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Suomen valtionhallinnossa on viimeisten viidentoista vuoden aikana siirrytty työn vaativuuden ja 
työssä suoriutumisen arviointiin perustuviin palkkausjärjestelmiin. Valtionhallinnon uusien palkka-
usjärjestelmien tarkoituksena on motivoida valtion virkamiehiä työskentelemään motivoituneesti, 
sitoutuneesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti tehokkaasti ottaen huomioon sekä organisaation että 
työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on kuvailla uu-
teen palkkausjärjestelmään siirtymistä valtion organisaatioissa ilmiönä, jolla on ollut vaikutuksia 
koko organisaation henkilöstön työn sisältöön, työmotivaatioon, sekä organisaatioilmapiiriin. Tut-
kielman empiirisen osuuden tarkoituksena on selvittää yhden valtion organisaation osalta, miten 
uuden palkkausjärjestelmän synnyttämät oikeudenmukaisuuden tunteet ja kokemukset vaikuttavat 
työntekijöiden työmotivaatioon. 
 
Tämän pro gradu -tutkielman empiirinen tutkimusaineisto kerättiin sekä analysoitiin kvalitatiivisin 
tutkimusmenetelmin. Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 2007 haastattelemalla Pirkanmaan 
ympäristökeskuksen kymmentä (10) työntekijää, viittä (5) keskijohdon esimiestä sekä viittä (5) ei-
esimiesasemassa olevaa työntekijää. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastatte-
lua eli teemahaastattelua. Tutkimusaineisto analysoitiin teorialähtöistä klassista sisällönanalyysiä 
käyttäen. 
 
Tämän pro gradu -tutkielman perusteella voidaan esittää, että mitä nuorempi työntekijä on, sitä posi-
tiivisemmin hän suhtautuu uuteen palkkausjärjestelmään tämän tutkielman empiirisen osuuden koh-
deorganisaatiossa. Uuteen palkkausjärjestelmään suhtautumisen perusteella työntekijät voidaan ja-
kaa kolmeen ryhmään; ”positiivisiin”, ”neutraaleihin” ja ”negatiivisiin”. Parhaimmillaan uusi palk-
kausjärjestelmä kannustaa ja motivoi kohdeorganisaation työntekijöitä parempiin työsuorituksiin, 
auttaa organisoimaan ja priorisoimaan omaa työtä sekä motivoi oppimaan työssä, kun taas ”pahim-
massa tapauksessa” uusi palkkausjärjestelmä on romahduttanut työntekijän työmotivaation. Iän 
taustalta suhtautumiseen näyttää merkittävästi vaikuttavan työntekijän uutta palkkausjärjestelmää 
kohtaan tuntemat oikeudenmukaisuuden kokemukset. Nämä oikeudenmukaisuuden kokemukset 
vaikuttavat työntekijöiden työmotivaatioon. Tunnusomaista näille työntekijöiden oikeudenmukai-
suuden kokemuksille on se, että jokainen kokee palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden omasta 
näkökulmastaan. Johtopäätöksenä tämän tutkielman perusteella voidaankin esittää, että uuden palk-
kausjärjestelmän tärkeänä onnistumisen edellytyksenä valtion organisaatioissa on ensinnäkin keski-
johdon esimiesten kyky johtaa henkilöstöä oikeudenmukaisesti. Toiseksi keskushallinnolta ja orga-
nisaation johdolta edellytetään palkkausjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Kolmanneksi kaikilta työnteki-
jöiltä edellytetään monipuolisia tietoja, taitoja sekä kykyjä. Avainasemassa ovat hyvät vuorovaiku-
tustaidot, kyky tehdä objektiivisia arvioita toisista ihmisistä, sekä kyky antaa ja ottaa vastaan raken-
tavaa palautetta. 
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1 JOHDANTO 

 

Suomen tulevaisuuden haasteina pidetään väestön ikääntymistä ja globalisaatiota. Näiden kahden 

tekijän vaikutuksesta suomalainen yhteiskunta ja sen toiminnot muuttuvat seuraavien vuosikym-

menten aikana. Ne vaikuttavat Suomen kansantalouteen, sekä Suomessa toimivien yritysten, julki-

sen organisaatioiden ja kolmannen sektorin organisaatioiden toimintaan. Suomen vahvuutena pide-

tään korkeatasoista osaamista ja laadukasta innovaatiojärjestelmää. Myös organisaatioiden hyvää 

toimivuutta, vähäistä hierarkkisuutta, korruption vähäisyyttä ja julkisten palveluiden laadukkuutta 

pidetään Suomen vahvuuksina. Väestön ikääntymisen takia suomalaiset siirtyvät yhä kiihtyvällä 

tahdilla eläkkeelle. Tämän takia syntyy kilpailua osaavasta, koulutetusta työvoimasta. Organisaati-

oissa pyritään lisäämään työn tehokkuutta ja tuottavuutta, sekä kehittämään työn organisointia. Näil-

lä tekijöillä on vaikutusta palkka- ja palkitsemisjärjestelmiin, sekä niiden kehittämiseen.  

 

1.1 Tutkimuksen aihe 

 
Nykyisin lähes jokainen organisaatio määrittelee oman missionsa, visionsa ja strategiansa. Osana 

strategiaansa se määrittelee usein myös henkilöstöstrategiansa, jonka yksi osa-alue on palkitsemi-

nen. Vartiainen ja Kauhanen (2005, 17–18) ovat määritelleet palkitsemisen Teknillisen korkeakou-

lun Palkitsemisryhmän määritelmään perustuen, että palkitseminen on ensinnäkin organisaation ja 

sen jäsenten välinen kaksisuuntainen prosessi, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Toiseksi palkit-

seminen on johtamisen väline, joka tukee organisaation strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista. 

Kolmanneksi palkitseminen välittää viestin halutusta toiminnasta ja viestin tulkinta vaikuttaa orga-

nisaation jäsenten toimintaan. Neljänneksi käsitykset siitä, mikä on palkitsevaa, ovat yksilöllisiä. 

(Vartiainen & Kauhanen 2005, 17–18.) 

 

Palkitseminen on laaja ja monitahoinen ilmiö, jota on tutkittu ja tutkitaan monella eri tieteenalalla. 

Moision, Sweinsin ja Salimäen selvitystä (2006, 5) varten haastateltiin 43 palkitsemisasiantuntijaa 

työmarkkinajärjestöistä, tutkimuslaitoksista ja yliopistoista sekä yrityksistä. Selvityksen mukaan 

palkitsemista voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta riippuen siitä, mikä on kiinnostuksen 

kohteena.  Näitä näkökulmia ovat muiden muassa palkitsemisen vaikutukset henkilöstön sitoutumi-

seen, motivaatioon ja työn tuottavuuteen, palkitsemisen toimivuus johtamisen välineenä, palkkatasa-
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arvon toteutuminen sekä palkitsemisen kansantaloudellinen merkitys. (Moisio, Sweins & Salimäki 

2006, 5, http://www.tsr.fi/files/Selvityksia/1_2006palkitseminen.pdf  23.9. 2007.) 

 

Tarumon ja Lahden (2005, 154–156) mukaan Suomessa viime vuosien aikana tapahtuneet palkkaus-

järjestelmien uudistukset ovat keskittyneet työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin pe-

rustuvien palkkausjärjestelmien käyttöönottoon. Vartiaisen ja Kauhasen (2005, 14) näkemyksen 

mukaan erityisesti julkisella sektorilla on alettu kehittää palkka- ja palkitsemisjärjestelmiä, koska 

julkisella sektorilla palkat ovat pienempiä ja palkkausjärjestelmät kehittymättömämpiä kuin yksityi-

sellä sektorilla. Julkisen sektorin organisaatioissa on alettu siirtyä työn virkanimikkeistä työn vaati-

vuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin perustuviin palkkausjärjestelmiin. Joustavat ja vaihtele-

vat palkanosat, kuten tulospalkkiot, ovat julkisen sektorin organisaatioissa edelleen harvinaisia. To-

sin valtiovarainministeriön (www.vm.fi) mukaan myös tulospalkkiojärjestelmien käytön edistämi-

nen on nykyisin keskeinen osa valtionhallinnon palkkapolitiikan kehittämistä. (Tarumo & Lahti 

2005, 154–156; Vartiainen & Kauhanen 2005, 14; http://www.vm.fi/vm/fi/01_etusivu/  25.9. 2006.) 

 

Hakosen, Salimäen ja Hulkon (2005, 67) työvoimapoliittisesta tutkimuksesta käy ilmi, että valtion 

organisaatioiden palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen liittyvät haasteet ja syyt liittyvät palkitsemi-

sen tavoitteisiin, palkitsemisjärjestelmien rakenteisiin sekä palkitsemisjärjestelmien soveltamiseen. 

Tutkimukseen vastanneet 56 valtion organisaation työntekijät mainitsivat kehittämisen tavoitteiksi 

palkkauksen kannattavuuteen, motivoivuuteen ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä asioita. Merkittä-

viä tavoitteita liittyi myös palkkauksen kilpailukykyisyyteen sekä osaavan, motivoituneen ja sitou-

tuneen työvoiman saamiseen valtion palvelukseen. Lisäksi Moision ym. selvityksestä (2006,32) käy 

ilmi, että tulevaisuudessa on tarve tutkia palkitsemista motivaation, vaikuttavuuden ja johtamisen 

näkökulmista. (Hakonen, Salimäki & Hulkko 2005, 67; Moisio ym. 2006, 32, 

http://www.tsr.fi/files/Selvityksia/1_2006palkitseminen.pdf  23.9. 2007.) 

 

1.2 Tutkimuksen taustaa 

 

Muutos Suomen valtion palkkausjärjestelmissä on ollut voimakasta viimeisen viidentoista vuoden 

aikana. Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee valtion organisaatioissa palkkausjärjestelmissä tapah-

tunutta muutosta, sekä tämän muutoksen vaikutuksia valtion organisaatioissa. Vartolan (2004, 51–

53) mukaan muutoksen käsite voidaan ymmärtää kahdella tavalla. Ensinnäkin se voidaan ymmärtää 

teoreettisena ideana, ja toiseksi konkreettisena ilmiönä, joka tarkastelee jonkin fyysisen ilmiön 
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muuttumista ajassa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan valtion palkkausjärjestelmissä tapahtunutta 

muutosta jälkimmäisen määritelmän mukaisesti. Muutos on siis minkä tahansa ilmiön rakenteen, 

piirteen tai olemuksen muuttumista kvantitatiivisesti (määrällisesti) ja/tai kvalitatiivisesti (laadulli-

sesti) tietystä hetkestä toiseen, riippumatta siitä onko tämä muutos positiivista vai negatiivista. (Var-

tola 2004, 51–53.) 

 

Suomen valtionhallinnossa on suurelta osin syrjäytetty aikaisemmin käytössä ollut virkapalkkajär-

jestelmä, joka perustui virkamiehen virkavuosiin. Perinteisessä virkapalkkajärjestelmässä palkka 

nousi sen mukaan, miten kauan virkamies oli hoitanut virkaansa. Viimeisen viidentoista vuoden 

aikana valtion virastoissa ja laitoksissa on otettu käyttöön palkkausjärjestelmiä, jotka perustuvat 

työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin.  Kutsun tässä tutkielmassa tällaista valtion 

organisaatiossa käyttöönotettua työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin perustuvaa 

palkkausjärjestelmää yksinkertaisesti uudeksi palkkausjärjestelmäksi (UPJ). Laajemmassa merki-

tyksessä ilmiössä on kyse valtionhallinnon ohjaus- ja johtamiskäytäntöjen muutoksesta, jota on ta-

pahtunut Suomen valtionhallinnossa ja valtion organisaatioissa viimeisen noin kahdenkymmenen 

vuoden aikana. Tätä ohjaus- ja johtamiskäytäntöjen muutosta kutsutaan New Public Management  

-johtamisopiksi.  

 

New Public Management -johtamisoppiin on liittynyt kiinteästi tulosohjaus keskushallinnon tasolta, 

tulosjohtamisen käyttöönotto sekä pyrkimykset työn tuloksellisuuden lisäämiseen. Valtion organi-

saatioiden palkkausjärjestelmäuudistuksessa on kyse, nuoren ja osaavan työvoiman houkuttelemisen 

lisäksi, tulosohjauksen terävöittämisestä ja työn tuloksellisuuden lisäämisestä.  

 

Palkitsemisen onnistumiseen organisaatiossa vaikuttavat monet tekijät. Valtion palkkausjärjestel-

mäuudistus on vaikuttanut paljon koko yksittäisen organisaation henkilöstön käytännön työhön. 

Palkkausjärjestelmän toimiva rakenne ja palkitsemisprosessi, niiden oikeudenmukaiseksi kokemi-

nen sekä organisaatiossa vallitseva organisaatioilmapiiri ja -kulttuuri vaikuttavat organisaation työn-

tekijöiden työmotivaatioon. Aikaisempien tutkimusten mukaan palkkausjärjestelmän oikeudenmu-

kaiseksi kokeminen organisaation henkilöstön keskuudessa vaikuttaa paljon palkitsemisen onnistu-

miseen organisaatioissa. Siksi tässä tutkielmassa lähestytään palkitsemista pääasiassa oikeudenmu-

kaisuuden ja sen kokemisen näkökulmasta. 

 

Tässä tutkielmassa käsitellään palkitsemisen johtamista. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto 

on vaikuttanut paljon valtion virastojen ja laitosten keskijohdon esimiesten johtamistyöhön. Uuden 
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palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä asiantuntijatyötä tekevistä asiajohtajista on tullut ihmisten 

johtajia. Uutta palkitsemisjärjestelmää käyttäessään esimiesten pitää arvioida jatkuvasti alaistensa 

työssä suoriutumista, sekä heidän kykyjään ja pätevyyttään. Toiseksi esimiesten pitää asettaa työhön 

liittyviä tavoitteita yhdessä alaistensa kanssa vuosittain käydyissä kehityskeskusteluissa, ja kolman-

neksi esimiesten pitää antaa sekä suullinen että kirjallinen palaute alaisten työssä suoriutumisesta 

sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 

 

Kehityskeskusteluissa esimiehen pitää keskustella alaisen kanssa myös monesta henkilökohtaisesta 

asiasta, kuten terveydentilasta, työssä jaksamisesta sekä työkyvyn ylläpidosta. Lisäksi esimiehen 

pitää tarvittaessa puuttua alaisen mahdollisiin työssä suoriutumisen puutteisiin. Kehityskeskustelus-

sa ja päivittäisessä johtamistyössäkin esimiehen pitäisi siis ottaa huomioon jokainen työntekijä yksi-

lönä, ja mukauttaa oma johtamistyylinsä ja vuorovaikutuksensa alaisen sekä tilanteen mukaan. Siksi 

uuteen palkkausjärjestelmään liittyvät prosessit edellyttävät esimieheltä hyviä taitoja sekä asiajoh-

tamisessa (management) että ihmisten johtamisessa (leadership). Lisäksi esimiehen omaan johtamis-

työhön vaikuttavat hänen omat työllensä asettamat tavoitteet sekä omalta esimieheltä saatu palaute 

ja tuki. 

 

Palkitsemista lähestytään tässä tutkielmassa lisäksi ei-esimiesasemassa olevien työntekijöiden, alais-

ten, näkökulmasta. Kun valtion organisaatiossa on otettu käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, kaikki-

en työntekijöiden työn vaativuus arvioidaan ja osa palkasta määräytyy työn vaativuuden perusteella. 

Kehityskeskusteluiden yhteydessä tehdyn työssä suoriutumisen arvioinnin perusteella määräytyy 

toinen osa palkasta. Jotta kehityskeskustelut onnistuisivat hyvin ja niillä saavutettaisiin niille asetet-

tuja tavoitteita, sekä esimieheltä että alaiselta edellytetään monia kykyjä ja taitoja.  

 

Kehityskeskusteluissa ensinnäkin alaisen pitää yhdessä esimiehensä kanssa asettaa tavoitteita omal-

le työssä suoriutumiselle ja oppimiselle, sekä arvioida näiden tavoitteiden toteutumista. Toiseksi 

alaisen pitää pystyä ottamaan vastaan työssä suoriutumiseen, omiin kykyihin ja taitoihin liittyvää 

palautetta omalta esimieheltään. Kolmanneksi alaisen pitää myös antaa oma arvionsa esimiehen 

esimiestaidoista. Uuden palkkausjärjestelmän tarkoituksena ei kuitenkaan ole arvioida työntekijöi-

den henkilökohtaisia ominaisuuksia vaan kykyä suoriutua työstä. Toiselle henkilölle, esimiehelle tai 

alaiselle, annettu palaute kehityskeskusteluissa pitäisikin antaa sellaisessa muodossa, että se vahvis-

taisi yksilöiden välistä luottamusta ja motivoisi toista osapuolta suoriutumaan työssään paremmin. 
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Valtion organisaatioissa tapahtunut muutos palkkausjärjestelmissä ei voi olla vaikuttamatta organi-

saatioissa tapahtuvaan työtoimintaan ja ilmapiiriin, sekä koko henkilöstön työmotivaatioon ja työ-

tyytyväisyyteen. Siksi pyrittäessä ymmärtämään valtion palkkausjärjestelmäuudistusta ja sen muka-

naan tuomia vaikutuksia työntekijöiden työhön, on pyrittävä kuvaamaan niitä mikrotason ilmiöitä ja 

prosesseja, joita yksittäisissä organisaatioissa tapahtuu koko palkitsemisjärjestelmään liittyen. Siksi 

tämän pro gradu -tutkielman empiirinen osuus keskittyy erään valtion organisaation työntekijöiden, 

sekä esimiesten että alaisten, tutkimiseen.  

 

1.3 Tutkimuksen tarkoitus 

 

Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena on kuvailla uuteen palkkausjärjestelmään siirtymistä 

valtion organisaatioissa ilmiönä, jolla on vaikutuksia koko organisaation henkilöstön työn sisältöön, 

työmotivaatioon, sekä organisaatioilmapiiriin. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisista 

rakenteista ja prosesseista muodostuu oikeudenmukainen valtionhallinnon uusi palkkausjärjestelmä. 

Tutkielman empiirisen osuuden tarkoituksena on selvittää yhden valtion organisaation osalta, miten 

uuden palkkausjärjestelmän synnyttämät oikeudenmukaisuuden tunteet ja kokemukset vaikuttavat 

kohdeorganisaation työntekijöiden työmotivaatioon. 

 

Tutkielman teoreettisen osuuden tarkoituksena on selvittää ensinnäkin palkitsemista ja palkitsemis-

järjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön liittyviä teorioita. Toiseksi teoreettisessa osuu-

dessa kuvataan palkitsemisen oikeudenmukaisuuteen ja työmotivaatioon liittyviä tieteellisiä teorioi-

ta, koska tutkielman empiirisen osuuden tarkoituksena on selvittää, miten uuden palkkausjärjestel-

män käyttöönotto, sekä uuden palkkausjärjestelmän rakenteet ja prosessit vaikuttavat kohdeorgani-

saation työntekijöiden kokemuksiin palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuudesta, sekä miten nämä 

oikeudenmukaisuuden kokemukset vaikuttavat työntekijöiden työmotivaatioon. Kolmanneksi pal-

kitsemista lähestytään johtamisen näkökulmasta, koska johtamisella ja esimiestyöllä on suuri merki-

tys palkkausjärjestelmien muutosten onnistumisessa, sekä palkkausjärjestelmien oikeudenmukaisek-

si kokemisessa. 

  

Tämän tutkielman empiirisen osuuden pääongelma on, miten uuden palkkausjärjestelmän synnyttä-

mät oikeudenmukaisuuden tunteet ja kokemukset vaikuttavat yhden valtion organisaation, Pirkan-

maan ympäristökeskuksen, työntekijöiden työmotivaatioon. Tutkimuksen osa-ongelmia ovat ensin-

näkin, kuinka oikeudenmukaiseksi Pirkanmaan ympäristökeskuksen työntekijät kokevat uuden 
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palkkausjärjestelmän rakenteet ja prosessit, ja toiseksi, miten uuden palkkausjärjestelmän oikeu-

denmukaiseksi kokeminen vaikuttaa kohdeorganisaation työntekijöiden työmotivaatioon. Sekä kol-

manneksi, minkälaiset uuden palkkausjärjestelmän rakenteet ja prosessit vaikuttavat kohdeorgani-

saation työntekijöiden motivoitumiseen työssä, sekä miten nämä rakenteet ja prosessit vaikuttavat 

työmotivaatioon. 

 

2 PALKITSEMINEN  

 

2.1 Palkitsemisen, palkitsemisjärjestelmän ja palkkausjärjestelmän määrittelyä 

 

Vartiainen ja Kauhanen (2005, 18) toteavat, että palkitsemisessa on kyse aineellisten ja aineettomien 

palkkioiden jakamisesta. Falckin (2000, 76) mukaan palkitseminen käsittää kaiken sen, minkä työn-

tekijä saa vastikkeeksi antaessaan työpanoksensa organisaation käyttöön. Lahden, Tarumon ja Var-

tiaisen (2004, 11) mukaan palkitseminen, jonka keskeinen osa on palkka, sijaitsee työntekijän ja 

organisaation välisen vaihdon ytimessä. Palkitseminen on organisaatiossa tapahtuva kaksisuuntai-

nen prosessi, josta hyötyvät sekä organisaatio että työntekijä. (Vartiainen & Kauhanen 2005, 18; 

Falck 2000, 76; Lahti, Tarumo & Vartiainen 2004, 11.) 

 

Palkka, toisin sanoen aineellinen palkkio, on työstä maksettava korvaus, työvoiman hinta, joka mää-

räytyy pitkälti kysyntä- ja tarjontatekijöiden perusteella. Lahden ym. (2004, 11–12) mukaan palkalla 

on odotusarvo ja ohjausvaikutus, jotka vaikuttavat ihmisten hakeutumiseen tiettyyn koulutukseen ja 

työhön. Palkan avulla viestitään työntekijälle organisaatiossa vallitsevasta tasa-arvosta ja oikeuden-

mukaisuudesta sekä siitä, että työntekijä on merkityksellinen työyhteisölle ja että häntä arvostetaan. 

Palkka on myös johtamisen väline, jonka avulla viestitään työntekijöille odotettua, organisaation 

strategiaa tukevaa toimintaa. (Lahti ym. 2004, 11–12.) 

 

Moisio ja Salimäki (2005,194) määrittelevät taas aineettoman palkitsemisen tarkoittavan sellaisia 

työn ominaisuuksia, jotka lisäävät työntekijän motivaatiota. Tällaisia ominaisuuksia ovat mielekäs 

työympäristö, haasteellinen työ, työsuhteen jatkuvuus, päätöksentekoon osallistuminen, osaamisen 

ja oppimisen kehittäminen sekä esimiehen palaute. Ylikorkala, Hakonen, Hulkko, Moisio, Salimäki 

ja Sweins (2005, 282–283) lisäävät edellä mainittuihin aineettoman palkitsemisen keinoihin vielä 

työtehtävien mielekkyyden, hyvän työilmapiirin, työtovereilta ja esimiehiltä saatavan tuen ja palaut-
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teen sekä organisaation tavan johtaa ja kohdella henkilöstöään. (Moisio & Salimäki 2005, 194; Yli-

korkala, Hakonen, Hulkko, Moisio, Salimäki & Sweins 2005, 282 –283.)  

 

Falck (2000, 76) jakaa palkitsemisen kahdella eri tavalla. Ensimmäiseksi hän jakaa palkkiot raha-

palkkioihin sekä ei rahassa määriteltäviin palkkioihin. Tämä jako vastaa jakoa aineellisiin ja aineet-

tomiin palkkioihin. Toiseksi Falck jakaa palkkiot ulkoisiin ja sisäisiin palkkioihin. Ulkoisia palkki-

oita ovat ulkoapäin tulevat palkkiot, kuten rahapalkka ja mahdolliset luontoisedut, muut rahapalkki-

ot, ylennykset, kiitos sekä esimiehen tai työtoverin antama arvostus. Sisäiset palkkiot taas syntyvät 

mielekkään työn tekemisestä ja niitä ovat esimerkiksi työssä kehittyminen ja pätevöityminen sekä 

tunne arvostetun työn tekemisestä. Tässä tutkielmassa käytetään palkitseminen-käsitteestä jakoa 

sekä aineelliseen ja aineettomaan että ulkoiseen ja sisäiseen sen mukaan, miten se on jaoteltu lähde-

aineistossa. (Falck 2000, 76.) 

 

Ylikorkalan ym. (2005, 282–283) mukaan palkitsemisjärjestelmällä tarkoitetaan palkitsemistavan 

rakenteita ja siihen liittyviä prosesseja. Palkitsemisjärjestelmän rakenteilla tarkoitetaan palkitsemis-

järjestelmän voimassaoloaikaa, kohderyhmää, mittaustasoa, mittareita, tavoitetasoja, palkkioiden 

suuruutta, palkkioiden ansaintakautta, maksutiheyttä ja maksuperusteita. Prosesseilla taas tarkoite-

taan palkitsemisen kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyviä asioita kuten päätöksentekoa, esimiehen 

toimintaa, tiedottamista, organisaation tukea sekä suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitapoja. Palkit-

semisjärjestelmän rakenteet ja prosessit perustuvat organisaation visioon, strategiaan ja palkitsemis-

strategiaan. Palkitsemisen avulla voidaan tukea organisaation tärkeimpien tavoitteiden saavuttamista 

edellyttäen että palkitsemisjärjestelmä on suunniteltu huolellisesti. Tämä tutkielma käsittelee valti-

onhallinnon uuden palkkausjärjestelmän sekä rakenteita että prosesseja, tutkielman empiirisen 

osuuden kuitenkin painottuessa uuden palkkausjärjestelmän prosesseihin. (Ylikorkala ym. 2005, 

282–283.) 

 

Lahti ym. (2004, 12–14) taas käyttävät palkitsemisjärjestelmälle lähes rinnakkaista termiä palkkaus-

järjestelmä, joka koostuu palkkausperusteista ja -tavoista sekä palkkauksen toteutus- ja kehittämis-

tavoista. Palkkausjärjestelmän tulee olla sekä oikeudenmukainen että kannustava. Oikeudenmukai-

sen ja kannustavan palkkausjärjestelmän avulla voidaan luoda organisaatioon motivoiva ja työhön 

sitouttava ilmapiiri. Sen tulisi kannustaa työntekijöitä oppimaan, kehittämään itseään ja näin halua-

maan tehdä entistä vaativampia työtehtäviä.  Lisäksi sen tulisi kannustaa organisaation sisäisen tai 

ulkoisen ympäristön muuttuessa työntekijöitä joustamaan ja uudistumaan. (Lahti, Tarumo & Varti-

ainen 2004, 12–14.) 
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Kirjallisuuden perusteella palkitsemisjärjestelmä-käsite voidaan käsittää laajemmassa merkityksessä 

kuin palkkausjärjestelmä-käsite. Palkitsemisjärjestelmä näyttäisi sisältävän myös ”psykologiset 

kannusteet”, eli aineettoman palkitsemisen keinot sekä rahapalkan lisäksi työntekijälle annettavat 

edut, kun taas palkkausjärjestelmä pitää sisällään ne rakenteet ja prosessit, joilla rahapalkkaa jaetaan 

organisaation työntekijöille. Tässä tutkielmassa käytetään termiä sekä palkitsemisjärjestelmä että 

palkkausjärjestelmä sen mukaan, miten niitä on käytetty lähdeaineistossa. Valtionhallinnon työn 

vaativuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin perustuvasta palkkausjärjestelmästä käytetään ter-

miä uusi palkkausjärjestelmä (UPJ), koska se on suomen kieleen vakiintunut termi. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä palkitsemis- että palkkausjärjestelmän avulla voidaan johtaa, 

motivoida ja sitouttaa henkilöstöä, houkutella työntekijöitä organisaation palvelukseen, pitää nykyi-

sistä työntekijöistä kiinni, innostaa muutostilanteissa sekä tukea yhteistyötä ja ryhmäkulttuuria. Jotta 

palkkausjärjestelmä toimisi optimaalisesti, sen tulisi sopia organisaation strategiaan sekä muihin 

osajärjestelmiin, ja kehittyä niiden mukana.  

 

2.2 Palkitsemisjärjestelmien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi 

 
Ylikorkalan ym. (2005, 285) mukaan palkitsemisen suunnittelun pitää lähteä liikkeelle organisaation 

visiosta ja strategiasta. Lawlerin (1990, 11–12) mukaan organisaatiossa pitää määritellä, minkälaisia 

tuloksia ja vaikutuksia palkitsemisjärjestelmän avulla halutaan saavuttaa. Määrittelyn perusteella 

luodaan palkitsemisen periaatteet ja käytännöt. Periaatteiden ja käytäntöjen tulee sopia organisaati-

on strategiaan, organisaation rakenteisiin ja johtamistyyliin. Lawler kuitenkin toteaa, ettei pelkkä 

palkitsemisjärjestelmä riitä organisaation strategian toteuttamiseen. Strategian toteuttamisen perus-

edellytykset, kuten henkilöstön kyvyt ja osaaminen, pitää olla kunnossa. (Ylikorkala ym. 2005, 285; 

Lawler 1990, 11–12.) 

 

Hulkko, Ylikorkala, Hakonen ja Sweins (2005, 203) esittävät tulospalkkauksen toimivuusmallin, 

joka on kehitetty palkitsemisjärjestelmän suunnittelua ja arviointia varten. Sillä pyritään vastaamaan 

kysymykseen, mikä saa tulospalkkiojärjestelmän tuottamaan toivottuja vaikutuksia. Mallissa tarkas-

tellaan palkitsemisjärjestelmää kahdesta eri näkökulmasta; suunnittelun ja kokemuksen näkökul-

masta. Suunnittelunäkökulma perustuu yhteensopivuusteoriaan, jonka mukaan organisaation palkit-

semisjärjestelmä tulee olla yhteensopiva organisaation strategian kanssa, jotta sillä voitaisiin edistää 
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asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Suunnittelunäkökulma pohjautuu mm. Lawlerin organisaati-

oita, palkitsemista ja työmotivaatiota käsitteleviin tutkimuksiin ja teorioihin. Kokemuksen näkö-

kulma perustuu taas organisaatiopsykologisiin teorioihin, joissa korostetaan yksilön kokemusta ja 

tulkintaa vaikutusten synnyssä. Tämän lähestymistavan avulla pyritään selvittämään, miksi ja miten 

ihmiset lopulta käyttäytyvät palkitsemisjärjestelmän kohteina. Tällaisia teorioita ovat palkitsemisen 

reflektioteoria sekä palkkatiedon, palkkatyytyväisyyden, osallistuvan suunnittelun ja oikeudenmu-

kaisuuden merkityksen tutkiminen. Tämä tutkimus tutkii palkitsemista kokemuksen näkökulmasta, 

koska sillä halutaan selvittää oikeudenmukaisuuden merkitystä työmotivaation synnyssä. (Hulkko, 

Ylikorkala, Hakonen & Sweins 2005, 203.) 

 

Ylikorkala ym. (2005, 287–288) esittävät osallistuvan palkitsemisjärjestelmän suunnittelun idean. 

Osallistuva suunnittelu tarkoittaa, että organisaatiossa otetaan koko henkilöstö mukaan palkitsemis-

järjestelmän suunnitteluun. Osallistuminen voi olla joko suoraa tai edustuksellista. Erilaisia osallis-

tumistapoja ovat ensinnäkin henkilöstön osallistuminen palkitsemisjärjestelmän kehittämis- ja seu-

rantaryhmiin sekä järjestelmään liittyviin tiedotustilaisuuksiin. Toiseksi henkilöstö voi kommentoi-

da ja kertoa näkemyksiään palkitsemisjärjestelmän mittareista ja säännöistä erilaisissa tilaisuuksissa 

ja kyselyissä. Kolmanneksi henkilöstö voi osallistua itse palkitsemisjärjestelmän arviointiin kerto-

malla näkemyksiään erilaisissa kyselyissä ja haastatteluissa.  (Ylikorkala ym. 2005, 287–288.) 

 

Ylikorkala ym. (2005, 287) viittaavat Jenkinsiin ja Lawleriin kertoessaan osallistuvan suunnittelun 

eduista. Etuna on, että henkilöstö on yleensä tyytyväisempi lopputulokseen, kun sillä on ollut mah-

dollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Lisäksi se sitoutuu paremmin tällaisiin päätöksiin. Osallistu-

minen lisää myös henkilöstön tietämystä palkitsemisjärjestelmästä, mikä lisää työtyytyväisyyttä. 

Ylikorkala ym. (2005, 287) viittaavat Helleriin ym. väittäessään päätösten laadunkin paranevan 

henkilöstön osallistumisen myötä. Syynä päätösten laadun paranemiseen on se, että työpaikoilla 

voidaan hyödyntää eri asemassa ja tehtävissä työskentelevien näkemyksiä. Osallistuvan suunnittelun 

haittoina Ylikorkala ym. (2005, 288) mainitsevat suunnitteluprosessin pitkäkestoisuuden ja kalleu-

den. Jokaisen organisaation johdon tulisikin yksilöllisesti miettiä, minkälainen osallistuvan suunnit-

telun tapa sopisi juuri heidän organisaatioonsa. (Ylikorkala ym. 2005, 287–288.) 

 

Nurmela, Hakonen, Hulkko, Kuula ja Vartiainen (1999, 76–77) tutkivat tulospalkkausjärjestelmiä ja 

niiden toimivuutta organisaatioissa. Tulospalkkauksen toimivuuden he määrittelevät käsittävän tyy-

tyväisyyden palkkausjärjestelmään ja tulospalkkauksen arvioidut myönteiset vaikutukset toiminnan 

laatuun ja tehokkuuteen sekä työpaikan ilmapiiriin ja yhteistyöhön. Tutkimuksessa oli mukana yh-
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teensä 30 organisaatiota, joista 24 kpl oli yksityissektorin, 3 kpl kuntasektorin ja 3 kpl valtiosektorin 

organisaatioita.  Tutkimuksen mukaan osallistuvaa suunnittelua ei käytetty tutkituissa organisaati-

oissa, vaan yleensä johto teki päätökset palkitsemisjärjestelmistä henkilöstöä kuulematta. Tutkijat 

muistuttavatkin, että osallistuva suunnittelu ei merkitse päätösvallan siirtymistä pois johdolta. 

(Nurmela, Hakonen, Hulkko, Kuula & Vartiainen, 76–77.) 

 

Ylikorkala ym. (2005, 289) toteavat, että palkitsemisjärjestelmä on valmis kokeiltavaksi, kun sen 

rakenne on kunnossa. Palkitsemisjärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeätä ottaa huomioon 

tapa, jolla uusi järjestelmä otetaan käyttöön. Käyttöönoton keskeisiä osa-alueita ovat tiedottaminen, 

esimiesten perehdyttäminen ja oikeudenmukainen käyttö. Ylikorkala ym. (2005, 291) toteavat Mul-

veyhyn viitaten, että palkkatietämyksen on todettu lisäävän palkitsemisen vaikutuksia organisaati-

oon ja yksilöiden toimintaan. Työntekijöillä pitäisi olla tietoa palkitsemisjärjestelmän tarkoituksesta, 

rakenteesta sekä käyttötavoista. Tietämys ilmenee siten, että työntekijä ymmärtää, mitä hänen pitäisi 

tehdä saadakseen isomman palkkion tai palkankorotuksen. Siksi pakkausjärjestelmää käyttöönotet-

taessa tulisi suunnitella myös se, miten siitä tiedotetaan henkilöstölle. Kuitenkin käytännössä tiedot-

taminen on usein puutteellista. Nurmelan ym. (1999, 76) tutkimukseen osallistuneissa organisaati-

oissa oli tavallista, että uuteen palkitsemisjärjestelmään siirtymisestä mainittiin lyhyesti osastokoko-

uksessa ja viitattiin ilmoitustaululle kiinnitettyihin tiedotteisiin. (Ylikorkala ym. 2005, 289, 291; 

Nurmela ym. 1999, 76.) 

 

Ylikorkalan ym. (2005, 291–292) mukaan lopullinen vastuu palkitsemisjärjestelmän käyttämisestä 

ja soveltamisesta jää esimiehille. Esimiesten kautta välittyy tietoa siitä, minkälaisia suorituksia or-

ganisaatiossa arvostetaan. Esimiesten tulee perustella, miksi juuri kyseiset tavoitteet on valittu pal-

kitsemisen perusteiksi, ja kuinka suoriutumista arvioidaan. Lisäksi esimiehillä tulee olla näkemystä 

kokonaisuudesta eli siitä, miten yksilöiden henkilökohtaiset tavoitteet ja ryhmän tavoitteet sopivat 

yhteen.  Henemanin ja von Hippelin (2002, 349–352) mukaan palkitsemisjärjestelmän käyttöönot-

tovaiheessa on tärkeätä, että esimiehet saavat riittävästi tietoa järjestelmästä, suoritusten arviointita-

voista, ja että he osaavat perustella tekemänsä päätökset alaisilleen. Siksi organisaation antama oh-

jaus ja koulutus palkitsemisjärjestelmästä esimiehille on onnistuneen suoritusarvioinnin edellytys. 

Nurmela ym. (1999, 76) yhtyvät tähän näkemykseen tutkimustuloksissaan todetessaan, että palkit-

semisjärjestelmän käytön kannalta keskeinen ryhmä, linjaesimiehet, pitää kouluttaa järjestelmien 

taitaviksi käyttäjiksi. Ylikorkalan ym. (2005, 289) mukaan palkitsemisjärjestelmän toteuttamisessa 

ja johtamisessa tärkeää on myös palkitsemisen oikeudenmukaisuus. Palkitsemisen oikeudenmukai-
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suutta käsitellään tässä tutkielmassa luvussa 5 ja palkitsemisen johtamista luvussa 6. (Ylikorkala 

ym. 2005, 289, 291–292; Heneman & von Hippel 2002, 349–352; Nurmela ym. 1999, 76.) 

 

Ylikorkala ym. (2005, 293–294) toteavat, että palkitsemisjärjestelmiä pitää arvioida, kehittää, uudis-

taa ja päivittää jatkuvasti. Palkitsemisjärjestelmän toimivuutta pitäisi arvioida sekä tavoitteiden saa-

vuttamisen että palkkatyytyväisyyden näkökulmasta. Palkkatyytyväisyyteen vaikuttavat palkkata-

son, palkkarakenteen ja palkankorotusten lisäksi palkan määräytymisen prosessit, työsuhde-edut ja 

palkkiot. Arviointi voidaan kohdistaa palkitsemisjärjestelmän rakenteeseen, toteuttamiseen liittyviin 

prosesseihin ja palkitsemisjärjestelmän vaikutuksiin. (Ylikorkala ym. 2005, 293–294.) 

 

Heneman, Greenberger ja Fox (2002, 457–470) sekä Heneman, Porter, Greenberger ja Strasser 

(2002, 471–482) esittävät tärkeimmät palkitsemisen vaikutusten arvioinnin näkökohdat. Palkitsemi-

sen vaikutuksia tulisi arvioida ja kehittää siten, että sekä henkilöstö että johto ovat tyytyväisiä palk-

katasoon, palkankorotuksiin, palkkarakenteisiin, palkan määräytymisen prosesseihin, työsuhde-

etuihin sekä palkkioihin. Hulkko, Hakonen, Hakonen ja Palva (2002) tarkentavat arviointiprosessia 

toteamalla, että palkitsemisjärjestelmän vaikutuksia pitäisi arvioida suhteessa taloudellisiin hyötyi-

hin ja kustannuksiin, suhteessa toiminnan ohjaukseen ja tehostamiseen, suhteessa asiakastyytyväi-

syyteen, työponnisteluihin ja työasenteisiin, suhteessa palveluiden ja tuotteen laatuun sekä suhteessa 

yhteistyöhön ja ilmapiiriin. (Heneman, Greenberger & Fox 2002, 457–470; Heneman, Porter, 

Greenberger, & Strasser 2002, 471–482; Hulkko, Hakonen, Hakonen & Palva 2002.) 

 

Nurmelan ym. (1999,76–77) tutkimuksen mukaan palkitsemisjärjestelmien toimivuutta kuitenkin 

arvioidaan hämmästyttävän vähän. Tämä oli ristiriidassa siihen, että tulospalkkioihin käytettiin tut-

kimukseen osallistuneissa organisaatioissa suuria summia rahaa. Tutkijat kysyvätkin, miten voidaan 

varmistaa viestin perillemeno organisaatioissa, jos palkitsemista ja järjestelmän käyttöä ei arvioida. 

(Nurmela ym. 1999, 76–77.) 

3 PALKITSEMISTAVAT 

 

Valtion virkamiesten palkkaus perustuu valtion virkaehtosopimuslakiin (6.11.1970/664). Viimeisen 

viidentoista vuoden aikana valtion virastoissa ja laitoksissa käyttöönotetut uudet palkkausjärjestel-

mät ovat työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin perustuvia palkkausjärjestelmiä. Täs-

sä luvussa kuvataan ensimmäisenä Suomen valtion virkamiesten palkkausjärjestelmien kehittymisen 

historiaa pääpiirteittäin 1600-luvulta 1980-luvulle. Toiseksi kuvataan pääpiirteittäin viimeisen noin 
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viidentoista vuoden aikana tapahtunutta muutosta valtion organisaatioiden palkkausjärjestelmissä. 

Kolmanneksi käsitellään tarkemmin työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin perustuvia 

palkkausjärjestelmiä, koska valtion organisaatioissa käyttöönotetut palkkausjärjestelmät ovat laadul-

taan tällaisia. Neljänneksi käsitellään aineettoman palkitsemisen tapoja, koska kirjallisuuden ja ai-

kaisempien tutkimusten perusteella aineettomien, ei-rahallisten, palkitsemisen keinojen avulla voi-

daan saada aikaan organisaatioissa korkea motivoitumisen aste sekä työhön sitoutunut ilmapiiri. 

 

Tämän tutkielman ulkopuolelle rajataan tulospalkkaus, koska tutkimuksen empiirisen osuuden koh-

deorganisaatiossa ei ole käytössä tulospalkkiojärjestelmiä. Hulkko ym. (2005, 201) määrittelevät 

tulospalkkauksen olevan peruspalkkaa täydentävä ja organisaation päätäntävallassa oleva palkanosa. 

Organisaatioissa maksetaan tulospalkkioita yleensä etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttami-

sesta tai ylittämisestä, ja ne voidaan maksaa esimerkiksi kerran kuukaudessa, vuosittain, parin vuo-

den välein tai projektin päätyttyä. Ruohotie ja Honka (1999, 68) toteavatkin, että tulospalkkauksen 

käyttäminen palkkaustapana edellyttää, että organisaation toiminnan tulos voidaan mitata. Kun or-

ganisaation tulos ylittää tietyn normitason, joka on määritelty etukäteen, aletaan maksaa palkkiota. 

Hulkko ym. (2005, 201) toteavat toiminnan tuloksen mittaamisesta, että aikaisemmin seurattiin lä-

hinnä taloudellisia tunnuslukuja ja maksettiin tulospalkkioita esimerkiksi liiketaloudellisen tuloksen 

mukaan, mutta nykyisin tulospalkkioiden perusteena on myös tuotteen tai palvelun laatuun tai kehit-

tämistavoitteiden saavuttamiseen liittyviä tavoitteita. Organisaation tulospalkkiomittari voi olla yh-

distelmä sekä taloudellisia että laadullisia tekijöitä kuvaavista mittareista. (Hulkko, Ylikorkala, Ha-

konen & Sweins 2005, 201; Ruohotie & Honka 1999, 68.) 

 

Tutkielman ulkopuolelle rajataan myös rahapalkkaan liitettävät edut, koska mielenkiinto tutkielman 

empiirisessä osuudessa ei keskity tutkimuksen kohdeorganisaatiossa käytössä oleviin etuihin. Eduil-

la tarkoitetaan sekä aineellisia että aineettomia palkkioita, joita työntekijä saa rahapalkan lisäksi. 

Etuja ovat esimerkiksi järjestetty työpaikkaruokailu, puhelinetu, liikuntaedut ja muu harrastustoi-

minnan tuki, liukuva työaika, tietokone ja nettiyhteys kotona, etätyömahdollisuus sekä sairaan lap-

sen hoitopalvelu. 
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3.1 Valtion virkojen ja virkamiesten palkkausjärjestelmien kehitys 1600-luvulta 

1980-luvulle 

 

Rytkölän (1948, 38–39) mukaan varhaisempi Ruotsi-Suomen oikeusjärjestys ei tuntenut valtion 

virkoja eikä virkamiehiä. Hallinnollisia asioita hoidettiin käräjillä. Kuninkaan palveluksessa oli 

joukko valtakunnan mahtimiehiä, jotka kuningas valitsi itse. Virat olivat siis kuninkaan, eivät valti-

on. Vähitellen kuninkaan viroista muodostui valtion virkoja. Muutokseen otettiin mallia Keski-

Euroopasta. Samanaikaisesti Ruotsi-Suomessa ilmeni myös feodaalisen läänityslaitoksen tunnuspiir-

teitä, koska valtakunnasta puuttui koulutettua työvoimaa virkamiehiksi ja rahastakin oli puute. Lää-

nityksen saajalla oli oikeus kantaa valtion tulot palkkauksenaan läänityksen käsittävältä alueelta. 

Myös virkoja annettiin läänityksenä, jolloin usein palkkaus suoritettiin ylläpidon muodossa. (Rytkö-

lä 1948, 38–39.) 

 

Rytkölä (1948, 40–43) toteaa, että 1600-luvulla Ruotsi-Suomessa rahapalkkaus alkoi tulla yhä ylei-

semmäksi, vaikka läänityksiäkin vielä annettiin. Syynä tähän kehitykseen oli rahalaitoksen voima-

kas kehittyminen. Kuningas Kustaa II Adolfin kuninkaanvakuutuksessa ensimmäisen kerran lausut-

tiin periaate, jonka mukaan jokaisesta virasta on vahvistettava kiinteä palkka viran arvon ja valta-

kunnan varain mukaan. Tämä periaate toistettiin vuoden 1634 hallitusmuodossa. Vuosisadan lopul-

la, vuoden 1688 kuninkaallisessa päätöksessä, oli havaittavissa myös ensimmäiset pyrkimyksen 

virkamiesten eläkeoikeuden järjestämiseksi. Siinä vahvistettiin palkkaedut sellaisillekin virkamiehil-

le, joilla sairaus tai raihnaisuus esti viran toimittamisen. Määräyksen tarkoituksena oli poistaa epä-

kohta, jonka mukaan virkamies sai pysyä virassaan nauttien palkkaeduista aina kuolemaansa saak-

ka. Tämä määräys jäi kuitenkin huomiota vaille. Tavaksi tuli sen sijaan ns. akordijärjestelmä. Tämä 

järjestelmä tarkoitti sitä, että virkamies luovutti viran seuraavalle ns. akordisummaa vastaan. Vir-

kamies siis tällä tavalla pidätti itselleen ”eläkkeen”, jonka seuraaja sitoutui maksamaan. Akordijär-

jestelmä johti kuitenkin luonnollisesti epäkohtiin, ja järjestelmä lakkautettiin valtiovallan toimesta. 

(Rytkölä 1948, 40–43.) 

 

Rytkölän (1948, 43–44) mukaan 1700-luvulla Ruotsi-Suomessa valtiovalta kiinnitti yhä enemmän 

huomiota valtion virkamiesten palkkaus- ja eläkeoloihin koettaen järjestää niitä paremmiksi. Vuon-

na 1778 tuli voimaan palkkaussääntö, joka paransi huomattavasti virkamiesten palkkoja ja jonka 

mukaan palkka käsitettiin elatuksenluontoiseksi. Vuosisadan aikana perustettiin myös monia eläke-
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kassoja, mutta virkamiesten eläkekysymys oli kuitenkin vielä ratkaisematta Suomen erotessa Ruot-

sista vuonna 1809 ja tullessaan liitetyksi Venäjään. (Rytkölä 1948, 43–44.) 

 

Rytkölä (1948, 44–47) toteaa, että Suomen tultua liitetyksi Venäjään valtion virkamiesten palkkaus- 

ja eläkejärjestelmät muuttuivat huomattavasti. Virat jaettiin sellaisiin, joista maksettiin aina palkka 

vuosirahasäännön mukaisesti, ja sellaisiin, joista maksettiin vain palkkio tai muita vastaavia etuja. 

Vuoden 1878 keisarillisella senaatin kirjeellä määrättiin, että valtion varoista menevä säännöllinen 

palkkaus on maksettava etukäteen kuukausittain. Palkka käsitettiin siis elatuksenluontoiseksi. (Ryt-

kölä 1948, 44–47.) 

 

Rytkölän (1948, 49–53) mukaan Suomen itsenäistyttyä vuonna 1917 virkamiesten taloudellisten 

oikeuksien kehitys jatkui aikaisemman kehityksen pohjalta. Uudistuksissa pyrittiin virkamiesten 

palkkaus- ja eläkejärjestelmien yksinkertaistamiseen ja yhdenmukaistamiseen. Suurin tämän ajan 

uudistus oli ns. uusi palkkauslaki, kun 29.12.1923 vahvistettiin laki valtion viroista ja toimista suori-

tettavan palkkauksen perusteista. Laissa puhuttiin peruspalkan asemasta varsinaisesta palkkauksesta, 

joka käsitti varsinaisen palkan lisäksi perhe- ja ikälisän. Eräistä viroista oli suoritettava palkkausta 

virkamiehen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Palkkaus sidottiin elinkustannusindeksiin. 

Palkkausjärjestelmän uudistamista seurasi myös virkamiesten eläkesäännöstön uusiminen.  Edellä 

mainittu laki ja sen täytäntöönpanoasetus, joka annettiin 31.1.1924, olivat voimassa aina siihen asti, 

kunnes annettiin laki valtion viran ja toimen haltijan palkkauksesta 22.12.1942. (Rytkölä 1948, 49–

53.) 

 

Vartola (2004, 68) analysoi ja kritisoi Rytkölän historiallista kuvausta. Vaikka Rytkölän esittämä 

historiallinen kehitys kuvaa oikein Suomen valtion virkojen ja palkkausjärjestelmien kehityksen 

juuret, se ei anna oikeaa käsitystä siitä, miten pienestä virkamiesjoukosta ja heidän virka-asemansa 

järjestelyistä 1500- ja 1600-luvuilla oli kyse. Merkillepantavaa Vartolan tutkimuksien mukaan on 

myös se, että sekä Ruotsissa että Suomessa virkojen ostojärjestelmästä päästiin eroon vasta 1800-

luvulla. Vartola toteaa myös, että Suomen historian suurissa historiallisissa murrosvaiheissa, au-

tonomian saavuttamisessa Venäjään liittymisen jälkeen sekä itsenäistymisessä, ei tapahtunut mitään 

oleellista Suomen valtion virkojen uudistamiseen liittyvää, vaikka juuri näissä murrosvaiheissa olisi 

voitu uudistaa virkamieskoneistoa paljonkin. Tässä, sekä muussakin Rytkölän kuvaamassa histori-

assa, Vartola näkee yhtymäkohtia Weberin byrokratiateoriaan. (Vartola 2004, 68.) 
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Vartola (2004, 25) toteaa: 

Sen jälkeen, kun byrokratia on kehittynyt täyteen muotoonsa, se on eräs kaikkein vai-

keimmin hävitettävistä sosiaalisista rakenteista. Siksi se on olllut ja on keskeisin väline 

valtasuhteiden yhteiskunnallistamisessa ja samalla aina vallan väline sille, joka kykenee 

kontrolloimaan sitä. Byrokratian persoonaton luonne ja sitä vahvistava voimakas lojali-

teetti-ideologia merkitsevät, että jokaisen, joka kykenee kontrolloimaan byrokratiaa, on 

helppo saada se toimimaan tahtonsa suuntaisesti. 

Vartolan (2004, 68) mukaan Rytkölän Suomen valtion virkamieskunnan ja palkkausjärjestelmien 

kuvaamasta historiasta voidaan hahmottaa myös suomalaisen valtion byrokratian kehitys. Suomen 

valtion virkakoneisto oli 1900-luvulle tultaessa niin merkittävä voimatekijä, että edellytyksiä sen 

muuttamiseen ei ollut. Valtion korkea virkamieskunta koostui pääasiassa vain yhteiskunnan ”eliitis-

tä”; aatelistosta, papistosta ja ylemmästä porvaristosta. Edellytyksenä valtion korkeisiin virkoihin oli 

akateeminen loppututkinto, mikä esti muiden kuin ”ylimmän kerroksen” jälkeläisten pääsyn virkoi-

hin. (Vartola 2004, 25; 68.) 

 

Rytkölä (1948, 60–62) tulkitsee valtion virkamiesten palkkausjärjestelmien kehitystä vuoteen 1948 

saakka seuraavasti: 

Omasta puolestamme katsomme myös, että virkamiehen palkka ja eläke ovat pääasialli-

sesti elatuksenluontoisia korvauksia virkamiehen omistautumisesta valtion palveluk-

seen. Mainitut korvaukset käsittävät korvauksen sekä siitä, että virkamies asettaa koko 

työvoimansa valtion käytettäväksi, että myös siitä, että hän täten menettelemällä tosiasi-

allisesti estyy muulla tavoin elatusta itselleen hankkimaan. Kun tätä kysymystä on meil-

lä tieteisopissa vain ylimalkaisesti käsitelty, kaipaa kannanottomme tarkempaa peruste-

lua. 

Rytkölä esittää perusteluiksi ensinnäkin historialliset syyt, sen, että virkamiehen palkka on luonteel-

taan elatuksenluontoista. Toiseksi sen, että palkan suorittaminen on yleensä riippumaton niiden työ-

suoritusten laadusta ja määrästä, jotka yksityinen virkamies saa aikaan. Kolmanneksi sen, että pal-

kanmaksu vakinaisille virkamiehille tapahtuu säännönmukaisesti kuukausittain etukäteen, eikä jäl-

kikäteen suoritetusta työstä. Neljänneksi sen, että lainsäädännössä on useissa kohdissa otettu huo-

mioon virkamiehen elatusvelvollisuuden laajuus. Toisin sanoen virkamiehelle, jonka elatusvelvolli-

suus on kasvanut perheenlisäyksen vuoksi, suoritetaan perhelisää. Viidenneksi sen, että elinkustan-

nusten huomioiminen, toisin sanoen sitominen elinkustannusindeksiin, palkkauksessa on myös il-

maus elatusteorian omaksumisesta. Ja kuudenneksi sen, että elatusteorian omaksumiseen viittaa 

myös lakkautuspalkka- ja eläkesäännöstön sisällyttäminen palkkausjärjestelmään. Toisin sanoen 
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valtio on velvollinen huolehtimaan virkamiehensä elatuksesta silloinkin, kun tämän virka lakkaute-

taan tai hänet virkasuhteen kokonaan päätyttyä asetetaan eläkkeelle. (Rytkölä 1948, 60–62.) 

 

Virkamiesten taloudelliset oikeudet ovat saavutettuja oikeuksia. Rytköä (1948, 98, 85–86) kirjoittaa: 

Virkamiesten palkkausjärjestelmä on meillä mitä suurimmassa määrin lakisääteinen. 

(…) Omaksukaamme kanta, että virkamiehen oikeus palkkaukseen ainakin edellä tarkoi-

tetussa laajuudessaan on saavutettuna oikeutena muutettavissa virkamiehelle epäedulli-

semmaksi vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä, tukee myös meillä lainsäädännössä 

noudatettu menettely. Niinpä on säädettäessä sellaisia lakeja, joilla virkamiesten palkka-

usta on väliaikaisesti alennettu, säännöllisesti noudatettu perustuslainsäätämisjärjestystä. 

(Rytkölä 1948, 98; 85–86.) 

 

Vartola analysoi (2004, 70) Rytkölän edellä mainittua oikeudellista tulkintakäytäntöä toteamalla, 

että se yleinen näkemys, että virkamiesten taloudelliset oikeudet on sekä vahvistettava että muutet-

tava erittäin vahvoin oikeudellisin keinoin, ovat osoitus legalismin ja byrokratian yhteydestä. Suo-

malaisen yhteiskunnan kehitys on ollut Vartolan (2004, 68) mukaan 1980-luvulle asti johdonmu-

kaista byrokratisoitumista. Tilanteen on katsottu virkamiesten palkkauksen osalta muuttuneen vasta 

vuonna 1970, kun nykyisinkin voimassa oleva valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664, säädet-

tiin. (Vartola 2004, 70; 68.) 

 

3.2 Palkkausjärjestelmien muutos valtion organisaatioissa 1990-luvulta lähtien 

 

Valtiovarainministeriön (www.vm.fi) mukaan valtion henkilöstön määrä vuonna 2007 on 124 000 

henkilöä, joista virkasuhteessa oli 103 000 ja työsopimussuhteessa 20 100 henkilöä. Virkamiesten ja 

työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista sovitaan valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukai-

sesti keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin ja 

työehtosopimuksin. Lahden ym. (2004, 65) mukaan palkkausjärjestelmien käyttöönotto Suomessa 

tapahtuu nykyisin työ- ja virkaehtosopimusmekanismin ohjauksessa. Työ- ja virkaehtosopimuksiin 

sisältyviä minimipalkkamääräyksiä ei saa alittaa. Lisäksi työ- ja virkaehtosopimukset sääntelevät 

muiden muassa aikapalkan määräytymistasoa, eli onko palkka tunti- vai kuukausipalkka, osa-

aikaisten palkan laskentaa, erilaisia työaika- ja olosuhde- ym. lisiä, niiden maksuperusteita ja määriä 

sekä palkan maksua. (Valtiovarainministeriö, 
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http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/05_Virka_ja_tyoehdot/index.jsp  19.7. 2007; Lahti 

ym. 2004, 65.) 

 

Valtion virkaehtosopimuslaki 6.11.1970/664 (http://www.finlex.fi) on edelleenkin voimassa, tosin 

sitä on muutettu useaan kertaan, viimeksi vuonna 2005. Tällöin (http://www.eduskunta.fi) säädettiin 

muun muassa 5§:ssä siitä, että virkaehtosopimuksessa sovittuja palvelussuhteen ehtoja huonommik-

si määräämättä, mutta virkaehtosopimuksen muutoin estämättä, voi ensinnäkin valtioneuvosto mää-

rätä virkamiesten palvelussuhteen ehdoista, jos henkilöstön saaminen valtion palvelukseen tai palve-

luksessa pysyttäminen taikka muut painavat syyt sitä vaativat. Toisessa kohdassa todetaan, että val-

tion virasto tai laitos voi valtion talousarvion rajoissa määrätä virkamiestensä palkkauksista sekä 

myöntää virkamiehille virkasuhteesta johtuvan luontoisedun. Kolmannessa kohdassa todetaan, että 

valtiovarainministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää luvan suorittaa viraston tai laitok-

sen virkamiehelle virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden muissakin kuin edellisessä kohdas-

sa tarkoitetuissa tapauksissa. Neljännessä kohdassa voi valtion liikelaitoksista annetussa laissa 

(1185/2002) tarkoitettu liikelaitos määrätä virkamiestensä palvelussuhteen ehdoista. 

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1970/19700664?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%

5D=valtion%20; http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ev_20_2005_p.shtml  

19.7.2007.) 

 

Valtiovarainministeriön (www.vm.fi) mukaan uudet palkkausjärjestelmät ovat korvanneet valtio-

työnantajalla aikaisemmin käytössä olleen A-palkkausluokkajärjestelmän ja muut vanhat palkkaus-

järjestelmät. A-palkkausluokkajärjestelmässä kuukausipalkkaus määräytyi palkkausluokan (A1-34) 

mukaisen peruspalkan, kalliinpaikanlisän (6 tai 9 % peruspalkasta) ja ikälisien (0-6 ikälisää, jotka 

voi ansaita 18 vuodessa, yhteensä enintään noin 28 % peruspalkan ja kalliinpaikanlisän summasta) 

yhteismääränä. Opetustehtävissä oli käytössä myös C-palkkausjärjestelmä, jossa oli oma palkka-

luokkataulukko (C25-C75), mutta muutoin se vastasi A-järjestelmää. Vain pienellä osalla valtion 

henkilöstöä oli käytössä alakohtaisia ja yksilöllisiä palkkausjärjestelmiä. 

(http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/05_Virka_ja_tyoehdot/03_palkkausjarjestelma/ind

ex.jsp  19.7.2007.) 

 

Lahden (2006, 61) mukaan viimeisen noin viidentoista vuoden aikana tapahtuneen valtion palkkaus-

järjestelmäuudistuksen taustalla oli tarve vastata alati muuttuviin toimintaympäristön vaatimuksiin 

sekä ohjaus- ja johtamisjärjestelmiin kohdistuviin haasteisiin. Valtion aikaisemmassa virkapalkka-

järjestelmässä palkkaan vaikuttivat virkojen muodolliset kelpoisuusehdot tutkintovaatimuksineen, 
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viran hierarkkinen asema organisaatiossa sekä virkaa hoitavan henkilön palvelusaika. Virkapalkka-

järjestelmä koettiin kuitenkin nykypäivän vaatimuksiin nähden sidonnaiseksi, jäykäksi ja kaavamai-

seksi. Lahti ym. (2004, 118) toteavatkin, että valtion uusien palkkausjärjestelmien tavoitteena on 

tukea virastojen toimintaa ja johtamista sekä edistää samanpalkkaisuuden toteutumista. Ne perustu-

vat oikeudenmukaisuuteen, kannustavuuteen ja joustavuuteen. Yleisenä tavoitteena on valtion palk-

kausperusteiden tuleminen kilpailukykyiseksi suhteessa yleisten työmarkkinoiden palkkausjärjes-

telmiin ja palkkatasoon. (Lahti 2006, 61; Lahti ym. 2004, 118.) 

 

Valtiovarainministeriön (www.vm.fi) mukaan valtion palkkausjärjestelmän uudistaminen nousi 

agendalle jo 1980-luvun lopulla. Keskeiset palkkapolitiikkaan liittyvät periaatteet kirjattiin ensim-

mäisen kerran valtiovarainministeriön vuonna 1992 julkaisemaan Valtiotyönantajan palkkapoliitti-

seen ohjelmaan ja sitten vuonna 1993 keskustason virka- ja työehtosopimusmääräyksiin. Tässä vai-

heessa linjattiin, että uusien palkkausjärjestelmien valmistelu, neuvotteleminen ja toteutus tapahtu-

vat virastotasolla. Huuhtasen, Jämsénin, Maaniemen, Lahden ja Karppisen (2005, 11) mukaan tuol-

loin palkkauksen uudistamistyön tavoitteeksi asetettiin oikeudenmukainen, kannustava, joustava ja 

yleisten työmarkkinoiden kanssa kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä, joka tukee toimintayksiköi-

den tuottavaa toimintaa. Nämä edellytykset täyttävä palkkausjärjestelmä ottaa huomioon työn vaati-

vuuden, henkilön pätevyyden, suoriutumisen ja ammattitaidon sekä yhteisön tuloksellisuuden. (Val-

tiovarainministeriö, 

http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/09_Palkkapolitiikka/01_palkkapolitiikan_linjan_tot

euttamisen_taustaa/index.jsp 19. 7. 2007; Huuhtanen, Jämsén, Maaniemi, Lahti & Karppinen 2005, 

11.) 

 

Valtiovarainministeriön (www.vm.fi) mukaan valtion organisaatioiden uudet palkkausjärjestelmät 

ovat virastokohtaisia, mutta ne on laadittu yhtenäisten yleisten perusteiden mukaan. Uusia palkkaus-

järjestelmiä alkoi kehittyä hitaasti vuodesta 1994 lähtien, ja vuosituhannen loppupuolella vasta 1/10 

valtion henkilöstöstä oli siirtynyt uuteen palkkausjärjestelmään. Vuonna 2001 tehtiin periaatepäätös 

valtion henkilöstöstrategian linjasta, jossa edellytettiin selkeästi palkkausjärjestelmäuudistuksen 

tekemistä. Valtion keskustaso asetti uudistamissopimusten takarajaksi vuoden 2005 alun, mutta syk-

syllä 2004 uudet palkkausjärjestelmät kattoivat vasta vajaat 40 prosenttia valtion henkilöstöstä. Jou-

lukuun 14. päivänä 2004 tehtiin virka- ja työehtosopimus uusien palkkausjärjestelmien kattavasta 

toteuttamisesta. Siinä asetettiin vuodelle 2005 porrastetut sitovat ajankohdat, joihin mennessä neu-

vottelutuloksen oli saavutettava. Valtion työmarkkinalaitoksen mukaan uuden järjestelmän piirissä 

on nyt vuonna 2007 kaikkiaan noin 115 960 henkilöä eli 98,3 prosenttia valtion koko henkilöstöstä 
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sekä toisaalta 118 sopimusalaa. Vailla neuvottelutulosta tai sopimusta on vielä aivan muutama ala. 

(Valtiovarainministeriö, 

http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/09_Palkkapolitiikka/01_palkkapolitiikan_linjan_tot

euttamisen_taustaa/index.jsp; http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/index.jsp   

19.7.2007.) 

 

Uusissa palkkausjärjestelmissä palkkaus koostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä pe-

ruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökoh-

taisesta palkanosasta, joka voi kunkin alan sopimusmääräyksistä riippuen olla enimmillään 50 pro-

senttia peruspalkasta.  Vaativuutta ja suoritusta arvioidaan vuosittain henkilökohtaisissa tulos- ja 

kehityskeskusteluissa. Joissakin järjestelmissä on käytössä myös palvelusaikaan perustuva koke-

musosa. (Valtiovarainministeriö, 

http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/05_Virka_ja_tyoehdot/03_palkkausjarjestelma/inde

x.jsp  19.7.2007.) 

 

Valtiovarainministeriön (www.vm.fi) mukaan myös tulospalkkiojärjestelmien käytön edistäminen 

oli keskeinen osa valtionhallinnon palkkapolitiikan kehittämistä sopimuskaudella 2005–2007. Val-

tion sopimusratkaisussa on sovittu, että kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa työnantajan ja hen-

kilöstöjärjestöjen edustajat kokoontuvat neuvottelemaan tulospalkkiojärjestelmän kehittämisestä ja 

käyttöönotosta. Tulospalkkio määritellään Valtiovarainministeriön Henkilöstöosaston (2006) julkai-

sun mukaan ylimääräiseksi palkanosaksi, joka täydentää valtion uutta palkkausjärjestelmää. Jokai-

sen viraston johto päättää tulospalkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja järjestelyistä. Tulospalkkauk-

sen käytön edistämishanke tähtää tulosohjauksen terävöittämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen val-

tion virastoissa ja laitoksissa. (Valtiovarainministeriö, 

http://www.vm.fi/vm/fi/hakutulos.jsp?query=tulospalkkio&perushaku=1 19.7.2007.) 

 

Valtion virkamiesten palkkaus tulee edelleenkin muuttumaan. Helsingin Sanomat uutisoi 13.9.2007, 

että valtion virkamiesten palkkausperusteita halutaan edelleen muuttaa. Valtiotyönantaja eli Valtion 

työmarkkinalaitos sekä työntekijäjärjestöt JUKO, JHL ja Pardia käyvät virka- ja työehtosopimus-

neuvotteluja. Työnantajapuoli haluaa palkanmuodostukseen suuria rakenteellisia muutoksia, mikä 

tarkoittaa käytännössä tulospalkkauksen käyttöönottoa, jolloin palkkaa maksettaisiin virkamiehille 

työn tuottavuuden perusteella. Ongelmana julkisen sektorin tulospalkkiojärjestelmissä on kuitenkin 

ollut työn tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta mittaavien mittareiden kehittäminen. Tulospalkkauksen 

käyttöönoton myötä valtion organisaatioissa palkkausjärjestelmien toimivuus ja palkkauksen oikeu-
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denmukaisuus tulevat olemaan tärkeitä tekijöitä, joilla on vaikutusta valtion virkamiesten työmoti-

vaatioon, sitoutumiseen ja työhyvinvointiin. (Helsingin Sanomat 13.9.2007.) 

 

Suomen valtionhallinnon palkkausjärjestelmissä viimeisten viidentoista vuoden aikana tapahtuneet 

reformit perustuvat New Public Management -johtamisoppiin, joka voidaan suomentaa ”uusi julkis-

johtaminen”. Lähdesmäen (2003, 52–53) mukaan New Public Management -johtamisoppi perustuu 

julkisen valinnan teoriaan ja managerialismiin. Managerialismi ihannoi johtamista ja pyrkii johtami-

sen yleistettävyyteen. Managerialismin vaikutuksesta julkisissa organisaatioissa on viety läpi refor-

meja, kuten tulosjohtaminen ja uusien palkkausjärjestelmien käyttöönotto, joiden tarkoituksena on 

ollut tuloskeskeisyyden ja kustannustehokkuuden lisääminen. Tähän tähtää myös henkilöstön palkit-

seminen suoritusten perusteella. (Lähdesmäki 2003, 52–53.) 

 

Yhteenvetona valtionhallinnon palkkausjärjestelmiin kohdistuneista muutoksista viimeisen viiden-

toista vuoden aikana voidaan todeta, että niiden tarkoituksena on ollut ja on motivoida sekä sitouttaa 

valtion virkamiehiä työskentelemään motivoituneesti, sitoutuneesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti 

tehokkaasti ottaen huomioon sekä organisaation että työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet. New 

Public Management -johtamisopissa korostuu rationaalinen organisaatio- ja ihmiskäsitys. Ihminen 

nähdään rationaalisena toimijana, joka asettaa itselleen tavoitteita, jonka jälkeen hän toimii eli työs-

kentelee näiden tavoitteiden mukaisesti. Managerialististen johtamisoppien, tulosjohtamisen ja stra-

tegisen johtamisen, aikakaudella unohdetaan kuitenkin usein organisaatioiden irrationaalinen puoli. 

Ihmisen käyttäytymistä ohjaavat usein tunteet ja arvot, ja ihmisen käyttäytymiseen työorganisaa-

tioissa vaikuttaa myös organisaatioilmapiiri ja -kulttuuri. 

 

Tutkittaessa ja kehitettäessä valtion organisaatioiden palkkausjärjestelmiä on kehitystyötä tehty pää-

asiassa tästä rationaalisesta näkökulmasta.  Huuhtasen ym. (2005) tutkimustulokset palkkausjärjes-

telmäuudistuksesta kuudessa valtion virastossa ja laitoksessa osoittavat, että uusien palkkausjärjes-

telmien kehittämisvaiheessa organisaatioissa on keskitytty palkkausjärjestelmän rakenteellisiin uu-

distuksiin ja rakenteen toimivuuteen. Vähemmälle huomiolle ovat sen sijaan jääneet palkkausjärjes-

telmän toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden käytön varmistaminen sekä henkilöstön kokemuk-

set palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuudesta ja kannustavuudesta. (Huuhtanen ym. 2005, 

http://lib.tkk.fi/Reports/2005/isbn9512279614.pdf  16. 11. 2006.) 
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3.3 Työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin perustuvat palkkaus-

järjestelmät 

 

Nykyaikaisen palkitsemisen tutkimuksen mukaan erityyppisiä palkitsemisjärjestelmiä voidaan ra-

kentaa sen mukaan, minkälaisia näkökulmia työhön valitaan palkan perusteeksi. Nurmelan ym. 

(1999, 12–13) mukaan erilaiset näkökulmat työhön, jotka ovat palkan perustana, voidaan jakaa 

kolmeen ryhmään: panoksiin, käyttöön ja tuotoksiin. Ne kuvaavat työprosessin eri vaiheita. Ensim-

mäisen näkökulma tarkastelee niitä työpanoksia, jotka työntekijä on luovuttanut työnantajan käyt-

töön. Näitä panoksia ovat työaika sekä työn vaatimat tiedot ja taidot. Toinen näkökulma tarkastelee 

tapaa, jolla työntekijä panoksiaan käyttää. Palkkausjärjestelmä seuraa tällöin työntekijän työorien-

taatiota, ahkeruutta, motivaatiota, osaamista sekä tietojen ja taitojen soveltamista. Kolmas näkökul-

ma tarkastelee työtä tuotosten näkökulmasta. Palkkausjärjestelmä arvioi, vastaavatko tuotokset odo-

tuksia ja työlle asetettuja tavoitteita. Työpanoksen, niiden käyttö ja työn tuotokset ovat erilaisin pai-

noarvoin mukana palkan perusteina kaikissa työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin 

perustuvissa palkkausjärjestelmissä. (taulukko 1). (Nurmela ym. 1999, 12–13.) 

 

 Peruste 
 

Palkanosa 
 

Palkkion maksun peruste 
 

Mitä  
tehdään? 
 

Työ 
 

Työ- tai  
tehtäväkohtainen 
palkanosa 
 

Työn vaativuus 
 

Mitä 
tehdään? 
 

Henkilö 
 

Henkilökohtainen
palkanosa 
 

Yksilön tai ryhmän 
ominaisuudet ja 
suoriutuminen 
 

Mitä  
saadaan aikaan? 
 

Tulos 
 

Tulospalkkiot 
 

Koko organisaation, 
tulosyksikön, ryhmän tai 
yksilön tulos 
 

Taulukko 1. Palkan perusteet ja palkanosat (muokattu, Nurmela ym. 1999, 13). 

 
Tarumon ja Lahden mukaan (2005, 154–156) perinteisissä palkkausjärjestelmissä työntekijän palk-

ka on kokonaisuus, jota voidaan korottaa harkinnan mukaan. Palkkaa korottavat automaattisesti 

kokemusaikaan ja palvelusaikaan sidotut määrävuosina maksettavat korotukset. Suomessa viime 

vuosien aikana tapahtuneet palkkausjärjestelmien uudistukset ovat keskittyneet työn vaativuuden ja 

työssä suoriutumisen arviointiin perustuvien palkkausjärjestelmien käyttöönottoon. Työn vaativuu-

den ja työssä suoriutumisen arviointiin perustuvassa palkkausjärjestelmässä palkan määrityksen 
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lähtökohtana on työ, sen sisältö ja vaativuus. Palkan olennaisin osa koostuu työn vaativuuden arvi-

ointiin perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työn vaativuuden ja työssä suoriutumisen ar-

viointiin perustuvassa palkkausjärjestelmässä tehtäväkohtaista palkanosaa täydennetään henkilökoh-

taisella palkanosalla, jonka määrittämiseksi suunnitellaan oma arviointijärjestelmä. Eri järjestelmis-

sä tästä henkilökohtaisesta palkanosasta käytetään monia eri nimityksiä, puhutaan muun muassa 

pätevyyden, suoriutumisen, työsuorituksen tai työmenestyksen arvioinnista. Tässä tutkielmassa käy-

tetään henkilökohtaisen palkanosan arvioinnista termiä työssä suoriutumisen arviointi. Palkkausjär-

jestelmään voi kuulua myös muita tehtäväkohtaista palkanosaa täydentäviä osia, kuten suorituspe-

rusteisia palkanosia, esimerkiksi provisio ja tuotantopalkkio, tai tulosperusteisia palkanosia, esimer-

kiksi tulos- ja voittopalkkioita, mutta kuten edellä mainittiin, ne rajataan tämän tutkielman ulkopuo-

lelle. (Tarumo & Lahti 2005, 154–156.) 

 

3.3.1 Tehtäväkohtainen palkanosa  

 

Tarumo ja Lahti (2005, 151–152) ovat todenneet Martocchioon (2001) viitaten, että kun työtehtävät 

määrittävät työntekijän palkan, lähtökohtana on erilaisten tehtävien suorittaminen organisaation 

tavoitteiden toteutumiseksi. Erilaiset työtehtävät hinnoitellaan, joten palkan perustana ovat työn 

sisältö ja vaativuus. Palkan korotuksen perusteena on työn tavoitteiden saavuttaminen tai seniori-

teetti. Ylennyksen perusteena on työssä suoriutumiseen liittyvien odotusten ylittäminen. Selkeästi 

määritelty työn sisältö on keskeinen etu työntekijälle, kun taas palkkausjärjestelmän hallinnan help-

pous on keskeinen etu työantajalle, työn sisältöä ja vaativuutta painottavaa palkkausjärjestelmää 

käytettäessä. Lisäksi työnantajan etu on se, että tällöin työtehtäviä hoitamaan on helppoa valita työ-

tehtävien sisältö ja vaativuus huomioon ottaen tiedoiltaan ja taidoiltaan sopivimmat henkilöt. (Ta-

rumo & Lahti 2005, 151–152.) 

 

Tarumon ja Lahden (2005, 151–159) mukaan työn sisältöön ja vaatimuksiin perustuvissa palkkaus-

järjestelmissä palkan perustana ovat yksittäisistä työtehtävistä tehdyt melko tarkat, kirjalliset, koko-

naisuudet eli työnkuvat, joista käytettään kirjallisuudessa myös termiä työnkuvaus. Työnkuvien tar-

koituksena ei ole kuvata työtehtäviä tarkan yksityiskohtaisesti, vaan tarkoituksena on tehdä tiivis-

telmä tärkeimmistä työtehtävistä oikeassa suhteessa todellisuuden kanssa. Työn sisällön arvioiminen 

edellyttää organisaation työtehtävien tarkkaa tuntemista. Työnkuvan laatii esimies, kyseistä työtä 

tekevä henkilö tai edelliset yhdessä. Karppinen, Huuhtanen, Juvonen, Jämsén, Lahti, Maaniemi ja 

Tarumo (2005, 46) toteavat, että työnkuvia on tarkistettava säännöllisesti. Käytännössä tämä tapah-
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tuu vuosittaisissa esimiehen ja alaisten välisissä kehityskeskusteluissa, jonka jälkeen esimies päivit-

tää työnkuvat kirjallisesti. (Tarumo & Lahti 2005, 151–159; Karppinen, Huuhtanen, Juvonen, 

Jämsén, Lahti, Maaniemi & Tarumo 2005, 46.) 

 

Tarumo ja Lahti (2005, 159) ovat todenneet Martocchioon (2001) viitaten, että työnkuvista tulisi 

käydä ilmi monia asioita. Ensimmäiseksi työnkuvan tulisi ilmaista, mitä työntekijän pitää tehdä suo-

riutuakseen työssään menestyksekkäästi. Toiseksi sen tulisi ilmaista, mitä kuvattu työ merkitsee 

organisaatiolle. Kolmanneksi sen tulisi ilmaista, minkälaisia johto- ja valvontatehtäviä kuvattuun 

työhön kuuluu. Neljänneksi sen tulisi ilmaista, minkälaisia organisaation sisäisiä ja ulkoisia vuoro-

vaikutuskontakteja kuvattuun työhön kuuluu. Viidenneksi sen tulisi ilmaista, minkälaisia tietoja ja 

taitoja kuvattu työ vaatii. Ja lopuksi sen tulisi ilmaista, minkälaisissa fyysisissä ja sosiaalisissa työ-

olosuhteissa kuvattua työtä tehdään. (Tarumo & Lahti 2005,159.) 

 

Falck (2000, 97) määrittelee työn vaativuuden mittaamisen (TVM, job evaluation) prosessiksi, jon-

ka avulla organisaation työt asetetaan järjestykseen, kun kriteerinä käytetään kyseessä olevien töi-

den vaativuutta. Mittauksen tulosta voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, joista palkkaus on yksi. 

Muita käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi suoritusten mittaus, perehdytys ja koulutus. Falck 

(2000,98) toteaa, että mittausmenetelmä antaa luotettavia tuloksia silloin, kun se pystyy välttämään 

mittausvirheitä ja se mittaa juuri niitä muuttujia, joita halutaan mitata. Mittausmenetelmälle asete-

taan kaksi vaatimusta; reliaabelius eli pysyvyys ja validius eli pätevyys. Reliaabeli (2000, 99) mitta-

us tarkoittaa sitä, että saman tai eri henkilön käyttäessä samaa mittausmenetelmää eri aikoina saman 

suuruisen suorituksen mittaamiseen, saadaan sama tulos. Validius-käsite (2000, 99–100) taas sisäl-

tää koko mittausmenetelmän rakentamisen. On löydettävä sellaisia työn kokonaisvaativuutta ja 

-suoritusta edustavien tekijöiden joukko, joihin mittaus voidaan kohdistaa. Käsite sisältää myös sel-

laisten asteikkojen määrittelyn, joiden avulla voidaan todeta näissä tekijöissä muutoksia. (Falck 

2000, 97–100.) 

 

Falckin (2000, 106) mukaan työn vaativuuden mittaamisessa käytettävissä menetelmissä on kym-

meniä, jopa satoja, erilaisia vaativuustekijöitä. Työn vaativuuden mittaamisen päävaativuustekijöik-

si on Euroopassa päädytty, ns. Geneven mallin mukaan, neljään vaativuustekijään: 

1. osaaminen (skill) 

2. kuormitus (effort) 

3. vastuu (responsibility) 

4. ympäristö (job conditions) 
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Näillä työn vaativuuden mittaamisen päävaativuustekijöillä pyritään parantamaan mittaamisen sisäl-

lön validiutta. Falckin (2000,101) mukaan sisällön validiuksen määrittelyyn liittyy keskeisiä mitta-

usmenetelmän rakentamiseen liittyviä asioita. Siinä on kysymys mittausmenetelmän edustavuudesta 

mitattavan kokonaisuuden suhteen, toisin sanoen missä suhteessa ja minkälaisin painoarvoin edellä 

mainitut vaativuustekijät ovat työn vaativuutta mittaavassa mittarissa edustettuina. (Falck 2000, 

101, 106.) 

 

Tarumo ja Lahti (2005, 163) ovat todenneet, että organisaatiot käyttävät erilaisia menetelmiä työn 

vaativuuden arviointiin. Nämä menetelmät ovat jaettavissa neljään pääluokkaan sen perusteella, 

mihin arvioitavana olevaa työtä verrataan, ja tarkastellaanko työtä osatekijä kerrallaan vai kokonai-

suutena. Smithin ja Nethersellin (2000, 219) mukaan nämä arviointimenetelmät ovat arvojärjestys-

menetelmä (ranking), luokittelumenetelmä (classification), pisteytysmenetelmä (points rating) ja 

vaativuustekijöiden vertailu (factor comparison). Periaatteena kaikissa on se, että työtehtävät järjes-

tetään vaativuutensa perusteella järjestykseen. Järjestys määrittelee työntekijän tehtäväkohtaisen 

palkanosan. (Tarumo & Lahti 2005, 163; Smith & Nethersell 2000, 219.) 

 

Smithin ja Nethersellin (2000, 219) mukaan arvojärjestysmenetelmän mukainen työn vaativuuden 

arviointi on vanhin ja yksinkertaisin näistä neljästä menetelmästä. Tässä arviointimenetelmässä työ-

tä arvioidaan kokonaisuutena, ja töitä ja niiden vaativuutta verrataan toisiinsa. Tämän menetelmän 

heikkoutena on alttius arvioitsijoiden subjektiivisille arvostuksille, ja näkemyksille siitä, mikä on 

vaativaa. Tämä heikkous tulee esille etenkin silloin, kun työtehtävistä ei ole tehty tarkkoja työnku-

via. (Smith & Nethersell 2000, 219.) 

 

Toinen työn kokonaisarviointiin perustuva työn vaativuuden arviointimenetelmä on luokittelumene-

telmä. Tämä menetelmä edellyttää työtehtävistä etukäteen arviointikriteereiden mukaan tehtyjä as-

teikoita. Asteikon tasot on eritelty toisistaan sanallisin arvioinnein. Arviointikriteerit ohjaavat kiin-

nittämään huomiota työn sisältämiin asioihin. Arvioinnissa arvioitavaa työtä verrataan asteikkoon. 

(Smith & Nethersell 2000, 219.) 

 

Kolmas työn vaativuuden arviointimenetelmä on pisteytysmenetelmä, joka on analyyttinen mene-

telmä, jossa verrataan arvioitavaa työtä asteikkoon. Arviointi toteutetaan ennalta valittujen ja määri-

teltyjen työn vaativuustekijöiden pohjalta. Jokaiselle vaativuustekijälle määritellään maksimipiste-

määrä sen mukaan, mitä tekijää halutaan painottaa. Työn vaativuuden arviointi suoritetaan sitten 
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tekijä kerrallaan asteikkoon verraten, jonka jälkeen työt asetetaan vaativuutensa mukaan järjestyk-

seen sen mukaan, kuinka korkean kokonaispistemäärän ne saivat. (Smith & Nethersell 2000, 220.) 

 

Neljäs arviointimenetelmä, vaativuustekijöiden vertailu, on harvemmin käytetty. Se on myös ana-

lyyttinen arviointimenetelmä, jossa arvioitavaa työtä verrataan toiseen työhön. Samoin kuin pistey-

tysmenetelmä, tässäkin arviointi toteutetaan ennalta valittujen ja määriteltyjen työn vaativuusteki-

jöiden pohjalta. Näiden vaativuustekijöiden painotukset eivät kuitenkaan perustu pisteytykseen vaan 

vallitsevaan palkkatasoon. Organisaatiosta valitaan ensin verrokkitöitä (benchmark jobs), joista 

maksetun palkan katsotaan olevan sopivan. Näistä verrokkitöistä maksettavat palkat ovat vertailu-

kohteena, kun suoritetaan työn vaativuuden arviointeja. Vaativuutta mittaavat tekijät hinnoitellaan 

vertaamalla niitä verrokkitöistä maksettaviin palkkoihin. (Smith & Nethersell 2000, 220–221.) 

 

Kun organisaatio on rakentanut työn vaativuutta mittaavan mittarin, joka sopii juuri kyseisen orga-

nisaation toimialaan, alkaa organisaation osastoilla ja yksiköissä varsinainen käytännön arviointityö. 

Valtion organisaatioiden osalta Karppinen ym. (2005, 47–49) toteavat, että varsinainen arviointityö 

valtion virastoissa ja laitoksissa käsittää organisaation eri töiden asettamisen vaativuuden mukaiseen 

järjestykseen. Vaativuusarvioinnin tarkoituksena on löytää yksittäiselle tehtävälle sen vaativuutta 

parhaiten vastaava vaativuustaso. Käytännössä esimies tai yksikön päällikkö ehdottaa tehtäville vaa-

tivuusjärjestystä tai vaativuusluokitusta oman vastuualueensa osalta. Koko organisaation tasolla on 

kuitenkin yleensä asetettu arviointiryhmä, joka koordinoi arviointityötä ja eri töiden vaativuuserotte-

lua koko organisaation tasolla. Arviointiryhmä siis käytännössä päättää arvioitavien töiden vaati-

vuuksista. Karppinen ym. perustelevat päätöksenteon keskittämistä arviointiryhmälle sillä, että arvi-

ointityö on johdonmukaista, kun koordinointi jätetään erillisen arviointiryhmän hoidettavaksi. Arvi-

ointiryhmää perustettaessa pitäisi kuitenkin ottaa huomioon, että arviointityö edellyttää kyseisen 

organisaation työtehtävien hyvää tuntemista. (Karppinen ym. 2005, 47–48.) 

 

Vaikka valtion organisaatioiden palkkausuudistusten tavoitteena on ollut kannustavan, joustavan ja 

motivoivan palkkausjärjestelmän luominen, Lawler (1990, 139–140) kritisoi työn sisältöjen kuvauk-

seen ja työn vaativuuden arviointiin perustuvia palkkausjärjestelmiä. Ne jäykistävät organisaatiora-

kennetta, lisäävät hierarkkisuutta ja edistävät byrokraattista johtamistapaa. Kun työnkuvaus määrit-

telee työntekijälle, mitä hänen pitää työssään tehdä, se samalla viestii siitä, mitä hänen ei pidä tehdä 

tai ei odoteta tekevän. Tämä vähentää työntekijöiden joustavuutta ja innovatiivisuutta organisaatios-

sa. (Lawler 1990, 139–140.) 
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3.3.2 Henkilökohtainen palkanosa 

 

Tarumon ja Lahden (2005, 152–153) mukaan henkilöön perustuvassa palkkauksessa palkan määri-

tyksen lähtökohtana ovat ne tiedot ja taidot, jotka organisaatiossa arvioidaan hyödyllisiksi. Työnte-

kijää palkitaan osaamisesta, taidoista ja niiden kehittämisestä. Henkilön tiedot ja taidot hinnoitel-

laan. Palkan korotuksen perusteena ovat työntekijän lisääntyneet tiedot ja taidot. Ylennyksen perus-

teena ovat tietojen ja taitojen laajuus sekä kyvykkyys työssä. Työn sisältöjen vaihtelu ja rikastumi-

nen ovat keskeinen etu työntekijälle, kun taas työn sisältöjen joustavuus on keskeinen etu työnanta-

jalle, käytettäessä henkilön tietoja ja taitoja painottavaa palkkausjärjestelmää. Toisin sanoen henki-

löä voidaan käyttää joustavasti monentyyppisissä työtehtävissä. (Tarumo & Lahti 2005, 152–153.) 

 

Tarumo ja Lahti (2005, 160) ovat todenneet Falckiin viitaten, että henkilökohtaista palkanosaa mää-

riteltäessä arvioinnin kohteena on kyseistä työtehtävää hoitava henkilö. Työntekijää ei arvioida per-

soonana, vaan niitä tietoja ja taitoja, joita työn suorittaminen vaatii. Työn vaativuuden ja työssä suo-

riutumisen arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän arviointijärjestelmissä työssä suoriutumisen 

arvioinnin pohjana onkin työ, jota henkilö tekee. Joissakin palkkausjärjestelmissä kuitenkin huomi-

oidaan myös tietoja ja taitoja, joita kyseinen työtehtävä ei varsinaisesti edellytä. (Tarumo & Lahti 

2005, 160.) 

 

Tarumon ja Lahden (2005, 160–161) mukaan työssä suoriutumisen arviointijärjestelmät rakentuvat 

kahdentyyppisistä tekijöistä. Ensimmäiseksi työntekijän henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavat 

oleellisesti työn tuotokset, eli kuinka hyvin työntekijän aikaansaannokset työssä vastaavat määrälli-

sesti ja laadullisesti työtehtävälle asetettuja tavoitteita ja odotuksia. Toiseksi arvioidaan työntekijän 

ominaisuuksia, kuten ahkeruutta, työorientaatiota, huolellisuutta, työntekijän kykyä soveltaa tietoja 

ja taitoja sekä osaamisen kehittymistä. (Tarumo & Lahti 2005, 160–161.) 

 

Karppisen ym. (2005, 52–53) mukaan valtion virastoissa ja laitoksissa työssä suoriutumisen ja päte-

vyyden arviointi edellyttää riittävää tietämystä kunkin työntekijän työsuorituksesta. Tämän vuoksi 

arvioinnin tekee kunkin työntekijän lähin esimies, joka tuntee pääsääntöisesti parhaiten arvioitavan 

henkilön työtuloksen taustalla olevat ammatinhallinta- ja muut henkilökohtaiset tekijät, mahdolliset 

kehittämistarpeet, varsinaisen työtuloksen, sekä työtulokseen vaikuttavat arvioitavasta henkilöstä 

riippumattomat tekijät. Toinen arviointiprosessin keskeinen tekijä on tilanne, missä työntekijöiden 

suoriutumista arvioidaan. Yleensä henkilökohtainen työssä suoriutuminen ja pätevyys arvioidaan 

kerran vuodessa käydyssä esimiehen ja alaisen välisessä tuloskeskustelussa. Tuloskeskustelun lisäk-
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si suositellaan käytäväksi myös erillinen tavoite- tai kehityskeskustelu. Tavoite- tai kehityskeskuste-

lussa keskitytään tulevaan eli seuraavan vuoden tulos- ja kehitystavoitteiden määrittelyyn, kun taas 

tuloskeskustelussa keskitytään menneeseen vuoteen ja suoriutumisen arviointiin. Tätä jakoa perus-

tellaan sillä, että tavoite- tai kehityskeskustelu on tärkeä tilanne sekä työntekijän henkilökohtaisen 

kehittymisen että koko työyhteisön kehittämisen kannalta, joten tuloksen arviointi ja palkkakeskus-

telu eivät saisi häiritä tavoitteiden asettamista. (Karppinen ym. 2005, 52–53.) 

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden kohdeorganisaatiossa, Pirkanmaan ympäristökeskuksessa, käy-

dään kerran vuodessa esimiehen ja alaisen välinen kehityskeskustelu, jossa sekä arvioidaan työssä 

suoriutumista suhteessa aikaisemmin asetettuihin tavoitteisiin että asetetaan tavoitteet seuraavaa 

vuotta varten.  

 

3.4 Aineeton palkitseminen 

 

Koska tässä tutkielmassa käsitellään palkitsemiseen liittyviä motivaatioteorioita vasta myöhemmin, 

mutta sivutaan motivaatioon liittyviä asioita jo tässä kappaleessa, määritellään tässä yhteydessä pal-

kitsemisen motivaatiovaikutukset. Ruohotie ja Honka (1999, 45) toteavat, että motivaatiotutkimuk-

sessa palkitsemisen vaikutukset jaetaan usein ulkoisiin ja sisäisiin. Jos yksilö tekee työtä saadakseen 

rahaa, valtaa ja arvostusta, työ on ulkoisesti palkitsevaa, koska käyttäytymisen syy on ulkoinen.  Jos 

yksilö kokee työn iloa ja nauttii siitä, työ on sisäisesti palkitsevaa, koska työkäyttäytymisen syy on 

sisäinen. Ulkoisia ja sisäisiä palkkioita ei pidä nähdä toisistaan riippumattomina vaan ne voivat 

esiintyä yhtaikaa. Lisäksi samatkin palkitsemisen keinot voivat palkita joko ulkoisesti tai sisäisesti 

sen mukaan, miten eri henkilöt tulkitsevat ne. (Ruohotie & Honka 1999, 45.)  

 

Moision ja Salimäen (2005, 194) mukaan aineettomalla palkitsemisella tarkoitetaan sellaisia työn 

ominaisuuksia, joilla on suuri merkitys työntekijän motivaatioon. Tällaisia ominaisuuksia ovat mie-

lekäs työympäristö, haasteellinen työ, työsuhteen jatkuvuus, päätöksentekoon osallistuminen, osaa-

misen ja oppimisen kehittäminen sekä esimieheltä saatu palaute. Ylikorkala ym. (2005, 282–283) 

toteavat, että rahapalkkiot eivät yksinään riitä pitämään yllä henkilöstön työmotivaatiota eivätkä 

halua pysyä työpaikassa. He lisäävät edellä mainittuihin aineettoman palkitsemisen keinoihin vielä 

työtehtävien mielekkyyden, hyvän työilmapiirin, työtovereilta ja esimiehiltä saatavan tuen ja palaut-

teen, sekä organisaation tavan johtaa ja kohdella henkilöstöään. Nykyisin työntekijät pitävät tärkeä-

nä myös työsuhteen pysyvyyttä, mahdollisuutta vaikuttaa työpaikalla tehtäviin päätöksiin ja työ-
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aikojen järjestelyyn sekä mahdollisuutta kouluttautua ja edetä uralla. Teikari ja Vartiainen (1993, 

129) tarkoittavat aineettomia palkkioita kirjoittaessaan työn kontrolloimiseen liittyvistä palkkioista 

esimerkiksi joustavasta työajasta sekä sosiaalisista palkkioista esimerkiksi tunnustuksen antamises-

ta, kehumisesta ja kiittämisestä. Työntekijä palkitsee myös itse itseään olemalla tyytyväinen omaan 

työhönsä ja työnsä tuloksiin. Ylikorkala ym. (2005, 283) toteavatkin, että työntekijät saattavat pitää 

aineettomia palkitsemistapoja merkityksellisempinä kuin rahallisia palkkioita. (Moisio & Salimäki 

2005, 129; Ylikorkala ym. 2005, 282–283; Teikari & Vartiainen 1993, 129.)  

 

Myös Sarala ja Sarala (1998, 84) korostavat organisaatiossa henkisen ja sosiaalisen tuen, toisin sa-

noen aineettoman palkitsemisen merkitystä. 1990-luvun lama ja koventuneet tehokkuusvaatimukset 

organisaatioissa ja työyhteisöissä ovat saaneet yksittäiset työntekijät kilpailemaan hupenevista työ-

paikoista.  Henkisellä ja sosiaalisella tuella tarkoitetaan työntekijän muilta työntekijöiltä saamaa 

käytännöllistä ja henkistä tukea, apua ja arvostusta. Nämä tekijät vaikuttavat työyhteisön ilmapiiriin, 

joka on hyvinvoivassa työyhteisössä avoin ja luottamuksellinen. (Sarala & Sarala 1998, 84.) 

 

Luottamuksen merkitystä tuloksellisessa työyhteisössä korostavat myös Harisalo ja Miettinen 

(1995, 11). Heidän mukaansa luottamuksen tunne työelämässä on perusta monelle positiiviselle 

johdannaiselle. Luottamus on energinen voima, joka laittaa tapahtumaan ja sen avulla organisaatios-

ta rakennetaan taloudellisesti menestyvä. Luottamuksen tunne työyhteisössä synnyttää henkisesti 

vahvan työyhteisön, ja motivoi yksilöä henkiseen kasvuun.  Kun organisaatio kohtelee työntekijöi-

tään reilusti ja vastuuntuntoisesti, ja tukee heitä, se saa osakseen luottamusta, sitoutumista ja uskol-

lisuutta. Luottamuksen tunne työyhteisössä vaikuttaa myös innovatiivisuuteen, koska luottamus 

kannustaa työntekijöitä keksimään uusia ideoita ja toimintatapoja saavuttaakseen organisaation ta-

voitteet. Se luo pohjan työhön sitoutumiselle, koska luottamuksen ansiosta työntekijät ovat valmiita 

antamaan täysipainoisen työpanoksensa, ja uhrautumaa työnsä vuoksi. Kun työntekijät luottavat 

siihen, että organisaatio palkitsee heidät oikeudenmukaisesti, he ovat motivoituneita ponnistelemaan 

organisaation ja omien tavoitteidensa eteen. (Harisalo & Miettinen 1995, 11.) 

 

Juutin (2006, 109) mukaan ihmisten välisillä suhteilla on voimakas vaikutus työpaikoilla siihen, 

miten työpaikalla käyttäydytään ja miten työ koetaan. Työpaikan ihmissuhteet ja työpaikalla käydyt 

keskustelut voivat olla ihmisten tuloksellista työskentelyä tukevia, mutta ne voivat myös kuormittaa 

ja verottaa voimavaroja. Juutin mukaan (2006, 110) on todettu, että keskinäiselle kunnioitukselle, 

tuelle ja luottamukselle perustuva avoin ihmisten välinen vuorovaikutus työpaikalla tukee ihmisten 

työskentelyä, kun taas sulkeutunut vuorovaikutus, liiallinen kilpailu, epäluottamus, epäavuliaisuus 
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ja välinpitämättömyys kuormittavat ihmistä, verottavat hänen kapasiteettiaan ja lisäävät stressiä. 

Ihmisten väliset ongelmat saattavat kärjistyä pitkään jatkuviksi ristiriidoiksi. Ristiriitojen syyt saat-

tavat olla joko yksilöllisiä tai organisaatiokulttuuriin liittyviä. Organisaatiokulttuuri voi olla joko 

ihmisten väliseen tukeen rohkaiseva tai päinvastaisesti yksilöiden väliseen kovaan kilpailuun perus-

tuva ankara menestymisen kulttuuri. Ristiriitojen syntyyn vaikuttaa myös johtaminen ja organisaati-

on johtamiskulttuuri. Henkilö, joka ei saa riittävästi sosiaalista tukea työtovereiltaan ja esimiehel-

tään, kuluttaa omia voimavarojaan normaalia enemmän työskennellessään. Jolleivät voimavarat 

riitä, hän stressaantuu. (Juuti 2006, 109–110.) 

 

Juuti (2006, 111) mainitsee yhdeksi työstressin lähteeksi henkilön uraan liittyvät tekijät. Ensinnäkin 

työn arvostukseen liittyvät tekijät ovat hyvin tärkeitä henkilöille, jotka ovat hyvin työkeskeisiä ja 

kunnianhimoisia. Ihmisillähän on tapana verrata itseään tuttavapiiriinsä ja viiteryhmäänsä esimer-

kiksi työtovereihinsa. Tällainen henkilö voi kokea siirron vähemmän arvostettuihin tehtäviin stres-

saavana tai hän voi jopa kokea epäonnistuneensa ihmisenä. Tämä tekijä liittyy työn vaativuuden 

arviointiin uudessa palkkausjärjestelmässä. Jos yksilö kokee, että hänen työnsä on arvioitu vähem-

män vaativaksi kuin hän sen itse kokee, hän saattaa kokea stressiä. Toiseksi se, ettei etene uralla 

riittävän nopeasti, saattaa stressata yksilöä. Kolmanneksi uralla eteneminen voi stressata yksilöä 

silloin, kun henkilöllä ei ole kapasiteettia vastata urakehitykseen riittävästi, toisin sanoen hänellä ei 

vielä ole valmiuksia, joita työssä vaaditaan. Nämä kaksi viimeksi mainittua tekijää voivat aiheuttaa 

stressiä yksilölle uuden palkkausjärjestelmän työssä suoriutumisen arvioinnissa. Jos työntekijä ei 

saa mielestään riittävän korkeita suoriutumispisteitä, verrattuna omiin tavoitteisiin ja verrattuna työ-

tovereihin, hän saattaa kokea työstä johtuvaa stressiä. (Juuti 2006, 111.) 

 

Nurmelan ym. (1999, 73) tutkimuksessa todettiin, että aineettomasta palkitsemisesta työsuhteen 

pysyvyys, työaikajärjestelyt ja työpaikkakoulutus toimivat hyvin tutkituissa organisaatioissa. Kui-

tenkin aineettoman palkitsemisen alueella todettiin olevan kehitettävää, esimerkiksi myönteisen 

palautteen puuttuminen koettiin ongelmaksi. Työntekijät kokivat, että he eivät saaneet riittävästi 

palautetta työstään, eivätkä voineet osallistua palkitsemiseen liittyvään päätöksentekoon. Nämä tut-

kimustulokset kertovat siitä, että suomalaisilla työpaikoilla osataan järjestää hyvin konkreettisia, 

myös aineettomia, palkitsemistapoja, mutta ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvissä palkit-

semisen keinoissa on parantamisen varaa. (Nurmela ym. 1999, 73.) 

 

Moision ym. selvityksen (2006, 29) mukaan suomalaiset palkitsemisasiantuntijat toivovat, että tule-

vaisuudessa organisaatiot hyödyntäisivät enemmän aineetonta palkitsemista. Jo nyt nuori sukupolvi 
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arvostaa yhä enemmän sellaisia palkitsemistapoja, jotka helpottavat työn ja yksityiselämän yhteen-

sovittamista. Ihmiset haluavat aikaa, arvostusta, itsenäisyyttä, luottamusta, kehittymismahdollisuuk-

sia ja mielekästä työtä. Palkitsemisessa tulisikin ottaa huomioon ihmisten erilaiset tarpeet elämän ja 

työuran eri vaiheissa. Tulevaisuuden haasteena on ihmisten motivointi heidän tarpeidensa mukaan. 

(Moisio ym. 2006, 29, http://www.tsr.fi/files/Selvityksia/1_2006palkitseminen.pdf  23. 9. 2007.) 

 

4 TYÖMOTIVAATIO 

 

Salmela-Aro ja Nurmi (2005, 136–138) toteavat, että ihmisten motiivit ja mielenkiinnon kohteet 

ovat erilaisia. Ihmisten mielenkiinnon kohteisiin ja motiiveihin, ja näiden kautta motivoitumiseen 

vaikuttavat kaksi mekanismia, sekä tempperamentti ja persoonallisuuden piirteet että oppiminen ja 

yksilölliset kokemukset. Ihmisen tempperamentti on synnynnäinen tekijä, joka ohjaa hänen kiin-

nostuksen kohteitaan. Tällaisia motivaatioon vaikuttavia ominaisuuksia, joidenka mukaan eri ihmis-

ten tempperamenttityypit eroavat toisistaan, ovat muiden muassa aktiivisuus, ärsyyntyvyys, itsesää-

tely, pelokkuus ja sosiaalisuus. Aikuisten persoonallisuuden eroja on kuvattu erilaisten piirteiden 

avulla, joita ovat neuroottisuus, sosiaalinen aktiivisuus eli ekstraversio, sosiaalinen pidättyväisyys 

eli introversio, avoimuus kokemukselle, myönteisyys ja tunnollisuus. (Salmela-Aro & Nurmi 2005, 

136–138.) 

 

Tempperamenttierojen ja persoonallisuuden piirteiden erojen lisäksi motiivien muodostumiseen 

vaikuttavat kokemukset ja oppiminen. Ensinnäkin ihmisen motivoitumiseen vaikuttavat hänen elä-

mänhistoriaansa liittyvät asiat, kuten mitkä asiat ovat olleen hänelle aikaisemmin merkityksellisiä ja 

millaisissa tilanteissa hän on toteuttanut motiivejaan. Toiseksi motivoitumiseen vaikuttaa toiminnas-

ta saatu palaute. Onnistuminen jossakin tehtävässä lisää usein kiinnostusta samankaltaisia tehtäviä 

kohtaan, kun taas heikko menestys usein vähentää kiinnostusta samankaltaisia tehtäviä kohtaan. 

Kannustus taas voi heikon menestyksen jälkeen suojata ihmistä kielteisen palautteen negatiivisilta 

vaikutuksilta. Kolmanneksi ihminen toteuttaa yksilöllistä motivaatiotaan tavoitteiden avulla. Kun 

ihminen saavuttaa asettamansa tavoitteet, hän asettaa itselleen uusia tavoitteita. Jos tavoitteiden saa-

vuttaminen epäonnistuu, ihminen yleensä pyrkii asettamaan tavoitteensa uudelleen sellaiselle tasol-

le, että niiden saavuttaminen on mahdollista. Nämä yksilön motivoitumiseen vaikuttavat tekijät vai-

kuttavat myös työmotivaation syntymiseen. (Salmela-Aro & Nurmi 2005, 136–138.) 
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4.1 Työmotivaation määrittelyä 

 

Vartiaisen ja Nurmelan (2002, 188–190) mukaan työmotivaatiolla tarkoitetaan sitä ihmisen tilaa, 

joka energisoi, synnyttää, suuntaa ja pitää yllä hänen työtoimintaansa. Motivoitunut ihminen on 

toimintahaluinen ja tavoitesuuntautunut. Juutin (2006, 37) mukaan motivoituneelle käyttäytymiselle 

on tyypillistä, että käyttäytyminen on vapaaehtoista ja yksilön tahdon alaista, kontrolloitua toimin-

taa. Motivaatiolla tarkoitetaan motiivien aikaansaamaa tilaa. Motiiveja ovat esimerkiksi halut, tar-

peet, vietit ja sisäiset yllykkeet. (Vartiainen & Nurmela 2002, 188–190; Juuti 2006, 37.) 

 

Herseyn ja Blanchardin (1990, 18–19) mukaan motiivit ovat päämääräsuuntautuneita, joko tiedos-

tettuja tai tiedostamattomia. He käyttävät motiivin rinnalla myös lähes samaa tarkoittavaa tarve-

termiä. Tarve tarkoittaa jotakin, joka saa yksilön toimimaan. Tarpeet ”kilpailevat” yksilön käyttäy-

tymisestä, ja tyydytyksen myötä tarve pienenee eikä enää motivoi yksilöä niin voimakkaasti kohti 

päämäärää. Päämäärät taas ovat ihmisten ulkopuolella, ja joskus niitä on pidetty toivottuina palkin-

toina, joita kohden motiivit ovat suuntautuneet. Työelämässä palkinnot voivat olla taloudellisia eli 

aineellisia palkkioita tai ei-konkreettisia eli aineettomia palkkioita. Herseyn ja Blanchardin (1990, 

18–19) mukaan työntekijöiden motivoimisessa onnistuneet esimiehet ovat yleensä pystyneet luo-

maan sellaisen ilmapiirin, joissa päämäärät kytkeytyvät tarpeiden tyydytykseen. (Hersey & Blan-

chard 1990, 18–19 .) 

 

Juutin (2006, 38–39) mukaan motivaatio syntyy prosessin seurauksena. Ihmisen mielessä on käyn-

nissä jatkuvasti motivaatioon vaikuttavia prosesseja. Motivoituneen toiminnan liikkeellepanevia 

voimia ovat muun muassa yksilön ja hänen ympäristönsä väliset vuorovaikutussuhteet, esimerkiksi 

ihmisten väliset vertailut ja taloudelliset vaihdantasuhteet. Motivoitunut henkilö on eräänlaisessa 

jännitystilassa, joka aiheutuu hänen omien tavoitteidensa ja nykytilan välisestä epäsuhdasta. Hän 

pyrkii toiminnallaan vähentämään tuota jännitystilaa. (Vartiainen & Nurmela 2002, 188–190; Juuti 

2006, 38–39.) 

 

Vartiainen ja Nurmela (2002, 188–190) toteavat, että työmotivaatiossa on kysymys monista motii-

veista, joista osa on helposti määriteltäviä, ulkoisia motiiveja ja osa on osittain tiedostamattomia, 

tunneväritteisiä sisäisiä motiiveja. Työmotivaatio on täysin ulkoista silloin, kun työtä tehdään sen 

välinearvon takia. Työ ei aiheuta tekijälleen mielihyvää tai synnytä kiinnostusta. Vain työn lopputu-

loksella on merkitystä. Tosin he toteavat, että jako sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon on työelä-
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mässä keinotekoinen, koska työssä on usein sekä ulkoisia että sisäisiä motiiveja. (Vartiainen & 

Nurmela 2002, 188–190.) 

 

Deci (1975, 23) määrittelee sisäisen motivaation siten, että sisäisesti motivoitunut henkilö tekee 

jotakin toimintaa tuon toiminnan itsensä vuoksi ilman, että hän voisi saada toiminnastaan ulkoisia 

palkkioita. Juuti (2006, 61) lisää Decin määritelmään, että sisäisesti motivoitunut käyttäytyminen 

perustuu ensinnäkin olettamukselle, että henkilö hakee optimaalista tasoa omille haasteilleen ja toi-

seksi pyrkii kohtaamaan nuo haasteet. Henkilön sisäisesti motivoitunutta käyttäytymistä on toimin-

ta, johon hän ryhtyy tunteakseen itsensä kompetentiksi ja itsenäiseksi. Vain haasteita kohtaamalla 

hän voi tuntea olevansa kompetentti. Pyrkimys kompetenssiin on sisäsyntyinen ja universaali. (Deci 

1975, 23; Juuti 2006, 61.) 

 

4.2 Katsaus työmotivaatioteorioihin 

 

Vartiainen ja Nurmela (2002, 189–190) toteavat Steerseen, Porteriin ja Bingleyhyn viitaten, että 

motivaatiomallit voidaan jakaa kahteen luokkaan: sisältöteorioihin ja prosessiteorioihin. Sisältöteo-

riat kuvaavat, mitkä ihmisen sisäiset tekijät energisoivat, suuntaavat ja ylläpitävät toimintaa. Juutin 

(2006, 43) mukaan sisältöteoriat ovat kehittyneet 1900-luvun alusta lähtien pohjautuen Taylorin 

tieteellisen liikkeenjohdon teoriaan ja ihmissuhdekoulukunnan teorioihin työmotivaatiosta. Näiden 

pohjalta syntyivät sisältöteorioihin kuuluvat, seuraavaksi esitettävät Maslowin tarveteoria ja Herz-

bergin motivaatiohygieniateoria. (Vartiainen & Nurmela 2002, 189–190; Juuti, 43.) 

 

Maslowin tarvehierarkian mukaan ihmistä motivoivat erilaiset tarpeet, jotka etenevät tärkeysjärjes-

tyksessä portaittain. Hersey ja Blanchard (1990, 31–33) toteavat Maslowiin viitaten, että ihmisen 

fysiologiset tarpeet, kuten ravinto, vaatetus ja suoja, sijoittuvat tarvehierarkian yläpäähän, koska 

niiden voimakkuus on suurin, kunnes ne on ainakin jossain määrin tyydytetty. Fysiologisten tarpei-

den tultua tyydytetyiksi turvallisuuden tarpeet tulevat hallitseviksi. Fysiologisten ja turvallisuuden 

tarpeiden tultua tyydytetyiksi liittymistarve tulee näkyviin hallitsevana tarpeena. Tällä tarvehierarki-

an tasolla ihminen hakee mielekkäitä sosiaalisia suhteita toisiin ihmisiin. Kun yksilön liittymistarve 

alkaa tyydyttyä, hänelle alkaa kehittyä arvostuksen tarve. Arvostustarpeiden tyydyttäminen luo yksi-

lölle itseluottamuksen tunteen ja hän alkaa kokea itsensä tarpeelliseksi. Arvostuksen tarpeiden tultua 

asianmukaisesti tyydytetyiksi itsensä toteuttamisen tarpeet tulevat voimakkaimmin esille, jolla tar-
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koitetaan ihmisen halua tulla sellaiseksi mihin hänellä on mahdollisuudet. (Hersey ja Blanchard 

1990, 31–33.) 

 

Herzberg, Mausner ja Synderman (1959, 113–119) taas jakoivat motivaation hygienia- ja motivaa-

tiotekijöihin. Hygieniatekijät liittyvät työympäristöön, ja niiden heikentyminen voi lisätä työtyyty-

mättömyyttä. Hygieniatekijöitä ovat esimerkiksi toimintaperiaatteet ja hallinto, työnjohto, työsken-

telyolosuhteet, henkilösuhteet, raha, status ja turvallisuus. Heikkoja hygieniatekijöitä parantamalla 

voidaan vähentää työtyytymättömyyttä, muttei lisätä työtyytyväisyyttä. Motivaatiotekijät taas liitty-

vät työn sisältöön, ja ne lisäävät työtyytyväisyyttä. Motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi saavuttami-

nen, onnistuminen, tunnustus työstä, haasteellinen työ, lisääntynyt vastuu sekä kasvu ja kehittymi-

nen. (Herzberg, Mausner & Synderman 1959, 113–119.) 

 

Vartiaisen ja Nurmelan (2002, 189–190) mukaan prosessiteoriat puolestaan kuvaavat, miten ihmisen 

toiminnan energisointi, suuntaaminen ja ylläpito tapahtuvat. Jatkossa esitettävät Vroomin ja Lawle-

rin odotusarvoteoriat, Locken päämääräteoria, Decin sisäisen motivaation malli sekä Adamsin tasa-

painoteoria ovat prosessiteorioita. Tämän luvun neljä seuraavaa alalukua käsittelevät näitä edellä 

mainittuja prosessiteorioita. Juuti (2006, 43) jakaa prosessiteoriat ensinnäkin odotusarvoteorioihin, 

joita edustavat seuraavaksi esitettävät Vroomin ja Lawlerin odotusarvoteoriat. Toiseksi Juuti mainit-

see päämääräteoriat, joihin kuuluu Locken päämääräteoria. Kolmanneksi hän mainitsee sisäisen 

motivaation teoriat, joita tässä tutkielmassa edustaa Decin sisäisen motivaation malli. Neljänneksi 

hän mainitsee sosiaalisten vertailujen teoriat, joita tässä tutkielmassa edustaa Adamsin tasapainoteo-

ria. (Vartiainen & Nurmela 2002, 189–190; Juuti, 43.) 

 

4.3 Vroomin ja Lawlerin odotusarvoteoriat 

 

Vroom (1964, 252, 279–281) esitti ensimmäisenä työmotivaation odotusarvoteorian, jonka mukaan 

ihmisen työmotivaatio on suoraan yhteydessä siihen, mikä on työstä saatavan palkan odotusarvo. 

Työmotivaatio käsittää kolme keskeistä komponenttia, jotka ovat odotukset, välineellisyys ja va-

lenssi. Työntekijät arvioivat ensinnäkin, kuinka hyvin työ vastaa heidän odotuksiaan. Toiseksi he 

arvioivat, kuinka paljon he saavat työstään palkkaa. Kolmantena tekijänä on valenssi, eli miten ha-

luttavana he kokevat palkan. Hersey ja Blanchard (1990, 27) toteavat Vroomiin viitaten, että teorian 

mukaan koetut tarpeet ovat ihmisen käyttäytymisen syy. Vroomin odotusarvoteoria esittää kolme 

motivoitumista edistävää yhteyttä. Ensimmäinen on positiivinen suhde ponnistelun ja suorituksen 



 34

välillä, toinen on positiivinen suhde suorituksen ja palkitsemisen välillä, ja kolmas on positiivinen 

suhde suorituksen esiintymisen ja arvostettujen tuotosten tai palkitsemisen välillä. (Vroom 1964, 

252, 279–281; Hersey & Blanchard 1990, 27.) 

 

Lawler (1994) loi oman työmotivaatioteorian Vroomin odotusarvoteorian pohjalta. Hänen mukaansa 

yksilöä voidaan palkita työorganisaatiossa ulkoisilla palkkioilla esimerkiksi palkalla, ylennyksellä ja 

statussymboleilla, sekä sisäisillä palkkioilla, esimerkiksi kiinnostavalla työllä, joka lisää yksilön 

itsearvostusta, pätevyyttä ja saavutuksen tunnetta. Lawlerin (1994, 62–63) mukaan työntekijä arvioi, 

kuinka kovasti hänen tulee ponnistella työssään, jotta hän saavuttaisi tuloksen. Lawler (1994, 70–

71) toteaa, että arviointiin vaikuttavat tilanne, hänen aikaisemmat kokemuksensa samanlaisista tilan-

teista sekä se, mitä muut ihmiset sanovat tilanteesta. Johtuen jokaisen yksilön erilaisesta persoonal-

lisuudesta ja tarpeista, hän havaitsee tilanteet aina eri tavalla kuin toinen. Lisäksi hänen (1994, 258) 

mukaansa työntekijä uskoo tai odottaa, että tietynlainen suoritus johtaa tietynlaisiin tuloksiin. Tulos-

ten houkuttelevuus vaihtelee henkilön tarpeiden ja tilanteen mukaan. (Lawler 1994, 62–63, 70–71, 

258.) 

 

Lawler (1971, 270) näkee motivaation, työsuorituksen ja työtyytyväisyyden erillisinä muuttujina. 

Näiden välinen riippuvuus ei ole hänen mukaansa kuten perinteisesti on uskottu, eli että korkea työ-

tyytyväisyys johtaa korkeaan motivaatiotasoon ja hyvään työsuoritukseen. Lawler käyttää odotusar-

voteoriaa selittäessään ponnistelun, suorituksen ja palkitsemisen yhteyttä. Myöhemmin (1994) hän 

liittää teoriaansa myös työntekijän kyvykkyyden. Vartiainen ja Nurmela (2002, 193–195) toteavat 

Lawleriin viitaten, että motivaatio on tässä teoriassa tekijä, joka johtaa työntekijän haluun ponnistel-

la (kuvio 1). Suoritus syntyy, kun työntekijän ponnistelu ja kyvykkyys yhdistetään. Kyvykkyys 

koostuu työntekijän tiedoista, taidoista ja lahjakkuudesta. Lisäksi hyvään suoritukseen liittyy työ-

roolin selkeys. Jos työntekijän kyvykkyys ei riitä työtehtävien suorittamiseen tai hän ei ymmärrä 

työtehtäviään, hyvästä työmotivaatiosta ei seuraa hyvää työsuoritusta. Suoritustensa perusteella 

työntekijä saa tuloksia, joilla tarkoitetaan palautetta. Palkitseminen liittyy tulokseen. Saadut tulokset 

tai palautteet voivat olla joko ulkoisia tai sisäisiä. Ulkoisella palautteella tarkoitetaan esimerkiksi 

työntekijän saamaa palautetta esimieheltään, työtoveriltaan tai organisaation palkitsemisjärjestel-

mältä. Sisäisellä palautteella tarkoitetaan itse työn antamaa palautetta, esimerkiksi työn loppuunsaat-

tamisesta aiheutuvaa saavutuksen tunnetta. Palkitsemisprosessi lisää työntekijän tietoisuutta työn 

tavoitteista ja siksi lisää työmotivaatiota. Työntekijä kokee tämän prosessin tuloksena joko työtyy-

tyväisyyttä tai -tyytymättömyyttä. Kuviossa 1 sisältä avoin nuoli suorituksen ja tuloksen välillä tar-
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koittaa sitä, että joskus työntekijä ponnistelee työssään, mutta suorituksesta ei synny tulosta. (Law-

ler 1971, 270; Lawler 1994; Vartiainen ja Nurmela 2002, 193–195.) 

 

 
Kuvio 1. Lawlerin (1994) odotusarvoteoria (muokattu, Vartiainen & Nurmela 2002, 195).  

 

Lawler (1971, 270; 1994) toteaa, että teorian mukaan organisaation palkitseminen tulisi sitoa suori-

tuksiin. Edellytyksenä tälle on, että organisaatiossa tiedetään, minkälaista palkitsemista työntekijät 

arvostavat. Lisäksi tulisi vakuuttaa työntekijät siitä, että palkkioiden saaminen on mahdollista. Työ-

suorituksille tulisi olla hyvät mittarit, joiden kriteerit ovat julkisia. Työntekijät tulisi ottaa mukaan 

mittareiden suunnitteluun ja mitattavien kriteereiden määrittelyyn. Tällainen menettely edellyttää 

luottamuksen ilmapiiriä organisaatiossa. (Lawler 1971, 270; 1994.) 

 

4.4 Locken päämääräteoria 

 

Juutin (2006, 58) mukaan Locken päämääräteoria perustuu ajatukselle, että mielekkäät ja kiinnosta-

vat päämäärät ohjaavat ihmistä. Locken päämääräteoriassa oletetaan, että ihminen arvioi ympäristö-

ään ja siinä tapahtuvia tapahtumia muodostaen niistä itselleen tietyn kuvan todellisuudesta. Ihminen 

reagoi ympäristöönsä valiten itselleen sopivia päämääriä. Päämääräteorian mukaan motivaatioon 

eniten vaikuttavia päämäärän ominaisuuksia ovat toisaalta päämäärän selkeys ja toisaalta päämäärän 

saavuttamisen vaikeusaste. Selkeästi määritellyn päämäärän oletetaan motivoivan enemmän kuin 

epäselvän ja vaikean päämäärän oletetaan motivoivan enemmän kuin helpon. (Juuti 2006, 58.) 
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Juuti (2006, 59–60) toteaa, että Locken teorian (kuvio 2) mukaan työntekijän korkea motivoitumi-

sen ja työhön sitoutumisen aste saavutetaan silloin, kun ihminen hyväksyy päämäärän, kokee sen 

olevan tärkeä ja lisäksi kokee sen olevan saavutettavissa. Päämäärän tulee olla ihmisen itsensä aset-

tamia. Jos ne ovat toisen ihmisen asettamia, ne eivät motivoi. Lisäksi ihmisen on nähtävä oman toi-

mintansa ja päämäärän saavuttamisen välillä yhteys. Tämä yhteys voidaan nähdä vain, jos apuna on 

palautejärjestelmä, joka antaa työntekijälle sekä positiivista että negatiivista palautetta työstä. Pal-

kitsemisjärjestelmä on tällainen palautejärjestelmä. Paras palautejärjestelmä on sellainen, jossa hen-

kilö saa palautetta oman toimintansa seurauksista. Voidaan siis sanoa, että ilman haasteellisia pää-

määriä ja tietoa siitä, miten päämäärät on saavutettu, ei ihminen ole valmis pyrkimään kohti saavu-

tettuja tavoitteita. (Juuti 2006, 59–60.) 

 

 
Kuvio 2. Locken päämääräteoria. 

 

4.5 Decin motivaatiomalli 

 

Decin (1975, 119–125) mukaan ulkoiset palkkiot voivat vaikuttaa yksilön sisäiseen motivaatioon 

kahdella tavalla. Ensinnäkin toiminnasta eli työstä voi tulla keino palkkion saamiseksi. Tällainen 

välineellinen toiminta ei ole yhtä palkitsevaa kuin itsearvoinen toiminta, jossa toimitaan eli tehdään 

työtä, sen toiminnan itsensä vuoksi. Henkilöt, jotka toimivat itsearvoisesti, tuntevat itsensä kompe-

tentimmiksi kuin henkilöt, jotka tavoittelevat ulkoisia palkkioita. (Deci 1975, 119–125.)  
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Decin motivaatiomallin (1975, 122) mukaan motivaation lähtökohtana ovat yksilön ympäristöstä 

tulevat ärsykkeet, sekä yksilössä itsessään olevat ärsykkeet, tarverakenne ja muisti (kuvio 3). Yksi-

lölle kehittyy tietoisuus toiminnan mahdollisesti aiheuttamasta tyydytyksestä. Yksilö asettaa tavoit-

teet tietoisesti, ja alkaa käyttäytyä päämäärähakuisesti. Juuti (2006, 62–63) viittaa Decin motivaa-

tiomalliin todetessaan, että toiminta, työ, johtaa ulkoisten palkkioiden saamiseen tai palkkiottomuu-

teen mukautumiseen. Motiivien tyydytyksen osalta yksilön tarpeet tyydyttyvät sekä tietoisten että 

tiedostamattomien motiivien osalta. Yksilö saa palautetta toiminnastaan kahden kanavan kautta, 

ensinnäkin ulkoisten palkkioiden saamisen kautta ja toiseksi tietoisten ja tiedostamattomien motiivi-

en tyydytyksen kautta. Sisäisesti motivoituneesta toiminnasta saadut positiiviset palautteet lisäävät 

yksilön kompetenssin tunnetta. (Deci 1975, 122; Juuti 2006, 62–63.)  

 

 
Kuvio 3.Decin motivaatiomalli (muokattu, Deci 1975, 122; Juuti 2006, 63). 
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4.6 Adamsin tasapainoteoria 

 

Juutin (2006, 55–56) mukaan ihmisten väliset vertailut vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä. Ihmi-

sillä on olemassa viiteryhmä, johon he vertaavat itseään. Adamsin tasapainoteoria, jota kutsutaan 

myös oikeudenmukaisuusteoriaksi, on yksi kuuluisimmista sosiaalista vuorovaikutusta käsittelevistä 

teorioista. Adamsin tasapainoteorian mukaan ihmiset pyrkivät saavuttamaan ja säilyttämään oikeu-

denmukaisen suhteen työhön kohdistettujen panosten ja saamiensa palkkioiden suhteen suhteessa 

toisiin ihmisiin. Ihminen vertaa omaa panos-tuotossuhdettaan viiteryhmänsä panos-tuotossuhteisiin. 

Jos hän toteaa vertailun tuloksena, että hänen ja viiteryhmän henkilöiden panos-tuotossuhteet ovat 

jokseenkin samanlaisia, ei hän koe tilanteen aiheuttamaa jännitettä, eikä hän pyri muuttamaan tilan-

netta itselleen edullisemmaksi. Jos hän kuitenkin kokee, että saa joko vähemmän tai enemmän hyö-

tyä toiminnastaan kuin viiteryhmänsä henkilöt, hän pyrkii toiminnallaan pienentämään epäsuhtaa. 

(Juuti 2006, 55–56.) 

 

Juuti (2006, 56) toteaa, että Adamsin teoriassa palkkioilla tarkoitetaan kaikkia relevantteja sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa saatuja palkkioita, kuten rahapalkka, ylennykset, saatu huomio, status ja 

kiitos. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa saaduilla palkkioilla tarkoitetaan ihmisen subjektiivisesti 

kokemia palkkioita. Myös muiden ihmisten saamat palkkiot vaikuttavat henkilön motivaatioon hä-

nen mielikuviensa kautta. Objektiiviset olosuhteet vaikuttavat henkilöön vain välillisesti hänen sub-

jektiiviseen todellisuuteen vaikuttavina tekijöinä. Teorian mukaan motivaation kannalta on tärke-

ämpää tietää, kokeeko henkilö muiden saavan enemmän palkkioita kuin tietää palkkaan liittyvien 

objektiivisten arvioiden tai tunnuslukujen valossa niin olevan. (Juuti 2006, 56.) 

 

Juuti (2006, 57–58) toteaa Adamsin tasapainoteorian perustuvan olettamukselle, että ihminen on 

motivoitunut säilyttämään oikeudenmukaisen palkkiot/panos-suhteen muihin nähden (kuvio4). 

Henkilö on tyytyväinen silloin, kun hän kokee saavansa sopivan suuria palkkioita muiden saamiin 

palkkioihin nähden. Jos henkilö kokee olevansa alipalkattu, toisin sanoen saavansa vähemmän palk-

kioita kuin viiteryhmänsä henkilöt vastaaviin panoksiin nähden, hän on tyytymätön ja pyrkii saavut-

tamaan oikeudenmukaisemman vertailusuhteen. Jos henkilö kokee olevansa alipalkattu, ensinnäkin 

hän voi pyrkiä vähentämään työhönsä kohdistamia panoksia esimerkiksi lyhentämällä työaikaan tai 

työskentelemällä entistä hitaammin. Toiseksi hän voi pyrkiä myös saamaan lisää palkkioita, esimer-

kiksi pyytämällä lisää rahapalkkaa, parempaa työhuonetta tai ylennystä. Kolmanneksi hän voi vaatia 

muita työskentelemään entistä kovemmin esimerkiksi tekemällä ylitöitä. Toisaalta jos hän kokee 
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olevansa ylipalkattu, toisin sanoen saavansa suurempia palkkioita kuin viiteryhmänsä henkilöt, hän 

voi pyrkiä lisäämään omia työhön kohdistamiaan panoksia. Hän voi ensinnäkin työskennellä entistä 

lujemmin tekemällä esimerkiksi ylitöitä. Toiseksi hän voi pyrkiä vähentämään viiteryhmänsä henki-

löiden työpanoksia esimerkiksi vaatimalla, että nämä eivät työskentelisi jatkossa niin paljon kuin 

nykyisin. Juuti kuitenkin toteaa, että tällaisessa tilanteessa ihminen tuskin vaatii omien palkkioiden-

sa vähentämistä. Juutin mukaan Adamsin teoriaan on tutkittu melko paljon ja todettu, että ihmisten 

väliset panos-palkkiovertailut näyttävät vaikuttavan työtyytyväisyyteen tai -tyytymättömyyteen. 

(Juuti 2006, 57–58.) 

 

 
Kuvio 4. Adamsin tasapainoteoria (muokattu, Juuti 2006, 57). 

 

4.7 Palkitseminen ja työmotivaatio 
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vaikutus yksilön motivaatioon ja työtyytyväisyyteen. Yksilöiden välillä on kuitenkin eroja, kuinka 

paljon he arvostavat rahapalkkaa. Yksi arvostaa palkkaa siksi, että se tyydyttää hänen turvallisuuden 

Vertaava 
henkilö A 

Vertailtava  
henkilö B 

Saadut palkkiot 
- palkka 
- ylennykset 
- saatu huomio 
- status 
- kiitos 

Palkkiot 
- palkka 
- ylennykset 
- saatu huomio 
- status 
- kiitos 

Panokset 
- suoritus 
- taito 
- työmäärä 
- työn laatu 

Panokset 
- suoritus 
- taito 
- työmäärä 
- työn laatu 

VERTAILU 

TASAPAINO 
- tyytyväisyys 

EPÄSUHTA 
- A  voi pyrkiä 
  vähentämään 
  panoksiaan tai 
  saamaan lisää 
  palkkioita 

EPÄSUHTA 
- A voi pyrkiä 
  lisäämään  
  panoksiaan ( tai 
  vähentämään  
  palkkioitaan) 



 40

tunnettaan ja toinen siksi, että se tyydyttää hänen arvostuksen tunnettaan. Kolmannelle henkilölle 

palkalla ei ole merkitystä, koska se ei tyydytä hänen kokemia voimakkaita sosiaalisia tarpeitaan. 

Hersey ja Blanchard (1990, 45) toteavatkin, että raha muodostaa monisyisen motivaatiotekijän, joka 

liittyy kaikkiin tarvelajeihin fysiologisia tarpeita lukuun ottamatta. Henkilö voi esimerkiksi hankkia 

rahalla aineellisia hyödykkeitä, hän voi tyydyttää sillä liittymistarvettaan, arvostuksen tarvettaan ja 

jopa itsensä toteuttamisen tarvetta. Lawler toteaa kuitenkin viitaten aikaisempaan tutkimukseensa 

(1971), että jos palkka on sidottu työn tuloksiin, työntekijä on motivoitunut työskentelemään saavut-

taakseen hyviä tuloksia (Lawler 1994, 143–144.) 

 

Toisaalta Salmela-Aro ja Nurmi (2005, 143–144) viittaavat Decin (1999) tutkimukseen, jonka laa-

jassa meta-analyysissä on todettu, että ulkoisten palkkioiden, kuten rahallisten palkkioiden, käytöllä 

voi olla myös kielteisiä vaikutuksia motivaatioon ja innostukseen. Tutkimuksen mukaan usein ”psy-

kologisemmat keinot” saattavat olla rahallista palkitsemista tehokkaampia keinoja. Ruohotie ja 

Honka (1999, 46) yhtyvät tähän väittämään toteamalla, että ulkoiset palkkiot ovat yleensä kestoltaan 

lyhytaikaisia, kun taas sisäiset palkkiot ovat kestoltaan pitkäaikaisia. Tämän takia käyttäytymismuu-

tosten tavoittelussa, kuten motivoinnissa, päästään parempiin tuloksiin, kun ihmiset ovat sisäisesti 

motivoituneita. Salmela-Aro ja Nurmi (2005, 143) kuitenkin muistuttavat, että rahallisella palkitse-

misella saattaa olla kuitenkin symboliarvoa. Rahallisen palkkion saaminen viestittää työntekijälle, 

että hän on pätevä työssään ja arvostettu työyhteisössään, mikä lisää hänen sisäistä motivaatiotaan. 

(Salmela-Aro & Nurmi 2005, 143–144; Ruohotie & Honka, 46.) 

 

Myös Lawler (1994, 188) toteaa, että sisäisillä palkkioilla, kuten itsearvostuksella, saavuttamisen ja 

pätevyyden tunteella, on vaikutusta työmotivaatioon. Organisaatioissa (1994, 193–194) voidaan 

vaikuttaa näihin työmotivaatioon vaikuttaviin tekijöihin sekä työn tuottavuuteen työn muotoilun 

avulla. Työn muotoilu sisältää kaksi eri tapaa vaikuttaa työhön; työn laajentamisen (job enlarge-

ment) ja työn rikastamisen (job-enrichment). Työn laajentamisella tarkoitetaan työntekijän työtehtä-

vien määrän lisäämistä, kun taas työn rikastamisella tarkoitetaan työntekijän autonomian ja vastuun 

lisäämistä. (Lawler 1994, 188, 193 – 194.) 

 

Työn muotoilulla (1994, 202–204) pyritään vaikuttamaan työtehtävien vaihteluun, työntekijän au-

tonomiaan, työtehtävien identiteettiin sekä työstä saatuun palautteeseen. Ensinnäkin työntekijä mo-

tivoituu, kun työtehtävät ovat vaihtelevia ja hän voi käyttää taitojaan ja tietojaan monipuolisesti. 

Toiseksi hän motivoituu vastuullisuuden tunteesta, kun omassa työssään voi vaikuttaa sen onnistu-

miseen tai epäonnistumiseen. Kolmanneksi motivaatio syntyy tunteesta, kun työntekijä saa päätök-
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seen selkeästi määritellyn työtehtävän käyttäen omaa ammattitaitoaan. Ja neljänneksi hän motivoi-

tuu, kun hän saa työstään palautetta. Hän voi saada palautetta itse työn lopputuloksesta, työtoverilta 

tai esimieheltä. Jotta palaute vaikuttaisi työntekijän tarpeentyydytykseen ja siten työmotivaatioon, 

sen tulisi olla uskottavaa. (Lawler 1994, 202–204.) 

 

Salmela-Aro ja Nurmi (2005, 144–145) ehdottavat kolmea mahdollista motivointikeinoa työelä-

mään, jotka liittyvät aineettomaan palkitsemiseen. Koska ihmisillä on halu nähdä itsensä ja kykynsä 

myönteisinä, työelämässä tulisi välttää kielteistä, erityisesti julkista, palautetta. Jos kielteistä palau-

tetta joudutaan antamaan, se tulisi kohdentaa mahdollisimman tarkasti, ja samalla tulisi pyrkiä löy-

tämään ongelmanratkaisukeinoja kyseessä olevaan ongelmaan. Myönteistä palautetta tulisi antaa 

aina kun mahdollista, koska se motivoi ihmisiä voimakkaasti. Toiseksi sosiaalisuus ja läheisyys, 

esimerkiksi esimiehen tai työtoverin tuki ja rohkaisu, näyttäisivät motivoivan ihmisiä. Kolmanneksi 

autonomia näyttää motivoivan suurta osaa ihmisistä, mikä tulisi huomioida paremmin työelämässä. 

Organisaation palkitsemista suunniteltaessa ja mietittäessä, mitkä palkitsemiskeinot motivoivat ih-

misiä, tulisi kuitenkin muistaa ihmisten yksilölliset erot. Eri työntekijöitä motivoivat asiat ovat eri-

laisia. Motivoitumiseen vaikuttavat myös työntekijän ikä, sukupuoli ja elämäntilanne, mikä tulisi 

myös ottaa huomioon. (Salmela-Aro & Nurmi 2005, 144–145.) 

 

Kuten jo aikaisemminkin tässä tutkielmassa on todettu, Lawlerin (2003, 178–180) mukaan organi-

saation pitää luoda ja ottaa käyttöön sellainen palkitsemisjärjestelmä, joka vastaa sen perusarvoja ja 

strategiaa. Jotta organisaation palkkausjärjestelmä olisi työntekijöitä motivoiva, sen tulee täyttää 

neljä vaatimusta. Ensinnä organisaation tulee luoda palkkausjärjestelmä, joka selkeästi osoittaa ha-

lutun suorituksen ja palkkion yhteyden. Sen tulee identifioida halutut tulokset ja mittarit, joilla tu-

loksia mitataan. Toiseksi palkkioiden pitää olla riittävän arvokkaita ja tehokkaita, toisin sanoen nii-

den tulee olla rahalla mitattuna riittävän suuria. Kolmanneksi organisaation pitää antaa työntekijöil-

leen valta vaikuttaa omaan työssä suoriutumiseensa. Työntekijöille tulee tarjota tietoa ja koulutusta, 

jotta he voivat saavuttaa palkkausjärjestelmän heiltä vaativan suoritustason. Tämän vuoksi organi-

saatiossa tarvitaan myös korkeatasoista työn muotoilua ja henkilöstövoimavarojen johtamista palkit-

semisen rinnalle. Neljänneksi organisaation pitää luoda palkkausjärjestelmälle uskottava johtamis-

käytäntö. Korkea motivoitumisen aste voidaan saavuttaa vain silloin, kun työntekijät luottavat orga-

nisaation johtoon. Yhteenvetona voidaankin todeta, että työntekijöiden tulee pitää palkkausjärjes-

telmää oikeudenmukaisena, jotta sillä olisi positiivisia vaikutuksia työmotivaatioon. Palkitsemisen 

oikeudenmukaisuutta käsitellään seuraavassa luvussa. (Lawler 2003, 178–180.) 
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5 OIKEUDENMUKAINEN PALKITSEMINEN 

 

Palkitsemista ja palkkausjärjestelmiä käsittelevässä kirjallisuudessa ja tutkimuksissa tulee usein ilmi 

palkitsemisen tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään palkitsemis-

ta tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.  

 

Tässä tutkielmassa palkitsemisen tasa-arvolla tarkoitetaan sekä yksilöiden että sukupuolten välistä 

tasa-arvoa. Palkitsemisen oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan Deutschin (1985, 1) määritelmän 

mukaista jakavaa oikeudenmukaisuutta (distributive justice). Jakavalla oikeudenmukaisella tarkoite-

taan palkkioiden jakamiseen liittyvää oikeudenmukaisuutta, jolla on vaikutusta ihmisten hyvinvoin-

tiin. (Deutsch 1985, 1.) 

 

5.1 Tasa-arvoinen palkitseminen 

 

Nummijärven (2004, 17) mukaan työntekijöillä on nykyisin lainsäädäntöön perustuva oikeus vaatia 

itselleen samaa palkkaa samasta ja samanarvoisesta työstä. Nummijärvi (2004, 66–70) toteaa, että 

Suomessa samapalkkaisuutta säännellään kansainvälisissä sopimuksissa, EY-oikeudessa sekä koti-

maisessa lainsäädännössä. Samapalkkaisuusperiaate oli esillä jo vuonna 1919 kansainvälistä työjär-

jestöä ILO:a perustettaessa. ILO:n samapalkkaisuussopimus hyväksyttiin vuonna 1951, ja Suomi 

ratifioi sen vuonna 1963. Nykyisin myös muihin Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin sisäl-

tyy määräyksiä tasa-arvosta palkkauksessa. Suomea velvoittavat myös Euroopan unionissa voimas-

sa olevat samapalkkaisuussäännökset. (Nummijärvi 2004 17, 66–70.) 

 

Kotimaisessa lainsäädännössä (2004, 86–89) naisten ja miesten tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta 

sääntelevä laki on tasa-arvolaki (1986/609), joka tuli voimaan vuoden 1987 alusta alkaen. Lakia on 

muutettu hallituksen esityksen (HE 195/2004) mukaisesti vuonna 2004, ja se tuli voimaan 1. 6. 

2005. Uudessa tasa-arvolaissa täsmennettiin työnantajan velvollisuutta edistää tasa-arvoa (6§) sekä 

määriteltiin tasa-arvosuunnittelulle vähimmäissisältö (6a§). Tasa-arvolaki sisältää syrjintäkieltoja, 

tasa-arvon edistämistä koskevia säännöksiä sekä säännöksiä lain valvonnasta ja seuraamuksista. 

Välittömällä syrjinnällä sukupuolen perusteella tarkoitetaan naisen ja miehen asettamista eri ase-

maan sukupuolen perusteella tai eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta 

syystä. Välillisellä syrjinnällä sukupuolen perusteella tarkoitetaan eri asemaan asettamista vanhem-
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muuden ja perheenhuoltovelvollisuuden tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella. Tasa-

arvolain 8§:ssä kielletään syrjintä työelämässä, mikä sisältää myös kiellon palkkasyrjinnästä. Sen 

mukaan työnantajan menettelyä pidetään tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja sovel-

taa työntekijään tai työntekijöihin sukupuolen perusteella epäedullisempia palkka- tai muita palve-

lussuhteen ehtoja kuin yhteen tai useampaan muuhun työnantajan palveluksessa samanarvoisessa 

työssä olevaan työntekijään. (Nummijärvi 86–89,  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609       23. 9. 2007, 

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+195/2004  23. 9. 2007.) 

 

Nummijärvi (2004, 13) toteaa, että työnantajalla on velvollisuus maksaa palkat normien ja sopimus-

ten mukaisesti. Palkkauksen lainmukaisuus ei kuitenkaan aina riitä täyttämään palkkauksen oikeu-

denmukaisuuteen kohdistuvia odotuksia eikä varmista palkkauksen oikeudenmukaisuutta. Nummi-

järvi (2004, 26) viittaa Vartiaisen tutkimukseen, jonka mukaan Suomessa naisten keskipalkka oli 

tutkimuksentekohetkellä noin kymmenen prosenttia miesten keskipalkkaa pienempi, kun verrataan 

saman koulutustason ja ikäluokan naisia ja miehiä, jotka työskentelevät samoilla toimialoilla ja sa-

moissa ammateissa. Saman tutkimuksen mukaan julkisella sektorilla ero supistuu muutamaan pro-

senttiin, jos käytetään tarkkaa ammattiluokitusta. Nummijärven (2004, 22) mukaan naisten kannalta 

palkkaukseen liittyy kahdenlaisia ongelmia, jotka ovat matalapalkkaisuus ja sukupuolten välinen 

palkkaeriarvoisuus eli palkkasyrjintä. Palkkarakenteiden sukupuolen mukainen eriytyminen siten, 

että naisten palkat sijoittuvat palkkarakenteissa miesten palkkoja alemmalle tasolle, kuvaa naisten 

töiden suhteellista matalapalkkaisuutta. Koska suurin osa matalapalkkaisista työntekijöistä on nai-

sia, voidaan palkkasyrjinnän katsoa olevan sukupuolisidonnainen asia. (Nummijärvi 2004, 13, 22, 

26.) 

 

Nummijärven (2004, 23–24) mukaan tärkein naisten ja miesten palkkaeroja selittävä tekijä on nais-

ten ja miesten sijoittuminen erilaisiin ammatteihin. Toimialojen sisällä naisvaltaiset ammatit sijoit-

tuvat yleensä alempiin vaativuus- ja palkkaluokkiin. Lahden (2005, 121–122) mukaan tätä ilmiötä 

kutsutaan työmarkkinoiden segregaatioksi, jota korostetaan uudemmassa palkkoja tutkivassa talous-

tieteellisessä tutkimustraditiossa. Palkkaerot ovat näin seurausta työtehtävien eroista eivätkä niin-

kään henkilökohtaisten ominaisuuksien eroista. Palkkaerot näyttävät korreloivan alan mies- ja nais-

valtaisuuden kanssa niin, että naisten ja miesten välinen palkkaero on pienimmillään, mutta kuiten-

kin olemassa, naisvaltaisissa matalapalkka-ammateissa ja kasvaa siirryttäessä miesvaltaisiin ammat-

teihin. Lasten ja perheen vaikutuksesta palkkaeroihin on esitetty erilaisia näkemyksiä. Nummijärvi 

toteaa Hemmilään viitaten, että naisten palkkakehitykseen vaikuttavat katkokset työurassa sekä suu-
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rempi vastuu kodista ja lapsista. Toisaalta taas hän viittaa Vartiaisen päinvastaiseen tutkimustulok-

seen, jonka mukaan sukupuolten erilaiset vastuut perheestä eivät vaikuta kovin paljon palkanmuo-

dostukseen. (Nummijärvi 2004, 23–24; Lahti 2005, 121–122.) 

 

5.2 Oikeudenmukainen palkitseminen  

 

Lahti ym. (2004, 12–14) toteavat, että palkkausjärjestelmässä on keskeistä tasa-arvon lisäksi sen 

oikeudenmukaiseksi kokeminen. Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset voivat vaikuttaa merkittä-

västi työn tuottavuuteen. Jos palkkauksen perusteet on käsitelty ja hyväksytty työnantajan ja työnte-

kijöiden välillä yhteisesti, osapuolten välillä vallitsee sopusointu, palkkariidat vähenevät ja organi-

saatiossa voidaan keskittyä työn tekemiseen. (Lahti ym. 2004, 12–14.) 

 

Monet oikeudenmukaisuuden tutkijat ovat keskittyneet juuri palkitsemiseen. Palkitsemisen oikeu-

denmukaisuuden tutkimisessa on kyse siitä, miten palkkiot jaetaan oikein ja tasa-arvoisesti. Hako-

nen (2005) tutki palkitsemisjärjestelmiin liittyviä ongelmia sosiaalipsykologisten oikeudenmukai-

suusteorioiden keinoin. Seuraavaksi selvitetään Hakosen tutkimuksen (2005) pääteoriat, Deutschin 

ja Leventhalin oikeudenmukaisuusteoriat pääpiirteittäin, minkä jälkeen palataan Hakosen tutkimus-

tuloksiin. 

 

Deutsch (1985, 1) toteaa, että jakava oikeudenmukaisuus (distributive justice) tarkoittaa sääntöjä 

palkkioiden jakamisen oikeudenmukaisuudesta. Deutschin (1985, 38-41) mukaan palkkioiden jaka-

misessa voidaan käyttää kahdenlaista sääntöä, joko tasanjakoa (equality) tai tasasuhtaa (equity). 

Tasanjaolla tarkoitetaan tilannetta, jossa palkkio jaetaan koko ryhmän kesken tasan panoksen suu-

ruudesta riippuen, kun taas tasasuhdalla tarkoitetaan tilannetta, jossa jokainen saa vain panoksensa 

suuruisen osuuden palkkiosta. Deutsch (1985, 38-41) toteaa, että taloudellisten arvojen olevan niin 

arvostettuja yhteiskunnassa, että tasasuhtaa on alettu pitää ainoana oikeana tapana jakaa palkkioita. 

Ne, joilla on valta jakaa palkkioita, jakavat niitä omien intressiensä mukaan, minkä seurauksena 

heidän valtansa kasvaa.  Lisäksi tasasuhta vääristää sosiaalisia suhteita ja lisää yksilöiden välistä 

kilpailua. Tasajaolla taas on päinvastaisia vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen; se lisää molem-

minpuolista kunnioitusta ja arvostusta, minkä seurauksena yhteistyö on helpompaa. (Hakonen 2000, 

54; Deutsch 1985, 1, 38–41.) 
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Leventhal (1980, 53) toteaa, että palkkioiden jakoon liittyy kahdenlaisia sääntöjä, jotka vaikuttavat 

oikeudenmukaisuuden kokemiseen. Näitä sääntöjä ovat palkkioiden jakoon liittyvät säännöt (distri-

bution rules) ja palkkioiden jakoon liittyvät menettelytapasäännöt (procedural rules). Ensinnäkin 

palkkiot, rangaistukset ja resurssit pitäisi organisaatiossa jakaa tiettyjen kriteereiden mukaisesti. 

Näiden jakoon liittyvien sääntöjen tärkeys vaihtelee organisaatiossa tilanteen mukaan, ja niiden pai-

noarvo määräytyy sosiaalisten suhteiden välityksellä sekä yksilön roolin myötä näissä sosiaalisissa 

suhteissa. Toiseksi Leventhal (1980, 54) korostaa palkkioiden jakoon liittyvien menettelytapojen 

oikeudenmukaisuuden merkitystä. Yksilöt arvioivat palkkioiden jakamiseen liittyviä menettelytapo-

ja ja ne voivat synnyttää yksilöissä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. (Leventhal 1980, 53–

54.) 

 

Leventhal (1980, 39–46) esittää kuusi palkkioiden jakamiseen liittyvää oikeudenmukaisuuden peri-

aatetta. Ensinnäkin palkkioiden jakoa koskevan päätöksentekotavan tulee olla johdonmukainen, eli 

eri yksilöitä koskien ja eri aikoina samanlainen. Toiseksi palkkioista päättävät henkilöt eivät saa 

toimia puolueellisesti eivätkä omien intressiensä mukaisesti. Kolmanneksi palkkioiden jakoon liit-

tyvien arviointien tulee perustua relevanttiin ja luotettavaan tietoon, ja arvioita tekevien henkilöiden 

tulee olla tietojen ja taitojensa osalta riittävän kyvykkäitä tekemään arviointeja. Neljänneksi palkki-

oiden jakoon liittyvät päätökset tulee olla oikaistavissa, eli niihin pitää voida vaikuttaa päätöksente-

on jälkeenkin. Viidenneksi päätöksenteon kaikissa vaiheissa kaikilla niillä, joita päätös koskee, tulee 

olla mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Jotta tämä edustavuutta koskeva periaate täyttyisi, henki-

löstö pitäisi ottaa mukaan palkitsemisen suunnittelu- ja toteutusprosesseihin. Tällä periaatteella on 

merkitystä myös prosesseille, joilla valitaan organisaatioon henkilöitä, jotka tekevät palkkioiden 

jakamista koskevia päätöksiä. Ja kuudenneksi palkkioiden jakamiseen liittyvien prosessien pitää olla 

eettisesti hyväksyttyjä, toisin sanoen niihin ei saa sisältyä petosta, vilppiä eikä epäeettistä toimintaa. 

(Leventhal 1980, 39–46.) 

 

Leventhalin (1980, 47–48) mukaan oikeudenmukaisuuden kokeminen vaikuttaa voimakkaasti yksi-

löiden sosiaaliseen käyttäytymiseen, mutta oikeudenmukaisuus on toisaalta vain yksi, usein heikko-

kin, motivoiva tekijä, joka vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen. Yksilön rooli, esimerkiksi ammatti, 

vaikuttaa siihen, kuinka paljon hän on kiinnostunut oikeudenmukaisuudesta. Jos hänen rooliinsa 

kuuluu oikeudenmukaisuudesta huolehtiminen, hän arvioi sitä huolellisemmin. Leventhal (1980, 

52–53) toteaa myös, että organisaatioissa noudatetaan oikeudenmukaisuutta, jotta vältyttäisiin kon-

flikteilta. Tätä hän kutsuu kvasireiluudeksi (Quasi-Fair Behavior). Lopuksi hän (1980, 30–37) tote-
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aa, että kokemus palkkioiden jakamisessa menettelytapojen oikeudenmukaisuus on yhtä tärkeää 

kuin jaon lopputuloksen oikeudenmukaisuus. (Leventhal 1980, 47–48, 52–53, 30–37.) 

 

Hakonen (1994) tutki tutkimus- ja kehitystyöryhmien (T&K) toimintaa ja erityisesti niiden palkit-

semiseen liittyviä ongelmia oikeudenmukaisuusteorioiden, muiden muassa Deutschin ja Leventhalin 

teorioiden, pohjalta. Hän (1994, 63–64) jäsensi palkitsemisjärjestelmään liittyviä konflikteja ja tut-

kittujen ryhmien dynamiikkaa oikeudenmukaisuusteorioiden keinoin yksilöhaastatteluilla kerätyn 

aineiston pohjalta. Empiirisen aineiston pohjalta hän tyypitteli neljä ryhmätyyppiä; sulkeutunut 

pienryhmä, avoin ryhmä, jakautunut ryhmä ja joukko. Sulkeutunut pienryhmä oli sisäänpäin läm-

piävä joukko, jossa projektipäällikkö oli kyseenalaistamaton auktoriteetti, ja statushierarkia oli selvä 

ryhmän sisällä. Ryhmä toimi sisäisesti yhteistyössä, mutta suhteissa ulkoryhmiin kilpaillen. Avoi-

messa ryhmässä kaikilla ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin päätöksiin ja selkeää 

hierarkiaa ei ollut. Ryhmä oli tasa-arvoinen ja yhteistyöorientoitunut sekä sisäisesti että suhteissa 

ulospäin. Jakautuneet ryhmät olivat jakautuneet alaryhmiin, joidenka välillä esiintyi kilpailua ja 

eturistiriitoja. Tämän ryhmätyypin valtataisteluihin ajautuneissa, klikkiytyneissä projekteissa riidel-

tiin palkkioista, ja alakynteen joutuneet kokivat epäoikeudenmukaisuutta. Joukko oli ryhmä, jonka 

työ vaati vähemmän aktiivista yhteistyötä muiden ryhmien kanssa. Joukon keskuudessa konflikteja-

kaan ei juuri esiintynyt. (Hakonen 1994, 63–64.) 

 

Hakosen (1994, 64–65) tutkimuksen mukaa ongelmat keskittyivät sinne, missä esiintyi ryhmien 

välistä kilpailua, sisäryhmän suosimista ja negatiivisia stereotypioita ulkoryhmistä. Hakosen mu-

kaan ongelmien syys-seuraussuhteen osoittaminen on hankalaa, mutta Hakosen mielestä Deutsch 

käyttäisi selittäjänä luultavasti ryhmien välistä kilpailua. Lähes kaikkien ryhmien sisällä kannatetut 

palkkioiden jakoperusteet vaihtelivat yksilöstä toiseen varsin ennustamattomasti, vain avoimen 

ryhmän kaikki edustajat kannattivat tasanjakoa ja toimivat selkeästi yhteistyössä. Leventhalin ajatus, 

jonka mukaan oikeudenmukaisuus on harvoin ensisijainen toiminnan motiivi tai konfliktin syy saa 

tutkimuksen mukaan vahvistusta. Kaikissa palkkioriidoissa oltiin jossain määrin kiinnostuneita oi-

keudenmukaisuudesta, mutta konflikteja selittivät pääasiassa oikeudenmukaisuuteen liittymättömät 

tekijät, kuten kilpailu ja toimintaympäristö. Lisäksi Leventhalin käsitys jakavan ja menettelytapojen 

oikeudenmukaisuuden kokemusten liittymisestä yhteen saa myös tukea Hakosen tutkimustuloksista. 

Jokaisessa palkkiokonfliktissa nousivat palkkioiden jaon lopputuloksen ohella pinnalle menettelyta-

pakysymykset. (Hakonen 1994, 64–65.) 
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Valtionhallinnon uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksia on tutkittu Suomessa palkkausjärjestel-

mäuudistuksen aikana ja sen jälkeen. Kiikka (2002, 205) selvitti väitöstutkimuksessaan, miten Kuo-

pion poliisilaitoksella kokeilussa ollut uusi palkkausjärjestelmä ja Jääkäriprikaatissa käytössä oleva 

tulospalkkio motivoivat kyseisten organisaatioiden henkilöstöä parempiin työsuorituksiin. Kiikka 

(2002, 205) toteaa tutkimustuloksiinsa viitaten, että palkkausjärjestelmäuudistuksessa olisi syytä 

kiinnittää erityistä huomiota palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen, jotta positiivisia motivaa-

tiovaikutuksia voitaisiin saavuttaa. Jos henkilöstö ei koe uutta palkkausjärjestelmää oikeudenmukai-

sena, tasapuolisena ja tasapainoisena, nämä negatiiviset kokemukset aiheuttavat ristiriitoja työnteki-

jöiden keskuudessa ja työmotivaatio saattaa jopa laskea. Tässä tutkielmassa esitetään niitä Kiikan 

tutkimustuloksia, jotka liittyvät Kuopion poliisilaitoksen uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmu-

kaisuuden kokemiseen ja työmotivaatioon. (Kiikka 2002, 205.) 

 

Kiikka (2002, 251–252) selvitti valtionhallinnon uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuutta 

usean tutkimuskysymyksen avulla. Ensinnäkin hän selvitti, kuinka oikeudenmukaisiksi tutkimuksen 

kohdeorganisaatioiden työntekijät kokivat uuden palkkamallin maksuperusteet. Toiseksi hän selvitti 

työntekijöiden mielipiteen siitä, jakaantuuko palkka oikein tehtyjen töiden mukaan. Kolmanneksi 

hän selvitti työntekijöiden mielipiteen siitä, tulisiko palkanlisät maksaa kaikille samansuuruisina. 

Neljänneksi hän selvitti työntekijöiden mielipiteen siitä, olisiko työntekijöitä voitu motivoida tehok-

kaammin jollakin muulla tavalla kuin rahallisella palkanlisällä. Viidenneksi hän selvitti, olisivatko 

organisaatioiden työntekijät valmiita siirtymään muualle töihin, mikäli tilaisuus parempipalkkaiseen 

työhön tarjoutuisi. (Kiikka 2002, 251–252.) 

 

Kiikan (2002, 252–253) mukaan Kuopion poliisilaitoksen päällystöön kuuluvat työntekijät olivat 

sitä mieltä, että uusi palkkausjärjestelmä on oikeudenmukaisempi kuin vanha järjestelmä, kun taas 

muu henkilökunta, alipäällystö, miehistö ja toimistotyöntekijät, olivat sitä mieltä, että vanha palkka-

usjärjestelmä on jonkin verran oikeudenmukaisempi kuin uusi järjestelmä. Kiikka selittää tätä eroa 

kahdella tekijällä. Ensinnäkin päällystöä oli koulutettu enemmän uuden palkkausjärjestelmän käy-

töstä kuin muita työntekijöitä. Toiseksi päällystö koki Kiikan mukaan uuden järjestelmän positiivi-

semmin, koska he pystyvät kohdentamaan palkan juuri niille, jotka ovat sen heidän mielestään an-

sainneet. Toisaalta taas muun henkilökunnan negatiivisia mielipiteitä uuden palkkausjärjestelmän 

oikeudenmukaisuudesta toi positiivisempaan suuntaan Kiikan mukaan ensinnäkin palkkausjärjes-

telmäuudistukseen liittyvä lupaus, että kenenkään palkka ei uudistuksen myötä laske (vertaa takuu-

palkka luvussa 7.3). Toiseksi sisäasiainministeriön poliisiosastosta tullut käsky, jonka mukaan suo-

ritustasoon perustuvan palkanosan arvioinnissa arvioitavien kohtien keskiarvo työyhteisössä tulee 



 48

olla 3,5, vaikuttaa selkeiden mielipide- erojen syntymiseen. Käsky rajoittaa sekä esimiesten todelli-

sia mahdollisuuksia arvioida alaistensa työssä suoriutumista että estää todellisten mielipide-erojen 

syntymisen työntekijöiden keskuudessa. Kiikan mukaan muutosvastarinnalla on varmasti oma vai-

kutuksensa työntekijöiden vastauksiin, koska uusi palkkausjärjestelmä oli Kuopion poliisilaitoksella 

tutkimuksentekovaiheessa vasta kokeilussa. (Kiikka 2002, 252–253.) 

 

Kiikan (2002, 256–257) tutkimuksen mukaan kummankaan kohdeorganisaatioiden työntekijät eivät 

kokeneet palkan jakautuvan paremmin tehtyjen töiden mukaan uuden palkkausjärjestelmän vaiku-

tuksesta. Palkkausjärjestelmäuudistustahan on perusteltu myös sillä, että palkkaa maksetaan tehtyjen 

töiden mukaan. Kuopion poliisilaitoksella vain päällystö oli sitä mieltä, että uuden palkkausjärjes-

telmän mukaan maksettava palkka jakautuu tehtyjen töiden mukaan paremmin kuin vanhan järjes-

telmän mukaan maksettu palkka. Kiikka perustelee tätä tutkimustulosta jälleen tiedottamisella, kos-

ka päällystölle oli tiedotettu tehokkaasti uudesta palkkausjärjestelmästä, joten heillä oli selkeämpi 

kuva kuin muilla siitä, miten palkan tulisi jakautua tehtyjen töiden mukaan. Toinen huomionarvoi-

nen seikka on tutkimuksen mukaan se, että vastausten perusteella työmäärä kasvaa suhteessa nope-

ammin kuin siitä saatava palkka, mikä aiheuttaa sen, että työntekijät eivät koe palkan jakautuvan 

oikeudenmukaisesti tehtyjen töiden mukaan. (Kiikka 2002, 256–257.) 

 

Kiikka (2002, 258–266) selvitti myös kohdeorganisaatioiden työntekijöiden mielipiteitä siitä, olisi-

ko ensinnäkin tulosyksiköillä oltava yhteiset tavoitteet ja päämäärät, joiden saavuttamisesta työnte-

kijöille maksetaan lisäpalkkaa ja toiseksi tulisiko lisäpalkka tällaisessa mallissa maksaa kaikille sa-

mansuuruisena. Tutkimuksen mukaan kummankin tutkimusorganisaation työntekijöiden mielestä 

olisi parempi, jos palkanlisä maksettaisiin kaikille työntekijöille samansuuruisena. Kiikka selittää 

tätä tutkimustulosta sillä, että ihmiset haluavat välttyä keskinäiseltä kilpailulta ja sen aiheuttamilta 

ristiriidoilta, jotka voivat laskea työmotivaatiota. (Kiikka 2002, 258–266.) 

 

Kiikan (2002, 267–271) tutkimus osoittaa myös aineettoman palkitsemisen tärkeyden organisaati-

oissa. Kummankin organisaation työntekijöistä yli puolet olivat sitä mieltä, että muut kannustimet 

kuin lisäpalkka kannustaisivat työhön paremmin. Kuopion poliisilaitoksen päällystöön kuuluvista 

työntekijöistä 83 prosenttia oli sitä mieltä, että muut kannustimet kuin raha motivoisivat paremmin 

työntekoon, kun taas miehistöstä tätä mieltä oli vain 44 prosenttia. Kiikan mukaan tutkimustuloksel-

la on selkeä yhtymäkohta teoriaan, jonka mukaan virkauralla suhteellisen korkealle edenneillä hen-

kilöillä sisäisillä motivaatiolähteillä on ulkoisia motivaatiolähteitä, kuten esimerkiksi raha, suurempi 



 49

merkitys. Tutkimuksen mukaan työmotivaatiota voidaan selkeästi parantaa lisäämällä aineettomia, 

ei-taloudellisia, kannustimia. (Kiikka 2002, 267–271.) 

 

Kiikka (2002, 272–277) tutki myös uuden palkkausjärjestelmän rekrytoivaa vaikutusta. Kuopion 

poliisilaitoksen vastaukset tutkimuskysymyksiin tukevat teoriaa, jonka mukaan rahan merkitys las-

kee sen mukaan kun työntekijän palkka kasvaa. Eniten palkkaa saavat eivät vaihtaisi työpaikkaa, 

vaikka mahdollisuus parempaan palkkaan tarjoutuisi. Tässä kysymyksessä vastaajan iällä oli myös 

merkitystä. Vastaajista nuoret (alle 30-vuotiaat) ja aikuiset (30–40-vuotiaat) ovat kaikkein haluk-

kaimpia siirtymään muualle töihin paremman palkan toivossa, kun taas keski-ikäiset (41–50-

vuotiaat) eivät ole halukkaita siirtymään muualle töihin, ja vanhat (yli 50-vuotiaat) ovat kaikkein 

haluttomimpia siirtymään muualle töihin paremman palkan toivossa. Kiikka selittää, että tähän tut-

kimustulokseen vaikuttaa palkkausta laajemmat kysymykset. Nuorilla ja aikuisilla on perheenperus-

tamisvaiheessa suurin tarve taloudellisiin resursseihin, kun taas vanhemmilla ikäryhmillä taloudelli-

nen tilanne on jo vakiintunut, ja he ovat sosiaalisesti kiintyneitä työyhteisöönsä. Toisaalta iäkkääm-

millä uuden työpaikan löytäminenkin on vaikeampaa kuin nuorilla. (Kiikka 2002, 272–277.) 

 

Uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksia kohdeorganisaation työntekijöiden työmotivaatioon ana-

lysoidessaan Kiikka (2002, 282) toteaa, että kumpikaan tutkituista uusista palkkausmalleista ei vas-

taajien mielestä ole kyennyt motivoimaan heitä vanhaa palkkausmallia parempiin työsuorituksiin. 

Kuopion poliisilaitoksen vastausten perusteella Kiikka toteaa, että uuden palkkausjärjestelmän mo-

tivoiva vaikutus laskee asteittain organisaatiossa alaspäin mentäessä. Tähän vaikuttaa tieto ja tiedon 

kulku. Organisaation ylemmillä tasoilla työntekijöillä on enemmän tietoa palkkausjärjestelmästä, ja 

siitä, miten palkkausjärjestelmä ottaa huomioon työssä suoriutumisen. Mitä alemmas organisaatios-

sa mennään, sitä vähemmän tietoa työntekijöillä on palkan määräytymisen perusteista. Alipäällystön 

ja miehistön asennoitumiseen vaikutti Kiikan mukaan myös se, että työssä suoriutumisen arvioinnin 

tekee esimies. Esimiehen arviointiin liittyy aina epäilys sen oikeudenmukaisuudesta ja pelko siitä, 

että joitakin työntekijöitä suositaan perusteettomasti. (Kiikka 2002, 282.) 

 

Kiikka (2002, 289–291) tutki myös esimiehen antamaa kannustusta suhteessa palkankorotukseen 

työmotivaation lähteenä. Kuopion poliisilaitoksen työntekijöiden mielestä palkankorotus motivoi 

paremmin kuin esimiehen kannustus. Vastausten perusteella työntekijän tehtävätasolla ja sukupuo-

lella on merkitystä siihen, kokeeko henkilö kannustuksen vai palkankorotuksen  motivoivammaksi. 

Tutkimuksen mukaan ensinnäkin parhaimmin palkattu päällystökin on Kiikan esittämän teorian 

vastaisesti sitä mieltä, että palkankorotus motivoi paremmin kuin esimiehen kannustus, kun taas 
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toimistotyöntekijöiden mielestä esimiehen kannustus on hieman motivoivampaa kuin palkankoro-

tus. Toiseksi naisille esimiehen antama kannustus on tärkeämpi motivaation lähde kuin miehille. 

Tätä Kiikka selittää sillä, että naiset työskentelevät enemmän tunteella kuin miehet ja miesten arvot 

ovat materialistisempia. (Kiikka 2002,  289–291.) 

 

Kiikka (2002, 283) ehdottaa tutkimuksen perusteella kolmea parannusta uuteen palkkausjärjestel-

mään, jotta se olisi oikeudenmukaisempi ja motivoivampi. Ensinnäkin uuden palkkausjärjestelmän 

työssä suoriutumisen osuudesta ja sen vaikutuksista palkkaan tulisi tiedottaa henkilöstöä tehok-

kaammin. Toiseksi työssä suoriutumisen pisteiden koko skaalaa tulisi voida käyttää hyödyksi. Erit-

täin hyvin työssään suoriutuvia tulisi siis palkita paremmilla pisteillä, eikä pisteiden antoa saisi ra-

joittaa. Kolmanneksi esimiesten arvioinnin lisäksi oman työyhteisön jäsenten tulisi arvioida omat 

ryhmänsä jäsenet niin sanottuna vertaisarviointina. (Kiikka 2002, 283.) 

 

Toinen viimeaikainen tutkimus selvitti palkkausjärjestelmäuudistuksia kuudessa valtion virastossa 

ja laitoksessa, joissa oli käytössä tai oltiin ottamassa käyttöön työn vaativuuden ja työssä suoriutu-

misen arviointiin perustuvaa palkkausjärjestelmää. Huuhtanen, Jämsén, Maaniemi, Lahti ja Karppi-

nen, (2005, 25–28) halusivat selvittää tutkimuksellaan palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden 

kokemista, palkkausjärjestelmän tuntemusta, palkkausjärjestelmän vaikutuksia sekä palkkausjärjes-

telmän käyttöön liittyvää esimiestyötä. Aineistoa kerättiin sekä teemahaastattelumenetelmällä että 

kyselylomakkeella, ja tutkimuksen kohteena olevat henkilöt olivat organisaation esimiehiä, muussa 

kuin esimiesasemassa olevia työntekijöitä, sekä henkilöitä, joilla oli keskeinen asema palkkausjär-

jestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa. (Huuhtanen, Jämsén, Maaniemi, Lahti & Karppinen,  2005, 

25–28, http://lib.tkk.fi/Reports/2005/isbn9512279614.pdf  23.9.2007.) 

 

Tutkimukseen (2005, 109–117) osallistuneet kokivat palkkausjärjestelmäuudistuksen pääasiassa 

hyvänä ja välttämättömänä, jotta palkitseminen olisi oikeudenmukaista. Tästä huolimatta uusien 

järjestelmien rakenteisiin ja soveltamiseen suhtauduttiin epäluuloisesti. Rakenteiden osalta suhtau-

duttiin kriittisesti erityisesti työn vaativuuden arviointijärjestelmän rakenteelliseen oikeudenmukai-

suuteen. Tehtävien vaativuusluokitusjärjestelmää pidettiin liian jäykkänä, koska työntekijän mah-

dollisuutta edetä luokasta toiseen pidettiin lähes olemattomana. Koska suurin osa palkasta määräytyi 

työn vaativuusluokituksen mukaan, pidettiin vaativuusluokitusjärjestelmään liittyviä ongelmia suu-

rempina kuin henkilökohtaisen palkanosan rakenteen ongelmia. Tosin tutkimuksessa todettiin myös 

muussa kuin esimiesasemassa olevan henkilöstön työn vaativuuden arviointijärjestelmän tuntemuk-

sen olevan heikompi kuin henkilökohtaisen palkanosan tuntemuksen, mikä voi vaikuttaa tutkimus-
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tuloksiin. (Huuhtanen ym. 2005, 109–117, http://lib.tkk.fi/Reports/2005/isbn9512279614.pdf  

23.9.2007.) 

 

Huuhtasen ym. tutkimuksessa (2005, 109–117) tutkittiin myös palkkausjärjestelmän vaikutuksia 

kannustavuuden ja tasa-arvoisuuden näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan kaikissa organisaati-

oissa etenemismahdollisuuksia arvioitiin kriittisesti. Kehittymismahdollisuuksia arvioitiin etene-

mismahdollisuuksia myönteisemmin. Tasa-arvoinen palkkaus sukupuolten välillä ei ollut täysin 

toteutunut tutkimuksen kohdeorganisaatioissa, vaikka palkka-analyysit osoittavat, että työn vaati-

vuuden ja työssä suoriutumisen arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän avulla on mahdollisuus 

vähentävää sukupuolten välisiä palkkaeroja. Tutkimuksen palkka-analyysin (2005, 119–124) mu-

kaan palkkausuudistuksen jälkeen miesten ja naisten väliset palkkaerot selittyivät kohdeorganisaa-

tioissa pääosin naisten sijoittumisella miehiä alemman vaatimusluokan tehtäviin. Tämä tutkimustu-

los tukee jo edellä mainittua työmarkkinoiden segregaatioteoriaa. (Huuhtanen ym. 2005, 109–117, 

119–124, http://lib.tkk.fi/Reports/2005/isbn9512279614.pdf  23.9.2007.) 

 

Huuhtasen ym. tutkimuksessa (2005, 109–117) todettiin, että palkkausjärjestelmäuudistus edellytti 

aivan uuden ajatus- ja toimintatavan omaksumista henkilöstön johtamisessa. Palkkausjärjestelmä-

uudistuksen myötä organisaatiossa korostui lähiesimiehen rooli, koska lähiesimies käy alaistensa 

kanssa vuosittain kehityskeskustelut sekä arvioi heidän pätevyytensä ja suorituksensa. Epäluulo 

kohdistui esimiesten erilaisiin palkkausjärjestelmän soveltamiskäytäntöihin sekä heidän tekemiin 

arviointeihin. Esimiesten uskottiin kuitenkin pyrkivän oikeudenmukaisuuteen henkilön arvioinnissa. 

Epäjohdonmukaisuutta arviointiin aiheuttivat palkkausjärjestelmän rakenteelliset tekijät, esimerkiksi 

kaikkien työntekijöiden työsuorituksen tuntemus sekä asteikkojen ja kriteerien yhdenmukainen so-

veltaminen. Siksi olisi tärkeätä, että organisaatioissa varmistettaisiin arviointikäytäntöjen yhdenmu-

kaisuus kehittämistoimin, kuten esimerkiksi arviointitekijöiden sisällön pohdinnan sekä yhteisten 

toimintamallien läpikäynnin ja harjoittelun avulla. Arviointitekijöiden ja arviointikäytäntöjen yh-

denmukaistamisen koettiin lisäävän työntekijöiden luottamusta esimiehiään kohtaan sekä helpotta-

van esimiesten arviointityötä. Uusien arviointikäytäntöjen koettiin kuitenkin myönteisesti lisänneen 

vuorovaikutteisuutta esimiesten ja alaisten välillä. Työssä suoriutumisen arviointiin liittyvä esimies-

työskentely koettiin kohdeorganisaatioissa jokseenkin myönteisesti. (Huuhtanen ym. 2005, 109–

117, http://lib.tkk.fi/Reports/2005/isbn9512279614.pdf  23.9.2007.) 
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6 PALKITSEMISEN JOHTAMINEN 

 

Hersey ja Blanchard (1990, 6) toteavat, että esimiehen tehtävät ovat suunnittelu, organisointi, moti-

vointi ja valvonta. He näkevät ainakin kolme taitoaluetta, joilla esimiehen pitää pystyä toimimaan 

menestyksellisesti. Näitä alueita ovat tekniset taidot, ihmisiin liittyvät taidot ja käsitteelliset taidot. 

Ensinnäkin teknisillä taidoilla tarkoitetaan tietoa, menetelmiä, välineitä ja tekniikoita, joita tarvitaan 

tehtävien suorittamisessa. Nämä tiedot esimies saa kasvatuksen, koulutuksen ja kokemuksen kautta. 

Toiseksi ihmisiin liittyvillä taidoilla tarkoitetaan kykyä työskennellä ihmisten kanssa ja heidän kaut-

taan.  Näihin taitoihin liittyy motivaation ymmärtäminen ja tehokkaan johtamisen soveltaminen. 

Kolmanneksi käsitteellisillä taidoilla tarkoitetaan kykyä ymmärtää organisaation kokonaisuuden 

monimutkaisuutta ja omien toimintojen liittymistä tähän kokonaisuuteen. Tämä tieto saa esimiehen 

toimimaan koko organisaation tavoitteiden mukaisesti. (Hersey & Blanchard 1990, 6.)  

 

Teikarin ja Vartiaisen (1993, 129) mukaan ydinasia palkitsemisessa johtamisen näkökulmasta on se, 

että esimies antaa arvoa jokaiselle. Koska ihmiset ovat erilaisia, eri yksilöt pitävät erilaisia palkit-

semistapoja tärkeänä. Tärkeää on se, että työntekijät kokevat tulevansa palkituiksi. Myös Lawler 

(1994, 265) korostaa odotusarvoteoriassaan ihmisten yksilöllisyyden huomioimista henkilöstön joh-

tamisessa todetessaan: 

The only generally valid motivation strategy would appear to be one that fits the motiva-

tion system to the individual (…) Thus, rather than trying to motivate everyone in the 

organization with the same approach, the organization would recognize the importance 

of individual differences and try to individualize management to fit the nature of its 

work force; each employee would be motivated by the approach or combination of ap-

proaches that best fits his needs. 

Hersey ja Blanchard (1990, 25) yhtyvät Lawlerin teoriaan todetessaan, että jos henkilö, esimerkiksi 

esimies, haluaa vaikuttaa toisen ihmisen, tässä tapauksessa alaisen, käyttäytymiseen, hänen on ensin 

ymmärrettävä, millaiset motiivit ja tarpeet ovat kulloinkin tärkeimpiä tuolle henkilölle. Ollakseen 

tehokas työntekijän päämäärien täytyy sopia siihen tarverakenteeseen, jonka henkilö tuntee omak-

seen. Tärkeä kysymys esimiesten vastattavaksi onkin se, mitä työntekijät todella työltään odottavat. 

(Teikari & Vartiainen 1993, 129; Lawler 1994, 265; Hersey & Blanchard 1990, 25.)  
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6.1 Johtamisteoriat 

 

Suomen valtionhallinnon ja koko julkisen sektorin johtamiseen on vaikuttanut voimakkaasti tulos-

johtaminen 1980-luvulta alkaen. Suomen valtionhallinnon tulosjohtamisen syntyyn ovat vaikutta-

neet monet eri johtamisteoriat, ja tulosjohtaminen on saanut vaikutteita monista aikaisemmista joh-

tamismalleista. Tulosjohtamiseen vaikuttavia johtamisteorioita ovat byrokratiateoria, systeemiteoria, 

tieteellisen liikkeenjohdon teoria, ja ihmissuhdeteoria. Lisäksi nykyisenkaltaiseen valtionhallinnon 

johtamiseen ovat vaikuttaneet tavoitejohtamisen malli sekä tilannejohtamisen malli. Seuraavassa 

käsittelen näitä neljää johtamisteoriaa pääpiirteittäin, sekä kuvailen tarkemmin kolmea Suomen val-

tionhallinnon johtamiseen vaikuttavaa mallia; tavoitejohtamista, tulosjohtamista ja tilannejohtamis-

ta.  

 

Suomen valtionhallintoon, sen rakenteeseen, toimintaan ja johtamiseen vaikutti voimakkaasti byro-

kratiateoria ja byrokratisoituminen 1980-luvulle asti, jolloin tulosohjaus otettiin käytöön. Byrokra-

tiateorian, hallinnon rationaalisimman hallintomuodon ideaalimallin, kehitti saksalainen oikeus- ja 

taloustieteilijä sekä sosiologi Max Weber (1864–1920). Vartola (2004, 20) toteaa, että Weber kutsui 

byrokratiaksi sellaista historiallisessa katsannossa rationaalisinta ja tehokkainta hallinnon muotoa, 

joka täytti tietyt ominaisuudet. Ensinnäkin hallinnolla pitää olla sääntöihin sidottu funktionaalinen 

pysyvä organisaatio. Toiseksi jokaisella organisaatiolla on tarkoin määritelty kompetenssi eli toimi-

valta. Kolmanneksi organisaatiossa vallitsee virkahierarkian periaate, mistä johtuen jokaisella orga-

nisaation työntekijällä on yksi esimies ja jokainen tuntee paikkansa organisaatiossa. Neljänneksi 

organisaation toimintaa ohjaavat oikeudelliset normit, mistä johtuen organisaation työntekijöiltä 

edellytetään tiettyä koulutusta ja virkamiesasemaa. Viidenneksi virkamiehet eivät voi omistaa hal-

linnon välineitä eivätkä hallinnon tuotannon välineitä. Kuudenneksi organisaation virkamiehillä ei 

ole etuoikeutta virkaansa. Ja seitsemänneksi kaikki organisaation säädökset ja hallinnolliset päätök-

set taltioidaan kirjallisesti. Vartolan (2004, 90) mukaan byrokratia tarvitsi kehittyäkseen kapitalis-

min syntyä ja kehitystä seuranneen elinkeinorakenteen muutoksen.  Tämä muutos hävitti sääty-

yhteiskunnan ja toi mukanaan yhteiskuntaan uudentyyppiset työelämän organisaatiot, ammattijärjes-

töt ja poliittiset puolueet. Vartola (2004, 84) toteaa Weberiin viitaten, että kapitalismi  tuotaa byro-

kratiassa tavoiterationaalista toimintaa, joka on toimintaa ainoassa olevassa todellisuudessa. Byro-

kratia on ylivoimainen hallinnon muoto täsmällisyydessään, luotettavuudessaan ja pysyvyydessään. 

(Vartola 2004, 20, 84, 90.) 
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Systeemiteoria painottaa organisaatioiden ympäristöjen monimutkaisuutta ja nopeaa muutosta. Sys-

teeminen lähestymistapa organisaatioon auttaa Lönnqvistin (2005, 23) mukaan jäsentämään moni-

mutkaisia kokonaisuuksia. Systeemiteoria olettaa, että ihmisiä ympäröivä maailma  muodostuu eri-

laisista järjestelmistä, jotka ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa. Organisaatio jakautuu yksilöistä 

muodostuviin ryhmiin, joten yksilö on siis organisaation osasysteemi. Systeemiteoreettisen mallin 

avulla voidaan organisaatiossa paikantaa toiminta ja osoittaa keskeiset tapahtumaketjut. Systeemi-

teorian synty loi organisaatioihin kontingenssi-näkökulman, johon vaikutti suurelta osin Lawrencen 

ja Lorschin kontingenssiteoria. Vartolan (2004, 140–141) mukaan kontingenssiteorian lähtökohtana 

on avointen systeemien teoria, joka sisältää organisaation rakenteen ja toiminnan vuorovaikutuksen 

kuvaamisen. Se asettaa organisaation ydinprosesseiksi differentoitumisen ja integroitumisen.  Orga-

nisaatio pyrkii differentaation avulla mukauttaamaan toimintansa muuttuvan ympäristönsä mukaan, 

ja hakemaan rakenteellista yhteensopivuutta ympäristönsä kanssa. Ympäristön kulloisetkin spesifit 

tilannetekijät vaikuttavat organisaation rakenteellisiin ratkaisuihin vastata ympäristön muutokseen. 

(Lönnqvist, 2005, 23; Vartola 2004, 140– 41.) 

 

Organisaatioiden johtamisessa ja työn tutkimisessa oli 1900-luvun alussa vallalla taylorismi, joka 

perustui Frederick Taylorin tutkimuksiin työn tehokkuudesta teollisuusyrityksissä. Taylorin teorian 

mukaan tuloksellisuus työssä saavutettiin jakamalla työprosessi kapeisiin osatekijöihin, ja harjoitta-

malla näitä työn osatekijöitä (mm. työliikkeet) sekä ergonomisesti että teknisesti mahdollisimman 

tehokkaiksi. Työn tutkimus ja työmotivaatiotutkimus sai uudenlaisia tutkimustuloksia 1920-luvulla 

Elton Mayon johtaman tutkijaryhmän Hawthorne-tutkimuksista, joissa tutkittiin alun perin valais-

tuksen vaikutusta työn tuottavuuteen teollisuudessa. Tutkijaryhmä havaitsi, että positiiviset muutok-

set työntekijöiden työn tuloksellisuudessa johtuivat inhimillisistä tekijöistä kuten positiivisen huo-

mion saamisesta. Herseyn ja Blanchardin (1990, 50–51) mukaan ensinnäkin Hawthorne-

tutkimuksissa työntekijöille annettu erityinen huomio ja positiiviset vuorovaikutussuhteet lisäsivät 

työn tehokkuutta ja tuottavuutta merkittävästi. Toiseksi tutkimusten löydökset osoittivat yrityksen 

johdolle ihmissuhteiden tutkimisen ja ymmärtämisen tarpeellisuuden, minkä takia Hawthorne-

tutkimuksista sanotaan saaneen alkunsa niin sanottu ihmissuhdekoulukunta ja organisaatioiden joh-

tamiseen vaikuttanut ihmissuhdeteoria. Mayo kritisoi Amerikassa vallitsevaa taylorilaista johtamis-

kulttuuria, joka näki ja käsitteli työntekijöitä tunteettomina, taloudellisten intressien mukaan toimi-

vina koneina. Hänen mukaansa yritysten johdolla ja esimiehillä oli lisäksi hyvin negatiivinen ihmis-

käsitys, joka lisäsi autoritääristä ja tuotantosuuntautunutta johtamiskulttuuria. (Hersey & Blanchard 

1990, 50–51.) 

 



 55

Seuraavaksi käsitellään kolmea johtamismallia tarkemmin, tavoitejohtamista, tulosjohtamista ja 

tilannejohtamista. Kiikan (2002, 19) mukaan tavoitejohtaminen voidaan nähdä valtionhallinnon 

tulosjohtamisen edeltäjäksi, koska tavoitejohtamisen uusia versioita alettiin myöhemmin kutsua 

tulosjohtamiseksi. Herseyn ja Blanchardin (1990, 112–116) mukaan tilannejohtaminen on ihmis-

suhdeteoriaan perustuva johtamismalli, joka painottaa johtamistyylin valintaa tehtäväkeskeisen ja 

ihmiskeskeisen tyylin välillä kulloisenkin johtamistilanteen mukaan. Uuden palkkausjärjestelmän 

käyttöönoton myötä valtion organisaation esimiesten tulee hallita elementtejä kaikista näistä kol-

mesta johtamistyylistä. (Kiikka 2002, 19; Hersey & Blanchard 1990, 112– 116.) 

 

6.1.1 Tavoitejohtaminen 

 

Tavoitejohtaminen on Humblen (1975, 10–11) mukaan kokonaisvaltainen organisaation ja yksilön 

tarpeet huomioon ottava johtamistapa, jota sovelletaan organisaation kaikissa johtamistoiminnoissa. 

Tavoitejohtaminen perustuu kolmeen periaatteeseen, joita sovelletaan eri johtamistoiminnoissa; 

suunnitteluun, motivointiin, eli esimiehen ja alaisen suhteeseen, sekä valvontaan. Ensinnäkin suun-

nittelun avulla organisaatiossa selkeytetään tavoitteet kaikilla niillä alueilla, joiden tulokset vaikut-

tavat organisaation menestymiseen. Tavoitejohtamisen suunnittelufilosofiassa suunnittelu on jatku-

vaa parantamismahdollisuuksien etsintää. Toiseksi tavoitejohtamisen motivoinnin periaatteisiin kuu-

luu tärkeänä henkilön osallistuminen omaa työtä koskevien tavoitteiden asettamiseen. Tällainen 

johtamistapa lisää delegointia ja alaisen toimintavapautta. Motivointiperiaate edellyttää jatkuvaa 

molemminpuolista viestintää johtajan ja alisen välillä. Tavoitejohtaminen korostaa tavoitteiden aset-

tamisessa tulosorientoitunutta ajattelutapaa tehtäväorientoituneen ajattelutavan sijasta. Kolmanneksi 

tavoitejohtaminen korostaa yksityiskohtaisesta valvonnasta siirtymistä kohti alaisen omakohtaista 

valvontaa. Myös valvontatilanteessa alainen on mahdollisimman aktiivinen osapuoli, jota esimies 

ohjaa, ja antaa hänelle tukea. (Humble 1975, 10–11.) 

 

Tavoitejohtamista on kuitenkin kritisoitu. Lönnqvist (2005, 64–68) toteaa, että kritiikkiin on aihetta, 

koska tavoitejohtamista on käytetty usein epätarkoituksenmukaisella tavalla. Ensinnäkin tiukka ta-

voiteohjaus luo organisaation toimintaan hitautta ja jäykkyyttä, mikä saattaa johtaa organisaation 

mukautumiskyvyttömyyteen. Toiseksi tavoitejohtamiseen liittyvä tapa arvioida suoriutumista ja 

palkita suosii lyhytjännitteistä toimintaa. Jatkuva seuranta saattaa suunnata työntekijät toimimaan 

sellaisten tavoitteiden eteen, jotka ovat helposti saavutettavissa. Sen sijaan pitkäjännitteistä toimin-

taa tavoitteiden eteen sekä riskinottoa vältetään. Kolmanneksi tavoitejohtamiseen liittyvässä suoriu-
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tumisen arvioinnissa ei huomioida riittävästi sitä, että toiminnan tuloksellisuus on aina riippuvainen 

myös arvioinnin ulkopuolelle jäävien toiminnasta ja koko organisaation toimintaympäristöstä. Nel-

jänneksi tavoitejohtamisessa käytetyt arviointimenetelmät ovat validiteetiltaan ja reliabiliteetiltään 

niin heikkoja, että ne ovat arveluttavia. Viidenneksi tavoitteiden määrittely organisaation hierarkias-

sa ylhäältä alaspäin vähentää työntekijöiden työmotivaatiota, ja kuudenneksi tavoitejohtaminen 

muokkaa organisaation johdon asenteita mekaaniseen ja todellisuutta yksinkertaistavaan suuntaan. 

Organisaatio ja siellä toimivat ihmiset nähdään konemaisina toimintoina, jota ja joita ohjataan mitat-

tavissa olevilla keinoilla. (Lönnqvist 2005, 64–68.) 

 

6.1.2 Tulosjohtaminen 

 

Vartolan (2004, 226) mukaan tulosjohtaminen (tujo) käynnistyi vuonna 1988 valtiovarainministeri-

ön toimesta, ja se on ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tärkein johtamisoppi Suo-

messa. Tulosjohtamisen käyttöönoton tarkoituksena oli ensinnäkin säästää ja vähentää julkisia me-

noja tehostamalla valtion organisaatioiden toimintaa. Toiseksi tarkoituksena oli ottaa käyttöön uusi 

hallinnon kehittämisideologia, managerialismi. Tulosjohtamisen teoreettisessa mallissa korostetaan 

kahdensuuntaista vuorovaikutusta johdon ja työntekijöiden välillä, työntekijöiden osallistumista 

tulostavoitteiden asettamiseen sekä tulostavoitteiden saavuttamisen seurantaa. Tulosjohtamisen pro-

sessi sisältää kaksi vaihetta, pohjustusvaiheen ja sisäänajovaiheen. (Vartola 2004, 226.) 

 

Pohjustusvaiheessa tehdään analyysi organisaation nykyisestä johtamisjärjestelmästä, sekä tehdään 

johdon ja muun henkilöstön välillä päätös uuteen johtamismalliin siirtymisestä sekä tuloksellisuu-

den mittareista. Pohjustusvaiheessa henkilöstöä koulutetaan tulosjohtamisesta. Sisäänajovaihe taas 

käsittää varsinaiset tuloskeskustelut esimiesten ja työntekijöiden välillä, joissa määritellään, millä 

tavalla kyseisen henkilön tuloksellisuutta pitäisi arvioida, mitä esteitä on olemassa yksilön tavoittei-

den saavuttamiseksi sekä mitä hän odottaa esimieheltä saavuttaakseen tavoitteensa. Kun tulostavoit-

teet on koottu ja tiivistettu organisaation yksikkötasolla, ne välitetään hierarkiassa ylöspäin johdolle 

(alhaalta–ylös -malli). Organisaation johto päättää tulostavoitteista ja viestittää ne yksiköille (ylhääl-

tä–alas -malli).  Yksiköissä käydään säännöllisesti esimiehen ja työntekijöiden välillä tuloskeskuste-

luja, joiden tavoitteena on avoin, mutta kriittinen ”tuloskulttuuri” sekä jokaisen työntekijän valmius 

tarkistaa ja tarvittaessa parantaa oman työnsä laatua ja tehokkuutta. (Vartola 2004, 226–227.) 
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Vartola (2004, 226–228) kuitenkin kritisoi tulosjohtamista. Ensinnäkin käytännössä tulosjohtaminen 

on usein toteutettu vain ylhäältä alas etenevänä prosessina, jolloin työntekijöiden kanssa ei ole kes-

kusteltu eikä sovittu tuloksellisuuden arviointikriteereistä. Toiseksi tulosjohtaminen on liitetty orga-

nisaatioissa tiiviisti tulosbudjetointiin ja tulosohjaukseen, jolloin kaiken mittariksi on noussut raha. 

Kolmanneksi tulosjohtamisen myötä johtajien valta organisaatioissa on kasvanut ja autoritäärinen 

johtamistapa saanut kasvualustaa. Neljänneksi työntekijöiden kilpailuttaminen on saattanut heiken-

tää työmotivaatiota, työviihtyvyyttä ja työhön sitoutumista. Vartola toteaakin tulosjohtamista tutki-

viin tutkimuksiin viitaten, että niissä tulosjohtamisjärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta on pi-

detty heikkoina, ja usein vain tulosjohtajat itse ovat pitäneet mallia merkittävänä ja positiivisena. 

(Vartola 2004, 226–228.) 

 

6.1.3 Tilannejohtaminen 

 

Kuten motivaatioteorioiden puolella Vroomin ja Lawlerin odotusarvoteoria korostavat ihmisen yksi-

löllisiä tarpeita ja tilanteen merkitystä työmotivaation muodostumisessa, johtamisteorioiden puolella 

Hersey ja Blanchard (1990, 101–102) lähestyvät johtamista tilannekeskeisestä näkökulmasta. Tilan-

nejohtamisen malli näkee johtajuuden käsittävän kolme tärkeää osatekijää, jotka ovat esimies, alai-

nen ja tilanne. Hersey ja Blanchard tutkivat näiden osatekijöiden vuorovaikutusta sellaisten syy-

yhteyksien löytämiseksi, joiden avulla pystytään ennakoimaan käyttäytymistä. Tilannekeskeinen 

lähestymistapa uskoo siihen, että esimiestä voidaan kouluttaa mukauttamaan johtamiskäyttäytymis-

tään vaihteleviin tilanteisiin. Tilannelähestymistavoissa edellytetään esimiehen toimivan joustavalla 

tavalla, kykenevän valitsemaan tilanteeseen sopivan johtamistyylin ja soveltamaan sopivaa tyyliä. 

Testattuaan johtajuuden kolmea osatekijää, niiden menettelytapoja ja toimintoja sekä niiden välistä 

vuorovaikutusta, Hersey ja Blanchard loivat tilannejohtamisen mallin. Malli kiinnittää huomiota 

esimiesten ja alaisten käyttäytymiseen sekä ympäristöön eri tilanteissa.  (Hersey & Blanchard 1990, 

101–102.) 

 

Herseyn ja Blanchardin (1990, 112–116) kolmiulotteisen johtamisen tehokkuusmallin mukaan hen-

kilön johtamistyyli koostuu tehtäväkeskeisen- ja ihmiskeskeisen käyttäytymisen jonkinasteisesta 

yhdistämisestä. Käyttäytyessään tehtäväkeskeisesti esimies on taipuvainen organisoimaan ja määrit-

telemään alaistensa roolit. Tällöin hän pyrkii saamaan aikaan tarkoin määriteltyjä organisaatiomalle-

ja, kommunikaatiokanavia ja tehtävien suorittamistapoja. Käyttäytyessään ihmiskeskeisesti esimies 

on taipuvainen ylläpitämään hyviä henkilökohtaisia suhteita alaisiin. Tällöin hän avaa kommunikaa-
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tiokanavia, kuuntelee ja antaa sosioemotionaalista tukea auttamiskäyttäytymisen ja ”psykologisten 

kannusteiden” avulla. Näistä kahdesta käyttäytymistyylistä saadaan johtamiskäyttäytymisen perus-

neliö, joka koostuu neljästä perusjohtamistyylistä (kuvio 5). Nämä perusjohtamistyylit nimetään 

seuraavasti: korkea tehtäväkeskeisyys-alhainen ihmiskeskeisyys, korkea tehtäväkeskeisyys-korkea 

ihmiskeskeisyys, korkea ihmiskeskeisyys-alhainen tehtäväkeskeisyys sekä alhainen tehtäväkeskei-

syys-alhainen ihmiskeskeisyys. (Hersey & Blanchard 1990, 112–116.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuvio 5. Perusjohtamistyylit (Hersey & Blanchard 1990, 112). 

 

Kaksiulotteiseen johtamismalliin pitää lisätä vielä tehokkuusulottuvuus, jotta siitä saadaan kolmi-

ulotteinen. Esimiehen tehokkuus riippuu hänen esimieskäyttäytymisensä sopimisesta tilanteeseen, 

jossa hän toimii. Kun esimiehen johtamistyyli on tiettyyn tilanteeseen sopiva, sitä kutsutaan tehok-

kaaksi, ja jos se taas on soveltumaton, sitä kutsutaan tehottomaksi. Tehokkuus ja tehottomuus eivät 

niinkään riipu esimiehen käyttäytymisestä sinänsä, vaan johtamiskäyttäytymisen soveltuvuudesta 

tilanteeseen, jossa sitä käytetään. Tehokkuusulottuvuus on tässä mallissa todellisuudessa tilanne. 

Tehokkuus ja tehottomuus ovat seurausta perusjohtamistyylin ja tilanteen välisestä vuorovaikutuk-

sesta. Tehokkaat esimiehet mukauttavat johtamistyylinsä vastaamaan alaistensa ja kulloisenkin ym-

päristön erityistarpeita. (Hersey & Blanchard 1990, 112–116.) 
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Herseyn ja Blanchardin (1990, 162–163) kolmiulotteinen johtamisen tehokkuusmalli ei esitä yhtä 

ainoaa johtamiskäyttäytymisen ihannetyyliä, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin. Tämä näkökulma aset-

taa monia vaatimuksia esimiesten käyttäytymiselle johtamistilanteissa. Esimiehen on pystyttävä 

tunnistamaan ympäristössä olevia vihjeitä ja mukauttamaan oma käyttäytymisensä ja johtamistyy-

linsä näiden vihjeiden mukaisesti. Esimiehen pitää jokaisessa tilanteessa arvioida, missä määrin hän 

antaa tarkkoja ohjeita (tehtäväkeskeinen käyttäytyminen) ja missä määrin sosioemotionaalista tukea 

(ihmiskeskeinen käyttäytyminen). (Hersey & Blanchard 1990, 162–163.) 

 

Herseyn ja Blanchardin (1990, 162–163) mukaan esimiehen on myös pystyttävä tunnistamaan se 

valmiustaso, jolla alaiset toimivat suorittaessaan tiettyä tehtävää tai pyrkiessään saavuttamaan ta-

voitteita. Valmiuden osatekijöitä ovat kyky ja halukkuus. Kyky on henkilön ammatillinen valmius, 

joka kytkeytyy tietoon ja taitoon. Kyky koskee jonkin asian osaamista. Halukkuus taas on henkilön 

psykologinen valmius, joka kytkeytyy itseluottamukseen ja sitoutumiseen. Halukkuus koskee yksi-

lön halua tai motivaatiota tehdä jotakin. Hersey ja Blanchard (1990, 117) liittävät valmius-

käsitteeseen johdonmukaisen johtamiskäyttäytymisen. Esimiehen pitää valita alaisten valmiustasoon 

sopiva johtamistyyli niin, että alaiset ymmärtävät, miksi esimies käyttäytyy tietyllä tavalla ja tyylillä 

heitä kohtaan. Esimiehet ovat johdonmukaisia silloin, kun he antavat ohjeita alaisilleen, jos nämä 

suoriutuvat työtehtävistään huonosti, mutta tukevat ja palkitsevat sosioemotionaalisesti silloin, kun 

nämä suoriutuvat hyvin. (Hersey & Blanchard 1990, 117, 162–163.) 

 

Herseyn ja Blanchardin (1990, 181) mukaan tilannejohtamisen mallia voidaan soveltaa erilaisiin 

organisatorisiin puitteisiin riippumatta siitä onko organisaatio yksityinen vai julkinen. Mallin käsit-

teet ovat sovellettavissa kaikkiin tilanteisiin, joissa ihmiset pyrkivät vaikuttamaan toistensa käyttäy-

tymiseen. Mallin keskeiseksi tekijäksi voidaan nostaa viestintä. Kun esimies käyttää tehtäväkeskeis-

tä johtamistyyliä, hän viestii alaisilleen yksisuuntaisesti selittämällä, mitä kunkin alaisen on tehtävä 

ja milloin sekä miten tehtävät on toteutettava. Kun esimies taas käyttää ihmiskeskeistä johtamistyy-

liä, hän viestii alaisilleen kaksisuuntaisesti kuuntelemalla ja keskustelemalla sekä antaa sosioemo-

tionaalista tukea. (Hersey & Blanchard 1990, 181.) 

 

Tilannejohtamisen malli sopii hyvin kuvaamaan uuden palkkausjärjestelmän valtion organisaatioi-

den nykyistä henkilöstön johtamista. Uusi palkkausjärjestelmä voidaan nähdä toisaalta tehtäväkes-

keisen johtamistyylin yksisuuntaisena viestintäkeinona, jolla viestitään työntekijöille organisaation 

strategiset tavoitteet, mitä tehtäviä työntekijän pitää tehdä ja miten niistä pitäisi suoriutua. Toisaalta 

taas se voidaan nähdä kaksisuuntaisena ihmiskeskeisenä johtamisen välineenä, koska uuteen palk-
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kausjärjestelmään liittyy esimiehen ja alaisen välinen arviointi- tai kehityskeskustelu, joka lisää 

esimiesten ja alaisten välistä vuorovaikutusta valtion organisaatioissa. Suoriutuakseen alaisten arvi-

oinneista ja kehityskeskusteluista menestyksekkäästi, esimiesten tulee ottaa huomioon alaiset yksi-

lönä, sekä tilanne, jossa johtamistyötä tehdään. 

 

6.2 Keskijohdon rooli uuden palkkausjärjestelmän käytössä 

 

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto on muuttanut merkittävästi valtion virastojen ja laitosten 

keskijohdon esimiesten johtamistyötä. Ensinnäkin uutta palkkausjärjestelmää käyttäessään esimies-

ten pitää arvioida jatkuvasti alaistensa, työntekijöiden, suoriutumista työssä, sekä heidän kykyjä ja 

pätevyyttä. Toiseksi esimiesten pitää asettaa työhön liittyviä tavoitteita yhdessä alaistensa kanssa. 

Kolmanneksi esimiesten pitää antaa sekä suullinen että kirjallinen palaute alaisten työssä suoriutu-

misesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta vuosittain käydyssä kehityskeskustelussa. Kehityskeskus-

telussa esimiehen pitää myös keskustella alaisen kanssa monesta henkilökohtaisesta asiasta, kuten 

terveydentilasta, työssä jaksamisesta sekä työkyvyn ylläpidosta. Lisäksi hänen pitää puuttua alaisen 

mahdollisiin työssä suoriutumisen puutteisiin. Kehityskeskustelussa ja päivittäisessä johtamistyös-

säkin esimiehen pitäisi ottaa huomioon jokainen työntekijä yksilönä, ja mukauttaa oma johtamistyy-

linsä ja vuorovaikutuksensa alaisen ja tilanteen mukaan. Uuteen palkkausjärjestelmään liittyvät pro-

sessit edellyttävät esimieheltä sekä management- että leadership -tyylistä johtamista. Lisäksi esi-

miehen omaan johtamistyöhön vaikuttavat hänen omat työllensä asettamat tavoitteet sekä omalta 

esimieheltä saatu palaute ja tuki. 

 

Lähdesmäki toteaakin (2007, 90) tutkimusartikkelissaan, että julkisissa organisaatioissa esimiehille 

on langennut uuden palkkausjärjestelmän myötä uusia tehtäviä ja uudenlaista vastuuta. Vaativaa 

asiantuntijatyötä tekevät esimiehet ovat joutuneet omaksumaan uudenlaisia rooleja palkka-

arviointeja tekevinä esimiehinä. Hän tutki vuonna 2006 kolmessa julkisessa organisaatiossa niiden 

johdon ja esimiesten kokemuksia uudesta palkkausjärjestelmästä. Tutkimuksen haastateltavat (17 

henkilöä) kokivat uuden palkkausjärjestelmän yleisesti hyvänä välineenä johtamistyössä, joka moti-

voi työskentelemään organisaation tavoitteiden mukaisesti. Tutkimuksen mukaan esimiehet kokivat 

edustavansa uudenlaista toimintakulttuuria, jossa keskustellaan tavoitteista ja tuloksista sekä anne-

taan entistä enemmän palautetta.(Lähdesmäki 2007, 90.) 
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Esimiestyölle uusi palkkausjärjestelmä asettaa Lähdesmäen tutkimuksen (2007, 88) mukaan selkeitä 

lisävaatimuksia. Esimiehiltä odotettiin myönteistä suhtautumista palkkausjärjestelmäuudistukseen ja 

uudistuksen toteuttamista suhteellisen nopeassa aikataulussa, joskus puutteellisinkin tiedoin. Haasta-

teltavien mukaan järjestelmän kritisoiminen tutkituissa organisaatioissa oli työntekijöille sallitum-

paa kuin esimiehille. Esimiehet ymmärsivät uudistukseen liittyvät ”kasvukivut”, työntekijöiden ko-

kemat negatiiviset tunteet, ja jopa ”hyökkäykset” esimiestä kohtaan. Esimiehet kokivat pelkoa arvi-

ointeja kohtaan. Heitä mietitytti erityisesti huonot henkilökemiat esimiehen ja työntekijän välillä. 

Haastateltavat kuitenkin tiedostivat nämä huolenaiheensa ja korostivat, että pyrkivät mahdollisim-

man puolueettomaan arviointiin, ja että pyrkivät arvioimaan vain työntekijän työsuoritusta eivätkä 

persoonaa. (Lähdesmäki 2007, 88.) 

 

Palkkausjärjestelmäuudistuksen myötä julkisten organisaatioiden johtamistyössä korostuu vuoro-

vaikutus esimiehen ja työntekijän välillä. Koska esimiehiltäkin odotetaan tiettyjä edellä mainittuja 

vaatimuksia työssään, työntekijöiltä voitaisiin odottaa niin sanottuja alaistaitoja. Keskinen (2005, 

20–21)  määrittelee alaistaidon olevan organisaatiokansalaisuutta (organizational citizenship), joka 

sisältää velvollisuuden huolehtia työpaikan viihtyvyydestä, resurssien järkevästä käytöstä, yhteis-

työstä työtovereiden ja esimiehen kanssa, mielipiteen ilmaisemista asioiden eteenpäin viemiseksi 

sekä aktiivisesta osallistumisesta työpaikan asioiden edistämiseksi. Alaistaito voidaan määritellä 

myös ”ekstraroolina”, jolloin työntekijä on halukas osallistumaan työssään yli sovittujen roolirajo-

jen tehtäviin, jotka edistävät organisaation tavoitteiden saavuttamista. Lähdesmäen (2007, 89) mu-

kaan alaistaitoja voi osoittaa esimerkiksi julkisissa organisaatioissa palkkausjärjestelmään liittyvissä 

kehityskeskusteluissa valmistautumalla niihin huolellisesti, ottamalla vastaan palautetta ja kehittä-

misehdotuksia avoimesti, sekä antamalla tarvittaessa sekä positiivista että negatiivista palautetta 

esimiehelle ja kanssatyöntekijöille. (Keskinen 2005, 20–21; Lähdesmäki 2007, 89.) 

 

6.3 Motivoiva palkitsemisen johtaminen  

 

Ruohotien ja Hongan (1999, 46–47) mukaan esimiestyöllä voidaan vaikuttaa työmotivaatioon. Kun 

esimies suosii kontrollia ja lisää ulkoisia palkkioita, työntekijän toiminnasta tulee entistä enemmän 

keino ulkoisten palkkioiden saamiseksi ja käyttäytymisen syy muuttuu enemmän ulkoiseksi. Tällöin 

sisäinen motivaatio heikkenee. Kun taas esimies suosii omatoimisuutta ja itsenäisyyttä, onnistumi-

sen kokemukset lisäävät työntekijän pätemisen tunnetta, minkä seurauksena sisäinen motivaatio 

lisääntyy tai säilyy. Itsenäisyyteen rohkaisevat esimiehet luovat selkeät toimintalinjat, esittävät pe-
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rustelut toimenpiteille, tiedostavat ristiriitaiset tunteet ja tyytymättömyyden aiheet työyhteisössä 

sekä ovat joustavia päätösten toteuttamisessa. Tällainen johtaminen lisää työntekijöiden tuntemaa 

varmuutta työpaikan säilymisestä, tyytyväisyyttä palkkaan ja luottamusta organisaatioon. Kontrol-

loivat esimiehet taas vetoavat ylemmän johdon päätöksiin oman toimintansa legitimoimiseksi puo-

lustaen omaa käyttäytymistään. Kontrolliin turvautuminen lisää työntekijöiden huolta työsuhteis-

taan, vähentää heidän tyytyväisyyttään palkkaan sekä luottamustaan organisaatioon. (Ruohotie & 

Honka 1999, 46–47.)  

 

Myös Moisio ja Salimäki (2005, 194–197) toteavat, että aineettomassa palkitsemisessa esimiehen 

rooli ja merkitys on suuri. Esimies pyrkii omalla työllään toteuttamaan organisaation strategiaa, ke-

hittämään työyhteisön osaamista ja edistämään työhyvinvointia. Esimieheltä edellytetään organisaa-

tion yhteisten toimintatapojen hyvää tuntemusta, ihmistuntemusta, vuorovaikutustaitoja ja tilanne-

herkkyyttä. Esimiehen oma osaaminen ja motivaatio vaikuttavat merkittävästi sekä aineellisen että 

aineettoman palkitsemisen onnistumiseen. Aineeton palkitseminen korostuu työntekijöiden motivaa-

tion lähteenä, mutta myös palkitsemiskäytäntöjen oikeudenmukaisuus on motivaation edellytys.  

(Moisio & Salimäki 2005, 194–197.) 

 

Ruohotie ja Honka (1999, 52–55) toteavatkin, että tehokkaassa palkitsemisen johtamisessa on ky-

symys kokonaisprosessista, joka lähtee esimiehestä itsestään. He korostavat palkitsemisprosessissa 

esimiehen tietoja palkitsemisjärjestelmästä, vuorovaikutustaitoja palkitsemisjärjestelmän viestimi-

sessä työntekijöille ja palautteen antamisessa sekä henkilöstön osallistumista palkitsemisjärjestel-

män rakentamisessa ja kehittämisessä. Tietojen ja taitojen osalta esimiehen on tiedettävä, miten jär-

jestelmä on rakennettu, mitkä ovat sen tavoitteet, mistä palkitaan ja kuka sen tekee. Vuorovaikutus-

taitojen osalta hänen on pidettävä mittavälineet, edistyminen, kehitys ja annettu tunnustus selvästi 

esillä erilaisten informointikanavien välityksellä, pyrittävä aitoon ja onnistuneeseen tunnustuksen 

antamiseen sekä vältettävä kilpailun synnyttämistä yksilöiden, tiimien ja osastoiden välille. Henki-

löstön osallistumisen osalta esimiehen on annettava työntekijöille mahdollisuus sanoa mielipiteensä, 

antaa palautetta ja esittää parannusehdotuksia koskien palkitsemisjärjestelmää, siihen liittyviä pro-

sesseja sekä esimiestyötä.  (Ruohotie & Honka 1999, 52–55.) 
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6.4 Laajennettu odotusarvoteorian malli  

 
Niin julkisten kuin yksityistenkin organisaatioiden keskijohdon esimiesten johtamistyöhön vaikuttaa 

myös heidän oma työmotivaationsa. Kominis ja Emmanuel (2007, 49–75) esittävät tutkimusartikke-

lissaan laajennetun mallin perinteisestä odotusarvoteoriasta, joka perustuu odotuksiin ja valennssiin 

(expectancy-valence model). He tutkivat tutkimuksessaan vuonna 1999 Isossa-Britanniassa erään 

finanssialan organisaation keskijohtoa. Tutkimuksen otos koostui 290 keskijohtoon kuuluvasta joh-

tajasta, jotka oli valittu tiettyjen kriteerien perusteella. Ensinnäkin heidän tuli kuulua organisaation 

hierarkiassa keskijohtoon. Kutsun heitä tässä luvussa esimiehiksi. Toiseksi heillä piti olla samankal-

tainen tulosmittaus-, arviointi- ja palkitsemisjärjestelmä (performance measurement, evaluation and 

reward systems = PMERS). Kutsun tässä luvussa näitä organisaation järjestelmiä yksinkertaisesti 

palkitsemisjärjestelmäksi (PMERS). Kominis ja Emmanuel jakavat palkitsemisen tutkimuksessaan 

ulkoisiin ja sisäisiin palkkioihin. (Kominis & Emmanuel 2007, 49–75, 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10445005  8.10.2007.) 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa tarkempi malli kuvaamaan keskijohdossa työskentelevien 

henkilöiden työmotivaation syntyprosessia. Tutkimuksen toisena tarkoituksena oli täyttää tyhjiötä, 

joka vallitsee keskijohtoa koskevassa tutkimuksessa. Tutkijat esittävät, että esimiesten motivaatiota 

tutkittaessa on otettava huomioon organisaation palkitsemisjärjestelmä (PMERS). Organisaation 

palkitsemisjärjestelmä (PMERS) on tärkeässä roolissa, kun pyritään ymmärtämään esimiesten työ-

motivaatiota. Tätä väittämää tutkijat perustelevat sillä, että organisaation palkitsemisjärjestelmä 

(PMERS) on keskijohdon työkontekstissa sellainen virallinen järjestelmä, joka palkitsee ponniste-

lusta ja tuloksesta, ja siten myös vaikuttaa esimiesten odotuksiin siitä, minkälaiset ponnistelut ja 

tulokset johtavat palkkioihin. (Kominis & Emmanuel 2007, 49–75, 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10445005  8.10.2007) 

 

Perinteisen odotusarvoteorian mukaan ponnistelu johtaa palkkioon. Kominisin ja Emmanuelin 

(2007, 49–75) laajennettu odotusarvoteorian malli jakaa traditionaalisen odotusarvoteorian kolmeen 

erilliseen muuttujaan. Ensimmäiseksi muuttujaksi tutkijat erottavat ponnistelun suhteen tulostavoit-

teisiin. Toiseksi muuttujaksi he erottavat arvioinnin johtamisen tehokkuudesta suhteessa tulosmitta-

uksiin. Kolmanneksi muuttujaksi he erottavat organisaation jakamat palkkiot esimiehestä tehtävän 

arvioinnin perusteella, jossa arvioidaan esimiehen tekemää tulosta verrattuna asetettuihin tavoittei-

siin. Nämä kolme erillistä odotusarvon komponenttia yhdistettynä esimiehen havaintoon organisaa-
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tion jakamien palkkioiden (ulkoisten ja sisäisten) arvosta synnyttävät esimiehessä ulkoisen motivaa-

tion tehdä työtä. (Kominis & Emmanuel 2007, 49–75, 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10445005  8.10.2007.) 

 

Kominisin ja Emmanuelin (2007, 49–75) tutkimustulokset osoittavat, että esimiesten työmotivaation 

syntyyn vaikuttaa oleellisesti organisaation palkitsemisjärjestelmä (PMRS). Jotta palkitsemisjärjes-

telmän vaikutukset työmotivaatioon olisivat positiivisia, palkitseminen pitäisi ensinnäkin liittää esi-

miehen työtuloksiin (performance). Toiseksi palkitsemisjärjestelmän (PMRS) tulisi olla läpinäkyvä 

(transparent), eli järjestelmän pitäisi selkeästi informoida työntekijää, millaiset työponnistelut johta-

vat tuloksiin, eli mm. rahassa mitattaviin, palkkioihin. Kominis ja Emmanuel (2007, 49–75) esittä-

vätkin päinvastaisesti, että näiden tekijöiden, liittämisen työtuloksiin ja transparenssin, puuttuminen 

palkitsemisjärjestelmästä (PMRS) johtaa ulkoisten palkkioiden haluttavuuden vähenemiseen ja siten 

myös työmotivaation laskuun. (Kominis & Emmanuel 2007, 49–75, 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10445005  8.10.2007) 

 

Kominis ja Emmanuel (2007, 49–75) toteavat sisäisten palkkioiden vaikutuksen työmotivaatioon 

olevan suoraviivaisempi kuin ulkoisten palkkioiden. Nämä esimiesten työympäristöön, työn raken-

teeseen ja työn muotoiluun liittyvät motivaatiotekijät osoittautuivat tutkimuksessa yhtä tärkeiksi 

työmotivaatioon vaikuttaviksi tekijöiksi kuin ulkoiset palkkiot. Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, 

että nämä sisäiseen palkitsemiseen liittyvät motivaatiotekijät pitää nähdä erillisinä ulkoiseen palkit-

semiseen ja organisaation palkitsemisjärjestelmään (PMRS) nähden. (Kominis & Emmanuel 2007, 

49–75, http://www.sciencedirect.com/science/journal/10445005  8.10.2007.) 

 

Kominisin ja Emmanuelin (2007, 49–75) tutkimustuloksia voidaan hyödyntää organisaatioissa pal-

kitsemis- ja palkkausjärjestelmien käyttöönotossa ja kehittämistyössä. Ensinnäkin organisaatioiden 

tulisi rakentaa sellainen oman organisaationsa kontekstiin sopiva palkitsemisjärjestelmä, jossa en-

sinnäkin ulkoiset, rahalliset, palkkiot olisi sidottu työn tuloksiin. Toiseksi palkitsemisjärjestelmän 

tulisi olla läpinäkyvä, eli organisaation johdon pitäisi tiedottaa ja kouluttaa henkilöstöä tehokkaasti 

palkitsemisjärjestelmän rakenteisiin, palkitsemisprosessiin ja palkitsemisen johtamiseen liittyvissä 

asioissa. Kolmanneksi palkitsemisjärjestelmän tulisi sisältää myös tehokkaasti motivoivia sisäisiä 

palkkioita. (Kominis & Emmanuel 2007, 49–75, 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10445005  8.10.2007.) 
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7 ORGANISAATIO 

 

Juutin (2006, 204) mukaan organisaatioita on tutkittu pääasiassa realistisen maailmankuvan sisältä 

käsin. Organisaatio voidaan määritellä realistisen maailmankuvan mukaan ihmisten muodostamaksi 

yhteistoimintajärjestelmäksi tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Realistisesta maailmankuvasta 

käsin tehty tutkimus on tuottanut monia erilaisia teoreettisia ja empiirisiä lähestymistapoja organi-

saatioon. Näitä lähestymistapoja ovat esimerkiksi organisaatiorakenteeseen ja organisaatioilmapii-

riin liittyvät tarkastelutavat. Toisaalta organisaatioita on tutkittu myös tulkinnallisesta kehyksestä, 

jossa organisaatiota tarkastellaan esimerkiksi organisaatiokulttuurin näkökulmasta. (Juuti 2006, 

204.) 

 

Tässä kappaleessa kuvaillaan ensin organisaatioilmapiirin käsitettä, koska tämän tutkimuksen työ-

hypoteesin mukaan Suomen valtionhallinnossa tapahtunut muutos palkkausjärjestelmissä on vaikut-

tanut palkkausjärjestelmän rakenteen ja palkitsemisprosessin lisäksi kohdeorganisaation organisaa-

tioilmapiiriin. Tässä yhteydessä kuvaillaan lyhyesti myös tutkielmassa mainittua organisaatiokult-

tuuria. Toiseksi kuvaillaan tämän tutkielman empiirisen osuuden kohdeorganisaation, Pirkanmaan 

ympäristökeskuksen rakennetta ja toimintaa. Kolmanneksi selvitetään kohdeorganisaation uuden 

palkkausjärjestelmän rakenne pääpiirteittäin. 

 

7.1 Organisaatioilmapiiri ja organisaatiokulttuuri 

 
Organisaatioilmapiiri on monitahoinen käsite. Juutin (2006, 232) määritelmän mukaan organisaa-

tioilmapiiri koostuu organisaation jäsenten mielikuvista siitä, millaista on olla organisaatiossa. Or-

ganisaatioilmapiiri muodostuu myös sen jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta muodostaen kollek-

tiivisen mielikuvan, joka näkyy yksilöiden ajatuksissa ja toiminnoissa. Organisaatioilmapiiriä voi-

daan Juutin (2006, 233–236) mukaan tarkastella monesta eri näkökulmasta, ja painottaen organisaa-

tion ja yksilön ominaispiirteitä eri tavoin. Ensinnäkin psykologinen organisaatioilmapiirikäsite pai-

nottaa yksilön havaintoja ja mielikuvia organisaatiosta. Näin syntyy mielikuva siitä, mitä hän pitää 

tärkeänä organisaatiossa ja millaiseksi hän kokee organisaation. Toiseksi ilmapiiriä voidaan pitää 

kollektiivisena, organisaatioon liittyvänä mielikuvana, joka muotoutuu yksilöiden kokemuksista 

samanlaisessa ympäristössä. Kolmanneksi organisaatioilmapiiri voidaan määrittää sekä organisaati-

osta saatujen mielikuvien että yksilön käsitysten vuorovaikutuksen tuloksena. Näin nähdään, että 
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organisaatiolla on tietyt ominaispiirteensä, jotka vaikuttavat siellä työskentelyyn. (Juuti 2006, 233–

236.) 

 

Juutin (2006, 240–242) mukaan yrityskulttuurin käsite omaksuttiin 1950-luvulla anropologeilta, 

jotka olivat tutkineet kulttuuria jo kauan, mutta yrityskulttuuria alettiin tutkia varsinaisesti vasta 

1980-luvulla. Juutin mukaan kulttuuria voidaan pitää tapojen, tottumusten ja uskomusten, sekä 

myös tietojen, koosteena. Kulttuuria voidaan pitää myös yhteisesti opittuna ajattelutapana, sekä yh-

teisesti omaksuttujen arvojen ja ihanteiden järjestelmänä. Koska useat organisaatioiden kulttuuria 

tutkivat kansainväliset tutkijat, esimerkiksi Schein (1987), käyttävät yrityskulttuurin asemasta ter-

miä organisaatiokulttuuri, tässä tutkielmassa käytetään termiä organisaatiokulttuuri. 

 

Schein (1987, 26) määrittelee organisaatiokulttuurin olevan perusolettamusten malli, jonka jokin 

ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt. Tämän mallin ryhmä on kehittänyt sopeutuessaan ulkoi-

seen ympäristöön tai ratkoessaan sisäisiä ongelmia. Tämä malli on toiminut riittävän hyvin, jotta 

sitä voidaan pitää perusteltuna ja opettaa ryhmän jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, aja-

tella ja tuntea. (Schein 1987, 26.) 

 

Juuti (2006, 236–237) luettelee organisaatioilmapiirin ja -kulttuurin välisiä yhteneväisyyksiä ja ero-

ja. Yhteneväisyytenä on ensinnäkin se, että ilmapiirin ja kulttuurin syntyminen edellyttää tietynlais-

ta yhteisnäkemystä. Toiseksi kumpikin käsite perustuu yksilöiden uskomuksille, tulkinnoille tai 

kongnitioille. Kolmanneksi kumpikin syntyy historiallisten prosessien kautta, on pysyvä ja muutok-

sia vastustava. Neljänneksi kumpikin esiintyy usein erilaisena organisaation eri yksiköissä, osoitta-

en, että yksiköiden ajattelutavoissa ja uskomuksissa on eroja. Toisaalta taas ilmapiirin ja kulttuurin 

välisinä eroina hän mainitsee ensinnäkin sen, että ilmapiiri on kuvaileva käsite kun taas kulttuuri on 

normatiivinen käsite. Toiseksi ilmapiiri on jokaisessa organisaatiossa, ja jokainen kyseisessä organi-

saatiossa sen kokee, kun taas vahvaa kulttuuria ei ole jokaisessa organisaatiossa, eikä jokainen ih-

minen koe tietyn organisaation erityispiirteitä muista poikkeaviksi. Kolmanneksi ilmapiiri muodos-

tuu yksilön havainnoista, kun taas kulttuuri on yhteisöön ja ryhmään liittyvä ilmiö. (Juuti 2006, 

236–237.) 
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7.2 Tutkimuksen kohdeorganisaatio 

 
Tämän pro gradu -tutkielman empiirisen osuuden tutkimusorganisaatio on Pirkanmaan ympäristö-

keskus. Pirkanmaan ympäristökeskus (http://www.ymparisto.fi) on ympäristöministeriön alaisuu-

dessa toimiva valtion aluehallintoviranomainen Pirkanmaalla, ja sen tehtävänä on turvata hyvä ym-

päristön tila ja kestävä luonnonvarojen käyttö maakunnassa. Ympäristöministeriön alaisuudessa 

toimivat 13 alueellisen ympäristökeskuksen lisäksi, joihin Pirkanmaan ympäristökeskuskin lukeu-

tuu, Suomen ympäristökeskus, 3 ympäristölupavirastoa sekä Valtion asuntorahasto. Alueelliset ym-

päristökeskukset tekevät yhteistyötä kuntien ympäristöhallinnon kanssa. 

(http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=74&lan=FI   

1.10.2007.) 

 

Pirkanmaan ympäristökeskuksen toimialueena on Pirkanmaan maakunta, johon kuuluu 28 kuntaa ja 

468 000 asukasta. Pirkanmaan ympäristökeskuksen (http://www.ymparisto.fi) toimintastrategia on 

ryhmitelty viiteen osa-alueeseen. Ensimmäinen on ympäristön kuormittavuus ja luonnonvarat, toi-

nen on vesivarojen hoito ja hyödynnettävyys, kolmas on seudullinen yhdyskuntarakenne, neljäs on 

luonnon monimuotoisuus ja viides on varautuminen muuttuvaan toimintaympäristöön. Sen tär-

keimmät päämäärät vuosille 2007–2011 liittyvät ympäristön kuormituksen vähentämiseen ja luon-

nonvarojen käytön ohjaukseen, vesivarojen hoitoon ja hyödynnettävyyteen, seudullisen yhdyskunta-

rakenteen ohjaukseen, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja toimintaympäristön muutokseen 

varautumiseen. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=74&lan=FI  1. 10.2007.) 

 

Pirkanmaan ympäristökeskuksen organisaatiorakenne muuttui 1.5.2007 alkaen. Se koostuu 

(http://www.ymparisto.fi) kuudesta osastosta; Alueidenkäytön osastosta, Luonnonsuojeluosastosta, 

Ympäristönsuojeluosastosta, Vesienhoito-osastosta, Yhdyskuntatekniikan osastosta ja Ympäristölu-

paosastosta. Lisäksi organisaatioon kuuluu kolme palveluyksikköä; Sisäiset palvelut, Tekniset pal-

velut sekä Laboratorio ja näytteenotto. Pirkanmaan ympäristökeskusta johtaa johtaja, jonka tukena 

toimii johtoryhmä sekä kehittämisyksikkö. Johtoryhmään kuuluvat johtaja, johtajan sijaiset, suunnit-

telupäällikkö, hallintopäällikkö, kaksi osastopäällikköä sekä yksi henkilöstön edustaja. Pirkanmaan 

ympäristökeskuksen vuoden 2006 toimintakertomuksen mukaan Pirkanmaan ympäristökeskuksen 

vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2006 lopussa 91 henkilöä ja koko henkilöstön määrä 138 

henkilöä. (http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=3015&lan=FI  1.10.2007.) 
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Pirkanmaan ympäristökeskus on tyypiltään asiantuntijaorganisaatio, jossa työntekijöiltä vaaditaan 

korkeaa koulutustasoa ja/tai korkeaa osaamisen tasoa. Pirkanmaan ympäristökeskus 

(http://www.ymparisto.fi) tuottaa viranomaispalvelujen lisäksi asiantuntija- ja tietopalveluja kunti-

en, yritysten, muiden yhteisöjen ja hallinnonalojen käyttöön. Viranomaispalveluihin kuuluvat esi-

merkiksi erilaisten lupien myöntäminen. Lisäksi Pirkanmaan ympäristökeskus antaa neuvontapalve-

luita, kouluttaa muita viranomaisia ja yksityisiä kansalaisia omaan erityisosaamiseen kuuluvissa 

asioissa, julkaisee ja myy ympäristöalan julkaisuja, rahoittaa erilaisia hankkeita myöntämällä raha-

avustuksia kansallisista varoista ja EU-varoista sekä tuottaa rakentamispalveluita. 

(http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1413&lan=FI  1.10.2007.) 

 

7.3 Kohdeorganisaation uusi palkkausjärjestelmä 

 
Pirkanmaan ympäristökeskuksen uuden palkkausjärjestelmän rakenteen ja käytön määritteli tut-

kielman empiirisen osuuden haastattelujen tekohetkellä, toukokuussa 2007, alueellisten ympäristö-

keskusten 10.12.2004 uudistettu tarkentava virkaehtosopimus, VES:354051, ja työehtosopimus, 

TES: 354001 (http://www.valtiokonttori.fi/). Sopimusosapuolina näissä sopimuksissa olivat ympä-

ristöministeriö, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja 

Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry. Virka- ja työehtosopimus oli voimassa 

16.2.2005–30.9.2007. Sopimusta sovellettiin alueellisten ympäristökeskusten vakinaiseen virka- ja 

työsopimussuhteiseen henkilöstöön sekä sellaiseen määräaikaiseen henkilöstöön, joiden palvelus-

suhde yhdessä osassa tai toisiinsa keskeytyksettä liittyvissä osissa kestivät yli 6 kuukautta. Uusi 

palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön kohdeorganisaatiossa 1.12.2003. 

(http://www.valtiokonttori.fi/pate/soptul1b.asp?koodi=4018  12.10.2007.) 

 

Alueellisten ympäristökeskusten 10.12.2004 uudistetun tarkentavan virkaehtosopimuksen, 

VES:354051:n, ja työehtosopimuksen, TES: 354001:n (http://www.valtiokonttori.fi/) mukaan vir-

kamiehen ja työntekijän palkka Pirkanmaan ympäristökeskuksessa määräytyi sopimusten voimassa-

oloaikana 16.2.2005–30.9.2007 tutkielman teoriassa esitellyllä tavalla. Ensinnäkin määriteltiin työn 

vaativuuteen perustuva tehtäväkohtainen palkanosa. Tehtävien vaativuus arvioitiin alueellisissa ym-

päristökeskuksissa sovellettavalla tehtävien vaativuusarviointijärjestelmällä ja vaativuuden arvioi 

alueellisen ympäristökeskuksen arviointiryhmä. Arviointiryhmä on alueellisen ympäristökeskuksen 

johtajan asettama ja se koostuu sekä työnantajan että henkilöstön edustajista. Henkilöstön edustajat 

edustavat työehtosopimuksen allekirjoittaneita järjestöjä siten, että kullakin allekirjoittajajärjestöllä 
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on enintään kaksi edustajaa arviointiryhmässä. Lisäksi ehtona on, että arviointiryhmässä tulee olla 

ympäristökeskuksen eri tehtäväalueiden mahdollisimman kattava tuntemus. Arviointiryhmä tekee 

työnantajalle ehdotuksen tehtävän vaativuustasosta. Aloitteen tehtävän uudelleenarvioinnista voi 

tehdä asianomainen henkilö, hänen esimiehensä, yksikön päällikkö tai luottamusmies. 

(http://www.valtiokonttori.fi/pate/soptul1b.asp?koodi=4018  12.10.2007.) 

 

Alueellisten ympäristökeskusten 10.12.2004 uudistetun tarkentavan virkaehtosopimuksen, 

VES:354051:n, ja työehtosopimuksen, TES: 354001:n mukaan toiseksi määriteltiin työssä suoriu-

tumisen arviointiin perustuva henkilökohtainen palkanosa. Henkilökohtainen palkanosa oli enintään 

40 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Työssä suoriutumista (VES:354051:ssa ja TES: 

354001:ssa käytetään termiä henkilökohtainen suoritustaso) tarkasteltiin henkilön ja hänen esimie-

hensä välisessä vuotuisessa kehityskeskustelussa, joissa esimies arvioi alaisen työssä suoriutumisen. 

Pirkanmaan ympäristökeskuksessa työntekijät kävivät kehityskeskustelun oman osastonsa osasto-

päällikön kanssa. Arviointiperusteina olivat ensinnäkin ammattitaito ja osaaminen, toiseksi tuloksel-

lisuus ja laatu, kolmantena vastuunotto ja itsenäisyys sekä neljäntenä vuorovaikutus ja yhteistyö. 

Esimiestehtävissä työskentelevien henkilöiden työssä arvioitiin esimiestyö ammattitaidon ja osaami-

sen osaperusteena. Pirkanmaan ympäristökeskuksen osastopäälliköt kävivät omaa työtään koskevan 

kehityskeskustelun Pirkanmaan ympäristökeskuksen johtajan kanssa. Pirkanmaan ympäristökeskuk-

sessa alaiset tekivät esimiehensä työstä esimiestyön arvioinnin. Kohdeorganisaatiossa oli käytäntö, 

jossa esimiespalaute annettiin kirjallisena nimellä varustettuna oman esimiehen esimiehelle, joka 

jakoi palautteen lähiesimiehille eli kohdeorganisaation osastopäälliköille nimettömänä. 

(http://www.valtiokonttori.fi/pate/soptul1b.asp?koodi=4018  12.10.2007.) 

 

Alueellisten ympäristökeskusten 10.12.2004 uudistetun tarkentavan virkaehtosopimuksen, 

VES:354051:n, ja työehtosopimuksen, TES: 354001:n (http://www.valtiokonttori.fi/) mukaan Pir-

kanmaan ympäristökeskuksen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa vakinaisessa pal-

velussuhteessa olevalla henkilöllä oli oikeus takuupalkkaan. Takuupalkka vastasi kokonaiskuukau-

sipalkkaa, joka henkilölle olisi ollut maksettava vanhan palkkausjärjestelmän mukaisesti uuden 

palkkausjärjestelmän käyttöönottoajankohtana. Takuupalkkaoikeus henkilöllä säilyi, ellei hänen 

tekemästä virka- tai työsopimuksesta muuta johtunut, koko sen ajan, jonka hän oli keskeytyksettä 

alueellisen ympäristökeskuksen palveluksessa vakinaisessa palvelussuhteessa. Myös määräaikaises-

sa palvelussuhteessa olevalla oli oikeus takuupalkkaan palvelussuhteen määräajan. Myös takuu-

palkkaa saavien henkilöiden työn vaativuustaso ja työssä suoriutuminen (henkilökohtainen suoritus-

taso) arvioitiin. (http://www.valtiokonttori.fi/pate/soptul1b.asp?koodi=4018  12.10.2007.) 
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8 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

8.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2006, 152) määrittelevät kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteeksi to-

dellisen elämän kuvaamisen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan tutkimuskohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, koska todellisuus on moninaista, ja eri tapahtumat kietoutuvat 

toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Tutkijakaan ei pysty kvalitatiivista tutkimusta tehdessään olemaan 

täysin puolueeton, objektiivinen, koska tutkijan omat arvot vaikuttavat siihen, mitä ja mistä näkö-

kulmasta ilmiötä tutkitaan, sekä miten tutkittava ilmiö ymmärretään. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

on pyrkimyksenä pikemmin löytää ja paljastaa tosiasioita kuin todentaa olemassa olevia totuuteen 

perustuvia väittämiä. Hirsjärvi ja Hurme lisäävät Glesneniin ja Peshkininiin viitaten (2001, 22), että 

kvalitatiivinen tutkimus pyrkii kontekstuaalisuuteen, eli tilanne- ja historiasidonnaisuuteen, tulkin-

taan ja toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 152; Hirsjär-

vi & Hurme 2001, 22.) 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 16–19) korostavat ihmistieteiden lähtökohtia kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa. Ihmistieteiden lähtökohtana tulee olla orgaaninen malli, jonka mukaan ihminen muuttuu ajas-

sa kokemustensa myötä ja on muuttuneena vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Elävä orga-

nismi, ihminen, muuttuu myös laadullisesti, kun hän on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja 

kun hän itseorganisoi aikaisempia kokemuksiaan. Ihmisen toiminta ja käyttäytyminen on monimuo-

toista ja heijastaa sitä avointa systeemiä, jonka osana ihminen on. Kvalitatiivisen tutkimuksen onto-

logisen oletuksen (oletus todellisuuden luonteesta) mukaan ei ole olemassa yhtä absoluuttista todel-

lisuutta, vaan todellisuudessa on kyse aina ihmisen subjektiivisesta tulkinnasta. Siksi emme voi ta-

voittaa ainoaa ehdotonta totuutta ympäröivästä maailmasta, emmekä siis tutkimuskohteestamme. 

Kvalitatiivista tutkimusta tekevän on hyväksyttävä se, että käsityksemme syntyvät sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, ja samasta ilmiöstä voi olla useita eri tulkintoja, riippuen tulkitsijasta, ajankoh-

dasta tai kulttuurista. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 16–17, 22.) 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 18–19, 23) mukaan tutkija on osa tutkimusprosessia. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen epistemologisen oletuksen (oletus tiedon luonteesta sekä tutkijan ja tutkittavan suhtees-

ta) mukaan tutkimuksen kohde ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa, toisin sanoen tutkijakin on mu-

kana luomassa tutkimaansa kohdetta. Tutkija vaikuttaa tutkimuksen käsitteiden valintaan ja tulkin-
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taan, aineiston keruuseen sekä raportointiin. Esimerkiksi haastattelut voidaan nähdä olevan haasta-

teltavan ja haastattelijan yhteistyön tulosta, koska haastattelija voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ja 

käyttäytymisellään haastateltavaan haastattelutilanteessa. Hirsjärvi ja Hurme (2001, 23) toteavatkin 

Gummesoniin viitaten, että kvalitatiivista tutkimusta tekevä tutkija hyväksyy hermeneuttisen (tulkit-

sevan) paradigman mukaisesti sen, että hänen persoonallisuutensa ja tunteensa vaikuttavat tutki-

mukseen. Vaikka tutkijan osallisuus kvalitatiiviseen tutkimukseen myönnetään, tutkimuksen pitäisi 

kuitenkin aina heijastaa tutkittavien maailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 18–19, 23.) 

 

Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että yhteiskunta- ja käyttäytymistieteissä tutkimus on pikem-

minkin kontekstuaalista kuin universaalista. Tutkimusta ja sen tulkintoja tehtäessä on otettava huo-

mioon kontekstuaaliset tekijät, kuten kulttuuri ja historia.  Käytännössä tutkijan on mentävä teke-

mään tutkimusta sinne, missä ihmiset elävät arkielämäänsä. Jotta tutkija voisi ymmärtää tutkittavien 

yksilöllisiä merkityksiä, hänen on otettava huomioon myös tutkittavien yksilölliset kontekstit. (Hirs-

järvi & Hurme 2001, 16–19.) 

 

Tämän pro gradu -tutkielman empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on kuvata valtion organisaati-

oissa tapahtunutta palkkausjärjestelmäuudistusta ilmiönä, jolla on ollut, ja on, vaikutuksia valtion 

virastojen ja laitosten yksittäisten työntekijöiden työn sisältöön, työmotivaatioon sekä kohdeorgani-

saation ilmapiirin. Tarkoituksena on kuvata sitä todellisuutta, joka on vallinnut ja vallitsee yhdessä 

valtion aluetason organisaatiossa, Pirkanmaan ympäristökeskuksessa, liittyen uuden palkkausjärjes-

telmän käyttöönottoon ja järjestelmän käyttöön.  

 

Tämän tutkielman empiirisen osuuden tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kohdeorganisaa-

tion työntekijöitä. Tutkimusaineisto analysoidaan kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Var-

tolan (2004, 213, 236–237) mukaan organisaatioita tutkittiin 1950-luvulta alkaen enimmäkseen po-

sitivistisesta tieteenintressistä käsin, jolloin pyrittiin saamaan ehdottoman varmaa tieteellistä tietoa. 

Organisaatioissa tapahtuvia ilmiöitä havainnoitiin ja mitattiin niitä kvantitatiivisesti. Kuitenkin or-

ganisaatiotutkijat pettyivät tällaiseen rationaalisolettamukseen perustuvaan tieteeseen, koska organi-

saatioita tutkiva tiede ei tuntunut kehittyvän. Tutkijat uskoivat, että organisaatioissa oli ”syväraken-

teita”, jotka vaikuttivat niiden toimintaan. Organisaatioiden tutkimusparadigma sai rinnalleen irra-

tionaalisen organisaation teorian. Organisaatioita tutkiva tiede nosti 1980-luvulla tutkimuksen kes-

kiöön kulttuurin, joka tutki näitä organisaatioiden ”syvärakenteita”. Organisaatioita alettiin tutkia 

yhä enemmän kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin, koska niiden uskottiin tuovan esiin paremmin 

organisaatiokulttuuria ilmentäviä ominaisuuksia, kuten organisaatiossa työskentelevien ihmisten 
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tunteita ja arvoja. Tällä tutkimuksella pyritään tällaisten kohdeorganisaation ”syvärakenteiden” 

esiintuloon. (Vartola 2004, 213, 236–237) 

 

Pyrittäessä ymmärtämään valtion palkkausjärjestelmäuudistusta ja sen mukanaan tuomia vaikutuk-

sia yksittäisten työntekijöiden työn sisältöön, työmotivaatioon ja koko organisaation ilmapiiriin, on 

pyrittävä kuvaamaan niitä mikrotason ilmiöitä ja prosesseja, joita yksittäisissä organisaatioissa ta-

pahtuu koko palkitsemisjärjestelmään liittyen. Koska kvalitatiivinen tutkimusote ja hermeneuttinen 

tutkimusparadigma korostavat kontekstuaalisuutta ja tutkijan ”jalkautumista” tutkimusorganisaati-

oon, tämän tutkielman empiirinen tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kohdeorganisaation, 

Pirkanmaan ympäristökeskuksen, työntekijöitä. Tutkimusaineiston analyysissä on huomioitu kon-

tekstuaalisuus. Analyysissä on huomioitu kohdeorganisaation yksilöllinen luonne ja valtionhallin-

nossa perinteisesti vallitseva melko muuttumaton ja ”jäykkä”, byrokratiaksikin nimitetty, organisaa-

tiokulttuuri. 

 

8.2 Tutkimusaineiston keruumenetelmä 

 

Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 2007 haastattelemalla Pirkanmaan ympäristökeskuksen 

kymmentä (10) työntekijää, viittä (5) keskijohdon esimiestä, osastopäällikköä, sekä viittä (5) ei-

esimiesasemassa olevaa työntekijää. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastatte-

lua eli teemahaastattelua.  

 

Hirsjärven ym. mukaan haastattelu antaa haastateltavalle mahdollisuuden tuoda esiin itseään koske-

via asioita mahdollisimman vapaasti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 194). Haastattelu sopi 

parhaiten tämän tutkielman aineistonkeruumenetelmäksi, sillä tutkimusongelman aiheet, palkitsemi-

sen oikeudenmukaisuus, työmotivaatio sekä organisaatioilmapiiri ovat kaikki monitahoisia ilmiöitä, 

ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet monensuuntaisia. Haastattelulla oli mahdollisuus saada 

enemmän ”syvyyttä” tutkimusaiheeseen kuin jollakin muulla aineistonkeruumenetelmällä. Haastat-

teluissa tulikin ilmi sellaisia uuteen palkkausjärjestelmään ja sen käyttöön liittyviä tekijöitä, esimer-

kiksi työntekijöiden oikeudenmukaisuuden subjektiiviset kokemukset ja työmotivaation syntyyn 

liittyvät tekijät, joita ei olisi mahdollisesti tullut ilmi esimerkiksi survey-lomaketutkimuksessa.  

 

Koska ihminen on haastattelututkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli, tutkimuksen 

subjekti, monitahoisiin tutkimuskysymyksiin saatiin luotettavaa tutkimusaineistoa juuri haastattelun 
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avulla. Ja koska Suomen valtionhallinto on perinteisesti ollut keskusvirastoista johdettua ja ohjattua, 

oli tärkeätä kohdistaa tutkimus aluetason organisaatioon, jonka työntekijöitä valtion keskushallin-

nosta johdettu ja ohjattu palkkausjärjestelmäuudistus koski ja koskee. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

yksi tavoite onkin saada yksilön ääni kuuluviin.  

 

Hirsjärvi ym. (2006, 195–196) toteavat kuitenkin Foddyyn viitaten, että haastattelun luotettavuutta 

saattaa heikentää se, että haastattelussa haastateltavilla on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vas-

tauksia. Tutkittavat saattavat puhua haastattelutilanteessa toisin kuin jossakin toisessa tilanteessa. 

Tutkimusaihe huomioon ottaen haastateltavat saattoivat jättää kertomatta haastattelutilanteessa asi-

oita, jotka he kokivat aroiksi käsitellä työpaikalla. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi haastateltavan 

uutta palkkausjärjestelmää kohtaan tuntemat voimakkaat negatiiviset tunteet. Haastattelutilanteessa 

joidenkin haastateltavien oli vaikea kertoa omista kokemuksistaan, esimerkiksi palkkausjärjestel-

män oikeudenmukaisuuden kokemisesta ja työmotivaatiosta. Vaikeus tuli esiin puheessa passiivi-

sijamuotona, jolloin haastateltava puhui aiheesta ”vain yleisesti”, eikä puhunut omista subjektiivisis-

ta kokemuksistaan eikä tunteistaan. Haastattelututkimuksen tuloksia ei pitäisikään koskaan liioitella, 

koska haastatteluaineisto on aina tilanne- ja kontekstisidonnaista.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2006, 194–196.) 

 

8.3 Tutkimusaineiston analyysi 

 

Hirsjärven ym. (2006, 212) mukaan tutkimusaineiston analysointi, tulkinta ja johtopäätösten teko 

ovat tutkimuksen tärkeimpiä vaiheita, koska juuri niihin on tutkimuksella tähdätty. Pääperiaatteena 

tutkimusaineiston analyysille on, että valitaan sellainen analysointitapa, joka sopii parhaiten tutki-

muksen tehtävään ja tutkimusongelmaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 212). Tämän pro 

gradu-tutkielman tutkimusaineiston analysointitavaksi sopii parhaiten teorialähtöinen klassinen si-

sällönanalyysi, koska tutkimusaineisto on kerätty kvalitatiivisilla aineistonkeruumenetelmillä, ja 

koska empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää valtionhallinnon uuden palkkausjärjestel-

män vaikutuksia työntekijöiden työmotivaatioon sekä organisaatioilmapiiriin suhteessa tieteellisiin 

teorioihin ja malleihin. 

 

Tesch (1990, 25–26) toteaa Weberiin viitaten, että klassista sisällönanalyysiä käytetään tutkimus-

menetelmänä politiikkaa ja journalismia tutkivilla tieteenaloilla, sekä sosiaalipsykologiassa ja sosio-

logiassa. Sisällönanalyysi oli alun perin kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin perustuvaa, mutta on 
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laajentunut myös kvalitatiivisiin tutkimuksiin. Sisällönanalyysiä voidaan käyttää analysointimene-

telmänä myös tutkimuksissa, joissa aineistoa on kerätty sekä kvantitatiivisilla että kvalitatiivisilla 

tutkimusmenetelmillä. Periaatteena klassisessa sisällönanalyysissä on sanojen ja ilmausten laskemi-

nen tutkimusaineistosta, niiden luokittelu merkitysten mukaan, sekä sanojen ja ilmausten erottami-

nen kontekstista. (Tesch 1990, 25–26.) 

. 

Milesin ja Hubermanin (1994, 6–7) mukaan aineiston luokittelu perustuu teoriaan, teoreettiseen 

viitekehykseen tai käsitejärjestelmään. Tutkijalla on tutkimukseensa holistinen rooli, mikä tarkoit-

taa, että tutkija yhdistelee tietoja keräämästään aineistosta. Tutkija on tärkein ”mittari” tutkimukses-

saan, eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto ei ole määrällisessä numeerisessa muodos-

sa, vaan laadullisessa sanallisessa muodossa. Analysointi tapahtuu usein siis tutkijan tulkinnasta. 

Tulkintaa rajoittavat kuitenkin tutkimuksen teoria tai aiheen sisäinen rakenne. Suurin osa analyysis-

tä tehdään sanallisesti. Tutkimusaineisto järjestellään sanallisesti siten, että sitä analysoidaan, ver-

taillaan ja muodostetaan malleja. (Miles & Huberman 1994, 6–7.) 

 

Miles ja Huberman (1994, 245–246) esittävät erilaisia tutkimusaineiston analyysissä käytettäviä 

tekniikoita, joilla aineistosta voidaan ”nostaa” asioita ja luoda niille merkityksiä. Ensinnäkin aineis-

tosta voidaan etsiä asioita toistuvuuden ja teemojen perusteella. Toiseksi voidaan tarkastella, mitkä 

asiat ja ilmiöt esiintyvät yhdessä. Kolmanneksi aineistosta voidaan luoda ”kielikuvia” eli metaforia. 

Neljänneksi aineistoon voidaan merkitä eri asioita ja laskea, mitä aineisto sisältää. Viidenneksi ai-

neistossa olevista asioista voidaan tehdä vertailuja ja luoda kontrasteja eri asioiden välille. (Miles & 

Huberman 1994, 245–246.) 

 

Kvale (1996, 189–190)  kuvaa kvalitatiivisen aineiston analyysiä jatkumona, jonka toisena ääripää-

nä on kuvailu ja toisena tulkinta. Hän on jakanut tämän jatkumon kuuteen askelmaan. Ensimmäisel-

lä askelmalla haastateltavan antama tieto on kuvailevaa. Haastateltava kertoo omista tuntemuksis-

taan, kokemuksistaan ja tekemisestään suhteessa haastattelun aiheeseen. Sekä haastateltavan että 

haastattelijan tulkinnalle ei jää tilaa. Toisella askelmalla haastateltava itse antaa merkityksiä omille 

sanomisilleen haastattelun aikana spontaanisti ilman haastattelijan myötävaikutusta. Kolmannella 

askelmalla haastattelija tiivistää ja tulkitsee haastateltavan sanomisia haastattelun aikana ja ”lähet-

tää” tulkitsemansa merkitykset haastateltavalle, joka voi joko vahvistaa tai kumota haastattelijan 

antaman merkityksen. Neljännellä askelmalla haastattelija tulkitsee litteroitua aineistoa, joko yksin 

tai yhdessä muiden tutkijoiden kanssa. Ensin aineisto järjestetään. Toiseksi aineisto järjestellään 

sellaiseen muotoon, että se voidaan analysoida. Varsinainen analyysi tarkoittaa sekä haastateltavan 
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että haastattelijan asioille antamien merkitysten ”julki tuomista”. Viidennellä askelmalla tutkija voi 

tehdä uusintahaastatteluja, ns. ”itseään korjaavia haastatteluja”, joissa hän esittää haastateltaville 

omia tulkintojaan ja hakee niille vahvistusta. Haastateltavat saavat kommentoida tarkemmin heidän 

aikaisemmassa haastattelussa antamiaan tietoja. Kuudennella askelmalla tutkija ja tutkittava voivat 

liittää haastattelun tulkintaan toimintaa tai uusia haastattelun esiin tuomia menettelytapoja. (Kvale 

1996, 189–190.) 

 

Kvalen (1996, 192–193) mukaan kvalitatiivisen haastattelututkimuksen merkitysanalyysiä voidaan 

tehdä monella eri tavalla, ja näitä tapoja yhdistelemällä. Ensinnäkin merkitysten tiivistämisellä tar-

koitetaan haastateltavan haastattelussa ilmaisemien asioiden muotoilua lyhyempään, tiiviimpään 

muotoon. Toiseksi merkitysten luokittelulla tarkoitetaan haastateltavan haastattelussa ilmaisemien 

asioiden koodaamista, esimerkiksi plus (+) tai miinus (—) merkeillä tai skaaloihin, esimerkiksi yh-

destä (1) viiteen (5). Kolmanneksi narratiivisella strukturoinnilla tarkoitetaan merkityksen luomista 

tekstin ajallisen ja sosiaalisen järjestämisen avulla. Neljänneksi merkitysten tulkinnalla tarkoitetaan 

tutkijan oman näkökulman vaikutusta tutkittavaan asiaan. Tutkija haluaa tehdä tekstistä syvällisiä 

tulkintoja, joita ei ole suoranaisesti haastattelussa lausuttu. Viidenneksi ad hoc-menettelyllä tarkoite-

taan sellaista monivivahteista tulkintaa, joka tapahtuu ”tilannetta varten”. Tutkijalla ei ole yhtä aino-

aa tapaa luoda asioille merkityksiä, vaan hän valitsee analyysitavaksi aina sellaisen, jolla hän katsoo 

saavansa merkitykset parhaiten esiin. (Kvale 1996, 189–190.) 

 

Tämän tutkielman empiiristä tutkimusaineistoa jäsennettiin jakamalla sekä esimiesten1 että alaisten2 

haastattelukysymykset teemoihin.  Haastattelutilanteet nauhoitettiin. Haastattelujen jälkeen tutki-

musaineisto litteroitiin eli kirjoitettiin ylös sanasta sanaan vain niiltä osin, jotka sisälsivät relevanttia 

tietoa tutkimusongelmiin nähden. Tutkimusaineiston litteroinnin jälkeen aineistoa luettiin, ja järjes-

teltiin aineistosta ”nousevat” eli tutkimusongelmiin vastaavat asiat teemoittain. Haastattelun teemo-

jen ulkopuolelta tuli ilmi vielä tutkimusongelmat huomioon ottaen relevantteja asioita, joita järjes-

teltiin eri teemojen alle. Tutkimusongelmat huomioon ottaen relevantteina pidettiin haastateltavien 

ilmaisemia asioita, joissa he viittaavat oikeudenmukaisuuden kokemiseen, työmotivaatioon sekä 

organisaation ilmapiiriin.  

 

Tutkimusaineistoa järjesteltiin ensinnäkin sen mukaan, kuinka usein edellä mainittuja asioita toistui 

haastateltavien sanomisista, minkälaisen merkityksen haastateltavat antoivat näille asioille, ja mitkä 

                                            
1 LIITE 1: Tutkimuskysymykset / esimiehet. 
2 LIITE 2: Tutkimuskysymykset / alaiset. 
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asiat mahdollisesti esiintyivät yhdessä.  Näille usein tai yhdessä toistuville asioille luotiin merkityk-

siä. Toiseksi tutkimusaineistoa analysoitiin koodaamalla motivaatiotekijöitä ja palkkausjärjestelmän 

oikeudenmukaisuuden kokemuksia plus (+) ja miinus (—) merkeillä. Kolmanneksi tehtiin merkitys-

ten tulkintaa eli tarkoituksena oli löytää haastateltavien sanomista asioista syvempiä merkityksiä, 

jotka viittaisivat uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden kokemiseen, näiden kokemus-

ten vaikutuksiin tutkimusorganisaation työntekijöiden työmotivaatioon sekä koko organisaation 

ilmapiiriin.  

 

Neljänneksi koottiin merkitysten tiivistämisen avulla haastateltavien ilmaisemia uuden palkkausjär-

jestelmän rakenteiden ja prosessien oikeudenmukaisuuteen liittyviä tekijöitä. Näitä oikeudenmukai-

suuden kokemuksia verrattiin saman henkilön ilmaisemiin kuvauksiin omasta työmotivaatiostaan. 

Oikeudenmukaisuuden kokemuksia ja työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä verrattiin toisiinsa. Täs-

tä vertailusta luokiteltiin kolme luokkaa sen mukaan, miten työntekijä kokee uuden palkkausjärjes-

telmän oikeudenmukaisuuden, minkälaiset ovat oikeudenmukaisuuden kokemisen vaikutukset työ-

motivaatioon sekä miten työntekijä yleisesti suhtautuu uuteen palkkausjärjestelmään. Näille kolmel-

le luokalle luotiin metaforat. Tämä merkitysten tiivistäminen ja metaforat on esitetty tutkielman 

alaluvussa 9.2, taulukossa 2. 

 

Tutkimusaineistoa analysoidaan myös teorettisen triangulaation avulla. Hirsjärvi ym.(2006, 218) 

viittaavat Denziniin (1970) todetessaan, että tutkimusaineistoa voidaan analysoidan myös teoreetti-

sen triangulaation avulla. Teoreettisella triangulaatiolla tarkoitetaan tutkittavan ilmiön lähestymistä 

eri teorioiden näkökulmasta. Teoreettisen triangulaation avulla analysoidaan tutkimusaineistosta 

”nostettuja” tutkimuksen kohdeorganisaation työntekijöiden mainitsemia kokemuksia uuden palk-

kausjärjestelmän motivoivuudesta suhteessa tutkielman teoriaosuudessa esitettyihin työmotivaatio-

teorioihin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 218.) 

 

Hirsjärvi ym. (2006, 217) toteavat Wolcottiin viitaten, että kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä 

käsitteitä validius (pätevyys) ja reliaabelius (toistettavuus) tulee välttää, koska kaikki ihmisiä ja 

kulttuuria koskevat tapaukset ja ilmiöt ovat yksilöllisiä ja ainutlaatuisia. Käsitteet ovat saaneet kva-

litatiivisen tutkimuksen piirissä useita erilaisia tulkintoja. Hirsjärvi ym. (2006, 217) toteavat Ja-

nesickiin viitaten, että validius kvalitatiivisessa tutkimuksessa merkitsee kuvauksen ja siihen liitetty-

jen tulkintojen yhteensopivuutta. Tämä määritelmä pätee tähän tutkimukseen. Tämän tutkimuksen 

validiutta lisää tutkimustuloksia esittelevässä kappaleessa 9 esitetyt suorat lainaukset tutkimushaas-

tatteluista. Suorien lainausten tulkinnassa ja analyysissä on pyritty yhteensopivuuteen siten, että 
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tulkintaa tehdään suoran lainauksen yhteydessä. Lisäksi tutkimusaineiston luokittelujen perusteet 

selvitetään luokittelujen yhteydessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 217.) 

 

Denzin ja Lincoln (1998, 279) käyttää kvalitatiivisesta tutkimuksesta termiä kiteyttäminen (crystal-

lization). Kvalitatiivinen tutkimus on kuin kristallipala (crystal). Mitä me näemme, kun katsomme 

kristallipalaa, riippuu siitä, kuinka me katsomme sitä. Voidaan siis sanoa, että vaikka pyritään tul-

kitsemaan ja tekemään johtopäätöksiä tutkimusaineistosta teorialähtöistä klassista sisällönanalyysiä 

ja teorettista triangulaatiota hyväksikäyttäen, tulee muistaa, että todellisuus, siis myös tutkimuksen 

kohde, kohdeorganisaation työntekijöiden tuntemat oikeudenmukaisuuden kokemukset ja heidän 

työmotivaationsa, ovat alati muuttuvia ja monitahoisia ilmiöitä. Denzinin termi kristalloituminen 

siis kumoaa perinteisen validius-käsitteen (validity), koska ei ole olemassa yhtä tai edes moniulot-

teista totuutta. Se tämän tutkimuksen lukijan tulee muistaa tutkimustuloksia ja niiden johtopäätöksiä 

lukiessaan. (Denzin & Lincoln 1998,279.) 

 

9 TUTKIMUSTULOKSET JA TUTKIMUSTULOSTEN TULKINTA 

 

Tässä luvussa kuvataan, analysoidaan ja tulkitaan tutkimusaiheeseen liittyvää empiiristä aineistoa, 

jonka kerättiin toukokuussa 2007 haastattelemalla Pirkanmaan ympäristökeskuksen työntekijöitä. 

Pirkanmaan ympäristökeskuksessa haastateltiin viittä (5) osastopäällikköä sekä viittä (5) ei-

esimiesasemassa olevaa työntekijää. Tässä tutkielmassa osastopäälliköitä kutsutaan esimiehiksi ja 

ei-esimiesasemassa olevia alaisiksi. Kun viittaan kumpaankin ryhmään, haastateltuja henkilöitä kut-

sutaan työntekijöiksi. Haastatellut henkilöt ovat 27–58-vuotiaita, ja heistä viisi (5) ovat naisia ja 

viisi (5) ovat miehiä. Tutkimustulosten analyysissä työntekijät jaetaan ikänsä mukaan kahteen ryh-

mään: nuoret ja keski-ikäiset työntekijät (alle 50-vuotiaat) ja iäkkäät työntekijät (yli 50-vuotiaat). 

Pirkanmaan ympäristökeskusta kutsutaan tässä luvussa kohdeorganisaatioksi. Kohdeorganisaatiossa 

toimivaa työn vaativuuden arviointiryhmää haastateltavat kutsuvat haastatteluista otetuissa suorissa 

lainauksissa vaati-ryhmäksi, ja työn vaativuuden arviointia vaati-arvioinniksi. Näitä termejä käyte-

tään kohdeorganisaation puhekielessä. 

 

Tutkielman empiirisessä osuudessa kerättiin tietoa valtionhallinnon uuden palkkausjärjestelmän 

vaikutuksista tutkimuksen kohdeorganisaatioon, ja siellä työskentelevien henkilöiden työhön. Haas-

tattelulla pyrittiin saamaan tietoa kohdeorganisaatiossa uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton 

myötä ilmenneistä sekä positiivisista että negatiivisista ilmiöistä, sekä näiden ilmiöiden vaikutuksis-



 78

ta kohdeorganisaation työntekijöiden työmotivaatioon. Esimiesten ja alaisten tutkimuskysymykset 

olivat pääpiirteittäin samanlaisia, mutta joiltakin osin poikkesivat toisistaan (Liitteet 1 ja 2). Esimie-

hille esitettiin viisitoista (15) ja alaisille kolmetoista (13) tutkimuskysymystä. Esimiesten tutkimus-

kysymykset ryhmiteltiin seitsemän (7) ja alaisten kysymykset kuuden (6) teeman alle.  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Pirkanmaan ympäristökeskuksen uusi palkkausjärjes-

telmä koetaan pääasiassa positiivisesti. Uusi palkkausjärjestelmä koetaan prosessina, joka on tuonut 

työntekijöiden työhön, alkuvaiheen muutosvastarinnasta huolimatta, monia erilaisia välineitä suun-

nitella ja toteuttaa omaa työtä, sekä oman osaston toimintaa. Suhtautuminen palkkausjärjestelmäuu-

distukseen on kuitenkin yksilöllistä. Uuteen palkkausjärjestelmään suhtaudutaan pääasiassa positii-

visesti tai neutraalisti, mutta negatiivistakin suhtautumista organisaatiossa on.  

 

Uuteen palkkausjärjestelmään suhtautumiseen vaikuttaa ensinnäkin työntekijän ikä. Nuoret ja keski-

ikäiset työntekijät suhtautuvat uuteen palkkausjärjestelmään positiivisemmin kuin iäkkäät työnteki-

jät. Positiiviset kokemukset työntekijöiden keskuudessa liittyvät pääasiassa uuden palkkausjärjes-

telmän työssä suoriutumisen arviointiin ja siihen liittyvään kehityskeskusteluun esimiehen ja alaisen 

välillä. Kehityskeskustelut koetaan luontevana tilaisuutena ottaa keskusteltaviksi mitä tahansa työ-

hön liittyviä asioita, jopa arkaluontoisiakin aiheita. Kehityskeskustelujen myötä vuorovaikutus ja 

palautteenanto ovat lisääntyneet organisaatiossa. Tosin palautetta ja tukea kaivattaisiin enemmänkin 

esimiehiltä kehityskeskustelujen ulkopuolella, jokapäiväisen työskentelyn yhteydessä. Negatiiviset 

kokemukset liittyivät pääasiassa uuden palkkausjärjestelmän työn vaativuuden arviointiin. Vaikka 

työn vaativuuden arvioinneissa on pyritty arviointien tasapuolisuuteen ja julkisuuteen kohdeorgani-

saation taholta, tämä osa-alue palkkausjärjestelmässä koetaan epäoikeudenmukaiseksi.  

 

Toiseksi uuteen palkkausjärjestelmään suhtautuminen on yhteydessä järjestelmän oikeudenmukai-

suuden kokemiseen. Haastatteluissa ”nousee” esiin usein uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmu-

kaisuus ja sen yksilöllinen kokeminen. Siksi tutkimusaineistoa analysoidaan pääasiassa palkkausjär-

jestelmän oikeudenmukaisuuden, ja sen kokemisen näkökulmasta. Tunnusomaista näille työnteki-

jöiden oikeudenmukaisuuden kokemuksille on se, että jokainen kokee palkkausjärjestelmän oikeu-

denmukaisuuden omasta näkökulmastaan. Työntekijät analysoivat jokaista palkkausjärjestelmän 

osa-aluetta sen rakenteissa ja palkitsemisprosesseissa sen mukaan, miten oikeudenmukaiseksi he 

kokevat ne itseään kohtaan.  
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Jokainen työntekijä, riippumatta yleisestä suhtautumisesta uutta palkkausjärjestelmää kohtaan, mai-

nitsi jonkun epäkohdan järjestelmän oikeudenmukaisuudessa. Oikeudenmukaisuuden kokemukset 

sekä yleinen suhtautuminen uutta palkkausjärjestelmää kohtaan vaikuttavat kohdeorganisaation 

työntekijöiden työmotivaatioon. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että mitä oikeudenmukaisemmaksi työntekijä kokee uuden 

palkkausjärjestelmän itseään kohtaan, sitä positiivisemmin hän suhtautuu siihen. Oikeudenmukai-

suuden kokemukset ja positiivinen suhtautuminen synnyttävät työmotivaatiota, joka suuntaa työnte-

kijöiden työtoimintaa tulokselliseen työntekoon. Toisaalta taas voidaan sanoa, että mitä epäoikeu-

denmukaisemmaksi henkilö kokee uuden palkkausjärjestelmän itseään kohtaan, sitä negatiivisem-

min hän suhtautuu uuteen palkkausjärjestelmään. Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja negatii-

vinen suhtautuminen vaikuttavat työmotivaatioon negatiivisesti. 

 

Tämän luvun alaluvuissa esitellään yksityiskohtaisesti tutkimusaineistosta ”nostettuja” tutkimustu-

loksia, kuvaillaan kvalitatiivisen tutkimusaineiston tuloksia, sekä analysoidaan ja tulkitaan tutki-

mustuloksia suhteessa tutkimusongelmiin ja tutkielman alussa esitettyihin tieteellisiin teorioihin ja 

malleihin. Ensimmäisessä alaluvussa ”nostetaan” esiin tärkein asia analysoitaessa uuden palkkaus-

järjestelmän vaikutuksia työmotivaatioon; uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden ko-

keminen. Nämä yksilölliset oikeudenmukaisuuden kokemukset ja uuteen palkkausjärjestelmään 

suhtautumisen ovat tärkeitä siksi, että ne vaikuttavat merkittävästi sekä kirjallisuuden ja aikaisempi-

en tutkimusten että tutkimusaineiston perusteella yksilön työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen sekä 

organisaatioilmapiiriin.  

 

Oikeudenmukaisuus-teeman alla ”nostetaan” analysoinnin kohteeksi ensinnäkin palkkausjärjestel-

män käyttöönottovaihe kohdeorganisaatiossa. Käyttöönottovaiheen onnistumisella on vaikutusta 

työntekijöiden palkkausjärjestelmään suhtautumiseen sekä palkkausjärjestelmän motivoiviin vaiku-

tuksiin. Toiseksi tarkastellaan itse palkkausjärjestelmää, sen kahta osa-aluetta, oikeudenmukaisuu-

den näkökulmasta. Tässä vaiheessa palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden kokemuksia analy-

soidaan ja tulkitaan sekä alaisten että esimiesten näkökulmasta. Kolmanneksi analysoidaan ja tulki-

taan oikeudenmukaisuuden kokemuksia suhteessa työmotivaatioon.  

 

Tämän luvun toisessa alaluvussa esitetään tutkimusaineistossa esiintyvät henkilötyypit. Nämä hen-

kilötyypit luokitellaan sen mukaan, miten he suhtautuvat palkkausjärjestelmäuudistukseen ja uuteen 

palkkausjärjestelmään. Työntekijöiden erilaiseen suhtautumiseen vaikuttavat oikeudenmukaisuuden 
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kokemukset. Näillä oikeudenmukaisuuden kokemuksilla on vaikutusta työntekijöiden työmotivaati-

oon. Kolmannessa alaluvussa verrataan teoreettisen triangulaation avulla uuteen palkkausjärjestel-

mään liittyviä työntekijöiden työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä tutkielman teoriaosuudessa esi-

tettyihin motivaatioteorioihin ja malleihin.  

 

9.1 Uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaisuuden 

kokemisen vaikutukset työmotivaatioon 

 
Tämän tutkimuksen mukaan uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaisuu-

den kokeminen ovat tärkeitä tekijöitä, joilla on vaikutusta kohdeorganisaation työntekijöiden työ-

motivaatioon. Vaikka haastatteluissa oli vain yksi kysymys uuden palkkausjärjestelmän oikeuden-

mukaisuutta koskien, oikeudenmukaisuus ”nousee” esiin usean muun teeman ja kysymyksen vasta-

uksista. Kaikki työntekijät kokevat oikeudenmukaisuuden palkkausjärjestelmän toimivuuden ja mo-

tivoivuuden kannalta erittäin tärkeäksi asiaksi. Tässä alaluvussa käsitellään kohdeorganisaation 

työntekijöiden kokemuksia palkkausjärjestelmän rakenteen oikeudenmukaisuudesta, palkkausjärjes-

telmän käyttöön liittyvien prosessien oikeudenmukaisuudesta, sekä miten nämä oikeudenmukaisuu-

den kokemukset vaikuttavat työntekijöiden työmotivaatioon. 

 

Yksi esimies toteaa kysyttäessä, onko uusi palkkausjärjestelmä oikeudenmukainen kaikkia kohdeor-

ganisaation työntekijöitä kohtaan: 

”No varaan ihan selkee, että yhdellä sanalla, ei tietenkään, että eihän se voi olla mis-

sään tapauksessa oikeudenmukainen, kun näitä blanketteja ja muita ihmiset tekee, eikä 

se tule absoluuttisesta koneesta absoluuttisena oikeutena, että ilman muuta se ei ole 

niinku täysin oikeudenmukainen.(…) Mää ainakin yritän olla niin oikeudenmukainen 

kuin ikinä, mutta se on mahdoton tietää, kuinka lähellä se on, ja kuka sen tietää, se olis 

kans ihan hyvä kysymys. Toihan  on varmaan kaikista tärkein asia, mut se, joka kuvitte-

lee, että tota niin tää olis jotenkin niinku oikeudenmukainen, ei ymmärrä maailman me-

nosta juuri mitään. Tää on ihmisten inhimillistä toimintaa ja siellä tapahtuu, vaikka py-

rittäis oikeudenmukaisuuteen, niin siellä ei toteudu välttämättä se ollenkaan.” 
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9.1.1 Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaihe  

 

Haastattelujen mukaan uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaihe koetaan kohdeorganisaatiossa 

pääasiassa oikeudenmukaiseksi. Käyttöönottovaiheessa uudesta palkkausjärjestelmästä tiedottami-

nen, ja siihen liittyvä koulutus olivat riittävää ja asianmukaista. Kahdeksan (8) kymmenestä (10) 

työntekijästä toteavat, että he saivat riittävästi informaatiota palkkausjärjestelmän rakenteesta ja sen 

käytöstä ennen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa. Henkilöstölle tiedotettiin hyvin myös 

palkkausjärjestelmäuudistuksen tarkoituksesta ja tavoitteista. Yksi alainen kertoo: 

”Ja mulla on ihan taas positiivinen kuva tästäkin, että se tieto mitä siihen tarvitsi, niin 

sen ihan hyvin sai, aika sekava se koko järjestelmä oli noin alkuun verrattuna niihin ai-

kaisempiin palkkaluokkiin, sillain ne oli yksinkertaisemmat ja selkeämmät mieltää, mut-

ta tota ei ollut mikään koulutuksen ja tiedotuksen puute, jos ei sitten luonnistunut.” 

 

Uuteen palkkausjärjestelmään liittyvää koulutusta ja harjoittelua oli käyttöönottovaiheessa melko 

runsaasti. Kohdeorganisaation työntekijöille järjestettiin koulutustilaisuuksia, joissa oli myös ulko-

puolinen konsultti kouluttamassa. Organisaatiossa harjoiteltiin kehityskeskusteluja kahden vuoden 

aikana ennen varsinaista uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa. Harjoituskehityskeskusteluissa 

annettiin työssä suoriutumisen arviointiin liittyviä pisteitä, mutta ne eivät vielä vaikuttaneet työnte-

kijöiden palkan määrään. Kehityskeskustelujen harjoittelu kahtena vuotena ennen varsinaista käyt-

töönottoa koettiin pääasiassa positiivisesti. 

 

Positiivisista kokemuksista huolimatta käyttöönottovaiheessa esiintyi joitakin ongelmia. Kaksi esi-

miestä kokee, että uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvässä tiedotuksessa, koulutuk-

sessa ja harjoittelussa oli ongelmia. Ensinnäkin esimiehet kokivat epävarmuutta alaistensa työssä 

suoriutumisen arvioinnissa, ja toiseksi uudesta palkkausjärjestelmästä tiedottaminen ja käyttöönot-

toon liittyvä koulutus loivat työntekijöille katteettomia odotuksia. Yksi esimies kertoo: 

”Lähdettiin vähän niin kuin soitellen sotaan, että kun harjoituskierroksia tehtiin, niin ei 

ollut niin kuin käytännössä tietoa, miten ne pisteet vaikuttaa esimerkiks palkaan. Koulu-

tusta olis varmaan pitänyt olla enemmän, mutta toisaalta sitten se, ettei tätä hommaa 

osaa vieläkään riittävän hyvin.” 

Toinen esimies kertoo: 

”(…) mutta ehkä ongelmaksi aiheutui se, että tässä oli tää harjoittelukierros ja sen tuo-

mat tietyt ongelmat. Kyllä tää tiedotus loi sellaisia katteettomia odotuksia, että yks sun 

toinen pystyi luomaan sen tiedottamisen perusteella itselleen sen mielikuvan, että juuri 
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minä menen palkallisesti eteenpäin, että se aiheutti myöhemmin tiettyjä pettymyksen 

tunteita. Tuotiin kyllä koko ajan esiin, että tällä uudella systeemillä oli tietyt tarkoitus-

perät, että miks esimerkiks työnantaja tähän lähtee ja mä luulen, että jokainen koki, tai 

henkilöstö täällä koki sen, mitä tää juuri minulle merkitsee, eikä nähnyt tätä kokonai-

suutta, ja siitä aiheutui myöhemmin sitten pettymyksiä.” 

 

Edellisessä lainauksessa mainitut pettymyksen tunteet henkilöstön keskuudessa liittyvät sekä työn 

vaativuuden arvioinnin että työssä suoriutumisen arvioinnin oikeudenmukaisuuteen. Vaikka uutta 

palkkausjärjestelmää oli ”markkinoitu” keskushallinnon ja työnantajan taholta oikeudenmukaiseksi 

järjestelmäksi, joka vauhdittaa palkkakehitystä, nämä lupaukset eivät työntekijöiden mielestä käy-

neet toteen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä. Työntekijät kokivat pettymyksen tun-

teita, kun osa joutui takuupalkalle, ja osan palkka ei lähtenytkään nousuun vaatimattomien työnku-

vien tai suorituspisteiden vuoksi. 

 

Tutkimuksen mukaan uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa kohdeorganisaatiossa 

esiintyi muutosvastarintaa. Uusi palkkausjärjestelmä koettiin jopa uhkana, ja siihen suhtauduttiin 

epäluuloisesti. Yksi alainen kertoo: 

”Oli hirveä vastustus, siis aivan käsittämätön vastustus. Kyllä se edelleen on vähän sel-

laista, varsinkin eräät henkilöt ei ole niin kuin lopettaneet sitä vieläkään, mutta kyllä 

suurin osa on kyllä jo ihan, ettei siitä keskustella enää, eikä se suurempia tunteita herä-

tä.” 

Tutkimustulokset antavat vahvistusta tälle aineistosta ”nostetulle” lainaukselle. Suurin osa, kahdek-

san (8) kymmenestä (10) haastatellusta työntekijästä, suhtautuu haastattelujen hetkellä uuteen palk-

kausjärjestelmään joko positiivisesti tai neutraalisti, mutta negatiivistakin suhtautumista ilmenee 

jonkin verran. Negatiivisesti suhtautuvat työntekijät kokivat muutosvastarinnan palkkausjärjestel-

män käyttöönottovaiheessa voimakkaina negatiivisina tunteina sekä työmotivaation laskuna, mutta 

tilanne on parantunut ajan myötä. Työmotivaatio on näiden henkilöiden osalta noussut käyttöönot-

tovaiheeseen verrattuna, ja suhtautuminen palkkausjärjestelmää kohtaan on muuttunut neutraalim-

paan suuntaan. 

 

Toisaalta uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaiheen negatiivisena asiana koetaan, että kohde-

organisaation työntekijät eivät voineet vaikuttaa palkkausjärjestelmäuudistukseen, vaan ”ylemmällä 

taholla” päätettiin asioista, joista sitten tiedotettiin, ja jotka pantiin täytäntöön kohdeorganisaatiossa. 

Vaikka tämä on byrokraattisille organisaatioille, kuten valtion virastoille ja laitoksille, tavallinen 
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tapa viedä läpi reformeja, työntekijät kokevat tällaisen ”ylhäältä-alas” -mallin epäoikeudenmukaise-

na. Tutkielman alaluvussa 2.2 esitettävän Ylikorkalan ym. (2005, 287–288) osallistuvan palkitse-

misjärjestelmän suunnittelun idean mukaan juuri työntekijöiden ottamisella mukaan palkkausjärjes-

telmän suunnitteluun alkuvaiheessa, ja antamisella mahdollisuus vaikuttaa palkkausjärjestelmään on 

suuri merkitys, jotta työntekijät kokisivat palkkausjärjestelmän oikeudenmukaiseksi, toimivaksi ja 

motivoivaksi.  

 

Toisaalta taas on muistettava, että työehtosopimukset tehdään Suomessa kolmikantaisesti, ja työnte-

kijöitä näissä neuvotteluissa edustavat palkansaajajärjestöt, joiden edustajiin voi jokainen näihin 

järjestöihin kuuluva vaikuttaa. Se, mitkä olisivat olleet työntekijöiden muita kanavia vaikuttaa palk-

kausjärjestelmäuudistukseen sen käyttöönottovaiheessa, ei haastatteluissa tule ilmi. 

 

Kun haastattelutilanteessa uusi palkkausjärjestelmä oli ollut käytössä noin kolme ja puoli vuotta, 

kohdeorganisaation työntekijät kaipasivat edelleen keskushallinnon taholta tiedottamista palkkaus-

järjestelmästä, sekä työn vaativuuden arvioinnista että työssä suoriutumisen arvioinnista. Tällainen 

koordinointi ja kehittämistoiminta lisäisivät järjestelmän läpinäkyvyyttä. Validein ja reliaabelein 

tieteellisin menetelmin kerättyä ja analysoitua tietoa voitaisiin käyttää hyväksi palkkausjärjestelmää 

kehitettäessä ja yhdenmukaistettaessa. Tämä vahvistaisi työntekijöiden oikeudenmukaisuuden ko-

kemuksia palkkausjärjestelmää kohtaan. Yksi työntekijä ehdottaakin koordinoivaa tahoa, joka kehit-

täisi palkkausjärjestelmää, sekä jakaisi tietoa palkkausjärjestelmästä ja sen käytöstä alueellisille ym-

päristökeskuksille: 

”Valtakunnallista palkkausjärjestelmän koordinointia kaivattaisiin, joka yhdenmukais-

taisi palkkausta alueellisten ympäristökeskusten välillä. Seurantaa pitäisi terävöittää 

valtakunnallisesti, valtakunnallisen seurantaryhmän toimintaa voisi kehittää ja ympäris-

töministeriö voisi lisätä tilastointia palkkausjärjestelmästä. Olisi tarpeellista saada 

myös enemmän tietoa, minkälaisia vaikutuksia palkkausuudistuksella on ollut.” 

Tässä suorassa lainauksessa viimeisenä esitettyyn toiveeseen pyrkii tämäkin pro gradu -tutkielma 

tutkimuskysymysten osalta vastaamaan. 

 

9.1.2 Oikeudenmukaisuuden yksilöllinen kokeminen  

 

Kohdeorganisaation työntekijät kokevat uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden jokai-

nen omalla yksilöllisellä tavallaan. Tunnusomaista näille kokemuksille on se, että jokainen työnteki-
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jä tarkastelee oikeudenmukaisuutta omasta näkökulmastaan käsin. Merkittävä tekijä oikeudenmu-

kaisuuden kokemisessa on se, miten oikeudenmukaisesti työntekijä kokee uuden palkkausjärjestel-

män rakenteet ja siihen liittyvät prosessit, esimerkiksi kehityskeskustelun, juuri häntä itseään koh-

taan. Yksi esimies kuvailee omia palkkausjärjestelmään liittyviä oikeudenmukaisuuden kokemuksi-

aan: 

”(…) jos nyt ajattelee niinku itseä, kyllä mullakin, aina kun mää johtajan kanssa keskus-

telen näitä kehityskeskusteluja, niin kyllä mulle tulee mieleen, että se ei kohtele mua oi-

keudenmukaisesti, että tota niin, aina välillä vähän niin, että hetkinen, onko mulle niinku 

tiukempi skaala kuin muille, kyllä siitä tulee, se on inhimillistä, se tulee niin helposti 

semmonen.” 

 

Edellisestä lainauksesta tulee esiin yhteys tutkielman alaluvussa 4.6 Juutin (2006, 55–58) esittämään 

Adamsin tasapainoteoriaan, jonka mukaan ihminen vertaa työssään omaa panos-tuotossuhdettaan 

viiteryhmänsä panos-tuotossuhteeseen. Tämän vertailun kautta koetulla oikeudenmukaisuudella on 

vaikutusta työtyytyväisyyteen tai -tyytymättömyyteen. Lisäksi tämä lainaus osoittaa, että esimiehet 

tiedostavat työhönsä liittyvän ”kaksoisroolin”. Sen lisäksi, että esimiehet ovat omien alaistensa esi-

miehiä, he ovat myös oman esimiehensä alaisia ja heidän esimiestyötään arvioidaan osana uutta 

palkkausjärjestelmää.  

 

Oikeudenmukaisuuden kokemiseen sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta vaikuttaa kohde-

organisaatiossa työntekijän sukupuoli. Työntekijöistä kaksi naista ja yksi mies toivat esille suku-

puolten tasa-arvon, ja sukupuolen vaikutuksen palkkaan. Naiset olivat tutkineet kohdeorganisaatios-

sa tehtyä tasa-arvoselvitystä ja todenneet, että naiset saavat huonompaa palkkaa kuin samanlaisessa 

tehtävässä ja samanlaisen työkokemuksen omaavat miehet. Tähän he kokevat olevan syynä eri-

tasoisten työnkuvien kirjoittamisen ja työn vaativuuden arvioinnin vaikutukset palkkaan. Tällä löy-

döksellä on yhteys Huuhtasen ym. (2005, 119–124) tutkimuksessa todettuun valtion organisaatioissa 

palkkausuudistuksen jälkeenkin esiintyvään työmarkkinoiden segregaatioon. Miesten ja naisten vä-

liset palkkaerot selittyivät Huuhtasen ym. (2005, 119–124) tutkimuksessa kohdeorganisaatioissa 

pääosin naisten sijoittumisella miehiä alemman vaatimusluokan tehtäviin. Toisaalta taas tämän tut-

kimuksen yksi miespuolinen työntekijä kokee sukupuolten välisen tasa-arvon palkoissa parantuneen 

uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä. 
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9.1.3 Työn vaativuuden arviointi 

 

Tämän tutkimuksen mukaan työn vaativuuden arviointi kohdeorganisaatiossa koetaan epäoikeu-

denmukaiseksi. Ongelmaksi järjestelmän oikeudenmukaisuuden kannalta koetaan työnkuvia kirjoit-

tavien henkilöiden suuri määrä, sekä näiden henkilöiden yksilölliset kyvyt ja tiedot kirjoittaa työn-

kuvia. Yksi esimies kuvailee työn vaativuuden arviointia kohdeorganisaatiossa: 

”Ne kirjoittajat, jotka ovat hyvin perehtyneitä siihen tehtävänkuvaan ja vaati-ryhmän 

työskentelyyn, osaavat kirjoittaa parempia tehtävänkuvia. Ei tällainen saisi vaikuttaa. 

Eli pitäisi olla yksi henkilö, joka kirjoittaisi ne tehtävänkuvat esimerkiksi haastattele-

malla, silloin ne olisivat yhteismitallisia, tai sitten se voisi olla lomake, joka täytettäisiin 

sen mukaan, mikä on vaativuus juuri siinä työssä. Eli ne henkilöt, jotka osaavat kirjoit-

taa, ja osaavat lukea niiden, tai tuntee sen vaati-ryhmän toimintaperiaatteet, se osaa 

kirjoittaa sillle vaati-ryhmälle sellaisen tehtävnkuvan, kun se haluaa. Ja vaati-ryhmä lu-

kee sitä tehtävänkuvaa just niin kuin se lukee. Ei se ole välttämättä oikeudenmukaista.” 

 

Myös vaativuusarviointiryhmän kokoonpanossa koetaan olevan kehittämistä, jotta työn vaativuuden 

arviointi olisi oikeudenmukaista työntekijöitä kohtaan. Yksi alainen kertoo: 

”Kun uusi palkkausjärjestelmä tuli, oli näitä vaati-ryhmiä ja näitä tehtävänkuvia pohti 

nää tän ryhmän jäsenet, mikä sitten tietysti vaikutti tähän tehtävänkuvaan ja palkkaan ja 

kaikkeen muuhun. Mun mielestäni siinä olis saanut olla ulkopuolinen siinä ryhmässä 

taikka kaks. Koska täällä nää työtoverit arvosteli tätä tehtävää, mutta niiden piti jättää 

se persoona pois, mutta eihän se onnistu tämmötteessä yhteisössä, et jos siinä olis ollu  

joku, joka ei olisi meitä tuntenut, niin olis päästy enemmän oikeudenmukaiseen lopputu-

lokseen.” 

 

Takuupalkka koetaan kohdeorganisaatiossa epäoikeudenmukaisena. Takuupalkan kokemiseen vai-

kuttaa tutkimuksen mukaan virkamiehen ikä. Mitä iäkkäämpi työntekijä on sitä negatiivisemmin 

hän kokee takuupalkan. Haastatteluissa tuli ilmi, että takuupalkalle joutuneet ovat pääasiassa kauan 

valtion palveluksessa olleita, ikääntyviä virkamiehiä. Tämän tutkimuksen mukaan takuupalkalle 

joutuminen vaikuttaa näiden virkamiesten työmotivaatioon negatiivisesti. Takuupalkalle joutuneet 

kokevat vaatimattomampien työnkuvien myötä, ettei heidän työtään arvosteta. Yksi työntekijä ker-

too takuupalkasta ja sen kokemisesta: 

”Tässä vanhassa palkkausjärjestelmässähän oli, että sä tiesit, mitä virkaa sä hait, mikä 

oli sen viran palkkaluokka ja pätevyysvaatimukset. Mutta nyt tää uusi sotki sen vanhan 
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niin pahasti, että kyllähän tässä on sellaisia reaktioita ollut, varsinkin sellaisten taholta, 

jotka ovat olleet suht koht hyvissä viroissa ja hyvä palkka ja työmäärä kohtuullinen ja 

arvostus ollut kohtalainen. Mut sitten huomataankin, ettei sun työtäs arvostetakaan, niin 

kuin sä oot itse luullut ja sä putoot arvoasteikossa alaspäin ja joitakin sitten taas noste-

taan ylöspäin. Et kyllä tää sellainen myllerrys on ollut. Et on vain joutunut huomaa-

maan, että noilla onkin vaati-taso tuolla ja jotkut jääkin peruspalkalle, ja niiden vaati-

taso onkin tossa. Kun se vanha systeeemi romutettiin, jotkut joutuivat kärsimään.” 

 

Epäoikeudenmukaisen kohtelun kokeminen vaikuttaa negatiivisesti näiden takuupalkalla olevien 

virkamiesten työmotivaatioon kohdeorganisaatiossa. Yksi työntekijä kertoo uuden palkkausjärjes-

telmän vaikutuksista työmotivaatioonsa: 

”Henkilökohtaisesti pitää sanoa, että tää ei ole vaikuttanut mitenkään positiivisesti. 

Mun kohdalla on juuri käynyt näin, että on ollut tietty palkkaluokka ja tietty virka, johon 

on tullut joskus, ja mä olen ajatellut, että se on ollut hiukan korkeammalle arvostettu 

kun mitä sitten tuli yhtäkkiä nämä vaati-tasot. Mutta taas toisaalta, enhän mä ole sitten 

alkanut nostaa tätä vaati-tasoa tai yrittää sitä muuttaa. Kyllä täytyy sanoa, että se niin 

kuin oikeen romahdutti sen työmotivaation vähäks aikaa.” 

 

Kuten tutkielman alaluvussa 3.4 todetaan, Juutin (2006, 111) mukaan työtä arvostava henkilö voi 

kokea siirron vähemmän arvostettuihin tehtäviin stressaavana ja jopa kokea epäonnistuneensa ihmi-

senä. Vaikka ”takuupalkkalaisia” ei olekaan varsinaisesti siirretty vähemmän vaativiin tehtäviin, 

edellisestä suorasta lainauksesta käy ilmi, että he kokevat vaatimattoman työn vaativuuden arviointi-

tuloksen tällaisena arvonalennuksena. Näin kokevien virkamiesten alentunut työmotivaatiotaso saat-

taa vaikuttaa työn tuloksellisuuteen negatiivisesti.  

 

Toisaalta taas yksi nuoriin ja keski-ikäisiin kuuluva työntekijä kokee, että takuupalkka asettaa vir-

kamiehet eriarvoisiin asemiin, ja että olisi parempi, jos kaikki lähtisivät ”samalta viivalta”. Tällöin 

takuupalkkaa saavat henkilöt saisivat rahapalkkaa vähemmän kuin vanhassa palkkausjärjestelmässä. 

Tällöin takuupalkalle joutuvien virkamiesten uudesta palkkausjärjestelmästä johtuvat vaikutukset 

työmotivaatioon ja työn tuloksellisuuteen olisivat todennäköisesti vielä negatiivisempia kuin nykyi-

sin. 

 

Kohdeorganisaation työntekijät tekevät tutkielman alaluvussa 4.6 Juutin (2006, 55–58) esittämän 

Adamsin tasapainoteorian mukaisia sosiaalisia vertailuja työn vaativuuden arvioinnin suhteen. Työn 
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vaativuuden arviointeja ja työnkuvia verrataan toisilla osastoilla ja toisissa ympäristökeskuksissa 

työskenteleviin henkilöihin, heidän työn vaativuuden arviointeihin sekä työnkuviin. Yksi alainen 

kertoo näistä vertailuista työn vaativuuden arviointiin liittyen sekä näiden vertailujen vaikutuksista 

työmotivaatioon: 

”Ja jos ajattelee, että kollegat joissakin pienemmissä paikoissa kuin Tampereella, niit-

ten vaati-taso on kolme pykälää korkeampi, niin kyllä se vaikuttaa, kuinka se koetaan 

yleisesti. Mutta taas toisaalta kun ajattelee takuupalkkaa, että kenenkään palkkaa ei ale-

ta pudottaa, ja että se vaati-taso on muuttunut, sillä on yrittänyt itselle selittää ja moti-

voida itseään. Mutta monen kohdalla silloin huomasi, että sellainen innostunut tyyppi 

saattoi muuttua ihan totaalisesti. Ja kun niitä vaati-tasoja asetettiin, niin siellä oli sel-

laista porukkaa, jotka eivät edes tienneet, mitä toiset tekee, että ne vedettiin ihan jostain 

hihasta, että tosi yleisellä tasolla ne vaati-luokitukset liikkuivat, eikä niihin päässyt oi-

keen käsiksi, ne olivat tosi laajoja ja käsitteellisiä.” 

 

Työn vaativuuden arviointiin liittyvät tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin tutkielman alalu-

vussa 5.2 esitettyjen Huuhtasen ym. (2005) sekä Kiikan (2002) tutkimustulokset. Työn vaativuuden 

arviointijärjestelmään uudessa palkkausjärjestelmässä suhtaudutaan kriittisesti. Huuhtanen ym. 

(2005, 109–117) selittävät tätä ilmiötä sillä, että suurempi osa rahapalkasta määräytyy työn vaati-

vuuden arvioinnin mukaan, joten henkilöstö suhtautuu tämän palkanosan rakenteeseen kriittisemmin 

kuin työssä suoriutumisen arviointiin.  

 

Huuhtasen ym. (2005, 109–117) sekä Kiikan (2002, 256–257) väite, jonka mukaan henkilöstön työn 

vaativuuden arviointijärjestelmän tuntemus on heikompi kuin työssä suoriutumisen arviointijärjes-

telmän, saa vahvistusta tässä tutkimuksessa. Työn vaativuuden arviointijärjestelmän tuntemukseen 

vaikuttaa kohdeorganisaatiossa avoimuuden puute. Henkilöstö kokee, että työn vaativuuden arvioin-

tikriteerit ja työnkuvat eivät ole helposti nähtävissä. Tämä tekijä lisää kohdeorganisaation työnteki-

jöiden kriittisyyttä työn vaativuuden arviointijärjestelmää kohtaan. Yksi työntekijä kertoo: 

”(…) kyllä se kertakaikkiaan tuli sellainen tunne, että nyt kyllä täytyis selvittää ne pe-

rusteet ja jokaisen tehtävän vaati-arvio pitäisi saada näkyviin ja se, että voisi olla va-

kuuttunut, että ne on oikeudenmukaisesti ne vaati-luokat määritelty. Et silloin musta 

tuntui hirveen epäoikeudenmukaisuudelta, että siinä on niinku vääryyttä tiettyjä tehtävi-

en hoitajia kohtaan.  

 

Tutkija: Eli niitä vaati-arviointeja ei ole missään niin kuin näkyvillä? 
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No siis, ei niitä tarjota, mut kyl varmaan, jos sää haluat olla hankala ja rupeet niinku 

kyseleen… niin ne ei ole niinku, ne ei ole sillä tavalla niinku helposti saatavilla, että kyl-

lä ne niinku vähän sellaisia salaisia on.” 

Lainauksesta ilmi tuleva avoimuuden puute lisää uuden palkkausjärjestelmän epäoikeudenmukai-

suuden kokemuksia työntekijöiden keskuudessa. 

 

9.1.4 Työssä suoriutumisen arviointi 

 

Kohdeorganisaation esimiehet pohtivat palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuutta lähinnä heidän 

kehityskeskusteluissa tekemänsä alaisen työssä suoriutumisen arvioinnin näkökulmasta.  He pyrki-

vät arvioimaan alaistensa työssä suoriutumista mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tasa-

arvoisesti. He kokevat tehtävän paitsi vastuullisena myös vaativana. Kahden esimiehen haastatte-

luista tulee ilmi, että he kokevat esimiesten täysin objektiivisen arvioinnin lähes mahdottomana, 

koska kyse on ”ihmisten inhimillisestä toiminnasta”. Yksi esimies pohtii uuden palkkausjärjestel-

män oikeudenmukaisuutta ja alaisten työssä suoriutumisen arviointia: 

”Mun mielestä se on oikeudenmukaisempi kuin se vanha, parempi sen oikeudenmukai-

suuden kannalta tää uus järjestelmä. Jotkut sanoo, että pärstäkerroin vaikutta, että ei oo 

oikeudenmukainen, että sellaisia henkilöitä, jonka naama ei miellytä, niin arvioidaan 

tiukemmin ja  jonka naama miellyttää, niin löysemmin. Toisaalta niin, jos nyt on aina 

vaan ”vastarannan kiiski”, niin kyllähän se helposti saa niinku huonommat pisteet, että 

jos se kokoajan sanoo, että ei mulla oo aikaa,  ja että mää hoidan vaan omat hommani, 

ei mun tarvi tätä tehdä. Kun taas semmoinen henkilö, että anna vaan mulle, kyllä mä 

ehdin jossain vaiheessa tekemään, kyllähän se helposti saa sitten paremmat pisteet. Ja 

sitten ne kokee, ne toiset, että se on niinku epäoikeudenmukaista, mutta onko se sitten 

näin? Kun aikaisemmin kaikilla oli samat palkkaluokat, et tota tää  on mun mielestäni 

oikeudenmukaisempi.” 

 

Edellisestä lainauksesta käy hyvin ilmi esimiesten tekemän työssä suoriutumisen arvioinnin vaikeus. 

Esimiesten pitäisi arvioida alisten työssä suoriutumista, eikä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kui-

tenkin alaisten henkilökohtaiset ominaisuudet, heidän luonteensa ja se, miten he suhtautuvat erilai-

siin työtehtäviin, vaikuttavat ”epäsuorasti” heidän työssä suoriutumiseensa, ja esimiehen uuden 

palkkausjärjestelmän puitteissa antamiin työssä suoriutumisen pisteisiin. Arvioitavan henkilökohtai-
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sia ominaisuuksia ja persoonaa on vaikea käytännössä erottaa työssä suoriutumisesta. Uskon, että 

juuri siksi uusi palkkausjärjestelmä on herättänyt työyhteisöissä epäoikeudenmukaisuuden tunteita 

ja saanut aikaan konflikteja. Vaikka esimiehet kokevat, että he arvioivat alaisen työssä suoriutumis-

ta, alaiset kokevat sen hyvin henkilökohtaisena, ja että heidän persoonaansa arvioidaan. Näitä kahta 

tekijää ihmisessä, henkilökohtaista persoona ja henkilön työssä suoriutumista on hyvin vaikea erot-

taa toisistaan, ja arvioida ilman, että mentäisiin henkilökohtaisen persoonan ”alueelle”. 

 

Tutkielman alaluvun 5.2 sekä Kiikan (2002, 282) että Huuhtasen ym. (2005, 109–117) tutkimustu-

loksista käy ilmi henkilöstön epäluulo esimiesten erilaisia palkkausjärjestelmän soveltamiskäytäntö-

jä sekä heidän kehityskeskusteluissa tekemiään työssä suoriutumisen arviointeja kohtaan. Saman-

suuntaisia ovat tämänkin tutkimuksen tulokset. Yksi alainen kertoo: 

”Että ihan varmasti persoona vaikuttaa, vaikka sitä korostettiin silloin, ettei se vaikuta. 

Ja kyllä mun mielestä osastoilla on suuri vaikutus, että ei se ole yks yhteen, jos on sama 

koulutus ja tekee samaa hommaa, eri osastoilla on erilaiset pisteet. Se on kiinni alaises-

ta ja se on kiinni päälliköstä. Jos on alainen semmonen, joka pitää hirveetä meteliä ja 

messua, pääsee ainakin pitkällä aikavälillä nostamaan pisteitään. Että ei oo oikeuden-

mukaista.” 

 

Toisaalta taas esimiehet tiedostavat edellisessä suorassa lainauksessa ilmi tulevan alaisten erot per-

soonassa sekä tavassa tuoda esiin itseään ja omaa osaamistaan. Yksi esimies kertoo alaisten työssä 

suoriutumisen arvioinnin vaikeudesta: 

”Se on kiinni ihan siitä lähtökohdasta, miten ihminen suhtautuu siihen omaan työhönsä, 

ja kuinka se kuvittelee, minkälainen ”mestari”  se kuvittelee olevansa, niin tota se lähtee 

heti siitä. Toinen on sitä mieltä, että vitostahan se mun tehtäväni on automaattisesti, ja 

toinen sitten, joka on niin kuin nöyrä jollain tavalla, mikä se oikea sana nyt on: ”niin 

kai se nyt on sellasta kolmosta”. Että tota oikeudenmukaisuus toisaalta olis sitten niin, 

että tota ei välttämättä uskois niitä, jotka on sitä mieltä, että sieltä tulee se vitonen. Eikö 

se sitten olis toisaalta oikeudenmukaisempaa, että kattos, että sä et nyt sitten olekaan 

sen vitosen arvoinen. Oikeudenmukaisempaahan se on, ettei uskois ”bröystäilyä” vaan 

pyrkis tasapuolisuuteen, että tääkin on taas sitten, että ne jotka ei saa niitä vitosia, pitää 

suurinta meteliä siitä, että kuinka epäoikeudenmukainen tää järjestelmä on, just kun ne 

ei saa sitä vitosta, minkä ne itte haluais. Vaikka niinku kääntäen tosiaan se vois olla 

paljon oikeudenmukaisempaa, kun niitä vähän pudottaa, jotka ”bröystäilee”.” 
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Toinen esimies kertoo: 

”Se tietenkin, tän tämmösen herkkyyden lisäksi, tämmösten psykologisten taitojen lisäks 

täytyy olla hyvinkin oikeudenmukainen, pitää päästä eroon semmosesta pärstäker-

roinajattelusta, olla toisaalta rohkee, rohkeekin siinä mielessä, että se ihminen, joka 

vaatii niitä pisteitä, jolla on kanttia olla semmonen, että se korostaa niinkun itteensä, et-

tä sitä palkästään ei, ettei sen pisteitä nosta, vaan ymmärää niinku senkin, että semmo-

nen ihminen, joka on niinku vaatimattomasti ja hiljaa, niin sen pisteet pitäis laittaa niin-

kun oikeudenmukaisesti siinä, että oikeudenmukaisuus on ihan älyttömän tärkee.” 

 

Nämä suorat lainaukset osoittavat, että esimiehet pyrkivät oikeudenmukaiseen arviointiin huolimatta 

alaisten erilaisesta suhtautumisesta omiin taitoihin ja kykyihin, ja huolimatta siitä tavasta, kuinka he 

tuovat itseään ja omaa osaamistaan julki kehityskeskusteluissa. Tämän seikan huomioiminen ja siitä 

huolimatta objektiiviseen arviointiin ja oikeudenmukaisuuteen pyrkiminen esimiehen taholta lisää 

uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuutta alaisiin nähden.  

 

Esimiehen ja alaisen väliset kehityskeskustelut koetaan organisaatiossa positiivisesti. Mielipiteet 

siitä, mitä taitoja ja kykyjä esimieheltä ja alaiselta edellytetään kehityskeskustelujen onnistumiseksi, 

olivat yhteneväisiä. Yksi esimies kertoo onnistuneen kehityskeskustelun edellytyksistä: 

”Kyllä se on kaikkein tärkeintä että osaa kuunnella alaista, ja että palautteen anto on 

siinä muodossa, että se on kannustavaa. Ja alaiselle on kaikkein tärkeintä, että voi ker-

toa ne mieltä painavat asiat. (…) Se, että alainen on valmistautunut siihen kehityskes-

kusteluun kuten esimieskin. Siinä pitää olla avoin ja rehellinen ja tuoda esiin omia nä-

kemyksiä, ja että osaa pitää puolensa. En usko, että siihen sinänsä sen enempää taitoja 

tarvitaan kuin normaaliin työn tekemiseen. Kehityskeskustelutilanteen pitäisi olla mah-

dollisimman arkipäiväinen ja tavallinen, ettei alaisen tarvi sitä jännittää. Kerrankin on 

esimiehellä aikaa kuunnella 2–2,5 tuntia. (…) Se on tärkeätä esimiehelle, että alainen 

antaa suoraa palautetta.” 

 

Kehityskeskusteluissa halutaan antaa ja saada palautetta. Esimiehet haluavat saada palautetta omasta 

työstään. Esimiehet kaipaavat myös sellaista palautetta, jonka avulla voisivat parantaa omaa työtoi-

mintaansa. Yksi esimies kertoo alaisten palautteenannosta kehityskeskusteluissa: 

”No joidenkin henkilöiden kanssa se toimii oikeen hyvin, mutta täytyy sanoa, että 

useimmitenhan se on siten, että kun tässä kahdenkesken ja kasvotusten annetaan palau-

tetta, niin se on hyvää se palaute, se on aina positiivista. Että sitten, jos haluaa kartot-



 91

taa niitä ongelmia, jos organisaatiossa halutaan kartottaa, että onkohan jollakin osas-

tolla niitä ongelmia, niin kyllähän se palauttenanto, mikä meillä on käytössä, että työn-

tekijät antaa esimiehensä esimiehelle palautteen, sillä tavalla tää esimies ei saa koskaan 

selville sitä, että kenen nimellä on annettu mitäkin palautetta. Nimellähän se annetaan, 

se on mielestäni ihan oikein, ei mitään nimettömiä lappuja kuulu aikuisten yhteisöissä 

antaa, eikä niin tukeekkaan semmosta systeemiä, että vois nimettömän antaa. Mut se, et-

tä sille esimiehelle se ei tule nimellä varustettuna, niin se on hyvä varmistus, että onko 

jossain ongelmia, että kyllä se sitten tulee sieltä näkyviin, ja uskalletaan varmaan kir-

joittaa. Mutta ei, siinä kahdenkeskisessä keskustelussa, se voi olla vähän vaivautunutta, 

että ihan hyvin on mennyt. Että se ei kyllä kehitä esimiestä suuntaan tai toiseen. Se on 

ihan hyvä, että jos vahvistaa hyviä puolia, mutta ei sieltä kyllä oikeen sellasia kohtia 

löydy, mitä pitäis lähtee parantamaan. Melkein näistä nimettömistä voi sitten koittaa ri-

vien välistä lukee, että ai jaa, että tossa kohdassa on joku tommonen tai että joku kokee 

noin. Siinäkin pitäis ehkä olla sillain, että ehkä enemmän vaadittais selityksiä, ettei 

semmoset heitot oikeen, niistä jää vaan semmonen kummallinen tunne, että mitä tollakin 

on oikeen tarkotettu.” 

 

Kohdeorganisaatiossa on käytäntö, jossa esimiespalaute voidaan antaa nimellä varustettuna ensin 

lähiesimiehen omalle esimiehelle eli johtajalle, jonka jälkeen johtaja välittää palautteen lähiesimie-

hille eli osastopäälliköille nimettömänä. Tällainen käytäntö koetaan hyväksi, koska tällöin alaiset 

uskaltavat antaa myös negatiivista palautetta. Tämä lisää järjestelmän oikeudenmukaisuutta alaisten 

näkökulmasta. 

 

Toisaalta taas tutkimusaineistosta tulee ilmi, että esimiespalautejärjestelmää voidaan käyttää jopa 

koston välineenä. Yksi alainen kertoo esimiespalautejärjestelmästä: 

”En mä tiedä, voiko sitä niin kuin numeroita antaa, kyllähän siinä vaiheessa, kun välit 

alkavat kuumenemaan, sitä voi käyttää välineenä kostaa, kostovälineenä, että antaa ne 

nollat. Mutta kun tietää, että tehdään seuraavat viisi vuotta samoja hommia, niin ei sitä 

kannata ehdoin tahdoin kärjistää. Mutta sitten, jos esimieheen on asialliset välit, niin sä 

annat sen kolmosen tai nelosen, eikä sitä tule mitenkään eriteltyä, mikä on hyvää ja mi-

kä on huonoa.” 

 

Edellisestä lainauksesta käy ilmi, että esimiespalautteen antoa voidaan käyttää eräänlaisen ”psyko-

logisen sodankäynnin” välineenä alaisten taholta. On kuitenkin muistettava, että mahdollisuus tällai-
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seen koston välineenä käyttämiseen on hyvin pieni. Kuten lainauksesta käy ilmi, alainen punnitsee, 

kannattaako järjestelmää käyttää koston välineenä ja riitauttaa joitakin asioita. Toisaalta taas alalu-

vussa 5.2 esitetystä Lähdesmäen (2007) tutkimusartikkelista käy ilmi, että esimiehet ymmärtävät 

tällaiset työntekijöiden kokemat negatiiviset tunteet ja ”hyökkäykset” esimiestä kohtaan. Tämänkin 

tutkimuksen mukaan kohdeorganisaation esimiehet tunnistavat tällaisia negatiivisia tunteita sekä 

kehityskeskusteluissa että esimiespalautteen yhteydessä. Ne vaikuttavat esimiesten työmotivaatioon 

negatiivisesti. Yksi esimies kertoo negatiivisesti työmotivaatioonsa vaikuttavista tekijöistä: 

”No se tietysti vaikuttaa, jos kuulee sitä, että joku kokee, että olis epäoikeudenmukaises-

ti arvioitu. Ja sitten tuleehan siitä sitten semmonen negatiivinen vire, jos siinä kehitys-

keskustelussa on kovasti sitä erimielisyyttä, tai jos henkilö ei pysty ottaan vastaan sel-

lasta rakentavaa palautetta, jos joutuu jotain semmosta sanoon, että sä voisit petrata 

tässä, ja sitten huomaa, että henkilö ei pysty ottaan sitä vastaan ja tulee sellanen viha-

reaktio. Tai jos saa itse sitten taas sellaista jotain sieltä esimiespalautteen kautta jotain 

negatiivista, mikä ei ole tullut esiin siinä kehityskeskustelussa, niin se jää kaiveleen, että 

mikähän juttu se oli ja miksei kukaan sano mulle siitä suoraan, ja mitähän se oli nyt tar-

kottanut sillä tai tällä. Että täähän herkistää kovasti semmoselle, sellasille konflikteille 

kyllä, tämmönen henkilökohtasuus.” 

 

Kokonaisuutena esimiespalautteesta voidaan sanoa, että se lisää oikeudenmukaisuutta sekä alaisen 

että esimiehen näkökulmasta, mutta siihen liittyy mahdollisia tekijöitä, jotka saattavat lisätä esimie-

hiin kohdistuvaa epäoikeudenmukaista kohtelua alaisten taholta. 

 

Kuten edellisestä lainauksesta käy ilmi, uudella palkkausjärjestelmällä on vaikutuksia myös kohde-

organisaation ilmapiiriin. Palkkausjärjestelmän rakenteista ja prosesseista johtuvat epäoikeudenmu-

kaisuuden tunteet, esimerkiksi työssä suoriutumisen arvioinnin herättämät tunteet työntekijöissä, 

aiheuttavat konflikteja, joilla on vaikutusta kohdeorganisaation ilmapiiriin negatiivisesti. 

 

Kiikka (2002, 283) ehdotti tutkimuksessaan uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden pa-

rantamiseksi vertaisarviointia, jossa esimerkiksi kohdeorganisaation osastopäälliköt arvioisivat tois-

ten osastopäälliköiden työssä suoriutumista. Tällainen käytäntö ei saa kannatusta kohdeorganisaa-

tiossa esimiesten keskuudessa. Esimiehet kokevat, että he eivät tiedä tarpeeksi eri osastojen esimies-

ten tehtävistä eivätkä voi seurata heidän työskentelyään säännöllisesti, jotta arvio kollegan työssä 

suoriutumista olisi oikeudenmukainen.  
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Kehityskeskustelussa tehdyllä alaisen mielestä oikeudenmukaisella suoritusarvioinnilla on positiivi-

nen vaikutus alaisen työmotivaatioon. Myös alaiset haluavat saada työstään suoraa palautetta. Kehi-

tyskeskusteluissa annetulla positiivisella palautteella on vaikutusta alaisen työmotivaatioon positii-

visesti. Yhden alaisen haastattelusta tulee ilmi, että hän haluaa saada työstään myös negatiivista 

palautetta, mieluiten rakentavan kritiikin muodossa. Tällainen rakentava kritiikki motivoi työnteki-

jää parantamaan työsuoritustaan. 

 

Negatiivisesti alaisten työmotivaatioon vaikuttaa Kiikankin (2002, 252–253) mainitsema suoritusar-

viointipisteiden antamisen rajoittaminen organisaation johdon taholta. Myös kohdeorganisaatiossa 

on johdon taholta määritelty keskiarvo, se taso, missä suoritusarviointipisteiden on pysyttävä. Rahaa 

palkkoihin on käytettävissä aina rajallinen määrä. Kohdeorganisaatiossa on käytäntö, että jos työn-

tekijän palkka ei sovi tiettyyn ”raamiin”, esimies joutuu arvioimaan alaisen uudelleen ja sovitta-

maan arvioinnin tähän ”palkkaraamiin”. Tämä koetaan alaisten taholta epäoikeudenmukaisena. 

Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset vaikuttavat työntekijöiden työmotivaatioon negatiivisesti. 

Yksi alainen kertoo näistä negatiivisista motivaatiovaikutuksista: 

”Kyllä se päinvastoin se, että jos tuntuu et oot tehnyt paremmin töitä vielä kuin edellis-

vuonna, et ei nosteta sen takia, et on tullut johtajalta niinku käsky, että tasoja ei niin 

kuin, et pidetään niin kauheen tarkkaan, tärkeänä sitä, mikä se keskiarvo on, niin että se 

keskiarvo pysyy tietyllä tasolla, niin sen takia ei voida niiden hyvien työntekijöitten suo-

ritustasoja nostaa, niin se tuntuu epäoikeudenmukaiselta. (…) Ja sit se, että kehityskes-

kustelu alkaa sillä, että ensimmäinen lause on, että nyt ei ole syytä muuttaa tai että hän 

ei näe nyt, että olis mahdollista nostaa näitä suoritustasoja, niin jos se alkaa tolla, niin 

mistä sitä enää sitten keskustelee, kun oli jo itte varautunut, että voisko tosta puoli pis-

tettä nostaa. Et kyllä sillä voi olla negatiivistakin vaikutusta työmotivaatioon.” 

Tällaisissa edellä mainituissa ”palkkaraameissa” pysyminen estää esimiesten täysin objektiivisen 

suoritusarvioinnin alaisten työstä. Tämä vähentää uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuutta 

alaisiin nähden. 

 

Kehityskeskustelujen oikeudenmukaisuuden kokemiseen alaisten näkökulmasta vaikuttaa myös se, 

miten esimies kohtelee alaista kehityskeskustelussa. Esimiehen kohtelu koetaan hyvin henkilökoh-

taisesti ja tunteellisesti. Yksi alainen kertoo esimiehen kohtelusta kehityskeskustelussa: 

”Esimiehen tulee keskittyä siihen alaiseen. Mulla on nyt parista esimiehestä kokemusta, 

niin yks keskitty vaan puhumaan itsestään, eikä mitenkään kysynyt multa mitään, niin se 

oli hirveen loukaava tilanne, vaikka oli muuten mukava esimies. Että kyl mun mielestä 
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on hieno, jos se tavallaan antaa sille alaiselleen mahdollisuuden purkautua, ja semmoi-

sen tunteen, että siitä välitetään.” 

Tästä suorasta lainauksesta käy ilmi, että esimiesten vuorovaikutustaidot ovat erittäin tärkeässä 

asemassa kehityskeskustelujen onnistumisen kannalta. Jotta kehityskeskustelut onnistuisivat, esi-

miehen tulee kyetä aitoon vuorovaikutukseen alaisen kanssa, sekä vastaanottamaan että näyttämään 

tunteita. 

 

9.2 Uuteen palkkausjärjestelmään suhtautuminen 

 

Haastattelujen mukaan Pirkanmaan ympäristökeskuksen työntekijöiden suhtautuminen palkkausjär-

jestelmäuudistukseen ja uuteen palkkausjärjestelmään vaihtelee yksilöllisesti. Tutkimuksen mukaan 

suhtautumiseen vaikuttaa ensinnäkin oikeudenmuakisuuden kokeminen ja toiseksi työntekijän ikä. 

Yksi esimies kertoo: 

”(…) siinä oli sellainen positiivinen viesti, että erityisesti nuorille ja akateemisesti kou-

lutetuille tän palkkausjärjestelmän oli tarkotus tuoda palkkaan lisää, (…) Mutta sitten 

tässä oli semmonen negatiivinen viesti, että nekin sitten tiesi, jotka oli aika hyvässä teh-

tävässä ja aika pitkä ura takana, että ne saattaa joutua ns. takuupalkalle ja se aiheutti 

sitten hirveen paljon ongelmia tää takuupalkkakysymys. Eli se tarkoittaa sitä, että tän 

vaati-arvioinnin mukaan tällä henkilöllä on korkeampi palkka kuin pitäiskään olla, mut-

ta niitä ei kuitenkaan laskettu niitä palkkoja, vaan kaikki jäi, kun tähän systeemiin siir-

ryttiin, sille takuupalkalle, ja siitä tulee motivaatioon eli erityisesti motivaatioon sellai-

nen negatiivinen viesti, sttä sulle nyt maksetaan enemmän kuin pitäisi maksaa ja että 

sun palkkas nyt ei nouse suurin piirtein enää lainkaan, jos et selvästi muuta tehtäviä 

vaativammaks tai sun tehtäviä ei tehdä vaativammaks. Ne on ne kaks tämmöstä ihan 

selkeetä juttua, se hyvä ennuste sille palkkakehitykselle ja sitten toisaalta näiden vanho-

jen virkamiesten palkkakehityksen pysähtyminen.” 

Tämä tutkimus osoittaa, että mitä nuorempi työntekijä on, sitä positiivisemmin hän suhtautuu uuteen 

palkkausjärjestelmään kohdeorganisaatiossa. Valtion virastojen ja laitosten palkkausjärjestelmäuu-

distuksen tavoitteenahan on ollut saada nuoria työntekijöitä valtion palvelukseen, koska tulevina 

vuosina suuri osa valtion työntekijöistä siirtyy eläkkeelle. Iän taustalta suhtautumiseen näyttää kui-

tenkin merkittävästi vaikuttavan työntekijän uutta palkkausjärjestelmää kohtaan tuntemat oikeu-

denmukaisuuden kokemukset. Uuteen palkkausjärjestelmään suhtautumisen perusteella työntekijät 

voidaan jakaa kolmeen ryhmään; ”positiivisiin”, ”neutraaleihin” ja ”negatiivisiin”. 
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Uuteen palkkausjärjestelmään suhtaudutaan kohdeorganisaatiossa yksilöllisesti. Ensinnäkin puolet, 

viisi (5) kymmenestä (10), haastatelluista työntekijöistä, kokee uuden palkkausjärjestelmän positii-

visesti. Ryhmään kuuluu kolme (3) esimiestä ja kaksi (2) alaista. Tämän ryhmän edustajat ovat nuo-

ria ja keski-ikäisiä ja heitä kutsutaan tässä tutkielmassa ”positiivisiksi”. ”Positiiviset” kokevat, että 

uusi palkkausjärjestelmä kohtelee heitä oikeudenmukaisesti. Kuitenkin joitakin epäoikeudenmukai-

suuden kokemuksiakin ”positiivisilla” on, mutta nämä kokemukset eivät ole niin voimakkaan henki-

lökohtaisia kuin negatiivisesti suhtautuvalla ryhmällä. Uusi palkkausjärjestelmä motivoi ja kannus-

taa ”positiivisia” aidosti parempiin työsuorituksiin. Työn vaativuuden arviointi auttaa ”positiivisia” 

organisoimaan ja priorisoimaan omaa työtään. Työssä suoriutumisen arviointi kehityskeskustelui-

neen taas motivoi ”positiivisia” parantamaan työsuorituksiaan, ja oppimaan uusia asioita työssä.  

 

Toiseksi osa työntekijöistä, kolme (3) kymmenestä (10), suhtautuu uuteen palkkausjärjestelmään 

neutraalisti. Ryhmään kuuluu kaksi (2) esimiestä ja yksi (1) alainen. Tämän ryhmän edustajat kuu-

luvat iäkkäiden ryhmään ja heitä kutsutaan tässä tutkielmassa ”neutraaleiksi”. Uusi palkkausjärjes-

telmä koetaan ”neutraalien” ryhmässä pääasiassa positiivisesti, mutta joitakin käytännön ongelmia 

palkkausjärjestelmään liittyen kuitenkin koetaan. Positiivisesti koetaan työssä suoriutumisen arvi-

ointiin liittyvät kehityskeskustelut ja niiden lisäämä vuorovaikutus työyhteisössä. Negatiivisena taas 

koetaan palkkausjärjestelmän käyttöön liittyvät työtehtävät, kuten työtehtävien vaativuuden arvioin-

nit ja toisaalta taas kehityskeskustelut, koska ne ovat melko työläitä ja paljon työaikaa vieviä pro-

sesseja. Palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuskin koetaan ”neutraalien” ryhmässä neutraalisti. 

Epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia itseä kohtaan ei mainita. Uuden palkkausjärjestelmän käyt-

töönotolla ei ole ollut suurta merkitystä ”neutraalien” käytännön työhön, vaan töitä tehdään pääasi-

assa kuten ennen palkkausjärjestelmäuudistustakin. Palkkausjärjestelmällä ei koeta olevan vaikutuk-

sia työmotivaatioon, vaan työssä motivoivat enemmän mielekkäät ja haastavat työtehtävät. 

 

Kolmanneksi kaksi (2) työntekijöistä kokee uuden palkkausjärjestelmän negatiivisesti. Nämä nega-

tiivisesti suhtautuvat kuuluvat iäkkäiden työntekijöiden ryhmään ja heitä kutsutaan tässä tutkielmas-

sa ”negatiivisiksi”. ”Negatiiviset” kokevat uuden palkkausjärjestelmän epäoikeudenmukaiseksi itseä 

kohtaan, mikä on vaikuttanut heidän työmotivaatioonsa negatiivisesti. Palkkausjärjestelmän käyt-

töönottovaiheessa ”negatiivisten” suhtautuminen palkkausjärjestelmään oli erittäin negatiivista, ja 

palkkausjärjestelmän vaikutukset työmotivaatioon olivat voimakkaan negatiivisia, mutta ajan myötä 

”negatiivisten” suhtautuminen on muuttunut neutraalimpaan suuntaan.  
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Taulukkoon 2 on koottu työntekijöiden uutta palkkausjärjestelmää (UPJ) kohtaan kokemat oikeu-

denmukaisuuden kokemukset suhteessa itseen sekä uuden palkkausjärjestelmän (UPJ) motivaatio-

vaikutukset edellä kuvatun uuteen palkkausjärjestelmään suhtautumisen mukaisesti. 

 
 ”Positiiviset” ”Neutraalit” ”Negatiiviset” 

Oikeudenmukaisuuden 
kokeminen 

UPJ kohtelee oi-
keudenmukaisesti 

UPJ kohtelee neutraa-
listi 

UPJ kohtelee epäoikeu-
denmukaisesti 

UPJ:n motivaatiovai-
kutukset  
 
ja  
 
tätä kuvaava esimerkki 
tutkimusaineistosta  
 

Positiiviset vaiku-
tukset työmotivaa-
tioon 
 
 
”Mä koen sen 
(UPJ) aidosti kan-
nustavaks, että sii-
nä saa reilusti kii-
tosta hyvin tehdystä 
työstä.” 

Neutraalit vaikutukset 
työmotivaatioon 
 
 
 
”…että siinä on tää 
suht koht neutraali 
suhtautuminen, ettei 
tuu tölvästyä tollain, 
että pistetään takuu-
palkalle. Ja sit se työn 
sisältö, että se on kaik-
kein tärkeintä.” 
 

Negatiiviset vaikutukset 
työmotivaatioon 
 
 
 
”Kyllä täytyy sanoa, 
että se (UPJ) niin kuin 
oikeen romahdutti sen 
työmotivaation vähäks 
aikaa.” 
 

Taulukko 2. Oikeudenmukaisuuden kokemisen vaikutukset työmotivaatioon. 

 

9.3 Uusi palkkausjärjestelmä työmotivaation lähteenä 

 
Valtionhallinnon uusien palkkausjärjestelmien tarkoitukseksi on valtiotyönantajan taholta esitetty 

valtion virkamiesten motivointi työskentelemään tuloksellisesti ja sitoutuneesti työnantajan strate-

gisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimuksen mukaan kohdeorganisaation työntekijöiden työ-

motivaation syntymiseen vaikuttavat monet tekijät. Monilla työmotivaatioon sekä positiivisesti että 

negatiivisesti vaikuttavilla tekijöillä on yhteys uuteen palkkausjärjestelmään. Näitä uuteen palkkaus-

järjestelmään liittyviä motivaatiovaikutuksia työntekijöihin käsiteltiin jo edellisissä alaluvuissa. 

Tässä alaluvussa analysoidaan empiiristä aineistoa suhteessa tutkielman teoriaosuudessa esitettyihin 

motivaatioteorioihin ja -malliin. Aineistoa analysoidaan alaluvussa 7.3 esitetyn teoreettisen triana-

gulaation avulla. Teoreettisella triangulaatiolla tarkoitetaan Hirsjärven ym. (2006, 218) mukaan tut-

kittavan ilmiön lähestymistä eri teorioiden näkökulmasta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 218.) 
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Tutkimuksen empiirisestä aineistosta käy ilmi, että kohdeorganisaation työntekijöitä motivoi enem-

män työn sisältö kuin uusi palkkausjärjestelmä. Uusi palkkausjärjestelmä voidaan kuitenkin nähdä 

yhtenä tekijänä, jolla työntekijässä ”herätetään” työmotivaatio. Positiivisten työmotivaatiovaikutus-

ten edellytyksenä on, että työntekijä kokee uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaiseksi itseään 

kohtaan. Toisaalta taas epäoikeudenmukaisuuden kokemukset vaikuttavat työmotivaatioon negatii-

visesti. Työntekijöiden työmotivaation syntyprosessissa on havaittavissa rakenteita jokaisesta luvus-

sa 4 esitetystä työmotivaatioteoriasta ja -mallista.  

 

9.3.1 Lawlerin odotusarvoteoria 

 

Lawlerin (1971, 1994) odotusarvoteorian mukaan ihminen yhdistää kyvykkyytensä ja suorituksensa 

saadakseen työssään tuloksia, joista saa palautetta muiden muassa palkkausjärjestelmän kautta. 

Lawlerin mielestä rahapalkka pitäisi sitoa työn tuloksiin. Hyvät tulokset työssä lisäävät motivaatio-

ta, jotka taas lisäävät ponnistelua. Hyvät työtulokset johtavat myös työtyytyväisyyteen. Yksilö halu-

aa myös lisätä tietoja ja taitoja työsuoritusta parantaakseen, jotta työn tuloksetkin paranisivat. Pa-

remmista tuloksista hän saa palautetta organisaation palkitsemisjärjestelmän kautta.  

 

Lawlerin työmotivaatioteorian kaltaisia piirteitä tulee ilmi tutkimusaineistosta useassa kohdassa. 
Rahapalkalla on suuri merkitys työn motivoivuuden kannalta, mutta ”haastavat ja mukavat” työteh-

tävätkin motivoivat. Yksi esimies analysoi palkkausjärjestelmän motivaatiovaikutuksia: 

”Ei tää itse palkkausjärjestelmä motivoi, mutta se, että tulos vaikuttaa rahaan. Mutta 

kyllä se tehtävien haasteellisuus myös motivoi. Mutta raha kyllä on se kysymys, olenko 

mä täällä vai muualla. Vaikka olis haastavat ja mukavat tehtävät, mutta raha ei riitä, 

saa riittävästi jossakin muualla.” 

Tämä lainaus osoittaa, että esimiehet arvioivat omaa työpanostaan suhteessa uuteen palkkausjärjes-

telmään. Lawlerin (1971, 270; 1994) teorian mukaan organisaation palkitseminen tulisi sitoa suori-

tuksiin. Myös Kominisin ja Emmanuelin (2007, 49–75) tutkimustulokset osoittavat, että esimiesten 

työmotivaation syntyyn vaikuttaa oleellisesti organisaation palkitsemisjärjestelmä. Jotta palkitsemis-

järjestelmän vaikutukset työmotivaatioon olisivat positiivisia, palkitseminen pitäisi liittää esimiesten 

työtuloksiin. 

 

Toisaalta taas uusi palkkausjärjestelmä sisältää paljon Lawlerin (1994) odotusarvoteoriassa mainit-

tuja osaamisen palkitsemisen elementtejä. Suoritus syntyy, kun työntekijän ponnistelu ja kyvykkyys 
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yhdistetään. Kyvykkyys koostuu työntekijän tiedoista, taidoista ja lahjakkuudesta. Tämän tutkimuk-

sen perusteella voidaan esittää, että uusi palkkausjärjestelmä on joillekin kohdeorganisaation työn-

tekijöille väline kehittää omaa työssä osaamistaan. Uusi palkkausjärjestelmä voidaan nähdä myös 

palautejärjestelmänä, joka auttaa työntekijää kehittämään työsuoritustaan tuloksellisemmaksi. Li-

säksi Lawlerin (1994) mukaan hyvään suoritukseen liittyy työroolin selkeys. Uusi palkkausjärjes-

telmä on kohdeorganisaation työntekijöille väline organisoida ja priorisoida työtehtäviä. Palkitse-

misprosessi lisää työntekijän tietoisuutta työn tavoitteista ja siksi lisää työmotivaatiota. Työntekijä 

kokee tämän prosessin tuloksena joko työtyytyväisyyttä tai -tyytymättömyyttä. Yksi alainen kertoo 

uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksista työssä oppimiseen ja työn organisointiin, sekä näiden 

tekijöiden vaikutuksesta työmotivaatioon: 

”No siis, tärkein on se, että se aidosti kannustaa kehittämään itteänsä ja kouluttamaan 

ammatillisesti ja ottamaan vastaan haastavampia tehtäviä ja pyrkimään sellaiseen itse-

näisempään työskentelyyn, ja että siinä on mahdollisuus sellaiseen keskustelevuuteen 

siinä suoritusarvioinnin puolessa, että se vuorovaikutus, että siinä voi itse arvioida it-

sensä ja sitten kuulostella, mitä se esimies sanoo ja sitten niistä voi vielä vähän keskus-

tellakin, että miks näin ja miks noin. Ja siitä tehtävänkuvasta jo sanoinkin, että se auttaa 

hahmottamaan työtehtäviä ja se priorisointi ja ajankäyttö. Ja tulee sellaista selkeyttä. 

Mä koen sen aidosti kannustavaks, että siinä saa reilusti kiitosta hyvin tehdystä työstä. 

Ja sitten mä koen sellaisenkin hyvänä, että tän suoritusarvioinnin puitteissa on ollut 

mahdollisuus seurata sen oman osaamisen kehittymistä. Kun tietää ne omat heikkouten-

sa, niihin pystyy selkeämmin puuttumaan.” 

 

9.3.2 Locken päämääräteoria 

 

Juutin (2006, 58) mukaan Locken päämääräteoria perustuu ajatukselle, että kiinnostavat ja mielek-

käät päämäärät ohjaavat ihmistä. Päämäärien pitää olla työntekijän itse asettamia ja hyväksymiä. 

Työmotivaatio työhön sitoutuminen syntyvät, kun työntekijä työskentelee motivoituneesti päämää-

rien saavuttamiseksi ja saa palautetta esimerkiksi organisaation palkkausjärjestelmän kautta. Tutki-

musaineistosta tulee ilmi useita Locken päämääräteorian piirteitä. Yksi esimies kertoo päämäärien 

asettamisen tärkeydestä omaan työmotivaatioonsa: 

”Toisaalta sitten asettaa niitä tavoitteita sille seuraavalle vuodelle, ja sit kun niistä on 

sovittu, niin se on paljon helpompaa. Se vaikuttaa mulla ainakin siihen työmotivaatioon, 

että saadaan niinku ohjelmoitua se seuraava vuosi, että turvallisin mielin voi olla se 
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esimieskin sen seuraavan vuoden, että kun tietää, että se työntekijä on ihan oikeesti hen-

kilökohtaisesti vastuutettu tekemään jotain. Muutenhan se kaikki olis niin kuin esimie-

hen kontolla, sitä miettis, että tuleekohan nää hommat hoidettua vai ei, ja käydä kysele-

mässä, että ooksää tehny sitä ja tota ja tätä.” 

 

Edellisestä suorasta lainauksesta käy ilmi, että tavoitteiden asettaminen seuraavalle vuodelle esi-

miehen ja alaisen välisessä kehityskeskustelussa motivoi esimiestä, koska tavoitteet ja vastuut on 

selkeästi määritelty. Palkkausjärjestelmän kautta työntekijät saavat palautetta, onko edellisenä 

vuonna asetetut tavoitteet saavutettu. Tavoitteiden asettaminen helpottaa työn organisointia kohde-

organisaatiossa. Tällä on myös työntekijöihin positiivisia motivaatiovaikutuksia. 

 

9.3.3 Decin motivaatiomalli 

 

Decin (1975) motivaatiomallin mukaan itsearvoinen toiminta on kaikkein palkitsevinta. Itsearvoisel-

la toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa työskennellään sen toiminnan vuoksi, eikä vain 

ulkoisten palkkioiden vuoksi. Itsearvoinen toiminta synnyttää sisäistä motivaatiota, josta saadut po-

sitiiviset palautteet vaikuttavat yksilöön positiivisesti synnyttäen kompetenssin tunnetta. Henkilöt, 

jotka toimivat itsearvoisesti, tuntevat itsensä kompetentimmiksi kuin henkilöt, jotka tavoittelevat 

ulkoisia palkkioita. Tämän vuoksi itsearvoinen toiminta vaikuttaa voimakkaimmin yksilön motivoi-

tumiseen työssä. Deci korostaa myös palkitsemisessa ”psykologisia keinoja”, kuten esimieheltä saa-

tua palautetta ja tukea,  rahapalkan sijasta. 

 

Decin motivaatiomallin kaltainen motivoitumisen malli on yleistä kohdeorganisaation työntekijöille. 

Sisäisen motivaation tärkeys kohdeorganisaation työntekijöiden motivaation lähteenä tulee ilmi tut-

kimusaineistosta. Ensinnäkin mielekkääksi ja haastavaksi koetut työtehtävät synnyttävät kompe-

tenssin tunnetta ja vaikuttavat positiivisesti työmotivaatioon. Yksi esimies kertoo omasta työmoti-

vaatiostaan ja motivoitumisestaan: 

”Tässä vaiheessa elämää tää palkkausjärjestelmä, jos se kohtelee suht neutraalisti, niin 

ei se oo sellainen keskeinen asia, että tärkeintä on se, mitä työssä pystyy vielä tekemään 

ja saamaan ennen eläkkeelle lähtöä aikaseks, että ei tää palkkausjärjestelmä ole oleelli-

nen vaan työn sisältö, että se on oleellinen. Mutta tässä on se, että niin kauan kun tää 

palkkausjärjestelmä kohtelee edes suht neutraalisti, niin on näin.” 
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Toiseksi esimieheltä saadulla palautteella ja tuella on tutkimuksen mukaan merkitystä työmotivaati-

on synnylle. Kuitenkin esimieheltä saatavaa tukea ja palautetta kaivattaisiin kohdeorganisaatiossa 

enemmän päivittäisen työtoiminnan yhteydessä. Yksi työntekijä kertoo esimieheltä saadun tuen ja 

palautteen ilmenemisestä sekä niiden merkityksestä työmotivaatioonsa: 

”Varmasti on merkitystä, mutta ei meillä paljon sitä tule. Että kyllä se tällaisessa orga-

nisaatiossa on niin, että ei sellaista palautetta tule, että sulla menee hyvin, mutta se pi-

tää itse osata aistia. Mutta sen kyllä aistii jossakin muodossa, miten se on mennyt. 

Semmosta kannustavaa palutetta ei tule, ehkä sä näät sen tämmösessä organisaatiossa 

sen palautteen niinku vastuuna ja luottamuksena, että sut nimitetään johonkin vaati-

vampiin työryhmiin ja projekteihin.(…) Ja senkin sitten aistii siitä ympäristöstä, jos me-

nee hyvin ja jos menee huonosti, senkin sitten aistii. Sellaisista palasista se kuva muo-

dostuu. Jos siinä on paljon niitä onnistumissignaaleja, siitä se kuva syntyy ja sitten se 

arvostus. Mutta sitten jos on paljon niitä epäonnistumisia, niin senkin sitten kyllä pikku-

hiljaa huomaa, että sua ei tarvita missään. Että sen kyllä aistii, että miten menee.” 

 

9.3.4 Adamsin tasapainoteoria 

 

Juutin (2006, 55–56) viittaaman Adamsin tasapainoteorian mukaan ihmiset vertaavat omaa panos-

tuotos suhdetaan viiteryhmänsä panos-tuotossuhteeseen. Palkkioilla tarkoitetaan Adamsin tasapai-

noteoriassa kaikkia relevantteja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa saatuja palkkioita, esimerkiksi 

rahapalkkaa, ylennystä, saatua huomiota, statusta tai kiitosta. Yksilö pyrkii pienentämään sosiaali-

sen vertailun tuloksena toteamaansa epäsuhtaa omalla toiminnallaan, joko vähentämällä tai lisää-

mällä työhön kohdistamia panoksiaan. 

 

Adamsin tasapainoteorian kaltaisia sosiaalisia vertailuja tehdään kohdeorganisaatiossa runsaasti. 

Tällaisia vertailuja tehdään sekä työn vaativuuden että työssä suoriutumisen osalta. Lisäksi työnteki-

jät tekevät vertailuja eri ympäristökeskusten välillä. Tämä käy ilmi seuraavista, jo edellä esitetyistä 

lainauksista: 

”Ja kyllä mun mielestä osastoilla on suuri vaikutus, että ei se ole yks yhteen, jos on sa-

ma koulutus ja tekee samaa hommaa, eri osastoilla on erilaiset pisteet. Se on kiinni 

alaisesta ja se on kiinni päälliköstä. Jos on alainen semmonen, joka pitää hirveetä mete-

liä ja messua, pääsee ainakin pitkällä aikavälillä nostamaan pisteitään. Että ei oo oi-

keudenmukaista.” 
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”Ja jos ajattelee, että kollegat joissakin pienemmissä paikoissa kuin Tampereella, niit-

ten vaati-taso on kolme pykälää korkeampi, niin kyllä se vaikuttaa, kuinka se koetaan 

yleisesti.” 

 

Tämän tutkielman empiirisestä osuudesta käy ilmi, että uusi palkkausjärjestelmä vaikuttaa kohdeor-

ganisaation työntekijöiden työmotivaation syntyyn ja muodostumiseen. Uuteen palkkausjärjestel-

mään liittyvät työmotivaatioon vaikuttavat tekijät on kerätty taulukkoon 3 sen mukaan, minkä työ-

motivaatioteorian tai -mallin tyyppisiä nämä motivaatiotekijät ovat. 

 

Tulukko 3. UPJ:n työmotivaatioon vaikuttavat tekijät työmotivaatioteorioiden mukaan. 

 

Yhteenvetona uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksista kohdeorganisaation työmotivaatioon voi-

daan todeta, että positiivisia uuteen palkkausjärjestelmään liittyviä työmotivaatiotekijöitä on kohde-

organisaatiossa enemmän kuin negatiivisia. Lawlerin odotusarvoteorian, Locken päämääräteorian 

sekä Decin motivaatiomallin tyyppinen motivoituminen työhön synnyttää positiivista työmotivaatio-

ta, kun taas Adamsin tasapainoteorian mukaiset sosiaaliset vertailut aiheuttavat negatiivisia vaiku-

tuksia työmotivaatioon.  

 

 Työntekijöiden työmotivaatioon vaikuttaa positiivisesti ensinnäkin se, että uuden palkkausjärjes-

telmän myötä työn tulokset vaikuttavat rahapalkkaan. Toiseksi osaamisen säännöllinen arviointi ja 

sen kehittyminen työssä vaikuttavat työmotivaatioon positiivisesti. Kolmanneksi uusi palkkausjär-

jestelmä helpottaa sekä esimiesten että alaisten työn organisointia, kun kehityskeskusteluissa asete-

taan selkeitä päämääriä. Päämäärien avulla vastuun jakaminen työstä sekä työn organisointi helpot-

tuvat, mikä synnyttää positiivista työmotivaatiota. Neljänneksi uusi palkkausjärjestelmä on auttanut 
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hahmottamaan työn sisältöä. Kun työntekijä on tietoinen työnsä sisällöstä, hän pystyy helpommin 

suuntaamaan työtoimintaansa tärkeisiin työtehtäviin. Selkeä työnkuva ja haastavat työtehtävät moti-

voivat työntekijöitä. Esimieheltä saatu palaute ja tuki motivoi työntekijöitä voimakkaasti, mutta he 

toivoisivat saavansa palautetta ja tukea päivittäisessä työtoiminnassa esimiehiltään enemmän kuin 

nykyisin. 

 

Kohdeorganisaation työntekijöiden väliset sosiaaliset vertailut aiheuttavat runsaasti uuden palkkaus-

järjestelmän rakenteisiin ja prosesseihin liittyviä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, jotka vai-

kuttavat työntekijöiden työmotivaatioon negatiivisesti. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto on 

jopa ”romahduttanut” joidenkin työntekijöiden työmotivaation palkkausjärjestelmän käyttöönotto-

vaiheessa. Tällä ilmiöllä on yhteyttä muutosvastarintaan. Tutkimuksen mukaan muutosvastarinta on 

kohdeorganisaatiossa laantunut ajan myötä, mutta pysyviä negatiivisia vaikutuksia joidenkin työn-

tekijöiden motivaatioon on edelleen havaittavissa. 

 

10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Valtionhallinnon uusien palkkausjärjestelmien tarkoituksena on motivoida valtion virkamiehiä työs-

kentelemään motivoituneesti, sitoutuneesti, tuloksellisesti ja taloudellisesti tehokkaasti ottaen huo-

mioon sekä organisaation että työntekijän henkilökohtaiset tavoitteet. New Public Management -

johtamisopissa korostuu rationaalinen organisaatio- ja ihmiskäsitys. Ihminen nähdään rationaalisena 

toimijana, joka asettaa itselleen tavoitteita, jonka jälkeen hän toimii eli työskentelee näiden tavoit-

teiden mukaisesti. Muutettaessa ja kehitettäessä Suomen valtion organisaatioiden palkkausjärjestel-

miä on kehitystyötä tehty pääasiassa rationaalisen ihmiskäsityksen näkökulmasta. Managerialistis-

ten johtamisoppien, tulosjohtamisen ja strategisen johtamisen, aikakaudella kuitenkin usein unohde-

taan organisaatioiden irrationaalinen puoli. Tämä tutkimus osoittaa, että ihmisen käyttäytymistä 

organisaatioissa ohjaavat usein myös tunteet. 

 

Uusi palkkausjärjestelmä herättää kohdeorganisaation työntekijöissä monia tunteita, jotka vaikutta-

vat heidän työmotivaatioonsa. Merkittävin tunne, joka vaikuttaa työmotivaatioon, on tutkimuksen 

mukaan oikeudenmukaisuuden kokeminen. Työntekijät arvioivat palkkioiden jakamiseen liittyviä 

menettelytapoja (Leventhal 1980, 53–54). Nämä uuden palkkausjärjestelmän palkan määräytymi-

seen vaikuttavat menettelytavat, työn vaativuuden arvioinnit ja kehityskeskusteluissa tehdyt työssä 

suoriutumisen arvioinnit, synnyttävät työntekijöissä runsaasti epäoikeudenmukaisuuden kokemuk-
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sia. Palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuus koetaan yksilöllisesti sen mukaan, miten yksilö kokee 

järjestelmän kohtelevan itseä. Nämä subjektiiviset oikeudenmukaisuuden kokemukset vaikuttavat 

työmotivaatioon.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan ensinnäkin esittää, että palkkausjärjestelmäuudistuksella on 

ollut positiivisia vaikutuksia nuorten työntekijöiden työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen. En-

sinnäkin nuorempia virkamiehiä uusi palkkausjärjestelmä kannustaa kehittymään työssä ja motivoi 

parempiin työsuorituksiin. Toiseksi moni valtion virkamies suhtautuu palkkausjärjestelmään neut-

raalisti, eikä sen käyttöönotto ole paljoakaan vaikuttanut virkamiesten käytännön työhön. Näiden 

virkamiesten työmotivaatioon positiivisesti vaikuttavat enemmän mielekkäät ja haastavat työtehtä-

vät kuin uusi palkkausjärjestelmä. Kolmanneksi suuri joukko ikääntyviä, kauan valtion palvelukses-

sa olleita, virkamiehiä on joutunut takuupalkalle. Tällaisille takuupalkalle joutuneille työntekijöille 

uusi palkkausjärjestelmä on merkinnyt vaatimattomampien työnkuvien vuoksi arvostuksen alene-

mista, ainakin heidän omasta mielestään, ja negatiivista vaikutusta työmotivaatioon. 

 

Uuden palkkausjärjestelmän käytön onnistumisen ja oikeudenmukaiseksi kokemisen kannalta koh-

deorganisaation johto, etenkin keskijohdon esimiehet, ovat merkittävässä roolissa (Huuhtanen ym., 

2005; Kiikka, 2002; Kominis & Emmanuel 2007, Leventhal, 1980; Lähdesmäki, 2007; Ruohotie & 

Honka 1999). Organisaation ylimmän johdon, kohdeorganisaation tapauksessa valtion keskushallin-

non, pitäisi noudattaa avoimuutta uutta palkkausjärjestelmää koskevissa asioissa, kehittää palkkaus-

järjestelmän rakenteita sekä kouluttaa keskijohdon esimiehiä taitaviksi järjestelmän käyttäjiksi. En-

sinnäkin keskijohdon esimiehillä pitää olla hyvät tiedot palkkausjärjestelmän rakenteesta ja siihen 

liittyvistä prosesseista, jotta he voivat käyttää sitä oikeudenmukaisesti. Toiseksi heidän pitää pystyä 

objektiivisesti arvioimaan alaistensa työssä suoriutumista. Kolmanneksi heidän pitää kyetä anta-

maan palaute tästä arvioinnista sellaisessa muodossa, että alainen kokee sen oikeudenmukaisena ja 

kannustavana. 

 

Kohdeorganisaation työntekijät kokevat, että järjestelmän oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi avoi-

muutta sekä keskushallinnon että organisaation johdon taholta pitäisi lisätä. Uuden palkkausjärjes-

telmän käytössä kohdeorganisaation esimiehet onnistuvat hyvin. Esimiehet pitävät palkkausjärjes-

telmän oikeudenmukaista käyttöä erittäin tärkeänä. Heillä on tähän tehtävään tarvittavat hyvät taidot 

ja he pyrkivät mahdollisimman objektiivisiin arvioihin. Palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuutta 

alaisia kohtaan lisää se, että esimiehet tiedostavat palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden puut-

teet ja pyrkivät korjaamaan näitä puutteita. 
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Tämä tutkimus osoittaa, että valtionhallinnon keskijohdon esimiesten pitää hallita monia eri johta-

mistyylejä onnistuakseen uuden palkkausjärjestelmän käytössä hyvin. Henkilöstön johtamisen tulisi 

sisältää elementtejä tavoitejohtamisesta (Humble, 1975), tulosjohtamisesta (Vartola 2004, 226–228), 

sekä tilannejohtamisesta (Hersey & Blanchard 1990, 101–181), jotta alaiset kokisivat esimiestyön 

oikeudenmukaisena. Tärkeimmäksi näistä johtamismalleista ”nousee” tilannejohtaminen. Jokaisen 

alaisen yksilöllisyys tulisi huomioida uuteen palkkausjärjestelmään liittyviä työssä suoriutumisen 

arviointeja tehtäessä ja kehityskeskusteluja käytäessä. Tämä tutkimus osoittaa, että esimiehet ovat 

uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä tulleet tietoisiksi alaisten yksilöllisyydestä, ja pyr-

kivät ottamaan johtamistyössä huomioon alaisen yksilöllisyyden.  

 

Keskijohdon esimiehet kokevat itsensä uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton myötä alaisiksi, 

joiden työn tuloksia arvioidaan sekä oman esimiehen että omien alaisten taholta (Kominis & Em-

manuel, 2007). Uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuuden kokemisen vaikutuksissa työmo-

tivaatioon ei ole eroja esimiesten ja alaisten välillä. Myös esimiehet tekevät sosiaalisia vertailuja 

suhteessa toisiin samassa asemassa oleviin. Esimiesten uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukai-

suuden kokemiseen vaikuttaa pääasiassa heidän omasta työstään saama arvio ja palaute. Esimiehet 

kokevat uuden palkkausjärjestelmän vaikutukset vuorovaikutuksen lisääntymiseen kohdeorganisaa-

tiossa hyvinä ja tarpeellisina, mutta toivoisivat enemmänkin palautetta omasta työstään päivittäisen 

työnteon yhteydessä. Esimiehet haluavat kehittää itseään paremmiksi henkilöstön johtajiksi saaman-

sa palautteen avulla.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan aineettomien palkkioiden merkitystä työmotivaation syntymisessä ja 

ylläpitämisessä ei voi vähätellä (Deci, 1975; Kominis & Emmanuel, 2007). Aineettomilla palkkioil-

la on suuri vaikutus työmotivaatioon. Tätä tietoa voi jokainen työntekijä, sekä esimies että alainen, 

hyödyntää omassa työssään. Oman esimiehen tai kollegan palaute, tuki ja jaettu tieto motivoi työn-

tekijöitä ponnistelemaan organisaation yhteisten tavoitteiden eteen. Vaikka vuorovaikutteisuus on 

lisääntynyt uuden palkkausjärjestelmän myötä kohdeorganisaatiossa, palautetta kuitenkin kaivataan 

enemmän jokapäiväisen työnteon yhteydessä. 

  

Tutkimuksessa ”nousee” merkittäväksi yksi uuteen palkkausjärjestelmään liittyvä aineettoman pal-

kitsemisen keino, osaamisen palkitseminen, jolla on suuri merkitys positiivisen työmotivaation syn-

nyssä. Kun työntekijä saa objektiivista, motivoivaa ja rakentavaa palautetta omasta työstään ja sen 

tuloksista, tapahtuu työssä oppimista. Uudet työn tuloksellisuutta edistävät tiedot, taidot ja kehittä-
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mistarpeet tulevat työntekijän tietoisuuteen ja hän pystyy kehittämään edelleen tietoja ja taitoja sekä 

puuttumaan ”heikkouksiinsa”. Tämä edellyttää kuitenkin työntekijältä kypsyyttä arvioida itseään 

realistisesti, ja työyhteisöltä virheitä sallivaa kulttuuria. Tällöin myös epäonnistumiset työssä voi-

daan ottaa esille kehityskeskusteluissa ilman negatiivisia tunteenpurkauksia, ja virheistä voidaan 

oppia. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan esittää kolmea mielenkiintoista jatkotutkimusaihetta. Koska tämän 

tutkimuksen mukaan uusi palkkausjärjestelmä altistaa yksilöiden välisille konflikteille kohdeorgani-

saatiossa, voidaan olettaa, että sillä on negatiivisia vaikutuksia kohdeorganisaation organisaatioil-

mapiiriin. Mielenkiintoista olisi ensinnäkin selvittää tarkemmin uuden palkkausjärjestelmän aiheut-

tamia konflikteja organisaatiossa, sekä kuinka niistä johtuva negatiivinen vaikutus organisaatioil-

mapiiriin vaikuttaa työmotivaatioon ja työn tuottavuuteen kohdeorganisaatiossa. Toiseksi mielen-

kiintoista olisi selvittää, kuinka paljon uusi palkkausjärjestelmä altistaa yksilöiden väliselle kilpai-

lulle, ja kuinka uudesta palkkausjärjestelmästä johtuva kilpailu vaikuttaa työntekijöiden työmotivaa-

tioon ja hyvinvointiin. Koska tämän tutkimuksen mukaan kohdeorganisaation työntekijät tekevät 

runsaasti sosiaalisia vertailuja uuteen palkkausjärjestelmään liittyen, voidaan olettaa kilpailua ole-

van. Kolmanneksi mielenkiintoista olisi tutkia, kuinka uusi palkkausjärjestelmä vaikuttaa työnteki-

jöiden innovatiivisuuteen. Tämä tutkimus osoittaa, että uudella palkkausjärjestelmällä on vaikutuk-

sia kohdeorganisaation työntekijöiden työn organisointiin ja työssä oppimiseen. Jatkotutkimuksella 

voisi selvittää tarkemmin, millaisia ovat nämä uuden palkkausjärjestelmän vaikutukset työn organi-

sointiin ja työssä oppimiseen, sekä millaisia vaikutuksia niillä on työntekijöiden innovatiivisuuteen 

työssä. Lawlerhan (1990, 139–140) kritisoi työn vaativuuden arviointiin perustuvia palkkausjärjes-

telmiä juuri siksi, että ne hänen mielestään vähentävät työntekijöiden joustavuutta ja innovatiivi-

suutta. 

 

Yhteenvetona tutkimustuloksista voidaan todeta, että palkitseminen on erittäin monitahoinen käsite, 

joka liittyy nykyisin kiinteästi valtion organisaatioiden päivittäiseen johtamiseen ja työntekoon. 

Vaikka uusi palkkausjärjestelmä on ollut tutkimuksen kohdeorganisaatiossa jo joitakin vuosia käy-

tössä, se herättää edelleen runsaasti tunteita henkilöstön keskuudessa. Näillä oikeudenmukaisuuden 

ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksilla on vaikutusta organisaatiossa työskentelevien henkilöi-

den työmotivaatioon. Lisäksi uuden palkkausjärjestelmän ”henkilökohtaisuus” altistaa konflikteille 

työyhteisössä. Siksi voidaan olettaa, että uudella palkkausjärjestelmällä on vaikutusta kohdeorgani-

saation ilmapiiriin ja mahdollisesti jopa organisaatiokulttuuriin.  
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Sekä esimiesasemassa olevien että muidenkin työntekijöiden työ valtion organisaatioissa on muut-

tunut palkkausjärjestelmäuudistuksen myötä vaativammaksi ja haastavammaksi kuin aikaisemmin. 

Keskushallinnolta ja organisaation johdolta edellytetään järjestelmän läpinäkyvyyttä, tiedottamista 

ja koulutusta palkkausjärjestelmään liittyvissä asioissa. Kaikilta työntekijöiltä odotetaan ja vaaditaan 

monipuolisia tietoja, taitoja sekä kykyjä. Avainasemassa ovat hyvät vuorovaikutustaidot, kyky tehdä 

objektiivisia arvioita toisista ihmisistä, sekä kyky antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Vaa-

timukset eivät ole vähäisiä. 
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LIITTEET 
 
Susanna Raivio    LIITE 1 
Tampereen yliopisto 
Johtamistieteiden laitos/hallintotiede   TUTKIMUSKYSYMYKSET/ 
Puh. 040 590 4828    ESIMIEHET 
susanna.raivio@uta.fi 
 
 
HAASTATTELUN KYSYMYKSET / PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
 
Teema 1: Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto 
 

1. Miten henkilöstölle tiedottaminen uudesta palkkausjärjestelmästä mielestänne onnis-
tui palkkausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa? 

 
2. Miten esimiesten koulutus mielestänne onnistui uuden palkkausjärjestelmän käyttöön-

ottovaiheessa? 
 

3. Miten uuteen palkkausjärjestelmään suhtauduttiin työpaikallanne käyttöönottovai-
heessa ja miten siihen suhtaudutaan nykyisin? 

 
Teema 2: Suoriutumisen arviointi ja kehityskeskustelu 
 

4. Miten koette uuteen palkkausjärjestelmään liittyvän jatkuvan työntekijöiden suoriu-
tumisen, kykyjen ja pätevyyden arvioinnin? 

 
5. Mitä esimiestaitoja ja esimiehen henkilökohtaisia ominaisuuksia pidätte tärkeinä 

uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien kehityskeskustelujen onnistumisen kannalta?  
 

6. Mitä alaisen taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia pidätte tärkeinä uuteen palk-
kausjärjestelmään liittyvien kehityskeskustelujen onnistumisen kannalta?  

 
Teema 3: Esimiestyön arviointi 
 

7. Miten uuteen palkkausjärjestelmään liittyvä työntekijöiden esimiestyöstänne tekemä 
palautteenanto mielestänne onnistuu? 

 
8. Miten koette uuteen palkkausjärjestelmään liittyvän kehityskeskustelun oman esi-

miehenne kanssa? 
 

9. Miten koette yleisesti esimiehenne antaman palautteen ja tuen oman työmotivaati-
onne kannalta? 

 
10. Miten kokisitte muiden osastopäällikköjen itsestänne tekemän kollega-arvioinnin, jos 

sellainen olisi käytössä työpaikallanne? 
 
Teema 4: Ajankäyttö 
 

11. Miten koette uuden palkkausjärjestelmän oman ajankäyttönne kannalta? 
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Teema 5: Oikeudenmukaisuus 
 

12. Onko uusi palkkausjärjestelmä mielestänne oikeudenmukainen kaikkia työntekijöitä 
kohtaan? 

 
Teema 6: Työmotivaatio 
 

13. Nimeä uuteen palkkausjärjestelmään ja siihen liittyvään palkitsemisprosessiin liittyviä 
asioita, jotka vaikuttavat positiivisesti työmotivaatioonne? 

 
14. Nimeä uuteen palkkausjärjestelmään ja siihen liittyvään palkitsemisprosessiin liittyviä 

asioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti työmotivaatioonne? 
 
Teema 7: Palkkausjärjestelmän kehittäminen 
 

15. Miten haluaisitte muuttaa palkkausjärjestelmää, jos siihen olisi mahdollisuus? 
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Susanna Raivio    LIITE 2 
Tampereen yliopisto 
Johtamistieteiden laitos/hallintotiede   TUTKIMUSKYSYMYKSET/ 
Puh. 040 590 4828    ALAISET 
susanna.raivio@uta.fi 
 
 
HAASTATTELUN KYSYMYKSET / PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
 
Teema 1: Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto 
 

1. Miten henkilöstölle tiedottaminen uudesta palkkausjärjestelmästä mielestänne onnis-
tui palkkausjärjestelmän käyttöönottovaiheessa? 

 
2. Miten henkilöstön koulutus mielestänne onnistui uuden palkkausjärjestelmän käyt-

töönottovaiheessa? 
 

3. Miten uuteen palkkausjärjestelmään suhtauduttiin työpaikallanne käyttöönottovai-
heessa ja miten siihen suhtaudutaan nykyisin? 

 
Teema 2: Suoriutumisen arviointi ja kehityskeskustelu 
 

4. Miten koette uuteen palkkausjärjestelmään liittyvän esimiehenne tekemän työssä 
suoriutumisen arvioinnin? 

 
5. Miten koette yleisesti esimiehenne antaman palautteen ja tuen oman työmotivaati-

onne kannalta? 
 

6. Miten koette uuteen palkkausjärjestelmään liittyvän työntekijöiden omasta esimiehes-
tään tekemän esimiestyön arvioinnin? 

 
7. Mitä alaisen taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia pidätte tärkeinä uuteen palk-

kausjärjestelmään liittyvien kehityskeskustelujen onnistumisen kannalta?  
 

8. Mitä esimiestaitoja ja esimiehen henkilökohtaisia ominaisuuksia pidätte tärkeinä 
uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien kehityskeskustelujen onnistumisen kannalta?  

 
Teema 3: Ajankäyttö 
 

9. Miten koette uuden palkkausjärjestelmän oman ajankäyttönne kannalta? 
 

Teema 4: Oikeudenmukaisuus 
 

10. Onko uusi palkkausjärjestelmä mielestänne oikeudenmukainen kaikkia työntekijöitä 
kohtaan? 

 
Teema 5: Työmotivaatio 
 

11. Nimeä uuteen palkkausjärjestelmään ja siihen liittyvään palkitsemisprosessiin liittyviä 
asioita, jotka vaikuttavat positiivisesti työmotivaatioonne? 
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12. Nimeä uuteen palkkausjärjestelmään ja siihen liittyvään palkitsemisprosessiin liittyviä 

asioita, jotka vaikuttavat negatiivisesti työmotivaatioonne? 
 
Teema 6: Palkkausjärjestelmän kehittäminen 
 

13. Miten haluaisitte muuttaa palkkausjärjestelmää, jos siihen olisi mahdollisuus? 


