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Tutkielman päätavoitteena oli selvittää, miten kohdeyritykselle kehitetään 

uusi tulospalkkausjärjestelmä. Kohdeyritys on projektiorganisaatio, jonka 

toimialana on rakennusautomaatiourakointi. Alatutkimusongelmina oli sel-

vittää, mitä erityispiirteitä projektiorganisaation henkilöstöjohtamiseen liit-

tyy, mikä on palkitsemisjärjestelmien rooli henkilöstöjohtamisessa ja mil-

lainen on toimiva tulospalkkausjärjestelmä. 

 

Henkilöstöjohtaminen on eräs ydinprosesseista projektiorganisaatiossa. 

Erilaisten palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea projektiorgani-

saatiota sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa henkilöstöresurssi-

en avulla. Tulospalkkausjärjestelmän avulla on mahdollista lisätä henkilös-

tön työmotivaatiota ja kannustaa henkilöstöä kasvattamaan työpanostaan 

palkitsemalla heitä hyvistä työn tuloksista. Tästä syystä yhä useamman 

työntekijän peruspalkkaa täydentää tavoitteiden saavuttamisen ja/tai yri-

tyksen taloudellisen menestymisen perusteella maksettavat tulospalkkiot.
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The main aim of this study was to establish how to develop a profit sharing 

system to the target company which operates in a building automation 

branch. In addition, this study aims to explain what special features in-

volves in human resource management in a project organisation, what is 

the role of different reward systems in human resource management and 

what kind of profit sharing system is functional. 

 

Human resource management is one of the core operations in a project 

organisation. The aim of different reward systems is to support the project 

organisation to achieve its strategic goals with the help of its human re-

sources. It is possible to increase work motivation of employees and to 

motivate employees to increase their work contribution by rewarding them 

for their good effort with a profit sharing system. Therefore employee’s 

base salary is more and more often supplemented with a reward on the 

basis of having achieved one’s goals and/or on the basis of the economic 

success of the company.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Pro gradu -tutkielma käsittelee henkilöstöjohtamista, henkilöstöjohtamisen 

järjestelmiä sekä henkilöstön palkitsemista tulospalkkauksen avulla projek-

tiympäristössä. Henkilöstöjohtaminen on suhteellisen nuori tutkimusala, 

mutta kiinnostus henkilöstöjohtamista kohtaan on kasvanut voimakkaasti 

viimeisten vuosikymmenten aikana ympäri maailmaa (Rogers et al. 1998, 

311).  Syynä kiinnostuksen kasvamiseen on ollut muun muassa teollisuu-

den ja palvelualojen koveneva kilpailu, joka on pakottanut yritykset mietti-

mään kustannusrakennettaan myös henkilöstön osalta, jotta mahdolliste-

taan yrityksen säilyminen markkinoilla (Chiu et al. 2002, 402). Useat yri-

tykset ovatkin alkaneet kehittää uusia työntekijöiden suoritusten mittaus-

järjestelmiä, jotka laajentavat ja täydentävät perinteisiä organisaatioiden 

talouteen painottuvia seurantavälineitä (Eccles et al. 1992, 41). 

 

Henkisen pääoman hallinnan kriittisiä tekijöitä ovat erityisesti johtaminen, 

osaaminen ja oppiminen, joista organisaation menestyminen riippuu. Yksi 

keino hallita näitä menestystekijöitä on kehittää yritykseen tulospalkkaus-

järjestelmä. (Kaye et al. 2002, 37) Tulospalkkausjärjestelmät ovatkin yleis-

tyneet voimakkaasti suomalaisissa yrityksissä 1990-luvulta lähtien (Snell-

man et al. 2003, 5). Yhä useamman työntekijän peruspalkkaa täydentää 

tavoitteiden saavuttamisen ja/tai yrityksen taloudellisen menestymisen pe-

rusteella maksettavat tulospalkkiot (Appelbaum et al. 1996, 32). Tulos-

palkkausjärjestelmien tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä kasvatta-

maan työpanostaan palkitsemalla heitä työn tuloksista (OECD 1995, 156 

& Wadhwani et al. 1990, 5). Lisäksi tulospalkkauksen avulla on mahdollis-

ta lisätä työntekijöiden kiinnostusta yrityksen liiketoiminnasta, tulostavoit-

teista ja organisaation tehokkuudesta (Chiu et al. 2002, 412) sekä kannus-

taa henkilöstöä toimimaan yrityksen strategisten tavoitteiden toteuttami-

seksi (Appelbaum et al. 1996, 31). Tulospalkkausjärjestelmien käyttöönot-

toa voidaan perustella sillä, että useiden tutkimusten mukaan tulospalkka-
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us parantaa yritysten tuottavuutta ja sitä kautta yrityksen taloudellista tu-

losta (OECD 1995 & Kruse 1996 & Kraft 1991 & Wadhwani et al. 1990). 

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Pro gradu -tutkielman tutkimuskohteena on kehittää kohdeyrityksen ny-

kyistä tulospalkkausjärjestelmää.  Arealtec Oy on vuonna 1994 perustettu 

yritys, jonka toimialana on rakennusautomaatiourakointi. Yritys työllistää 

tällä hetkellä 21 rakennusautomaatioalan ammattilaista, joista viisi on yri-

tyksen osakkaita. Yritys on projektiorganisaatio, joten tämän tutkimuksen 

erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat projektiorganisaatioiden erityispiir-

teet sekä niiden vaikutus henkilöstöjohtamiseen, palkitsemisjärjestelmiin 

sekä erityisesti tulospalkkaukseen. Kohdeyrityksen uuden tulospalkkaus-

järjestelmän tulisi paremmin motivoida ja kannustaa yrityksen työntekijöitä 

parempaan tuottavuuteen. Uuden tulospalkkausjärjestelmän tavoitteena 

on myös, että se huomioisi paremmin yksilöiden työsuoritukset. Tarkoituk-

sena on kehittää sellainen tulospalkkausjärjestelmä, jossa henkilöstölle 

määräytyvä tulospalkka maksetaan sekä yrityksen että yksilön menesty-

misen perusteella.  

 

Pro gradu -tutkielman päätavoitteena ja -tutkimusongelmana on, miten 

kohdeyritykselle kehitetään uusi tulospalkkausjärjestelmä. Alatutkimuson-

gelmina on selvittää: 

 

1. Mitä erityispiirteitä projektiorganisaation henkilöstöjohtamiseen liit-

tyy? 

2. Mikä on palkitsemisjärjestelmien rooli henkilöstöjohtamisessa? 

3. Millainen on toimiva tulospalkkausjärjestelmä? 

 

Tarkoituksena on pro gradu -tutkielman teoriaosuudessa tutustua henki-

löstöjohtamisen, henkilöstöjohtamisen järjestelmien ja projektijohtamisen 

kirjallisuuteen sekä aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Tavoitteena on teorian 
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ja tutkimusten pohjalta luoda teoreettinen viitekehys koskien tulospalk-

kausjärjestelmiä ja erityisesti sitä, mitkä ovat tulospalkkausjärjestelmässä 

tulospalkkion määräytymisen perusteet. Koska tutkielman tavoitteena on 

kehittää kohdeyrityksen työntekijöihin kohdistuva tulospalkkausjärjestelmä, 

ei tutkielmassa käsitellä lainkaan yrityksen johdon palkitsemismuotoja. 

Lisäksi tutkielman ulkopuolelle rajataan osakkeisiin tai optioihin perustuvat 

palkitsemisen muodot, koska kohdeyritys ei ole julkisesti noteerattu osa-

keyhtiö.  

 

Tutkielman empiirinen osuus koostuu kohdeyrityksen tulospalkkausjärjes-

telmän kehittämistä ja sen toimivuuden arvioinnista. Kohdeyrityksen tulos-

palkkausjärjestelmän kehittämisen apuna on tarkoitus käyttää Hulkon et 

al. (2002, 90) kehittämää nelivaiheista mallia tulospalkkausjärjestelmän 

kehittämiseen. Kuva 1 havainnollistaa kyseisen mallin neljää kehittämisen 

vaihetta. 

 

 

Kuva 1 Tulospalkkauksen kehittämisen neljä vaihetta (Hulkko et al. 

2002, 90) 

 

Pro gradu -tutkielmassa on tarkoitus kuvata tulospalkkausjärjestelmän ke-

hittämisen vaiheet 1–3. Tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen vaiheessa 

1 lähdetään liikkeelle eli kartoitetaan kohdeyrityksen tämänhetkisen tulos-

1. Lähdetään liik-
keelle 

2. Luodaan edel-
lytykset 

4. Otetaan käyt-
töön 

3. Kehitetään 
järjestelmä 
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palkkausjärjestelmän tila ja tarve sen kehittämiseen. Vaiheessa 1 laadi-

taan myös projektisuunnitelma, jolla varmistetaan, että kehittämisprojekti 

pysyy aikataulussa. Vaiheessa 2 luodaan tulospalkkausjärjestelmän kehit-

tämisen edellytykset eli päivitetään yrityksen palkitsemisstrategia ja mieti-

tään, miten uusi tulospalkkausjärjestelmä on tarkoitus rahoittaa. Lisäksi 

mietitään, keitä uusi tulospalkkausjärjestelmä tulee koskemaan sekä mitkä 

ovat tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen lähtökohdat. Vaiheessa 3 

kohdeyritykselle kehitetään uusi tulospalkkausjärjestelmä yhteistyössä 

yrityksen johtohenkilöiden kanssa. Tässä kehittämisen vaiheessa yrityksel-

le kehitetään uusi mittaristo sekä mietitään tulosten mittaamista ja tulos-

palkkioiden maksamisen käytäntöjä. Vaihe 4 koostuu puolestaan uuden 

tulospalkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja sen viestimisestä yrityksen 

henkilöstölle. Koska tutkielman päätavoitteena on nimenomaan kehittää 

kohdeyritykselle uusi tulospalkkausjärjestelmä, rajataan uuden tulospalk-

kausjärjestelmän käyttöönottoprosessia koskevat asiat tämän tutkielman 

ulkopuolelle. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia 
 

Tapaus- eli casetutkimus on yleisimpiä liiketaloustieteellisen tutkimuksen 

laadullisia menetelmiä. Tapaustutkimuksella tarkoitetaan yhden tai muu-

taman valitun tapauksen tutkimusta. Tapaustutkimus on pikemminkin tut-

kimusote kuin tutkimusmenetelmä. (Koskinen et al. 2005, 154) Tapaustut-

kimuksen tutkimuskohteena on usein yksilö, ryhmä, organisaatio tai orga-

nisaation osa (Gillham 2000, 1). Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ke-

hittää kohdeyritykselle sopiva tulospalkkausjärjestelmä, joten tutkittavana 

kohteena on kyseinen yritys. Menetelmä aineiston keräämiseksi valitaan 

sen mukaan, mikä on sopivin juuri kyseiseen tutkimukseen. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle mahdollisimman 

puhtaalta pöydältä ilman ennakko-olettamuksia tai -määritelmiä (Eskola et 

al. 2006, 19). Tämä nk. hypoteettisuus on järkevä tapa tehdä tutkimusta 

asiasta, joka ei sisällä niinkään numeerista aineistoa, vaan enemmänkin 
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pohjautuu yrityksen vastuuhenkilöiden henkilökohtaisille päätöksille yrityk-

sen tavasta toimia.  Pro gradu -tutkielman lähtökohtana on ollut laadullisen 

tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, sisällönanalyysi. Sisällönanalyysilla 

tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen ja nähtyjen sisältöjen analysointia teo-

reettisena kehyksenä (Tuomi et al. 2002, 93).  Usein kirjallisia aineistoja 

käytetään valmistelevana aineistona, jotka täydentävät haastatteluaineis-

toja. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettäviä kirjallisia lähteitä ovat 

muun muassa aikaisemmat tutkimukset aihepiiristä, kirjalliset teokset, jul-

kaistut tieteelliset artikkelit sekä yrityksen sisäinen ja ulkoinen materiaali 

(Koskinen et al. 2005, 130–131).  

 

Tutkimuksessa on aluksi selvitettävä kohdeyrityksen nykyisen tulospalk-

kausjärjestelmän tila ja tämän jälkeen yhteistyössä yrityksen johtohenkilöi-

den kanssa kehitettävä yrityksen tulospalkkausjärjestelmästä sellainen, 

että se on käyttökelpoinen johtamisen väline.  Kohdeyrityksen tulospalk-

kausjärjestelmän nykytilan selvittämiseen käytetään kvalitatiivista tutki-

musmenetelmää, jotta saadaan tarvittavaa laadullista informaatiota yrityk-

sen strategiasta, toimintatavoista sekä nykyisestä tulospalkkausjärjestel-

mästä.  

 

Tarvittavat lähtötiedot nykyisen tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen 

aloittamiseksi on tarkoitus hankkia haastattelemalla kohdeyrityksen johto-

henkilöitä. Haastattelutyyppinä tullaan käyttämään avointa haastattelua. 

Avoimessa haastattelussa haastattelutilanne muistuttaa eniten tavallista 

keskustelua. Siinä haastattelija ja haastateltava keskustelevat tietyistä so-

vituista aiheista. Usein puhutaan myös syvähaastattelusta, jossa avoimia 

haastatteluja tehdään saman haastateltavan kanssa enemmän kuin yksi 

(Eskola et al. 1998, 86–87). Avoimen haastattelun tukena tullaan käyttä-

mään avointa lomaketta (liite 1), johon on koottu haastattelussa käsiteltä-

vät asiat.  

 

Kohdeyrityksen johtohenkilöitä on tarkoitus haastatella tulospalkkausjär-

jestelmää kehittäessä useaan kertaan sen jälkeen, kun on suoritettu sisäl-
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lönanalyysia henkilöstöjohtamiseen ja erilaisiin palkitsemisjärjestelmiin 

liittyviin kirjallisiin aineistoihin. Haastattelutyypiksi valitaan tällöin teema-

haastattelu (liitteet 2,4,6), joka on käytetyin kvalitatiivisen aineiston keruun 

menetelmä liiketaloustieteissä (Koskinen et al. 2005, 105).  Teemahaas-

tattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-alueet on etukäteen määritelty. 

Haastattelija varmistaa, että kaikki määritellyt teema-alueet tulevat läpikäy-

tyä, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen 

(Eskola et al. 1998, 86).  

 

Tutkimuksen edetessä on tarkoitus haastatella myös kohdeyrityksen eri 

henkilöstöryhmien edustajia, jotta tulospalkkausjärjestelmän kehittämises-

sä saataisiin huomioitua myös henkilöstön näkemykset tulospalkkaukseen 

liittyvistä kysymyksistä. Haastattelutyypiksi on tarkoitus valita avoin haas-

tattelulomake (liite 5). Kyseiset haastattelut toteutetaan sähköisesti lähet-

tämällä yrityksen valituille työntekijöille haastattelukysymykset sähköpos-

titse siitä syystä, että yhteisen ajankohdan löytyminen on yrityksen toimin-

nan luonteesta johtuen hankalaa.   

 

Kuvassa 2 on esitetty yhteenveto tutkielmassa käytettävästä aineistosta ja 

tutkimusmenetelmistä. Lisäksi kuviosta selviää, mikä on tämän tutkielman 

tavoite eli mihin tutkimuksessa pyritään käytettävän aineiston ja valittujen 

tutkimusmenetelmien avulla. 
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Kuva 2 Pro gradu -tutkielmassa käytettävät aineistot ja menetelmät 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen tarkoituksena on analysoi-

da henkilöstöjohtamisesta, projektijohtamisesta ja erityisesti eri palkitse-

misjärjestelmistä julkaistuja tutkimuksia, teoksia ja artikkeleita sekä haas-

tattelun tuloksia, ja niiden pohjalta kehittää kohdeyritykselle sopiva tulos-

palkkausjärjestelmä. 

 

1.4 Aiemmat tutkimukset 

 
Henkilöstöjohtamisesta ei ole kirjoitettu yhtenäistä teoriaa, vaan henkilös-

töä ja sen johtamista käsittelevä kirjallisuus tarjoaa lähinnä malleja ilmiön 

ymmärtämiseen. Henkilöstöjohtamisen teoriaan ja malleihin ovat eniten 

vaikuttaneet erilaiset psykologiset motivaatioteoriat, kuten Maslow:n tar-

vehierarkia (1943), Herzbergin motivaatio-hygienia teoria (1959) sekä Mc-

Clellandin opitut tarpeet teoria (1961), joiden avulla on pyritty ymmärtä-

mään ja selittämään ihmisten käyttäytymistä työympäristössä. Ensimmäi-

JO OLEMASSA OLEVA 
MATERIAALI 

• Arealtec Oy:n nyk. 
tulospalkkausjärjes-
telmä 

• Arealtec Oy:n stra-
tegia 

• Teoreettinen aineisto 
(aiemmat tutkimuk-
set, muu kirjallisuus) 

 
 
 

AINEISTON 
SISÄLLÖN 
ANALYYSI 

UUSI, HANKITTAVA 
AINEISTO 

• Johtohenkilöiden 
haastattelut 

• Työntekijöiden haas-
tattelut 
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set henkilöstöjohtamisen mallit, kuten Harvardin malli (Beer et al. 1984) ja 

Michiganin malli (Fombrun et al. 1984) ovat peräisin 1980-luvulta. Näiden 

mallien tarkoituksena on ollut kuvata henkilöstöjohtamiseen kuuluvia pro-

sesseja, joista henkilöstön palkitseminen on yksi keskeisimmistä henkilös-

töjohtamisen osa-alueista.  

 

Eräs henkilöstöjohtamisen kirjallisuuden vahva vaikuttaja on ollut Rensis 

Likert, joka on tutkimuksissaan kuvannut muun muassa organisaation 

keskeisiä piirteitä (Likert et al. 1969). Muita merkittäviä henkilöstöjohtami-

sen varhaisimpia tutkijoita ja teoreetikkoja ovat olleet Max Weber (tutkimus 

organisaation vaikutuksesta yksilöön), Elton Mayo (ns. Hawthorne-

tutkimukset: ryhmän vaikutus yksilöön) ja Kurt Lewin (yksilön käyttäytymi-

sen tutkimus). Henkilöstöjohtamisen tutkimuskohteina ovat sittemmin ol-

leet muun muassa henkilöstöjohtamisen vaikutukset organisaation suori-

tuskykyyn, tuottavuuteen sekä työntekijöiden motivoitumiseen (Delaney et 

al. 1996 & Huselid et al. 1997 & Koch et al. 1996 & Wang et al. 1997 & 

Rogers et al. 1998 & Vanhala et al. 2006). 

 

Palkitsemisen tutkimuksessa pääpaino on ollut viimeisten vuosikymmen-

ten aikana työntekijöiden suorituskykyyn liittyvien palkitsemisen muotojen 

vaikutusten tutkimuksessa (Appelbaum et al. 1996 & Eccles et al. 1992 & 

Ittner et al. 1997) sekä erityisesti johdon palkitsemisessa erilaisten osake- 

ja optiojärjestelyjen avulla (He 2008 & Efendi et al. 2007 & Leone et al. 

2006). Tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä suuriin, julkisesti noteerattui-

hin yrityksiin. Henkilöstöjohtamisen erityispiirteitä projektiorganisaatioissa 

on tutkittu varsin vähän (Belout et al. 1998 & Clark et al. 2005 & Huemann 

et al. 2007), joten tämän tutkielman tarkoituksena on lisätä tietämystä pro-

jektiorganisaatioiden henkilöstöjohtamisesta sekä erityisesti henkilöstön 

palkitsemisesta tulospalkkauksen avulla.  

 

Suomessa henkilöstöjohtamista ja henkilöstöjohtamisen järjestelmiä on 

tutkittu 1990-luvulta lähtien lähinnä yliopistojen taholta. Palkkausta ja pal-

kitsemista on tutkittu muun muassa Teknillisen korkeakoulun työpsykolo-
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gian ja johtamisen laboratoriossa intensiivisesti vuodesta 1996. Tutkimuk-

set ovat keskittyneet kuvaamaan ja selittämään henkilöstöjohtamista ja 

henkilöstöjohtamisen järjestelmiä suomalaisissa organisaatiossa. Useita 

tutkimuksia ovat julkaisseet muun muassa professori Matti Vartiainen ja 

tutkijat Kiisa Hulkko, Anu Hakonen, Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Kirsi 

Nurmela. Tutkimusaiheina ovat olleet esimerkiksi palkitsemisen muutos ja 

tila Suomessa sekä tulospalkkauksen toimivuus suomalaisissa yrityksissä 

(Hakonen et al. 2004 & Moisio et al. 2006 & Nurmela et al. 1999). 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkielman ensimmäinen luku käsittelee yleisesti tutkimuksen taustaa ja 

merkitystä. Se sisältää tutkimuksen tavoitteen, tutkimusongelmat, tutki-

muksen rakenteen sekä käytettävän tutkimusmetodologian kuvauksen.  

 

Luvut 2–3 muodostavat teoreettisen viitekehyksen tutkimukselle. Luvussa 

kaksi käsitellään henkilöstöjohtamista projektiorganisaatioissa kirjallisten 

aineistojen pohjalta sekä määritellään, mitkä ovat sen tavoitteet. Lisäksi 

luvussa esitellään henkilöstöjohtamisen järjestelmät. Luku kolme käsitte-

lee tulospalkkauksen teoriaa. Luvussa määritellään, mitä tulospalkkaus 

käytännössä tarkoittaa, mitkä ovat tulospalkkion määräytymisen perusteet 

ja minkälainen on toimiva tulospalkkausjärjestelmä.  

 

Luku neljä on tutkimuksen empiirinen osio. Luku sisältää kohdeyrityksen 

uuden tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen vaiheet eli lähtötilanteen 

kartoituksen, edellytysten luomisen, mittariston kehittämisen, tuloksen mit-

taamisen ja tulospalkkioiden maksamisen. Lopuksi arvioidaan uuden tu-

lospalkkausjärjestelmän toimivuutta. 

 

Luvussa viisi esitellään tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Luvus-

sa kerrotaan, saatiinko tutkimuksen avulla vastaukset asetettuihin tutki-

musongelmiin ja toteutuivatko tutkimukselle asetetut tavoitteet. Lisäksi 

pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita. 
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2 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

PROJEKTIORGANISAATIOSSA 

 

Henkilöstöjohtaminen on vakiinnuttanut paikkansa yritysten liiketoiminnan 

johtamisen osana viimeisten vuosikymmenten aikana. Usein puhutaankin 

strategisesta henkilöstöjohtamisesta, jonka tarkoituksena on varmistaa 

yritysten strategisten tavoitteiden toteuttaminen osaavan ja motivoituneen 

henkilöstön avulla. Henkilöstöjohtamisen apuvälineenä toimivat luotetta-

vat, yrityksen toimialaan ja strategiaan räätälöidyt henkilöstöjohtamisen 

järjestelmät, joiden avulla henkilöstöä johdetaan muun muassa palkitsemi-

sen avulla johdonmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.   

 

2.1 Henkilöstöjohtaminen 

 

Moneen muuhun liikkeenjohdon alueeseen, kuten esimerkiksi strategiseen 

johtamiseen tai markkinointiin verrattuna henkilöstöjohtaminen on suhteel-

lisen nuori tutkimuksen ala, joka on kokenut nopean evoluution (Rogers 

1998, 311). Henkilöstöjohtamisen tutkimus on kasvanut voimakkaasti 

1980-luvulta lähtien kaikkialla maailmassa, jolloin henkilöstövoimavarojen 

johtaminen nousi perinteisen henkilöstöhallinnon rinnalle ja jolloin strategi-

nen lähestymistapa tuli voimakkaasti mukaan HRM-tutkimukseen (Viljanen 

2006, 31). Syynä kiinnostuksen kasvamiseen on ollut muun muassa teolli-

suuden ja palvelualojen koveneva kilpailu, joka on pakottanut yritykset 

miettimään kustannusrakennettaan myös henkilöstön osalta, jotta mahdol-

listetaan yrityksen säilyminen markkinoilla (Chiu et al. 2002, 402). Kan-

sainvälisen kasvun ja teknologisen kehityksen myötä on syntynyt kasvava 

tarve kohdentaa henkilöstövoimavarat uudella tavalla organisaation sisäl-

lä. Henkilöstöjohtamisen avulla pyritäänkin hyödyntämään yrityksen henki-

löstöresurssit mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti, jotta yritys me-

nestyisi. (OECD 1995, 140) Useat tutkimukset osoittavat, että henkilöstö-

johtamisella on suora vaikutus yrityksen tulokseen (Pfeffer 1999, 37) ja 

että henkilöstöjohtamisen tulee tukea yrityksen strategisten tavoitteiden 
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saavuttamista (Liao 2005, 294). Lisäksi tehokas henkilöstöjohtaminen ja 

investoinnit osaavaan henkilöstöön ovat potentiaalinen kilpailuedun lähde 

(Huselid et al. 1997, 186). Tästä syystä organisaatiot tänä päivänä uudis-

tavat henkilöstöjohtamiseen liittyviä toimintoja ja vahvistavat sen strategis-

ta roolia (Belout et al. 2004, 1). 

 

2.1.1 Henkilöstöjohtamisen tavoitteet 

 

Henkilöstöjohtamisella (human resource management, HRM) tarkoitetaan 

organisaation ihmisjärjestelmän hankintaa, motivointia, ylläpitoa, kehittä-

mistä ja palkitsemista (Kauhanen 2006, 16). Henkilöstöjohtamisen tär-

keimpänä tehtävänä on hyödyntää yrityksen inhimilliset resurssit mahdolli-

simman tehokkaasti (Viljanen 2006, 31). Henkilöstöjohtaminen on perus-

teltua siitä syystä, että henkilöstö on useimmille yrityksille tärkein voimava-

ra (Pfeffer 1994, 10–11). Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että markkina- ja 

kilpailutilanteen kiihtyessä osaava ja motivoitunut henkilöstö on kenties 

yrityksen ainoa ja pysyvin kilpailuedun lähde (Reich 1990, 53). Perintei-

sesti henkilöstöjohtamisella on pyritty lähinnä kontrolloimaan organisaation 

henkilöstökustannuksia ja varmistamaan riittävä määrä osaavaa henkilös-

töä organisaation tarpeisiin (Harrison et al. 2004, 20). Nykyisin henkilöstö-

johtamisen tärkein tehtävä on parantaa yrityksen kilpailuasemaa rekrytoi-

malla, motivoimalla ja kehittämällä yrityksen henkilöstöresursseja (Viljanen 

2006, 32). Siitä syystä tehokkaalla henkilöstövoimavarojen johtamisella voi 

olla merkittävä vaikutus yrityksen suorituskyvyn parantamiseen (Liao 

2005, 294).  

 

Henkilöstöjohtamiselle voidaan Juutin (2006, 73) mukaan tunnistaa kolme 

piirrettä, joita ovat 

 

1. henkilöstön näkeminen organisaation tärkeimpänä resurssina 

2. henkilöstökäytäntöjen integroituminen liiketoimintastrategiaan 
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3. henkilöstöjohtamisen näkeminen omana ammatillisena alueenaan 

erotuksena muulle liiketoiminnan johtamiselle.  

  

Henkilöstövoimavarojen johtamisen ulottuvuuksina voidaan käsittää toi-

mintoja, jotka tähtäävät organisaation integraatioon sekä henkilöstön si-

toutumisen, joustavuuden ja työn laadun maksimoimiseen (Viljanen 2006, 

31–32). Ensimmäiset henkilöstöjohtamisen mallit ovat peräisin 1980-

luvulta. Harvardin mallin (Beer et al. 1984) mukaan henkilöstöjohtamisen 

koostuu neljästä prosessista, joita ovat henkilöstön vaikutusvalta, henki-

löstön virtaama (henkilöstön kohoaminen organisaatiossa pätevyyden 

kasvaessa), palkitseminen ja työjärjestelmät. Michiganin mallin (Fombrun 

et al. 1984) mukaan jokaisessa yrityksessä toteutetaan neljää henkilöstö-

johtamisen prosessia, joita ovat työntekijöiden rekrytointi, työntekijöiden 

suorituskyvyn seuranta, työntekijöiden palkitseminen ja työntekijöiden ke-

hittäminen. (Armstrong 2006, 4) Uusimpien henkilöstöjohtamistutkimusten 

mukaan edellä mainitut prosessit ovat edelleen kaikkein tärkeimpiä henki-

löstöjohtamisen toimintoja (Rogers et al. 1998, 312 & Ulrich 1995, 311). 

Sädevirta huomauttaa tutkimusraportissaan ”Henkilöstöjohtamisen ja sen 

tutkimuksen kehittyminen”, että tämän päivän henkilöstöjohtamisessa ei 

ole järkevää asettaa näitä eri prosesseja tärkeysjärjestykseen, vaan tär-

keintä on yhteen sovittaa erilaiset prosessit järkeviksi toimintakokonai-

suuksiksi (Sädevirta 2004, 30–31).  

 

Jokaisen organisaation tulisi Kauhasen (2006, 16) mukaan kyetä 

� houkuttelemaan palvelukseensa haluamiaan henkilöitä 

� pitämään heidät organisaation palkkalistoilla motivoimalla, kannus-

tamalla ja luomalla edellytykset hyviin työsuorituksiin 

� palkitsemaan työntekijöitä hyvistä työsuorituksista 

� tarvittaessa kehittämään heidän tietojaan ja taitojaan ja ylläpitä-

mään heidän työkykyään (jotta he pystyvät hyviin työsuorituksiin 

myös tulevaisuudessa). 
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Edellä mainitut asiat on mahdollista saavuttaa tehokkaan henkilöstöjohta-

misen avulla. Tiivistettynä voidaan siis sanoa, että henkilöstöjohtamisen 

tärkein tavoite on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö, jonka 

avulla yrityksen liiketoiminnan strategiset tavoitteet pystyttäisiin saavutta-

maan (Kauhanen 2006, 16). Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on kilpai-

luedun saavuttaminen johtamalla sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä stra-

tegian mukaisesti (Viljanen 2006, 32). Yrityksen henkilöstö tuottaa kilpai-

luetua, mikäli yrityksen henkilöstö lisää arvoa tuotantoprosesseihin ja mi-

käli yrityksen henkilöstöresurssit ovat ainutlaatuisia kilpailijoihin verrattuna 

(Huselid et al. 1997, 173). Henkilöstöjohtamisen tarkoituksena on siis 

mahdollistaa yrityksen menestyminen ja kilpailuedun luominen osaavan ja 

erityislaatuisen henkilöstön avulla (Huemann et al. 2007, 315).  

 

Tutkijoiden mukaan henkilöstöjohtaminen on kriittinen osatekijä organisaa-

tion menestymisen kannalta (Belout 1998, 21). Henkilöstöjohtamisella py-

ritäänkin ennen kaikkea tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen, mit-

kä ovat ensisijaisen tärkeitä organisaation menestymiselle sen toimin-

taympäristössä (Sädevirta 2004, 23). Henkilöstöjohtamisen ja organisaa-

tiokäyttäytymisen teorioiden mukaan henkilöstöresurssien tarkoituksen-

mukainen käyttö mahdollistaa yrityksen tuloksellisen toiminnan (Viljanen 

2006, 34). Lukuisat empiiriset tutkimukset todistavat, että toimivalla henki-

löstöjohtamisen kokonaisuudella saadaan parannettua yrityksen tuotta-

vuutta ja siten myös yrityksen taloudellista tulosta (esim. OECD 1995, 160 

& Huselid et al. 1997 & Ulrich 1997). Useiden tutkimusten mukaan johta-

miskäytännöt (esim. tehokas rekrytointi) vaikuttavat henkilöstöjohtamisen 

tuloksellisuuteen (esim. henkilöstön pysyvyys), mikä puolestaan vaikuttaa 

yrityksen tuloksellisuuteen (esim. asiakastyytyväisyys) (Huselid et al. 

1997, 186 ). Näin ollen yritykseen sopivalla henkilöstöjohtamisen kokonai-

suudella pystytään parantamaan yrityksen tuottavuutta, tehokkuutta ja tu-

loksellisuutta. 

 

Henkilöstöjohtaminen on sekä teorianmuodostuksessa että käytännön joh-

tamistyössä vakiinnuttanut paikkansa liikkeenjohtamisen osana (Appel-
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baum et al. 1996, 36). Vaikka henkilöstöjohtaminen on lisääntynyt yrityk-

sissä viimeisen vuosikymmenen aikana, vain pieni osa yrityksistä hyödyn-

tää henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla 

(Nurmela et al. 1999, 44). Tästä syystä johtuen jatkuvan mielenkiinnon 

kohteena on se, mitä henkilöstöjohtaminen oikeastaan on, mitä sen tulisi 

olla ja miten se kytkeytyy kokonaisjohtamiseen sekä, minkälaista osaamis-

ta henkilöstöjohtamisen tuloksellinen hyödyllinen vaatii (Juuti 2006, 72). 

 

2.1.2 Henkilöstöjohtamisen strateginen ulottuvuus 
 

Henkilöstöjohtamisen tutkimuksissa esiintyy näkemys henkilöstöjohtami-

sen ja strategisen johtamisen välisestä tiiviistä yhteistyöstä. Strategisella 

henkilöstöjohtamisella (strategic human resource management, SHRM) 

tarkoitetaan henkilöstöjohtamisen ja liiketoiminnan kokonaisjohtamisen 

välistä kytkentää (Wright 1998 a), 56). Strategisella henkilöstöjohtamisella 

tarkoitetaan henkilöstötoimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta, joiden 

avulla yrityksen henkinen pääoma saadaan toimimaan siten, että yrityksen 

liiketoimintatavoitteet saavutettaisiin (Huselid et al. 1997, 171). Strategisen 

henkilöstöjohtamisen tärkeimpänä tehtävänä on siis ohjata henkilöstön 

käyttäytymistä yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta 

oikeaan suuntaan (Viljanen 2006, 32).  

 

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että työntekijöiden työsuoritusten ja tuotta-

vuuden seuranta on yksi tärkeimmistä strategisen henkilöstöjohtamisen 

osa-alueista (Waite et al. 2000, 188) siitä syystä, että yrityksen suoritusky-

vyn maksimointi on tutkimusten mukaan yritysten tärkein strateginen tavoi-

te, joka strategisen henkilöstöjohtamisen avulla pyritään saavuttamaan 

(Wright 1998 b), 188). Useiden tutkimusten mukaan strategisella henkilös-

töjohtamisella on vaikutusta yrityksen suorituskykyyn (Delaney et al. 1996, 

949). Strategisen henkilöstöjohtamisen taustalla on ajatus siitä, että yrityk-

sen valittu kilpailustrategia voi toteutua ainoastaan riittävän, osaavan ja 

motivoituneen henkilöstön avulla (Viitala 2004, 10). Perinteisen näkemyk-

sen mukaan yrityksen kilpailuetu perustuu kustannusjohtajuuteen, diffe-
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rointiin tai segmentointiin (Porter 1985, 12–15). Viimeisten tutkimusten 

mukaan yrityksen kilpailuetu voi perustua perinteisen näkemyksen lisäksi 

myös inhimilliseen pääomaan eli yrityksen osaavaan henkilöstöön (Wright 

1998 b), 187 & Amit et al. 1999, 179–180).  

 

Henkilöstöjohtamisen lähtökohtana on aina yrityksen liiketoimintastrategia 

(Appelbaum et al. 1996, 36). Strategia on historian saatossa määritelty 

olevan yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteiden ja kohteiden määrittelemistä 

ja näiden saavuttamisessa tarvittavaa toiminnan suunnan sopeuttamista ja 

resurssien kohdentamista (Chandler 1962, 13). Yrityksen strategia siis 

kertoo, miksi yritys on alun alkaen perustettu, mitkä ovat yrityksen tavoit-

teet ja miten yritys aikoo kyseiset tavoitteet saavuttaa. Strategiassa määri-

tellään miten yritys aikoo hyödyntää ydinosaamistaan ja hankkia kilpailue-

tua markkinoilla (Liao 2005, 295). Henkilöstö on yhä useammin strategian 

sisällöllinen ydinalue, kilpailuetu rakennettaan yhteistyössä henkilöstön 

kanssa ja yrityksen markkina-arvo riippuu pitkällä aikavälillä myös yrityk-

sen henkilöstöstä (Linkola 2007, 10). Näin ollen strategisen henkilöstöjoh-

tamisen merkitys yrityksen menestymisen kannalta on ilmeinen (Koch et 

al. 1996, 353).   

  

2.2 Henkilöstöjohtamisen järjestelmät 

 

Henkilöstöjohtaminen tarvitsee tuekseen luotettavia ja yrityksen tarpeisiin 

kehitettyjä järjestelmiä (Viitala 2004, 224). Henkilöstöjohtamisen järjestel-

mien avulla on mahdollista vaikuttaa muun muassa työntekijöiden moti-

vaation tasoon (Delaney et al. 1996, 951). Järjestelmien tulisi taata, että 

yrityksen työntekijöiden kohtelu on oikeudenmukaista, jotta heidän työmo-

tivaationsa säilyy (Lahti et al. 2004, 12). Lisäksi henkilöstöjohtamisen jär-

jestelmien tulisi toimia tehokkaasti siten, että niiden ylläpitämiseen uhratut 

resurssit olisivat taloudellisesti järkevästi mitoitetut (Viitala 2004, 224). 
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Organisaatioissa on kiinnitetty vain vähän huomiota erilaisiin henkilöstö-

toimintoihin viimeisten vuosikymmenten ajan. Päähuomio on ollut tuotan-

non tehostamisessa ja laadun parantamisessa, eikä henkilöstötoimintojen 

yksityiskohtia ole kovin paljon pohdittu. Keskeiset suuntaukset, kuten laa-

tu- ja prosessiajattelu edellyttävät henkilöstöltä kuitenkin uusia taitoja ja 

kasvavaa sitoutumista työhönsä. (Viitala 2004, 224) Yrityksen henkilöstö-

johtamisen järjestelmien tulee tällöin kontingenssiteorian mukaisesti so-

peutua yhteen muuttuvan organisaation kanssa, mikäli henkilöstöjohtami-

sella halutaan tukea strategisten tavoitteiden toteutumista (Liao 2005, 

296–297). Hyvä palkkausjärjestelmä ennakoi organisaation rakenteissa tai 

työn organisoinnissa tapahtuvia muutoksia ja reagoi niihin joustavasti 

(Lahti et al. 2004, 16). Yrityksen henkilöstöjärjestelmien tulisi ennen kaik-

kea olla osa yrityksen johtamisjärjestelmää (Moisio et al. 2006, 11).  

 

2.2.1 Palkitsemisen järjestelmät 

 
Entistä parempaan kannattavuuteen ja taloudelliseen tulokseen pyritään 

panostamalla henkilöstöön, toiminnan ohjaamiseen ja tehostamiseen, 

tuottavuuteen ja sitoutuneisuuteen. Välineenä käytetään erilaisia palkitse-

misen järjestelmiä, joiden avulla pyritään parantamaan henkilöstön työmo-

tivaatiota ja työtyytyväisyyttä. (Lautala 2001, 13) Monet tutkimukset osoit-

tavat, että tehokkaat henkilöstöjohtamisen järjestelmät voivat johtaa pa-

rantuneeseen organisaation tehokkuuteen (Liao 2005, 306). Palkitsemis-

järjestelmiä pidetäänkin yhtenä tärkeimpänä strategisen henkilöstöjohta-

misen osa-alueena (Huselid et al. 1997, 172 & Medcof et al. 2007, 59), 

jonka avulla yrityksen strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Yrityksen 

näkökulmasta palkitsemisjärjestelmän tarkoitus on kohottaa yrityksen voit-

toa edistämällä työntekijöiden ahkeruutta ottamalla huomioon palkkataso 

ja riski siitä, että henkilö päättää lähteä yrityksestä (Snellman 2003, 27). 

Palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on sekä houkutella potentiaalisia 

työntekijöitä yritykseen että varmistaa nykyisten työntekijöiden säilyminen 

yrityksessä (Appelbaum 1996, 32).  
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Palkitseminen on yksi keskeisistä henkilöstöjohtamisen osa-alueista muun 

muassa Harvardin (Beer et al. 1984) ja Michiganin (Fombrun et al. 1984) 

henkilöstöjohtamisen malleissa. Palkitsemisella tarkoitetaan laajimmillaan 

kaikkia niitä käytäntöjä, joilla organisaatio pyrkii motivoimaan, ohjaamaan 

ja sitouttamaan henkilöstöään sekä houkuttelemaan työmarkkinoilta osaa-

vaa työvoimaa (Moisio et al. 2006, 11). Palkitsemista voidaan kuvata vaih-

tosuhteena Freemanin (1984) klassisen sidosryhmäteorian pohjalta (Cle-

ment 2005, 255). Sen mukaan kaikki yritykseen sidoksissa olevat ryhmät 

eli sidosryhmät antavat yritykselle panoksensa siinä tapauksessa, jos ne 

uskovat saavansa vastineeksi panoksestaan riittävän korvauksen (Viitala 

2004, 269). Vastine voi olla esimerkiksi palkka, henkilöstöetu tai jokin muu 

palkitsemisen väline, kuten positiivinen palaute tai kouluttautuminen (Chiu 

et al. 2002, 402). Haastavinta yritykselle on luoda sellainen työympäristö, 

työtehtävät ja palkitsemisjärjestelmä, että työntekijöiden ja yrityksen saa-

mat panokset ovat tasapainossa keskenään (Viitala 2004, 269). Panosten 

tasapaino johtaa korkeaan työtyytyväisyyteen ja parempiin työsuorituksiin 

(Chiu et al. 2002, 403). Mikäli jompikumpi osapuoli hyötyy työsuhteesta 

enemmän, saattaa se johtaa epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen ja vai-

kuttaa merkittävästi työn tuottavuuteen (Lahti et al. 2004, 12-13). 

 

Yrityksen palkitsemisjärjestelmiä on kehitelty tieteen piirissä jo lähes vuo-

sisadan ajan. Merkittävimmin palkitsemisjärjestelmien kehittymiseen ovat 

vaikuttaneet erilaiset motivaatioteoriat, kuten Maslow:n tarvehierarkia 

(1943), Herzbergin motivaatio-hygienia teoria (1959) sekä McClellandin 

opitut tarpeet teoria (1961) (Wiley 1997, 277). Tutkimusten mukaan ratkai-

seviksi tekijöiksi palkitsemisjärjestelmiä kehitettäessä ovat nousseet henki-

löstön motivoitumiseen vaikuttavat tekijät. Tutkimusten avulla on pyritty 

löytämään vastaus kysymykseen: mikä saa ihmisen tekemään sitou-

tuneesti ja tehokkaasti töitä?  

 

Työmotivaatio on käyttäytymistieteissä kuvattu usein psykologisiksi pro-

sesseiksi, jotka synnyttävät halutunlaista käyttäytymistä työyhteisössä 

(Klein 1989, 150). Työmotivaatiolla tarkoitetaan siis yksilön kokonaistilaa, 
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joka synnyttää, suuntaa, vahvistaa ja ylläpitää hänen ponnistelujaan työn 

tekemiseksi organisaation hyväksi (Nurmela et al. 1999, 9). Työmotivaatio 

näkyy pääasiassa siinä, mihin ja millä intensiteetillä ihminen suuntautuu 

työssä eri asioihin (Linkola 2007, 98–99). Motivoitunut työntekijä tietää, 

mitä häneltä odotetaan ja haluaa tehdä kaikkensa tavoitteiden saavuttami-

seksi (Rantamäki et al. 2006, 20). Työntekijöiden motivaatioperustat ovat 

yksilöllisiä, mikä lisää henkilöstöjohtamisen vaativuutta (Linkola 2007, 99). 

Motivaatio riippuu sisäisistä tarpeista, ja sitä voidaan vahvistaa ulkoisilla 

kannustimilla. Joillekin motivaation keskeinen lähde on oma sisäinen suo-

ritustarve, halu tehdä hänelle annetut työtehtävät ansiokkaasti (Wiley 

1997, 277). Tällöin puhutaan usein sisäisestä motivaatiosta (Linkola 2007, 

99). Tällaisille henkilöille ulkoisilla kannustimilla, kuten palkkioilla ei ole 

kovin suurta merkitystä. Kun työntekijä tavoittelee välillistä päämäärää 

palkkion vuoksi, on kyse ulkoisesta motivaatiosta (Linkola 2007, 99). Pal-

kan merkitys motivaatiotekijänä riippuu muun muassa yksilön arvoista, 

taloudellisesta tilanteesta ja elämäntilanteesta (Viitala 2004, 150–151).  

 

Työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä on yritetty selvittää tieteen tutkimuk-

sissa jo vuosikymmenten ajan. Monissa tutkimuksissa päädytään johto-

päätökseen, että motivaatio syntyy kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta. 

Nämä ryhmät ovat Porterin ja Milesin tutkimuksen (1974) mukaan 

 

1. työntekijän persoonallisuus 

- mielenkiinnon kohteet 

- asenteet työtä ja itseä kohtaan 

- erilaiset tarpeet (arvostuksen tarve, itsensä toteuttamisen 

tarve) 

2. työ 

- työn sisältö, mielekkyys ja vaihtelevuus 

- saavutukset, eteneminen ja kehittyminen 

3. työympäristö 

- taloudelliset ja fyysisen ympäristön tekijät (palkkaus, työ-

olosuhteet) 
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- sosiaaliset tekijät (johtamistapa, ryhmäkiinteys, organisaation 

ilmapiiri). 

(Viitala 2004, 151) 

 

Palkitsemisjärjestelmällä on siis henkilöstöjohtamisen näkökulmasta useita 

merkityksiä ja tehtäviä. Ensinnäkin se vaikuttaa siihen, kuinka helposti yri-

tys saa osaavaa henkilöstöä palvelukseensa. Toiseksi se vaikuttaa siihen, 

miten hyvin heidät saadaan pidettyä yrityksen palveluksessa. Kolmanneksi 

se vaikuttaa siihen, miten yrityksen palveluksessa olevat työntekijät saa-

daan motivoitua ponnistelemaan ja kehittämään omaa osaamistaan sekä 

samalla myös yrityksen järjestelmiä, tuotteita/palveluja ja toimintatapoja.  

 

2.2.2 Strateginen palkitseminen 

 
Strategisella palkitsemisella tarkoitetaan sitä, että palkitseminen osaltaan 

tukee kokonaisstrategiaa ja että organisaatiolla on palkitsemisstrategia, 

jonka perusteella palkitsemista voidaan linjakkaasti toteuttaa (Linkola 

2007, 111). Organisaatiolla tulisi olla palkitsemisstrategia, joka ohjaa yksit-

täisten palkitsemisen järjestelmien ja niiden toimivuuden kehittämistä 

(Hulkko et al. 2002, 25). Palkitsemisstrategian yhteensovittaminen yrityk-

sen strategian kanssa nähdään yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi vahvistet-

taessa henkilöstön asemaa yrityksen kilpailutekijänä (Vanhala et al. 2006, 

95). Yrityksen palkitsemisstrategian lähtökohtana on aina yrityksen yksi-

tyiskohtainen liiketoimintastrategia siitä syystä, että on mahdotonta moti-

voida ja palkita oikeanlaisesta käytöksestä ja tuloksista, mikäli ei tiedetä 

mitä ne ovat (Kantor et al. 2004, 14).   

 

Palkitsemisstrategia kertoo, miten palkitsemisella pyritään tukemaan orga-

nisaation strategisten tavoitteiden toteutumista (Armstrong 2006, 31). Pal-

kitsemisstrategia kuvaa käytännön toimintatapoja, joilla tavoitteisiin pyri-

tään (Rantamäki et al. 2006, 18–19). Palkitsemisstrategiaan kirjataan, mi-

hin palkitsemisella organisaatiossa pyritään, miten palkitsemisella halu-

taan tukea liiketoimintastrategiaa ja minkälaisista asioista henkilöstöä pal-
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kitaan (Hulkko et al. 2002, 143). Palkitsemisstrategiassa perustellaan 

myös, miten järjestelmä rahoitetaan (Hakonen et al. 2005, 124). Strategian 

tulisi olla tarpeeksi yksityiskohtainen, jotta se palvelee tarkoituksestaan 

mahdollisimman hyvin (Kantor et al. 2004, 15) ja lisäksi se tulisi viestiä 

yrityksen jokaiselle työntekijälle (Lyons et al. 2002, 35), jotta siitä saatavat 

hyödyt olisivat mahdollisimman suuret. Yhä useammat yritykset pyrkivät 

luomaan mahdollisimman innovatiivisen palkitsemisstrategian, joilla pyri-

tään parantamaan organisaation tehokkuutta ja menestymistä markkinoilla 

(Appelbaum et al. 1996, 31).  

 

Palkitsemisstrategiaa toteutetaan käytännössä palkkapolitiikan avulla. 

Palkkapolitiikan tehtävänä on myös viestittää henkilöstölle, mitkä ovat pal-

kitsemisen perusteet ja ohjeet (Gustafsson – Jokinen 1998, 23). Alla ole-

vassa kuvassa 3 on kuvattu yrityksen palkitsemisstrategia suhteessa yri-

tyksen liiketoimintastrategiaan ja yrityksen henkilöstöstrategiaan. 

 

 

Kuva 3 Palkitsemisstrategian kytkennät liiketoimintastrategiaan (Kau-

hanen 2006, 106) 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen palkitsemisen tarkoituksena 

on tukea yrityksen liiketoimintastrategiaa hyödyntämällä parhaalla mahdol-

lisella tavalla yrityksen inhimilliset resurssit eli henkilöstön työpanokset.  

 

 
Yrityksen 

henkilöstö- 
strategia 

 
Yrityksen 

liiketoiminta- 
strategia 

Yrityksen visio 

Henkilöstöpolitiikka 

 
Yrityksen 

 palkitsemis-
strategia 

Palkitsemispolitiikka 
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2.2.3 Palkitsemisen kokonaisuus 

 

Palkitsemista pidetään johtamisvälineenä, jolla tuetaan organisaation me-

nestystä ja kannustetaan henkilöstöä. Palkitseminen on organisaation ja 

sen jäsenten välinen kaksisuuntainen prosessi (Moisio et al. 2006, 10). 

Palkitseminen on tehokkain käytettävissä oleva väline viestittää henkilös-

tölle yrityksen arvot ja tavoitteet sekä saada heidät toimimaan niiden mu-

kaisesti (Hakonen et al. 2005, 13). Se tukee organisaation menestystä 

vain, jos palkitsemisperusteet ovat oikein valittu (Kauhanen 2006, 105). 

Yritysjohdon tulisikin ymmärtää, mitä palkitsemisen keinoja työntekijät to-

della haluat ja arvostavat, jotta ne voivat kehittää organisaatioon mahdolli-

simman tehokkaan palkitsemisen kokonaisuuden mahdollisimman pienin 

kustannuksin (Medcof et al. 2007, 61). Organisaation johdolla on valitta-

vanaan laaja joukko erilaisia aineellisia ja aineettomia palkitsemiskeinoja 

(Chiu et al. 2002, 402). Tosin organisaation toimiala, henkilöstörakenne, 

kilpailutilanne ja muun muassa verotus vaikuttavat siihen, kuinka tehokas 

kukin palkitsemiskeino on (Kauhanen 2006, 105). 

 

Palkitsemisen kokonaisuus on näkökulma, joka on saanut huomattavan 

suurta huomiota henkilöstöjohtamisen tutkimuksessa ja ammattikirjallisuu-

dessa viimeisinä vuosina (Medcof et al. 2007 & O’Neal 1998 & Lyons et al. 

2002 & Gross et al. 2004 & Kantor et al. 2004). Palkitsemisen kokonai-

suus koostuu eri palkitsemistavoista, joilla organisaatio pyrkii palkitsemaan 

tietyn henkilön tai ryhmän (Kantor et al. 2004, 9). Palkitsemisen kokonai-

suus koostuu kaikista osa-alueista, joita henkilöstö arvostaa työsuhtees-

saan (Medcof et al. 2007, 60). Palkitsemisen kokonaisuuden voi määritellä 

monin tavoin. Kuvassa 4 on kuvattu O´Nealin (1998) määrittelemä palkit-

semisen kokonaisuuden nelikenttä, johon on kirjallisuudessa viitattu use-

aan kertaan. 
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Työ ja tapa toimia 

 

 

Kasvu ja kehittyminen 

 

Henkilöstöedut 

 

Rahallinen palkitseminen 

 

 

Kuva 4 Palkitsemisen kokonaisuuden nelikenttä (O’Neil 1998, 7 & 

Rantamäki et al. 2006, 16 & Kantor et al. 2004, 10 & Medcof 

et al. 2007, 60) 

 

Työ ja tapa toimia -ryhmän keskeisiä asioita ovat työn sisältö, tapa toimia, 

yrityskulttuuri ja esimiestyö (Medcof et al. 2007, 63). Työsuhde ja organi-

saation tapa toimia voidaan kokea palkitseviksi, jos työntekijää kohtaan 

osoitetaan luottamusta ja arvostusta (Rantamäki et al. 2006, 16–17). Tä-

hän ryhmään kuuluvat muun muassa osallistumis- ja vaikutusmahdolli-

suudet sekä palautteen antaminen. Esimies voi omillaan toimillaan kaik-

kein eniten vaikuttaa juuri tähän ryhmään. (Hakonen et al. 2005, 229) On 

erittäin tärkeää luoda sellainen yrityskulttuuri, jossa työntekijät voivat vai-

kuttaa omiin ja yhteisiin asioihin ja jossa hyvästä työstä annetaan kiitosta. 

Kehittynyt yrityskulttuuri ilmenee muun muassa luontevana palautteena, 

työyhteisön hyvänä ilmapiirinä, avoimena tiedottamisena ja yrityksen arvo-

jen mukaisesti toimimisena (Koskinen 2006, 55).  Kehittynyt yrityskulttuuri 

mahdollistaa myös sen, että yrityksen työntekijät ovat motivoituneita ja 

voivat hyvin.  

 

Kasvun ja kehittymisen ryhmä sisältää työntekijän osaamisen kehittämi-

seen, koulutukseen ja työuran rakentamiseen liittyvät asiat (Medcof et al. 

2007, 63). Työntekijä arvostaa mahdollisuutta kehittää itseään ja omaa 

osaamistaan (Rantamäki et al. 2006, 17). Yrityksen tulee pyrkiä tarjoa-

maan henkilökunnalleen mahdollisuuksia oppia uutta. On erityisen tärkeää 

edistää työntekijöiden sitoutumista yritykseen, jotta he näkisivät mielek-

kääksi kehittää yrityksen järjestelmiä ja toimintatapoja. Tämä on mahdollis-
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ta panostamalla henkilöstön ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja 

uranhallintaan. (Koskinen 2006, 79) Esimiehen ja työntekijän väliset kehi-

tyskeskustelut ovat yleisimmin käytetty väline kyseisen osa-alueen hallin-

nassa. Kehityskeskustelut ovat mainio keino viestiä työntekijälle hänen 

työnsä ja yrityksen strategian välisen yhteys (Koskinen 2006, 84). Kehitys-

keskustelujen avulla esimies voi myös viestiä työntekijöilleen, että organi-

saatio on kiinnostunut heistä ja heidän hyvinvoinnistaan ja että organisaa-

tio haluaa olla mukana kehittämässä heidän osaamistaan. Itsensä kehit-

täminen ja monelle myös uralla eteneminen on palkitsevaa ja usein sitä 

myös tavoitellaan (Hakonen et al. 2005, 258).  

 

Henkilöstöetuja ovat muun muassa terveydenhuolto, auto- ja puhelinetu, 

joustavat työajat sekä hyvät työvälineet ja työolosuhteet. Henkilöstöetujen 

tarkoituksena on viestiä työntekijöille, että heistä välitetään myös ihmisinä, 

ei vain resursseina. (Rantamäki et al. 2006, 18) Henkilöstöeduista ajatel-

laan usein, että ne kuuluvat kaikille yrityksessä työskenteleville, eivätkö 

siten ole varsinaisesti palkitsemismuoto. Edut täyttävät kuitenkin kaikki 

palkitsemisen kriteerit. (Hakonen et al. 2005, 140) Henkilöstöetuja voidaan 

käyttää myös palkitsemiskeinona esimerkiksi hyvästä työsuorituksesta. 

Toiset henkilöstöedut, kuten autoetu ja puhelinetu ovat palkanluonteisia 

etuja, ja mielletään näin osaksi palkkaa (Hakonen et al 2005, 4). Toiset 

edut, kuten joustava työaika ja etätyömahdollisuus antavat työntekijälleen 

mahdollisuuden paremmin yhteen sovittaa työ- ja perhe-elämän aikataulut, 

mikä kasvattaa osaltaan työtekijän työmotivaatiota. 

 

Rahallinen palkitseminen mielletään useimmiten samaksi asiaksi kuin pal-

kitseminen. Rahallisia palkitsemistapoja ovat esimerkiksi peruspalkka, tu-

los- ja voittopalkkio, aloitepalkkio, erikoispalkkio tai optiot. (Rantamäki et 

al. 2006, 17 & Medcof et al. 2007, 64). Peruspalkkaustavat jaetaan usein 

kolmeen ryhmään, joita ovat aikapalkat, provisio- ja palkkiopalkat sekä 

urakkapalkat. Yleisin peruspalkkaustavoista on aikapalkat, joilla tarkoite-

taan esimerkiksi toimihenkilöiden kuukausipalkkoja. (Hakonen et al. 2005, 

70). Peruspalkka muodostaa usein suurimman osan työntekijän kokonais-
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palkitsemisesta (Appelbaum et al. 1996, 33). Yrityksen näkökulmasta 

palkkatasolla on kaksi merkitystä. Ensinnäkin palkkatason avulla on mah-

dollista kontrolloida henkilöstökustannuksia. Toisaalta palkalla on myös 

usein työntekijöihin motivoiva vaikutus. (Chiu et al. 2002, 403) Palkan oi-

keudenmukaisuus on usein tärkein kriteeri motivoitumiseen (Viitala 2006, 

248). Jos palkka koetaan epäoikeudenmukaiseksi, se ei kannusta sitou-

tumaan eikä kehittymään tai kehittämään työtä. Lisäksi se voi vaikuttaa 

merkittävästikin tuottavuuteen. (Lahti et al. 2004, 11–12) Palkalla on siis 

myös ohjausvaikutus. Palkan maksuperusteiden määrittelyssä ohjataan 

palkansaajaa kehittämään työssään niitä asioita, joista palkitaan (Viitala 

2006, 248).  

 

Peruspalkkausta täydentäviä palkkaustapoja ovat tavoitteen saavuttami-

seen liittyvät palkkiot, yrityksen taloudelliseen menestykseen liittyvät tulos- 

ja voittopalkkiot sekä omistamiseen liittyvät järjestelyt, kuten osake- ja op-

tiojärjestelyt (Rantamäki et al. 2006, 92). Yhä useammissa yrityksissä on 

käytössä yrityksen taloudellisen menestyksen pohjalta maksettavat tulos-

palkkiot. Tulospalkkausta käsitellään tarkemmin luvussa 3.  

 

Palkitseminen on kehittynyt Suomessa kahden viime vuosikymmenen ai-

kana nopeasti. Yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ovat kehittäneet ja 

ottaneet käyttöönsä uusia strategisia palkitsemisjärjestelmiä, joiden tarkoi-

tuksena on entistä paremmin kannustaa työntekijöitään työskentelemään 

yrityksen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi (Hakonen et al. 2005, 

13). Useimmat tutkimukset osoittavat, että muun muassa ura- ja kehitty-

mismahdollisuudet sekä työyhteisön arvostus johtavat työtyytyväisyyteen 

ja työvoiman pysyvyyteen – ei niinkään palkka ja muut rahalliset edut 

(Kantor et al. 2004, 13). Moision et al. (2006, 29) tutkimuksen ”Miten pal-

kitseminen muuttuu Suomessa” mukaan yritysten tulisi tulevaisuudessa 

hyödyntää enemmän aineetonta palkitsemista, koska työntekijät arvosta-

vat tänä päivänä rahallista palkitsemista vähemmän kuin esimerkiksi kehi-

tysmahdollisuuksia ja joustavaa ajankäyttöä. Organisaatioiden on luotava 

toimiva palkitsemisen kokonaisuus rahallisen palkitsemisen ja muiden pal-
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kitsemisen keinojen välillä, jotta työntekijät pysyvät tyytyväisinä ja jotta 

yritys pysyy kilpailukykyisenä (Chiu et al. 2002, 403).  

 

Palkitsemisjärjestelmiä on viime vuosikymmenien aikana uusittu myös siitä 

syystä, että aikaisemmat palkkausjärjestelmät eivät ole huomioineet tar-

peeksi työtehtävän vaatimaa osaamista (Viitala 2006, 248–250). Henkilös-

tön osaaminen on tänä päivänä yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailukykyte-

kijöistä (Reich 1990, 53). Tästä syystä palkkausjärjestelmän lähtökohtana 

ovat nykyään työntekijän taidot ja osaaminen eikä pelkästään työtehtävät 

(Appelbaum 1996, 33). Työn vaativuuden ohella palkitsemisen perusteena 

käytetään lisäksi henkilön pätevyyttä ja suoriutumista, jonka tavoitteena on 

kannustaa hyvään työsuoritukseen ja osaamisen kehittämiseen (Lahti et 

al. 2004, 15). 

 

2.3 Henkilöstöjohtamisen erityispiirteet projektiorganisaatiossa 

 

Henkilöstöjohtamisen voidaan nähdä olevan eräs ydinprosesseista projek-

tiorganisaatioissa vaikuttaen tapaan, jolla yritys hankkii ja käyttää henki-

löstövoimavarojaan ja jolla yrityksen työntekijät kokevat työsuhteensa 

(Huemann et al. 2007, 315). Tehokkaalla henkilöstöjohtamisella on vaiku-

tusta projektin tulokseen, joten projektiorganisaatioissa kiinnitetään tänä 

päivänä yhä enemmän huomiota henkilöstöresurssien johtamiseen (Belout 

1998, 23). Henkilöstöjohtamisen ja projektijohtamisen tutkimuksessa on 

keskitytty tutkimaan ja selittämään lähinnä suurten ja vakaiden yritysten 

henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, kun taas pienten yritysten ja erityisesti 

projektiorganisaatioiden henkilöstöjohtamisen erityispiirteisiin on kiinnitetty 

vain marginaalisesti huomiota viimeisten vuosikymmenten ajan (Huemann 

et al. 2007, 315). Projektijohtamisen tutkimus on kuitenkin kasvattanut 

suosiotaan organisaatioteorian tutkijoiden piirissä (Söderlund 2004, 183) 

siitä syystä, että projektijohtamisesta on tullut yksi avaintoiminnoista mo-

nissa moderneissa organisaatioissa (Belout et al. 2004, 1). 
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Projektiorganisaatioilla tarkoitetaan yrityksiä, joissa työt on organisoitu pro-

jekteiksi ja joissa on usein matala organisaatiorakenne sekä vahva projek-

tijohtamisen kulttuuri (Huemann 2007, 316). Projektiorganisaatio koostuu 

usein korkean ammattitaidon omaavista työntekijöistä, jotka ovat yrityksen 

kilpailuedun perusta (Clark et al. 2005, 180). Projektijohtamisella tarkoite-

taan puolestaan yrityksessä työskentelevien asiantuntijoiden muodosta-

mista ryhmäksi rajalliseksi ajanjaksoksi tiettyä tarkoitusta varten (Clark et 

al. 2003, 179). Perinteisesti projektijohtaminen on keskittynyt lähinnä pro-

jektin tekniseen puoleen (Belout 1998, 22) eli projektijohtamisen avulla on 

pyritty saavuttamaan projektille asetetut tavoitteet kustannus-, tuotto-, ja 

aikavaatimusten mukaisesti (Söderlund 2004, 185). Viime aikoina tekni-

sestä projektijohtamisesta on siirrytty enemmän henkiseen projektijohta-

miseen (Huemann et al. 2007, 317) siitä syystä, että projektiryhmän voi-

daan nähdä olevan tiimi. Tällöin tiimijohtamisen erityispiirteet tulee huomi-

oida projektin johtamisessa teknisen projektijohtamisen lisäksi. Projektijoh-

taminen on siis yhä enenevissä määrin tiimin eli henkilöstövoimavarojen 

tehokasta johtamista annetuissa kustannus-, aika- ym. puitteissa. 

 

Tutkijat ovat tunnistaneet joitakin henkilöstöjohtamisen erityispiirteitä pro-

jektiorganisaatioissa (Huemann et al. 2004 & Söderlund et al. 2006). Näi-

den tutkimusten mukaan projektiorganisaatioiden erityispiirteillä, kuten 

projektiorganisaation strategian luonteella, projektien väliaikaisella luon-

teella, dynaamisuudella ja projektiportfolion hallinnalla on vaikutusta henki-

löstöjohtamisen toimintoihin ja käytäntöihin (Huemann et al. 2007, 316). 

Kontingenssiteorian mukaisesti henkilöstöjohtamisen toiminnot ja mene-

telmät riippuvat yrityksen strategiasta (Liao 2005, 295), joten erilaiset stra-

tegiat ja toimintatavat vaativat erilaisia henkilöstöjohtamisen toimintoja oh-

jatakseen työntekijöiden käyttäytymistä haluttuun suuntaan. Myös projek-

tien väliaikainen luonne ja projektiorganisaation dynaamisuus lisäävät 

henkilöstöjohtamisen haasteita, sillä projektien luonne ja koko muuttuvat 

jatkuvasti vaatien vaihtelevan määrän erilaisia henkilöstöresursseja. Hen-

kilöstöjohtamisen erityisenä haasteena on muun muassa turvata henkilös-
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tön hyvinvointi ja työntekijöiden eettinen kohtelu nopeasti muuttuvassa 

toimintaympäristössä. (Huemann et al. 2007, 316–317)  

 

Henkilöstöjohtamisen tehtävänä on siis mahdollistaa ja tukea projektiorga-

nisaation toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista soveltamalla kyseiseen 

organisaatioon sopivia ja räätälöityjä henkilöstöjohtamisen toimintoja, ku-

ten henkilöstön rekrytointia, valintaa, arviointia, kehittämistä ja palkitsemis-

ta eli kaikkia henkilöstöjohtamisen ydintoimintoja (Clark et al. 2005, 180). 

Joustavat projektiorganisaatiot tarvitsevat muun muassa uusia rekrytointi- 

ja koulutusjärjestelmiä tukeakseen kyseisten organisaatioiden toimintaa ja 

tavoitteiden saavuttamista (Hiltrop 1998, 70). Lisäksi henkilöstöjohtamisel-

la on merkittävä rooli muun muassa tehokkaiden tiimien luomisessa ja joh-

tamisen kehittämisessä (Clark et al. 2005, 181), joten projektijohtajien kou-

lutus nähdään monissa tutkimuksissa avaintekijänä projektin tehokkuuteen 

ja tuottavuuteen (Belout 1998, 23). Tosin joidenkin tutkimusten mukaan 

henkilöstöresursseilla ei ole merkittävää vaikutusta projektin menestymi-

seen ja tuloksellisuuteen, vaikkakin projektin menestymisen ja henkilöstö-

tekijän välillä on selvä yhteys (Pinto et al. 1988, 16–17 & Belout et al. 

2004, 7–8). Nämä tulokset ovat ristiriidassa yleisen näkemyksen kanssa, 

jonka mukaan henkilöstöjohtaminen on kriittisin osatekijä organisaation ja 

projektien menestymisen kannalta (Belout et al. 2004, 10). 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että projektiorganisaatiossa työntekijöiltä 

edellytetään erityistä osaamista ja erityisiä taitoja, jotta he pystyvät menes-

tyksekkäästi työskentelemään yhdessä projekteissa. Henkilöstöjohtamisen 

käytäntöjen ja erilaisten palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea 

projektiorganisaatiota sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa henki-

löstöresurssien avulla, mutta niiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee 

huomioida projektiorganisaation erityispiirteet, kuten projektiorganisaation 

strategian luonne, projektien väliaikainen luonne ja dynaamisuus. 
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3 TULOSPALKKAUS PALKITSEMISEN MUOTONA 
 

Tulospalkkaus on yleistynyt kaikkialla maailmassa 1980-luvulta lähtien. 

Tutkimusten mukaan 68 prosenttia 2000 suurimmasta amerikkalaisesta 

yrityksestä käytti tulospalkkausta palkitsemisen keinona jo vuonna 1993 

(Appelbaum et al. 1996, 37). Tulospalkkaus on yleistynyt myös suomalai-

sissa yrityksissä nopeasti 1990-luvun laman jälkeen (Snellman et al. 2003, 

5). Palkkaustavat ovat muuttuneet siten, että yhtä suuremmalla osalla 

työntekijöistä osa palkasta riippuu suoraan työporukan, yksikön tai koko 

yrityksen tuottavuudesta (Snellman 2003, 28). Suorituksiin, tuloksiin ja 

voittoon perustuvien palkkioiden yleistyminen palkkauksessa heijastaa 

muuttunutta, toiminnan tehokkuutta ja laatua korostavaa toimintatapaa 

(Lautala 2001, 13).  

 

Laajinta tulospalkkioiden käyttö on teollisuudessa. Vuoden 2001 palkkati-

laston mukaan tulospalkkauksen piirissä oli jo noin 67 prosenttia teollisuu-

den toimihenkilöistä (Hakonen et al. 2005, 120-121). Tulospalkkaus on 

teollisuuden lisäksi levinnyt myös yksityisen sektorin palvelualoille sekä 

kunta- ja valtiosektorille. Tulospalkkaus on laajentunut nimenomaan ryh-

mä- ja tiimityötä korostavissa työyhteisöissä, joissa työntekijöiltä edellyte-

tään korkeaa osaamistasoa ja joissa työn tekemisen tulokset ovat keskei-

sessä asemassa (Alho 1998, 1). Tulospalkkauksen perusteena on kaikis-

sa yrityksessä työn tekemiseen ja parempiin työn tuloksiin kannustaminen. 

Tulospalkkauksen merkityksen odotetaan kasvavan entisestään tulevai-

suudessa. 

3.1 Tulospalkkauksen tavoitteet 
 

Tulospalkkauksen määritelmä on peräisin 1800-luvulta. Pariisissa 1889 

pidetyssä tulospalkkauskongressissa määriteltiin, että tulospalkkaus (profit 

sharing) tarkoittaa sellaisia järjestelyjä, joissa työntekijät saavat palkan 

lisäksi tietyn osuuden yrityksen tekemästä voitosta (OECD 1995, 141). 

Tuloksiin ja voittoon sidottujen palkkioiden määrä lisää vaihtelua palkan-
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saajien ansioissa (Lautala 2001, 13). Tulospalkkausjärjestelmillä tavoitel-

tiinkin alun perin erityisesti palkkauksen joustavuutta, ja sen merkitys on 

edelleen kasvanut (Hakonen et al 2005, 120). Tulospalkkauksen käyttöä 

perustellaan erilaisissa tutkimuksissa palkkauksen joustoeränä, koska tu-

lospalkkausta ei juurikaan säädellä työehtosopimuksissa, eivätkä muun 

muassa yleiskorotukset tai taulukkopalkkojen muutokset vaikuta sen mää-

rään. Lisäksi on huomioitavaa, että tulospalkka sopeutuu automaattisesti 

suhdanteisiin. (Snellman 2003, 28)  

 

Tulospalkkioilla tarkoitetaan siis peruspalkkaustapoja, kuten kuukausipalk-

kaa tai urakkapalkkaa, täydentäviä taloudellisia lisäpalkkioita, joiden pe-

rusteena ovat tavoitteiden saavuttaminen ja/tai niiden ylittäminen (Snell-

man 2003, 21). Se soveltuu käytettäväksi kaikille yrityksen henkilöstöryh-

mille (Gustafsson 1998, 47). Tutkimusten mukaan olisikin tärkeää, että 

kaikki yrityksen työntekijät liitettäisiin tulospalkkausjärjestelmän piiriin (Ap-

pelbaum et al 1996, 36), jotta palkitsemisen oikeudenmukaisuuden kriteeri 

täyttyisi.  

 

Tulospalkkauksen käsite on määritelty suomalaisessa palkkatilastokäy-

tännössä siten, että tulospalkka on palkansaajalle maksettu suoritus, joka 

perustuu taloudellisiin tunnuslukuihin, tuottavuuden kehitykseen ja muihin 

tulosmittareihin, jotka ovat sidoksissa yrityksessä asetettuihin tavoitteisiin 

(Alho 1998, 7). Pyrkimyksenä on saada yrityksen tulokseen vaikuttava 

henkilöstö sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin (Nurmela et al. 1999, 10). 

Tulospalkkion määräytyminen perustuu yrityksissä usein lukuisiin eri mitta-

reihin, ei ainoastaan yrityksen tekemään taloudelliseen tulokseen (Snell-

man et al. 2003, 22). Tällaisia ei-tulosmittareita ovat esimerkiksi työn tuot-

tavuus, työn laatu, työntekijän osaamisen kasvaminen (eli kehitystavoittei-

den toteutuminen) ja asiakastyytyväisyys.  

 

Tulospalkkaukselle ominaisia piirteitä verrattuna muihin bonus- ja kannus-

tinjärjestelmiin ovat muun muassa seuraavat asiat: 
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• Tulospalkkausbonus maksetaan kaikille (tai melkein kaikille) yrityk-

sen työntekijöille, mutta henkilöltä vaaditaan usein tietty vähim-

mäisaika yrityksen palveluksessa ennen kuin hän pääsee osallisek-

si tulospalkkausjärjestelmään. 

• Tulospalkkion määrä on sidottu yrityksen taloudelliseen tulokseen. 

Tulospalkkaus voi perustua lisäksi myös muihin mittareihin, kuten 

tuottavuuteen yrityksen voiton lisäksi. 

• Tulospalkkauksen määräytymisen ja maksamisen säännöt on vies-

titetty etukäteen yrityksen työntekijöille.   

    (OECD 1995, 141) 

 

Organisaatioilla on useita syitä ottaa käyttöön tulospalkkausjärjestelmä. 

Tulospalkkauksen avulla pyritään tukemaan yrityksen menestymistä pa-

rantamalla tuotteiden ja palveluiden laatua, kilpailukykyä ja muita vastaa-

via tärkeitä alueita (Hakonen et al. 2005, 113). Yritykset pyrkivät parem-

paan kannattavuuteen ja taloudelliseen tulokseen panostamalla henkilös-

töön, sen toiminnan ohjaamiseen ja tehostamiseen, tuottavuuteen ja sitou-

tuneisuuteen (Lautala 2001, 13). Tulospalkkauksen avulla on muun muas-

sa mahdollista lisätä työntekijöiden kiinnostusta yrityksen liiketoiminnasta, 

tulostavoitteista ja organisaation tehokkuudesta (Chiu et al. 2002, 412). 

Työntekijöiden kiinnostus yritystä kohtaan kasvoi 66 prosentilla vastaajista 

Englannissa (1985) tehdyssä tutkimuksessa (OECD 1995, 157). Tulos-

palkkauksen avulla työntekijät myös identifioituvat lähemmin yritykseen, 

jonka palveluksessa he työskentelevät (Wadhwani et al. 1990, 1–2).  

 

Tulospalkkauksen avulla on mahdollista korostaa koko henkilöstön merki-

tystä yrityksen menestymisessä ja kannustaa kehittämään toimintaa pa-

rempaan suuntaan (Gustafsson, 1998, 47). Tulospalkkauksen avulla on 

myös mahdollista motivoida ja kannustaa työntekijää parempaan tuotta-

vuuteen (Appelbaum et al. 1996, 38). Tulospalkkaus on tärkeä pitkän täh-

täimen palkitseminen keino, koska sen tarkoituksena on saada työntekijät 

työskentelemään yrityksen hyväksi nyt ja tulevaisuudessa (Chiu et al. 

2002, 412). 
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Hyvin toimiva tulospalkkaus sekä kannustaa että kannattaa. Yritysmaail-

massa on kiinnitetty liikaa huomiota tulospalkkauksen kustannuksiin ja 

liian vähän sen vaikutuksiin (Hulkko et al. 2002, 14). Tulospalkkauksen 

vaikutuksia erilaisten tutkimusten mukaan ovat olleet muun muassa kor-

keampi tuottavuus, parempi laatu, kustannusten lasku, poissaolojen vähe-

neminen, pienempi henkilöstön vaihtuvuus sekä työasenteiden myöntei-

nen kehitys (Hakonen et al. 2005, 122). Enemmistö empiirisistä tutkimuk-

sista viittaa siihen, että tulospalkkaus parantaa yritysten tuottavuutta riip-

pumatta tutkimuksissa käytetyistä menetelmistä, malleista tai aineistoista 

(OECD 1995, 160 & Kruse 1996 & Kraft 1991 & Wadhwani et al. 1990). 

Teollisuuden työnantajien vuoden 2001 palkkatilastokatsauksen mukaan 

puolet sen jäsenyrityksistä arvioi tulospalkkauksen parantaneen yrityksen 

tuottavuutta (Hulkko et al. 2002, 37). Monet tutkijat ovat kuitenkin sitä miel-

tä, että tulospalkkauksen käyttöönotolla ei ole vaikutusta yritysten tuotta-

vuuteen siitä syystä, että yksittäisen työntekijältä vaadittava lisäpanostus 

johtaa lähes mitättömään tulojen lisäykseen (Kraft 1991, 451) eikä tulos-

palkkaus siitä syystä motivoi työntekijöitä kasvattamaan työpanoksensa 

määrää.  

 

Tuottavuuden kasvun määrä vaihtelee tutkimuksittain johtuen muun mu-

assa eroista yrityksissä, toimialoissa ja maantieteellisessä sijainnissa 

(OECD 1995, 160). Tulospalkkauksen vaikutusten arvioimiseen liittyy kui-

tenkin ongelmia, koska esimerkiksi yrityksen tuottavuuteen vaikuttaa sa-

manaikaisesti myös monet muut tekijät (Snellman 2003, 30). Ei voida siis 

yksiselitteisesti sanoa, kuinka paljon yrityksen tuottavuus kasvaa juuri tu-

lospalkkauksen ansiosta. Empiirisissä tutkimuksissa on kuitenkin havaittu 

positiivinen yhteys tulospalkkauksen ja korkeamman tuottavuuden välillä.  

 

Tulospalkkauksen tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä kasvattamaan 

työpanostaan palkitsemalla heitä työn tuloksista (OECD 1995, 156 & 

Wadhwani et al. 1990, 5). Taloustieteellinen perustelu tulospalkkauksen 

käytölle löytyy ns. päämies-agenttiteoriasta. Päämies-agenttiteorian (Jen-

sen et al. 1976) mukaan ongelma muodostuu, kun päämiehen (yrityksen 
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omistajat) ja agentin (tässä yhteydessä yrityksen henkilöstö) intressit poik-

keavat toisistaan (Hulkko et al. 2002, 35–36). Rahoitusteoriassa molempi-

en osapuolten odotetaan pyrkivän oman kokonaisedun maksimointiin 

(Hansson et al. 2002, 35). Yrityksen omistajat käyttävät tulospalkkausta 

keinona varmistaa, että henkilöstön ja omistajien intressit ovat yhteneväi-

siä (Hulkko et al. 2002, 36). Edellä mainittua agenttiongelmaa on mahdol-

lista vähentää myös muilla keinoilla, kuten esimerkiksi tehokkaan valvon-

nan avulla (Hansson et al. 2002, 36). 

 

Päämääräteorian (Locke 1968) mukaan ihmiset pyrkivät saavuttamaan 

heille asetetut päämäärät (Barlas et al. 2006, 79). Työntekijät panostavat 

työssään niihin asioihin, joita he tietävät mitattavan ja joista he tietävät tu-

levan palkituksi (Rantamäki et al. 2006, 102). Tarkoituksena on päämäärä-

teorian mukaisesti asettaa työntekijöille päämääriä eli tavoitteita, joiden 

saavuttaminen johtaa yleensä parempaan tuottavuuteen ja kannattavuu-

teen (Wiley 1997, 263). Locken (1996) tutkimusten mukaan päämäärät, 

jotka ovat riittävän selkeästi määritelty ja jotka ovat riittävän haastavia joh-

tavat parhaaseen työntekijöiden ja koko organisaation suorituskykyyn. Li-

säksi tutkimuksista selviää, että työntekijät sitoutuvat päämäärien saavut-

tamiseen parhaiten silloin, kun työntekijä kokee päämäärän olevan tärkeä 

ja kun päämäärä on saavutettavissa oleva. (Locke 1996, 118–120) Tulos-

palkkausjärjestelmän avulla on siis mahdollista asettaa työntekijöille pää-

määriä ja mittareita sekä keskittää huomio työn tuloksiin toimintojen sijasta 

(Slaby 2001, 76) 

 

Tulospalkkauksen avulla on myös mahdollista viestittää henkilöstölle yri-

tyksen strategiset tavoitteet ja sitouttaa henkilöstö niiden toteuttamiseen 

(Appelbaum et al. 1996, 31). Tulospalkkauksen avulla on mahdollista 

suunnata henkilöstön huomio tärkeisiin tavoitteisiin ja ennen kaikkea moti-

voida parempiin suoritukseen (Hulkko et al. 2002, 11). Tulospalkkaus roh-

kaisee työntekijöitä ajattelemaan ja toimimaan kuin omistajat (Chiu et al. 

2002, 412). Lisäksi henkilöstö oppii seuraamaan onnistumisen kannalta 

tärkeitä asioita ja toimimaan siten, että tavoitteet saavutetaan (Gustafsson 
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1998, 48). Tulospalkkaus on siis tapa korostaa oleellisia tavoitteita ja palki-

ta niihin johtavasta tekemisestä (Hakonen et al. 2005, 113).  

 

Tulospalkkauksen tarkoituksena on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, 

että se maksaa itse itsensä (Alho 1998, 14). Yrityksen tuottavuuden tulisi 

siis johtaa kasvaneeseen taloudelliseen tulokseen ja sillä tulisi pystyä ra-

hoittamaan henkilöstölle maksettavat tulospalkkiot (Rantanen et al. 2005, 

132). Tulospalkkauksen kokonaishyöty riippuu siitä, kuinka suuria hallinto-

kustannuksia se aiheuttaa ja kuinka suureen tehokkuuden ja tuottavuuden 

nousuun se johtaa (Snellman 2003, 29). Tulospalkkaus toimii myös keino-

na hallita kustannusjohtajuuden ja tuottavuuden välistä suhdetta. Tulos-

palkkauksen avulla palkkakustannukset kasvavat vain, mikäli yrityksen tai 

yksikön tuottavuus tai taloudellinen voitto paranee. (Appelbaum 1996, 33)   

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tulospalkkauksella voidaan pyrkiä moti-

voimaan, kannustamaan ja palkitsemaan henkilöstöä sekä saamaan hen-

kilöstö sitoutumaan yritykseen ja sen strategisiin tavoitteisiin. Tulospalkka-

uksen avulla on myös mahdollista ohjata henkilöstön toimintaa. Perimmäi-

senä tavoitteena on kuitenkin aina organisaation säilyminen ja menesty-

minen.  

 

3.2 Tulospalkkion määräytymisen perusteet 

 

Tulospalkkioiden maksaminen perustuu etukäteen asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen tai ylittämiseen (Appelbaum et al. 1996, 32). Tulospalkka-

uksessa osa työntekijän palkasta sidotaan johonkin mittariin, joka kertoo 

henkilöstön ponnistelujen onnistumisesta yhteisten tavoitteiden saavutta-

misessa (Snellman 2003, 28). Tulospalkat eivät nosta palkkatasoa pysy-

västi, vaan tulospalkkio perustuu useimmiten vuosittain asetettuihin tulos-

tavoitteisiin (Rantanen et al. 2005, 127). Tulospalkan maksamisen perus-

teena voivat olla erilaiset tunnusluvut. Ne voivat olla taloudellisia (liiketa-

loudellinen voitto), toiminnallisia (toimitusvarmuus) ja laadullisia (tuotteiden 
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ja palveluiden laatu) (Nurmela et al. 1999, 32). Yleisin peruste on lähes 

kaikissa yrityksissä yrityksen tai yrityksen tulosyksikön taloudellinen tulos. 

Vuoden 2002 tulos- ja voittopalkkiotiedustelun mukaan yrityksen liiketa-

loudellista tulosta käytettiin tulospalkkauksen perusteena 81 prosentilla 

tulospalkkauksen piiriin kuuluneista toimihenkilöistä ja 59 prosentilla työn-

tekijöistä (Snellman 2004, 22). Tutkimusten mukaan yrityksen tulokseen 

perustuvassa tulospalkkausjärjestelmässä on usein ongelmana se, ettei 

se juurikaan motivoi työntekijöitä parantamaan työpanoksensa laatua, 

koska työntekijä ei koe oman työpanoksensa vaikuttavan ratkaisevasti yri-

tyksen tulokseen (Appelbaum et al. 1996, 37). Tämä on ongelmana muun 

muassa useimmissa suurissa organisaatioissa. 

 

Tulospalkkioiden määräytyminen voidaan liittää liiketaloudellisen tuloksen 

lisäksi myös muihin yrityksen toiminnallisen tuloksen mittareihin (Ranta-

mäki et al. 2006, 99). Se on myös suositeltavaa siitä syystä, ettei työnteki-

jöiden ja esimiesten huomio kiinnity pelkästään lyhyen aikavälin taloudelli-

seen tulokseen (Ittner et al. 1997, 232) muiden yrityksen menestymisen 

kannalta tärkeiden asioiden kustannuksella. Tällaisia ei-taloudellisia mitta-

reita ovat esimerkiksi erilaisten kehityskeskusteluissa asetettujen tavoittei-

den saavuttaminen, kustannussäästöt, tuotannon läpimenoaika ja asia-

kaspalvelun onnistuminen (Snellman 2004, 22). Tulospalkkion määräyty-

misen perustana olevat mittarit ovat usein yhteydessä asiakastyytyväisyy-

teen (Appelbaum 1996, 32). Teollisuuden ja Työnantajien (TT) palkkaus-

tapatiedustelun (2002) mukaan tavallisimpia määräytymisperusteita ovat 

liiketaloudellinen tulos, kehitystavoite, tuottavuus ja asiakaspalvelun laatu 

(Hakonen et al. 2005, 127). 

 

Vuosina 1997–1999 tehdyn laajan tutkimuksen ”Miten tulospalkkaus Suo-

messa toimii?” avulla selvitettiin muun muassa minkälaiset määräytymis-

perusteet ja mittarit tutkittavilla yrityksillä oli tulospalkkausjärjestelmissään 

käytössä. Tutkimuksen mukaan yleisin ratkaisu oli tulospalkkiojärjestelmä, 

jossa oli sekä taloudellisia, toiminnallisia että laadullisia tavoitteita. Enim-

mäkseen määräytymisperusteet olivat kuitenkin laadullisia, kuten esimer-
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kiksi asiakaspalvelun ja tuotteiden laatu. Tyypillinen mittareiden lukumäärä 

oli kahdesta neljään. (Nurmela et al. 1999, 32–35) 

 

Tulospalkkioiden maksamisen perusteena oleville mittareille tulisi asettaa 

tavoitteet, jotka ovat realistisia, ymmärrettäviä, mitattavissa olevia ja innos-

tavia (Rantamäki et al. 2006, 110). Jotta tulospalkkausjärjestelmän avulla 

olisi mahdollistaa parantaa muun muassa yrityksen tuottavuutta ja kilpailu-

kykyä, tarvitaan realistisia, mutta samalla haastavia tavoitteita (Hakonen et 

al. 2005, 130). Päämääräteorian mukaisesti riittävän selkeät, mutta haas-

tavat tavoitteet johtavat parhaaseen suorituskykyyn, joten tavoitteiden 

asettamiseen kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota, koska vääränlaiset 

tavoitteet saattavat johtaa ei-haluttuun käyttäytymiseen (Locke 1996, 119–

123). On kuitenkin syytä muistaa, että tulos- ja tuottavuustavoitteita on 

mahdollista manipuloida erilaisin keinoin, joten tähän ongelmaan on syytä 

kiinnittää huomiota tulospalkkausjärjestelmää kehitettäessä (Appelbaum et 

al. 1996, 36). Lisäksi mittariston luomisessa kannattaa kiinnittää huomiota 

myös mittariston ylläpitämiseen ja sen vaatimaan työmäärään. Yleensä 

mittari kannattaa valita mittaristoon, jos sen käyttö on edullista ja helppoa. 

Mikäli mittarin arvon laskeminen on hyvin työlästä tai se vaatii suuria in-

vestointeja, mittarin valintaa on syytä miettiä uudelleen. (Lönnqvist et al. 

2003, 95) 

 

Teollisuuden ja työnantajien (TT) tulospalkkaustutkimuksen (1999) mu-

kaan tulospalkkio jaetaan useimmiten työajan ja henkilökohtaisen palkan 

mukaan. Tämä on jakoperusteena 40 prosentilla toimihenkilöistä ja 28 

prosentilla työntekijöistä. (Nurmela et al. 1999, 19) Yleensä tulospalkkio 

määräytyy kuitenkin suhteessa peruspalkkaan eli tulospalkkion määrä on 

tietty prosentti peruspalkasta (Hakonen et al. 2005, 132).  

 

Yleisesti on käytössä myös tulospalkkausjärjestelmä, jossa tulospalkkapot-

ti jaetaan tasaisesti kaikille yrityksen työntekijöille niiden täyttäessä kaikki 

työssäoloehdot (Snellman 2004, 23). TT:n tutkimuksen (1999) mukaan 

teollisuudessa tulospalkkio jaetaan kaikille yhtä suurena rahamääränä jo-
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ka neljännessä työntekijöiden ja joka viidennessä toimihenkilöiden tulos-

palkkausjärjestelmässä (Nurmela et al. 1999, 19). Tällaisissa tulospalk-

kausjärjestelmissä on ongelmana se, että ne eivät huomioi työntekijöiden 

tuottavuuden eroja. Tuottavimmat työntekijät saattavat kokea tällaiset tu-

lospalkkausjärjestelmät epäoikeudenmukaiseksi, mikäli korkeammasta 

tuottavuudesta ei palkita. Tällainen järjestelmä ei kannusta eikä motivoi 

työntekijöitä ponnistelemaan yrityksen hyväksi, mikä johtaa puolestaan 

siihen, että yrityksen tuottavuus ei kasva suunnitelmien mukaisesti.  

 

Tutkimusten mukaan tulospalkkausjärjestelmät ovat joko yksilö- tai ryhmä-

kohtaisia. Yksilökohtainen tulospalkkausjärjestelmä toimii parhaiten tilan-

teessa, jossa työntekijän työnkuva on selkeästi määritelty ja jossa työn 

tuloksia voidaan helposti arvioida (Appelbaum et al. 1996, 33). Ryhmäkoh-

tainen tulospalkkausjärjestelmä toimii puolestaan parhaiten tilanteessa, 

jossa yksittäisen työntekijän työsuoritusta on vaikea erottaa koko ryhmän 

työsuorituksesta (Irlenbusch et al. 2007, 2) tai jossa valvonta kohdistuu 

lähinnä ryhmän työsuorituksiin (Appelbaum et al. 1996, 36). Tulospalkkion 

voi jakaa esimerkiksi tasan jäsentensä kesken tai vaihtoehtoisesti ryhmä-

esimiehellä voi olla oikeus jakaa tulospalkkio oikeudenmukaisuuden peri-

aatetta noudattaen erisuuruisissa osissa ryhmän/tiimin jäsenille (Lampinen 

2006, 15). Tutkimuksen ”Miten tulospalkkaus Suomessa toimii?” mukaan 

tyypillisimpiä mittaustasoja olivat ryhmä- tai yksikkötasolle kohdistuvat mit-

tarit (Nurmela et al. 1999, 35). Teollisuuden tulospalkkioita maksetaan 

puolestaan yleisimmin yrityksen tai tulosyksikön tuloksista. Yleensä ryhmi-

en tai suurimpien kokonaisuuksien palkitseminen on tyypillistä tulospalk-

kaukselle Suomessa, koska yksilö- ja tiimitasolle viedyt tulospalkkausjär-

jestelmät vaativat enemmän vaivannäköä. (Hakonen et al. 2005, 129) 

 

Ryhmäkohtaisissa palkkiojärjestelmissä jokaisen ryhmän/tiimin jäsenen on 

pyrittävä mahdollisimman hyvään suoritukseen, sillä muuten tulospalkkio 

jää odotettua pienemmäksi tai saavuttamatta kokonaan (Lautala 2001, 

45–46).  Mikäli näin ei toimita, saattaa ryhmässä esiintyä usein nk. va-

paamatkustajaongelma (Kruse 1996, 516). Vapaamatkustajaongelmalla 
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tarkoitetaan tilannetta, jossa yksittäinen ryhmän jäsen pyrkii hyötymään 

muiden jäsenten aikaansaamasta työsuorituksesta (Irlenbusch et al. 2007, 

2). Ryhmän ollessa suhteellisen pieni on ryhmän sisäinen kontrolli usein 

riittävän kova, jolloin ryhmä huolehtii jäsentensä työpanoksista eikä va-

paamatkustajaongelmaa synny (Lampinen 2006, 15).  Snellmanin et al. 

tutkimuksen (2003) mukaan tulospalkkauksella on sitä heikompi kannus-

tava vaikutus, mitä suurempi määrä työntekijöitä jakaa tulospalkkiota kes-

kenään (Snellman 2003, 29).  

 

Irlenbusch ja Ruchala esittelevät tutkimuksessaan (2007) myös kolman-

nen tulospalkkausjärjestelmän, joka on yhdistelmä yksilö- ja ryhmäkohtai-

sesta tulospalkkausjärjestelmästä (Irlenbusch et al. 2007, 3). Työntekijän 

tulospalkkion maksamisen perusteena on tällöin ryhmälle asetettujen ta-

voitteiden saavuttaminen, mutta lisäksi myös erityisen ansioitunut henkilö-

kohtainen työsuoritus tai esimerkiksi osaamisen kasvattaminen. Tällaises-

sa tulospalkkausjärjestelmässä on useiden tutkimusten mukaan ongelma-

na se, että ryhmän tehokkuus ja tuottavuus kärsii, mikäli ryhmän jäsenet 

alkavat kilpailemaan keskenään siitä, kuka on ryhmän ansioitunein työnte-

kijä (Irlenbusch et al. 2007, 3). 

 

Useissa suurissa yrityksissä on käytössä Balanced Scorecard -mittaristo 

(BSC-mittaristo), joka toimii yrityksissä ennen kaikkea suorituskyvyn mit-

taamisen välineenä (Ulrich 1997, 306). BSC-mittaristossa yrityksen toimin-

taa tarkastellaan neljästä näkökulmasta, jotka ovat asiakkaan näkökulma, 

innovatiivisuus ja oppimisnäkökulma, sisäisten liiketoimintaprosessien nä-

kökulma ja taloudellinen näkökulma (Kaplan & Norton 1996, 25–28). BSC-

mittaristo sisältää sekä taloudellisia mittareita (pääoman tuottoaste, mark-

kinaosuus) että toiminnallisia mittareita (asiakastyytyväisyys, tuotannon 

läpimenoaika, henkilöstötyytyväisyys). Hyvässä suorituskykymittaristossa 

on tasapaino sekä taloudellisten ja ei-taloudellisten mittareiden että lyhyen 

ja pitkän aikavälin tavoitteiden välillä (Lönnqvist et al. 2003, 95). BSC -

mittaristossa määritetään jokaiselle näkökulmalle strategiset tavoitteet, 

mittarit, konkreettiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat (Kaplan & Norton 
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1996, 300–308). Työntekijöille maksettavan tulospalkkion määrä riippuu 

siitä, missä määrin eri näkökulmille asetetut tavoitteet saavutetaan.  

 

BSC-mittariston hyvänä puolena on muun muassa se, että se mittaa sekä 

taloudellisia että ei-taloudellisia tunnuslukuja. Lisäksi huomio kiinnitetään 

sekä ulkoiseen että sisäiseen suorituskykyyn. BSC-mittaristoa ei kuiten-

kaan käsitellä tässä tutkielmassa enempää siitä syystä, että se ei sellaise-

naan sovellu käytettäväksi pieniin pk-yrityksiin ja että lähinnä suuret yrityk-

set ovat onnistuneet menestyksekkäästi implementoimaan BSC-

mittariston organisaatioonsa. Syynä tähän on muun muassa se, että suu-

rilla yritykset on usein riittävästi taloudellisia ja henkisiä resursseja käytet-

täväksi BSC-mittariston kehittämiseen ja implementontiin (Dawe 2007, 

54), kun taas pienissä yrityksissä vaadittavia resursseja ei usein ole käy-

tettävissä. 

 

3.3 Toimiva tulospalkkausjärjestelmä ja sen kehittäminen  

 

Oikein rakennettu tulospalkkausjärjestelmä on keskeinen osa yrityksen 

johtamista (Gustafsson et al. 1998, 47). Tulospalkkausjärjestelmä toimii 

hyvin vain silloin, kun se kytketään vahvasti osaksi yrityksen kokonaisjoh-

tamista. Tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen, mahdollinen yhteistyö 

järjestelmän suunnittelussa henkilöstön kanssa sekä säännöllinen palaute 

tavoitteiden saavuttamisesta ovat edellytyksiä hyvälle tulospalkkausjärjes-

telmälle (Hulkko et al. 2002, 12). Tulospalkkausjärjestelmän oikeudenmu-

kaisuus on tärkeä kriteeri toimivalle tulospalkkausjärjestelmälle. Oikeu-

denmukainen tulospalkkausjärjestelmä edellyttää hyviä prosesseja sekä 

mittareita ja suorituksesta saatavaa tietoa (Moisio et al. 2006, 27). Usein 

tulospalkkausjärjestelmien ansiosta myös johtaminen kehittyy, koska ta-

voitteiden saavuttaminen edellyttää, että myös työnjakoa, tiedon kulkua ja 

palautteen antoa parannetaan (Hulkko et al. 2002, 26). Tärkeää on kuiten-

kin muistaa, että palkitsemisen kokonaisuus, joka pitää sisällään yrityksen 

tulospalkkausjärjestelmän, on tehokkaampi johtamisen väline kuin yksi-
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kään sen irrallinen osa (Lampinen 2006, 15). Yrityksen tulisi siis johtaa 

palkitsemista kokonaisuutena.  

 

Toimivan tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen on erittäin vaativa tehtä-

vä. Automaattista, yhtä oikeaa kannustinjärjestelmää, jota voisi monistaa 

oikeudenmukaisesti, ei ole olemassakaan (Lampinen 2006, 15). Tästä 

syystä yritykset eivät voi kopioida toisten yritysten kehittämiä ja soveltamia 

tulospalkkausjärjestelmiä, vaan jokaisen yrityksen on luotava omaan stra-

tegiaansa ja toimialaansa sopiva tulospalkkausjärjestelmä. Erot työmark-

kinoilla, yritysten kannattavuudessa, pääomavaltaisuudessa ja muissa 

palkkaustavoissa johtavat siihen, että yritykset tarvitsevat erilaisia kritee-

reitä työntekijöiden kannustimien ja palkkojen joustavuuden luomiseksi 

(Snellman 2003, 31).  

 

Tulospalkkausjärjestelmien toimivuutta on tutkittu suomalaisissa organi-

saatioissa ja tutkimukset osoittavat, että tulospalkkausjärjestelmät eivät 

ole onnistuneet kovin hyvin (Rantanen et al. 2005, 127). Vuosina 1997–

1999 tehdyn laajan tutkimuksen ”Miten tulospalkkaus Suomessa toimii?” 

avulla selvitettiin tulospalkkauksen toimivuutta 40 suomalaisen organisaa-

tion avulla. Tutkimuksen mukaan ainoastaan yksi neljästä tulospalkkaus-

järjestelmästä toimii henkilöstön ja johdon mielestä hyvin. Toimivan tulos-

palkkausjärjestelmän piirteitä olivat tutkimuksen mukaan muun muassa se, 

että tulospalkkaus sopii kohtalaisen hyvin organisaation tavoitteisiin, tulos-

palkkausjärjestelmän tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen pystytään vai-

kuttamaan ja että järjestelmä toimii palautteen antamisen ja kehittämisen 

välineenä. Peräti neljäsosa tutkituista järjestelmistä toimi kuitenkin huo-

nosti. Niiden koettiin heikentävän organisaation työilmapiiriä, yhteistyötä ja 

vaikuttavan kielteisesti organisaation menestykseen. (Nurmela et al. 1999; 

44–45, 60–61). Amerikkalaisen tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia 

tuloksia. Niiden mukaan yritykset ovat onnistuneet paremmin määrittele-

mään ja mittaamaan yrityksen strategisia tavoitteita kuin muuntamaan ne 

yksilötason palkkiojärjestelmien tavoitteiksi (Appelbaum et al. 1996, 37). 
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Toimiva tulospalkkausjärjestelmä muun muassa 

- tuottaa toivottuja vaikutuksia (edistää osaltaan tärkeiden ta-

voitteiden saavuttamista ja parantaa yhteistyötä) 

- sopii yhteen yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa 

- saa kaikkien osapuolten hyväksynnän (henkilöstö ja johto 

ovat siihen tyytyväisiä) 

- on kaikkien osapuolten (henkilöstö, omistaja, asiakas) yhtei-

nen etu.   (Hulkko et al. 2002, 12) 

 

Tulospalkkaus on tehokas keino motivoida ja kannustaa työntekijöitä, mi-

käli työntekijät pystyvät itse vaikuttamaan tulospalkkion määrään (Appel-

baum et al. 1996, 34). Konsulttiyhtiö Hayn tuoreimman palkkatutkimuksen 

mukaan yksittäinen palkansaaja ei nykyisin riittävästi pääse vaikuttamaan 

suoraan tulospalkkionsa määrään, vaan tulospalkkion saa, mikäli koko 

yhtiö tekee hyvää tulosta (Silander 2007, 10). Tärkeä edellytys toimivalle 

tulospalkkausjärjestelmälle on se, että työntekijä voi seurata ja vaikuttaa 

oman tulospalkkansa syntymiseen (Lampinen 2006, 15). Haasteena on 

siis valita se organisaation taso, jonka suoritusta ja tulosta mitataan (Moi-

sio et al. 2006, 27). Eroa ei tuoreimman palkkatutkimuksen mukaan ole 

myöskään sillä, onko työntekijä erityisen ansioitunut vai saavuttanut rimaa 

hipoen tavoitteeseen (Silander 2007, 10). Tavoitteena on kehittää sellai-

nen tulospalkkausjärjestelmä, jossa työntekijä voi omalla suorituksellaan 

vaikuttaa paremmin tulospalkkion muodostumiseen.  

 

Yhtenä edellytyksenä toimivalle tulospalkkausjärjestelmälle on se, että 

kaikkien tulisi tietää mitä on sovittu ja miten tulospalkka muodostuu (Lam-

pinen 2006, 16). Tulospalkkausjärjestelmästä viestiminen on yksi tär-

keimmistä edellytyksistä tulospalkkausjärjestelmän toimivuudella, ja se 

vaikuttaa muun muassa organisaation tehokkuuteen ja yrityskulttuuriin. 

Tutkimusten mukaan avoin kommunikaatio yrityksen sisällä näyttää lisää-

vän henkilöstön tyytyväisyyttä ja arvostusta kannustinjärjestelmiä kohtaan. 

(Appelbaum et al. 1996, 35) 
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Hyvin toimivan tulospalkkiojärjestelmän salaisuus on sen käyttämiseen, 

kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvissä prosesseissa (Hulkko et al. 

2002, 63). Tällä tarkoitetaan sitä, että tärkeintä ei ole se, millainen järjes-

telmä yrityksellä on tällä hetkellä käytössään, vaan se, miten se on raken-

nettu ja miten sitä sovelletaan, ylläpidetään ja kehitetään edelleen (Nurme-

la et al. 1999, 13). Yrityksen tulisi jatkuvasti arvioida ja analysoida nykyisiä 

käytäntöjään ja kehittää niitä paremmiksi, selvittää Elinkeinoelämän kes-

kusliiton palkkajärjestelmiin ja palkitsemiseen erikoistunut Niilo Hakonen 

(Lampinen 2006, 15). Toimivan tulospalkkausjärjestelmän edellytyksenä 

on siis se, että sitä parannellaan tilanteen niin vaatiessa. Tällaisia tilanteita 

ovat muun muassa yrityksen strategisten tavoitteiden muuttuminen tai 

muutokset yrityksen ulkoisessa tai sisäisessä toimintaympäristössä. Rajoi-

tuksena tulospalkkausjärjestelmien muuttamiselle muodostaa kuitenkin 

ymmärrettävyyden säilyminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että jatkuvat suuret 

muutokset saattavat vähentää järjestelmän (ja johdon) uskottavuutta ja 

siten heikentää tulospalkkausjärjestelmän toimivuutta. (Hulkko et al. 2002, 

57)  
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4 KOHDEYRITYKSEN TULOSPALKKAUSJÄRJESTELMÄN 

KEHITTÄMINEN  

 

Pro gradu -tutkielman empiirinen osio koostuu tulospalkkausjärjestelmän 

kehittämisestä rakennusautomaatioalalla toimivalle Arealtec Oy:lle. Koh-

deyritys on vuonna 1994 perustettu Vantaalla toimiva yritys, joka työllistää 

tällä hetkellä 21 rakennusautomaatioalan ammattilaista, joista viisi on yri-

tyksen osakkaita. Tarvittavat lähtötiedot kohdeyrityksen tulospalkkausjär-

jestelmän kehittämisen aloittamiseksi on hankittu haastattelemalla yrityk-

sen johtohenkilöitä. Haastattelutyypiksi valittiin avoin haastattelu ja haas-

tattelun tukena käytettiin avointa haastattelulomaketta (liite 1). Uusi tulos-

palkkausjärjestelmä on tarkoitus kehittää yhteistyössä kohdeyrityksen joh-

tohenkilöiden kanssa, joten yrityksen johtohenkilöitä on haastateltu kehit-

tämisprojektin aikana useaan kertaan, jotta heidän mielipiteensä ja erilai-

set näkökulmat tulisi mahdollisimman hyvin huomioitua tulospalkkausjär-

jestelmän kehittämisessä (liitteet 2,4,6). Lisäksi kohdeyrityksen eri henki-

löstöryhmien edustajia on haastateltu kehittämisprojektin edetessä sähkö-

postikyselyn avulla, jotta tulospalkkausjärjestelmän kehittämisessä saatai-

siin huomioitua myös yrityksen eri henkilöstöryhmien näkemykset tulos-

palkkauksesta ja tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen suunnasta (liite 

5).   

 

Tulospalkkausjärjestelmän kehittämisessä on käytetty apuna Hulkon et al. 

(2002) laatimaa opasta toimivan tulospalkkauksen kehittämiseen. Tulos-

palkkausjärjestelmän kehittäminen koostuu kyseisen mallin mukaan nel-

jästä kehittämisen vaiheesta, jotka on esitetty kuvassa 5.  

 



 43 

 

Kuva 5 Tulospalkkauksen kehittämisen neljä vaihetta (Hulkko et al. 

2002, 90) 

 

Pro gradu -tutkielmassa on tarkoitus kuvata tulospalkkausjärjestelmän ke-

hittämisen vaiheet 1–3. Kehittämisen vaiheessa 1 lähdetään liikkeelle eli 

kartoitetaan kohdeyrityksen nykyisen tulospalkkausjärjestelmän tila ja tar-

ve sen kehittämiseen. Kehittämisen vaiheessa 2 luodaan edellytykset eli 

päivitetään yrityksen palkitsemisstrategia sekä mietitään, miten uusi tulos-

palkkausjärjestelmä rahoitetaan. Lisäksi mietitään, keitä yrityksen henki-

löstöryhmiä uusi tulospalkkausjärjestelmä koskee ja mitkä ovat tulospalk-

kausjärjestelmän kehittämisen lähtökohdat. Kehittämisen vaiheessa 3 

kohdeyritykselle kehitetään uusi tulospalkkausjärjestelmä, mikä on tämän 

tutkielman päätavoitteena. Tässä kehittämisen vaiheessa yritykselle kehi-

tetään uusi mittaristo sekä mietitään tulosten mittaamista ja tulospalkkioi-

den maksamisen käytäntöjä. Lopuksi arvioidaan uuden tulospalkkausjär-

jestelmän toimivuutta ja toimivuuden edellytyksiä.  

 

Kehittämisen vaihe 4 puolestaan koostuu kehitetyn tulospalkkausjärjes-

telmän käyttöönottoprosessista. Koska tämän tutkielman päätavoitteena 

on nimenomaan kehittää kohdeyritykselle uusi tulospalkkausjärjestelmä, 

uuden tulospalkkausjärjestelmän käyttöönottoprosessia koskevat asiat 

rajataan tämän tutkielman ulkopuolelle. 

1. Lähdetään 
liikkeelle 

2. Luodaan 
edellytykset 

4. Otetaan käyt-
töön 

3. Kehitetään 
järjestelmä 
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Kohdeyrityksen tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen lähtökohdaksi on 

valittu Hulkon et al. (2002) kehittämä malli siitä syystä, että se on Suomen 

oloihin soveltuva ja toimivaksi havaittu tulospalkkausjärjestelmän kehittä-

misen malli. Toisena syynä kyseisen mallin valitsemiseen tämän tutkiel-

man lähtökohdaksi on ollut se, että mallin kehittäjät ovat tutkineet suoma-

laisten yritysten tulospalkkausjärjestelmiä ja niiden kehittämistä 1990-

luvulta lähtien. Tämän seurauksena mallin kehittämisen taustalla on pitkä-

aikaista tutkimustyötä, mikä lisää mallin toimivuuden edellytyksiä.  

 

Kyseinen malli soveltuu sekä uuden tulospalkkausjärjestelmän luomiseen 

että vanhan tulospalkkausjärjestelmän kehittämiseen siitä syystä, että kai-

kille tulospalkkausjärjestelmille on tyypillistä se, että uuden tai parannellun 

järjestelmän käyttöönoton jälkeen järjestelmää on alettava aktiivisesti seu-

rata ja parantaa (Hulkko et al. 2002, 90). Tulospalkkausjärjestelmän kehit-

täminen ei siis lopu järjestelmän käyttöönottovaiheeseen, vaan tulospalk-

kausjärjestelmän ylläpitäminen vaatii jatkuvaa parannus- ja kehitystyötä.  

 

4.1 Lähtötilanteen kartoitus 

 

Tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen ensimmäisenä vaiheena on kar-

toittaa kohdeyrityksen lähtötilanne, eli liikkeelle lähdetään organisoimalla 

kehittämisprojekti yhdessä yrityksen johdon kanssa ja selvittämällä tarve 

tulospalkkausjärjestelmän kehittämiseen tutustumalla yrityksen nykyiseen 

tulospalkkausjärjestelmään ja sen mahdollisiin ongelmakohtiin. Tämä ke-

hittämisen vaihe kannattaa aloittaa järjestelmän toimivuuden ja vaikutus-

ten arvioinnilla (Hulkko et al. 2002, 96). Sitä kautta löydetään tarve järjes-

telmän kehittämiseen. Tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen lähti liik-

keelle projektisuunnitelman laatimisesta (liite 3). Projektisuunnitelmassa 

on kuvattu, mitkä ovat kehittämisprojektin tavoitteet, aikataulu ja projekti-

henkilöt. Suunnitelma helpottaa tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen 

kokonaisuuden hahmottamisessa sekä ennen kaikkea aikataulussa pysy-

misessä. Kohdeyrityksen uusi tulospalkkausjärjestelmä on tarkoitus ottaa 
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käyttöön tilikaudella, joka alkaa 1.3.2008. Projektisuunnitelman laatimisen 

jälkeen selvitettiin haastattelun avulla (liite 1) nykyisen tulospalkkausjärjes-

telmän tila ja tarve sen kehittämiseen sekä uuden tulospalkkausjärjestel-

män tarkoitus ja tavoitteet, jotka uuden tulospalkkausjärjestelmän avulla 

halutaan saavuttaa. 

 

Tulospalkkausjärjestelmän lähtökohtana on aina yrityksen liiketoiminta-

strategia. Arealtec Oy:n missiona eli elämäntehtävänä on yritysjohdon 

mukaan tehdä parhaita rakennusautomaatiojärjestelmiä asiakkaiden tar-

peisiin kannattavasti. Yrityksen toimintatavan keskeisenä sisältönä on hoi-

taa kaikki rakennusautomaatioprojektit kokonaisvaltaisesti ammattitaidolla 

alusta loppuun pääasiassa yrityksen omalla henkilökunnalla. Yrityksen 

palveluihin kuuluvat suunnittelu, projektinhoito, asennus, käyttöönotto, 

koulutus, huolto, tekninen tuki ja etäseurantapalvelut. Yrityksen arvoja 

ovat  

• voitontahto (menestyvä liiketoiminta luo edellytykset olla alan 

paras yritys sekä jatkuvuutta, joka on asiakkaille tärkeää) 

• yhtenä joukkona toimiminen (henkilöstö on yrityksen tärkein 

voimavara, yhtenäisenä joukkueena saavutetaan tavoitteet) 

• suora puhe (suora ja rehellinen palaute kuuluu yrityksen toi-

mintatapoihin, asiakkaiden luottamus on toiminnan kulmaki-

vi) 

• olla rohkeasti aktiivinen, eli tuumasta toimeen (eritasoiset 

haasteet ovat edellytyksiä kehittymiselle, ja samalla opitaan 

jatkuvasti uutta) 

• intohimo (halu tehdä asiat entistä paremmin ja olla alan par-

haita, ylpeys omasta työstä ja ammattitaidosta). 

    (Arealtec Oy 2007)  

 

Kohdeyrityksen nykyinen tulospalkkausjärjestelmä on ollut käytössä kah-

den edellisen tilikauden ajan. Yrityksen nykyinen tulospalkkausjärjestelmä 

perustuu yrityksen liiketaloudelliseen tulokseen, eli nykyisen tulospalk-

kausjärjestelmän mittarina toimii ainoastaan yrityksen tilikauden tulos. Yri-
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tys on määritellyt tietyn euromääräisen rajan tilikauden tulokselle, jonka 

ylittävä osa jaetaan seuraavan periaatteen mukaisesti yrityksen, yrityksen 

osakkaiden ja yrityksen työntekijöiden kesken: 

 

• 1/3 jätetään yritykseen tulevaisuuden investointeja varten 

• 1/3 jaetaan yrityksessä työskenteleville yrityksen osakkaille 

tulospalkkioina 

• 1/3 jaetaan yrityksen työntekijöille tulospalkkioina. 

 

Työntekijöille määräytyvä tulospalkkiopotti jaetaan yrityksen nykyisessä 

tulospalkkausjärjestelmässä tasan työntekijöiden kesken suhteessa hei-

dän peruspalkkaansa ja työssäoloaikaansa. Nykyisen tulospalkkausjärjes-

telmän ongelmana on kohdeyrityksen johdon mukaan se, ettei se huomio 

lainkaan yksilöä ja yksilön työsuoritusta. Se ei palkitse yrityksen parhaita 

ja tuottoisimpia työntekijöitä heidän tekemästään ansiokkaasta työstä, 

vaan kaikki työntekijät saavat suhteessa yhtä suuret tulospalkkiot. Suu-

rimpana ongelmana on se, että nykyinen tulospalkkausjärjestelmä ei moti-

voi henkilöstöä ponnistelemaan yrityksen strategisten tavoitteiden saavut-

tamiseksi ja yrityksen toiminnan kehittämiseksi, eli yrityksen nykyisen tu-

lospalkkausjärjestelmän avulla ei saada riittävää ohjaavaa ja motivoivaa 

vaikutusta työntekijöihin.  

 

Uuden tulospalkkausjärjestelmän tavoitteena on yritysjohdon mukaan 

saada yrityksen henkilöstö työskentelemään paremmin yrityksen arvojen 

mukaisesti ja yrityksen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tulos-

palkkausjärjestelmän avulla pyritään tukemaan yrityksen menestymistä 

parantamalla yrityksen tuotteiden ja palvelujen laatua sekä kilpailukykyä 

suhteessa kilpailijoihin. Tulospalkkausjärjestelmän avulla on tarkoitus pyr-

kiä parempaan kannattavuuteen ja taloudelliseen tulokseen panostamalla 

henkilöstön toiminnan tehostamiseen, tuottavuuteen ja sitoutuneisuuteen. 

Tulospalkkauksen avulla pyritään ennen kaikkea korostamaan koko henki-

löstön merkitystä yrityksen menestymisessä ja kannustamaan työntekijöitä 

työskentelemään ahkerammin ja kehittämään toimintaa parempaan suun-
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taan. Palkkiona hyvin tehdystä työstä toimivat työntekijöiden saamat tu-

lospalkkiot, jotka maksetaan kehitettävässä, uudessa tulospalkkausjärjes-

telmässä useiden eri mittareiden perusteella (ei ainoastaan yrityksen liike-

taloudellisen tuloksen perusteella). 

 

4.2 Edellytysten luominen 

 

Edellytysten luomiseksi varmistutaan ensin siitä, että yrityksellä on ajan 

tasalla oleva palkitsemisstrategia (Hulkko et al. 2002, 144). Palkitsemis-

strategian tarkoituksena on ohjata yksittäisten palkitsemisen järjestelmien 

ja niiden toimivuuden kehittämistä. Palkitsemisstrategiaan kirjataan, mihin 

palkitsemisella pyritään, miten palkitsemisella halutaan tukea yrityksen 

strategiaa ja minkälaisista asioista henkilöstöä palkitaan, kuten luvussa 2 

on kerrottu. Lisäksi tässä vaiheessa kehittämisprojektia on tärkeää miettiä, 

miten tulospalkkausjärjestelmä tullaan rahoittamaan, keitä uusi tulospalk-

kausjärjestelmä tulee koskemaan ja mitkä ovat tulospalkkausjärjestelmän 

kehittämisen muut lähtökohdat. 

 

Kohdeyrityksen palkitsemisen kokonaisuus koostuu lukuisista aineettomis-

ta ja aineellisista palkitsemisen muodoista. Palkitsemisella pyritään ennen 

kaikkea tukemaan yrityksen liiketoimintastrategiaa. Yrityksen liiketoiminta 

perustuu ajatukselle, jossa asiakkaan luottamuksen voittaminen on tae 

yrityksen menestymiselle. Yritys korostaa kaikessa toiminnassaan asia-

kaslähtöisyyttä. Asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen toimintaa ja tuotteita 

kohtaan on yrityksen johtohenkilöiden mukaan menestyvän liiketoiminnan 

edellytys. Yrityksen toimintatapaan kuuluu olennaisesti pitää asiakkaille 

annetut lupaukset jokaisessa rakennusautomaatioprojektissa. Palkitsemi-

sella pyritään vahvistamaan tätä asiakaslähtöisyyttä ja varmistamaan yri-

tyksen menestyminen myös tulevaisuudessa panostamalla sataprosentti-

sesti jokaiseen asiakasprojektiin. Lisäksi yritys haluaa palkita henkilöstö-

ään yrityksen toiminnan kehittämisestä ja oman osaamisen kasvattamises-

ta siitä syystä, että osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yrityksen joh-
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don mukaan menestyvän liiketoiminnan perusta yhdessä korkean asiakas-

tyytyväisyyden kanssa.  

 

Kohdeyrityksen palkitsemisen kokonaisuus koostuu seuraavista palkitse-

misen muodoista: 

 

• Peruspalkka muodostuu työn vaativuuden ja henkilökohtaisen 

osaamisen perusteella. Yrityksellä on käytössä neliportainen 

palkkausmalli, jossa peruspalkka nousee asteittain henkilöstön 

osaamisen ja työn vaativuuden kasvaessa. Tavoitteena on pe-

ruspalkan avulla kannustaa henkilöstöä kasvattamaan osaa-

mistaan vastaamalla isommista asiakasprojekteista. 

• Muuttuva palkanosa, tulospalkkio tulee perustumaan useam-

pien eri mittareiden yhteisvaikutukseen. Tulospalkkion mää-

räytymisen perusteet ja tavoitetasot eri mittareille tullaan mää-

rittelemään tämän kehittämisprojektin aikana. Tavoitteena on 

tulospalkkion avulla palkita yrityksen työntekijöitä heidän te-

kemänsä työn laadun ja tuottavuuden perusteella ja siten 

mahdollistaa yrityksen menestyminen myös tulevaisuudessa. 

• Henkilöstöedut toimivat palkitsemisen välineenä, jolla halutaan 

huolehtia henkilöstön viihtymisestä työssään. Jokaiselle työn-

tekijälle tarjottavia henkilöstöetuja ovat muun muassa puhe-

linetu ja joustava työaika. Tavoitteena on henkilöstöetujen 

avulla viestittää henkilöstölle, että heistä välitetään myös ihmi-

sinä. 

• Koulutus- ja kehittymismahdollisuudet ovat tärkeässä asemas-

sa. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään osaamistaan mah-

dollistamalla haastavampien työtehtävien ja projektien tekemi-

nen sekä myös jatkokouluttautumisen avulla. Tavoitteena on 

kannustaa henkilöstöä kehittymään, jotta yrityksen liiketoiminta 

kehittyisi ja pysyisi kilpailukykyisenä. 
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Tulospalkkausjärjestelmä voidaan rahoittaa usealla eri tavalla. Hulkon et 

al. (2005, 153) mukaan tulospalkkausjärjestelmä voidaan rahoittaa muun 

muassa seuraavilla tavoilla: 

 

• palkitaan syntyneen tuloksen mukaan 

• palkitaan osin syntyneen tuloksen mukaan ja osin budjetoimal-

la tulospalkkiot tai 

• varataan budjetissa erillinen rahamäärä koko tulospalkkiolle.  

 

Kohdeyrityksen uusi tulospalkkausjärjestelmä on tarkoitus rahoittaa sa-

moilla periaatteilla kuin yrityksen nykyinen tulospalkkausjärjestelmä. Tar-

koituksena on siis jakaa tietyn euromääräisen rajan ylittävä osa yrityksen 

tilikauden tuloksesta siten, että 1/3 jätetään yritykseen tulevaisuuden in-

vestointeja varten ja loput 2/3 jaetaan tulospalkkioina yrityksen osakkaille 

ja työntekijöille edellä kuvatun periaatteen mukaisesti.  

 

Erona nykyiseen tulospalkkausjärjestelmään tulee olemaan se, millä pe-

rusteella yrityksen työntekijät saavat omat tulospalkkionsa. Nykyisessä 

tulospalkkausjärjestelmässä työntekijöille kuuluvat tulospalkkiot jaetaan 

tasan työntekijöiden kesken suhteessa heidän peruspalkkaansa ja työssä-

oloaikaansa. Uudessa tulospalkkausjärjestelmässä on tarkoitus huomioida 

yksilöiden väliset erot työn laadussa ja tuottavuudessa sekä osaamisen 

kehittämisessä, joten tulospalkkiot tullaan jakamaan työntekijöille useam-

man kuin yhden mittarin perusteella.  

 

Uuden tulospalkkausjärjestelmän edellytysten luomiseksi tulee lisäksi 

päättää, keitä uusi tulospalkkausjärjestelmä tulee koskemaan sekä mitä 

tekijöitä uuden tulospalkkausjärjestelmän mittaristoa kehitettäessä tulee 

ottaa huomioon. Näitä asioita on tarkoitus käsitellä seuraavaksi. 
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4.2.1 Tulospalkkausjärjestelmän kohderyhmät 

 

Tulospalkkausjärjestelmä voi koskea koko yrityksen henkilöstöä tai vaihto-

ehtoisesti tiettyjä henkilöstöryhmiä, kuten joitakin yksikköjä tai tiimejä. Tu-

lospalkkausjärjestelmä voidaan kehittää myös ainoastaan yrityksen johta-

jia tai työntekijöitä varten riippuen yrityksen tarpeista, kuten luvussa 3 on 

kerrottu. Keskeistä kohderyhmän valinnassa on, että sen tulee tukea tu-

lospalkkausjärjestelmälle asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamista 

(Hulkko et al. 2002, 162).  

 

Kohdeyrityksen uuden tulospalkkausjärjestelmän tavoitteina on saada yri-

tyksen henkilöstö työskentelemään ahkerammin sekä sitouttaa heidät yri-

tyksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityksen johto on määri-

tellyt tulospalkkauksen tavoitteet koskemaan koko yrityksen henkilöstöä. 

Tästä syystä on loogista, että yrityksen uusi tulospalkkausjärjestelmä tulee 

koskemaan kaikkia yrityksen työntekijöitä, kuten yrityksen nykyinenkin tu-

lospalkkausjärjestelmä koskee.  

 

Uutta tulospalkkausjärjestelmää kehitettäessä on otettu huomioon se tosi-

asia, ettei jokaisella yrityksen työntekijällä ole yhtä suuria vaikutusmahdol-

lisuuksia yrityksen tuloksen muodostumiseen ja yrityksen kannattavuuden 

parantamiseen. Toisten työntekijöiden työpanos edistää yrityksen tavoit-

teiden saavuttamista välillisesti, kun taas toiset ovat suoraan tekemisissä 

yrityksen tulokseen vaikuttavien, mitattavien asioiden kanssa. Suurin osa 

yrityksen henkilöstöstä työskentelee asiakasrajapinnassa joko projekti- tai 

huoltotehtävissä. Nämä henkilöt pystyvät omilla toimillaan suoraan vaikut-

tamaan muun muassa yrityksen tulokseen ja asiakastyytyväisyyteen, joten 

näiden henkilöiden työpanoksen mittaaminen on helpompaa kuin sellais-

ten henkilöiden, jotka ovat vain välillisesti tekemisissä yrityksen strategis-

ten tavoitteiden saavuttamiseksi.  
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Johdon assistentti on hyvä esimerkki työntekijästä, jonka työpanoksen ei 

voida suoraan sanoa vaikuttavan yrityksen tuloksen muodostumiseen, 

mutta jonka työpanos on tärkeä kokonaisuuden kannalta. Hänen vastuul-

laan on esimerkiksi tavaratilauksista huolehtiminen. Mikäli yrityksen varas-

tossa ei ole projektien loppuunsaattamiseksi tarvittavia osia ja laitteita, 

saattaa se johtaa projektiaikataulujen venymiseen, mikä taas puolestaan 

vaikuttaa projektin kannattavuuteen heikentävästi. Kyseinen esimerkki 

osoittaa, että johdon assistentin työpanoksen laadulla on merkitystä yrityk-

sen toiminnan tuloksellisuuteen. Tästä syystä on perusteltua, että koko 

yrityksen henkilöstö on uuden tulospalkkausjärjestelmän piirissä.  

 

Tulospalkkausjärjestelmää kehitettäessä on siis tärkeää pitää mielessä, 

että jokaisen työntekijän työpanosta tarvitaan, jotta yritys menestyy mark-

kinoilla ja saavuttaa strategiset tavoitteensa ja että jokainen voi parantaa 

työpanoksensa laatua ja/tai määrää. Tästä syystä tulospalkkausjärjestel-

mä voidaan kehittää myös sellaisen yrityksen tarpeisiin, jonka palveluk-

sessa on erilaisista tehtävistä vastaavia henkilöitä. Haastavinta on määrit-

tää erilaisissa tehtävissä oleville henkilöstöryhmille yhtenevät mittaristot, 

joiden perusteella tulospalkkiot maksetaan. Vaihtoehtoisesti voidaan mää-

ritellä jokaiselle henkilöstöryhmälle omat mittaristot, jolloin jokaisen henki-

löstöryhmän työtehtävät ja toimintatavat saadaan huomioitua järjestelmää 

kehittäessä. 

 

4.2.2 Tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen lähtökohdat 

 

Kohdeyrityksen tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen kohdistuu järjes-

telmän rakenteeseen eli perusperiaatteisiin, joilla tulospalkkioita tullaan 

yrityksen uudessa tulospalkkausjärjestelmässä jakamaan. Tulospalkkaus-

järjestelmän rakenne vastaa Hulkon et al. (2002, 160) mukaan seuraaviin 

kysymyksiin: 

• Mitä jaetaan? 

• Millä perusteella jaetaan? 
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• Kenelle jaetaan? 

 

Tulospalkkausjärjestelmää kehitettäessä on syytä pitää koko ajan mieles-

sä se, mihin tulospalkkausjärjestelmän kehittämisellä pyritään. Näin var-

mistutaan, että tulospalkkausjärjestelmää kehitetään oikeaan suuntaan ja 

että uuden tulospalkkausjärjestelmän avulla saavutetaan sille asetetut ta-

voitteet. Kohdeyrityksen uuden tulospalkkausjärjestelmän tavoitteena on 

yritysjohdon mukaan saada yrityksen henkilöstö työskentelemään parem-

min yrityksen arvojen mukaisesti ja yrityksen strategisten tavoitteiden to-

teuttamiseksi palkitsemalla heitä hyvistä työn tuloksista. Tulospalkkausjär-

jestelmän avulla yrityksen johto pyrkii ohjaamaan henkilöstön toimintaa 

haluttuun suuntaan.  

 

Uuden tulospalkkausjärjestelmän avulla pyritään lisäksi kiinnittämään hen-

kilöstön huomio yrityksen menestymisen kannalta olennaisiin asioihin ja 

tekemään yrityksen strategiset tavoitteet näkyviksi työntekijöiden jokapäi-

väiseen elämään muuttamalla nämä organisaatiotason tavoitteet jokaisen 

työntekijän henkilökohtaisiksi tavoitteiksi. Uuden tulospalkkausjärjestelmän 

avulla pyritään siis entistä parempaan kannattavuuteen ja taloudelliseen 

tulokseen kannustamalla työntekijöitä työskentelemään ahkerammin ja 

kehittämään yrityksen toimintaa ja toimintatapoja.  

 

Kohdeyrityksen tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen kriittisimpänä vai-

heena on kehittää yritykselle uusi mittaristo valitsemalla tulospalkkion 

maksamisen perusteena olevat mittarit eli tunnusluvut. Mittariston kehittä-

mistä ja yksittäisten mittareiden valintaa ohjaavat ensisijaisesti tulospalk-

kausjärjestelmälle asetetut tavoitteet, jotka tulospalkkausjärjestelmän avul-

la pyritään saavuttamaan. 

 

Mittariston kehittämisessä eli mittareiden valinnassa tulee kiinnittää huo-

miota seuraavaksi esitettyihin asioihin, kuten luvussa 3 on tarkemmin ker-

rottu. Mittareiden tulisi olla sellaisia, että ne kohdistavat työntekijöiden 

huomion olennaiseen ja vaikuttavat myönteisesti toimintaan. Tyypillisessä 
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suomalaisessa tulospalkkausjärjestelmässä on sekä laadullisia, toiminnal-

lisia että taloudellisia mittareita. Tällöin mittaristo on tasapainoinen ja mit-

taa yrityksen toiminnan kannalta kaikkia oleellisia asioita. Mittareiden lu-

kumäärä on kuitenkin syytä pitää mahdollisimman pienenä, jottei tiedon 

kerääminen ja tulospalkkausjärjestelmän ylläpito muodostu työlääksi ja 

samanaikaisesti myös kalliiksi. Tulospalkkausjärjestelmässä kannattaa 

keskittyä muutamaan asiaan, joita seurataan, koska kaikesta ei tarvitse 

palkita erikseen. Tutkimusten mukaan tyypillinen mittareiden lukumäärä on 

kahdesta neljään.  

 

Mittariston kehittämisvaiheessa otetaan kantaa myös siihen, mikä mittaus-

taso mittareille valitaan. Vaihtoehtoisia mittaustasoja ovat kohdeyrityksen 

osalta yritys, ryhmä tai henkilökohtainen työ. Mittaustasot voivat vaihdella 

eri mittareiden välillä. Mittaustason valinta koetaan yrityksissä usein vaike-

aksi, mutta mittaustasojen valintaa tulisi ohjata tulospalkkausjärjestelmälle 

asetetut tavoitteet sekä yrityksen tarpeet. Yksilökohtainen tulospalkkaus-

järjestelmä toimii parhaiten tilanteessa, jossa työntekijän työn tuloksia voi-

daan helposti arvioida, kun taas ryhmäkohtainen tulospalkkausjärjestelmä 

sopii paremmin tilanteeseen, jossa yksittäisen työntekijän työsuoritus on 

vaikea erottaa koko ryhmän työsuorituksesta. Tulospalkkausjärjestelmää 

kehittäessä on syytä pitää mielessä, että mittaustason valinnalla on vaiku-

tusta myös siihen, kuinka työlääksi ja kalliiksi tulospalkkausjärjestelmän 

ylläpito muodostuu. Yksilökohtaisten mittareiden suunnittelu ja ylläpito on 

usein huomattavasti työläämpää ja kalliimpaa kuin esimerkiksi yritystason 

mittareiden suunnittelu ja ylläpito, joten mittareiden ja niille asetettavien 

mittaustasojen valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. 

  

Usein mittariston kehittämisessä hyödynnetään jo olemassa olevaa tai 

nykyisestä tulospalkkausjärjestelmästä saatavaa tietoa. Mikäli yrityksen 

nykyisessä tulospalkkausjärjestelmässä on jokin toimiva mittari tai mikäli 

yrityksen sisäiset tietojärjestelmät tuottavat tietoa jostakin tulospalkkaus-

järjestelmän kannalta olennaisesta asiasta, kannattaa ne ottaa mukaan 

uuteen tulospalkkausjärjestelmään. Usein on kannattavampaa valita jo 
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olemassa olevia mittareita kuin kehittää täysin uusia mittareita ainoastaan 

palkitsemisen tarpeisiin. Haasteellisinta on nimittäin rakentaa mittari sellai-

seksi, että se mittaa sitä, mitä sen halutaan mittaavan. (Hulkko et al. 2002, 

165) Mikäli jo käytössä olevat mittarit on todettu toimiviksi, tulisi tällaisten 

mittareiden käyttöä siis suosia. Uusien mittareiden toimivuus selviää usein 

vasta sen jälkeen, kun uutta tulospalkkausjärjestelmää sovelletaan käy-

tännössä. Mikäli mittari ei tuotakaan oikeanlaista tietoa mitattavasta asias-

ta, joudutaan tulospalkkausjärjestelmää kehittämään edelleen kyseisen 

mittarin osalta, mikä puolestaan vaatii yritykseltä lisää aikaa ja resursseja.  

 

Mittariston kehittäminen on tutkimustulosten valossa tulospalkkausjärjes-

telmän kriittisin vaihe. Nurmelan et al. (1999) tutkimuksen mukaan ainoas-

taan yksi neljästä suomalaisten yritysten tulospalkkausjärjestelmistä toimii 

halutulla tavalla. Syynä tähän on muun muassa se, ettei mittareiden valin-

nassa ole onnistuttu, jolloin ne eivät sovi yrityksen strategisiin tavoitteisiin 

tai kyseisiin mittareihin ei yksittäinen työntekijä pysty lainkaan vaikutta-

maan (Nurmela et al. 1999, 60–61). Näin ollen mittariston kehittämiseen 

kannattaa kiinnittää suurta huomiota, jotta tulospalkkausjärjestelmän avul-

la saavutetaan sille asetetut tavoitteet.  

 

4.3 Mittariston kehittäminen 

 

Kohdeyrityksen mittariston kehittäminen aloitettiin pohtimalla, mistä työn-

tekijöitä halutaan palkita. Yrityksen henkilöstöä halutaan palkita hyvästä 

työnlaadusta eli asiakastyytyväisyydestä, ahkeruudesta, projektien aika-

tauluissa pysymisestä, tuloksellisesta toiminnasta sekä toiminnan kehittä-

misestä. Koska uuden tulospalkkausjärjestelmän avulla pyritään saamaan 

yrityksen henkilöstö työskentelemään yrityksen strategisten tavoitteiden 

mukaisesti, tulee tulospalkkausjärjestelmän mittariston valinnassa huomi-

oida nämä tavoitteet.  
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Arealtec Oy:n strategisena tavoitteena on vuodesta 2006 alkaen ollut yri-

tyksen aseman vakiinnuttaminen hyvänä ja luotettavana yhteistyökump-

panina. Tämä tavoite tarkoittaa toteutuessaan sitä, että kohdeyritys vali-

taan automaatiourakoitsijaksi hyvän yrityskuvan ja maineen johdosta, 

vaikka yritys ei olisikaan halvin urakoitsija. Valittu strategia johtaa kannat-

tavaan liiketoimintaan, joka mahdollistaa tulevat investoinnit yrityksen liike-

toimintaa tukeviin yksiköihin, kuten huolto-organisaatioon. Yritys on onnis-

tunut hyvin viestimään ja muuttamaan tämän strategisen tavoitteen osaksi 

yrityksen jokapäiväistä toimintatapaa, sillä yritys on voittanut paljon tar-

jouskilpailuja rakennusautomaatiourakoitsijoiden kesken korkeammista 

urakkahinnoista huolimatta. Tämän ovat mahdollistaneet aikaisemmat 

korkealla ammattitaidolla hoidetut ja hyvin organisoidut projektit, joissa 

asiakas on ollut tyytyväinen yrityksen toimintaan ja työn laatuun.  

 

Uuden tulospalkkausjärjestelmän kehittämisessä on huomioitu myös yri-

tyksen toimialan ja yrityksen liiketoiminnan tuomat erityispiirteet. Yrityksen 

toimialalla on usein vaikutusta mittariston ja mittaustasojen valintaan. Koh-

deyrityksen toimialana on rakennusautomaatiourakointi. Käytännössä yri-

tyksen liiketoiminta koostuu projekteista, joissa tuotetaan rakennusauto-

maatiojärjestelmiä rakennusten talotekniikan hallintaan asiakkaiden tar-

peiden mukaisesti (Kumpulainen et al. 2007, 6). Projekteissa työskentelee 

samanaikaisesti useita yrityksen työntekijöitä, eli projekteja hoidetaan tii-

mityönä. Lisäksi yrityksellä on kolmen työntekijän muodostama huolto-

organisaatio, joka on perustettu vuonna 2006 ja jota pyritään voimakkaasti 

kasvattamaan tulevaisuudessa. Huoltohenkilöiden tarkoituksena on vasta-

ta yrityksen tekemien rakennusautomaatioprojektien takuuhuolloista sekä 

lisäksi myydä lisä- ja parannustöitä yrityksen nykyisille asiakkaille.  

 

Koska kohdeyrityksen liiketoiminta on jakaantunut pääasiassa kahteen 

erilliseen toiminta-alueeseen, joiden työtehtävät ja toimintatavat eroavat 

toisistaan, päätettiin uudesta tulospalkkausjärjestelmästä rakentaa kaksi-

osainen. Projektihenkilöiden tulospalkkausjärjestelmän mittariston kehit-

tämisen lähtökohdaksi otettiin se, että yritys on projektiorganisaatio. Tu-
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lospalkkausjärjestelmää tullaan siis käyttämään ohjaavana työkaluna yri-

tyksen projektienhallinnassa ja mittarit tullaan sitomaan projektien onnis-

tumiseen. Huoltohenkilöiden työtehtävien erityispiirteet tullaan ottamaan 

huomioon siten, että huoltohenkilöille kehitetään oma tulospalkkausjärjes-

telmä. Tämä tuo järjestelmän kehittämiseen omat haasteensa, mutta toi-

saalta se tuo järjestelmään myös läpinäkyvyyttä, koska kunkin henkilöstö-

ryhmän työnkuvat otetaan erikseen huomioon uudessa tulospalkkausjär-

jestelmässä eikä niitä yritetä yhdistää yhdeksi tulospalkkausjärjestelmäksi. 

Näin pystytään kehittämään sellaiset mittaristot, jotka sopivat juuri kysei-

selle henkilöstöryhmälle asetettuihin tavoitteisiin ja toimenkuvaan ja joihin 

kukin henkilöstöryhmä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.   

 

Toimivan tulospalkkausjärjestelmän yksi tärkeimmistä edellytyksistä onkin 

muun muassa Nurmelan et al. (1999, 44–45) ja Appelbaumin (1996, 34) 

tutkimustulosten valossa se, että mittariston kehittämisessä huomioidaan 

työntekijöiden toimenkuvat ja että työntekijä pystyy omilla toimillaan vaikut-

tamaan tulospalkkion määräytymisen perusteisiin eli mittareihin. Muussa 

tapauksessa tulospalkkausjärjestelmästä tulee yrityksen strategiasta täy-

sin irrallinen palkitsemisen väline, jolla ei todennäköisesti saavuteta sille 

asetettuja tavoitteita. 

 

4.3.1 Projektihenkilöiden mittaristo 

 

Kohdeyrityksen uuden tulospalkkausjärjestelmän mittariston kehittämisen 

ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin kehittämään projektityöntekijöille 

toimiva tulospalkkausjärjestelmä, koska suurin osa yrityksen työntekijöistä 

työskentelee projektitehtävistä. Projektikohtaisessa tulospalkkausjärjes-

telmässä tulospalkkiot on mahdollista sitoa projektien onnistumiseen. Täl-

löin mittareiksi valitaan sellaisia tunnuslukuja, joilla voidaan mitata projek-

tien onnistumista.  
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Projektikohtaisen tulospalkkausjärjestelmän valintaa voidaan perustella 

muun muassa sillä, että projektien onnistumisella on välitön vaikutus yri-

tyksen tulokseen ja kannattavuuteen. Toisaalta projektien onnistuminen 

vaikuttaa myös asiakastyytyväisyyteen ja samalla myös menestymiseen 

markkinoilla kilpailijoihin nähden. Tästä syystä projektien onnistumisen 

seurantaan perustuvan mittariston avulla saavutetaan yrityksen strategiset 

tavoitteet ja parannetaan yrityksen asemaa markkinoilla suhteessa kilpaili-

joihin. Lisäksi projektikohtaisen tulospalkkausjärjestelmän valintaa voidaan 

perustella sillä, että projektivastaavina työntekijät pystyvät itse omilla toi-

millaan vaikuttamaan eniten juuri projekteihin ja niiden onnistumiseen. Li-

säksi projektien onnistumiseen sidotut mittarit ovat helposti sisäistettävissä 

ja nähtävissä, koska ne ovat osa työntekijän jokapäiväistä työtä. Tällöin 

tulospalkkauksella saadaan mahdollisimman tehokas ohjaava ja motivoiva 

vaikutus työntekijöihin nähden. 

 

Kohdeyrityksen uuden projektikohtaisen tulospalkkausjärjestelmän lähtö-

kohdaksi selvitettiin, miten tyypillinen rakennusautomaatioprojekti yrityk-

sessä etenee. Rakennusautomaatioprojektin etenemisen vaiheet on esi-

tetty alla olevassa kuvassa 6. 

 

Kuva 6 Rakennusautomaatioprojektin etenemisen vaiheet 

 

Tyypillinen rakennusautomaatioprojekti etenee kohdeyrityksessä neljän 

vaiheen kautta. Projektin ensimmäisessä vaiheessa yrityksen toimitusjoh-

taja neuvottelee uusista kaupoista, projekteista, potentiaalisten asiakkai-

den kanssa. Yrityksen johto budjetoi kaupanteon yhteydessä työtunnit, 

jotka projektin toteuttaminen valitulla kateprosentilla vaatii. Seuraavassa 

vaiheessa yrityksen johto valitsee uudelle projektille projektihenkilön tai 

Saatu kauppa 
(projekti) 

Projektihen-
kilöiden va-

linta 
 

Projektin 
toteutus 

Projektin 
jälki- 

analysointi 
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projektihenkilöt. Projektin kolmas vaihe koostuu projektin toteuttamisesta. 

Projektihenkilöt merkitsevät tuntikirjanpitoon, kuinka paljon työtunteja he 

ovat projektiin ja projektin eri osa-alueisiin käyttäneet. Projektin jälkianaly-

sointi tapahtuu yhdessä johdon ja projektihenkilöiden kanssa. Kyseisessä 

tilaisuudessa käydään läpi projektin tärkeimmät tiedot, joita ovat muun 

muassa 

 

• käytetyt työtunnit projektin osa-alueittain (budjetoidut työ-

tunnit vs. toteutuneet työtunnit) 

• asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 

• mahdollisten myytyjen lisätöiden määrä  

• tunnuslukujen (pisteiden) määritys projektille osa-

alueittain, joita käytetään vuotuisen tulospalkkion määräy-

tymisen perusteena uudessa tulospalkkausjärjestelmässä. 

 

Kohdeyrityksen uudessa projektikohtaisessa tulospalkkausjärjestelmässä 

tulospalkkioiden määräytymisen perusteena toimivat projektit ja projektin 

osa-alueille asetettavat tunnusluvut eli pisteet. Koska projektissa työsken-

telee yleensä useita projektihenkilöitä, valittiin tulospalkkausjärjestelmän 

perusteeksi ryhmäkohtainen tulospalkkausjärjestelmä. Tämä on perustel-

tua siitä syystä, että jokainen projektin osa-alue eli vaihe vaikuttaa seuraa-

van vaiheen onnistumiseen. Mikäli yritykseen olisi valittu yksilökohtainen 

tulospalkkausjärjestelmä, olisi se saattanut johtaa siihen, että yksittäiset 

työntekijät alkaisivat tulospalkkioiden tavoittelemisen takia kiinnittää huo-

miota vain omalla vastuullaan olevan osa-alueensa budjetoidussa aikatau-

lussa pysymiseen. Se saattaisi puolestaan johtaa koko projektin työnlaa-

dun heikkenemiseen. Näin ollen yrityksen strategisia tavoitteita ei toden-

näköisesti saavutettaisi.  

 

Uudella tulospalkkausjärjestelmällä pyritään vahvistamaan yrityksen toi-

mintatapaa, joka perustuu asiakkaiden huomioimiseen ja tyytyväisenä pi-

tämiseen. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii tiimityötä projektien to-

teuttamisessa ja siitä syystä uuden tulospalkkausjärjestelmän perusteeksi 
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valittiin lopulta ryhmäkohtainen tulospalkkausjärjestelmä yksilökohtaisen 

tulospalkkausjärjestelmän sijaan. Kohdeyrityksen projektihenkilöiden uu-

den tulospalkkausjärjestelmän perusperiaatteet on esitetty kuvassa 7. 

 

 

Kuva 7 Projektihenkilöiden uuden tulospalkkausjärjestelmän peruspe-

riaatteet 

 

Kuvan 7 mukaisesti kohdeyrityksen uuden projektikohtaisen tulospalk-

kausjärjestelmän lähtökohtana ovat yrityksen johdon ja yksittäisten työnte-

kijöiden väliset kehityskeskustelut, joissa asetetaan jokaiselle työntekijälle 

seuraavaa vuotta koskevat henkilökohtaiset tavoitteet ja joissa määritel-

lään työntekijän osaamisaste asteikolla 0–4 (0=ei osaa, 1=osaa avustettu-

na, 2=osaa tehdä itsenäisesti, 3= osaa opettaa, 4=osaa johtaa). Työnteki-

jöille pyritään antamaan johdon toimesta vaikeusasteeltaan sellaisia pro-

jekteja ja projektin osa-alueita, jotka tukevat kehityskeskusteluissa asetet-

tuja tavoitteita ja työntekijän osaamisastetta. Tulospalkkion määräytymistä 

varten projektin osa-alueet on arvotettu niiden vaikeusasteisiin perustuen. 

Projektien osa-alueiden eriarvoisuus tullaan huomioimaan uudessa ryh-

mä- ja projektikohtaisessa tulospalkkausjärjestelmässä siten, että projektin 

haastavimmista osa-alueista vastanneet projektihenkilöt saavat suhteessa 

suuremmat tulospalkkiot kuin muut projektihenkilöt. Ryhmäkohtaisia tulos-

palkkioita ei siis jaeta tasan projektiryhmän kesken, vaan vaativimmista 

työvaiheista kertyy enemmän pisteitä eli tulospalkkioita kuin helpoimmista 

työvaiheista.  
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Projektikohtaisen tulospalkkausjärjestelmän mittareiksi on valittu yksi ta-

loudellinen, yksi toiminnallinen ja yksi laadullinen mittari. Projektikohtaisen 

tulospalkkion määräytymisen perusteet eli mittaristo on esitetty kuvassa 8. 

 

Kuva 8 Projektihenkilöiden tulospalkkausjärjestelmän mittaristo 

 

Uudessa projektikohtaisessa tulospalkkausjärjestelmässä on kolme mitta-

ria. Ensimmäisenä mittarina on projektin budjetoidun tuloksen ja toteutu-

neen tuloksen pisteluku. Mittarin pisteluku perustuu budjetoitujen tuntien ja 

toteutuneiden työtuntien vertaamiseen. Mittarin tarkoituksena on mitata 

sitä, onko projektin aikataulu ollut budjetoidun mukainen. Mikäli projektin 

aikataulu on alittunut, tarkoittaa se sitä, että yrityksen resursseja on va-

pautunut suunniteltua aiemmin yrityksen käytettäväksi muihin projekteihin. 

Se puolestaan lisää yrityksen liiketaloudellista tulosta, koska yritys pystyy 

aloittamaan seuraavan projektin suunniteltua aiemmin ja siten hoitamaan 

suunniteltua enemmän projekteja vuoden aikana. Toisaalta mikäli projektin 

aikataulu on ylittänyt budjetoidun, tarkoittaa se sitä, että seuraavan projek-

tin aloittaminen tulee viivästymään. Tämä johtaa puolestaan heikentynee-

seen liiketaloudelliseen tulokseen, koska yritys pystyy hoitamaan suunni-

teltua vähemmän projekteja vuoden aikana. Kyseessä on siis taloudellinen 

mittari siitä syystä, että projektien aikatauluissa pysyminen on suoraan 

yhteydessä yrityksen tekemään tulokseen. Voidaan siis puhua myös tu-

losmittarista, mutta sen sijaan, että mitattaisiin yrityksen tilikauden tulosta, 

mitataan työntekijöiden työnteon tuloksellisuutta projektin aikataulussa 

pysymisen muodossa.   

TULOSPALKKION MÄÄRÄYTYMISEN PERUSTEET 
PROJEKTIHENKILÖILLE 

 
• PROJEKTIN BUDJETOITU VS. TOTEUTUNUT 

TULOS 
• ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
• SAADUT LISÄTYÖT (henkilökohtainen mittari) 
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Toiseksi mittariksi valittiin asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyyden mit-

taaminen on yksi parhaista mittareista varmistamaan sen, että projektien 

työnlaatu on halutunlainen. Mikäli mitattaisiin ainoastaan projektien aika-

taulussa pysymistä, johtaisi se luultavasti työn laadun heikkenemiseen ja 

lopulta asiakastyytyväisyyden heikkenemiseen. Tällä olisi puolestaan suo-

ra vaikutus yrityksen menestymiseen markkinoilla. Yrityksen strategisena 

tavoitteena on olla hyvä ja luotettava yhteistyökumppani, ja se edellyttää 

hyvää asiakaspalvelun tasoa. Tästä syystä päätettiin aloittaa asiakastyyty-

väisyyden mittaaminen asiakastyytyväisyyskyselyn avulla. Yrityksellä on 

valmiiksi luotuna asiakaspalautelomake, jota yritys on menneinä vuosina 

käyttänyt asiakastyytyväisyyden seuraamiseen. Palautelomakkeessa 

asiakas arvioi yrityksen toimintaa osa-alueittain asteikolla 1–5 (1=huono ja 

5=hyvä). Asiakastyytyväisyyttä ei kuitenkaan ole viime vuosina mitattu, 

koska yrityksen saama asiakaspalaute on ollut vuosien varrella todella 

hyvää eikä kyselyjen avulla ole saatu vinkkejä siitä, miten yrityksen toimin-

taa voitaisiin kehittää tai parantaa. Yrityksen liiketoiminta on kuitenkin vii-

me vuosina kasvanut voimakkaasti, mikä on johtanut muun muassa uusi-

en työntekijöiden rekrytointiin. Asiakastyytyväisyyskyselyjen aloittaminen 

on tärkeää erityisesti siitä syystä, että sen avulla voidaan varmistaa yrityk-

sen uusien työntekijöiden sisäistäneen yrityksen viestimän, oikeanlaisen 

toimintatavan, joka korostaa asiakastyytyväisyyden merkitystä yrityksen 

menestymisen kulmakivenä.  

 

Kolmanneksi mittariksi valittiin projektin aikana saadut lisätyöt. Tämän mit-

tarin avulla yritys haluaa kannustaa projektihenkilöitä myymään projektin 

aikana lisätöitä suoraan asiakkaalle. Syynä tähän kannusteeseen on se, 

että lisätöiden kateprosentti on huomattavasti suurempi kuin alkuperäisen 

rakennusautomaatiourakan/projektin. Lisätöiden ansioista yrityksen liiketa-

loudellinen tulos kasvaa merkittävästi, mikä mahdollistaa lisäinvestointien 

tekemisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Kos-

ka jokainen projektihenkilö voi omilla toimillaan vaikuttaa saatujen lisätöi-

den määrään, päätettiin tästä mittarista tehdä henkilökohtainen eikä ryh-
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mäkohtainen mittari. Näin saadaan kannustettua kaikkia projektihenkilöitä 

henkilökohtaiseen myyntityöhön.  

 

4.3.2 Huoltohenkilöiden mittaristo 

 

Kohdeyrityksen uuden tulospalkkausjärjestelmän mittariston kehittämisen 

toisessa vaiheessa keskityttiin kehittämään huolto-organisaatiossa työs-

kenteleville työntekijöille oma tulospalkkausjärjestelmä, jossa on tarkoitus 

huomioida huoltohenkilöiden toimenkuvaan liittyvät erityispiirteet. 

 

Kohdeyrityksellä on tällä hetkellä kolmen työntekijän muodostama huolto-

organisaatio, joka on perustettu vuonna 2006 ja jota pyritään voimakkaasti 

kasvattamaan tulevaisuudessa. Huolto-organisaation vetäjänä toimii yksi 

yrityksen osakkaista. Huoltohenkilöiden toimenkuvaan kuuluu hoitaa yri-

tyksen myymien projektien takuuhuollot sekä myydä laitteita, lisähuoltoja 

ja pieniä muutostöitä yrityksen nykyisille asiakkaille. Lisähuollot ja muutos-

työt ovat suuruusluokaltaan paljon pienempiä kuin yrityksen myymät pro-

jektit, ja tästä syystä niiden tekemiseen ei tarvita projektiorganisaatiota. 

Huoltohenkilöt pystyvät itsenäisesti hoitamaan myymänsä lisähuollot ja 

muutostyöt, joten he ovat itse vastuussa omista tekemisistään.  

 

Huoltohenkilöiden uudeksi tulospalkkausjärjestelmäksi valittiin yhteneväi-

syyden periaatteen mukaisesti ryhmäkohtainen tulospalkkausjärjestelmä. 

Myös huoltohenkilöt tekevät tiimityötä ja vastaavat yhdessä huoltotoimin-

nan menestymisestä. Tästä syystä huoltohenkilöitä halutaan palkita ryh-

mänä eikä yksilöinä. Tällä myös vältetään työntekijöiden välinen kilpailu, 

mikä saattaa muun muassa heikentää työilmapiiriä sekä vaikeuttaa yrityk-

sen tavoitteiden saavuttamista.  

 

Arealtec Oy:n strategisena tavoitteena on kasvattaa huolto-organisaation 

liikevaihtoa voimakkaasti lähivuosien aikana ja siitä syystä yrityksen johto 

on antanut kyseisille henkilöille vastuun toimia itsenäisesti näiden tavoit-
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teiden saavuttamiseksi. Tulospalkkion määräytymisen perusteeksi haluttiin 

tästä syystä valita mittareita, jotka kannustavat heitä kasvattamaan kyseis-

tä liiketoimintaa eli käytännössä huoltotoiminnan liikevaihtoa. Huoltohenki-

löiden tulospalkkion määräytymisen perusteet on esitetty kuvassa 9. 

 

 Kuva 9 Huoltohenkilöiden tulospalkkausjärjestelmän mittaristo 

 

Huoltohenkilöiden tulospalkkion määräytymisen perusteeksi päätettiin vali-

ta taloudellisia ja toiminnallisia mittareita. Ensimmäiseksi mittariksi valittiin 

tietty prosenttiosuus huoltohenkilön aikaansaamasta myynnistä. Huolto-

henkilö tulee siis uudessa tulospalkkausjärjestelmässä saamaan tietyn 

prosenttiosuuden aikaansaamastaan euromääräisestä myynnistä. Mittarin 

tulisi kannustaa työntekijää tehostamaan ajankäyttöään sekä käyttämään 

enemmän aikaa myyntityöhön yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Mittari 

kannustaa huoltohenkilöä aktiivisemmin ottamaan yhteyttä asiakkaaseen 

ja tarjoamaan uusia töitä, joiden myyntikate on selvästi parempi kuin yri-

tyksen myymien rakennusautomaatiojärjestelmäprojektien, jotka ovat ko-

van tarjouskilpailun kohteena. Mikäli huoltotoiminnan liikevaihtoa saataisiin 

kasvatettua, paranisivat myös yrityksen tulos ja kannattavuus, mikä puo-

lestaan mahdollistaisi lisäinvestoinnit huolto-organisaation toiminnan kehit-

tämiseen ja kasvattamiseen. 

 

Toiseksi mittariksi valittiin tietty prosenttiosuus uuden, palkatun huoltohen-

kilön aikaansaamasta myynnistä. Tällä mittarilla halutaan kannustaa huol-

tohenkilöitä kasvattamaan kyseistä liiketoimintaa, jolloin heillä tulee ole-

TULOSPALKKION MÄÄRÄYTYMISEN PERUSTEET 
HUOLTOHENKILÖILLE 

 
• TIETTY % -OSUUS MYYNNISTÄ 
• TIETTY % -OSUUS UUDEN, PALKATUN 

HUOLTOHENKILÖN MYYNNISTÄ 
• TAKUUHUOLLOT 
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maan tarve palkata uusia työntekijöitä myytyjen muutostöiden toteuttajiksi. 

Tämän mittarin tarkoituksena on tukea ensimmäisen mittarin vaikutusta. 

Huoltohenkilöillä on siis kannustin ja toisaalta myös vapaus kasvattaa 

huoltotoimintaa silläkin uhalla, etteivät he itse ehdi tekemään kaikkia 

myymiään lisätöitä. Tällöin heillä on vapaus palkata uusia osaajia yrityk-

sen palvelukseen, jolloin liiketoiminnan kasvun edellytykset paranevat en-

tisestään. Tällaisen mittarin valitsemisen mahdollistaa se, että huolto-

organisaatiota johtaa yksi yrityksen osakkaista. Hänen vastuullaan on 

varmistaa, että huoltotiimi kehittyy haluttuun suuntaan ja että huoltotiimin 

toiminta tukee yrityksen strategisia tavoitteita. 

 

Näiden mittareiden ongelmana on se, että huoltohenkilöt saattavat jättää 

hoitamatta heille kuuluvat takuuhuollot, koska heille ei makseta tulospalk-

kiota niiden hoitamisesta. Pelkona on siis se, että valitut mittarit kiinnittävät 

huoltohenkilöiden huomion ainoastaan huoltotoiminnan liikevaihdon kas-

vattamiseen. Tästä syystä kolmanneksi mittariksi valittiin takuuhuollot. 

Tämä mittarin tarkoituksena on varmistaa, että huoltohenkilöt hoitavat hei-

dän vastuullaan olevat takuuhuollot ajallaan ja asianmukaisesti. Takuu-

huoltojen laiminlyönti johtaa usein asiakasreklamaatioihin, mikä puoles-

taan saattaa heikentää asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen kokonaispal-

velun tasoon. Tämän mahdollisuuden ehkäisemiseksi päätettiin kehittää 

mittaristosta sellainen, ettei kyseistä tilannetta pääse syntymään. Takuu-

huoltomittari ei kerrytä huoltohenkilöiden tulospalkkiopottia, vaan se toimii 

seuraavan periaatteen mukaisesti: mikäli takuuhuollot ovat tekemättä, pie-

nenee huoltohenkilöiden saama tulospalkkio samassa suhteessa. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli 50 prosenttia takuuhuolloista on te-

kemättä, pienenee huoltohenkilöiden saama tulospalkkion määrä 50 pro-

sentilla. Näin pystytään varmistamaan se, että huoltohenkilöt tekevät kaik-

ki heille kuuluvat työt ajallaan eivätkä keskity ainoastaan huoltotoiminnan 

kasvattamiseen yrityksen kokonaisliiketoiminnan kustannuksella.   
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4.3.3 Muiden työntekijöiden mittaristo 

 

Kohdeyrityksen palveluksessa on myös johdon assistentti, jota ei voida 

lukea projekti- tai huoltohenkilöksi eikä siitä syystä kummankaan kehitetyn 

tulospalkkausjärjestelmän piiriin. Hänen tulospalkkion määräytymisen pe-

rusteita mietittäessä todettiin, että hänen työtehtäviensä luonteen takia ei 

ole mahdollista kehittää toimivia taloudellisia, laadullisia ja toiminnallisia 

mittareita, joihin hän voisi omalla työpanoksellaan merkittävästi vaikuttaa. 

Tästä syystä päädyttiin yhdessä yrityksen johdon kanssa ratkaisuun, jossa 

johdon assistentille maksetaan tulospalkkioita johdon harkinnan mukaan.  

 

Johdon assistentin tehtävänä on toimia kohdeyrityksen toimitusjohtajan 

assistenttina ja tästä syystä toimitusjohtajalle päätettiin antaa valta ja va-

paus päättää tapauskohtaisesti hänen tulospalkkionsa suuruudesta. Käy-

tännössä johdon assistentin tulospalkkio tulee yrityksen toimitusjohtajan 

mukaan olemaan mediaani muille yrityksen työntekijöille maksetuista tu-

lospalkkioista.  

 

4.4 Tuloksen mittaaminen 

 

Ryhmäkohtainen tulospalkkio määräytyy projektihenkilöiden osalta edellä 

mainittujen mittareiden, eli budjetoidun ja toteutuneen tuloksen pisteluvun 

sekä asiakastyytyväisyyden perusteella seuraavan periaatteen mukaisesti. 

Budjetoidun ja toteutuneen tuloksen pisteluku saadaan vertaamalla budje-

toituja työtunteja ja toteutuneita työtunteja keskenään. Näin saadaan las-

kettua koko projektin onnistumista kuvaava tunnusluku (pisteluku). Jotta 

projektin pisteluvussa saataisiin huomioitua myös projektien vaativuus- ja 

kokoerot, otetaan kyseiset muuttujat mukaan pisteluvun laskentaan ker-

toimina. Yrityksen johto on päättänyt, että projekteista saatavat pisteet 

vaihtelevat projekteittain vaativuus- ja kokoerojen perusteella ja että hei-

dän tehtävänään on määrittää, kuinka paljon pisteitä kustakin projektista 

jaetaan.  
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Tulospalkkausjärjestelmän käyttöönottovaiheen osalta päädyttiin sellai-

seen ratkaisuun, että projektin maksimipistemäärää ei kerrota projektihen-

kilöille etukäteen, vaan pisteiden kertyminen käydään projektihenkilöiden 

kanssa läpi projektin jälkianalysointivaiheessa. Tällaiseen ratkaisuun pää-

dyttiin siitä syystä, ettei uuteen tulospalkkausjärjestelmään kiinnitettäisi 

liikaa huomiota alkuvaiheessa. Lisäksi syynä oli se, että johto haluaa en-

simmäisen vuoden aikana seurata uuden tulospalkkiojärjestelmän toimi-

vuutta ja muokata sitä tarpeen niin vaatiessa ilman, että jokaisesta muu-

toksesta täytyisi järjestää tiedotustilaisuutta henkilöstölle.   

 

Projektille ja sen osa-alueille annettavaan pistelukuun vaikuttaa siis se, 

kuinka haastava sekä kuinka suuri ja merkittävä projekti on euromääräi-

sesti. Projektin osa-alueet ja tehtävät on määritelty kuvassa 10. Jokaiselle 

yrityksen työntekijälle on henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa määri-

telty työtehtävien vaikeusaste eli kuinka haastavista projekteista kukin 

henkilö pystyy vastaamaan. Tämän vaikeusasteen mukaisesti henkilöt 

ohjataan oikeantasoisiin projekteihin ja projektin osatehtäviin. Vaikeusas-

teet on määritelty asteikolla 0–4 (0=erittäin helppo, 1= helppo, 2=normaali, 

3=vaativa ja 4=erittäin vaativa). 

 

Kuva 10 Rakennusautomaatioprojektin osa-alueet ja tehtävät 

PROJEKTIN SUUNNITTELU 
 

• Toteutuskuvat (10%) 
• Ohjelmat (5%) 
• Valvomo (5%) 
 

PROJEKTIN TOTEUTUS 
 

• DDC-asennus & 
Huoneasennus (10%) 

• Käynnistys ja testaus 
(20%) 

 

PROJEKTIN TYÖNJOHTO (50%) 
• Projektijohdon kokoukset, aikataulutus, resurssien ja työvaihei-

den seuranta, lisä- ja muutostyöt 
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Tarkoituksena on siis jakaa yrityksessä työskenteleville projektihenkilöille 

projektikohtaisesti ryhmäkohtainen tulospalkkio, mutta tulospalkkiota ei 

haluta jakaa yhtä suurena kaikille yrityksen työntekijöille, koska tällöin tu-

lospalkkauksen motivoiva ja ohjaava vaikutus heikkenisi. Alkuperäisenä 

tarkoituksena oli kehittää sellainen tulospalkkausjärjestelmä, joka palkitsisi 

eniten yrityksen parhaita, osaavimpia ja tuottavimpia työntekijöitä, jotka 

pystyvät vastaamaan haastavista työtehtävistä korkean ammattitaitonsa 

vuoksi. Tästä syystä projektin työvaiheet eli osa-alueet on arvostettu edel-

lä mainitulla tavalla.  

 

Arvokkain projektin osa-alue on projektin työnjohto ja tästä syystä ryhmä-

kohtaisesta pisteluvusta eli tulospalkkiosta jaetaan kyseisestä osa-

alueesta vastanneelle projektihenkilölle 50 prosenttia. Seuraavaksi arvok-

kain projektin osa-alue on käynnistys & testaus -vaihe, ja tästä osa-

alueesta vastannut projektihenkilö saa 20 prosenttia ryhmäkohtaisesta 

pisteluvusta eli tulospalkkiosta. Toteutuskuvista ja asennustöistä vastan-

neet projektihenkilöt saavat kumpikin 10 prosenttia pisteluvusta eli tulos-

palkkiosta, ja ohjelmien ja valvomon suunnittelusta vastanneet projekti-

henkilöt saavat kumpikin 5 prosenttia pisteluvusta eli tulospalkkiosta.  

 

Näin uudessa tulospalkkausjärjestelmässä huomioidaan projektin haasta-

vimmat ja yrityksen kannalta arvokkaimmat osa-alueet sekä palkitaan ky-

seisistä vaiheista vastanneita projektihenkilöitä heidän ansioidensa mu-

kaan. Mitä haastavammista projekteista tai projektin osa-alueista työnteki-

jä pystyy vastaamaan, sitä isommat tulospalkkiot häntä odottavat, mikäli 

hän on yhdessä projektitiimin kanssa hoitanut työnsä hyvin. Tällaisen tu-

lospalkkausjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa ja motivoida työnteki-

jöitä kasvattamaan osaamistaan, koska sekä hänen peruspalkkansa että 

hänen tulospalkkionsa kasvavat osaamisen kasvaessa. Tämä edesauttaa 

osaltaan myös yrityksen toiminnan kehittymistä, koska osaaminen yrityk-

sessä kasvaa. 
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Asiakastyytyväisyyttä on puolestaan tarkoitus mitata projektin toteuttami-

sen jälkeen lähetettävän asiakaspalautteen avulla, jossa asiakas arvioi 

yrityksen toimintaa osa-alueittain asteikolla 1–5 (1=huono ja 5=hyvä). Näi-

den osa-alueiden saamien arvosanojen pohjalta lasketaan keskiarvo, joka 

kuvaa kyseisen projektin asiakastyytyväisyyden tasoa. Koska yritys koros-

taa kaikessa toiminnassaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakastyytyväisyyden 

merkitystä sekä haluaa olla hyvä ja luotettava yhteistyökumppani, valittiin 

asiakastyytyväisyyttä kuvaavan mittarin tavoitetasoksi 4. Mikäli projekti 

saa asiakaspalautteessa arvosanaksi 4 (melko hyvä) tai 5 (hyvä), ovat 

projektihenkilöt onnistuneet täyttämään asiakkaiden odotukset ja tarpeet 

tavoitteiden mukaisesti. Tällöin projektihenkilöt ovat onnistuneet toimi-

maan yrityksen toimintatavan mukaisesti ja saavat jaettavaksi koko tulos-

mittarin mukaisen pisteluvun eli tulospalkkion. Mikäli asiakaspalautteen 

keskiarvoksi saadaan 3 (keskitaso), pienenee ryhmäkohtainen pisteluku 

eli tulospalkkio 50 prosenttia, ja mikäli asiakaspalautteen keskiarvo on 2 

(tyydyttävä) tai sitä alhaisempi, eivät projektihenkilöt saa pisteitä eli tulos-

palkkiota kyseisestä projektista lainkaan.  

 

Projektin aikana saatujen lisätöiden on tarkoitus olla henkilökohtainen mit-

tari. Tämä tarkoittaa sitä, että projektihenkilö, joka on onnistunut hankki-

maan yritykselle lisätöitä, saa henkilökohtaisia lisäpisteitä ryhmäkohtaisen 

pisteluvun lisäksi johdon harkinnan mukaisesti. Näin projektihenkilö pystyy 

kasvattamaan ryhmäkohtaisesta pisteluvusta eli tulospalkkiosta saamaan-

sa osuutta hankkimalla yritykselle lisätöitä. Kyseiselle mittarille ei aseteta 

etukäteen tavoitetasoa, vaan jokainen projektin aikana saatu lisätyö kerryt-

tää kyseisen työntekijän tulospalkkion perusteena olevia pisteitä. 

 

Tällaisen tulospalkkausjärjestelmän hyvänä puolena on se, että se pakot-

taa työntekijät huomioimaan samanaikaisesti sekä työn tuloksellisuuden 

että työn laadun. Yrityksen toiminnan menestymisen kannalta on erittäin 

tärkeää, että yrityksen palvelu on korkealaatuista ja että tässä palvelun 

tasossa onnistutaan jokaisessa projektissa. Vain siten yritys menestyy 

myös tulevaisuudessa. 
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Huoltohenkilöiden mittariston osalta voidaan todeta, että yrityksen johto ei 

halua tässä vaiheessa tulospalkkausjärjestelmän kehittämisprosessia 

määritellä huoltohenkilöiden tulospalkkion määräytymisen perusteena ole-

ville mittareille tavoitetasoja. Yritys tulee palkitsemaan yrityksen huolto-

henkilöitä ryhmäkohtaisesti kaikesta aikaansaamastaan myynnistä ja uu-

den, palkatun huoltohenkilön myynnistä tietyn prosenttiosuuden verran. 

Yrityksen johto ei myöskään halua tässä vaiheessa määritellä huoltohenki-

löiden myynnistä saamalle prosenttiosuudelle arvoa siitä syystä, että tu-

lospalkkioiden kokonaispotin suuruus on riippuvainen yrityksen tilikauden 

tuloksen suuruudesta. Näin ollen ei siis voida määritellä, että yrityksen 

huoltohenkilöt saisivat esimerkiksi 0,8 prosenttia kaikesta aikaansaamas-

taan myynnistä, koska yritys ei voi etukäteen sitoutua tiettyyn, kiinteään 

prosenttiosuuteen. Syynä tähän on se, että tulospalkkioita ei rahoiteta 

budjetoimalla tulospalkkiot etukäteen, vaan yrityksen henkilöstön saamien 

tulospalkkioiden suuruus riippuu yrityksen tekemästä liiketaloudellisesta 

tuloksesta. Huoltohenkilöiden tulospalkkioiden suuruus on siis riippuvainen 

yrityksen koko liiketoiminnan tuloksen suuruudesta, ei ainoastaan heidän 

omasta liikevaihdostaan.  

 

4.5 Tulospalkkioiden maksaminen 

 
Kohdeyrityksen tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen viimeisenä vai-

heena on miettiä tulospalkkioiden maksamista käytännön tasolla. Tässä 

vaiheessa päätetään muun muassa, kuinka usein tulospalkkiot maksetaan 

sekä liittyykö tulospalkkion maksamiseen joitakin kynnys- tai laukeamiseh-

toja. 

 

Kohdeyrityksen nykyisessä tulospalkkausjärjestelmässä tulospalkkiot 

maksetaan kerran vuodessa suhteessa työntekijöiden peruspalkkaan ja 

työssäoloaikaan. Uutta tulospalkkausjärjestelmää kehitettäessä pohdittiin 

mahdollisuutta maksaa tulospalkkiot useammin kuin kerran vuodessa, ku-

ten esimerkiksi neljännesvuosittain. Mikäli tulospalkkiot maksetaan vain 

kerran vuodessa, johtaa se helposti siihen, että tulospalkkioiden ohjaava 
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ja motivoiva vaikutus heikkenee tilikauden aikana, koska tulospalkkioiden 

olemassaolo saattaa helposti unohtua. Tästä syystä päädyttiin alun perin 

kehittämään uudesta tulospalkkausjärjestelmästä sellainen, jossa tulos-

palkkiot maksetaan useammin kuin kerran vuodessa. Näin edesautettai-

siin yrityksen strategisten tavoitteiden toteuttamista, koska tulospalkkion 

määräytymisen perusteena olevia mittareita seurattaisiin jatkuvasti ja hy-

vistä työsuorituksista palkittaisiin silloin, kun työsuoritus on tapahtunut.  

 

Neljännesvuosittaisen tulospalkkausjärjestelmän valinnan ongelmakoh-

daksi muodostui kuitenkin se, että yritys jakaa tulospalkkioita yrityksen 

tilikauden tuloksen perusteella. Mikäli haluttaisiin valita neljännesvuosittai-

nen tulospalkkausjärjestelmä, pitäisi yrityksen johdolla olla saatavilla väli-

aikatietoa yrityksen tuloksen muodostumisesta kvartaaleittain. Yrityksessä 

ei tehdä välitilinpäätöksiä eikä niille ole muuta tarvetta, joten siitä syystä 

neljännesvuosittaisesta tulospalkkausjärjestelmästä päätettiin luopua.  

 

Tulospalkkiot on tarkoitus jakaa uudessa tulospalkkausjärjestelmässä 

vuosittain yrityksen tilikauden perusteella edellä mainituista syistä johtuen. 

Jotta uuden tulospalkkausjärjestelmän kannustavaa, ohjaavaa ja moti-

voivaa vaikutusta ei kadotettaisi tilikauden aikana, seurataan työntekijöi-

den (sekä projekti- että huoltohenkilöiden) tavoitteiden saavuttamista ja 

työn onnistumista useammin kuin kerran vuodessa, jotta työntekijät saavat 

ajantasaista palautetta tekemästään työstä.  

 

Projektihenkilöiden osalta tulospalkkion perusteena olevien mittareiden 

tavoitetasoja ja projektissa onnistumista seurataan jokaisen projektin osal-

ta jälkianalysointipalaverissa, jossa työntekijät saavat palautetta työstään 

ja jossa käydään läpi projektin kerryttämä pistemäärä ja jossa ryhmäkoh-

tainen pistemäärä jaetaan projektin osa-alueista vastaavien projektihenki-

löiden kesken edellä mainitun periaatteen mukaisesti. Tilikauden päätty-

misen jälkeen työntekijöiden saamat projektikohtaiset pisteluvut lasketaan 

yhteen ja työntekijälle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja onnistumis-
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ta arvioidaan henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa, joissa myös viesti-

tään työntekijöille heidän henkilökohtaisten tulospalkkioidensa euromäärä.   

 

Huoltohenkilöiden osalta myynnin kasvattamista seurataan huolto-

organisaation tiiminvetäjän toimesta, joka antaa säännöllisesti palautetta 

huoltohenkilöiden työssä onnistumisesta. Tilikauden päättymisen jälkeen 

työntekijälle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja onnistumista arvioi-

daan henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa, joissa myös viestitään 

työntekijöille heidän henkilökohtaisten tulospalkkioidensa euromäärä.   

 

Kohdeyrityksen uudessa tulospalkkausjärjestelmässä on tarkoitus jakaa 

tulospalkkiot suhteessa työntekijöiden peruspalkkaan. Tämä on perustel-

tua siitä syystä, että yrityksen työntekijöiden peruspalkka muodostuu kou-

lutus- ja osaamistaustan sekä työn vaativuuden perusteella. Näin ollen 

yrityksen tärkeimmillä ja osaavimmilla työntekijöillä on suurempi perus-

palkka kuin muilla työntekijöillä siitä syystä, että he pystyvät vastaamaan 

vaativimmista projekteista sekä toimimaan työnjohtajina. Tällöin he ansait-

sevat myös suuremmat tulospalkkiot, koska heidän työpanoksellaan on 

suurempi merkitys yrityksen liiketaloudellisen tulokseen muodostumiseen 

ja asiakastyytyväisyyteen. Mikäli peruspalkkausta ei olisi yrityksessä ra-

kennettu oikeudenmukaisesti ja mikäli se ei perustuisi työntekijän osaa-

mistaustaan, kannattaisi tulospalkkausjärjestelmä pitää Hulkon et al. 

(2002, 173) mukaan erillään peruspalkkauksesta, jotteivät tulospalkkiot 

toista olemassa olevia palkkausta koskevia virheitä ja epäoikeudenmukai-

suuksia. 

 

Uudessa tulospalkkausjärjestelmässä on ainoastaan yksi tulospalkkion 

maksamisen reunaehto ja se liittyy yrityksen liiketaloudelliseen tulokseen. 

Kohdeyrityksen tilikauden tuloksen pitää olla tietynsuuruinen, jonka ylittävä 

osa tilikauden tuloksesta jaetaan edellä mainittujen periaatteiden mukai-

sesti tulospalkkioina yrityksen osakkaille ja yrityksen työntekijöille. Tulos-

palkkioita ei makseta siis lainkaan, mikäli yrityksen tilikauden tulos jää alle 

yrityksen johdon etukäteen asettaman raja-arvon.  
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4.6 Uuden tulospalkkausjärjestelmän toimivuuden arviointi 

 
Kohdeyrityksen uuden tulospalkkausjärjestelmän toimivuuden arviointi 

aloitetaan pohtimalla, onko tulospalkkausjärjestelmän kehittämisessä kiin-

nitetty riittävästi huomiota sille asetettuihin tavoitteisiin eli onko uuden tu-

lospalkkausjärjestelmän avulla mahdollista saavuttaa sille asetetut tavoit-

teet. Kohdeyrityksen uuden tulospalkkausjärjestelmän tavoitteina oli saada 

yrityksen henkilöstö työskentelemään paremmin yrityksen arvojen mukai-

sesti ja yrityksen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Uuden tulos-

palkkausjärjestelmän avulla on tarkoitus pyrkiä parempaan kannattavuu-

teen ja taloudelliseen tulokseen panostamalla henkilöstön toiminnan te-

hostamiseen, tuottavuuteen ja sitoutuneisuuteen. Lisäksi tulospalkkauksen 

avulla pyritään ennen kaikkea korostamaan koko henkilöstön merkitystä 

yrityksen menestymisessä ja kannustamaan työntekijöitä työskentelemään 

ahkerammin ja kehittämään toimintaa parempaan suuntaan.  

 

Kohdeyrityksen uuden tulospalkkausjärjestelmän hyvänä puolena on se, 

että yrityksen eri henkilöstöryhmille on kehitetty omat mittaristot. Tällöin 

jokaisen henkilöstöryhmän toimenkuvat ja toimintatavat sekä eri henkilös-

töryhmille asetetut strategiset tavoitteet on saatu huomioitua tulospalk-

kausjärjestelmää kehitettäessä. Mittariston valintaa on siis ohjannut kaiken 

aikaa yrityksen strategiset tavoitteet, jolloin uuden tulospalkkausjärjestel-

män tulisi johtaa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.  

 

Kehitettyjen mittaristojen toisena hyvänä puolena on se, että uudessa tu-

lospalkkausjärjestelmässä jokainen yrityksen työntekijä voi omilla toimil-

laan vaikuttaa useimpiin tulospalkkion perusteena oleviin mittareihin ja 

siten hänen henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen sekä henkilökoh-

taisen tulospalkkion suuruuteen. Mittaristot on valittu siten, että ne tukevat 

yrityksen strategisia tavoitteita ja että ne ovat osa yrityksen työntekijöiden 

jokapäiväistä työskentelyä. Mittaristosta on pyritty luomaan sellainen, joka 

jokaisen yrityksen työntekijän olisi helppo sisäistää ja johon olisi mahdolli-

simman helppo sitoutua. Tällaisen tulospalkkausjärjestelmän avulla voi-
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daan ohjata työntekijöiden toimia sekä kiinnittää heidän huomionsa yrityk-

sen menestymisen kannalta olennaisiin asioihin. Näin ollen uusi tulospalk-

kausjärjestelmä toimii välineenä, jolla on mahdollista nostaa henkilöstön 

tuottavuustasoa ja tehostaa työntekijöiden toimintaa. 

 

Ryhmäkohtaisen tulospalkkausjärjestelmän hyvänä puolena on se, että se 

kannustaa yrityksen työntekijöitä työskentelemään ryhmänä tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Se myös lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä nostat-

taa yhteishenkeä, mikä on yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista. Yksilökoh-

taista tulospalkkausjärjestelmää pohdittiin uutta tulospalkkausjärjestelmää 

kehittäessä siitä syystä, että yritys haluaa tulospalkkauksen avulla moti-

voida ja palkita parhaita ja tuottoisimpia työntekijöitään. Yksilökohtaisen 

tulospalkkausjärjestelmän heikkoutena on kuitenkin se, että se saattaa 

johtaa työn laadun ja työilmapiirin heikkenemiseen, työntekijöiden välisen 

kilpailun lisääntymiseen sekä lopulta siihen, että yrityksen strategiset ta-

voitteet jäävät saavuttamatta. Tästä syystä päädyttiin ryhmäkohtaiseen 

tulospalkkausjärjestelmään, jossa ryhmän yhteistä työpanoksen onnistu-

mista arvioidaan ja josta palkitaan. Projektihenkilöiden osalta ryhmäkoh-

taisessa tulospalkkausjärjestelmässä on kuitenkin onnistuttu huomioimaan 

projektin osa-alueiden vaikeusasteet siten, että arvokkaimmista ja vai-

keimmista työvaiheista vastannut projektihenkilö saa suurimman osan 

ryhmäkohtaisesta tulospalkkiosta. Näin pystytään palkitsemaan koroste-

tusti yrityksen parhaita työntekijöitä.  

 

Haasteena kohdeyrityksen uudelle tulospalkkausjärjestelmälle on saada 

kaikki yrityksen työntekijät sitoutettua uuteen tulospalkkausjärjestelmään. 

Työntekijöiden haastatteluiden perusteella on havaittavissa, että osa yri-

tyksen työntekijöistä kokee tulospalkkausjärjestelmien johtavan työnteki-

jöiden keskinäisen kilpailun lisääntymiseen sekä yhteishengen katoami-

seen, kuten erään haastateltavan vastauksesta selviää: 

 

”Mielestäni näin pienessä porukassa henkilö/projektikohtainen tulospalkkio 

aiheuttaa ainoastaan eripuraa ja "me hengen" katoamisen. Yrityksen tu-



 74 

loksesta maksettava tulospalkkio on mielestäni ainoa oikea tasapuolinen 

ratkaisu.”     

 

Lisäksi useilla yrityksen työntekijöillä on yritysjohdon mukaan erittäin huo-

noja kokemuksia tulospalkkausjärjestelmistä. Heidän aikaisempien koke-

mustensa perusteella tulospalkkausjärjestelmät ovat usein huonosti ra-

kennettuja, jolloin ne johtavat vääränlaiseen lopputulokseen ja usein myös 

työilmapiirin heikkenemiseen. Näistä syistä johtuen osa yrityksen työnteki-

jöistä haluaisi säilyttää yrityksen nykyisen tulospalkkausjärjestelmän, jossa 

jokainen saa yhtä suuren tulospalkkion suhteessa peruspalkkaansa ja 

työssäoloaikaansa. Toisaalta haastatteluiden perusteella on myös havait-

tavissa, että suurin osa yrityksen avaintyöntekijöistä on uuden tulospalk-

kausjärjestelmän kehittämisen kannalla siitä syystä, että tulospalkkausjär-

jestelmän tulisi huomioida paremmin erot työntekijöiden tuottavuudessa ja 

osaamistasossa, kuten erään haastateltavan vastauksista selviää:  

 

”Tulospalkkausjärjestelmässä pitäisi ottaa enemmän yksilö huomioon. Mi-

käli tilikausi on voitollinen, niin tulospalkkausmielessä tästä pitäisi kaikkien 

saada pienen osan ja yksilötason palkitsemisella hieman enemmän. Tämä 

ylimääräinen osa tulisi jakaa (/ilmoittaa) esimieskeskustelun yhteydessä 

perusteluineen. ” 

 

Lisäksi tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen kannalla oltiin siitä syystä, 

että tulospalkkausjärjestelmän avulla on mahdollista lisätä työntekijöiden 

motivaatiota sekä kiinnostusta yrityksen liiketoimintaa kohtaan, kuten 

erään haastateltavan vastauksista selviää: 

 

”Kannattaa kehittää, kiinnittää työntekijöiden huomioita toiminnan kehittä-

miseen ja kiinnostusta yhtiön tulokseen. Lisää myös yleistä motivaatiota.” 

 

Ratkaiseviksi tekijöiksi koko henkilöstön sitouttamisessa uuteen tulospalk-

kausjärjestelmään tulee muodostumaan avoin, rehellinen ja molemman-

suuntainen viestintä, jossa myös työntekijöillä on mahdollisuus sanoa mie-
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lipiteensä tulospalkkausjärjestelmän toimivuudesta ja sen edelleen kehit-

tämisestä, sekä kohdeyrityksessä vallitseva avoimuuteen ja hyvään ryh-

mähenkeen perustuva yrityskulttuuri siitä syystä, että tutkimusten mukaan 

avoin viestintä lisää henkilöstön tyytyväisyyttä ja arvostusta erilaisia palkit-

semisjärjestelmiä kohtaan.  

 

Kohdeyrityksen uuden tulospalkkausjärjestelmän yhtenä mahdollisena 

heikkoutena on se, ettei sitä ole rakennettu yhteistyössä työntekijöiden 

kanssa. Johdon kehittämien tulospalkkausjärjestelmien ongelmana on 

usein se, ettei mittariston kehittäjä osallistu jokapäiväiseen työskentelyyn 

eikä siten tunne työntekijöiden työnkuvia ja toimintatapoja. Tällöin mitta-

reiden valinta saattaa epäonnistua eikä tulospalkkausjärjestelmään sitou-

duta eikä sen avulla saavuteta sille asetettuja tavoitteita. Kohdeyrityksen 

johto on päätynyt tällaiseen ratkaisuun siitä syystä, että yrityksen osakkaat 

työskentelevät yrityksessä muiden työntekijöiden lailla, jolloin heillä on riit-

tävät tiedot yrityksen kaikkien työntekijöiden toimenkuvista ja toimintata-

voista. Lisäksi eri henkilöstöryhmien edustajien mielipiteitä on tiedusteltu 

sähköpostikyselyn avulla (liite 5) tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen 

aikana, joten yrityksen työntekijät ovat päässeet jossakin määrin vaikutta-

maan uuden tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen suuntaan. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kohdeyrityksen uusi tulospalkkausjär-

jestelmä on kehitetty siten, että sen avulla on mahdollista saavuttaa yrityk-

sen strategiset tavoitteet. Uuden tulospalkkausjärjestelmän hyviä puolia 

ovat eri henkilöstöryhmille tehdyt räätälöidyt mittaristot sekä ryhmäkohtai-

set tulospalkkiot, joissa on kuitenkin huomioitu projektihenkilöiden osalta 

projektin osa-alueiden vaikeusasteet siten, että arvokkaimmista työvai-

heista vastannut projektihenkilö saa suurimman ryhmäkohtaisen tulos-

palkkion. Näin uuden tulospalkkausjärjestelmän avulla saadaan motivoitua 

ja palkittua korostetusti yrityksen arvokkaimpia ja osaavimpia työntekijöitä 

ja samalla sitoutettua heidät yrityksen palvelukseen. Kohdeyrityksen uu-

den tulospalkkausjärjestelmän haasteena on saada yrityksen koko henki-

löstö sitoutettua uuteen tulospalkkausjärjestelmään. Ratkaiseviksi tekijöik-
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si tulee muodostumaan avoin ja molemmansuuntainen viestintä sekä koh-

deyrityksessä vallitseva avoimuuteen ja hyvään ryhmähenkeen perustuva 

yrityskulttuuri.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Henkilöstöjohtamisen tutkimus on suhteellisen nuori tutkimuksen ala, joka 

on kokenut suuria muutoksia viimeisten vuosikymmenten aikana. Henki-

löstöjohtamisen tutkimus onkin lisääntynyt voimakkaasti 1980-luvulta läh-

tien kaikkialla maailmassa. Syinä kiinnostuksen kasvamiseen ovat olleet 

muun muassa teollisuuden ja palvelualojen koveneva kilpailu, joka on pa-

kottanut yritykset kiinnittämään enemmän huomiota myös henkilöstö-

resursseihinsa. Henkilöstöjohtamisen tutkimuskohteina ovat olleet lähinnä 

suurten, julkisesti noteerattujen yritysten henkilöstöjohtaminen sekä erityi-

sesti johdon palkitseminen erilaisten osake- ja optiojärjestelyjen avulla, 

kun taas pienten yritysten ja erityisesti projektiorganisaatioiden henkilöstö-

johtamisen tutkimukseen on kiinnitetty vain marginaalisesti huomiota vii-

meisten vuosikymmenten ajan.  

 

Henkilöstöjohtaminen on eräs ydinprosesseista projektiorganisaatiossa. 

Tehokkaalla henkilöstöjohtamisella on vaikutusta projektin tulokseen, joten 

projektiorganisaatioissa kiinnitetään tänä päivänä yhä enemmän huomiota 

henkilöstöjohtamiseen erityisesti palkitsemisen avulla. Henkilöstöjohtami-

sen tehtävänä on mahdollistaa ja tukea projektiorganisaation toimintaa ja 

tavoitteiden saavuttamista soveltamalla kyseiseen organisaatioon sopivia 

henkilöstöjohtamisen toimintoja, kuten henkilöstön rekrytointia, arviointia, 

kehittämistä ja palkitsemista esimerkiksi tulospalkkauksen avulla.  

 

Erilaisten palkitsemisjärjestelmien, kuten tulospalkkausjärjestelmien tarkoi-

tuksena on tukea projektiorganisaatiota sen strategisten tavoitteiden saa-

vuttamisessa henkilöstöresurssien avulla siitä syystä, että palkitsemisen 

voidaan tutkimusten mukaan sanoa olevan tehokkain käytettävissä oleva 

väline viestittää henkilöstölle yrityksen strategiset tavoitteet ja yrityksen 

toimintaa ohjaavat arvot sekä saada henkilöstö toimimaan niiden mukai-

sesti. Monet tutkimukset osoittavatkin, että toimivat palkitsemisjärjestelmät 

johtavat parantuneeseen yrityksen tehokkuuteen ja tuottavuuteen, joten 
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oikein rakennettuina ne ovat tehokas johtamisen väline, mutta niiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida projektiorganisaation eri-

tyispiirteet, kuten projektiorganisaation strategian luonne, projektien väliai-

kainen luonne ja organisaation dynaamisuus.  

 

Tulospalkkauksen avulla on mahdollista lisätä henkilöstön työmotivaatiota, 

kannustaa henkilöstöä toimimaan yrityksen strategisten tavoitteiden toteut-

tamiseksi sekä nostaa työntekijöiden tuottavuustasoa. Tästä syystä tulos-

palkkauksen käyttö on yleistynyt voimakkaasti suomalaisissa yrityksissä 

viimeisten vuosikymmenten aikana ja siitä syystä yhä useamman työnteki-

jän peruspalkkaa täydentää tavoitteiden saavuttamisen ja/tai yrityksen ta-

loudellisen menestymisen perusteella maksettavat tulospalkkiot. Perus-

edellytyksenä onnistuneelle tulospalkkausjärjestelmälle on sopiva yritys-

kulttuuri sekä tyydyttävä palkkaustaso. Toimivan tulospalkkausjärjestel-

män tärkeimpinä edellytyksinä on kuitenkin, että se tukee yrityksen strate-

giaa ja että se sopii yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Lisäksi työntekijöi-

den tulisi pystyä itse vaikuttamaan ainakin joihin asetettuihin tavoitteisiin ja 

mittareihin, jotta tulospalkkauksen avulla saadaan riittävä motivoiva ja oh-

jaaja vaikutus työntekijöihin. Tulospalkkausjärjestelmän oikeudenmukai-

suus on myös erittäin tärkeä edellytys toimivalle tulospalkkausjärjestelmäl-

le, ja se edellyttää hyviä prosesseja, mittaristoja ja suorituksesta saatavaa 

luotettavaa tietoa. Usein hyvän tulospalkkausjärjestelmän tunnusmerkkinä 

pidetään myös sitä, että se laaditaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, 

koska tällöin saavutetaan varmimmin tavoitteiden tunteminen, toteutumi-

nen ja henkilöstön myönteinen suhtautuminen kehitettyyn tulospalkkaus-

järjestelmään.  

 

Tutkielman päätavoitteena ja -tutkimusongelmana oli selvittää, miten koh-

deyritykselle kehitetään uusi tulospalkkausjärjestelmä. Kohdeyritys on pro-

jektiorganisaatio, jonka toimialana on rakennusautomaatiourakointi. Koska 

kohdeyrityksen liiketoiminta on jakaantunut kahteen erilliseen toiminta-

alueeseen (rakennusautomaatioprojektit ja huoltoliiketoiminta), joiden työ-
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tehtävät ja toimintatavat sekä strategiset tavoitteet eroavat toisistaan, kehi-

tettiin uudesta tulospalkkausjärjestelmästä kaksiosainen. 

 

Uuden tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen tapahtui kolmen kehittämi-

sen vaiheen kautta. Kehittämisen 1 vaiheessa selvitettiin kohdeyrityksen 

nykyisen tulospalkkausjärjestelmän tila ja tarve sen kehittämiseen. Kehit-

tämisen 2 vaiheessa luotiin edellytykset tulospalkkausjärjestelmän kehit-

tämiseen eli päivitettiin yrityksen palkitsemisstrategia, mietittiin uuden tu-

lospalkkausjärjestelmän rahoitusta sekä päätettiin, keitä uusi tulospalk-

kausjärjestelmä tulee koskemaan. Kehittämisen 3 vaiheessa kohdeyrityk-

selle kehitettiin uusi tulospalkkausjärjestelmä eli valittiin tulospalkkioiden 

määräytymisen perusteet eli mittaristot. Lisäksi mietittiin tulosten mittaa-

mista ja tulospalkkioiden maksamisen käytäntöjä. 

 

Kohdeyritykselle kehitetyn uuden kaksiosaisen tulospalkkausjärjestelmän 

hyvinä puolina on muun muassa se, että yrityksen eri henkilöstöryhmien 

toimenkuvat ja toimintatavat sekä niille asetetut strategiset tavoitteet on 

huomioitu tulospalkkausjärjestelmää kehittäessä. Mittaristot on valittu si-

ten, että ne tukevat yrityksen strategisia tavoitteita ja että ne ovat osa 

työntekijöiden jokapäiväistä työskentelyä. Lisäksi kehitettyjen mittaristojen 

hyvänä puolena on se, että jokainen yrityksen työntekijä voi omilla toimil-

laan vaikuttaa tulospalkkion perusteena oleviin mittareihin ja siten myös 

henkilökohtaisen tulospalkkion suuruuteen. Uudesta ryhmäkohtaisesta 

tulospalkkausjärjestelmästä on pyritty luomaan sellainen, joka jokaisen 

työntekijän olisi helppo sisäistää ja johon jokaisen työntekijän olisi mahdol-

lisimman helppo sitoutua, jotta se nostaisi koko henkilöstön tuottavuusta-

soa ja kannustaisi tuloksellisen tiimityön tekemiseen.  

 

Kohdeyrityksen uuden tulospalkkausjärjestelmän suurimpana haasteena 

on saada yrityksen koko henkilöstö sitoutettua uuteen tulospalkkausjärjes-

telmään. Ratkaiseviksi tekijöiksi tulee muodostumaan avoin, rehellinen ja 

molemmansuuntainen viestintä sekä yrityksessä vallitseva avoimuuteen ja 

hyvään ryhmähenkeen perustuva yrityskulttuuri siitä syystä, että tutkimus-
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ten mukaan avoin viestintä lisää henkilöstön tyytyväisyyttä ja arvostusta 

erilaisia palkitsemisjärjestelmiä kohtaan. Kohdeyrityksen tulisi siis antaa 

säännöllisesti palautetta tavoitteiden saavuttamisesta ja tulospalkkioiden 

muodostumisesta, jotta tulospalkkaukselle asetetut tavoitteet olisi mahdol-

lista saavuttaa ja jotta työntekijät sitoutuisivat uuteen tulospalkkausjärjes-

telmään. Tästä syystä kohdeyrityksessä on tarkoitus seurata projektien 

onnistumisesta projektien jälkianalysointipalavereissa, joten työntekijät 

saavat ajantasaista palautetta työssä suoriutumisesta sekä tulospalkkioi-

den perusteena olevien mittareiden kerryttämistä piste- ja tunnusluvuista. 

 

Mielenkiintoisena jatkotutkimuskohteena olisi tutkia, miten kohdeyrityksen 

tulospalkkausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa onnistuttiin ja minkälaisia 

tuloksia uuden tulospalkkausjärjestelmän avulla on saatu. Mielenkiintoise-

na jatkotutkimuskohteena olisi lisäksi tutkia laajemmin projektiorganisaati-

oiden henkilöstöjohtamisen käytäntöjä sekä erityisesti projektiorganisaati-

oiden käyttämiä tulospalkkausjärjestelmiä, niiden yleisyyttä sekä niistä 

seuraavia hyötyjä/haittoja. Lisäksi jatkotutkimusta tarvittaisiin muun muas-

sa tulospalkkausjärjestelmien käytöstä projektienhallinnan välineenä pro-

jektiorganisaatioissa. 
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LIITE 1 

 

Avoin haastattelulomake (elokuu 2007)  

 

1. Arealtec Oy toiminta-ajatus 

• strategia  

• strategiset tavoitteet 

• toimintatapa (+ sen viestiminen yrityksen henkilöstölle) 

 

2. Arealtec Oy:n nykyinen tulospalkkausjärjestelmä ja sen kehittäminen 

• tulospalkkausjärjestelmän perusperiaate 

• kuinka kauan ollut käytössä 

• miksi halutaan kehittää ja mihin suuntaan 

• onko henkilöstö tietoinen kehittämisprojektista 

 

3. Arealtec Oy:n muut palkitsemismuodot 

• palkan määräytyminen 

• henkilöstöedut 

• henkilöstön osaamisen kehittäminen 

 

 

 



LIITE 2 

 

Teemahaastattelulomake (marraskuu 2007) 

 

1. Kandidaatin tutkielman teoriaosuuden läpikäynti lyhyesti  

• vastaako teoreettinen viitekehys yrityksen tarpeita? 

• onko kehittämis- ja/tai parantamisideoita? 

 

2. Arealtec Oy:n tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen 

• tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen vaiheet (Hulkko et al.):  

• 1. Lähdetään liikkeelle  

- kehittämisen tarve (nykyinen tulospalkkausjärjestelmä – miksi halutaan 

kehittää ja mihin suuntaan) 

- lähtökohtana yrityksen strategia, jota yritetään toteuttaa tulospalkkaus-

järjestelmän avulla 

- projektisuunnitelma 

- kehittämisprojektista tiedottaminen 

• 2. Luodaan edellytykset  

- päivitetään palkitsemisstrategia (miksi, miten ja mistä palkitaan?) 

(palkitsemisen tavoitteet, palkitsemisen kokonaisuus) 

-  tulospalkkausjärjestelmän rahoitus (palkitaan syntyneen tuloksen mu-

kaan, osin syntyneen tuloksen ja osin budjetoimalla palkkiot tai vara-

taan budjetissa erillinen rahamäärä koko tulospalkkiolle) 

• 3. Kehitetään tulospalkkiojärjestelmä 

- tulospalkkausjärjestelmän rakenne: tulospalkkausjärjestelmän tavoite ja 

toteuttaminen, keitä järjestelmä koskee, palkkioiden maksaminen, tulos-

palkkion perusteet ja tavoitetasot 

• 4. Otetaan käyttöön (tulospalkkausjärjestelmästä viestiminen, kokeilu ja 

palkkioiden maksaminen) 

 

 

 



LIITE 3 

 

Tulospalkkausjärjestelmän kehittämisen projektisuunnitelma 

 

• Koskee koko yrityksen henkilöstöä 

• Päätavoitteena on kehittää uusi tulospalkkausjärjestelmä, joka huomioi pa-

remmin yksilöiden erot mm. työn tuottavuudessa ja laadussa (tavoitteena 

aiempaa parempi kannustava vaikutus) 

• Tarkoituksena on laatia tulospalkkausjärjestelmälle uudet mittarit ja laatia 

niille realistiset, mutta haastavat tavoitetasot sekä kokeilla järjestelmän 

toimivuutta etukäteen eri henkilöstöryhmillä. Lisäksi tarkoituksena on kar-

toittaa, millaisia vaikutuksia järjestelmällä on sille asetettuihin tavoitteisiin ja 

miten henkilöstö kokee järjestelmän 

• Projektihenkilöt: toimitusjohtaja Kari Kumpulainen, osakas Jarkko Turunen 

ja kandidaatin ja pro gradu -tutkielman aiheesta tekevä Päivi Uusikartano 

• Aikataulu: 1) alkutilanteen kartoitus ja projektisuunnitelman tekeminen elo-

kuu 2007 2) Kandidaatin ja pro gradu -tutkielman teoreettisen viitekehyk-

sen kirjoittaminen 19.11.2007 mennessä 3) tulospalkkausjärjestelmän mit-

tareiden valinta, alustavien tavoitetasojen asettaminen ja järjestelmän ku-

vaus 31.12.2007 mennessä 4) järjestelmän testaamisen käynnistäminen ja 

tiedottaminen henkilöstölle 31.1.2008 mennessä 6) 1.3.2008 uuden tulos-

palkkiojärjestelmän käyttöönotto (tilikauden 2008–2009 alkaessa) 7) pro 

gradu -tutkielman palautus 05/2008 

• Tulospalkkausjärjestelmän toimivuutta ja vaikutuksia arvioidaan henkilös-

tölle toteutetuilla kyselyillä ja haastatteluilla käyttöönottovaiheen jälkeen 



LIITE 4 
 
 
Teemahaastattelulomake (tammikuu 2008) 

 

Arealtec Oy:n tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen 

 

• keitä järjestelmä koskee: eri henkilöstöryhmien (projektihenkilöt, huol-

tohenkilöt, johdon assistentti) työn kuva 

 

• mittariston miettiminen  eri henkilöstöryhmille 

 

- projektihenkilöt: projektikohtainen tulospalkkausjärjestelmä (mitataan 

projektin onnistumista tuloksellisesti ja laadullisesti) 

- huoltohenkilöt: kannustin (mittarit) myynnin lisäämiseen 

- johdon assistentti: kannattaako kehittää taloudellisia, toiminnallisia ja 

laadullisia mittareita? -helpotettu mittaristo 

 

• tavoitetasojen asettaminen valituille mittareille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 5 
 
 
Teemahaastattelulomake Arealtec Oy:n eri henkilöstöryhmien edustajille  

(helmikuu 2008)  

 
 

1. Mitä mieltä olet tulospalkkauksesta ja sen toimivuudesta ylipäänsä? Kannattaa-

ko yrityksen kehittää tulospalkkausjärjestelmiä ja mitä hyötyä niistä mielestäsi 

on? 

Vastaus: 

 

 

 

 

 

2. Mitä mieltä olet Arealtec Oy:n nykyisestä tulospalkkausjärjestelmästä? Mitä hy-

vää ja mitä huonoa siinä on? 

Vastaus: 

 

 

 

 

 

 

3. Mihin suuntaan Arealtec Oy:n nykyistä tulospalkkausjärjestelmää pitäisi mieles-

täsi kehittää? Ja miksi? 

Vastaus: 

 

 

 



LIITE 6  

 
Teemahaastattelulomake (helmikuu 2008) 

 

Arealtec Oy:n tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen 

 

• eri henkilöstöryhmille kehitettyjen mittaristojen läpikäynti (uusia ajatuk-

sia, lisähuomioita?) 

� projektihenkilöiden mittaristo 

� huoltohenkilöiden mittaristo 

� muiden työntekijöiden mittaristo 

 

• tavoitetasojen asettaminen valituille mittareille 

 

• tulospalkkioiden maksaminen käytännön tasolla 

� onko kynnys- tai reunaehtoja? 

� projekteista kertyneiden pisteiden muuntaminen euromääräi-

siksi tulospalkkioiksi 


