetään yrityksen vuosittaiseen tulok-

seen perustuvaa tulospalkkausta? Onko malli selkeä? Tiedätkö mitä sinun pitää 

tehdä, jotta edesautat palkkion saavuttamista? 

• Tulisiko Sievolla olla mielestäsi tulospalkkiopainotteisempi palkka? 

• Oletko tyytyväinen saamaasi taloudelliseen korvaukseen tekemästäsi työstä? 

 

Aineettomat palkkiot  

• Miten työympäristö vaikuttaa työmotivaatioosi? 

• Miten työtehtävien sisältö vaikuttaa työmotivaatioosi? 

• Miten oppiminen ja kehittyminen vaikuttaa työmotivaatioosi? 

• Miten palaute- ja vaikutusmahdollisuudet vaikuttavat työmotivaatioosi? 

• Mitä asioita aineettoman palkitsemisen osalta voitaisiin tehdä paremmin nykyiseen 

palkitsemismalliin pohjautuen? 

• Onko työ mielestäsi itsessään mielekästä?  

• Onko työ mielestäsi monipuolista? 

• Tarjoaako työ mielestäsi itsessään mielenkiintoisia haasteita? 

• Kannustaako sanallinen palkitseminen? Millainen merkitys tällä on sinulle? 

 

Motivaatio 

• Koetko käytössä olevien palkitsemistapojen olevan riittävän kannustavia, jotta pyrit 

töissä aina parhaimpaan suoritukseesi? 

• Jos pitäisi nostaa yksi oheisista teemoista mikä motivoi tämänhetkisessä mallissa 

eniten liiketoiminnan mukaisiin tavoitteisiin niin mikä se olisi? Entäpä yksittäinen 

keino? 

• Onko palkitsemismallissa elementtejä, jotka vaikuttavat työmotivaatioosi negatiivi-

sesti? 

 

Palkitsemismalli 

• Kannustaako nykyinen palkitsemismalli tekemään työn mahdollisimman laaduk-

kaasti? 

• Kumpi vaikuttaa enemmän motivoituneeseen työntekoon, aineellinen vai aineeton 

palkitseminen?  
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• Onko käytössä oleva palkitsemisjärjestelmä mielestäsi tasapuolinen ja oikeudenmu-

kainen? 

 

Kehitys 

• Ovatko suoritukseen perustavat tavoitteet mielestäsi uhka vai mahdollisuus laaduk-

kaalle työn tulokselle? Perustele miksi. 

• Jos saisit päättää, niin miten muuttaisit palkitsemista Sievolla? 


