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Tukimuksen tavoitteena oli analysoida Eltel Networks Oy:n aikasempia asentajien 

tuotantopalkkiojärjestelmiä ja esittää niiden perusteella konkreettisia jatkokehitttämisideoita 

palkkiomalliin. Projekti toteutettiin käyttämällä laajasti saatavilla olevaa aineistoa ja 

tekemällä haastatteluita sekä palautekysely. 

 

Kirjallisuusosioissa tarkasteltiin palkitsemista yrityksessä, jonka osa-alueina olivat 

palkitsemisen muodostuminen, tavoitteet ja motivointiteoriat. Projektiin tavoitteisiin liittyen 

hyödynnettiin uusimpia case-tutkimuksia ja tutkimuksia miten eri palkitsemismetodit 

vaikuttavat työn tuottavuuteen. Projektiosuudessa analysoitiin kolmea yrityksen käytössä 

ollutta tuotantopalkkiomallia. 

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin analyysi miten palkkiomallit ovat toimineet ja vastaavatko ne 

yrityksen tavoitteita. Kaksi kolmesta mallista olivat toimineet hyvin ja täyttäneet yrityksen 

tavoitteet. Yhdellä mallilla ei havaittu tehokkuutta tai kannattavuutta parantavia vaikutuksia. 

Tämän pohjalta esitetään jatkokehitysideoiksi ryhmäkannustimien ja ei-rahallisten 

palkitsemiskeinojen hyödyntämistä. Ryhmäkannustimista esitetään skeenariot, joiden 

perusteella se voidaan toteuttaa. 
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The aim of the study was to analyze Eltel Networks Oy's production bonus systems and to 

present development ideas for the production bonus model. The project was carried out by 

using available material and conducting interviews and a feedback survey.  

 

The literature sections examined compensation in a company environment. Focus points were 

compensation methods, goals of compensation, and motivational theories. Case studies on 

how production bonus systems effects on productivity were utilized. Three production bonus 

models used by the company were analyzed and based on this analysis, suggestions were 

made. 

 

The result of the study was an analysis of how the production bonus models have performed 

and whether they correspond to the company's goals for them. Two of the three had 

performed up to goals. One of the models had a stale performance. Based on the analysis, 

utilization of group incentives and non-monetary rewarding are proposed as further 

development ideas. Scenarios for group incentives are presented.
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1. JOHDANTO 

 

Diplomityön keskeinen tavoite on tehdä kehitystyötä Eltel Networks Oy:n 

tuotantopalkkiojärjestelmälle tuottamalla konkreettisiä jatkokehitysideoita nykyiselle mallille. 

Työ toteutetaan analysoimalla yrityksen aikaisempia ja toiminnassa olevia palkkiomalleja.  

Lisäksi hyödynnetään uusimmasta tutkimustiedosta ja kirjallisuudesta nousevia ideoita liittyen 

tulosperustaiseen palkitsemiseen. 

 

Palkitseminen ja työntekijöiden motivointi parempiin tuloksiin on tärkeä aihe yrityksissä, 

jossa palkitseminen liittyy läheisesti henkilön tyytyväisyyteen ja tehokkuuteen. Erilaisista 

tulospalkkioista ja tuotantopalkkiosta löytyy runsaasti tutkimusta, joissa palkkiomallilla 

tuottavuus on saatu nousemaan (Franceschelli et al., 2010) (Lazear, 2000). Onnistuneella 

palkitsemisessa hyötyvät yrityksessä kaikki. Sillä johto voi viestittää yrityksen tavoitteet 

työntekijöille ja työnantaja näkee tehostuneen toiminnan hyvänä tuloksena. Asiakkaalle tuote 

tulee suunnitellusti ja laadultaan hyvänä. Aiheena ihmisten palkitseminen yrityksissä on laaja, 

johon liittyy erilaisten mallien vertailu ja olosuhteisiin sopivan mallin valinta. Palkitsemisen 

vaikutus ihmisen motivaatioon ja sen huomioiminen palkitsemisen metodeissa on myös tärkeä 

osa palkitsemisen kokonaisuudessa. (Hulkko, 2002 s.11) 

 

Oma perehtyminen tulospalkkioihin ja aiheen valinta liittyen tuotantopalkkiomalleihin on 

syntyny diplomityön kohteen, Eltel Networks Oy:n, painopisteestä tuotantopalkkioiden 

käyttöönottoon. Se on ollut tärkeä osa nykyistä strategiaa operaationaalisen toiminnan 

tehostamisessa. Palkkiojärjestelmien kehityksessä ja toteutuksessa mukana olleena tarkempi 

perehtyminen aiheeseen oli tarpeellista. Vanhojen kokemuksien sekä uusimman tiedon ja 

analyysien välittäminen yritykselle on koettu tärkeäksi. Oman liiketoimintayksikön, 

Communications yksikössä tuotantopalkkioita on ollut vähemmän käytössä, joten tiedon ja 

kehitysideoiden tuominen sinne oli syynä aiheen valintaan. 
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1.1 Tavoitteet ja rajaus 

 

Työn keskeinen tavoite on hyödyntää ja analysoida tietoa sen aikaisemmista palkkiomalleista 

sekä käydä läpi kirjallisuudesta nousevia seikkoja, joiden avustaman tiedon pohjalta voidaan 

yrityksen tuotantopalkkiomallia kehittää. 

 

Tutkimuskysymykset: 

Miten Eltelin käytössä olleet tuotantopalkkiomallit ovat toimineet? 

Miten analyysien ja tutkimuskirjallisuuden perusteella voidaan tuottaa jatkokehitysideoita? 

Apukysymykset: 

Mitä asioita haastatteluissa ja analyyseissa nousi esiin? 

Miten niihin voitaisiin vastata yrityksessä konkreettisesti? 

 

Rajauksena analyysille oli yrityksen jo aikaisemmin käytössä olleiden asentajien 

tuotantopalkkiomallien analysointi aineistoa tutkimalla ja haastatteluilla. Tarkennuksena 

analyysista oli jätetty pois isojen projektien palkkiomallit, jotka on räätälöity aina 

projektikohtaisesti. Palkkiomalleissa keskitytään Eltelin pääliketoimintaan eli suurien 

asiakkuuksien kanssa sovittuihin raamisopimuksiin, joiden puitteissa tehdään palvelu- ja 

urakointitöitä liikevaihdoltaan noin 100 - 10 000 euroa. Käytännössä työt ovat muutamien 

tuntien asennustöistä aina muutaman viikon mittaisiin urakointeihin. Aiheesta on rajattu pois 

muut yrityksen toimihenkilöille sekä johdolle käytössä olleet palkitsemisjärjestelmät. Työ 

rajattiin koskemaan asentajia ja palkkiojärjestelmiä, jotka tulevat peruspalkkauksen päälle eli 

peruspalkkaukseen ja siihen liittyviä asioihin ei käsitellä projektissa. 

 

1.2 Tutkimuksen toteutus 

 

Työ toteutus aloitettiin tekemällä haastatteluita yrityksen työntekijöille, jotka ovat olleet 

mukana aikaisemmissa tuotantopalkkiomalleissa. Samalla tutustuttiin uusimpiin 

tutkimustuloksiin ja kirjallisuuteen erilaisista tulos- ja tuotantopalkkiosta. Haastattelujen 

avulla kerättiin informaatiota toimivista ratkaisusta ja ominaisuuksista sekä ongelmista mitä 

vuosien saatossa on noussut esiin.  
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Yrityksen asentajin palkkiomallin perusperiaatteet esitellään, jotka jaotellaan palkkion 

muodostumisen logiikkaan ja yksiköiden määrittelyyn esimerkein. Tämän jälkeen kahta 

Communications liiketoiminnassa vuonna 2020 käyttöönotettua tuotantopalkkiota 

analysoidaan datan ja palautteen perusteella. Tutkimustiedon ja projektin analyysien 

perusteella tehdään kehitysehdotuksia yrityksen palkkiomallin kehittämiseksi ja keskustellaan 

mitä oppeja yritys voi ottaa palkkiomalleista. 

 

1.3 Rakenne 

 

Raportissa käsitellään ensin työlle olennainen kirjallisuus. Kirjallisuuskatsauksessa esitetään 

yleisesti palkitsemisesta yrityksessä, johon kuuluvat palkitsemisen tavoitteet ja eri muodot. 

Tämän jälkeen esitellään lyhyesti työntekjöiden motivointiin vaikuttavia teorioita 

palkitsemisen kontekstissa. Loppuosassa käsitellään ensin palkkionmallin valintaan ja 

palkkioprosessiin liittyviä kysymyksiä ja sen jälkeen tutkimustuloksia erilaisten yksikkö- ja 

tulospalkkiomallien vaikutuksista. 

 

Soveltavassa osassa esitellään perustiedot Eltelistä yrityksenä ja projektin tavoitteet. Sen 

jälkeen esitellään projektin toteuttamismetodit. Tuotantopalkkiojärjestelmät osuudessa 

käsitellään yrityksen nykyinen tilanne tuotantopalkkioiden kanssa, jossa esitellään 

palkkiojärjestelmän perusperiaatteet ja yksiköiden määrittelyperiaatteet. Nykytilanteesta 

kerrotaan haastattelujen ja kahden palkkiomallin analyysin avulla. Analysoinin tulokset 

kootaan yhteen ja sen jälkeen esitellään konkreettisia parannusehdotuksia. Johtopäätöksissä 

käsitellään projektin analyysien ja kehitysehdotuksien onnistumista ja jatkokehitysideoita. 
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2. PALKITSEMINEN – KIRJALLISUUSKATSAUS  

 

Teoriakatsauksessa käydään läpi työn kannalta olennainen teoria. Tähän kuuluvat 

työntekijöiden palkitseminen, jossa pääpainona tuotantoympäristöön soveltuvat 

palkkitsemistavat. Palkitsemiseen liittyen tarkastellaan työntekijän motivaatiota erilaisten 

motivaatioteorioiden kautta. Kirjallisuuskatsauksen loppuosassa tarkastellaan tarkemmin 

tutkimustuloksia ja vaikutuksia erilaisten palkitsemisjärjestelmien toimivuudesta sekä 

ominaisuuksista. Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen kuva palkitsemisen teoriasta työn 

projektin vaatimuksien mukaan. 

 

Palkitsemisen liittyvä termistö on suhteellisen vapaata ja monesti erilaisia termejä käytetään 

sekaisin, vaikka tarkoitetaan samaa asiaa. Selvennyksenä tuotantopalkkiolla tarkoitetaan tässä 

työssä palkitsemisjärjestelmää, joka perustuu johonkin tuotannon mittariin tai mittareihin. 

Tuotantopalkkiot ovat alatyyppi tulospalkkiolle, johon kuuluu muitakin eri tyyppejä kuten 

voittopalkkio ja voitonjakoerät.  Suoritusperusteisella palkitsemisella taas tarkoitetaan 

(Milkovich et al., 2013, s. 335) määritelmän mukaisesti palkkioita, joka vaihtelee jonkun 

mitattavan henkilökohtaisen tai organisaation suoriutumisen mukaan. 

 

2.1 Palkitseminen yrityksessä 

 

Palkitsemisella tavoitellaan henkilöstön motivoimista parempiin tuloksiin. Palkitsemisella 

johtamisen työkaluna voidaan yhtenä keinona sitouttaa yrityksen henkilöstöä strategian 

mukaisiin tavoitteisiin (Lawler, 1990). Palkitsemisjärjestelmällä odotetaan esimerkiksi 

nostavan työntekijöiden tehokkuutta, parantavan ryhmähenkeä, nostavan 

työpaikkatyytyväisyyttä, vähentävän poissaoloja, vähentävän resurssien tuhlausta ja nostavan 

pääoman kiertonopeutta (Alex Bryson et al., 2011). Hyvällä palkitsemisjärjestelmällä voidaan 

tavoitella myös laadukkaampaa työvoimaa yritykseen: Mitä parempi mahdollisuus saada 

palkkiota tehokkaalla työskentelyllä, sitä parempaa työvoimaa se houkuttelee. Yritykset 

palkitsevat työntekijöitään erilaisilla tavoilla aineellisesti ja aineettomasti kuten tunti- ja 

kuukausipalkka, työedut, osakeoptiot, koulutusmahdollisuudet, tuotanto- ja tulospalkkiot. 

(Hulkko et al. 2002, s.25) 



7 

 

   

 

 

Työntekijöiden palkitseminen ja työpanoksen sitominen palkkiojärjestelmään on runsaasti 

keskustelua herättävä ja sitä on tutkittu monien tieteenalojen niin taloustieteen kuin psykologian 

osalta. Adam Smithin taloustieteen perusteoksessa Kansojen Varallisuus (1776) hän esittää, että 

työntekijöiden kompensaation tulisi vastata työstä keholle ja mielelle aiheutuvaa kuormitusta, 

sekä työsuhteen pysyvyyden riskiä. Lisäksi Kansojen Varallisuus -kirjassa Smith esittää 

hypoteesin “Kun työläisille maksetaan per yksikkö ovat he taipuvaisia työskentelemään liikaa 

ja vaurioittamaan omaa terveyttänsä” (Smith 1776, s.83). Erilaisilla palkitsemisjärjestelmillä 

voidaan pyrkiä vähentämään epätäydellisyyksiä työntekijöiden palkkauksessa ja toisaalta niistä 

voi aiheutua yllätäviä negatiivisia sivuvaikutuksia. 

 

Taylorismi oli 1800- ja 1900 luvun vaihteessa vaikuttanut suuntaus, joka teollisen 

vallankumouksen ja massatuotannon myötä nousi johtavaksi ajatussuuntaukseksi. Yrityksissä 

kiinnitettiin yhä enemmän huomiota työn tehostamiseen. Palkitsemisjärjestelmiin se vaikutti 

erityisesti urakkapalkan ja yksikköperustaiseen palkitsemisen kehittymisellä. Taylorismin 

periaatteiden mukaan mitattiin suoritusvaiheiden kestoa ja asetittiin niille tavoiteaika, jonka 

mukaan maksettiin työstä. Motivointi urakkapalkan avulla perustui behavioristisen teoriaan; 

työntekijöitä palkittiin enemmän mitä suurempi henkilökohtainen työsuoritus oli. Tällä pyrittiin 

motivoimaan työntekijää suorittamaan työnsä tehokkaammin ja nostavan työtyytyväisyyttä. 

(Hakonen ja Nylander 2015, s.70-71) 

 

Toisen maailmansodan jälkeen työntekijöiden motivointiin liittyen nousi uusia aaltoja. Näistä 

voidaan mainita esimerkiksi Maslowin tarvehierarkia (Maslow, 1943). Työntekijöiden 

palkitsemiseen liittyen Maslowin tarvehierarkia toi näkökulman, joka erosi taylorismista ja 

behavioristisesta koulukunnasta. Ihmisen motivaatio riippuu ihmisen henkilökohtaisesta 

tilanteesta ja tarpeista. 1900-luvun jälkipuoliskolla nousi esille oikeudenmukaisuuden 

huomioimen ja rooli palkitsemisessa (Adams, 1965) sekä strateginen palkitseminen.  2000-

luvulla nousi keskusteluun kokonaispalkitseminen, jolla tarkoitetaan palkitsemista 

taloudellisilla ja aineettomilla tavoilla. Palkitsemisen kontekstissa ihmisen motivaation 

selittämiselle löytyy suuri määrä eri koulukuntia. Motivointi edellyttää ihmisen fyysisten- ja 

psykologisten tarpeiden sekä erilaisten arvomaailmojen ymmärtämistä. Ulkoiset tekijä kuten 
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kulttuuri, työnkuva ja toimintaympäristö vaikuttavat myös motivaation ja minkälainen 

palkitseminen sopii ihmisryhmälle. (Hakonen ja Nylander 2015, s. 83) 

 

2.2 Palkitsemisen tavoitteet 

 

Palkitsemisen avulla halutaan ohjata ja motivoida työntekijöitä (EK-STTK ja YTN RY, 2014). 

Hyvällä palkitsemisella voidaan viestiä yrityksen tavoitteet selkeästi työntekijöille ja saada 

yrityksen johdon, työntekijöiden ja omistajien tavoitteet yhtenemään.  (Hulkko et al. 2002, 

s.25). Jos palkitsemisen laadusta ja ajantasaisuudesta ei pidetä tarpeeksi huolta yrityksessä, se 

voi kääntyä tavoitteitaan vastaan ja heikentää työilmapiiriä. Henkilöstö voi kokea sen 

esimerkiksi epäoikeudenmukaisena tai ohjaavan toimintaa väärään suuntaan. (Hulkko et al. 

2002, s.25) 

 

Palkitsemisjärjestelmät on suunniteltu yrityksissä saavuttamaan joitakin tiettyjä tavoitteita.  

Milkovich et al. (2013) esittelevät palkitsemisen perustavoitteita, joita ovat tehokkuuden 

parantaminen, oikeudenmukaisuus, eettisyys ja määräysten noudattaminen. Tehokkuudella 

tarkoitetaan suorituskyvyn nostamista, laadun parantamista, asiakkaiden sekä 

osakkeenomistajien tyytyväisenä pitämistä ja työntekijöiden kustannusten kontrollointia. De 

Silvan julkaisussa suorituskykyyn perustuvasta palkitsemisesta (1998) hän luettelee millaisia 

ominaisuuksia suorituskykyyn perustuvulla palkitsemisella halutaan: 

- Saavuttaa liiketoiminnan strateginen tavoite 

- Joustavuutta palkitsemisessa, jolla pystytään ottamaan vastaan taloudellisesti vaikeat 

ajat ja vähentämään työn kustannuksia 

- Nostavaa suorituskykyä esimerkiksi tuottavuuden, laadun ja tuloksen perusteella 

- Vähentämään irtisanomisten tarvetta huonoina aikoina muuttuvan palkanosan kautta 

- Palkitsemaan hyvästä suorituksesta ilman nousevia työn kustannuksia 

- Houkuttelemaan pätevää työvoimaa yritykseen  

(Sriyan de Silva, 1998) 

 

 

Strategisella palkitsemisella tarkoitetaan sitä, että yrityksessä nähdään palkitsemisvalintojen 

vaikuttavan sen kilpailukykyyn ja erottautumiseen muiden joukosta. Palkitsemisella halutaan 
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ohjata työntekijöitä kohti yrityksen tavoitteita. Strategian ja 

palkitsemisen tavoitteiden yhteensovittamisella haetaan siis 

positiivista vaikutusta menestykseen.  Tärkeimpiä 

havaintoja Lawlerin strategisella lähestymistavalla 

palkitsemiseen on, miten strategialla halutaan tietynlaista 

käyttäytymistä yrityksessä ja kuinka sen tehokkuus 

muodostuu erilaisista vuorovaikutuksista. Kuvasta 1 

nähdään Lawlerin strategisen palkitsemisen yhteenveto 

miten palkitseminen ja liiketoimintastrategia linkittyvät 

toisiinsa (Lawler, 1990). (Hakonen ja Nylander 2015, 

s.106-107) 

 

Palkitsemisen vaikuttavuutta on tutkittu esimerkiksi meta-

analyysissa (Condly et al., 2008), jossa tarkasteltiin 

kannustimien vaikutusta työntekijöiden suoriutumiseen 45 eri tutkimuksessa. Havaintona oli 

22% kasvu suoriutumisessa, kun käytössä oli kannustimia. Tiimikohtaisilla kannustimilla 

havaittiin olevan suurempi positiivinen vaikutus työntekoon kuin yksilökohtaisilla 

kannustimilla. Eri tyyppisillä kannustimillä havaittiin myös eroja ja rahakannustimilla 

huomattiin olevan parempi vaikutus tuottavuuteen kuin ei-rahallisilla. Palkitsemisella ja sen eri 

muodoilla on vaikutusta työntekijän suoriutumiseen, mutta se millä tavalla ja miten se 

toteutetaan on myös vaikutus. (Condly et al., 2008) 

 

2.3 Palkitsemisen eri muodot 

 

Tässä kappaleessa on esitelty mistä työntekijän palkitseminen koostuu. Katsauksessa 

keskitytään täydentäviin palkkaustapoihin ja erityisesti suorituskykyyn perustuvaan 

palkitsemiseen. Aluksi määritellään lyheysti peruspalkkaustavat ja täydentävien 

palkitsemistapojen erot. Täydentävissä palkitsemismuodoissa käsitellään lyhyen- ja pitkän 

aikavälin palkitsemista sekä suorituskykyyn perustuvaa palkitsemista. 

 

Peruspalkkaustavat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, aika-, urakka, ja palkkiopalkaksi. 

Aikapalkka vodiaan vielä jakaa tehtävä- ja henkilökohtaiseen palkanosaan. Aikapalkka on 

Kuva 1. Lawlerin strateginen 

palkitseminen (Lawler, 1990) 
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yleisemmin käytetty toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä kun taas urakka- ja palkkiopalkka 

voidaan käyttää työtehtävissä, joissa työtä on helpompi mitata. Peurspalkkaustapojen raamit on 

Suomessa määritelty yleisesti työehtosopimuksissa. Kuvasta 2 nähdään esimerkki työntekijän 

rahallisen palkitsemisen muodostumisesta. (Hakonen ja Nylander, 2015 s.25) 

 

Normaalin palkanosuuden päälle voidaan ottaa käyttöön täydentäviä palkkio-osuusksia. Yritys 

voi maksaa vapaasti määriteltäviä palkkioeriä, esimerkiksi tulospalkkioita, joiden 

käyttöönotosta ja lakkauttamisesta voi yritys tehdä itsenäisesti päätöksen. Kuvasta 3 nähdään 

miten tarkemmin työehtosopimuksesa määritelty palkkiopalkka ja tulospalkkiot eroavat. 

Täydentäviä palkitsemistapoja on runsaasti, ja niitä voidaan jakaa kertaluontoisiin palkkioeriin 

sekä lyhyen- ja pitkän aikavälin kannustimiin. Kertaluonteisilla tarkoitetaan esimerkiksi heti 

hyvästä työstä tai innovaatiosta myönnettyä palkkiota.  

 

Kuva 2. Työntekijän palkitsemisen muodostuminen. (SAK, 2003 s.5) 
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Kuva 3.Palkkiopalkan ja tulospalkkien erot (Hakonen ja Nylander 2015, s.57) 

 

Lyhyen aikavälin kannustimella tarkoitetaan maksimissaan vuoden ajanjakson välillä 

maksettavia palkkioita peruspalkan päälle. Lyhyen aikavälin palkkioissa on määritelty yleensä 

tavoitteet ja mitä niiden saavuttamisesta ansaitsisi. Kannustimia voidaan maksaa 

henkilökohtaisella-, tiimi-, projekti- tai koko yrityksen tasolla tai näiden yhdistelmistä. 

Mittareina toimivat yleensä objektiivisesti mitattavia kuten yrityksen voitto, projektikate, 

myydyt yksiköt tai prosessin käyttöaste. Lyhyen aikavälin kannustimia ovat esimerkiksi 

tulospalkkiot, tuotantopalkkiot, voittopalkkiot. (Milkovich et al., 2013) 

 

Pitkän aikavälin välin kannustimilla tarkoitetaan useamman vuoden mittaisten suorituksien 

palkitsemista (Milkovich et al. 2013, s.15). Näitä on esimerkiksi henkilörahastot ja 

optiojärjestelyt, joilla sitoutetaan työntekijöitä yrityksen toimintaan. Jos yrityksen työntekijöillä 

on taloudellinen intressi yrityksen menestymisessä, organisaatio keskittyy pitkän aikavälin 

tavoitteisiin kuten pääoman tuottoon ja markkinaosuuteen. Pitkän aikavälin kannustimissa 

pelkällä rahapalkitsemisella ei kuitenkaan aina ole niin vahvaa vaikutusta vaan esimerkiksi 

Hakonen ja Nylander (2015) listaavat vaikuttimiksi myös työhyvinvoinnin ja työantajan sekä 

työntekijän välisen vuorovaikutuksen. (Milkovich et al., 2013) (Hakonen ja Nylander, 2015 

s.24) 
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Työeduilla tarkoitetaan lakisääteisiä, työehtosopimuksissa määriteltyjä sekä yrityksellä 

sisäisesti päätettyjä työntekijöille annettuja etuja kuten vuosiloma, työterveyshuolto, puhelin- 

lounas- ja autoedut. Laki- ja työehtosopimuksissa on määritelty Suomessa minimiehdot 

esimerkiksi vuosiloman pituudelle, mutta yritykset voivat houkutella työntekijöillä antamalla 

laajempia etuja. (Liiketalouden liitto 2021) 

 

Aineettomalla palkitsemiseen tarkoitetaan kaikkia muita palkitsemisen tapoja, jotka eivät ole 

aineellisia. Näin laajalla kokonaisuudelle on vaikea tehdä tarkkaa määrittelyä, mutta sillä 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi työympäristöä, työn sisältöä ja mahdollisuutta kehittyä, 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, arvostus ja palaute työssä. Nämä vaihtelevat 

konkreettisista keinoista abstrakteihin. (Hakonen ja Nylander 2015 s.35-36) 

 

2.3.1 Suorituskykyyn perustuva palkitseminen 

 

Suorituskykyyn perustuvalla palkitsemisella tarkoitetaan, että mitattavan kohteen kuten 

henkilön tai tiimin suoriutumista voidaan arvioida mittareilla. Lisäksi palkitsemiselle tavoitteita 

pitää pystyä asettamaan konkreettisia tavoitteita. (Sriyan de Silva, 1998) 

 

Työntekijää voidaan palkita antamalla korotus peruspalkan päälle, joka perustuu henkilön 

aikaisempaan suoriutumiseen työssään (Nyberg et al., 2016). Palkankorotukset suoritukseen 

perustuen voidaan toteuttaa esimerkiksi esimiehen pitämillä kehityskeskuteluilla ja niiden 

tavoitteiden saavuttamisella. Korotuksen vaikuttavuus palkitsemisen muotona perustuu siihen, 

että yksilön suoritusta pystytään mittaamaan onnistuneesti. Tämä on myös suuri haaste sen 

käytössä, koska yksilön suorituskykyä voi olla vaikea mitata objektiivisesti. Palkankorotuksen 

ongelmana yrityksen kannalta on, että jos työntekijän suoriutumisen taso laskee niin korotusta 

ei voi viedä pois. (Sriyan de Silva, 1998) 

 

Provisiot, kuten myynnissä käytetyt myyntikomissiot ovat määriteltyjä summia, joita 

maksetaan suorituksista kuten tuotteen myynnistä. Tapa, joka määrää maksettavan summa on 

yleensä tiedossa etukäteen. Myyntikomissioilla maksetaan suorituksen mukaan, mutta ne eivät 
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välttämättä ole sidottu tuotteen ominaisuksiin. Tuotteen ominaisuudella tai hinnalla voi olla 

suurempi vaikutus myyjän tulokseen kuin myyjän suorituksella. (Sriyan de Silva, 1998) 

 

Yksikköpalkitsemisessa tarkoitetaan palkkion maksamista tehtyjen yksikköjen mukaan. 

Työntekijän palkkio määräytyy tehtyjen yksiköiden mukaan, joka voi esimerkiksi 

tehdasympäristössä tarkoittaa tuotteiden määrää tuotantolinjalla tai palvelutöissä tehtyjen 

asiakaskäyntien mukaan. Tällä pyritään motivoimaan työntekijää tekemään mahdollisimman 

paljon yksiköitä. Haasteina yksikkökohtaisessa palkitsemisessa on, että yksiköille ei välttämättä 

ole helppo löytää optimaalista tavoitetasoa. Työhön voi vaikuttaa monet muut muuttujat, joihin 

työntekijöillä ei välttämättä ole mahdollisuutta vaikuttaa. Tiimikohtaisessa työskentelyssä taas 

yksilökohtaiset tavoitteet voivat vaikuttaa päinvastaisesti tavoitteen saavuttamiseksi. (Sriyan de 

Silva, 1998) 

 

2.4 Työntekijän motivointi 

 

”Motivaatio on mielentila, joka määrittää, mitä asioita, millä vireydellä ja kuinka kauan 

ihminen kulloinkin tekee” (Hakonen ja Nylander, 2015 s.136). Motivaatiota on tarkasteltu 

monista eri näkökulmista kirjoitetun historiamme aikana. Kysymykset mikä meidät saa 

tekemään asioita johtaa meidät niin filosofian, biologian kuin psykologian ääreen. Yleisesti 

käytettävälle motivaatioteoralle ei ole konsensusta, koska motivaatiota voidaan tarkastella 

erilaisten teorioiden näkökulmista. Erilaiset motivaatioteoriat antavat näkökulmia miten 

palkitseminen pitäisi toteuttaa, jotta se saisi työntekijät suoriutumaan paremmin. 

Motivaatioteorioita voidaan jakaa esimerkiksi niiden ihmiskäsityksen mukaan, jotkut pitävät 

ihmistä vahvasti ulkoaohjautuvana, kun jotkut näkevät sen vahvasti omaehtoisena toimijana. 

Seuraavassa osiossa käsitellään erilaisia motivaatioteorioita palkitsemisen kontekstissa.  

 

2.4.1 Vahvistamisen teoria 

 

Vahvistamisen teoriassa ihminen toimii erilaisiin ärsykkeisiin reagoiden ja oppii toimintamallit 

virheisiin ja onnistumisiin peilaten. Teorian perusteet ovat behavioristisen ja välineellisen 

ehdollistamisen teorioissa. Ihmisen käytöstä tutkitaan mittaamalla ja havainnoimalla. 

Käytöksen oletetaan määräytyvän lopputuloksen mukaan ja perustuu aikaisemmin tilanteessa 
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koettuun kokemukseen. Käytöstä voidaan vahvistaa antamalla palkkio toivotusta käytöksestä 

kohti tavoitetta ja rankaisemmalla ei toivotusta käytöksestä. Teorian ihmiskäsitys on 

mekanistinen, jossa olosuhteet ja käytöksen tulos ovat tärkeämpiä kuin ihmisen sisäiset 

ajatukset. (Hakonen ja Nylander 2015, s.139-140) (Vroom, 1964) 

 

Vahvistamisen teorian toimintaperiaatteen mukaan työntekijää palkitaan tavoitteen mukaisesta 

toiminnasta, ja sillä pyritään vahvistamaan samaa toimintaa tulevaisuudessa. Esimerkiksi 

kokeellisessa tutkimuksessa (Dickinson ja Gillette, 1994) kaksi erilaista palkkiojärjestelmää 

nostivat tuottavuuden perustasoa, mutta kummankaan mallin välillä ei havaittu suurta eroa. 

Palkitseminen nähtiin itsessään vaikuttavaksi tekijäksi eikä sen määrä tai muoto. Palkitsemisen 

määrällä ei ollut huomattavaa vaikutusta, kun palkitseminen itsessään oli toteutettu. Stajkovic 

ja Luthansin (1997) meta-analyysissä tutkittiin vahvistamisen organisaatiokäyttäytymisen 

mukauttamismallia (Organizational Behaviour Modification, O.B. Mod), jossa erilaisia 

insentiivejä kuten rahallisia, ei rahallisisa, sosiaalisia ja näiden yhdistelmiä käytettiin 

intervention avulla muuttamaan henkilöstön käyttäytymistä toivottuun suuntaan. 

Kahdenkymmenen vuoden ajalta teollisuus- ja palvelualalta kerätyistä tutkimuksita havaittiin, 

että keskimääräisellä työntekijällä havaittiin 17% parannus suorituksessa mallin mukaisen 

intervention seurauksena. (Stajkovic ja Luthans, 1997) 

 

2.4.2 Sisältöteoriat 

 

Sisältöteorioissa tutkitaan ihmisen käytöksen ja 

toiminnan liikkeellepanevista vaikutuksista. 

Teorioissa haetaan vastauksia mikä ihmistä 

motivoi. Sisältöteorioiden avulla voidaan tukea 

koulukuntaa, joiden mielestä palkitseminen ei 

toimi ihmisen motivoimana tekijänä ainakaan 

tietyn pisteen jälkeen. (Hakonen ja Nylander 

2015 s.140-142) 

 

Tunnetuimpia työskentelyn motivaation teorioita 

on Maslown tarvehierarkia. Tarvehierarkiassa 
Kuva 4. Maslow tarvehierarkia (Maslow, 1943) 
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ihminen voi olla tarvepyramidin eri tasoilla, jotka nähdään kuvasta 4. Jos rahalla pystytään 

täyttämään ihmisen perustarpeet niin sillä ei todennäköisesti voida toteuttaan joko 

yhteenkuuluvuuden tai itsensä toteuttamisen tarpeita. Työelämässä pyramidissa korkeammalla 

olevia asioita tavoitellaan esimerkiksi mielekkäiden työtehtävien kautta. Näin 

rahapalkitsemisen teholle on teorian mukaan rajansa, josta eteenpäin lisäpalkitsemisen 

marginaalihyöty pienenee. (Maslow, 1943) 

 

Herzbergin kaksifaktoriteoriassa työhön liittyviä tekijöitä on jaoteltu motivaatio- tai 

hygieniatekijöiksi. Motivaatiotekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka voivat nostaa motivaatiota 

ja tyytyväisyyttä työskentelyyn. Hygieniatekijät voivat heikentää tyytyväisyyttä ja 

motivaatioita. Kuvassa 5 on esitelty erilaisia motivaatio- ja hygieniatekijöitä.  

 

Parhaimmillaan hygieniatekijät ovat neutraaleja eli eivät vaikuta negatiivisesti tyytyväisyyteen. 

Palkitsemisen näkökulmasta kaksifaktoriteoriaa on käytetty rahallisen palkitsemisen 

kritisoimiseen, jossa sitä on pidetty hygieniatekijänä ja tämän takia sillä voidaan vain estää 

tyytämättömyyttä eikä nostaa motivaatiota. Yksiselitteisesti ei voida kuitenkaan sanoa, että 

palkitseminen olisi aina hygienitekijä esimerkiksi Herzbergin (1968). tutkimuksessa työn 

rahallinen korvaus nähtiin vain hieman enemmän hygienia- kuin motivaatiotekijänä. (Herzberg 

et al., 1959) 

Kuva 5. Kaksifaktoriteoria (Herzberg et al., 1959) 
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2.4.3 Prossiteoria 

 

Prosessiteorioissa havainnoidaan ihmisen psykologisia- ja käyttäytymisprosesseja, jotka 

vaikuttavat yksilön motivaatioon. Prosessiteorioista esitellään odotusarvoteoria ja 

tasasuhtateoria. Odotusarvoteoriassa ihmisen sisäistä ajatusprosessia kuvataan kolmella 

muuttujalla: odotus pystyvyydestä, välineellisyys ja houkuttelevuus. Työtekijän näkökulmasta 

prosessia voi kuvata näin:  

• Onko mahdollista päästä tavoitteeseen? 

• Saako suorituksesta palkkion? 

• Onko tämä palkkio houkutteleva? 

Jokaisella ihmisellä on henkilökohtaiset tavoitteensa ja teoria ei siis anna yhtä muottia ihmisen 

motivaatiolle vaan prosessin, jonka avulla henkilökohtaiset askeleet voi selvittää. (Hakonen ja 

Nylander, 2015 s.143-146) 

 

Tasasuhtateoria on motivointiteoria sekä oikeudenmukaisuusteoria, jonka esitteli J.S. Adams 

1965. Ihminen pyrkii saavuttamaan tasapainoisen tilanteen, jossa hän kokee oman panoksena 

olevan tasapainossa viiteryhmäänsä. Kun ihminen ei koe olevansa tasapainoisessa tilassa, 

syntyy jännitettä, jonka takia ihminen muuttaa toimintamallejaan. Työntekijä on 

tasapainoisessa tilassa teoria mukaan, jos oma palkitsemisen tason koetaan olevan oikeassa 

suhteessa omaan työpanokseen. Henkilö voi myös kokea olevansa alipalkattu, jolloin 

tasapainotilaan päästäkseen hän joko vähentää työpanostaan kokemalleen oikeudenmukaiselle 

tasolle tai lisää työpanosta saavuttaakseen palkankorotuksen, jolloin hän pääsee 

tasapainotilanteeseen. Samanlainen epätasapaino voi syntyä ylipalkkauksesta, joka saattaa 

vaikuttaa työpanosta heikentävästi henkilöön, joka kokee syyllisyyttä. (Adams, 1965)  

 

2.4.4 Positiivinen psykologia 

 

Motivaatio voidaan jaotella kahteen eri osaan: Sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisellä 

motivaatio tarkoittaa sitä, että henkilö suorittaa aktiviteettia, koska he kokevat sen 

mielenkiintoiseksi, ja saavat siitä henkilökohtaista tyydytystä. Ulkoisella motivaatiolla 

tarkoitetaan sitä, että tehtävän suorittaminen itsessään ei ole välttämättä motivoivaa, mutta 
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ulkoiset vaikutukset kuten palkinnon saaminen suorituksesta motivoivat yksilöä. (Deci ja Ryan, 

2014) 

 

Itsemääräytymisen teoriassa tarkastellaan motivaation laatua ja tyyppiä sen sijasta, että 

keskitytään motivaation määrään, joka on tyypillistä muille teorioille (Hakonen ja Nylander, 

2015 s.149). Ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavat kolme merkittävää asiaa: 

Autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Tärkeimpänä näistä pidetään autonomiaa, jonka 

mukaan motivaatiotyypit voidaan luokitella asteikossa joko täysin ulkoiseen motivaatioon tai 

kokonaan sisäiseen motivaatioon. Autonomialla tarkoitetaan, että ihminen tuntee pystyvänsä 

vaikuttamaan omiin valintoihinsa. Kyvykkyydellä tarkoitetaan, että ihmisellä on kokemusta ja 

taitoa suorittaa tehtäviä. Kun ihmisellä on tunne, että hänellä on tarvittavat taidot tehtävään, hän 

todennäköisemmin suorittaa tarvittavia asioita tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteenkuuluvuus 

merkitsee tarvetta tuntea yhteyttä muihin ympärillä oleviin ihmisiin ja kokea olevansa osa 

yhteisöä. Näiden kolmen kolmen asian täyttyessä ihminen todennäköisesti itseohjautuneesti 

motivoituu tehtäviinsä. (Gagné ja Deci, 2005) 

 

2.4.5 Agenttiteoria 

 

Agentti-päämies teorialla selitetään ja pyritään ratkaisemaan ongelmia, joita syntyy päämiehen 

ja agentin välille niiden välisessä kanssakäymisessä. Kun agenttiteoriaa sovelletaan yrityksiin, 

tarkoitetaan esimerkiksi päämiehellä osakkeenomistajia ja agentilla sen eduista yrityksessä 

vastaavaa objektia eli yritysjohtoa. Agentin ja päämiehen välille syntyy informaation 

epäsymmetrisyyttä, ja agentilla on parempaa informaatiota yrityksen toiminnasta. Päämiehen 

ja agentin tavoitteet eivät aina kohtaa ja päämiehen tavoitteena on luoda sopimus, joka saa 

päämiehen ja agentin tavoitteet kohtaamaan. Tämä voidaan esimerkiksi toteuttaa 

palkitsemisjärjestelmälle, jossa johtoa palkitaan yrityksen arvon ja tuloksen mukaan optio-

ohjelmilla ja tulospalkkioilla. (Hakonen ja Nylander, 2015 s.159) 

 

2.5 Palkkiomallin valinta 

 

Palkkiomallin valintaan ei voida antaa suoraa ohjetta organisaatiolle. Yrityksen 

liiketoimintastrategian ja toimintaympäristön perusteella voidaan tehdä havaintoja ja vertailua 
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millaiset kannustimet ovat toimineet missäkin tilanteessa.  Palkkiojärjestelmän valintaan 

vaikuttaa yrityksen toimintaympäristö ja strategia. Parhaalla yhteensopivuudella pyritään 

saamaan kilpailuetua. Esimerkiksi Porterin (1980) kilpailustrategioiden luokituksessa 

yritykset voivat olla innovaatiojohtajia tai kustannusjohtajia. Innovaatiojohtamisessa 

palkitsemisjärjestelmissä voidaan tavanomaisesti käyttää pitkän aikavälin kannustimia ja 

kannustaa riskinottoon. Työnkuva voi olla tälläisessä yrityksessä monipuolinen ja perustua 

ihmisten ja ryhmien välisen vuorovaikutusten onnistumiseen. Kustannusjohtajuuteen 

perustuvassa strategiassa organisaatio, hierarkiat ja työnkuvat ovat tarkkaan määriteltyjä ja 

niitä seurataan operaationaalisten mittareiden avulla tiukasti. Palkkiota maksetaan, kun näillä 

mittareilla saavutetaan tuloksia, jotka ovat sidottuja lyhyen aikavälin tulokseen. (Hakonen ja 

Nylander, 2015 s.110-114) 

 

Chenevert ja Tremblay (2011) tutkimuksessa parhaiten menestyvät yritykset olivat niitä, jotka 

yhteensovittivat strategian ja palkitsemisen sen sijaan, että poimivat vain parhaita käytäntöjä. 

Klassisen strategiakäsityksen mukaan strategia suunnitellaan yrityksen johdossa ja viedään 

alemmille tasoille. Viestintä jää siten yksisuuntaiseksi, koska yrityksessä ei oteta huomioon 

molemminpuolista vuorovaikutusta. Johdon asettama palkitsemisjärjestelmä voi kokea 

muutostarpeita kun se viedään toteutukseen tuotantotasolle. Käytännössä on siis huomioitava 

asioita, jotka riippuvat toimintaympäristöstä ja organisaatiosta. Alun perin korkealla 

hierarkiassa määritetyt tai ulkopuolelta tuodut palkkiomallit eivät välttämättä toimi 

sellaisinaan. (Hakonen ja Nylander, 2015 s.116-117) 

 

2.6 Tulospalkkioiden vaikutukset ja tutkimustulokset 

 

Projektin tavoitteiden kannalta olennaista oli löytää tutkimustietoa suoritusperusteisesta 

palkkiosta, joita voitaisiin hyödyntää palkkiomallien jatkokehityksessä. Kappaleessa on 

keskusteltu ja tarkasteltu tutkimustietoa erilaisista case-esimerkeistä ja palkkiomallien 

vaikutuksista. 

 

Kun mietitään palkitsemisen tavoitteita ja vaikutuksia, on otettava huomioon myös mahdolliset 

negatiiviset vaikutukset. Artikkelissa ”The Unintended Consequences of the Rat Race: The 

Detrimental Effects of Performance Pay on Health” (Bender ja Theodossiou, 2014) tutkitaan 
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tulosperusteisen palkitsemisen vaikutusta työntekijän terveyteen. Tutkimuksen havaintojen 

mukaan tulosperusteisella palkitsemisella on negatiivisia vaikutuksia työntekijöiden 

terveyteen. Vaikkei tutkimuksessa suoraan voida sanoa mistä se johtuu, niin hypoteesina on, 

että tämä voi johtua lisääntyneestä stressistä työnteossa. (Bender ja Theodossiou, 2014).  

 

Suorituskykyyn perustuva palkitsemisjärjestelmä voidaan kuvata kahden eri 

vaikutusmekanismin avulla. Kannustinvaikutus ja lajitteluvaikutus (Incentive effect & sorting 

effect). Kannustinvaikutuksella tarkoitetaan vaikutuksia työntekijöiden tuottavuuteen. 

Lajitteluvaikutuksella tarkoiteen epäsuoria vaikutuksia esimerkiksi sitä miten palkkiomalli 

vaikuttaa työvoiman rekrytoimiseen ja vaihtuvuuteen yrityksessä ja miten tämä vaikuttaa 

tuottavuuteen. Tutkimuksessa (Lazear, 2000) yrityksessä siirryttiin yksikköpalkkiomalliin, 

jossa tuottavuuden kasvuksi saatiin 44%. Tästä puolet oli kannustinvaikutuksien ansiosta 

työntekijöiden suorittamisen parannusta ja puolet lajitteluvaikutusta, joka johtuu esimerkiksi 

heikomman tuottavan työvoiman poistumisesta ja korkeasti tuottavien työntekijöiden 

lisääntymisestä. Työntekijöiden ansiot nousivat 10%, mutta varianssi työntekijöiden 

tuottavuudessa kasvoi. (Lazear, 2000)  

 

Franceschelli et al. tutkimuksessa Performance pay and productivity of low- and high-ability 

workers (2010) tutkimuksessa argentiinalaiseen tekstiilitehtaassa siirryttiin 

tuotantopalkkiomalliin, jossa työntekijöille maksettiin peruspalkka ja sen päälle 

yksikköpalkkiota. Tuottavuus yrityksessä parani 28%. Tutkimuksessa havaittiin, että vielä 

neljän kuukauden jälkeen osa työntekijöistä ei päässyt palkkioille, mutta kokonaistuottavuus 

peruspalkkaa saavilla oli silti noussut 29%. Tehottomammin suoriutuvien työntekijöiden 

vaihtuvuus kasvoi enemmän kuin hyvin suorituvien, jolloin tuottavuuden kasvun arveltiin 

johtuvan osaksi lajitteluvaikutuksesta. Samantapainen tuottavuutta nostava vaikutus (22%) oli 

myös yksikköpalkitsemiseen liittyvässä tutkimuksessa (Shearer, 2004). (Franceschelli et al., 

2010) 

 

Perupalkkauksen ja tulospalkkauksen vaikutusten eroja vertailtiin muutamissa tutkimuksissa 

(Cadsby et al., 2007)  (Park ja Sturman, 2016). Cadsby et tutkimuksessa Sorting and Incentive 

Effects of Pay for Performance: An Experimental Investigation (2007) al Tutkimuksessa 

vertailtiin yksikköperusteista palkitsemista ja kiinteä palkitsemista. Tulospalkkauksella 
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saavutettiin suurempi tuottavuus sekä kannustin- että lajitteluvaikutuksella. Tuottavimmat 

työntekijät valitsivat yksikköperustaisen palkkauksen ja keskitason työntekijät riippumatta 

omasta mieltymyksestä palkitsemistapoihin suoriutuivat tehokkaammin yksikköpalkkioiden 

piirissä. Työntekijät, joilla oli korkeampi riskiaversio, valitsivat epätodennäköisemmin 

yksikköpalkkauksen ja olivat vähemmän responsiivisia sen vaikutuksille. Park ja Sturmanin 

tutkimuksessa (2016) käsiteltiin Yhdysvalloista palvelualan organisaatiosta saadun otoksen 

perusteella palkankorotusten, henkilökohtaisten bonuksien ja pitkän aikavälin kannustimien 

tehokkuutta. Suoriutumisen tasoon sidotuille palkankorotuksilla nähtiin suurin vaikutus sekä 

kannustin- ja lajitteluvaikutuksessa. Yleensä palkankorotusten on nähty toimivan heikosti 

suoritusperusteisessa palkitsemisessa, koska tutkimuksissa korrelaatiota palkankorotuksilla ja 

suoriutumisella ei ole havaittu. Park ja Sturman argumentoivat, että palkankorotuksen voivat 

toimia suoritusperusteisena palkitsemisena, jos se on implementoitu oikein. (Cadsby et al., 

2007)  (Park ja Sturman, 2016) 

 

Artikkelissa Future of reward management Brown (2014) esittää palkitsemiselle neljää osa-

aluetta, jolla voidaan luoda toimivaa palkitsemista. Yrityksellä tulisi olla selkeä fokus 

muutamaan ydinarvoon ja periaatteeseen. Palkitsemisessa tulisi vahvemmin tukeutua 

mittaamiseen ja tuloksien analysointiin. Työntekijöiden osallistaminen on tuotava vahvemmin 

esille. Kommunikaation ja johtamisen on oltava avoimempaa.  Brown esittää, että Lawlerin 

strateginen palkitseminen ja kokonaisvaltainen palkitseminen eivät toimi käytännössä. Kun 

puheet ja teot eivät kohtaa, työntekijät pitävät edelleen palkitsemista epäonnistuneena tai 

epäselvänä organisaatioissa. Kolmasosalla yrityksistä ei ole selkeitä arvointikriteerejä 

palkkiomallille. Palkitsemisen arviointiin tarvittava data ei ole helposti saatavilla, ja jos 

mittaamisessa ja arvioinnissa halutaan onnistua, on se koottava keskitetysti. Palkitsemisen 

tärkeäyttä korostaa se, että työntekijän oma palkkiotaso on isoin tekijä tyytymättömyyteen. 

Palkitsemismallit ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi viimeisten vuosikymmenien 

kuluessa ja yrityksissä on vähemmän henkilöstöä, jotka hallinnoivat palkitsemista. 

Palkitseminen on läpinäkymätöntä ja käytetään ulkoisia konsultteja sen sijaan, että kysytään 

henkilöstöltä mitä he haluavat.  

 

Jos aikaisemmin on keskuteltu onko erilaisilla täydentävillä palkitsemismalleilla vaikutuksia 

tuottavuuteen niin myös niiden ominaisuuksilla on vaikutuksia toimivuuteen. Tutkimuksessa 
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suoritusperustaiseen palkitsemiseen ominaisuuksiin (Kato ja Kauhanen, 2018) perehdytään 

kuinka palkitsemisjärjestelmän valinnoilla ja yksitoiskohdilla voi olla suuri merkitys sen 

tuottavuusvaikutuksiin. Tuloksena he löysivät 4 tärkeää huomioitavaa asiaa: 

Ryhmäkannustimet parantavat tuottavuutta enemmän kuin henkilökohtaiset. Toisena 

ryhmäkannustin yhdistettynä kannattavuuden mittariin on voimakas keino nostaa tuottavuutta. 

Kolmantena, jos kapean suoritusmittarin rinnalle otetaan toinen kapea mittari niin lisähyöty 

on pieni. Neljäntenä mitä suurempi osa palkitsemista on suoritusperusteista niin sitä enemmän 

tuottavuushyötyjä saadaan. 
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3. KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTUS 

 

Eltel Networksissa on ollut käytössä erilaisia tuotantopalkkiojärjestelmiä 2000-luvun alusta. 

Tuotannossa niiden käyttö on ollut paikallista tiimien ja alueiden tasolla, eikä yhtenäistä mallia 

ja toimintapaa ole ollut käytössä. Diplomityön tavoitteena on tarkastella malleja ja kerätä 

haastattelujen sekä saatavilla olevan datan avulla kehitysehdotuksia yritykselle, kun 

tuotantopalkkiota otetaan keskitetysti enemmän käyttöön yrityksessä. 

 

3.1 Yrityksen esittely 

 

Eltel Networks Oy on tietoliikenneverkko- ja sähköinfrastruktuurin palveluja toimittava 

pohjoiseurooppalainen yritys, joka on listattu Tukholman pörssiin. Eltelin liikevaihto oli 938 

miljoonaa euroa vuonna 2020 ja sen palveluksessa työskenteli 5400 työntekijää, joisa 1500 

Suomessa. Eltel toimittaa monenlaisia ratkaisuja asiakkailleen kuten projektien toteutus, 

ylläpitopalvelut ja tekniikan päivitykset. Tähän kuuluu suunnittelu, rakentaminen, asennukset 

ja käyttöönotto sähkö- ja tietoliikenneverkoissa. Asiakkaina yrityksellä on paikallisia ja 

kansallisia sähköverkkoyhtiöitä sekä teleoperaattoreita ja muita pienempiä verkkoasiakkaita. 

Suurin osa töistä asiakkaille toteutetaan useamman vuoden mittaisten raamisopimuksien 

puitteissa. 

 

3.2 Projektin tavoitteet 

 

Projektin tavoitteena on tarkastella Eltelin nykyisiä tuotantopalkkiomalleja ja tuottaa sen 

perusteella informaatiota ja konkreettisia kehitysehdotuksia, joilla voidaan luoda yhä parempi 

palkkiomalli asentajille. Tutkimustuloksista erilaisista palkkiomalleista haetaan ideoita, joita 

voitaisiin soveltaa käytännön kehitysehdotuksissa ja toimimaan yrityksen omien tavoitteiden 

kanssa. Kuvassa 6 on tiivistettynä projektin tavoitteiden logiikka. 
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Kuva 6. Projektin tavoitteet. 

 

Eltelin tavoitteena tuotantopalkkioissa ovat yleisesti olleet tehokkuuden parantaminen ja 

työntekijöiden motivoiminen suorittamaan työnsä älykkäästi. Eltelin johtoryhmän jäsen sanoi 

haastattelussa palkkioiden tavoitteeksi kustannustehokkaan tuotannon, työpäivien tehostamisen 

ja työntekijöiden palkitsemisen hyvistä suorituksista. Hän lisäsi vielä seuraavasti: ”Kun hyville 

palkkioille päästään, voidaan oppia hyviä käytäntöjä ja kun palkkioille ei päästä niin työn 

valmistelu on ollut huonoa ja aikaa hukkuu muuhun kuin asentajatyöhön”. Kokemuksena 

aikaisemmista palkkiomalleista oli, että kun työntekijät saadaan kerran palkkioille niin he 

jatkossa saavat todennäköisemmin palkkioita ja pysyvät niillä. 

 

3.3 Tutkimuksen toteuttamismetodit 

 

Projektissa tehtiin haastatteluja perustuen yrityksen aikaisempiin tuotantopalkkiomalleihin. 

Palkkiomalli 1 on ollut käytössä vuosituhannen vaihteesta ja yksikköpalkkiomallin perusta. 

Palkkiomallien 2 ja 3 kohdalla on käytetty saatavilla olevaa aineistoa maksetuista 

tuotantopalkkioista sekä kaikki järjestelmistä saatava aineisto työtilauksista. Lisäksi on tehty 

tyytyväisyyskysely palkkiomalli 2 kohdalla sen piirissä olleille asentajille. Aineiston 

perusteella voidaan analysoida tuotantopalkkion vaikutusta tehtyihin töihin laajasti. 

 

Vaikutuksien yhtenä arviointikriteerinä hyödynnetään (Hulkko et al., 2002 s.37-48) palkkion 

vaikutusmekanismeja. Kaikkia vaikutusmekanismeja ei tunneta ja palkitsemisteorioista mikään 

ei ole noussut kaikenkattavaksi selitykseksi. Tärkeimpänä vaikutuksien arvioinnin kriteerinä 

tulisi arvioida miten palkkiomallille asetetut tavoitteet täyttyvät. Hulkko et al. esittävät ainakin 

seuraavian asioiden tarkastelua: 
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- Tulospalkkauksen kustannukset 

- Vaikutukset ansiotasoon 

- vaikutukset toiminnallisiin tunnuslukuihin 

- Sisäinen yhteistyö 

- Työpaikan ilmapiiri 

- Henkilöstön tyytyväisyys järjestelmään 

 

Suunniteltaessa projektia on listausta käytetty tukena vaikutuksien arvioinnissa. Sen lisäksi 

yrityksen omia tavoitteita palkkiomallille on käytetty arviointikriteereinä analyysissa. 
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4. NYKYISET TUOTANTOPALKKIOJÄRJESTELMÄT 

 

Tuotantopalkkiojärjestelmät osiossa esitellään Eltelin tuotantopalkkiojärjestelmän 

perusperiaatteet. Tähän sisältyvät toimintaperiaatteet, laskentamalli ja yksiköiden määrittely. 

Tämän jälkeen esitellään 3 eri tuotantopalkkiota, jotka ovat olleet käytössä. Ensimmäisessä 

haastatellaan yrityksen tuotantopalkkiomallien positiivisena esimerkkinä toimineen 

palkkiomalliin kuuluvia asentajia ja esimiehiä. Sen jälkeen analysoidaan kahta vuosina 2020 

käyttöönotettua tuotantopalkkiota. Tavoitteena oli haastattelujen ja analyysien perusteella 

saada informaatiota projektin kehitysideoihin. 

 

4.1 Palkkiojärjestelmän perusperiaatteet 

 

Uusimmat tuotantopalkkiomallit 2019 vuodesta lähtien on toteutettu samoja perusperiaatteita 

noudattaen. Laskentakaavana palkkiomallissa on, että tavoitetasolla palkkiota ansaitsee 0,50 € 

per tunti. Tämä arvo on yrityksen palkkiopolitiikan mukaan määritelty. Palkkion määrittely 

tarkkailuvälille voidaan määritellä kahden muuttujan ja kahden parametrin avulla. 

 

a = Tuntivähennysosa 4,28 [€]   

b = Tuotantopalkkiokerroin 4,78 [€]  

𝑡 = Käytetyt tunnit [h]  

𝑝1 … 𝑝𝑛 =  Työsuoritteiden p1 … pn tavoiteajat[h]  

 

 Tuotantopalkkio =  (𝑝1+. . . 𝑝𝑛) ∗ 𝑏 − 𝑡 ∗ 𝑎 (1) 

 

Esimerkki laskukaavasta: 

𝑝1 = 2 kpl ∗ 1,58h suoritetavoiteaika = 3,16 ℎ  

𝑝2 = 5 kpl ∗ 0,35h suoritetavoiteaika = 1,75 ℎ  

𝑡 = 4,2 ℎ  

 

Tuotantopalkkio: 

 (3,16ℎ + 1,75ℎ) ∗ 4,78 € − 4,2 ∗ 4,28 € = 5,49 € (2) 
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Edellisen esimerkin mukaisesti tuotantopalkkio euroa per tunti: 

 

 5,49 €

4,2 ℎ
= 1,31 €/ℎ 

(3) 

 

Kuvaajasta nähdään tehokkuuden ja tuotantopalkkio per tunti lineaarinen suhde. Palkkio per 

tunti voidaan kirjoittaa suoran yhtälönä 

 

 
𝑦 =

(𝑝1+. . . 𝑝𝑥)

𝑡
− 𝑏 

(4) 

 

 

Kuva 7. Palkkion ja tehokkuuden kuvaus 

 

Kuvasta 7 nähdään palkkiomallin ja tavoiteaikaan perustuvan tehokkuuden suhde. Y- akselilla 

on palkkion määrä euroina per tunti ja x-akselilla tehokkuus ilmaistuna prosenteilla. Kun 

asentaja tekee 89,5% tehokkuudella töitä tavoiteaikaan verrattuna, on palkkiotaso 0 €. Tästä 

jokaisen prosenttiyksikön parannuksesta palkkio nousee 4,78 senttiä per tunti. Perustavoitetaso 

on 0,50 €/h, johon työn tehokkuus on asetettu 100 %. 
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4.2 Yksiköiden määrittelyperiaatteet 

 

Yksikköperusteisessa tuotantopalkkiomallissa yksiköiden määrittely ja yksiköiden 

tavoiteaikojen määrittely on erittäin tärkeässä roolissa. Yksiköiden määrittelyn tulee seurata 

mahdollisimman tarkasti asentajien tekemää työsuoritusta, mutta liiallinen määrä yksiköitä 

tekee raportoinnista hankalaa ja voidaan kokea kuormittavana. Eltelin liiketoiminnassa suuri 

osa työstä laskutetaan asiakkuussopimuksissa määriteltyjen urakointiyksiköiden mukaan. 

Asiakkaan laskutusyksiköiden sovittaminen suoraan asentajille tuotantopalkkioyksiköiksi ei 

aina ole yksinkertaista, koska yksiköihin voi sisältyä muitakin työosuuksia kuten suunnittelua, 

dokumentointia ja työnohjausta. Jos sopimussyksiköitä voidaan käyttää asentajan 

tuotantopalkkioyksiköinä, on siinä paljon etuja. Näitä etuja ovat esimerkiksi ne, että asentajan 

pitää raportoida vain yhdet työyksiköt kentältä ja näiden yksikköjen perusteella nähdään 

suoraan mitä voidaan asiakkaalta laskuttaa. Kun työlle tulee sopimuksessa määriteltyä lisätyötä, 

niin samaan raportointiin perustuen voidaan maksaa tuotantopalkkio ja suorittaa lisälaskutus. 

Jos taas tuotantopalkkioyksiköt eroavat laskutettavista yksiköistä aiheuttaa se näiden kahden 

rajapintaan haasteita. Silloin työyksiköistä pitää muodostaa laskutettavat yksiköt muuntajan 

avulla tai manuaalisen työllä.  Koko työskentelyprosessin kannalta yksiköiden valinta 

tuotantopalkkioon on hyvin tärkeää ja vaikuttaa myös koko prosessin suorituskykyyn. 

 

Kuva 8. Tuotantopalkkioyksiköiden havainnollisttaminen 
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Yksinkertaisimmillaan tuotantopalkkioyksiköt voidaan määritellä suoraan asiakassopimuksen 

suoritteiden kanssa 1:1 tai tarvittaessa jakamaan osayksiköiksi, joista muodostuu aina tietty 

laskutettava yksikkö. Kuvassa 8 on havainnollistettu tuotantopalkkioyksiköitä. Työnkuva on 

asiakkuuksista riippumatta asentajille samanlaista ja eroavaisuuksia syntyy pääosin työn 

raportoinnissa ja dokumentoinnissa sekä asiakkaiden valitsemilla laite- ja 

materiaaliratkaisuilla. Eri asiakkailla saattaa olla omia vaatimuksia töiden toteutumistapoihin, 

mutta asentajatyö on pääosin samanlaista asiakkuudesta riippumatta. Tästä syystä työn 

pilkkominen yhteisiin työyksiköihin riippumatta asiakkuudesta ja laskutustavasta voi olla 

järkevämpi ratkaisu. Jos mietitään tuotantopalkkioiden tavoitteita tehdä töitä tehokkaammin ja 

älykkäämmin, niin samalla yksiköllä ja työvaiheella asiakkuudesta riippumatta pitäisi olla sama 

tavoite. Jos tiimissä töitä tehdään usealla asiakkuudelle niin oikeudenmukaisuuden periaatteilla 

tavoiteaika samalla työlle pitäisi olla sama.  

 

Esimerkki asennusyksikkö Asiakkaalle 1 ja 2 kuvassa 8. Työyksikön kustannusakenteesta 

nähdään, että toisella asiakkuudella yksiköllä on suurempi kateosuus, joka johtuu paremmasta 

sopimushinnasta. Sopimushinnalla ei kuitenkaan ole vaikutusta asentajan tekemään työhön 

vaan työ on samanlaista. Näin samaan työsuorituksen raportointiin voidaan soveltaa 

asiakkuudesta riippumatta samaa työyksikköä. 

 

Tavoiteaikojen määrittely edellyttää prosessin tuntemusta, jossa jokaiselle työvaiheelle täytyy 

löytää aikamääre. Teleurakointiprojekteissa sekä huolto- ja palvelutöiden suorittamisessa on 

Kuva 9. Yksiköiden kustannusrakenteen ero 
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huomioitava, että työskentely sisältää paljon enemmän ulkoisia muuttujia kuin 

tehdasympäristö. Taulukossa 1 on esimerkkinä asioita, jotka vaikuttavat työprosessiin. 

 

Taulukko 1. Työsuoritukseen vaikuttavia ulkoisia muuttujia 

Muuttuja Esimerkkisyyt 

Materiaali Työltä puuttuu materiaalia varaston 

toiminnan takia tai puuttellisen 

suunnitelman vuoksi. Tilaajan 

materiaalitoimitukset ovat myöhässä. 

Loppuasiakas Vaatimuksia: kulkuluvat, 

työskentelyaikojen rajoitus, kiinteistön 

asettamat rajoitukset pysäköinnille ja 

kulkemiselle. Loppuasiakas ei ole 

tavoitettavissa. 

Tukitoiminnot Modeemin tai tukiaseman konfigurointi 

ei onnistu automaattisesti ja pitää 

toteuttaa operoinnin avulla etäyhteydellä 

Työsuunnitelma Suunniteltu reitti yhteydelle on varattu tai 

ei ole kytketty ohjeiden mukaisesti. Työ 

on suunniteltu väärin ja materiaalit ovat 

puutteellisia. 

 

Helpoin tapa määritellä tavoiteajat yksiköille on valmistuneiden töiden analysointi, jos siihen 

saatavan aineiston puitteissa on mahdollisuus. Ongelmana on usein, että käytettyjä tunteja ei 

voida suoraan kohdistaa yksikköihin, koska työllä voi olla yhdestä aina 30 yksikköön riippuen 

työstä. Töissä, joissa käytetään pakettiyksiköitä (koko työ laskutetaan vakioidulla yksiköllä) on 

helppo laskea esimerkiksi keskiarvot, mediaani ja hajonta käytetylle työajalle. Jos yksiköitä on 

useampia, voidaan laskentatavassa hyödyntää yksikkökorimallia. Yksikkökorille, kuten 

taulukoista 2 ja 3 nähdään, saadaan kulunut työaika ja selvitettäväksi jää tavoiteajan 

jakautuminen korin yksiköiden välille. 
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Esimerkissä Taulukko 2 ja Taulukko 3, yksikkökorit 1 ja 2 ja niihin kulunut keskimääräinen 

aika. 

 

Yksikköjen määrittäminen on iteroiva prosessi, jossa on lähdettävä liikeelle tasosta mihin 

yrityksen data ja työn prosessin tuntemus antavat mahdollisuuden. Yksikköjen määrittelyn 

kannalta paras lähtöasetelma on, kun historiadata antaa mahdollisuuden analysoida keskiarvon 

ja hajonnan. Sitä kautta tuotannon ja taloudellisten tavoitteiden mukaan voidaan asettaa 

tavoiteaika perustuen toteumaan. Tähän ei kuitenkaan ole mahdollisuutta aina ja siitä syystä 

tavoiteaikojen määrittelyprosessissa voi syntyä epätasaisuuksia, jossa suoritteiden ajat 

vaihtelevat oikeasta toteutuneesta tasosta. 

 

4.3 Yksiköiden raportointi 

 

Eltelillä raportointi ja sen vaikutukset niin asentajille kuin työnjohdolle kytkeytyvät hyvin 

tiivisti myös tuotantopalkkioon. Asentajien raportointi kentältä on tärkeää koko työprosessin 

kannalta, koska sen mukaan laskutetaan asiakasta ja dokumentoidaan muutokset asiakkaiden 

järjestelmiin. Yksikköperustainen palkitseminen perustuu siihen, että asentaja raportoi kentältä 

tulevat yksiköt heti suorituksen jälkeen tai viimeistään työn päättyessä. Tuotantopalkkion 

tavoitteena on motivoida asentajaa tekemään työnsä tehokkaammin ja fiksummin. Näin 

raportoinnin pitää onnistua mahdollisimman yksinkertaisesti. Muuten palkkiomallin hyödyt 

katoavat, jos tuotantopalkkioyksiköitä raportointi vie liikaa aikaa työn tekemisestä ja asentajat 

eivät koe sitä mielekkääksi. 

 

Erilaisia raportointimalleja on käytetty Eltelissä tuotantopalkkioyksiköiden raportointiin. 

Nykyisessä operatiivisen toiminnan kehittämiseen tähtäävässä strategiassa on linjattu, että 

Pieni laite 1 kpl

Kytkentä 1 kpl

Kehikon asennus 1 kpl

Keskiarvo 6 h

Mediaani 5,5 h

Taulukko 2. Esimerkkikori 2 
Suuri laite 1 kpl

Kaapelointi 10 m

Kaapelihylly 10 m

Kaapin asennus 1 kpl

Keskiarvo 10 h

Mediaani 11 h

Taulukko 3. Esimerkkikori 1 
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raportointi tehdään johonkin kolmeen eri sähköiseen järjestelmään riippuen minkä tyyppisiin 

töihin kukin soveltuu. Täältä data kerätään kootusti yhteen raportointijärjestelmään näkyville. 

Vuosikymmenien aikana joko paperilomakkeet tai exceltaulukot ovat toimineet 

tuotantopalkkioyksiköiden ja myös muun työn raportoimisen välineenä. Vanhasta excel 

paradigmasta halutaan luopua yrityksessä mahdollisimman nopeasti. 

 

4.4 Palkkiomalli 1 

 

Eltelin tiimissä on ollut käytössä yksikköperusteinen tuotantopalkkiojärjestelmä 

sähköurakoinnin liiketoiminnassa viimeisen 20 vuoden aikana. Tuotantopalkkio perustuu 

asiakkaan sopimuksen työsuoritteiseen, joita asentajat täyttävät excelipohjaan. Eri 

työsuoritteille on asetettu tavoiteajat, joiden mukaan työlle asettuu tavoiteaika. Tämä vanha 

malli on toiminut monesti malliesimerkkinä yrityksen muille tuotantopalkkiomalleille. 

 

Tavoitteena oli tehdä haastatteluja henkilöille ja selvittää syitä mikä mallissa on toiminut hyvin 

ja ymmärtää mitkä tekevät koko palkkioprosessista onnistuneen. Lisäksi tavoitteena oli 

selvittää mitä mallissa oli huonoa ja voidaanko välttää samoja kompastuskiviä tulevaisuudessa. 

Kyseisessä tiimissä tuotantopalkkiot olivat olleet vuosikymmeniä käytössä ja niillä oli saatu 

hyviä kokemuksia. Työnkuva tiimissä koostuu palvelutöistä ja pienistä urakointitöistä, joita 

tehdään yleensä yksin ja joskus kahden asentajan tai kaivuukoneen kanssa. Töiden kestot 

vaihtelevat muutamista tunneista viikon mittaisiin töihin. Kaikki tiimin työt eivät kuitenkaan 

olleet tuotantopalkkioiden piirissä ja esimerkiksi viankorjaus oli jätetty pois palkkioiden 

piiristä. 

 

Haastattelut toteutettiin puolistruktuurisina haastatteluina Microsoft Teamsin välityksellä, 

joissa haastateltaville esitettiin ennalta suunniteltuja kysymyksiä aihealueittain ja lopuksi 

käytiin vapaata keskustelua. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin analysointia varten. 

Henkilöt valikoituivat tiimin esimiehen kanssa käydyssä keskustelussa, jossa pyrittiin saamaan 

mahdollisimman erilaisia henkilöitä, jotta saadaan laaja kokonaiskuva. Haastatteluja tehtiin 

yhteensä kahdeksan kappaletta, joista kolme asentajille, yksi suunnittelijalle, yksi 

lähiesimiehelle, yksi tiimipäällikölle. 
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Kysymykset on jaoteltu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osiossa kysyttiin palkkiomallin 

käytännöistä ja niiden toimivuudesta kuten palkkion käytöstä, kirjaamisesta ja tarkastamisesta. 

Toisessa osassa kysyttiin palkkion vaikutuksista omaan työskentelyyn ja motivaatioon. 

Kolmantena aihealueena oli palautteen antaminen hyvien sekä huonojen ominaisuuksien 

listaamista ja kehitysehdotuksia. Haastattelujen lopuksi oli vapaata keskustelua palkkioista. 

 

4.4.1 Haastattelut 

 

Tuotantopalkkion toimintaprosessia pidetään yksinkertaisena, koska se tehdään excelin avulla. 

Palkkion näkee suoraan täytetystä excelistä ja sitä voi työsuunnitelman perusteella täyttää 

etukäteen, jolloin näkee minkälaiseen tavoitteeseen ollaan pyrkimässä. Palkkioiden 

tarkastamisprosessi on koettu helpoksi asentajille ja esimiehillä. Haastateltavat mainitsivat 

rehellisyyden palkkion toimivuuden kannalta tärkeäksi. Se koetaan asentajien ja esimiesten 

osalta tärkeäksi asiaksi, koska mahdollistaa kevyen prosessin, jossa kaikkia töitä ei tarvitse 

tarkastella erikseen. Konsensuksena oli, että huomautettavaa syntyy vähän, kun säännöt ovat 

selkeät. 

 

Asentajien osalta viestintä johdon suunnasta on koettu toimivaksi ja selkeäksi. 

Tuotantopalkkion toiminta ja siihen tulleet muutokset on jalkautettu kaikkien mielestä hyvin, 

tosin pääperiaatteet ovat pysyneet samana jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Hinnoista ja 

yksiköistä on käyty keskustelua aika ajoin ja niitä on päivitetty tarpeen mukaan. 

Tuotantopalkkion tavoitteena oli työskentelyn tehostaminen ja siihen liittyen asentajilta 

pyrittiin tiedustelemaan millaisia vaikutuksia tuotantopalkkiolla, on omaan työskentelyyn. 

Asentaja 1 sanoo näin omasta tekemisestä: ”Jos on sellainen työ, että ei aivan 8 tunnissa saa 

tehtyä, että siihen menee 10 tuntia, niin kyllä se yleensä tulee kerralla tehtyä. Jos sinä jätät 

vähän vaille ja se on 30-40km päässä, niin sitten tuotantopalkkiot katoaa ajoihin.”. Työn 

suunnittelu koetaan tärkeäksi, johon kuuluu esimerkiksi tarvikkeiden ja mahdollisten 

lisäresurssien suunnittelu etukäteen. Lisäksi ajosuunnittelu koetaan tärkeäksi, koska pitkät 

ajomatkat töiden välillä laskevat palkkioita. Asentaja 2 sanoo työmotivaatiosta ”Totta kai se on 

motivoivaa tehdä töitä sillä lailla (tuotantopalkkioiden kanssa). Ei mitenkään, että tekisi 

huonosti tai liian nopeasti, mutta tekee semmoiseen tahtiin ettei jää turhaa istuskelua.” 
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Yksilöiden vaikuttavien tekijöiden lisäksi kysyttiin miten tiimidynamiikka toimii 

henkilökohtaisten palkkioiden kanssa. Konsensuksena on ollut, että ryhmähenki on pysynyt 

hyvänä ja kun tehdään useamman hengen voimin töitä, niin palkkiot jaetaan kesken. Lisäksi 

tasapuoliset jakoperiaatteet ovat parantaneet tilannetta Asentaja 2 mielestä: ”Ennen oli listat 

(tuotantopalkkiohinnastot), jotka riippuivat omasta tuntipalkasta. Nykyään listat ovat kaikille 

samat. Ei ole tilannetta, että toiset saa enemmän ja toiset vähemmän (samasta työstä)”. 

 

Palkkiomallissa ollaan tyytyväisiä ansioiden nousemiseen. Töitä on asentajien mielestä 

motivoimampaa tehdä nopeammin, kun tietää, että siitä voi saada hyvin palkkiota. 

Palkkiomallin toimivuutta kehuttiin ja exceliä pidettiin selkeänä tapana raportoida. Mallin 

haasteina pidettiin tuotantopalkkioyksikkölistoja, joista ei aina löydy oikeaa suoritetta kaikille 

töille.  Palautetta tuli myös muutaman vuoden takaisesta kokeilusta, jossa palkkiota oli lähdetty 

raportoimaan sähköisen järjestelmän avulla. Tämä kokeilu oli kuitenkin huonosti toteutettu ja 

järjestelmästä oli luovuttu pian sen käyttöönoton yrittämisen jälkeen. Vaikka sähköisellä 

järjestelmällä yritettiin helpottaa raportointia niin tiimin esimies sanoi, että tarvittavia 

korjauksia sekä lisätoiminnallisuuksia ei saatu IT-osaston kanssa ratkaistua. 

 

Oikeudenmukaisuus eri töiden jakamisessa nousi esille, koska osa tiimin töistä ei ole 

palkkiomallin alaisuudessa. Tästä tuli palautetta asentajilta. Esimerkiksi, jos asentaja joutuu 

puolet työajasta olemaan pois tuotantotyöstä ja tekemään viankorjausta, se asettaa asentajat 

eriarvoiseen asemaan.  Asentaja 3 mainitsi, että tavoiteaikojen kiristämisessä on riski 

työturvallisuuden kanssa esimerkiksi tilanteissa, joissa työturvallisuuden takia pitäisi olla 2 

henkilöä, mutta se tehdään yksin. Tällä hetkellä tiimissä viankorjaus on jätetty palkkiomallin 

ulkopuolelle ja tässä on käytetty perusteena työturvallisuutta. 

 

4.5 Palkkiomalli 2 

 

Eltelin teleliiketoiminnassa on ollut käytössä liittymäasennuksien tiimissä tuotantopalkkiot 

vuoden 2020 keväästä alkaen. Tässä osiossa arvioidaan tuotantopalkkion toimintaa käymällä 

aineistoa läpi ja tekemällä analyysia tuotantopalkkion tuloksista ja kokemuksista. Keinoina 

hyödynnettiin aineiston analyysiä tarkasteluväliltä ja palkkiomallista tehtyä palautekyselyä. 
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Tuotantopalkkiomalli perustuu osioissa 4.1 esitettyihin palkkiomallin perusperiaatteisiin. 

Palkkiomallin tuotantopalkkioyksiköt perustuvat asiakassopimuksessa määriteltyihin 

työyksiköihin, jotka asentaja kuittaa sähköiseen järjestelmään mobiililaitteella tai kannettavalla 

tietokoneella. Näille työyksiköille on asetettu tavoiteajat ja niitä verrataan käytettyihin 

työtunteihin.  

 

Palkkiomalli suuniteltiin toimivaksi automatisoituna työprosessin ohessa ja hyödyntäen dataa, 

jota syntyy työprosessissa normaalisti. Raportointijärjestelmään luotiin oma osio, josta esimies 

ja tiimipäällikkö voivat katsoa maksettavat palkkiot ja lisätä ne asentajille sekä tarkastella 

palkkioita pidemmällä aikavälillä. Kuvassa 10 on esitelty viikottainen sykli miten 

tuotantopalkkio toimii asentajan ja esimiehen näkökulmasta. 

 

Seurantajaksolta, josta oli saatavissa luotettavaa dataa aikaväliltä toukokuu 2020 - helmikuu 

2021, keskiarvo työtunnille maksetusta tuotantopalkkiosta asentajille oli 0,62 €/h. Alla olevasta 

kuvasta 11 nähdään miten töiden kateprosentti on vaihdellut viimeisen 12 kuukauden 

keskiarvosta. Palkkioiden käyttöönotto oli maalis-huhtikuun vaihteessa 2020. Liiketoiminnan 

katteeseen ei tuotantopalkkioilla voida tässä nähdä suoria vaikutuksia. On huomioitava, että 

liiketoiminnan katteeseen vaikuttaa myös muut muuttujat kuten resurssointi, työkuorma, 

toimitusvarmuus ja aliurakoinnin käyttäminen. Kateanalyysista ei suoraan voida nähdä 

millaisia vaikutuksia palkkioilla on ollut toimintaan.  

 

Kuva 10. Tuotantopalkkiosykli 
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Tavoitteena tuotantopalkkiolla oli parantaa työn tehokkuutta, joten muitakin työn tehokkuuden 

mittareita tarkasteltiin. Kuvassa 12 seurattiin tehokkuutta viikkotasolla aikavälillä toukokuu 

2020 – Helmikuu 2021. X-akselilla on viikot numeroituna tarkasteluvälilta ja y-akselilla 

tehokkus prosentteina. Tehokkuuden laskennassa perustaso on 100 %, joka tarkoittaa, että työ 

on tehty asetettuun tavoiteaikaan. Koostetussa viikkodatassa on laskettu yhteen viikon käytetyt 

työtunnit ja kuinka paljon viikon työkuorman tavoiteaika on ollut. Tehokkuusindeksistä 

nähdään, että töiden tehokkuudessa ei ole havaittavissa kehitystä aikavälillä. 

Tuotantopalkkiolla ei tämän tehokkuusindeksin perusteella voi sanoa olleen tehokkuutta 

nostavaa vaikutusta. 

Kuva 11. Katemuutos 

Kuva 12. Tehokkuuden seuranta viikoittain 2020 vko 19 – 2021 vko 8 
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Tuotantopalkkion tavoitteena ja aikaisemmista hypoteesina aikaisemmista analyyseista oli se, 

että kun työntekijä pääsee kerran tuotantopalkkioille niin se todennäköisemmin pysyy niillä 

tulevaisuudessa. Tätä hypoteesia tutkittiin aineiston avulla. Ensimmäisenä tutkittiin kuinka 

paljon asentajia oli ollut kuukausittain palkkioilla.  

 

Kuvassa 13 on asetettu tarkkailuväli x-akselille ja y-akselille minkä prosenttiosuuden 

tarkkailuvälistä asentajat olivat tuotantopalkkioilla. Aentajien määrä palkkioilla asettuu noin 60 

% kohdalle ja pysyy koko tarkkailuvälin samassa muutamaa poikkeuskuukautta lukuun 

ottamatta.  

 

4.5.1 Palautekysely 

 

Joulukuussa 2020 toteutettiin asentajille tyytyväisyys- ja palautekysely koskien 

tuotantopalkkiomallia. Tässä kysyttiin palautetta ja tyytyväisyyttä nykyiseen malliin sekä 

kehitysehdotuksia. Kysely toteutettiin lomakkeella Microsoft Form:ssa ja siihen vastasi tiimin 

työntekijöistä 12, joka oli hieman yli puolet tiimin asentajista. Palautelomakkeen kysymykset 

löytyvät liittestä 2. 

Kuva 13. Palkkioilla kuukausittain toukokuu 2020- helmikuu 2021 
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Tuotantopalkkio sai yleisarvosanaksi 6/10 asteikolla 0-10. Kuvassa 14 näkyy arvosanojen 

jakauma. Parannusehdotuksista nousi esille, että tällä hetkellä tiimissä kaikille erilaisille töille 

ei ole käytössä tuotantopalkkiomallia. Tämä aiheuttaa tiimin jäsenissä kokemuksen 

eriarvoisesta asemasta. Työntekijän motivoinnissa oikeudenmukaisuuden merkitystä ei tule 

unohtaa. Työntekijälle muodostuu oma käsitys työpaikan ja tehtävien reiluudesta ja sillä on 

merkitystä tyytyväisyyteen, sitoutumiseen, suoriutumiseen tehtävistä ja luottamuksesta 

esimiehiin (Hakonen ja Nylander, 2015 s.124). 

 

Toinen palautteessa mainittu asia oli palkkion muuttaminen henkilökohtaisesta tiimikohtaiseksi 

osittain tai kokonaan. Argumenttina käytettiin sitä, että asentajilla ei ole mahdollisuutta 

vaikuttaa mitä työnohjaus antaa heille tehtäväksi. Lisäksi palautteessa argumentoitiin: 

”Tiimikohtainen palkkio toisi huonojen keikkojen tekijöille kannustusta” eli motivoisi tiimiä 

kokonaisuudessaan parhaaseen tulokseen eikä pelkästään yksilön osaoptimointiin.  

 

Kuva 14. Arvosanajakauma 
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Kolmasosa vastaajista sanoi, että tuotantopalkkiota on 

maksettu sopivasti ja loput vastasivat, että palkkioita on 

maksettu liian vähän tai ei ollenkaan. Tämä heijastuu 

hyvin myös miten palkkioiden maksetut määrät ovat 

jakautuneet asentajien kesken, joka nähdään taulukosta 4. 

Maksetut palkkiot ovat aikaväliltä maaliskuu 2020 – 

Helmikuu 2021. Parhaiten palkkioita saanelle kvartaalille 

maksettiin noin puolet kaikista palkkioista ja vähiten 

saanelle 6 asentajalle vain 8% koko palkkiomäärästä. 

 

4.6 Palkkiomalli 3 

 

Vuoden 2020 aikana uudelle liittymäasennusmuodolle, jota aloitettiin toteuttamaan tiimissä 

uudelle asiakkuudelle, otettiin käyttöön palkkiojärjestelmä. Tämä perustuu samoihin yrityksen 

palkkion perusperiaatteisiin kappaleesta 4.2, jossa työyksiköille asetettiin tavoiteajat ja niistä 

muodostuu aina työkokonaisuudelle tavoiteaika. Palkkiomallin tavoitteena oli saada tehostettua 

ja motivoitua työntekijöitä, koska kyseinen asennusmuoto oli aiheuttanut tiimissä 

vastahakoisuutta. Asentajat eivät halunneet siirtyä asentamaan uutta liittymätekniikkaa. Ne 

työntekijät, jotka oli saatu työskentelemään, olivat suoriutuneet huomattavasti heikommin 

Kuva 15. Katteen kehitys syyskuu 2020 – Helmikuu 2021 

Asentajajako

Prosenttiosuus 

maksetuista 

palkkioista

1 kvartaali 48 %

2 kvartaali 27 %

3 kvartaali 17 %

4 kvartaali 8 %

Taulukko 4. Maksettujen palkkioiden 

jakauma 
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verrattuna aliurakointiin, jonka alihankintahinnasto nähtiin vertailuarvona yrityksen omien 

asentajien työskentelylle. 

 

 

Tuotantopalkkion vaikutuksia lähdettiin tarkastelemaan aineistoa analysoimalla. Aliurakoitsijat 

pystyivät tekemään töitä paremmalla tehokkuudella, joten ennen palkkiomallin 

implementointia oli tiedossa, että motivoimalla ja oikeita työtapoja ehdottamalla tehokkuutta 

pystytään lisäämään. Analysoimalla valmistuneita kohteita nähdään, että omien asentajien 

töiden kate lähti palkkiomallin käyttöönoton jälkeen jyrkkään nousuu, joka nähdään kuvasta 

15. Helmikuussa oltiin 32 prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin lähtötilanteessa 

syyskuussa.  

 

Tärkeimpänä kysymyksenä nousi, että mistä tehokkuuden lisääntyminen tuli. Töiden luonteen 

vuoksi niitä suoritettiin pareittain tai yksin riippuen kohteen haastavuudesta. Osassa kohteissa 

töitä oli välttämätöntä tehdä parin kanssa asennuksen haastavuuden takia, mutta suurin osa oli 

mahdollista toteuttaa yksin. Asentajat alkoivat tekemään töitä enemmän itsenäisesti, jolloin 

heillä oli mahdollisuus päästä palkkioille. Pareittain työ ei ollut tuplasti tehokkaampaa vaan 

vain pieni osa prosessista vaatii välillä toisen asentajan apua. Asentajien omatoimisuuden 

avulla työn tehokkuus nousi. Kuvasta 16 nähdään miten yksin tehtyjen töiden osuus nousi 

kolmessa kuukaudessa 70-% tasolle. Koko aikaväliltä syyskuu 2020 – Helmikuu 2021 oli 

Kuva 16. Yksin suoritetut työt 
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yksin tehtyjen töiden kate 32% prosenttiyksikköä parempi kuin kahden tai useamman 

henkilön voimin tehdyt.   

 

 

Tuotantopalkkiomallin myötä maksetut palkkiot per työtunti nousivat tarkastelujaksolla tasolle 

2,8€/h. Tuotantopalkkiolla näytti olevan vahva vaikutus töiden tehokkuuden nousussa. Osalla 

työntekijöistä oli jakson aikana koulutettavana uusia työntekijöitä, jotka saatoivat jossain 

tapauksissa hidastaa työskentelyä.   

Kuukaudet €/h

Joulu 2020 0,38 €

Tammi 2021 1,13 €

Helmi 2021 2,80 €

Taulukko 5. Maksetut palkkiot 

per työtunti 
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5. TUOTANTOPALKKIOJÄRJESTELMÄN ANALYYSI JA 

KEHITYSIDEAT 

 

Tässä osioissa käsitellään ensin analyysien tuloksia ja keskutellaan tärkeimmistä tuloksista. Sen 

jälkeen esitellään kaksi konkreettista kehitysideaa, ryhmäkannustin ja vaihtoehdot 

rahapalkitsemiselle. Tuloksissa käsitellään myös tuotantopalkkiota johtamisen työkaluna ja 

jatkoseurantaa palkkioiden vaikutuksille. Kappaleissa 4.1, 4.2 ja 4.3 esitettyihin 

palkkiomalleihin viitataan Palkkiomalli 1, Palkkiomalli 2 ja Palkkiomalli 3. 

 

5.1 Analyysien tulokset 

 

Haastatteluissa Palkkiomalli 1 asentajien ja esimiesten kesken saatiin tuloksia millaisia hyviä 

ominaisuuksia nähdään palkkiomallissa. Se on helppokäyttöinen, prosessi tarkistamiselle on 

kevyt ja henkilöstössä on luottamus, ettei väärinkäytöksiä tule. Asentajat motivoituvat 

tekemään töitä tehokkaammin suunnittelemalla työpäivät paremmin. Haastatteluissa tuli myös 

esille jatkuvan kehityksen tarve. Hinnastot ja työt muuttuvat hieman sopimuskausittain, jolloin 

niin yksiköt kuin tavoiteajat on päivitettävä tarvittaessa. 

 

Palkkiomalli 2 analyysissa mielenkiintoista oli, että vaikutusta töiden katteisiin ja tehokkuuteen 

ei havaittu tarkasteluaikavälillä. Analyysissa tunnistettiin, että neljäsosa asentajista sai noin 

puolet kaikista maksetuista palkkoista. Palkkiomallin tavoitteissa esitettiin, että palkkioille 

nousevat työntekijät ansaitsisivat todennäköisemmin palkkioita tulevaisuudessakin. Nousevaa 

kehityskäyrää ei kuitenkaan havaittu. Mallin puutteista saatiin kuitenkin palautteen perusteella 

tietoa. Osa asentajista koki palkkiojärjestelmän olevan epäoikeudenmukainen ja eivät kokeneet 

mahdolliseksi päästä palkkiolle.  

 

Palkkiomalli 3 osalla mielenkiintoisinta tulos oli kuinka suuri vaikutus palkkiomallilla oli työn 

tehokkuuteen. Rajoitteina tässä analyysissa oli lyhyempi tarkasteluväli ja pienempi otanta. 

Tarkasteluvälin työn katteen nouseminen 32:lla prosenttiyksiköllä oli liiketoiminnan 

kontekstissa erittäin suuri kasvu. Palkkiomallin käyttöönoton avulla asentajien oman työn 

suunnittelu ja sitä kautta tehokkaiden päivien tekeminen kasvoi runsaasti. Asiat kentällä, joihin 
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työnjohto yritti vaikuttaa, saatiin korjattua omaehtoisesti palkkion avulla. Voidaan sanoa, että 

palkkiomalli täytti sille asetut tavoitteet. 

 

Yksikköpohjainen palkitseminen on vain yksi tapa muiden joukossa ja se on valikoitunut 

yrityksessä aikojen saatossa vallitsevaksi. Onko se pitkän kokemuksen ja analysoinnin 

tuloksena valikoitunut parhaaksi vai olisiko muissa malleissa potentiaalia? Yksikkömallissa on 

kuitenkin koettu olevan paljon hyviä puolia. Ensinäkin järjestelmä on niin yksinkertainen, ettei 

sen ympärillä tarvitse rakentaa uutta mittarijärjestelmää. Vaihtoehtona voisi olla, että asentajien 

palkkio muodostuisi esimerkiksi mittaristosta, jossa arvioitaisiin toimitusvarmuutta, työn 

laatua, projektien katetta, työturvallisuutta. Vaikka edelle mainittuja mittareita ei seurata 

asentajien palkkiomallissa niin niiden tasoa pitää silti aktiivisesti seurata. Käytäntönä voi 

esimerkiksi olla, että työstä voidaan maksaa palkkio kun sen laatutarkistus on mennyt läpi. 

 

Prosessin osaoptimoinnista ei ole saatu projektin perusteella viitteitä. Ainoat huolet ovat tulleet 

siitä, että asentajat valitsevat hyviksi koettuja töitä, joista saa paremmin palkkioita. Tämä on 

kuitenkin enemmän johtamisen ja työnjohdon ongelma kuin palkkiomallin ongelma. 

Palkkiojärjestelmä ei toimi irrallisena kokonaisuutena vaan edellyttää lähiesimiehiltä aktiivista 

osallistumista ja kuuntelemista. Myös asentajat nostivat haastatteluissa ja palautteessa esiin 

mahdollisuuden tasapuoliseen tuotantopalkkioon. Pilotointivaiheessa vain osa tekemisestä on 

palkkion alaista, mutta pidemmällä aikavälillä kaiken työskentelyn saaminen palkkoiden piiriin 

parantanee sen motivointivaikutusta. 

 

5.2 Ryhmäkannustimet  

 

Palautekyselyssä 4.2 osuudessa palautteessa nousi esille, että kun koko tiimi tekee samasta 

työkannasta töitä niin joidenkin asentajien täytyy suorittaa työt, joista on vaikeaa saada 

palkkiota. Ryhmäkannustimen ideana on siis motivoida koko tiimiä, että hankalempia töitäkin 

tehtäisi tehokkaammin. Tämä voidaan toteuttaa niin, että henkilökohtainen palkkio-osuus 

laskee ja tilalle tulee tiimikohtainen palkkio-osuus.  

 

Tutkimuksessa Performance pay and productivity of low- and high-ability workers 

(Franceschelli et al., 2010) havaittiin, että Eltelin tuotantopalkkioon verrattavassa olevassa 
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yksikköpalkkiojärjestelmässä osa työtenkijöistä jäi palkkiomallin ulkopuolelle eikä missään 

vaiheessa päässyt palkkioille. Ryhmäkannustimilla on saatu suurempaa tuottavuuden lisäystä 

(Condly et al., 2008). Toisaalta lajitteluvaikutusta ei välttämättä synny ryhmäkannustimen 

kanssa samalla tavalla, joka voi viedä osan tuottavuuden kasvusta (Franceschelli et al., 2010). 

Tutkimuksessa suoritusperusteisesta palkitsemisesta havaittiin ryhmäkannustimen 

kannattavuuden mittarilla olevan voimakas keino nostaa tuottavuutta (Kato ja Kauhanen, 

2018). Ideana kannustimen suunnittelussa on ollut, että kannattavuuden mittarointi on 

yhdistetty palkitsemiseen. 

 

Nykyinen raportointijärjestelmä mahdollistaa kehityksen, jolla voidaan tuotantopalkkiosta 

laskea henkilökohtainen ja ryhmäkohtainen palkkio-osuus. Skeenariossa liitteessä 3 on 

laskettu esimerkki kuukauden palkkiokertymästä ja miten ryhmäpalkkio-osuus vaikuttaisi 

siihen. Esimerkkinä on käytetty dataa Palkkiomalli 2 palkkiolaskennasta yhtenä kuukautena. 

Kolmen skenaarion avulla on hahmoteltu miltä palkkio näyttäisi 30% ryhmäkohtaisella 

osuudella. 30% jaettava ryhmäosuus lasketaan ottamalla laskennallisesti tuotantopalkkiosta 

prosenttiosuus pois ja sen jälkeen asettamalla se takaisin näillä kolmella eri skenaariolla: 

 

1. Työtuntien mukaan suhteessa laskettu ryhmäkannustinosuus, joka lisätään asentajien 

laskennalliseen kokonaispalkkiosummaan 

2. Tasan laskettu ryhmäkannustinosuus, joka lisätään asentajien laskennalliseen 

palkkiosummaan. 

3. Tasan laskettu ryhmäkannustinosuus, joka lisätään asentajien laskennalliseen 

palkkiosummaan. Palkkiosumma on aina vähintään ryhmäpalkkio-osuuden arvo. 

 

Skenaarioissa olevia parametreja kuten ryhmäkannustimen prosenttiosuutta voidaan säädellä 

ja valita haluttu skenaario laskutavaksi. 

 

Ryhmäkannustimen testauksessa tulisi kiinnittää huomioita kannattavuusvaikutuksiin. Jos 

uusi jakoperuste koetaan oikeudenmukaiseksi ja tehokkuus ei kokonaisuudessaan laske niin 

nettovaikutus tiimissä voi olla positiivinen. Vaikutuksien analysoinnissa tulisi erityisesti 

kiinnittää huomioita palkkiomäärissä alhaalla sekä korkella oleviin asentajiin. Kysymykseksi 

nousee motivoiko ryhmäpalkkio alhaisella palkkiotasolla olleita asentajia ja miten motivaatio 
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korkeita palkkioita ansaitsevilla asentajilla muuttuu. Liitteen 3 analyysin mukaan eniten 

palkkioita ansainneilla laskee ryhmäosuuden myötä palkkiosumma. 

 

 

5.3 Vaihtoehdot rahapalkitsemiselle 

 

Tällä hetkellä tuotantopalkkiot ovat olleet puhtaasti rahapalkkioita. Keskusteluissa 

tuotantopalkkioista projektin aikana nousi yrityksen henkilöstössä esille myös muut keinot 

esimerkiksi palkkioiden vaihtaminen vapaiksi. Maslowin tarvehierarkian (1943) mukaan 

ihmiset arvostavat erilaisia asioita riippuen millä tasolla ovat tarvehierarkiassa. Sovellettaessa 

teoriaa työntekijöiden palkitsemiseen voidaan ajatella, että työntekijää voidaan motivoida vielä 

tehokkaammin, jos palkkio on työntekijälle mieluisa. Monissa tutkimuksissa 

rahapalkitsemisella (Franceschelli et al., 2010) (Lazear, 2000) saatiin tuottavuutta nostettua. Jos 

työntekijä saa halutessaan vaihtaa rahapalkkion vapaapäiviksi, voi sillä olla positiivinen 

vaikutus työskentelyn tehokkuuteen. (Maslow 1943) 

 

Käytännössa tuotantopalkkioiden vaihtaminen vapaaksi voidaan toteuttaa sopimalla tietyn 

palkkiomäärän vastaavan yhtä lomapäivää. Esimerkiksi jos oletetaan työntekijän kustannuksen 

olevan päivässä 8h * 35 €/h = 280 €. Tätä vastaava tuotantopalkkiomäärä arvioiden 60% 

työnantajakustannusosalla olisi 175€. Kun työntekijän on ansainnut palkkioita kyseisen 

summan verran, myönnetään yksi lomapäivä. Kun normaalisti esimies laittaa palkkiot maksuun 

tarkastelujaksolta seuraavaan palkkaan niin vapaapäivät valinnut työntekijä voi valita 

kerryttävänsä saldoa, joka vaihdetaan vapaapäiviksi.  

 

5.4 Palkitseminen työnjohdon välineenä 

 

Tuotantopalkkioiden käytöllä voidaan saada asentajia tekemään töitä korkeammalla 

kannattavuudella kuten Palkkiomalli 3 pilotointi osoitti. Tuotantopalkkion yhtenä tavoitteena 

Eltelillä oli työn suunnittelun parantaminen. Palkkiomalli 3 tapauksessa tavoitteet täytettiin ja 

siihen suurin syy oli asentajien töiden omaehtoinen suunnittelu ja resurssointi. 
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Linjajohdolle ja lähiesimiehille opetuksena Malli 3 käyttöönotosta voidaan sanoa, että 

tuotantopalkkio voidaan hyödyntää työkaluna toiminnan tehostamisessa erityisesti asentajien 

omaehtoisena työn suunnittelun ja resurssoinnin parantamisena. Erilaisten kehityshankkeiden 

ja parannusehdotusten kaatuminen siihen, ettei jalkautus onnistu kentälle on tyypillistä. Jos 

tuotantopalkkioiden avulla asentajien oma-aloitteisuutta saadaan nostettua, niin se on 

helpottaa myös esimiesten työskentelyä. Tämä kuitenkin edellyttää myös valvontaa ja 

osaoptimoinnin syntymisen riskin huomioimista. 

 

5.5 Lajitteluvaikutuksen tutkiminen 

 

Palkkiojärjestelmän onnistumista tulisi seurata myös pitkällä aikavälillä. Useamman vuoden 

tarkkailujaksolla voitaisiin tehdä havaintoja miten tuotantopalkkiot vaikuttavat työvoiman 

vaihtuvuuteen liiketoiminnoissa, joissa palkkiot ovat käytössä. Tutkimuksessa voitaisiin 

selvittää mitenkä uudet tai siirtyneet henkilöt menestyvät palkkiomallin piirissä. Monissa 

tutkimuksissa (Cadsby et al., 2007) (Lazear, 2000) lähes puolet tuottavuuden kasvusta syntyi 

lajitteluvaikutuksesta. Heikosti suoriutuvat poistuivat tai joutuivat lähtemään yrityksestä ja 

uutta työvoimaa voitiin houkutella yritykseen palkkiomallin avulla. Vanhojen työntekijöiden 

tilalle tulleet työntekijät olivat tuottavempia ja kokonaistuottavuus kasvoi. Tätä vaikutusta 

tulisi seurata myös Eltelissä pidemmällä 1-3 vuoden tarkkailujaksolla. 

 

Palkkiomalli 3 analyysissa keskusteltin kuinka liiketoiminnan käynnistämisessä omilla 

asentajilla oli haasteita. Aliurakoitsijoiden työt olivat kannattavempia kuin omien asentajien 

tekemät ja asentajia oli ollut vaikea motivoida lähtemään uudenlaisen liiketoimintaan 

mukaan. Syy miksi palkkiomallin käyttöönotolla saatiin niin hyviä tuloksia, saattoi olla se, 

että ne asentajat, jotka suostuivat ja alkoivat tekemään uusia asennuksia, olivat jo aluksi 

motivoituneempia. Näin palkkiomallin käytöönotolla saatiin erityisen hyviä tuloksia lyhyessä 

ajassa. Kun tulevaisuudessa seurataan palkkioiden kehittymistä niin nykyiselle Palkkiomalli 3 

ei ehkä niin suurta lajitteluvaikutusta pääse syntymään. Palkkiomalli 2 taas 

lajitteluvaikutuksen seuraaminen on mielenkiintoisempaa, koska palkkiomallilla ei ollut 

tuottavuusvaikutuksia. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Projektin tavoitteina oli tuottaa jatkokehitystä yrityksen palkkiomalliin perustuen analyyseihin 

nykyisestä malleista ja sen toimivuudesta. Tutkimuskysymyksissä kysyttiin miten Eltelillä 

käytössä olevat mallit ovat toimineet ja miten sitä tietoa voidaan hyödyntää. Lisäksi tutkittiin 

kuinka analyysien tietoa ja kirjallisuudesta nousevien asioiden perusteella voidaan tuottaa 

konkreettisia kehitysehdotuksia. Näiden tavoitteiden onnistumisesta ja tuloksista 

keskustellaan johtopäätöksissä. 

 

Yrityksen tuotantopalkkion perusperiaatteet ovat yksinkertaiset, jossa työlle muodostuu 

työyksikköjen mukaan tavoiteaika ja tätä verrataan työhön käytettyihin tunteihin. 

Kustannusnäkökulmasta malli on yritykselle turvallinen, lisäarvosta ¼ menee työntekijälle ja 

loput ¾ yritykselle. Prosessin toimiessa oikein työntekijä tietää tavoitetason. Tärkeimmät osa-

alueet palkkiomallin toimivuudessa ovat työyksiköiden määrittelyt ja tavoiteaikojen 

asettaminen. Projektissa analysoiduissa malleissa työyksiköt oli määritelty asiakassopimuksen 

mukaan ja havaittu toimiviksi.  

 

Projektissa toteutetuista analyyseista saatiin hyödyllistä informaatiota tuotantopalkkioiden 

jatkokehitykseen. Kolmesta eri palkkioesimerkistä yrityksessä saatiin kerättyä tietoa, jota 

voidaan käyttää myös tulevaisuudessa pohjana palkkioiden analysointiin. Haastatteluissa 

Palkkiomalli 1 saatiin vastauksia siihen, millainen toimiva palkkiojärjestelmä on käytännössä 

ja miten siinä toimiva henkilöstö kokee sen toimivan. Palkkiomalli 2 analyysissa huomattiin, 

kuinka palkkiolla ei ollut huomattavaa vaikutusta töiden tehokkuuteen ja kannattavuuteen. 

Osa asentajista mainitsi palautteessa, että palkkiojärjestelmä koetaan epäoikeudenmukaiseksi. 

Palkkiomalli 3 sanalyysin perusteella nähtiin, että palkkiomallilla töiden kannattavuus nousi 

32 prosenttiykikköä. Perustuen työn suunnitteluun ja valintaan tehdä suurempi osa 

asennustöistä yksin, saavutettiin palkkiomallille asetut tavoitteet. 

 

Projektin tuloksissa esitetään muutamia konkreettisia ehdotuksia, jolla palkkiojärjestelmään 

voidaan parantaa ja motivoida työntekijää enemmän. Lisäksi keskutellaan tuloksista ja mitä 

palkkiomallin toimii työkaluna esimiehille. Vaikka samaa palkkiomallia hyödynnetään 

yrityksessä muutamien tuntien asennuskäynneistä kuukausien mittaisiin suuriin 
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urakointiprojekteihin niin pienillä muutoksilla voidaan perusmalliin lisätä paikallisesti sopivia 

ominaisuuksia. 

 

Projektissa esitelty ryhmäkannustimien pilotointi voidaan toteuttaa esiteltyjen skenaarioiden 

pohjalta. Parametrejä kuten ryhmäkannustinosuutta voidaan säätää sen mukaan millaisella 

osuudella halutaan sitä halutaan testata. Ei-rahallisen palkitsemisen vaihtoehtona esitetään 

palkkioiden vaihtamista vapaiksi. Sen toteutus onnistuu myös helposti nykyisen mallin päälle 

ja tuloksissa esitetään konkreettinen toteutusmalli. 

 

Yrityksessä tulisi tulevaisuudessa seurata lajitteluvaikutuksen kehittymistä, kun palkkiomallit 

ovat olleet pidempään käytössä. Säännölliset seurantakyselyt palkkioista ovat myös tärkeitä 

koko palkitsemisen prosessin kannalta. Kyselyistä saatiin arvokasta tietoa liittyen 

Palkkiomalli 2:n ja sen haasteisiin. Henkilöstön palautteen ja kehitysehdotusten 

kuunteleminen on tärkeässä roolissa palkkioiden jatkuvassa seurannassa. Kun 

palkkiojärjestelmää laajennettiin ja otettiin käyttöön tiimeissä niin monesti alkureaktiot olivat 

negatiivisia ja muutosvastarintaa esiintyi laajasti. Sen jälkeen, kun palkkiojaksoja oli kulunut 

useampia ja asentajille selvisi millaisesta työskentelystä saa palkkiota, palautteen taso 

parantui. 
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LIITE 1. HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Aihealueet: 

 

1. Paljonko käytät tuotantopalkkioita? 

2. Tuotantopalkkion kirjaaminen 

3. Tuotantopalkkion tarkastaminen 

4. Viestintä johdon toimesta 

5. Raportointivälineet 

6. Vaikutus omaan motivaatioon ja työskentelyyn 

7. Työn suunnittelu 

8. Tiimin ryhmähenki ja yhteistyö 

9. Palkkiomallin hyvät ominaisuudet 

10. Palkkiomalli kehitysehdotukset / heikkoudet 

11. Vapaa sana 

 



  

   

 

LIITE 2. PALAUTEKYSELY 

 

 

 

 

 

Onko tuotantopalkkio vaikuttanut omaan työskentelymotivaatioon? 

Miten tuotantopalkkio on vaikuttanut oman työn suorittamiseen? (Esim. Oman työjonon hallinta, 

töiden suunnittelu etukäteen yms.) 

Miten tuotantopalkkio on vaikuttanut työilmapiiriin ja tiimihenkeen? 

Onko tuotantopalkkion toimintaperiaate viestitetty teille selkeästi? 

Onko työnjohto auttanut tuotantopalkioon liittyvien kysymysten kanssa? 

Kuinka paljon tuotantopalkkiota on maksettu omasta mielestä suhteessa työmäärään? 

Mitä parannuksia haluaisit nykyiseen tuotantopalkkiomalliin? 

Minkä yleisarvosanan antaisit tuotantopalkkiomallille? 



  

Jatkuu   

 

LIITE 3. RYHMÄKANNUSTINSKENAARIOT 

 

Skenaario 1. 30 % ryhmäkohtainen osuus. Työtuntien mukaan suhteessa laskettu 

ryhmäkannustinosuus 

 

 

 

Työntekijä Työtunnit

Tuotanto-

palkkio 

yhteensä

70% 

henkilökohtainen 

osuus

30% 

laskennallinen 

ryhmäkohtainen 

osuus

Maksettava 

ryhmäkannu

stin

Uusi 

Palkkiosum

ma

Muutos 

verrattuna 

alkup.

Asentaja 1 114 -116,56 € -81,59 € -34,97 € 18,00 € 18,00 € 134,56 €

Asentaja 2 89 -60,32 € -42,22 € -18,09 € 14,05 € 14,05 € 74,37 €

Asentaja 3 198 -57,76 € -40,43 € -17,33 € 31,27 € 31,27 € 89,03 €

Asentaja 4 176 -37,91 € -26,54 € -11,37 € 27,79 € 27,79 € 65,70 €

Asentaja 5 22 -21,06 € -14,74 € -6,32 € 3,47 € 3,47 € 24,54 €

Asentaja 6 14 -20,98 € -14,68 € -6,29 € 2,13 € 2,13 € 23,11 €

Asentaja 7 103 -19,08 € -13,36 € -5,72 € 16,19 € 16,19 € 35,27 €

Asentaja 8 117 -2,99 € -2,10 € -0,90 € 18,48 € 18,48 € 21,47 €

Asentaja 9 208 27,56 € 19,29 € 8,27 € 32,85 € 32,85 € 5,29 €

Asentaja 10 131 52,71 € 36,90 € 15,81 € 20,61 € 20,61 € -32,10 €

Asentaja 11 162 76,02 € 53,22 € 22,81 € 25,50 € 78,72 € 2,70 €

Asentaja 12 37 85,01 € 59,50 € 25,50 € 5,84 € 65,35 € -19,66 €

Asentaja 13 68 109,19 € 76,43 € 32,76 € 10,66 € 87,09 € -22,10 €

Asentaja 14 158 112,83 € 78,98 € 33,85 € 24,95 € 103,93 € -8,90 €

Asentaja 15 154 161,01 € 112,71 € 48,30 € 24,24 € 136,95 € -24,06 €

Asentaja 16 171 178,47 € 124,93 € 53,54 € 27,00 € 151,93 € -26,54 €

Asentaja 17 174 217,09 € 151,96 € 65,13 € 27,52 € 179,48 € -37,61 €

Asentaja 18 133 272,25 € 190,57 € 81,67 € 21,00 € 211,58 € -60,67 €

Asentaja 19 163 302,23 € 211,56 € 90,67 € 25,74 € 237,30 € -64,93 €

Yhteensä 2389 1 257,71 € 880,40 € 377,31 € 377,31 € 1 437,18 €

Maksettava määrä pl. 

Negatiiviset arvot 1 614,20 € 1 453,04 €
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LIITE 3. RYHMÄKANNUSTINSKENAARIOT 

 

Skeenario 2. 30 % ryhmäkohtainen osuus. Työtuntien mukaan suhteessa laskettu 

ryhmäkannustinosuus. Palkkio voi jäädä laskennallisesti negatiiviseksi eli käytännössä 0-

tasoon.  

 

 

 

 

Työntekijä Työtunnit

Tuotanto-

palkkio 

yhteensä

70% 

henkilökohtainen 

osuus

30% 

laskennallinen 

ryhmäkohtainen 

osuus

Maksettava 

ryhmäkannu

stin

Uusi 

Palkkiosum

ma

Muutos 

verrattuna 

alkup. c

Asentaja 1 114 -116,56 € -81,59 € -34,97 € 18,00 € -63,59 € 52,97 € 2

Asentaja 2 89 -60,32 € -42,22 € -18,09 € 14,05 € -28,17 € 32,15 € 2

Asentaja 3 198 -57,76 € -40,43 € -17,33 € 31,27 € -9,17 € 48,60 € 2

Asentaja 4 176 -37,91 € -26,54 € -11,37 € 27,79 € 1,26 € 39,17 € 2

Asentaja 5 22 -21,06 € -14,74 € -6,32 € 3,47 € -11,27 € 9,79 € 2

Asentaja 6 14 -20,98 € -14,68 € -6,29 € 2,13 € -12,55 € 8,43 € 2

Asentaja 7 103 -19,08 € -13,36 € -5,72 € 16,19 € 2,83 € 21,91 € 2

Asentaja 8 117 -2,99 € -2,10 € -0,90 € 18,48 € 16,38 € 19,37 € 2

Asentaja 9 208 27,56 € 19,29 € 8,27 € 32,85 € 52,14 € 24,58 € 2

Asentaja 10 131 52,71 € 36,90 € 15,81 € 20,61 € 57,51 € 4,79 € 2

Asentaja 11 162 76,02 € 53,22 € 22,81 € 25,50 € 78,72 € 2,70 € 2

Asentaja 12 37 85,01 € 59,50 € 25,50 € 5,84 € 65,35 € -19,66 € 2

Asentaja 13 68 109,19 € 76,43 € 32,76 € 10,66 € 87,09 € -22,10 € 2

Asentaja 14 158 112,83 € 78,98 € 33,85 € 24,95 € 103,93 € -8,90 € 2

Asentaja 15 154 161,01 € 112,71 € 48,30 € 24,24 € 136,95 € -24,06 € 2

Asentaja 16 171 178,47 € 124,93 € 53,54 € 27,00 € 151,93 € -26,54 € 2

Asentaja 17 174 217,09 € 151,96 € 65,13 € 27,52 € 179,48 € -37,61 € 2

Asentaja 18 133 272,25 € 190,57 € 81,67 € 21,00 € 211,58 € -60,67 € 2

Asentaja 19 163 302,23 € 211,56 € 90,67 € 25,74 € 237,30 € -64,93 € 2

Yhteensä 2389 1 257,71 € 880,40 € 377,31 € 377,31 € 1 257,71 € 5

Maksettava määrä pl. 

Negatiiviset arvot 1 614,20 € 1 398,31 €
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LIITE 3. RYHMÄKANNUSTINSKENAARIOT 

 

Skenaario 3. 

 

 

Skenaario 3 on laskettu kiinteä tasan jaettava osuus ”30 laskennallinen ryhmäkohtainen 

osuus” kolumnista. Tämä osuus jaetaan kiinteästi kaikille ja palkkiosumma on vähintään 

ryhmäpalkkion arvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työntekijä Työtunnit

Tuotanto-

palkkio 

yhteensä

70% 

henkilökohtainen 

osuus

30% 

laskennallinen 

ryhmäkohtainen 

osuus

Maksettava 

ryhmäpalkkio - 

kiinteä

Yht. Kiinteä 

Palkkio

Muutos 

kiinteä 

palkkio

Asentaja 1 114 -116,56 € -81,59 € -34,97 € 19,86 € 19,86 € 136,41 €

Asentaja 2 89 -60,32 € -42,22 € -18,09 € 19,86 € 19,86 € 80,17 €

Asentaja 3 198 -57,76 € -40,43 € -17,33 € 19,86 € 19,86 € 77,62 €

Asentaja 4 176 -37,91 € -26,54 € -11,37 € 19,86 € 19,86 € 57,77 €

Asentaja 5 22 -21,06 € -14,74 € -6,32 € 19,86 € 19,86 € 40,92 €

Asentaja 6 14 -20,98 € -14,68 € -6,29 € 19,86 € 19,86 € 40,84 €

Asentaja 7 103 -19,08 € -13,36 € -5,72 € 19,86 € 19,86 € 38,94 €

Asentaja 8 117 -2,99 € -2,10 € -0,90 € 19,86 € 19,86 € 22,85 €

Asentaja 9 208 27,56 € 19,29 € 8,27 € 19,86 € 39,15 € 11,59 €

Asentaja 10 131 52,71 € 36,90 € 15,81 € 19,86 € 56,76 € 4,04 €

Asentaja 11 162 76,02 € 53,22 € 22,81 € 19,86 € 73,08 € -2,95 €

Asentaja 12 37 85,01 € 59,50 € 25,50 € 19,86 € 79,36 € -5,64 €

Asentaja 13 68 109,19 € 76,43 € 32,76 € 19,86 € 96,29 € -12,90 €

Asentaja 14 158 112,83 € 78,98 € 33,85 € 19,86 € 98,84 € -13,99 €

Asentaja 15 154 161,01 € 112,71 € 48,30 € 19,86 € 132,57 € -28,45 €

Asentaja 16 171 178,47 € 124,93 € 53,54 € 19,86 € 144,79 € -33,68 €

Asentaja 17 174 217,09 € 151,96 € 65,13 € 19,86 € 171,82 € -45,27 €

Asentaja 18 133 272,25 € 190,57 € 81,67 € 19,86 € 210,43 € -61,82 €

Asentaja 19 163 302,23 € 211,56 € 90,67 € 19,86 € 231,42 € -70,81 €

Yhteensä 2389 1 257,71 € 880,40 € 377,31 € 1 493,37 €

Maksettava määrä pl. 

Negatiiviset arvot 1 614,20 € 1 545,69 €

Ryhmäkannustinosuus €/h 0,16 €

Ryhmäpalkkio per asentaja 19,86 €


