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Tutkimuksen päätehtävänä on tutkia henkilöstön kokemusta uudesta palkkausjärjestelmästä. 
Tutkimuksessa selvitetään henkilöstön kokemuksia sekä tehtäväkohtaisesta että suoritukseen 
perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta ja niihin liittyvistä prosesseista. Palkanosien kohdalla 
ollaan erityisen kiinnostuneita niiden vaikutuksista kannustavuuteen. Lisäksi tutkimuksessa 
selvitetään henkilöstön kokemusta uuden palkkausjärjestelmän oikeudenmukaisuudesta niin 
palkanjaon kuin menettelytapojenkin kannalta. Kiinnostuneita ollaan myös uuden 
palkkausjärjestelmän vaikutuksista henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen työhyvinvointiin sekä 
henkilöstön ja johdon väliseen luottamukseen. 
 
Tutkimuskohteeksi valittiin Tampereen yliopisto, joka siirtyi käyttämään uutta palkkausjärjestelmää 
1.1.2006 eli reilu vuosi ennen kyselyn suorittamista. Kokonaisuudessaan tutkittiin kohdeyliopiston 
kaksi tukipalveluyksikköä ja tiedekuntayksikkö, mutta vain sellaisten henkilöiden osalta, jotka eivät 
toimi yksiköissä johdossa tai esimiesasemassa. Tämän survey-tutkimuksen aineisto kerättiin 
sähköisellä e-lomakkeella ja se analysoitiin SPSS tilasto-ohjelman avulla. Aineistosta selvitettiin 
keskiluvut sekä riippuvuudet, osin ristiintaulukoinnin ja osin Spearmanin 
järjestyskorrelaatiokertoimen avulla. Lisäksi ryhmien erojen tilastollisen merkitsevyyden 
testaamiseen käytettiin ei-parametrisiä testejä. 
 
Tutkimuksen mukaan kohdeyksiköiden henkilöstö ei koe tehtäväkohtaista eikä henkilökohtaista 
palkkaa kannustavaksi. Kannustavuus saattaisi nousta, jos esimiesten tekemät suoritus- ja 
vaativuustasoarviot sekä arviointiryhmän ja kohdeorganisaation johdon tasopäätökset vastaisivat 
enemmän toisiaan. Äskeinen liittyy osittain siihen, että budjetti vaikuttaa uuden 
palkkausjärjestelmän soveltamiseen. Henkilökohtaisen palkan kannustavuutta voisi parantaa entistä 
selkeämpi henkilökohtaisten tavoitteiden määrittely ja näiden toteutumisesta saatava syvällinen 
palaute. Kannustinvaikutuksen lisäksi henkilöstö kokee palkanjaon oikeudenmukaisuuden ja 
järjestelmän vaikutukset työyhteisön hyvinvointiin melko kielteisesti. Kokemus palkanjaon 
oikeudenmukaisuudesta saattaisi vahvistua, jos uuteen palkkausjärjestelmään liittyviä 
menettelytapoja sekä prosesseja kehitettäisiin entistä oikeudenmukaisemmiksi. Yleisesti ottaen 
menettelytavat koettiin jokseenkin oikeudenmukaisiksi, mutta henkilöstön kokemuksen mukaan 
sekä suoritus- että vaativuustasoarviot voisivat perustua tarkempaan tietoon. Lisäksi voitaisiin jakaa 
lisää tietoa palkan määräytymisperusteista. Uuden palkkausjärjestelmän ei juurikaan koettu 
vaikuttaneen henkilökohtaiseen työhyvinvointiin. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että työntekijät 
luottavat melko paljon esimiestensä kykyyn soveltaa uutta palkkausjärjestelmää. Myöskin 
esimiesten menettelytavat koetaan melko oikeudenmukaisiksi. Lisäksi henkilöstö kokee saaneensa 
osallistua työnkuvauksen ja henkilökohtaisen suorituksen tason määrittelyyn jokseenkin riittävästi.  
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I JOHDANTO 

 
Nykyään on yleisesti tunnustettua, että henkilöstö ei ole organisaatiolle vain menoerä vaan avain 

menestymiseen alati muuttuvassa maailmassa. Yritysten ja muidenkin organisaatioiden 

toimintaympäristö on kehittynyt haastavammaksi erityisesti teknologisten innovaatioiden ja 

kansainvälisen työnjaon muuttumisen myötä. Myös yliopistoissa joudutaan yhä enemmän 

miettimään, miten vastata uuden julkisjohtamisen tuomiin tulostavoitteisiin. Nykyäänhän 

yliopistoille jaetaan rahaa sen mukaan, kuinka paljon ne tuottavat opetusta ja tutkimusta sekä 

kuinka hyvin ne pystyvät vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan (Patomäki 2005: 6). Kasvavien 

tehokkuusvaatimusten kurimuksessa organisaatioiden säilyminen ja menestyminen rakentuvat siis 

entistä enemmän asiantuntevan sekä tehokkaan henkilöstön varaan. Tuota strategista voimavaraa 

tulisikin palkita mahdollisimman kannustavasti. Palkitseminen on myös tärkeää, kun houkutellaan 

organisaatioon uusia työntekijöitä ja yritetään pitää kiinni vanhoista sekä kun pyritään ohjaamaan 

työntekijöitä käyttäytymään tietyllä tavalla tai suorastaan muuttamaan organisaatiota (Taylor 2000: 

12; Lahti, Tarumo, Vartiainen 2004: 13). Erityisesti yrityssektorilla ollaankin menneinä 

vuosikymmeninä kehitetty erilaisia palkitsemis- ja palkkaustapoja, joiden avulla henkilöstöä 

yritetään kannustaa toimimaan tehokkaammin ja kasvattamaan osaamistaan. Motivoivina pidetään 

esimerkiksi palkkaustapoja, jotka perustuvat yksilön suoritukseen, pätevyyteen ja taitoihin 

(Armstrong ja Murlis 1998: 273). Myös koko tiimin tai organisaation menestyksestä voidaan 

palkita. Yksityisellä sektorilla käytetäänkin esimerkiksi sellaisia  palkitsemistapoja kuin 

tulospalkkaus, provisio, erilaiset bonukset ja osakkeet. 

 

Viimeistään 90-luvun laman myötä myös julkisella sektorilla herättiin ympäristön muuttumiseen ja 

kasvaviin tehokkuusvaatimuksiin. Tällöin julkishallinnossa alettiin uuden julkisjohtamisen oppien 

mukaan jäljitellä markkinoiden toimintaa sekä suunnitella myös uutta palkkausjärjestelmää. Uusi 

palkkausjärjestelmä kehitettiin ottamalla mallia yritysmaailmasta. Ensimmäiset valtion virastot 

ottivat tuon uuden järjestelmän käyttöönsä vuonna 1994. Uusi palkkausjärjestelmä ja sen tutkiminen 

on mielestäni edelleenkin todella ajankohtaista, koska viimeisimpienkin valtion organisaatioiden, 

joiden joukossa yliopistot, piti ottaa järjestelmä käyttöönsä vuoden 2005 marraskuun loppuun 

mennessä. Lisäksi on muistettava, että kun olemme kiinnostuneita uudesta palkkausjärjestelmästä, 

olemme kiinnostuneita äärimmäisen tunnelatautuneesta ja kaksijakoisia ajatuksia herättävästä 

asiasta. 
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 Toisaaltahan uusi palkkausjärjestelmä tuntuu, perustuessaan tehtävien vaativuuden arviointiin, 

henkilökohtaiseen palkanosaan ja mahdollisesti tulospalkkaukseen, varsin oikeudenmukaiselta. 

Onhan vain reilua, että haasteellisia tehtäviä menestyksekkäästi hoitamaan pystyvä työntekijä saa 

parempaa palkkaa kuin samantasoisia tehtäviä heikommin hoitava kollegansa, puhumattakaan 

vähemmän vaativia tehtäviä heikommin hoitavasta kollegasta. Lisäksi uuden palkkausjärjestelmän 

uskotaan parantavan työnjakoa, selkiyttävän toimenkuvia sekä antavan esimiehille välineitä johtaa 

ja ohjata yksikköään. Esimerkiksi henkilökohtaiseen palkanosaan liittyvä suoritusarviointi parantaa 

johdon tietämystä henkilöstön osaamisesta, mikä voi auttaa kehittämään sitä ja yleensä parantaa 

henkilöstöön liittyvien päätösten laatua. UPJ:n avulla johtajien myös uskotaan pystyvän viestimään 

henkilöstölle organisaation arvoja ja tavoitteita. Lisäksi uusi palkkausjärjestelmä on parantanut 

virkaiältään nuorien palkkaa, koska palkka ei enää perustukaan palveluaikaan vaan siis tehtävien 

vaativuuteen ja henkilökohtaiseen osaamiseen. Järjestelmän kannattajat uskovat sen kannustavan 

työntekijää laajentamaan ja syventämään osaamistaan, mikä parantaa ammatinhallintaa. 

Tehtäväkohtaisen palkan uskotaan kannustavan henkilöstöä hakeutumaan vaativiin työtehtäviin ja 

ottamaan itselleen vastuuta. Erityisesti henkilökohtainen palkanosa voi lisäksi parantaa työntekijän 

omaa ja sitä kautta koko organisaation tuloksellisuutta. UPJ:n avulla pyritään myös takaamaan 

julkisen sektorin johtajille ja huipuille kilpailukykyinen palkka yksityiseen sektoriin nähden. Tämän 

uskotaan helpottavan taitavien työntekijöiden rekrytointia julkisen sektorin organisaatioihin. 

 

Toisaalta uuteen palkkausjärjestelmään liittyy paljon ongelmia. Esimerkiksi on äärimmäisen 

vaikeaa, varsinkin yliopistojen kaltaisissa asiantuntijaorganisaatioissa, määritellä eri tehtävien 

vaativuutta ja erityisesti kunkin työntekijän henkilökohtaista menestymistä tehtäviensä hoidossa. 

Sillä miten tuota henkilökohtaista menestymistä voidaan mitata? Miten voidaan esimerkiksi mitata 

jonkin tieteellisen julkaisun laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Koskinen (2005) nostaa 

artikkelissaan esille myös arvioitavan tahon aseman heikkouden uudessa järjestelmässä arvioitaessa 

henkilökohtaista osaamista. Hän miettii esimerkiksi sitä, miten arvioitavaa henkilöä koskevat tiedot 

kerätään ja tarkastetaan. Kannattaa miettiä kriittisesti myös sitä, onko esimiehillä tarpeeksi tietoa 

arvioinnin suorittamiseen. Etukäteen valtion eri organisaatioissa varmasti myös pelättiin 

henkilökemioiden vaikuttavan henkilökohtaisen palkanosan määräytymiseen. Kuitenkin 

tutkimustulokset osoittavat, että tutkituissa valtion organisaatioissa ei uskottu, että henkilökohtaista 

palkanosaa olisi tahallisesti käytetty väärin (Huuhtanen, Jämsen, Maaniemi, Lahti, Karppinen 2005: 

112; Salimäki ja Nylander 2006: 43).  Kokonaan oman ongelmavyyhtinsä muodostavat uuden 

palkkausjärjestelmän vaikutukset työilmapiiriin. Pahimmassa tapauksessahan UPJ voi lisätä 

työyhteisössä kateutta ja kilpailua työntekijöiden välillä sekä kasvattaa hierarkkisuutta arvioivan ja 
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arvioitavan tahon välillä. Budjettirahoitteisuus ja esimiehen tekemien vaativuus- sekä 

suoritusarvioiden muuttaminen korkeammalla taholla vuorostaan vaikuttaa negatiivisesti 

järjestelmän kannustavuuteen (Salimäki ja Holmborg 2007: 46).  Kaiken tämän lisäksi lehdistössä 

(Ranta-aho 2006: E 1) annettiin ymmärtää, että palkat eivät esimerkiksi ministeriöissä voi kasvaa, 

sillä kaikkien osastojen pistekeskiarvojen, joihin palkat siis perustuvat, täytyy pysyä samalla tasolla. 

Ongelma on siinä, että kun juuri kenenkään palkkoja ei uuteen palkkausjärjestelmään kuuluvien 

takuupalkkojen takia voi laskea, ei kenenkään palkkoja voi myöskään nostaa. Herääkin kysymys, 

sopiiko uusi palkkausjärjestelmä voittoa tavoittelemattomalle julkiselle sektorille lainkaan.  

 

Huuhtasen ym. (2005) tekemästä tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että esimiehet suhtautuvat 

palkkausjärjestelmäuudistukseen, sen toimivuuteen ja vaikutuksiin työntekijöitä positiivisemmin. 

Lisäksi työntekijöiden suhtautuminen näyttää vielä ajan kuluessa muuttuvan negatiivisemmaksi tai 

korkeintaan pysyvän samana. Samansuuntaisia tutkimustuloksia saatiin Akavan erityisalojen 

keskusliiton vuoden 2003 työmarkkinatutkimuksessa. Tämän tutkimuksen mukaan 57 prosenttia 

järjestelmän sisällä olevista työntekijöistä piti sitä epäoikeudenmukaisena ja vain 17 prosenttia 

oikeudenmukaisena järjestelmänä. (Patomäki 2005: 31.) Jostain syystä UPJ ei ole lunastanut sille 

asetettuja tavoitteita.  Minua uusi palkkausjärjestelmä kiinnostaakin nimenomaan henkilöstön 

näkökulmasta; mikä siinä herättää mahdollisesti vastarintaa ja miten sitä voisi kehittää 

oikeudenmukaisemmaksi ja kannustavammaksi? Mielestäni työntekijöiden kokemusta on tärkeä 

tutkia, sillä myös heidän motivaatiotaan, työssä kehittymistään ja työtyytyväisyyttään parantamaan 

uusi palkkausjärjestelmä lienee kehitetty.  
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II TUTKIMUKSEN PERUSVALINNAT 

 
1 Päätehtävän asettaminen 

 
Ensimmäisenä herättiin yrityssektorilla palkitsemisen tärkeyteen. Yksi varsin iso syy tähän lienee 

se, että palkitsemisen avulla huomattiin voitavan kannustaa työntekijöitä hankkimaan yrityksen 

strategian toteuttamisen kannalta tärkeitä taitoja ja tietoja (Lawler 1990: 22). Taitavan henkilöstön 

kautta uskottiin saatavan kilpailuetua nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Kun toimitaan nopeasti 

muuttuvassa ympäristössä on mietittävä, mitkä palkitsemistavat kannustavat henkilöstöä 

kehittymään. Palkkausta pidetään nykyään motivoivana ja organisaation tavoitteita sekä arvoja 

tukevana, kun se perustuu esimerkiksi aidosti tehtävien vaativuuteen tittelin sijaan ja/tai 

henkilökohtaiseen suoritukseen.  Lawler (1990: 28) on todennut, että palveluvuosiin perustuva 

palkkaus sopii vain hitaasti muuttuvilla aloilla toimiviin organisaatioihin. Julkisella sektorillahan 

tuo virkaikään perustuva palkkaus oli varsin pitkään käytössä, kunnes viimeistään 90-luvun laman 

aikana herättiin siihen, että julkisen sektorin toimintoja on alettava kehittämään vaikuttavimmiksi, 

taloudellisemmiksi ja tuottavammiksi. Laman pyörteissä alettiin puhua yhä enemmän myös 

palkkajoustoista, joilla tarkoitetaan henkilöstön taloudellisen palkitsemisen yksilöllistämistä 

organisaatioiden sisällä sekä myös palkkahaitarin hajauttamista eri sektoreiden, alojen ja 

organisaatioiden kesken. Laman myötä alettiin siis kyseenalaistamaan kollektiiviset 

palkkasopimusjärjestelmät. (Sädevirta 2004: 20.) Laman aikana myös uuden julkisjohtamisen oppi 

korostui ja julkishallinto määriteltiin uudella tavalla palveluiden tuottamiseksi. Uuden opin mukaan 

nuo palvelut tuli tuottaa mahdollisimman tehokkaasti sekä joustavasti ja niitä tuli voida arvioida 

samoilla kriteereillä kuin yksityisten yritysten tuottamia palveluita. (esim. Patomäki 2005: 58.) UPJ 

on siinä mielessä osa uutta julkisjohtamista, että sen avulla pyritään saamaan henkilöstö toimimaan 

entistä tehokkaammin. Tämän palkkausjärjestelmän avulla pyritään rakentamaan sellaisia johtamis-, 

ohjaus- ja kannustinjärjestelmiä, jotka lisäisivät työn tuottavuutta myös julkishallinnossa.  (esim. 

Patomäki 2005: 31, 33.) 
 

Uusi palkkausjärjestelmä kehitettiin ottamalla mallia yritysmaailmasta, mutta toisaalta uudessa 

palkkausjärjestelmässä on myös jäänteitä Weberiläisestä ajattelusta, sillä järjestelmä erottaa 

toisistaan työn ja tekijän. Järjestelmä saattaa myös korostaa hierarkkisuutta, koska arvioivan tahon 

valta kasvaa. Lisäksi uusi palkkausjärjestelmä kasvattaa virallisten sääntöjen määrää 

organisaatioissa, sillä järjestelmään liittyy paljon kirjallisia ohjeita ja lomakkeita. (Iivari 2005.) Uusi 
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palkkausjärjestelmä on siis omintakeinen yhdistelmä liike-elämän ja byrokratian logiikkaa. 

Ongelmalliseksi siinä henkilöstön kannalta saattaa muodostua erityisesti henkilökohtainen 

palkanosa, sillä voittoa tekemättömällä julkisella sektorilla ei ole samalla tavalla rahaa jaettavissa 

kuin voittoa tekevällä yrityksellä, jossa henkilökohtaisen palkanosan nousu ei ole pois keneltäkään 

toiselta. Julkisissa organisaatioissa henkilökohtaisesta suoriutumisesta palkitseminen on enemmän 

nollasummapeliä budjettirahoitteisuuden takia. 

 

Uutta palkkausjärjestelmää on tutkittu jonkin verran ja lisäksi siitä on kirjoitettu paljon opaskirjoja, 

joissa neuvotaan miten palkkausjärjestelmä ja siihen kuuluvat palkanosat rakennetaan sekä miten 

niitä sovelletaan käytännössä (esim. Rantanen ja Sareskorpi 2005; Valtion työmarkkinalaitos 1996; 

Lahti, Tarumo ja Vartiainen 2004). Tarkoitukseni on tutkia uutta palkkausjärjestelmää henkilöstön 

kokemana. Ensinnäkin haluan selvittää henkilöstön kokemuksen niistä asioista, joihin 

palkkausjärjestelmällä pyritään vaikuttamaan. Esimerkiksi yliopistojen tarkentavan virka- ja 

työehtosopimuksen (2006: 3) mukaan palkkausjärjestelmän avulla pyritään muuttamaan palkkausta 

oikeudenmukaisemmaksi ja kannustavammaksi sekä parantamaan esimiestyötä ja johtamista. Olen 

siis kiinnostunut siitä, kokeeko henkilöstö palkkausjärjestelmän lisäävän palkkauksen 

oikeudenmukaisuutta ja kannustavuutta. UPJ:n vaikutuksista juuri edellä mainittuihin asioihin 

kaivattaisiin Huuhtasen ym. (2005) mukaan lisää tietoa. Järjestelmän kannustavuutta ja 

oikeudenmukaisuutta ovat kartoittaneet myös Salimäki ja Nylander (2006: 56). Heidän 

tutkimuksensa mukaan tehtäväkohtaisen palkan oikeudenmukaisuutta Teknillisessä korkeakoulussa 

vähentää sen perustuminen liikaa koulutukseen ja vanhoihin virkanimikkeisiin, kun taas 

kannustavuuteen vaikuttaa rahoitus ja suoritusarvioiden tasapäistäminen. 

 

 Johtamisen ja esimiestyön onnistumista pyrin kartoittamaan luottamuksen, yhteisöllisen 

työhyvinvoinnin sekä menettelytapojen oikeudenmukaisuuden käsitteiden avulla. Uuden 

palkkausjärjestelmän vaikutuksia johdon ja työntekijöiden väliseen luottamukseen on tärkeää tutkia, 

koska järjestelmää ei aiemmissa tutkimuksissa ole lähestytty tältä kannata, joten siitä voidaan löytää 

uutta tietoa. Yleensäkin luottamus on hyvin kokonaisvaltainen tunne, joka vaikuttaa viime kädessä 

myös organisaation tehokkuuteen (Bibb ym. 2004: 16-19). Lisäksi olen kiinnostunut uuden 

palkkausjärjestelmän vaikutuksista sekä henkilökohtaiseen että yhteisölliseen työhyvinvointiin, 

koska uutta palkkausjärjestelmää ei ole juuri tutkittu tältäkään kannalta. Salimäen ja Holmborgin 

(2007: 33) mukaan Joensuun yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun työntekijät olivat huolissaan 

UPJ:n vaikutuksista työyhteisön ilmapiiriin eli yhteen työyhteisön hyvinvoinnin osa-alueeseen. 

Palkkausjärjestelmän vaikutuksia työhyvinvointiin on mielestäni tärkeä tutkia, sillä 
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henkilöstöjohtamisella, jonka osa palkkausjärjestelmäkin on, pyritään parantamaan ihmisten 

suorituskykyä sekä työhyvinvointia samanaikaisesti (Sädevirta 2004: III). Mielestäni pelkästään 

henkilöstön suorituskyvyn nostamiseen keskittyvä palkkausjärjestelmä ei vielä lunasta paikkaansa, 

vaan myös järjestelmän vaikutuksia työhyvinvointiin tulisi tutkia. Uutta tietoa kaivattaisiin 

mielestäni myös itse palkitsemisprosessin toimivuudesta mukaan lukien arviointikeskustelut.  

 

Tutkin siis uutta palkkausjärjestelmää henkilöstön kokemana, sillä haluan kerätä lisää tietoa 

järjestelmän vaikutuksista sen avulla tavoiteltaviin asioihin sekä työhyvinvointiin. Lisäksi tutkin 

uutta palkkausjärjestelmää henkilöstön kokemana, koska tutkimuksestani saatava tieto voisi auttaa 

kehittämään kyseistä järjestelmää motivoivammaksi, oikeudenmukaisemmaksi sekä paremmin 

työhyvinvointia tukevaksi. Olen kiinnostunut siitä, mitkä asiat henkilöstö kokee ongelmallisiksi 

uudessa palkkausjärjestelmässä. Kun tutkin uutta palkkausjärjestelmää nimenomaan henkilöstön 

kokemana, se voi omalta osaltaan auttaa kehittämään järjestelmää alhaalta ylöspäin. Mielestäni tätä 

alhaalta ylöspäin näkökulmaa ei voi palkkausta kehitettäessä korostaa liikaa, sillä nähdäkseni 

palkkausjärjestelmän avulla pyritään viimekädessä tukemaan henkilöstön kehittymistä ja 

suorituskykyä. UPJ:n kehittämiseen on tärkeää saada uutta tietoa, sillä järjestelmä ei ala toimimaan 

itsestään, vaan se vaatii aktiivista muokkaamista ja ylläpitoa. Tässä muokkaamis- ja ylläpitotyössä 

on tärkeää kunnioittaa myös henkilöstön näkemyksiä. 

 
2 Tieteellisen tavoitteen asettaminen 

 
Habermasin mukaan on olemassa kolme tiedonintressiä: tekninen, hermeneuttinen ja 

emansipatorinen. Teknisen tiedonintressin tavoitteena on maailmaa koskevan informaation 

kerääminen. Hermeneuttisen tiedonintressin tavoitteena on ymmärtää maailmaa, kun taas 

emansipatorinen tiedonintressi pyrkii muuttamaan maailmaa. (Habermas 1976: 121.) Tässä 

tutkielmassani aion kerätä tietoja uudesta palkkausjärjestelmästä ja siitä kuinka yliopiston 

henkilöstö kokee tuon järjestelmän, joten valitsen teknisen tiedonintressin. Tämän valitsemani 

teknisen tiedonintressin tavoitteena voi olla asioiden kuvaaminen, selittäminen tai ennustaminen. 

Pyrin tutkielmassani kuvaamaan uuden palkkausjärjestelmän rakennetta ja sen soveltamisprosessia. 

Lisäksi pyrin kuvaamaan sitä, miten henkilöstö kokee uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien 

prosessien toimivuuden sekä erityisesti järjestelmän vaikutukset työhyvinvointiin, palkkauksen 

oikeudenmukaisuuteen, kannustavuuteen ja luottamukseen. En haluaisi tutkielmassani kuitenkaan 

jäädä vain kuvaamisen tasolle vaan haluaisin lisäksi selittää, mikä uudessa palkkausjärjestelmässä 
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aiheuttaa työntekijälle tietyn kokemuksen. Selittäminen voi olla kausaalista, teleologista tai 

funktionaalista. Näistä pyrin lähimmäksi kausaalista selittämistä, mutta siihen en voimavarat ja 

taidot huomioon ottaen pysty. Yritänkin tutkielmassani ehdotteisesti selittää, miksi uusi 

palkkausjärjestelmä vaikuttaa tietyllä tavalla kannustavuuteen, palkkauksen oikeudenmukaisuuteen, 

johdon ja alaisten suhteeseen sekä työhyvinvointiin . En kuitenkaan vain ehdotteisesti selitä, miksi 

henkilöstö kokee uuden palkitsemisjärjestelmän tietyllä tavalla, vaan yhdistän tähän selittämiseen 

kuvaamisen. Yritän siis eksploratiivisesti selittää, miksi uusi palkkausjärjestelmä tuntuu 

kannustavalta, oikeudenmukaiselta tai epäoikeudenmukaiselta ja miksi se vaikuttaa tietyllä tavalla 

työhyvinvointiin ja luottamukseen.  
 

Kuvaan siis tutkielmassani luonnollisesti uuden palkkausjärjestelmän rakenteita sekä yleisesti 

julkisissa organisaatioissa että erityisemmin juuri yliopistojen kohdalla. Keskityn erityisesti 

kuvaamaan eri palkanosia, jotka ovat siis tehtäväkohtainen, henkilökohtainen ja tulokseen perustuva 

palkanosa, joka ei tosin yliopistoissa ainakaan vielä kuuluu kiinteänä osana uuteen 

palkkausjärjestelmään.  Pyrin kuvaamaan, mitä näiden palkanosien käyttöönotolla tavoitellaan. 

Yritän selvittää, mihin eri tekijöihin näiden uusien palkanosien vaikutuksen uskotaan perustuvan, 

jotta voisin kysyä henkilöstöltä näistä tekijöistä ja kuvata sen, kuinka he nämä tekijät kokevat. 

Työntekijäthän voivat kokea nämä tekijät kannustavina, latistavina tai että niillä ei ole mitään 

merkitystä työnteon kannalta. En aio tutkielmassani kuvata järjestelmän rakentamisvaihetta, vaan 

keskityn järjestelmän soveltamisen ja siihen liittyvien prosessien kuvaamiseen. Kuvaan siis työssäni 

esimerkiksi arviointikeskustelujen vaikutuksia organisaatiokohtaisten ja henkilökohtaisten 

tavoitteiden selkiytymiseen. Arviointikeskustelujen pohjalta esimies antaa yliopistoissa oman 

arvionsa työntekijän tehtävän vaativuustasosta sekä henkilökohtaisen suorituksen tasosta, mutta 

tämän jälkeen yksikön johto ja arviointiryhmä suhteuttavat tuon arvion laajempaan 

palkkakokonaisuuteen. Pyrin tutkielmassani myös kuvaamaan, miten henkilöstö kokee uuden 

palkkausjärjestelmän vaikuttavan työhyvinvointiin. Lisäksi mielenkiintoista on erityisesti se, miten 

organisaation jäsenten töiden ja työpanoksen uudenlainen arvottaminen vaikuttaa johdon ja 

henkilöstön väliseen luottamuksen sekä kokemuksiin palkkauksen oikeudenmukaisuudesta. Koko 

kuvausvaiheen perimmäinen tarkoitus on auttaa selittämään, miksi henkilöstö kokee uuden 

palkkausjärjestelmän tietyllä tavalla. Yritän siis esimerkiksi selittää, mitkä uuden 

palkkausjärjestelmän elementit eivät kannusta henkilöstöä ja miksi. Yritän myös selittää, mitkä 

palkkausjärjestelmän elementit vaikuttavat hyvinvointiin ja luottamukseen työpaikalla. Lisäksi 

pyrin selittämään, miksi UPJ koetaan oikeudenmukaisena tai epäoikeudenmukaisena järjestelmänä. 
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3 Näkökulman asettaminen 

 
Uusi palkkausjärjestelmä antaa esimiehille uusia välineitä johtaa organisaatiota. Tutkimusten 

mukaan he kokevatkin UPJ:n toimivaksi järjestelmäksi (esim. Huuhtanen ym. 2005) ja ovat muuta 

henkilöstöä tyytyväisempiä järjestelmän määrittämään palkkatasoon (Salimäki ym. 2007: 34). Sen 

sijaan henkilöstö ei koe uutta palkkausjärjestelmää läheskään yhtä toimivaksi kuin esimiehet ja 

järjestelmän kehittäjät, siksi haluaisinkin kartoittaa uutta palkkausjärjestelmää henkilöstön 

näkökulmasta. Tästä näkökulmasta voi löytyä mielenkiintoisia jännitteitä, sillä esimerkiksi Lawlerin 

(1990: 31) mukaan työntekijä valitsee organisaation osin myös palkkaustavan mukaan. Tästä 

saattaakin osin johtua se, että Rantasen ja Sareskorven (2005: 138) mukaan palkkausta kehitettäessä 

muutosvastarinta on suurempaa kuin muissa kehittämishankkeissa. Kun palkkausta lähdetään 

muuttamaan, työntekijät Rantasen ym. (2005: 138) mukaan pelkäävät, että esimiehet ja 

arviointiryhmä eivät ole oikeudenmukaisia ja että palkat laskevat. Lisäksi henkilöstön näkökulmasta 

on loogista kartoittaa UPJ:n vaikutuksia sellaisiin minua kiinnostaviin asioihin kuin luottamukseen 

ja työhyvinvointiin, joita vahvistaa esimerkiksi sujuva vuorovaikutus. Patomäen (2005: 47) mukaan 

järjestelmän luoma hierarkia ja kilpailullinen valvontamekanismi vaikeuttaa kommunikaatiota, 

koska se särkee hauraan sosiaalisen viitekehyksen.   
 
Vaikka useissa tutkimuksissa on selvitetty, että henkilöstölle työssä tärkeimpiä ovat sellaiset asiat 

kuin työpaikan ilmapiiri ja mahdollisuus kehittyä työssä palkkauksen tullessa näiden jälkeen, koen 

palkkauksen tutkimisen juuri henkilöstön näkökulmasta tärkeänä. Palkkauksellahan voidaan 

kuitenkin enemmän tai vähemmän vaikuttaa näihin tärkeimpinä pidettyihin asioihin ja lisäksi 

palkka omaa erittäin tärkeän symboliarvon. Tutkin uutta palkkausjärjestelmää henkilöstön 

kokemana, koska siitä näkökulmasta asiaa ei ole vielä paljoa tutkittu. Lisäksi näkökulma on 

hedelmällinen, koska työntekijät suhtautuvat uuteen järjestelmään luultavasti hyvin eri tavoin. 

Järjestelmä myös aiheuttaa todennäköisesti eri henkilöissä positiivisia tai negatiivisia jännitteitä eri 

syistä johtuen. Toisin sanoen henkilöstö suhtautuu järjestelmään varmasti moniselitteisimmin kuin 

esimerkiksi esimiehet, joten tästä näkökulmasta käsin järjestelmästä voi löytää uutta tietoa. 

Erityisen mielenkiintoiseksi juuri yliopiston henkilöstön kokemuksen tutkimisen tekee se, että 

henkilöstö kuuluu yliopistoissa kahden hieman toisistaan eroavan järjestelmän piiriin, eli opetus- ja 

tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön järjestelmän. On mielenkiintoista selvittää, eroavatko 

eri järjestelmiin kuuluvien mielipiteet palkkausjärjestelmästä toisistaan.   
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Näiden syiden lisäksi tutkin uutta palkkausjärjestelmää henkilöstön näkökulmasta, koska haluaisin 

selvittää järjestelmän kannustavuutta. Kannustavuus liittyy vahvasti järjestelmän avulla tavoiteltuun 

henkilöstön suorituskyvyn ja tehokkuuden nostoon. Olen kiinnostunut esimerkiksi siitä, että 

kannustaako uusi palkkausjärjestelmä parempiin suorituksiin, hankkimaan uusia taitoja ottamaan 

lisää vastuuta. Haluaisin selvittää, miksi järjestelmä kannustaa tai vastaavasti on kannustamatta. 

Näin tarkasteltuna tullaan jo melko lähelle työntekijän kykyä johtaa itse itseään ja sitä tukeeko uusi 

palkkausjärjestelmä osaltaan sitä. Edellä mainittuja asioita haluaisin kartoittaa laajemmin kuin vain 

palkan kannalta. Työntekijän motivoitumisen kannaltahan on tärkeää, että hän tietää mitä häneltä 

odotetaan. Nuo odotukset selkenevät, kun työntekijälle asetetaan - esimerkiksi uuteen 

palkkausjärjestelmään kuuluvissa esimiehen ja alaisen välillä käytävissä kehityskeskusteluissa - 

konkreettisia tulostavoitteita. Vaikka varsinaiset kehityskeskustelut käydäänkin kerran vuodessa, 

tulisi näiden asetettujen tulostavoitteiden toteutumista seurata tiuhemmin. (Rantanen ym. 2005: 

140.) Kehitys- ja arviointikeskustelut voivat antaa työntekijälle eväitä johtaa itseään ja kehittää 

työtään. Lisäksi tutkin uutta palkkausjärjestelmää henkilöstön näkökulmasta, koska kannustavuuden 

lisäksi olen kiinnostunut järjestelmän vaikutuksista palkkauksen oikeudenmukaisuuteen, yksilön ja 

työyhteisön työhyvinvointiin sekä johdon ja alaisten väliseen luottamukseen. 
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III TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 
1 Pääkäsitteet 
 

Pyrin tutkimuksessani selvittämään, miten henkilöstö kokee uuden palkkausjärjestelmän ja siihen 

liittyvät prosessit, kuten esimerkiksi henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin. Tutkin tätä 

henkilöstön kokemusta eksploratiivisten selitysten avulla. Uusi palkkausjärjestelmä on vain yksi osa 

julkisen sektorin maailmanlaajuista muutosprosessia, jonka tavoitteena on tehostaa julkisen sektorin 

toimintaa. Tämä toiminnan tuloksellisuus pyritään yleensä aikaansaamaan uuden julkisjohtamisen 

oppien mukaan. Olen kiinnostunut erityisesti arvioimaan uusien ja tehokkaampina pidettyjen 

palkitsemistapojen vaikutuksia työntekijöiden motivaatioon, työhyvinvointiin, 

oikeudenmukaisuuden kokemukseen ja organisaation luottamuspääomaan.  Edellä sanotun 

perusteella tutkimusongelmaani voidaan hahmottaa sellaisten käsitteiden avulla kuin uusi 

julkisjohtaminen, palkitseminen ja palkitsemisen arviointi. Näitä käsitteitä ja niiden välisiä 

yhteyksiä alla oleva kuvio 1 hahmottaa. 

 

kuvio 1 Teoreettinen viitekehys 

 

2 Uusi julkisjohtaminen 

   
Uusi palkkausjärjestelmä on aiemmin sanotun mukaisesti osa laajempaa julkisen sektorin 

muutosprosessia. Tätä muutosprosessia voidaan kuvata myös uuden julkisjohtamisen käsitteen 

avulla. Uusi julkisjohtaminen on hallintoteoreettinen oppi ja sellainen yläkäsite, jonka alle mahtuu 

lukuisia alakäsitteitä, jotka kuvaavat julkisen sektorin muuttumista länsimaissa viimeisen 

kolmenkymmenen vuoden aikana. Walsh (1995: 13-15 johdanto) jakaa uuden julkisjohtamisen 

kahteen suuntaukseen. Niistä ensimmäinen pohjautuu taylorismiin, eli tavoitteena on tehokkuuden 

lisääminen ja työvoiman suurempi tuottavuus ammattijohtajien sekä työmenetelmien suuremman 

uusi 
julkisjohtaminen 

palkitseminen 
 

palkitsemisen 
arviointi 
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kontrolloinnin avulla. Toinen suuntaus perustuu suoran kontrolloinnin sijaan epäsuoraan kontrolliin, 

joka rakentuu strategisen johtamisen luomille arvoille ja kannustimille. Tämän suuntauksen 

ominaispiirteitä ovat laatuun keskittyminen, delegointi, desentralisaatio, sopimusten ja 

markkinoiden korostaminen, suorituksen mittaaminen sekä suuremman huomion kiinnittäminen 

kirjanpitoon ja tarkastukseen. Tässä suuntauksessa poliittisten päättäjien tulisi toimia strategisina 

päättäjinä, joiden päätöksiä julkisten organisaatioiden johtajat toimeenpanevat. Uusi 

palkkausjärjestelmä on mielestäni osa tätä jälkimmäistä suuntausta, koska sen avulla pyritään 

kannustamaan henkilöstöä toimimaan tehokkaammin. Lisäksi pyritään mittaamaan työntekijöiden 

suorituksia. 

 

Jälkimmäiseen suuntaukseen perustuen uuden julkisjohtamisen perusideana on ottaa käyttöön 

markkinaperusteisia ohjaus- ja hallintamekanismeja myös julkishallinnossa. Oppi nojaakin 

sellaiseen uusklassiseen talousteoriaan, jonka mukaan kilpailulliset markkinat ovat tehokkain ja 

paras tapa kohdentaa resursseja. Juuri tähän ajatukseen perustuvat uuden julkisjohtamisen suosimat 

palveluiden kilpailuttaminen, ulkoistaminen ja yksityistäminen. Lisäksi opin keinovalikoimaan 

kuuluu markkinoiden simulointi julkisten organisaatioiden sisälle lähinnä tulosvastuun ja 

tulosjohtamisen avulla. Monet uusklassiset taloustieteilijät eivät tosin usko, että simuloidut 

markkinat olisivat yhtä tehokkaita kuin oikeat markkinat. Yleensäkään NPM ei sisällä täsmällistä 

teoriaa tehokkuudesta. Oppina NPM näyttäkin olevan hajanainen kokoelma käsitteitä, metaforia ja 

yleisiä periaatteita, joiden oletetaan liittyvän tehokkuuteen. Uuden julkisjohtamisen  taustalta löytyy 

tieteellinen empirismi ja objektiivisuuden ihanne; organisaatioiden toiminnot halutaan mitata ja 

laskea. (esim. Patomäki 2005: 33, 83-86.) Opin mukaan siis esimerkiksi uskotaan, että yksilön 

henkilökohtaista työsuoritusta voidaan arvioida ja mitata. UPJ liittyy myös tähän toiminnan 

tehostamisretoriikkaan, sillä sen avulla pyritään luomaan kannustinjärjestelmä, jossa työntekijöitä 

palkitaan heidän tuottavuutensa mukaisesti eli heidän taloudellinen panos-tuotos � tehokkuus 

pyritään maksimoimaan (Patomäki 2005: 27). 

  

Uuden julkisjohtamisen tärkeyttä perustellaan kansalaisten aseman parantamisen kannalta, sillä oppi 

on kiinnostunut tehokkuuden lisäksi myös demokraattisuudesta ja julkisen vallan vastuusta 

kansalaisia kohtaan (esim. Walsh 1995; Minogue, Polidano, Hulme 1998). Opin avulla pyritään siis 

integroimaan vastuullisuus ja tehokkuus (Minogue ym. 1998: 17). Myös Metcalfe ja Richards 

(1987: 28) kuvailevat julkisen johtamisen muuttamista edellä mainittujen tehokkuuden ja 

vastuullisuuden käsitteiden kautta. Lisäksi he näkevät muutosprosessissa keskeisinä asioina myös 

johtamisen ja organisaatiokulttuurin. Tehokkuuden Metcalfe ja Richards (1987: 29) näkevät olevan 
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suoraan yhteydessä uudenlaiseen johtamiseen. Verrattuna pelkkään hallinnointiin johtaminen 

lähestyy loogisemmin ja rationaalisemmin suorituksen tehostamista. Tällaisesta johtamisesta tekee 

tehokasta sen kyky määritellä tavoitteita, rationalisoida prosesseja ja jakaa vastuita. Muutokset 

johtamistavassa eivät kuitenkaan ole mahdollisia ilman organisaatiokulttuurin muuttamista, 

varsinkin johtamiseen liitettyjen tehtävien ja vastuiden osalta. (Metcalfe ja Richards: 35-52.) 

Nähdäkseni uudella palkkausjärjestelmällä pyritään luomaan organisaation johdolle välineitä johtaa 

organisaatiota, sillä järjestelmän avulla voidaan palkita organisaation tuloksellisuuden kannalta 

hyvistä toimintatavoista sekä myös viestiä, millaisia työsuorituksia henkilöstöltä odotetaan. 

Järjestelmään liittyvien prosessien avulla johto voi myös kertoa henkilöstölle organisaation 

tavoitteista. 

 

Uuden julkisjohtamisen vaikutukset alkoivat näkyä myös yliopistoissa viimeistään vuonna 1983, 

kun keskustelu korkeakoulujen tuloksellisuuden arvioinnista vilkastui (Ketonen ja Nyyssölä 1996: 

37). Vuoden 1986 korkeakoulujen kehittämislain mukaan määrärahojen lisäyksiä kohdennettaessa 

otetaan erityisesti huomioon tutkimuksen ja tutkijakoulutuksen saavuttamat tulokset (Saarinen 

1997: 16). Korkeakoulujen tuloksellisuuden kehittäminen eteni vuonna 1991 hyväksyttyyn 

koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen vuosien 1991-1996 

kehittämissuunnitelmaan, jonka mukaan 1995 siirryttiin tulosbudjetointiin. Tällaisen 

budjetointitavan tarkoitus on edistää korkeakoulujen taloudellisen päätäntävallan kasvua ja  

tavoitejohtamista, joka kuuluu olennaisena elementtinä uuteen julkisjohtamiseen.  

Kehittämissuunnitelman mukaan tuloksellisuutta korkeakouluissa alettiin mitata suhteuttamalla 

suoritettujen tutkintojen lukumäärät käytettävissä oleviin voimavaroihin ja myös laatu huomioitiin. 

Lisäksi suunnitelman mukaan käynnistettiin korkeakoulujen kokonaisarviointeja. (Ketonen ym. 

1996: 68, 69.)   

 

Tulosjohtaminen ja �budjetointi tarkoittavat yliopistoissa käytännössä sitä, että ne käyvät vuosittain 

opetusministeriön kanssa neuvottelut, joissa sovitaan kolmivuotiset tulostavoitteet. Alemmilla 

hallinnon tasoilla tulostavoitteet sovitaan yliopiston rehtorin ja tiekuntien kesken sekä vastaavasti 

dekaanien ja laitosten kesken. Rahanjako perustuu nykyään esimerkiksi laitosten tuottamien 

opintoviikkojen, tutkintojen ja tutkimusten määrien vertailuun. Lisäksi 1990-luvun lopulla otettiin 

käyttöön tulosjohtamisen rinnalla laadunvalvontajärjestelmät, joiden avulla arvioidaan tutkimusta, 

opetusta ja hallintoa. Viimein 2000-luvun alussa alettiin valmistella uuden palkkausjärjestelmän 

käyttöönottoa yliopistoissa. (Patomäki 2005: 74-77.) UPJ on siis mahdollista nähdä uuteen 

julkisjohtamiseen perustuvan tulosjohtamisen jatkeena yliopistoissa. Jatkossa uuden 
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palkkausjärjestelmän avulla pyrittäneen vahvistamaan vuoden 2004 yliopistolain tavoittelemia 

asioita, kuten esimerkiksi ympäröivän yhteiskunnan kehityksen tukemista ja kansainvälisyyttä. 

 

3 Palkitseminen 

 
Organisaation ja työntekijän välille muodostuu aina implisiittinen psykologinen sopimus, joka 

kertoo, mitä organisaatio odottaa työntekijältä ja mitä työntekijä tekee odotusten täyttämiseksi 

(Kolb, Rubin, Osland 1991: 6). Palkitsemistakin voi kuvata tällaisena yksilöllisenä ja 

julkilausumattomana vaihtosuhteena, jossa työntekijä antaa työpanoksensa organisaatiolle ja saa 

vastineeksi itselleen merkityksellisiä asioita, kuten aineellisia ja aineettomia palkintoja. Tämän 

vaihtosuhteen eli psykologisen sopimuksen ollessa kunnossa työntekijä ponnistelee tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tästä ajattelutavasta seuraa, että kaikkia niitä asioita, joita henkilöstö pitää tärkeinä 

ja merkityksellisinä, voidaan pitää palkintoina. (Rantamäki, Kauhanen, Kolari 2006: 15�16.) On siis 

tärkeää, että palkitseminen perustuu työntekijöiden itse viestimille tarpeille ja että palkkiovalikoima 

on monipuolinen, koska työntekijät pitävät erilaisia asioita merkityksellisinä (Hakala ym. 1989: 25; 

Lawler 1990: 193). 
 

Palkitsemisen reflektioteorian lähtökohta on siinä, että identiteetin kehittäminen ja säilyttäminen on 

ihmisen keskeinen piirre. Palkka taas luo merkityksiä, jotka ovat tärkeitä identiteetille. On löydetty 

neljä erilaista merkitysluokkaa, joista ensimmäisen mukaan palkka voi olla merkityksellinen, jos se 

edesauttaa itselle tärkeiden tavoitteiden saavuttamista. Toiseksi palkka on merkityksellinen, jos se 

kertoo, kuinka hyvin työntekijä on suoriutunut tehtävistään ja mikä on työntekijän asema suhteessa 

muihin työntekijöihin. Kolmanneksi palkka voi olla merkittävä, kun se viestii organisaation ja 

työntekijän riippuvuutta eli sitä kuinka tärkeä työntekijä on organisaatiolle. Neljänneksi palkka on 

tärkeä, koska sen avulla voi hankkia tavaroita ja palveluita. (Thierry 2001: 149-166.) Palkitsemisen 

yhteensopivuusteoriat taas korostavat sitä, että palkitsemisen tulisi sopia yhteen organisaation 

strategian, henkilöstön, johtamisprosessien ja rakenteiden kanssa. (esim. Lawler 1991; Hulkko ym. 

2005: 203.)  

 

Palkitsemisella tavoitellaan monenlaisia asioita, kuten strategian sekä muutoksen läpivienti 

organisaatiossa ja työntekijöiden sitoutumisen parantaminen. Ensinnäkin esimerkiksi Rantamäen 

ym. (2006: 16) mukaan palkitsemisen avulla viestitään organisaation strategisista päämääristä ja 

muutetaan nämä konkreettisiksi tavoitteiksi. Myös Lawler (1990:22) korostaa, että palkitsemisen 
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avulla työntekijöitä voidaan kannustaa hankkimaan organisaation strategian kannalta tarpeellisia 

taitoja. Toiseksi Thorpen (2000: 36) mukaan palkitsemisen avulla voidaan edesauttaa organisaation 

muutosta, sillä hänen mukaansa tietyt palkitsemisen välittämät viestit vaikuttavat työntekijöiden 

käyttäytymiseen. Kolmanneksi palkitsemisen avulla voidaan yrittää saada vanhat työntekijät 

pysymään organisaatiossa ja houkutella uusia työntekijöitä (Taylor 2000: 12).  

 

Palkitsemistavat voidaan jakaa aineellisiin ja aineettomiin. Aineellinen palkitseminen voidaan taas 

edelleen jakaa suoraan palkitsemiseen eli rahallisiin palkintoihin, joita ovat palkka ja sitä 

täydentävät palkitsemistavat, ja epäsuoriin palkitsemistapoihin, joita ovat erilaiset henkilöstölle 

jaettavat rahamääräiset edut, vakuutukset ja henkilökuntalainat. Edellä mainittu suoriin 

palkitsemistapoihin kuuluva palkka voidaan edelleen jakaa peruspalkkaan, joka voi perustua 

esimerkiksi työn vaativuuteen ja henkilökohtaiseen palkanosaan. (esim. Kauhanen 1996: 129.) 

Lisäksi on olemassa täydentäviä palkkaustapoja, kuten tavoitepalkkiot, joita maksetaan, jos asetetut 

tavoitteet saavutetaan. Tavoitepalkkiolla viitataan siis tulospalkkioon, joka voi olla henkilö- tai 

ryhmäkohtainen. Organisaation taloudelliseen menestykseen sidotut voittopalkkiot ja voitonjakoerät 

sekä omistamiseen liittyvät järjestelyt, kuten osakkeet ja optiot, ovat myös osa tulospalkkausta. 

(Rantamäki ym. 2006: 92-94.)  

 

Rantamäen ym. (2006: 16) mukaan aineettomat palkitsemistavat voidaan jakaa esimerkiksi työhön 

ja tapaan toimia, kasvuun ja kehittymiseen sekä henkilöstöetuihin. Ensimmäiseen ryhmään, eli 

työhön ja tapaan toimia, kuuluvat työn sisältö, toimintatavat ja esimiestyö. Monet tutkijat korostavat 

juuri esimiehiltä saadun suoran palautteen ja arvostuksen tärkeyttä (Hakala ym. 1989: 60; Rantanen 

ym. 2005: 134; London 2003: 11). Toiseen aineettoman palkitsemisen ryhmään eli kasvuun ja 

kehittymiseen kuuluvat henkilöstön osaamisen kehittymistä ja työuran rakentamista tukevat asiat. 

Esimerkiksi kehityskeskustelut pyrkivät sovittamaan yhteen organisaation osaamistarpeita ja 

yksilön kehittymistavoitteita. Kolmanteen ryhmään eli aineettomiin henkilöstöetuihin kuuluvat 

esimerkiksi joustavat työajan ja �paikan järjestelyt. Oikeastaan vain organisaation jäsenten 

mielikuvitus ja arvostukset ovat rajana, kun aineettomia palkintoja kehitellään. Esimerkiksi 

työpaikan yhteiset tapahtumat, omaehtoinen tiedon hankinta tai osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen voivat olla aineettomia palkintoja. Se kannattaa 

muistaa, että työntekijän tulotason noustessa alkaa palkan merkitys yleensä laskea ja muiden 

palkitsemistapojen merkitys vastaavasti kasvaa.  



 19

3.1 Henkilöstöjohtaminen ja palkitsemisjärjestelmä 

 

Palkitsemisjärjestelmä on aina osa laajempaa henkilöstövoimavarojen johtamista, jonka avulla 

vastaavasti pyritään sovittamaan henkilöstöresurssit organisaation strategiasta nouseviin tarpeisiin 

(Armstrong 1993: 4). Tässä kappaleessa pyritään kartoittamaan, miten henkilöstöjohtaminen ja 

palkkausjärjestelmä ovat sidoksissa toisiinsa. Henkilöstöjohtamisen näen laajasti eli luen siihen 

kuuluvaksi sekä henkilöstöasiantuntijoiden että linjajohdon henkilöstöön liittyvät toimet. 

Palkitsemisen voi ajatella johtamisen välineeksi, jonka avulla pyritään kannustamaan henkilöstöä 

toimimaan organisaation arvojen ja tavoitteiden mukaisesti (Kauhanen 2003: 105). Myös koko 

henkilöstöjohtamisella pyritään perimmiltään organisaation tavoitteiden edistämiseen sellaisen 

prosessin avulla, jossa johto pyrkii vuorovaikutukseen organisaation henkilöstön eli 

ihmisjärjestelmän kanssa. Henkilöstöjohtaminen voidaan ajatella erilaisten toiminnallisten 

aktiviteettien suunnitteluksi, koordinoinniksi ja valvonnaksi. Osa näistä aktiviteeteistä, kuten 

palkitseminen, voidaan nähdä myös välttämättöminä ydintoimintoina, joita ilman organisaatio ei 

pysy hengissä (Sädevirta 2004: 9, 23, 30). Perinteisessä tayloristisessa henkilöstöjohtamisessa 

korostui kontrolli. Tätä perinteistä suuntausta tosin kritisoitiin 1940-luvulta alkaen. Esimerkiksi 

1970-luvun alussa syntynsä saanut työelämän laatu �liike kritisoi perinteistä organisaatiojärjestystä. 

Liikkeen mukaan työelämän laadun sekä hyvinvoinnin kehittäminen ovat keinoja tuottavuuden 

lisäämiseen. Erityisesti henkilöstön vaikutusvaltaa korostanut Harvardin henkilöstöjohtamisen 

konseptio pohjautuu osin edellä mainittuun työelämän laatu �liikkeeseen. Harvardin konseptioon, 

jossa myös palkitseminen on merkittävässä osassa, palaan vielä hiukan myöhemmin. Ensin on syytä 

perehtyä hieman tarkemmin Raymond Milesiin, joka esitteli ensimmäisenä ihmisvoimavarojen 

johtamista koskevan yhtenäisen teoreettisen rakennelman, jossa myös palkitsemisella on paikkansa. 

(Sädevirta 2004: 18.) 

 

Milesin (1975: 21-22) mukaan johdon tehtävänä on ihmismuuttujien, kuten kyvykkyyksien, 

arvojen, asenteiden ja demografisten tekijöiden, sekä organisaatiomuuttujien, kuten rakenteiden, 

teknologioiden ja tavoitteiden, integrointi erilaisten mekanismien avulla. Näitä mekanismeja ovat 

esimerkiksi ohjaaminen, työnsuunnittelu, arviointi ja viestintä. Milesin (1975) mukaan 

�Palkitsemisjärjestelmäkin on integratiivinen mekanismi, ts. prosessi, jolla jäsennetään ja 

yhdennetään ihmisten kyvykkyyksiä ja kykypotentiaaleja kohdentumaan organisaation tavoitteiden 

toteuttamiseksi� (Sädevirta 2004: 104). Johtajien tulisi ymmärtää integratiivisten mekanismien 

välinen riippuvuus ja rakentaa niistä johdonmukainen järjestelmä, koska vain tällainen järjestelmä 

voi johtaa tulokselliseen toimintaan (Miles 1975: 29). Miles (1975: 34-45) jakaa 
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henkilöstöjohtamisen kolmeen teoreettiseen suuntaukseen, joilla on omat käsityksensä ihmisestä, 

johdon toimintatavoista ja niistä seuraavista tuloksista. Perinteisen suuntauksen mukaan ihmiset 

työskentelevät vain rahan takia ja johto keskittyy heidän valvomiseen. Ihmissuhteinen suuntaus on 

melko lähellä perinteistä, mutta tämän suuntauksen mukaan ihmisiä pitää kohdella yksilöinä ja 

palkan lisäksi johdon tulee palkita työntekijöitä antamalla palautetta sekä kohtelemalla heitä 

humaanisti. Kolmas ihmisvoimavarainen suuntaus eroaa selvästi kahdesta edellisestä. Sen mukaan 

ihmiset esimerkiksi haluavat hyödyntää kaikkia kykyjään ja saavat tyydytystä merkityksellisten 

tavoitteiden saavuttamisesta. Tällöin johdon rooliksi jää rohkaista henkilöstöä osallistumaan, 

itseohjauksen laajentaminen ja henkilöstön rajattomien voimavarojen hyväksikäyttö. 

Henkilöstöjohtamisen Miles erotteli kolmeen osa-alueeseen, joista yksi on palkitsemisjärjestelmät 

(Sädevirta 2004:100). Palkitsemisjärjestelmä olisi rakennettava siten, että palkkiot vastaavat 

työntekijöiden tarpeita. Tarpeen ja sen tyydyttävän palkkion välillä olisi oltava sellainen 

työkäyttäytymisen polku, joka auttaisi samalla myös organisaatiota pääsemään tavoitteisiinsa. 

(Sädevirta 2004: 104.) 

 

Organisaation palkitsemisjärjestelmä pohjautuu organisaatiossa sovellettavaan 

henkilöstöjohtamisen suuntaukseen. Esimerkiksi perinteinen suuntauksen tavoite on 

työkäyttäytymisen vaihteluiden minimointi, jolloin palkitaan virheitä välttelevää käytöstä. Reitti 

palkintoihin kulkee siis ennalta määriteltyjen menettelytapojen noudattamisen kautta. Tällainen 

palkitsemisjärjestelmä ei ota huomioon työntekijän todellista tuloksellisuutta, joten organisaatio 

pitää epämääräiset palkitsemiskriteerit yleensä salaisina ja polut palkintoihin ovat epämääräisiä. 

Ihmissuhteiset palkitsemisjärjestelmät ovat lähellä perinteisen suuntauksen järjestelmiä, eli 

varsinaisesta työkäyttäytymisen tuloksellisuudesta ei palkita. Vasta ihmisvoimavaraisessa mallissa 

ollaan kiinnostuttu työntekijöiden työsuoritusten tuloksellisuudesta, laadusta sekä vanhoja 

käytäntöjä ravistelevista ideoista. Palkitseminen perustuu tässä suuntauksessa 

kontingenssiajatteluun, eli sen pitäisi olla yhteensopiva muiden henkilöstöjohtamisen osa-alueiden 

kanssa, kuten viestintäjärjestelmien, henkilöstön kehittämisen ja työnsuunnittelun. (Sädevirta 2004: 

105-107.) Mielestäni uudessa palkkausjärjestelmässä on piirteitä kaikista edellä mainituista 

suuntauksista. Se sisältää toisaalta hyvinkin epämääräisiä polkuja, kuten esimerkiksi sitoutuminen 

työhön ja työyhteisöön, joilla ei välttämättä ole mitään yhteyttä yliopiston toiminnan tehokkuuteen 

ja vaikuttavuuteen. Toisaalta UPJ pyrkii palkitsemaan myös esimerkiksi työn laadusta, 

taloudellisuudesta, monitaitoisuudesta ja opetusmenetelmien kehittämisestä. Edellä mainitut asiat 

liittyvät mielestäni  ihmisvoimavaraisen mallin tavoittelemaan erinomaisten työsuoritusten 

aikaansaamiseen. 
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Harvardin strategisen henkilöstöjohtamisen konseptio nostaa henkilöstön osallistumisen 

organisaation keskeisimmäksi ihmisvoimavarakäytännöksi. Tämän konseption mukaan kaikki 

henkilöstöjohtamisen toiminnot ovat alisteisia organisaation yleisille strategisille valinnoille, joita 

niiden tulee tukea. Tällöin henkilöstöjohtaminen on osa yleistä johtamista, eikä sitä voida siirtää 

erityisille henkilöstöammattilaisille. Palkitsemisjärjestelmät ovat yksi neljästä henkilöstöjohtamisen 

politiikka-areenasta, joista henkilöstön vaikutusvalta on tärkein. Muut areenat ovat 

henkilöstövoimavarojen virtaamat eli työurat ja työjärjestelmät. Vaikutusvallan ollessa tärkein 

areena tulisi esimerkiksi pohtia, kuinka paljon henkilöstölle annetaan vaikutusvaltaa 

palkitsemisjärjestelmien muotoilun suhteen. Palkitsemisjärjestelmän tulisi olla yhteensopiva 

muiden politiikka-areenoiden kanssa. Oikeastaan palkitsemisjärjestelmä vain vahvistaa muilta 

areenoilta saatuja signaaleja ja muiden areenoiden avulla aikaansaatua käyttäytymistä. Lisäksi 

palkkausjärjestelmän pitäisi pystyä sovittamaan yhteen työntekijöiden, johtajien ja omistajien edut. 

Harvardilaiset korostavat rahapalkkioihin sopeutettuja ei-rahallisia palkintoja ja toteavat, että itse 

palkkaa korostetaan palkitsemisjärjestelmien prosessien toimivuuden kustannuksella. (Sädevirta 

2004: 121-134.) 

 

3.2 Työn vaativuuden arviointiin perustuva palkkaus 

 

Palkkaus voi perustua työn vaativuuteen eli työn luonteeseen ja sen sisältöön. Työn vaativuuden 

arviointi sopii Kresslerin (2003: 59) mukaan suhteellisen stabiilien työtehtävien arviointiin, ja 

tällaisen arvioinnin avulla voidaan saada tietoa työn kehittämismahdollisuuksista. Palkan perustana 

ovat tällöin yksittäisistä tehtävistä organisoidut kokonaisuudet eli työnkuvat. Työn vaativuus 

määritellään yleensä ennalta määriteltyjen arviointikriteerien eli vaativuustekijöiden avulla. Tällöin 

kyseessä on valtionkin uudessa palkkausjärjestelmässä käytetty analyyttinen arviointi. Lisäksi on 

mahdollista suorittaa työn kokonaisarviointi, jossa siis arvioidaan työ kokonaisuutena, eikä sitä 

jaeta analyyttisessä arvioinnissa käytettyihin vaativuustekijöihin. Tutkimuksissa on löydetty neljä 

päävaativuustekijää, joiden käyttämistä kansainvälinen työjärjestökin (ILO) suosittelee: osaaminen, 

kuormitus, vastuu ja työolot. Nämä neljä päätekijää ovat varsin karkeita, ja yleensä ne puretaankin 

täsmällisimpiin vaativuustekijöihin vaativuuden arviointijärjestelmässä. Vaativuustekijöiden 

tavoitteena on kuvata kattavasti ja tasapuolisesti erilaisten töiden olennaisia ominaisuuksia, joten ne 

on räätälöitävä organisaatiokohtaisesti. Lisäksi vaativuustekijöitä painotetaan eri tavoilla, eli 

esimerkiksi vastuu voidaan nostaa vuorovaikutusta tärkeämmäksi, mikä on tietysti selvä ilmaus 

organisaation arvoista. Töiden vaativuuden arviointi on haastavaa ja vaatii syvällistä tuntemusta 
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töiden sisällöstä. Yleensä jokaisen henkilön työstä onkin tehtävä kirjallinen työnkuvaus, tai 

organisaatiossa on ainakin laadittava tyypillisistä töistä mallityönkuvaukset, joihin yksittäisen 

työntekijän töitä verrataan. Sellaiselle henkilölle, jonka työ poikkeaa mallista merkittävästi, 

laaditaan henkilökohtainen työnkuvaus. (esim. Tarumo ja Lahti 2005.) 

 

Työn vaativuuteen perustuvaa palkkausta on kritisoitu esimerkiksi siitä, että se voi vahvistaa 

byrokraattisuutta ja kontrollia, koska tehtävät on tarkoin määritelty. Kun jokaisen työntekijän 

tehtävät on tarkoin määritelty, se toisaalta myös viestii, mitä tehtäviin ei kuulu, joka johtaa 

jäykkyyteen. Lisäksi töiden vaativuuden arviointi asettaa työt aina arvojärjestykseen, joka voi lisätä 

hierarkkisuutta. Tällainen palkkaustapa myös ohjaa huomion vertikaaliseen urakehitykseen taitojen 

kehittymisen ja oppimisen kustannuksella sekä voi tehdä työntekijöistä persoonattomia eri tehtävien 

hoitajia. Myös organisaation muuttaminen tulee työläämmäksi, koska tällöin kaikki työnkuvaukset 

tulisi kirjoittaa uusiksi. Tällainen palkkaustapa saattaa myös kannustaa työntekijää kehittämään 

itselleen uusia vastuita lisäpalkan toivossa. (Lawler 1990: 140-149.) Näihin ongelmiin Tarumo ym. 

(2005: 173) ehdottavat lääkkeeksi sitä, että työnkuvaukset kirjataan väljästi, jotta ne antavat tilaa 

tehtävien joustavuudelle. Jos halutaan, työn vaativuuden arviointijärjestelmä pystytään rakentamaan 

sellaiseksi, että se kannustaa kehittämään työnkuvaa eikä pelkästään siirtymään hierarkiassa 

ylöspäin. Jos työnkuvassa tapahtuneisiin oleellisiin muutoksiin ei reagoida, tällainen palkkaustapa 

ei kannusta henkilöstöä kehittämään työtään.  

 

Työn vaativuuden arviointiin liittyy siis monia ongelmia, mutta toisaalta tällainen palkkaustapa on 

suhteellisen läpinäkyvä ja objektiivinen, eivätkä palkkaan pääse helposti vaikuttamaan 

epäolennaiset tekijät (Tarumo ym. 2005: 171, Lawler 1991: 139). Tällainen palkkaustapa 

mahdollistaa lisäksi tehtävien vertailtavuuden organisaation sisällä, joka johtaa organisaation 

sisäisten palkkojen yhdenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen. (Lawler 1991: 137). Henemanin (2002: 

307-309) mukaan nykyään erityisesti yksityisellä sektorilla työn vaativuuden arviointi menettää 

merkitystään, sillä työn arvo määräytyy yhä enemmän markkinoiden kysynnän ja tarjonnan 

mukaan. Lisäksi palkkausta suunnitellaan yhä enemmän yksilökohtaisesti.  Työntekijöiden ja 

esimiesten osallistuminen palkkausjärjestelmien suunnitteluun, erityisesti tehtäväkohtaisen palkan 

osalta, on jatkuvasti lisääntynyt, joka lisää yleensä järjestelmiin sitoutumista.  
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3.3 Henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkkaus 

 

Kun palkka sidotaan suoritukseen, se kasvaa työntekijän suorituksen ja/tai kyvykkyyden kasvaessa. 

Uuden palkkausjärjestelmän henkilökohtaisen työsuorituksen mukainen palkkaus perustuu tähän 

palkkaustapaan. Tarumon ym. (2005: 160) mukaan työssä suoriutumista arvioitaessa huomiota ei 

kiinnitetä henkilön persoonaan vaan niihin ominaisuuksiin, jotka ovat tehtävän hoitamisessa 

oleellisia. Lawler (1990: 103) korostaa, että nämä ominaisuudet,  kuten esimerkiksi yhteistyökyky, 

kannattaa hahmottaa toiminnan kautta. Voidaan esimerkiksi miettiä, kuinka paljon työntekijä 

osallistuu keskusteluun vaikkapa kokouksissa. Lisäksi Lawler (1990: 101) ja Lahti ym. (2004: 58) 

korostavat, että tavoitteiden on oltava työntekijöille selvillä ennen kuin niiden saavuttamisesta 

voidaan alkaa palkitsemaan. Työntekijöiden pitää siis tietää mitä heiltä odotetaan.  

 

Suorituksen arvioinnissa lähdetään liikkeelle työstä, jota henkilö tekee. Tässä palkkaustavassa 

otetaan huomioon tietojen ja taitojen soveltaminen, osaamisen kehittyminen sekä ammatinhallinta. 

Yleensä eniten huomiota kiinnitetään työn tuotoksiin eli siihen, kuinka hyvin työsuoritus vastaa 

määrällisesti ja laadullisesti tehtävän tavoitteita ja odotuksia. Työsuorituksen arviointi voi suoraan 

määrittää henkilökohtaisen palkanosan, mutta on myös organisaatioita, joissa arviointitekijät eivät 

suoraan määrää henkilökohtaista palkanosaa, vaan siihen liittyy myös harkintaa. (Tarumo 2005: 

160-162.)   

 

Armstrongin ym. (1998: 280-297) mukaan suoritukseen perustuvalla palkitsemisella tavoitellaan 

erityisesti sellaisia asioita kuin kaikkien työntekijöiden motivointi parempiin suorituksiin, 

organisaation suoritustavoitteista viestiminen ja huomion kiinnittäminen niistä keskeisimpiin. 

Lisäksi tavoitteena voi olla kulttuurin muuttaminen tai vahvistaminen enemmän suorituksia 

korostavaksi, muiden pääarvojen viestiminen sekä erityisesti huippujen rekrytoinnin ja 

organisaatiossa pysymisen takaaminen. Tutkimusten mukaan suurin osa työntekijöistä uskoo, että 

tällainen palkitsemistapa on oikeudenmukainen. Vaikka rahan avulla motivointi on kyseenalaistettu, 

tämän palkkaustavan kannattajat uskovat, että on kuitenkin motivoivampaa palkita suorituksesta 

kuin pelkistä työvuosista. Lisäksi rahallinen lisäansio on tunnustus, joka todennäköisesti motivoi. 

Kannattajien mukaan tämän palkkaustavan avulla voidaan muuttaa kulttuuria tuloskeskeisemmäksi 

ja huippusuorituksia arvostavaksi. Tämän näkökulman mukaan henkilöstö alkaisi siis ottaa 

enemmän vastuuta tuloksista ja ymmärtäisi että organisaation on pakko olla tuloksellinen. Tällaisen 

palkitsemistavan uskotaan myös parantavan suorituksia koskevan tiedon kulkua johdon ja alaisten 
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välillä, koska molemmat tahot perehtyvät paremmin suoritustavoitteisiin ja tuloksiin (Lawler 1990: 

96).  

 

Palkkaustapaan liittyy paljon ongelmia. Se voi esimerkiksi huonontaa työnjohdon ja alaisten 

suhteita, koska tunteet liittyvät vahvasti arviointiin. Tämän lisäksi suorituksen arviointi voi korostaa 

tahojen välisiä voimasuhteita. Erittäin vaikeasti korvattava työntekijä voi yllättäen omata 

arviointitilanteessa enemmän valtaa kuin johto. (Lawler 1990: 89-90.) Ongelmallista on myös se, 

että palkkaustapa kannustaa kyllä huippusuoriutujia, jotka ovat yleensä joka tapauksessa 

motivoituneita. Keskinkertaisia työntekijöitä suorituspalkka ei kuitenkaan välttämättä motivoi, 

koska nämä eivät usko saavansa lisäpalkkaa. Lisäksi tämän palkkaustavan kohdalla törmätään 

suorituksen arvioinnin ongelmiin: subjektiivisuuteen ja epäjohdonmukaisuuteen. Palkkaustapa voi 

myös keskittää huomion lyhyen aikavälin suorituksiin laadun ja innovaatioiden kustannuksella sekä 

korostaa liikaa yksilön suoritusta. Nämä ongelmat voidaan tietysti poistaa, jos palkitaan myös 

sellaisesta käytöksestä, joka parantaa innovointikykyjä, laatua ja tiimityöskentelyä. Palkkaustavan 

ongelmaksi voi muodostua myös se, että palkkakustannukset kasvavat tehokkuutta nopeammin. 

Tämä ongelma ratkeaa, kun palkitaan vain asioista, jotka ovat yhteydessä tehokkuuden 

parantumiseen. On tärkeää, että suorituksesta palkitseminen sopii organisaation kulttuuriin ja että 

sen avulla tuetaan organisaation strategiaa. Tämä palkkaustapa on räätälöitävä aina organisaatioon 

sopivaksi, sitä ei voi kopioida muilta. (Armstrong ym. 1998: 280-297.) 

 
3.4 Osaamisperusteinen palkkaus 

 

Viime vuosina henkilöstön osaamiseen perustuvat palkkausjärjestelmät ovat kasvattaneet 

suosiotaan. Tämä kehitys liittyy siihen, että organisaatioiden madaltaessa rakenteitaan 

urakehitysmahdollisuudet vähenevät, joten palkitsemisessa tulee ottaa huomioon myös 

horisontaalinen kehittyminen. Monissa organisaatioissa ei siis nykyään palkita vain työtehtävien 

perusteella vaan kokonaisvaltaisesti työntekijän taidoista ja kyvyistä. Tässä palkitsemistavassa ei 

tarkastella niinkään itse suoritusta vaan tekijöitä, jotka mahdollistavat paremman suorituksen. Tästä 

syystä osaamisesta palkitsemista kannattaa täydentää ryhmän tai koko organisaation 

tulospalkkaustavoilla. Näin saavutetaan balanssi tehokkuusvaatimusten ja pitkäjänteisen taitojen 

kehittämisen välillä. Kun palkitaan osaamisesta, on erittäin tärkeää, että tieto kulkee organisaatiossa 

avoimesti ja kulttuuri korostaa työntekijöiden osallistumista. (Heneman 2002: 409-421.) 
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3.4.1 Kykyihin perustuva palkkaus 

 

Palkka voi määräytyä työntekijän kykyjen perusteella. Tämä palkkaustapa on melko lähellä 

työsuoritukseen perustuvaa palkkaustapaa, mutta kun jälkimmäisessä arvioidaan vain työntekijän 

suoriutumista työnkuvaansa kuuluvista tehtävistä, tässä huomio kiinnitetään laajempaan 

osaamiseen. Tällöin palkan määrityksen perusteena ovat henkilön koko potentiaali eli kaikki 

organisaation hyödyllisiksi katsomat ominaisuudet, tiedot ja taidot. (Tarumo ym. 2005: 155.) 

Palkka maksetaan sellaisten kykyjen perusteella, joita voidaan hyödyntää työskentelyssä. Pelkkä 

kykyjen omaaminen ei siis riitä, vaan niitä on myös käytettävä. Kyvykkyyttä voidaan tarkastella 

esimerkiksi tietoina ja taitoina eli panoksina, joita henkilön pitää omata, jotta hän selviytyisi 

työtehtävästään. Kyvykkyys voidaan liittää myös työprosessin läpiviemiseen tarvittavaan 

käyttäytymiseen eli siihen kuinka työ tehdään tai lopputulokseen. Kyvykkyys voidaan jakaa myös 

teknisiin kykyihin ja persoonallisuuteen liittyviin kykyihin, jotka vaikuttavat siihen kuinka työ 

tehdään. Tärkein päätös onkin tehtävä sen välillä, kuinka paljon näitä kahta osa-aluetta painotetaan. 

(Armstrong ym. 1998: 298-323.) Massey (2000: 170) painottaa, että palkittaessa myös siitä kuinka 

työ tehdään vaikuttaa se työntekijöiden ja koko markkinoiden käsityksiin siitä, millainen 

organisaatio on ja mitkä ovat sen arvot. 

 

Jotta kompetensseja voitaisiin käyttää palkkauksen perusteena, ne on tietysti määriteltävä. 

Henemanin  (2002: 413)  mukaan monissa organisaatioissa tarkastellaan huippusuoriutujia ja 

pyritään määrittelemään, mitkä kyvykkyydet erottavat heidät muista. Näistä kyvyistä sitten 

palkitaan, joten muillakin on yllyke tavoitella niitä. Määrittelyn tarkoituksena on siis löytää ne 

kyvyt, jotka ovat henkilökohtaisen ja koko organisaation menestymisen kannalta välttämättömiä. 

Tätä määrittelyä helpottaa kompetenssien jakaminen ydin-, yleisiin työtehtäviin liittyviin ja 

erityisiin kompetensseihin. Organisaation ydinkompetenssit perustuvat organisaation strategiaan ja 

ovat organisaation kriittisiä resursseja, kuten sitoutuminen työhön ja kommunikaatio, joita ilman se 

ei selviäisi. Yleiset kompetenssit liittyvät eri ammattiryhmiin, esimerkiksi sihteerien, insinöörien ja 

tiimin johtajien pitää omata tiettyjä kompetensseja. Erityiset kompetenssit ovat niitä erityisiä taitoja, 

joita yksilö tai pieni ryhmä hallitsee ja jotka eivät kuulu yleisiin kompetensseihin.  

 

Kompetenssien määrittely voi olla kallista ja aikaa vievää. Siihen vaiheeseen, kun näitä määriteltyjä 

kompetensseja arvioidaan yksilön kohdalla, liittyy taas se vaara, että arvioitsija ei ole objektiivinen. 

Palkkakustannukset saattavat myös paisua, jos työntekijälle maksetaan lisää sellaisesta 

kompetenssista, jota hän ei juuri koskaan hyödynnä. Tällaisen palkkaustavan etu on kuitenkin 
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esimerkiksi se, että se kannustaa työntekijöitä hankkimaan uusia kykyjä. Koska työntekijöiden 

kyvyt eivät katoa mihinkään, niin kuin voi käydä vaikka hyvälle tulokselle, keskittyy tämä 

palkitsemistapa tulevaisuuteen. Tämän palkkaustavan avulla yleisiä kompetensseja voidaan myös 

integroida organisaation ydinkompetensseihin. (Armstrong ym. 1998: 298-323.)  
 

3.4.2 Taitoihin perustuva palkkaus 

 

Taitoihin perustuvassa palkkauksessa työntekijän palkka nousee, kun hän oppii uusia taitoja omalla 

organisaatiotasollaan. Tällainen palkkaustapa sopii lähinnä teollisiin organisaatioihin ja 

palveluorganisaatioihin, joissa tarvitaan erilaisia taitoja ja joiden johtamiskulttuuri on osallistuva 

sekä avoimuutta korostava. (Heneman 2002: 411-418, Armstrong ym. 1998: 324-331.) Tällaisen 

palkkaustavan avulla tavoitellaan joustavuutta, sillä palkkaustapa mahdollistaa monitaitoisen 

työvoiman liikuteltavuuden, joka auttaa esimerkiksi purkamaan tuotannon pullon kauloja tai 

korvaamaan poissaolijat nopeasti. Tutkimuksissa on myös todettu, että palkkaustapa nostaa 

tehokkuutta. Lisäksi palkkaustavan avulla voidaan parantaa työntekijöiden sitoutumista 

organisaatioon, koska ihmisten taidot ja urat organisaatiossa kehittyvät. (Armstrong ym. 1998: 324-

331.) Palkkaustapa myös kannustaa työntekijöitä hankkimaan uusia taitoja ja parantaa osaltaan 

valmiuksia itsensä johtamiseen (Heneman 2002: 417). Lawler (1990: 164) korostaa erityisesti sitä, 

että taitoihin perustuvan palkkauksen avulla viestitään työntekijöille heidän olevan tärkeitä. Hän 

myös lisää, että tämä palkkaustapa on yleensä käytössä organisaatioissa, joiden kulttuuriin kuuluu 

uskominen työntekijöiden potentiaaliin. 

 

Otettaessa taitoihin perustuva palkkausjärjestelmä käyttöön määritellään ensin kaikki organisaation 

työt ja muodostetaan niistä kimppuja, joiden hallitsemisesta saa lisää palkkaa. Jokaisessa 

organisaatiossa määritellään erikseen, missä järjestyksessä taitojen kimppuja voi ottaa haltuun ja 

miten kouluttaminen on järjestetty. Organisaatio voi kouluttaa työntekijänsä itse, tai koulutukseen 

erikoistunut organisaatio voi tehdä sen. Joka tapauksessa kouluttaminen on tärkeää ja se pitää 

suunnitella huolella. (Heneman 2002: 411-412; Armstrong ym. 1998: 324-331.) Yleensäkin koko 

palkkaustapa edellyttää paljon suunnittelua sekä analysointia ja voi sen takia tulla kalliiksi. Lisäksi 

kulut voivat nousta suhteessa tuottavuuteen, koska työntekijöitä saatetaan palkita tarpeettomista 

taidoista. Palkkaustapa voi aiheuttaa myös turhautumista siinä vaiheessa, kun kaikki horisontaaliset 

taidot on omaksuttu tai koska organisaatio ei voi täyttää kaikkia työntekijöissä heränneitä 

kouluttautumistoiveita. (Armstrong ym. 1998: 324-331.) Tässä palkitsemistavassa on myös se 
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ongelma, että jossain vaiheessa organisaatio ei ehkä  tarvitse enää osaamista, johon työntekijöiden 

palkka perustuu (Lawler: 1990: 169). 
 

3.5 Tulospalkkaus 

 

Tulospalkkaukseen kuuluu esimerkiksi tulospalkkio, jolla tässä viitataan palkkioon, joka maksetaan 

etukäteen asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tai ylittämisestä harvemmin kuin peruspalkka. 

Rantamäen ym. (2006: 98) mukaan tulospalkkioihin liittyvät mittarit kertovat henkilöstölle 

konkreettisesti, mitä organisaation strategia ja tavoitteet tarkoittavat käytännössä. Lisäksi ihmisten 

on havaittu panostavan työssään niihin asioihin, joita mitataan ja joista palkitaan. Palkitsemisen 

perusteina kannattaisi olla mittareita kolmelta osa-alueelta: aikataulu, sisältö ja laatu. Näin mikään 

osa-alue ei korostu liikaa. Tärkeää tulospalkkauksen onnistumisen kannalta on kunnollinen 

viestiminen palkkiomallista ja sopiva sekä hyväksyttävä tavoitetaso. Myös tulosten tarpeeksi tiheä 

seuranta tiimi- ja osastokokouksissa sekä kehityskeskusteluissa on tärkeää. Tulospalkkiomittarit 

voivat koostua esimerkiksi koko organisaation taloudellisista, osaston tai ryhmän toiminnallisista ja 

yksilön kehitystä kuvaavista mittareista (Hulkko ym 2005: 214). 

 

Tulospalkkioiden lisäksi tulospalkkaukseen kuuluvat esimerkiksi henkilöstörahastot, jotka ovat 

henkilöstön hallinnoimia rahastoja, joihin työnantaja maksaa sovitun osan yrityksen voitosta. 

Rahastot taas sijoittavat voitto-osuudet edelleen pääomamarkkinoille. Lisäksi osakkeita ja optioita 

voidaan käyttää palkintoina. Option haltija voi merkitä osakkeita tietyllä toteutushinnalla. Hyöty 

työntekijälle syntyy siitä, että toteutushinta on varsinaista osakkeen merkintähintaa alhaisempi eli 

hän pystyy ostamaan osakkeen markkina-arvoa alhaisemmalla hinnalla ja mahdollisesti vielä 

myymään eteenpäin kalliimmalla. Optioiden lisäksi työntekijä saattaa omistaa yhtiön osakkeita, 

mutta tämä ei ole Suomessa muutamia toimialoja lukuun ottamatta yleistä. (esim. Kalmi ym. 2005: 

224-226.) Kalmin ym. (2005: 227) mukaan näiden yllä esiteltyjen palkkaustapojen tarkoituksena ei 

ole niinkään työnohjaaminen, mikä on aiemmassa kappaleessa esitellyn tulospalkkion tavoite. Sen 

sijaan tarkoituksena on luoda yrityksen ja työntekijöiden välille luottamukseen perustuva side, 

jonka ansiosta henkilöstön ja johdon tavoitteet yhtenäistyvät. Näin henkilöstö ottaa huomioon myös 

yrityksen edun oman etunsa lisäksi.  
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3.6 Henkilöstöedut 

 

Useimmat henkilöstöedut ovat kaikkien käytettävissä, mutta osa eduista koskee vain tiettyjä 

työntekijöitä. Etuja voi luokitella monella tavalla. Rantamäki ym. (2006: 81-89) jakavat edut 

verotusarvoltaan määriteltyihin, työajan järjestelyihin, työvälineisiin, terveyshuoltoon ja 

hyvinvointiin liittyviin etuihin sekä sellaisiin etuihin, kuten virkistys ja huomioiminen, viihde ja 

vapaa-ajantoiminta, palveluedut, olosuhde-edut sekä taloudelliset edut. Verotusarvoltaan 

määriteltyihin etuihin lukeutuvat matkapuhelimen ja auton käyttö- tai omistusetu sekä asunto-, 

ateria- ja autotallietu sekä työmatkoihin liittyvät edut, kuten työmatkakuljetukset, työmatkalippu ja 

työsuhdepolkupyörä. Työajan järjestelyihin liittyviä etuja ovat osa-aikatyö ja osa-aikaeläke, liukuva 

työaika, pitkät vuosilomat, vuorotteluvapaa, mahdollisuus vaihtaa lomaraha vapaaksi ja 

etätyömahdollisuus. Työvälineisiin liittyviä etuja voivat olla kannettava työasema, työnantajan 

kustantama laajakaistaliittymä kotona sekä mahdollisuus käyttää työtiloja ja �välineitä myös omiin 

henkilökohtaisiin projekteihin. Terveyshuoltoon liittyviä etuja ovat esimerkiksi lakisääteistä 

laajempi työterveyshuolto, koko perheen sairaanhoitoetu ja sairauskuluvakuutus. Hyvinvointiin 

liittyvät edut voivat käsittää hieronnan, kauneudenhoitoedun, tuen tupakoinnin lopettamiselle sekä 

sellaiset edut, jotka liittyvät kunnon kohottamiseen tai ylläpitämiseen.  

 

Virkistys ja huomioiminen viittaa sellaisiin etuihin, kuten henkilöstölle järjestettävät juhlat, 

merkkipäivä- ja palveluvuosimuistaminen sekä kunniamerkit, arvonimet ja muut lahjat. Viihteeseen 

ja vapaa-ajantoimintaan voivat kuulua lomanviettopaikat sekä vapaa-ajan toiminta ja tilat. 

Palveluetuihin taas kuuluvat työpaikan päivähoitoetu, sairaan lapsen hoitoetu sekä siivous- ja 

pesulapalvelut. On olemassa myös työpaikkaan liittyviä olosuhde-etuja. Näitä ovat esimerkiksi 

talon tarjoamat virvokejuomat ja terveyttä ylläpitävät työolosuhteet. Lisäksi on olemassa sellaisia 

taloudellisia etuja, kuten alennukset yrityksen omista tai jonkun muun yrityksen tuotteista tai 

palveluista. Rantamäen ym. (2006: 82) mukaan organisaatiot aikovat tulevaisuudessa panostaa 

terveyteen liittyviin asioihin ja lisäksi etuihin, jotka tekevät työstä ja työajoista joustavia.  

 

3.7 Aineettomat palkitsemistavat 
 

Rantamäki ym. (2006: 16) jakavat aineettomat palkitsemistavat kasvuun ja kehitykseen liittyviin 

sekä työhön ja tapaan toimia. Jälkimmäinen palkitsemistapa liittyy sellaisiin asioihin, kuin 

organisaation arvot ja tapa toimia, haastavat työtehtävät, työtehtävien ja vastuiden selkeys, 

esimiestyö, kokouskäytännöt, tiedonkulku, henkilöstön osallistuminen päätöksentekoon ja 
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toiminnan kehittämiseen, työsuojelutoiminta sekä palaute työstä. UPJ voisi mielestäni hyvin 

toimiessaan lisätä vastuiden selkeyttä, koska sitä sovellettaessa kaikista organisaation töistä 

laaditaan työnkuvaukset. Lisäksi järjestelmä voisi parantaa esimiestyötä, tiedonkulkua ja palautteen 

määrää sekä laatua. London (2003: 1, 14-21) korostaa palautteen antamisen tärkeyttä henkilöstön 

motivoinnissa ja ohjaamisessa. Lisäksi palaute parantaa työntekijän tehtävään sitoutumista ja 

tehtävien hallintaa sekä auttaa kehittymään. Positiivinen palaute vahvistaa nykyistä tapaa tehdä 

asioita, kun taas rakentava palaute pyrkii oikaisemaan tai parantamaan tapaa toimia. Molemmat 

palautteen antamisen muodot ovat erittäin tärkeitä. Erityisesti esimiehen antama palaute on tärkeää. 

Uuteen palkkausjärjestelmään liittyy sellaisia prosesseja, kuten kehitys- ja arviointikeskustelut, 

joissa esimies voi antaa alaisilleen tuota tärkeää palautetta. Rantanen ym. (2006: 67) korostavat 

muutenkin esimiestyön merkitystä. Esimies voi heidän mukaan esimerkillään vaikuttaa 

organisaation toimintatapoihin.  

 

Osallistuminen ja sitä kautta lisääntyvät vaikuttamismahdollisuudet voidaan myös nähdä 

palkitsemistapoina. Henkilöstön minimiosallistumista säätelee laki yhteistoiminnasta, mutta 

henkilöstön laajempikin osallistuminen on suotavaa, koska sen uskotaan lisäävän työn tuottavuutta, 

työtyytyväisyyttä ja sitoutumista (Hakonen, Sallimäki, Hulkko 2004: 7). Uudessa 

palkkausjärjestelmässä palkitsevaa voi olla varsinaisen palkan lisäksi esimerkiksi mahdollisuus 

osallistua henkilökohtaisen suorituksensa sekä tehtävänkuvauksensa määrittelyyn. Henkilöstön 

osallistumisen yleensä voisi kuvitella myös parantavan tiedonkulkua organisaatiossa, mikä voi 

myöskin olla palkitsevaa. Lisäksi kannattaa aina muistaa, että itse työtehtäväkin voi olla palkitseva, 

jos työntekijä kokee työnsä haastavaksi ja merkitykselliseksi. Lisäksi nykyisessä  määräaikais-, 

projekti- ja pätkätyömaailmassa työntekijät arvostavat yhä enemmän työpaikan pysyvyyttä 

(Rantanen ym. 2005: 134).  

 

Aineettomat palkitsemistavat voivat liittyä myös kasvuun ja kehittymiseen, kuten henkilöstön 

osaamisen kehittämiseen ja työuran tukemiseen. Käytännössä henkilöstöä autetaan kehittymään 

koulutuksissa, perehdyttämisen kautta, kehityskeskusteluissa sekä mentoroinnin, työnohjauksen ja 

kasvupolkujen avulla. Työntekijä pitää todennäköisesti hyvin palkitsevana oman ammattitaitonsa 

laajentamista ja syventämistä sekä yleensäkin ajan tasalla pitämistä. Liian usein kouluttautuminen ei 

kuitenkaan johda toimenkuvan rikastumiseen ja/tai tehtävänkiertomahdollisuuksiin vaan samojen 

työtehtävien äärelle palaamiseen. (Rantamäki ym. 2006: 75-76.) Kehityskeskustelu voi olla 

työntekijän kehittymisen kannalta hyvinkin palkitseva kokemus, jos siinä syntyy aitoa 

vuoropuhelua ja jos työntekijä saa aitoa palautetta sekä tietoa kehittymismahdollisuuksista. 
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Rantanen ym. (2005: 143) korostavat, että muodollisista kehityskeskusteluista ei ole mitään iloa 

kenellekään. Työntekijä voi kokea palkitsevina myös konkreettisen kehityssuunnitelman ja 

organisaation tarjoamat erilaiset kasvupolut. Perinteisen esimiespolun lisäksi on olemassa 

asiantuntija- ja kehittäjäpolut. Edellinen voi käytännössä tarkoittaa asiantuntijuuden syventämistä 

tai laajentamista nykyisessä tai uusissa tehtävissä. Jälkimmäinen viittaa lähinnä organisaation 

sisäisenä kehittämiskonsulttina toimimiseen. (Rantamäki ym. 2006: 79.)  

 

Työnohjaus ja mentorointi voidaan myös ajatella palkintoina. Työnohjauksessa kokeneempi 

työntekijä opastaa ohjattavaa säännöllisesti ja määräaikaisesti. Tavoitteena on työhön liittyvien 

asioiden parempi hallitseminen sekä yleensäkin ammatillinen oppiminen, kehitys, työhyvinvointi ja 

emotionaalinen kasvu. Tärkeää on selkeiden tavoitteiden asettaminen ja rakentavan palautteen 

antaminen. (Tiuraniemi 2005: 110-119.) Mentorointi taas on työnohjausta monimuotoisempaa ja 

vapaampaa. Kyseessä on luottamuksellinen suhde, jossa kokeneempi ja usein vanhempi 

organisaation jäsen toimii oppaana, roolimallinen sekä opettajana kokemattomammalle ja yleensä 

nuoremmalle kollegalleen. Tavoitteena on urakehityksen ja psyykkisten voimavarojen tukeminen. 

(Johnson 2002: 88-89.) 

 

3.8 Uusi palkkausjärjestelmä  
 
Uusi palkkausjärjestelmä on otettu käyttöön ensimmäisissä valtion organisaatioissa jo vuonna 1994. 

Kaikki palkkausjärjestelmät määrittelevät, millaisia palkkaustapoja organisaatiossa käytetään ja 

mitkä ovat palkan määräytymisen perusteet. Lisäksi palkkausjärjestelmä käsittää palkkauksen 

toteuttamisen ja kehittämisen. (Lahti ym. 2004: 12.) Yleensä ottaen uutta palkkausjärjestelmää 

voidaan pitää johtamis-, informaatio-, osallistumis- ja palkintajärjestelmänä. Palkkausjärjestelmän 

tulisi olla osa henkilöstöstrategiaa ja �suunnittelua, eli järjestelmä tulisi aina rakentaa sitä 

soveltavan organisaation mukaan. UPJ pohjautuu jo esittelemiini tehtäväkohtaiseen palkanosaan ja 

henkilökohtaisen suorituksen arviointiin. Nämä muodostavat työntekijän henkilökohtaisen ja 

pysyvän palkan. Joissakin organisaatioissa on lisäksi käytössä ryhmäkohtainen tulospalkkaus, joka 

maksetaan yleensä kerran vuodessa riippuen siitä ylitetäänkö asetetut tavoitteet. Joskus on tehtävien 

nopean vaihtumisen takia perusteltua ottaa käyttöön myös erilaisia lisiä, kuten johtamislisä tai 

olosuhdelisä. Suoritustason tehtävissä saatetaan käyttää myös ikälisiä. Myös työmarkkinalisä on 

mahdollinen, jos se on välttämätöntä työntekijän organisaatiossa pitämiseksi. (valtion 

työmarkkinalaitos 1996: 20-26, 128-130.)  
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Henkilökohtainen palkanosa, jossa on usein piirteitä myös osaamisperusteisista palkitsemistavoista, 

voi teoriassa olla tehtäväkohtaista palkanosaa suurempi. Usein sille on kuitenkin organisaatioissa 

määritelty ala- ja ylärajat suhteessa tehtäväkohtaiseen palkanosaan, johon palkka yleensä 

suurimmilta osin perustuu. Palkkausjärjestelmään kuuluvien uusien palkkaustapojen uskotaan 

kannustavan henkilöstöä kehittymään muuttuvassa työympäristössä. UPJ:n myötä 

palkkausperusteet ovat myös tulleet läpinäkyviksi, minkä uskotaan lisäävän palkkauksen 

oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisuutta. (Tarumo ym. 2005: 150-167.) Uuden 

palkkausjärjestelmän avulla pyritään nähdäkseni myös kannustamaan henkilöstöä nostamaan 

suoritustasoaan. 

 

3.8.1 Uuden palkkausjärjestelmän rakenne yliopistoissa 

 

Kaikki tämän osion tiedot on kerätty 21.6 2006 tehdystä tarkentavasta virka- ja 

työehtosopimuksesta, jossa käsitellään uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamista yliopistoissa. 

Yliopistoissa sovelletaan analyyttista tapaa arvioida tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen 

suoritus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työn vaativuus määritellään ennalta määriteltyjen 

arviointikriteerien eli vaativuustekijöiden avulla. Henkilökohtainen suoritus taas arvioidaan ennalta 

määriteltyjen arviointitekijöiden pohjalta. Edellä mainittuja palkanosia yliopistoissa täydentää vielä 

takuupalkka siirtymäkauden loppuun, eli 30.9.2009 saakka. 

 

Yliopistoissa on käytössä kaksi arviointijärjestelmää eli opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmä 

sekä muun henkilöstön järjestelmä. Työnantaja päättää sovittujen kriteerien pohjalta, kumman 

järjestelmän piiriin työntekijä kuuluu. Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtäväkohtainen palkka 

määritellään kolmen päävaativuustekijän avulla, jotka ovat työn luonne ja vastuu, 

vuorovaikutustaidot sekä tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Muun henkilöstön kohdalla 

päävaativuustekijöitä on neljä eli ongelmanratkaisu- ja organisointitaidot, vuorovaikutustaidot, 

vastuu ja tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Yliopistoissa on käytössä opetus- ja 

tutkimushenkilöstön kohdalla vaativuustasokartta, johon työtä verrataan, ja näin pyritään löytämään 

oikea vaativuustaso. Vaativuustasoja on yhteensä 11. Muun henkilöstön järjestelmään kuuluvien 

palkat määräytyvät 15 vaativuustasoa sisältävän vaativuuskehikon perusteella. 

 

Henkilökohtaisen palkan määrittävä työssä suoriutumisen arviointijärjestelmä määräytyy henkilöön 

sovellettavan vaativuuden arviointijärjestelmän mukaan. Opetus- ja tutkimushenkilöstön 

henkilökohtaisen suorituksen pääarviointitekijät ovat opetukselliset ansiot, tutkimukselliset ansiot 
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sekä yhteiskunnalliset ja yliopistoyhteisölliset ansiot. Muun henkilöstön henkilökohtaisen 

suorituksen pääarviointitekijät ovat ammatinhallinta, vastuullisuus työssä, toiminta työyhteisössä 

sekä laatu ja tuloksellisuus. Henkilökohtainen palkanosa voi yliopistoissa olla enintään 46 % 

tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

 

Sekä vakinaisessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevilla on oikeus takuupalkkaan 

siirtymäkauden loppuun 30.9.2009 asti. Takuupalkkaa maksetaan, jos työntekijän aiempi palkka 

ylittää UPJ:n mukaan määräytyvän palkan. Jos työntekijälle on UPJ:n käyttöönottoajankohtana 

syntynyt oikeus esimerkiksi vanhan palkkausjärjestelmän mukaiseen ikälisään tai 

palkankorotukseen maksetaan takuupalkkaa tämän korotuksen mukaisesti. 

 

3.8.2 Vaativuuden ja suorituksen arviointiprosessit yliopistoissa 

 

Edellisessä osiossa esittelemääni rakennetta enemmän olen kiinnostunut uuteen 

palkkausjärjestelmään liittyvistä prosesseista yliopistoissa. Kiinnostukseni painottuu 

palkkausjärjestelmän soveltamisprosesseihin. En ole siis niinkään kiinnostunut sinänsä erittäin 

tärkeistä järjestelmän rakentamisprosesseista. Kuvaan prosessin Tarkentavan virka- ja 

työehtosopimuksen liitteen 1 tietojen perusteella. Ensin kuvaan lyhyesti, kuinka tehtävän 

vaativuuden arviointiin liittyvä prosessi etenee ja sen jälkeen suorituksen arviointiprosessin. 

 

Opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön vaativuuden arviointiprosessi etenee 

pääpiirteittäin samalla tavalla. Vaativuusarvioinnin tavoitteena on löytää työtehtäville oikea taso 

opetus- ja tutkimushenkilöstön kohdalla vaativuuskartasta ja muun henkilöstön kohdalla 

vaativuuskehikosta. Koko prosessi lähtee liikkeelle siitä, että työntekijä kuvaa oman tehtävänsä ja 

käy tämän kuvauksen läpi esimiehensä kanssa arviointikeskusteluissa. Tavoitteena on päästä 

yhteisymmärrykseen tehtävänkuvauksesta. Näkemyserot kirjataan ylös perusteluineen. Tämän 

jälkeen esimies tekee ehdotuksen vaativuustasosta, josta yksikön johtaja esittää näkemyksensä 

suhteessa yksikön muihin tehtäviin. Tämän jälkeen yliopiston arviointiryhmä vielä käsittelee 

vaativuusarvioinnit ja määrittää niihin kantansa suhteutettuna järjestelmän piiriin kuuluvien 

tehtävien kokonaisuuteen. Arviointiryhmä antaa vielä ehdotuksen vaativuustasosta työnantajalle, 

joka vahvistaa vaativuustason. Arviointikeskustelut käydään joka vuosi, mutta opetus- ja 

tutkimushenkilöstön järjestelmään tasoille 5-11 sijoittuvien kanssa vähintään kolmen vuoden 

välein. 
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Työssä suoriutumisen arviointiprosessi on erilainen opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun 

henkilöstön kohdalla. Edellisen ryhmän kohdalla työntekijän työtehtävän vaativuustaso määrää 

henkilökohtaisten kriteerien valinnan. Eri vaativuustasoisia tehtäviä tekevien työntekijöiden työssä 

suoriutumista verrataan siis erilaisiin kriteereihin. Työntekijä kerää näiden kriteerien mukaiset 

ansiot  yhteen ja kirjaa ne ylös lomakkeelle, jotta työsuoritus voidaan arvioida suhteessa 

työtehtäviin ja työsuunnitelman tavoitteisiin. Laitosjohtaja tai esimies tarkistaa ansiot ja antaa niistä 

alustavan lausuntonsa. Tämän jälkeen työnantajan eli yliopiston määräämä elin tai virkamies 

vertailee ja suhteuttaa ansiot muiden saman vertailuryhmän vastaavissa tehtävissä toimivien 

ansioihin. Viimeiseksi työnantaja vahvistaa henkilökohtaisen suorituksen arvion. Työsuorituksen 

arviointikeskustelut käydään opetus- ja tutkimushenkilöstön kohdalla kaikkien muiden paitsi 

vaativuustasoille 5-11 kuuluvien kanssa vuosittain. Vaativuustasoille 5-11 kuuluvien kanssa 

keskustelut käydään vähintään joka kolmas vuosi. 

 

Muun henkilöstön kohdalla esimies arvioi työssä suoriutumisen joka vuosi pidettävässä 

arviointikeskustelussa. Tarkalleen ottaen arvioidaan työntekijän suoriutumista työtehtävissään sekä 

edellisen kehityskeskustelun yhteydessä asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Esimies kirjaa ylös 

arvioinnin tuloksen ja perustelut. Jos työntekijä on tuloksista eri mieltä, kirjataan myös työntekijän 

oma käsitys perusteluineen ylös. Esimies tekee työnantajalle ehdotuksen suoritustasosta, jonka 

työnantaja vahvistaa. 

 

4 Palkitsemisen arviointi 

 
Palkitsemista arvioimalla pyritään keräämään tietoa päätöksentekoa varten. Lisäksi sen kautta 

organisaation eri tahot voivat osallistua palkitsemisjärjestelmien kehittämiseen. Perimmiltään 

arvioidaan sitä, miten hyvin palkitsemisella on saavutettu myönteisiä vaikutuksia ja onnistuttu 

välttämään kielteisiä. (Hakonen 2005: 306-307.) Palkitsemisjärjestelmän arviointi voidaan jakaa 

kahteen osaan eli palkkatyytyväisyyden arviointiin ja järjestelmän vaikutusten arviointiin. 

Palkitseminen voi vaikuttaa erilaisiin asioihin, kuten toiminnan tehostumiseen, työn laatuun, 

työpaikan ilmapiiriin, työasenteisiin ja �ponnisteluihin. Perinteisesti on kuitenkin arvioitu paljon 

palkkatyytyväisyyttä. Voidaan arvioida esimerkiksi henkilöstön ja johdon tyytyväisyyttä 

palkkatasoon, palkankorotuksiin, palkkarakenteisiin ja palkan määräytymisen prosesseihin. 

(Ylikorkala, Hakonen, Hulkko, Moisio ja Salimäki ja Sweins 2005: 294.)  
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Henemanin ym. (2002: 457-468) mukaan palkitseminen on muuttunut niin rajusti, että myös 

palkkatyytyväisyyttä on arvioitava uudenlaisten käsitteiden avulla. Heidän mukaansa tulisi arvioida 

edelleen tyytyväisyyttä palkan määrään, mutta lisäksi olisi arvioitava myös organisaation jäsenten 

tyytyväisyyttä erilaisiin palkankorotusvaihtoehtoihin, palkankorotuksen vaatimiin panoksiin, 

palkankorotussääntöihin ja työntekijän mahdollisuuksiin vaikuttaa palkankorotukseen. Henemanin 

ym. (2002: 457-468) esittämät palkkatyytyväisyyden arvioinnin kehittämisideat ovat lähellä 

palkkatietämyksen arviointia, joka on nousemassa uudeksi arviointikohteeksi. Tällöin arvioidaan 

esimerkiksi työntekijöiden tietämystä palkitsemisjärjestelmän rakenteesta, tarkoituksesta ja 

käyttötavoista (Ylikorkala ym. 2005: 291).     
 

En ole tutkimuksessani kiinnostunut niinkään palkkatyytyväisyydestä vaan uuden 

palkkausjärjestelmän vaikutuksista oikeudenmukaisuuteen, työhyvinvointiin, motivaatioon ja 

luottamukseen, jota arvioin palkkausjärjestelmään liittyvien johdon ja alaisten välisten prosessien 

toimivuuden avulla. Päädyin arvioimaan uutta palkkausjärjestelmää edellä mainittujen käsitteiden 

kautta, koska niiden avulla voi mielestäni tutkia palkitsemisen onnistumista työntekijän 

näkökulmasta. Lisäksi aiemmin tehdyn tutkimuksen mukaan erityisesti uuden palkkausjärjestelmän 

vaikutuksista oikeudenmukaisuuteen ja kannustavuuteen eli motivaatioon kaivataan lisää tietoa 

(Huuhtanen ym. 2005).  

 

Palkkausjärjestelmä voi vaikuttaa henkilöstön kokemukseen työtyytyväisyydestä, joka on 

nähdäkseni sama asia kuin työhyvinvointi. Työhyvinvointi alettiin 1940-luvulla liittää Hawthorne-

tutkimusten myötä vahvasti sosiaaliseen ympäristöön, kun huomattiin työryhmään kuulumisen ja 

siinä saadun arvostuksen olevan tärkeitä työinnon ja tuottavuuden kannalta. Kuitenkin  viimeistään 

80-luvulla tajuttiin, että sosiaalisen ympäristön lisäksi työhyvinvointiin  vaikuttavat vahvasti 

kokemus työn mielekkyydestä sekä mahdollisuudet vaikuttaa töidensä sisältöön ja työympäristöön. 

(Rubenowitz 1984: 44-46.) Kasvavan itsemääräämisoikeuden on työhyvinvoinnin lisäksi huomattu 

vaikuttavan positiivisesti myös työmotivaatioon. Uusimpien tutkimusten mukaan ulkoinen 

palkitseminen ja kontrolloiva työympäristö voivat vähentää sisäistä motivaatiota. (Salmela-Aro & 

Nurmi 2005: 143.) 

 

Palkitseminen voi vaikuttaa työhyvinvointiin ja motivaatioon positiivisesti, mutta toisaalta se voi 

viedä juuri toiseen suuntaan. Tällöin voi olla kyse esimerkiksi siitä, että palkitseminen koetaan 

epäoikeudenmukaiseksi. Tällainen kokemus voi liittyä itse palkan jakotapaan ja/tai niihin 

menettelytapoihin, joiden kautta palkitsemiseen liittyvät päätökset syntyvät (Rantamäki ym. 2006: 
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25). Lisäksi epäoikeudenmukaisuuden kokemus voi liittyä esimerkiksi arviointikeskustelun 

vuorovaikutukseen, jos se ei ole kohteliasta ja vilpitöntä (esim. Hakonen 2004: 127).  Hyvä 

palkkausjärjestelmä on siis oikeudenmukainen. Lisäksi hyvä palkkausjärjestelmä ei saa vähentää 

organisaatioiden jäsenten luottamusta toisiinsa. Luottamuksen säilyminen ja vahvistuminen liittyy 

voimakkaasti palkkausjärjestelmän toteuttamisprosesseihin, joihin kuuluvat esimerkiksi suorituksen 

johtaminen ja luottamuksen synnyn kannalta erityisen tärkeä tiedottaminen (Ylikorkala ym. 2005: 

283.) 

 

4.1 Työhyvinvointi 
 

 Työhyvinvointi voidaan jakaa yksilön ja koko yhteisön hyvinvointiin, jotka tietysti tukevat 

toisiaan. Tärkeää olisi tarkastella yksilöä fyysisenä ja psyykkisenä kokonaisuutena. 

Työhyvinvoinnilla viitataan siis henkilökohtaiseen tunteeseen ja viretilaan sekä fyysiseen 

hyvinvointiin. (Otala ym. 2003: 19.) Pirttilä (2002: 48-49) jakaa työhyvinvoinnin ,Allardtiin (1976, 

1989) tukeutuen, kolmeen osa-alueeseen eli työoloihin, itsensä toteuttamiseen ja 

yhteisyyssuhteisiin. Lisäksi Pirttilän mukaan myös terveys on osa työhyvinvointia; työn kannalta 

terve ihminen on sellainen, jonka vuorovaikutusta tai työntekoa ei haittaa mikään sairaus tai 

vajavaisuus. Työoloihin Pirttilän mukaan kuuluvat sellaiset asiat kuin aineellisen työympäristön 

työvälineet ja työtilat. Palkan ja sen jatkuvuuden Pirttilä liittää myös tähän työhyvinvoinnin osa-

alueeseen. Itsensä toteuttaminen liittyy psykologiseen hyvinvointiin töissä eli sellaisiin asioihin 

kuin työn mielekkyys, sen hallinta sekä työn ja muun elämän suhde. 

 

Pirttilän (2002: 48) mukaan yhteisyyssuhteisiin liittyvät esimerkiksi tiedonkulku, vuorovaikutus, 

työnjako, päätöksenteko ja johtaminen. Yksilön hyvinvointiin vaikuttaa hyvin paljon koko 

organisaation hyvinvointi ja ilmapiiri, joka kuvastaa yhteisöllisyyden tunnetta. Parhaiten 

yhteisöllisyyden tunne syntyy, kun organisaation jäsenet saavuttavat tavoitteita yhdessä. 

Yhteisöllisyyttä voidaan parantaa organisaation taholta esimerkiksi suunnittelemalla työprosessi 

sellaiseksi, että ihmisten on työskenneltävä yhdessä. Lisäksi säännölliset kokoukset ja fyysiset 

kohtaamismahdollisuudet, kuten yhteiset kahvitilat, parantavat yhteisöllisyyttä. Nämä ovat 

kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä syvä yhteisöllisyys syntyy yhteisistä arvoista ja tavoitteista. 

(Otala ym. 2003: 19-22, 144.) Arvot luovat pelisäännöt yhteiselle toiminnalle eli säätelevät 

toimintaa ja käyttäytymistä. Tutkimuksissa on löytynyt erilaisia arvoalueita: ihmissuhdearvot, 

henkinen kasvu ja muutosjoustavuus, tehokkuusarvot, turvallisuus, perinteisyys sekä 

autoritaarisuus. On havaittu, että mitä koulutetumpi henkilö on sitä avarampi on arvomaailma ja sitä 
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suurempi muutoshalu. Muutospaine on seurausta siitä, että omat arvot ja koetun todellisuuden arvot 

eroavat toisistaan. (Pirnes 1996.) 

 

Työhyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi oikeanlaisella johtamisella sekä konkreettisilla 

työhyvinvointia tukevilla järjestelmillä, kuten työterveyshuolto, työturvallisuustoiminta, 

virkistystoiminta, työpaikan ruokailu ja viihtyvyys. Lisäksi työhyvinvointia voidaan edistää 

rakenteellisten seikkojen kautta eli rakennepääomalla. Rakenteisiin liittyvät sellaiset hyvinvointia 

edistävät asiat, kuin osaamisen kehittämisjärjestelmät, työjärjestelyt, osallistumismahdollisuudet, 

henkilöpääoman tietojärjestelmät ja tiedonkulku. Erityisesti tietotyöntekijän työhyvinvointia lisää 

se, että on olemassa vaihtoehtoja joiden väliltä on vapaus valita. (Otala ym. 2003: 23-49, 110.)  

 

Stressi vähentää työhyvinvointia. Pienen paineen alla työskentely voi parantaa työsuoritusta, mutta 

jatkuva stressi johtaa organisaation kannalta ikäviin asioihin, kuten esimerkiksi kasvaviin 

sairaspoissaoloihin, työntekijöiden välisiin konflikteihin ja työtapaturmiin. Työpaikalla stressiä 

voivat aiheuttaa esimerkiksi muutokset työympäristössä sekä organisaation rakenne ja kulttuuri, 

joka ei vahvista työntekijän autonomisuutta. Stressiä voidaan siis vähentää esimerkiksi antamalla 

työntekijälle vastuuta ja päätösvaltaa omien töidensä suhteen. Myös osallistuva johtamistyyli, 

työryhmän jäsenten tuki, koko organisaation läpäisevä hyvä kommunikaatio sekä työntekijöitä 

arvostava ja virheet salliva organisaatiokulttuuri ennaltaehkäisevät stressin kokemuksen 

syntymistä.(Cole 2002: 285-290.) 

 

4.2 Palkitseminen ja motivaatio 

 
Jokaisen teon tai jonkin asian välttelemisen takaa löytyy jokin siihen yllyttävä asia. Jokaisella teolla 

ja tekemättä jättämisellä on siis syynsä eli motiivinsa. Yksi tunnetuimmista teorioista, joka selittää 

palkan yhteyttä motivaatioon, on Herzbergin (1959) motivaatio- ja hygieniateoria. Hygieniatekijät 

liittyvät työympäristöön sekä palkkaan, ja niiden avulla voidaan vain estää työtyytymättömyyttä. 

Työtyytyväisyyttä voivat kuitenkin parantaa vain motivaatiotekijät, joihin kuuluvat esimerkiksi 

muilta saatu tunnustus, haasteet, kokemus itsenäisyydestä, urakehitys, vastuu ja työ itsessään. (esim. 

Salmela-Aho, Nurmi 2005; Kressler 2003: 21.) Motivaatiotekijöitä voidaan kutsua myös 

sisäsyntyisiksi tekijöiksi (intrinsic factors) Hygieniatekijöitä voidaan vastaavasti kutsua 

ulkosyntyisiksi tekijöiksi (extrinsic factors). Herzbergin suurin oivallus oli, että sisä- ja 

ulkosyntyiset tekijät vaikuttavat eri asioihin ja muodostavat kumpainenkin ikään kuin omat 
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jatkumonsa. Ulkoisten tekijöiden jatkumon negatiivinen ääripää on se, että yksilö on tyytymätön, 

kun taas sen positiivinen ääripää on yksilö, joka ei ole tyytymätön, mutta ei kuitenkaan myöskään 

tyytyväinen. Tyytyväisyys on vasta kokonaan toisen sisäsyntyisen jatkumon positiivinen ääripää, 

tämän jatkumon negatiivisen ääripään ollessa yksilö, joka ei ole tyytyväinen. (Kressler 2003: 21-22) 

 

Palkka kuuluu aiemmin sanotun mukaisesti ulkosyntyisiin hygieniatekijöihin, joten sen avulla ei, 

vastoin yleistä olettamusta, voi motivoida työntekijöitä. Liian matala tai epäoikeudenmukainen 

palkkaus voi kuitenkin johtaa tyytymättömyyteen, joka taas osaltaan voi muuttaa työntekijän 

asenteen negatiiviseksi koko työtehtävää tai organisaatiota kohtaan. Palkkausta kehittämällä 

tällaisesta kaikkiin työn osa-alueisiin vaikuttavasta tyytymättömyyden tunteesta voidaan päästä 

eroon. (Kressler 2003: 22.) Palkkausta kehittämällä ei kuitenkaan voida vaikuttaa työntekijöiden 

motivaation, sillä vain sisäsyntyisten tekijöiden ollessa kunnossa työntekijän positiivinen 

motivaatio kasvaa (Martin 2001: 411). 

 

Toki Herzbergin klassikkoteoriaa on myös kritisoitu. Esimerkiksi on väitetty, että vain Herzbergin 

kanssa samaa tutkimustapaa käytettäessä päädytään samoihin tutkimustuloksiin, ja näin teoria saa 

vahvistusta. Lisäksi teoria ei ota tarpeeksi huomioon työntekijöiden välisiä eroavaisuuksia. 

Esimerkiksi palkka saattaakin motivoida jotain työntekijää. Teorian soveltamismahdollisuuksia 

maailmanlaajuisesti on myös kyseenalaistettu, koska se sisältää tiettyjä olettamuksia ihmisistä ja 

työstä. (Martin 2001:412) 

 

Askel Herzbergin motivaatio- ja hygieniateoriasta uusille urille on otettu, kun nykyään ajatellaan, 

että ulkoinen palkitseminen voi jopa heikentää sisäistä motivaatiota. Deci (1971) erotti jo 1970-

luvulla toisistaan ulkosyntyisen motivaation, jota voidaan parantaa esimerkiksi palkinnoilla, ja 

sisäsyntyisen motivaation, jolloin jotain tehdään siksi, että se on sinällään palkitsevaa (esim. Nurmi 

ja Salmela-Aro 2002). Toisaalta rahallisilla palkinnoilla on tärkeä symboliarvo. Ne voivat myös 

lisätä työntekijän tunnetta siitä, että häntä arvostetaan. Kyse on siis siitä, että suhteellinen 

palkkataso ei niinkään palkkasumma motivoi työntekijää. (Salmela-Aro ym. 2005: 143; Rubenowitz 

1984: 77.) Kolb ym. (1991: 91) näkee motivaation sisäisenä tilana, johon esimerkiksi johtajat eivät 

voi suoraan vaikuttaa. He pystyvät vain luomaan odotuksia, joiden saavuttamisesta palkitaan. Myös 

se kannattaa huomioida, että eri ikäisiä ihmisiä motivoivat eri asiat. Tämä perustuu siihen, että 

ihmisen pitää ratkoa eri ikäisenä erilaisia kehitystehtäviä. Esimerkiksi varhaisaikuisuuden 

kehitystehtäviä ovat työelämän aloittaminen, kun taas keski-iässä pohditaan esimerkiksi 

taloudellisen aseman vakiinnuttamista. (Nurmi & Salmela-Aro 2002: 55-56.) Motivoituminen ja 
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motivaation lähteet ovat  siis hyvin yksilöllisiä ja riippuvat yksilön persoonallisuudesta ja 

elämänvaiheesta.  

 

4.3 Palkitsemisen oikeudenmukaisuus 

 
Kokemukseen palkkauksen oikeudenmukaisuudesta vaikuttavat itse palkan jakotapa ja 

menettelytavat, eli miten palkkauspäätökset syntyvät (Rantamäki ym. 2006: 25). Palkat ja palkkiot 

jaetaan aina joidenkin periaatteiden mukaisesti, kuten esimerkiksi tasasuhdan, jossa palkat jaetaan 

työntekijän panoksen mukaan, tai tasanjaon, jossa palkat jaetaan tasan. Yleensä palkkioiden 

jakaminen perustuu tasasuhtaan, eli yksilön ja organisaation vaihtosuhteen tuloksena oleva palkka 

määräytyy panosten mukaan, esimerkiksi koulutuksen, työkokemuksen ja työponnisteluiden. 

Työntekijä kokee, että häntä on kohdeltu reilusti, jos panosten suhde saatuun palkkaan tuntuu 

oikealta ja kestää vertailun muihin. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus syntyy esimerkiksi siitä, jos 

toinen on saanut saman palkan pienemmillä panoksilla. Pahimmillaan kokemus voi johtaa 

työpaikan vaihtamiseen. (Vartiainen ja Kauhanen 2005: 25-26.) Sovellettaessa esimerkiksi työn 

vaativuuden arviointiin perustuvaa palkkausta on kiinnitettävä huomiota siihen, että arviointitekijät 

ja niiden painotukset kohtelevat tasapuolisesti kaikkia henkilöstöryhmiä (Tarumo ym. 2005: 171). 

Lisäksi tarkasteltaessa palkkaustapoihin liittyviä tavoitteita on huomattava, että tavoitetason 

epäonnistunut asettaminen voi aiheuttaa kokemuksen epäoikeudenmukaisuudesta (Rantamäki ym. 

2006: 112). Esimerkiksi jos työntekijä kokee henkilökohtaiset tavoitteensa muita vaativimmiksi, 

hän varmasti kokee epäoikeudenmukaisuutta. 
 

Palkkausjärjestelmän soveltamiseen liittyy menettelytapojen oikeudenmukaisuus, jota edistävät 

kuusi periaatetta. Ensimmäinen periaate on oikeudenmukaisuus, eli menettelytapaa sovelletaan 

johdonmukaisesti kaikkiin ihmisiin kaikkina aikoina. Toinen periaate eli puolueettomuus 

tarkoittaa, että salatut intressit eivät vaikuta päätöksentekoon ja sitä ettei ketään arvioida 

ennakkokäsitysten perusteella. Kolmanneksi menettelytavan tulee perustua tarkkaan ja 

paikkansapitävään tietoon. Lisäksi menettelytavan tulee olla oikaistavissa. Tulisi siis olla 

mahdollista korjata tehdyt virheet. Menettelytavan oikeudenmukaisuutta lisää myös edustavuus, 

joka ihannetilanteessa tarkoittaa sitä, että jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä. Menettelytavan 

tulee olla myös eettinen eli eettisten ja moraalisten normien mukainen. Kun työntekijät tuntevat 

tulleensa kohdelluiksi oikeudenmukaisesti, he hyväksyvät päätökset, ovat tyytyväisempiä 

prosesseihin ja haluavat jäädä organisaatioon. (Tyler, Degoey, Smith 1996: 913-930.) Kokemusta 
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palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta lisää myös tieto palkan määräytymisperusteista. Tätä 

tietämystä voidaan lisätä esimerkiksi esimiehen ja alaisen välillä käytävillä keskusteluilla, joissa 

pitäisi olla mahdollista keskustella kaikista palkitsemiseen liittyvistä asioista. (Rantamäki ym. 2006: 

78.) Työntekijät haluavat yleensä tietää, minkälainen on tavoitteen mukainen suoritus, miten se 

mitataan ja miten siitä raportoidaan (Otala, Ahonen 2003: 127). 

 

4.4 Luottamus 

 

Harisalo ja Miettinen (1995: 27-28) puhuvat kirjassaan luottamispääomasta, jota on olemassa kahta 

muotoa. Koko yhteiskunnan laajuisen työnjaon mahdollistaa persoonaton luottamuspääoma. Se 

liittyy siihen, että ihminen tarvitsee hyödykkeitä, joita hän ei voi itse valmistaa. Tällöin ainoaksi 

mahdollisuudeksi jää luottaminen siihen, että tuntemattomat ihmiset hoitavat osuutensa työnjaon 

prosessissa. Olen kiinnostunut kuitenkin enemmän luottamuspääoman toisesta eli persoonallisesta 

muodosta, joka syntyy ihmisten välisessä vapaaehtoisessa vuorovaikutuksessa. Harisalo ym. (1995: 

21- 24) näkevät luottamuksen vakaumuksena eli tunteena, joka määrittää, miten ihmiset suhtautuvat 

muihin ihmisiin. Luottamus on aina ansaittava, eli sitä kertyy toistuvan vuorovaikutuksen myötä 

hiljalleen, mutta toisaalta sen voi menettää hetkessä.  
 

Govier (1997: 4-9) hahmottaa luottamuksen asenteena, joka perustuu odotuksille, tunteille ja 

uskomuksille, jotka perustuvat osin kokemuksiin. Govierinkin mukaan luottamus on siis ansaittava. 

Kuitenkaan luottamus ei pohjaudu vain menneisyyden kokemuksiin vaan myös uskoon siitä, että 

ihminen tai organisaatio on luottamuksen arvoinen myös uudenlaisissa tilanteissa. Tällaista 

luottamusta Govier kutsuu tiiviiksi. Luottamus voi joissain tilanteissa pohjautua kokemuksia 

enemmän intuitioon.  Toisaalta luottamuksessa on kyse siitä, että uskomme toisen ihmisen tekojen 

motiivien meitä kohtaan nousevan huolehtimisesta ja välittämisestä. Luottamuksen tunteen voi 

synnyttää myös toisen kyvykkyys. Voimme siis luottaa, että hän on tarpeeksi pätevä selviytyäkseen 

jostakin tehtävästä. Lisäksi luottamus liittyy toisen ihmisen - olkoon kyse työtoverista tai 

esimiehestä � persoonaan. Luottamus syntyy kuitenkin vasta sitten, kun hyväksymme sen 

aiheuttaman haavoittuvaisuuden ja kun tulkitsemme toisten ihmisten toimia positiivisesti. 

Luottamuksen määrä vaihtelee kontekstin ja roolin mukaan; esimerkiksi saatamme muissa 

tilanteissa paitsi raha-asioissa luottaa ystäväämme. Mielenkiintoista on se, että jonkun menettäessä 

luottamuksemme kerran hän menettää sen kaikissa konteksteissa. 
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Bibbin ja Kourdin (2004: 4) mukaan ihmisen kyky luottaa toiseen kasvaa, kun hänen 

itseluottamuksensa paranee. Luottamus liittyy myös vastavuoroisuuteen, eli kun annamme toiselle 

taholle jotain, odotamme vastinetta. Luottamuksemme heikkenee, jos emme saa takaisin 

odottamaamme. Erityisesti organisaatioissa luottamuksen syntyä haittaa, jos työntekijöille ei  

myönnetä tehtyjä virheitä, anneta rehellistä palautetta tai kerrota totuutta. Luottamuksen syntyä 

estävät myös taidottomat kollegat, työntekijöitä kontrolloivat prosessit, kuten sähköpostien 

tarkastus, järjellisten perusteiden liiallinen korostuminen intuition kustannuksella päätöksiä 

tehtäessä, prosessien korostuminen työntekijöiden välisten suhteiden jäädessä jalkoihin, jatkuva 

konfliktien välttäminen, joidenkin työntekijöiden suosiminen ja kontrolloiva johtaminen. 

Työntekijöitä ei siis tulisi kontrolloida, vaan kaikille pitäisi vain tehdä selväksi organisaation 

tavoitteet ja myös antaa keinoja niihin pääsemiseksi. Lisäksi luottamus perustuu virheiden 

hyväksymiselle, koska vain kokeilun kautta voi syntyä jotain uutta. (Bibb ym.: 9-10, 49-54.) 

 

Luottamuksesta on organisaatiolle lukuisia etuja. Ensinnäkin työntekijät pystyvät luottamuksen 

avulla parhaimpaan mahdolliseen suoritukseen, joka vuorostaan kasvattaa tuottavuutta. Tuottavuus 

kasvaa senkin takia, että työpaikalla ei kulu turhaa energiaa juoruiluun eikä epävarmuus sido 

voimavaroja. Luottamus parantaa myös kommunikaatiota ja kilpailuasemaa, joka on riippuvainen 

innovaatioista ja asiakkaiden kohtelusta. Luottamus organisaatiota kohtaan vähentää myös 

työntekijöiden vaihtuvuutta ja stressin kokemusta. (Bibb ym. 2004: 16-19.) 

 

4.5 Palkitsemiseen liittyvät prosessit 

 

Viime kädessä palkitsemisjärjestelmän toimivuuden ratkaisee sen suunnitteluun, käyttämiseen, 

kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvien prosessien sujuvuus (Ylikorkala ym. 2005: 283). 

Uudenlaisen palkkausjärjestelmän käyttöönoton onnistuminen riippuu hyvin pitkälti siitä, miten 

paljon panostetaan suunnitteluun ja eri organisaatiotasojen välillä käytyihin neuvotteluihin. Tällaiset 

neuvottelut parantavat tiedonkulkua organisaatiossa molempiin suuntiin. (Bowey ja Thorpe 2000: 

88.) Myöskin Lahti ym. (2004: 59) painottavat, nimenomaan suorituspalkan kohdalla, että olisi 

tärkeää selvittää kaikkien organisaation jäsenten suhtautuminen suorituspalkkaan ja odotukset sitä 

kohtaan. Tällä varmistettaisiin, että organisaatio on valmis suorituspalkan käyttöönottoon. Jos 

organisaatio ei ole siihen valmis, on tällaisen palkanosan käyttöönotto turhaa ja saattaa jopa 

heikentää tuloksellisuutta. Myös työn vaativuuden arvioinnissa itse prosessi on erityisen tärkeä. 

Prosessithan määrittävät viime kädessä sen, miten vaativuuden arviointi toimii. Juuri prosessien 
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toimivuus ratkaisee myös sen,  vastustavatko työntekijät organisaatiossa toteutettavia muutoksia. 

(Lahti 2004: 39.) 

 

Ylikorkala ym. (2005: 283) jakavat palkitsemisjärjestelmän käyttöön liittyvät prosessit suorituksen 

johtamiseen, tiedottamiseen ja esimiesten kouluttamiseen. Suorituksen johtaminen muodostuu siitä, 

että esimies kertoo palkitsemisjärjestelmästä, asettaa henkilökohtaiset tavoitteet, konkretisoi 

organisaation strategiset tavoitteet ja arvioi suoritusta sekä tavoitteiden saavuttamista. Mitä 

enemmän esimiehet voivat vaikuttaa palkkioiden jakoa koskeviin päätöksiin sitä enemmän heitä 

myös kritisoidaan suorituksen arvioinneista ja epäpätevyydestä. (Ylikorkala ym. 2005: 289, 291-

292.) Palkitsemisjärjestelmästä tiedottaminen on Mulveyn ym. (2002) mukaan  tärkeää, sillä se lisää 

palkitsemisen vaikutuksia organisaation ja yksilöiden toimintaan. Tietoa pitäisi jakaa esimerkiksi 

palkitsemisjärjestelmän tarkoituksesta, rakenteesta ja käyttötavoista. Tiedotuksen pitäisi auttaa 

työntekijää esimerkiksi ymmärtämään, millaisesta suorituksesta palkitaan, miten palkka 

määritellään ja miten palkkiot rahoitetaan. (Ylikorkala ym. 2005: 291.) Esimiehillä on suuri vastuu 

palkkausjärjestelmän käytännön toimivuudesta. Heidän vastuullaan on esimerkiksi suoritusten 

arvioinnit, joiden laatu ja tehokkuus kasvavat esimiesten saadessa perustavanlaatuista koulutusta 

(Heneman: 369-370).  Päätöksenteko on myös yksi palkitsemisjärjestelmään liittyvä prosessi. 

Tällöin on kyse palkitsemiseen liittyvistä valta- ja vastuukysymyksistä, kuten siitä kuka päättää 

palkkioiden suuruudesta ja jakoperusteista. (Ylikorkala ym. 2005: 285.) 

 

Kehityskeskustelut liittyvät henkilökohtaisen palkanosan määrittämiseen, sillä yleensä juuri niissä 

määritellään henkilökohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamisesta palkitaan. Keskusteluissa puhutaan 

sekä saavutetuista tavoitteista että tulevaisuuden haasteista. (Rantamäki ym. 2006: 76.) Autio, Juuti 

ja Latva-kiskola (1989:13, 27-28) korostavat, että keskusteluissa olisi hyvä panostaa tulevan 

toiminnan suunnitteluun Olisi siis keskusteltava työntekijän seuraavan kauden tavoitteista ja niistä 

asioista, jotka voivat estää tavoitteiden saavuttamisen. Silloinkin kun edellisen kauden tuloksia 

tarkastellaan, tavoitteena on oppia tehdyistä virheistä. Kehityskeskusteluissa ei kannata käydä 

lävitse palkkaan liittyviä asioita, sillä ne veisivät liikaa huomiota tulevaisuuden tavoitteilta. 

(Rantamäki ym. 2006: 116; Lawler 1990: 97). Hyvä tavoite on realistinen, ymmärrettävä, 

toiminnallinen, mitattavissa ja innostava. Ensinnäkin tavoitteen pitää olla siis saavutettavissa. 

Toiseksi kaikkien organisaation jäsenten tulisi ymmärtää tavoite samalla tavalla. Kolmanneksi 

tavoitteen tulisi olla sellainen, että työntekijä todella voi vaikuttaa sen saavuttamiseen omalla 

toiminnallaan. Tavoitteen saavuttamisen pitäisi myös olla mitattavissa laadullisesti ja määrällisesti. 

(Rantamäki ym. 2006: 110-111.) 
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IV EMPIIRINEN TUTKIMUSASETELMA 

 
1 Kohdeorganisaatio 
 
Jo aloittaessani tutkielmani tekemistä syksyllä 2006 olin kiinnostunut erityisesti yliopiston 

henkilöstön suhtautumisesta uuteen palkkausjärjestelmään, koska asia oli tiedotusvälineissä tiuhaan 

esillä vuoden 2005 loppupuolella. On myös mielenkiintoisaa tarkastella sitä, miten näin puhtaan 

tietotyön tekijät kokevat järjestelmän. Tällainen tietotyö asettaa aivan omat haasteensa sekä 

tehtäväkohtaisen että henkilökohtaisen palkanosan arvioinnille. Yliopisto on myös siinä mielessä 

mielenkiintoinen ympäristö tutkia uutta palkkausjärjestelmää, että sen sisällä sovelletaan kahta 

arviointijärjestelmää, eli opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön 

arviointijärjestelmää, joiden pääarviointitekijät poikkeavat toisistaan. Juuri Tampereen yliopisto 

valikoitui tutkimukseni kohdeorganisaatioksi, sillä se suostui yhteistyöhön kanssani. 

 

Tutkimukseni kohdeorganisaatio on siis Tampereen yliopisto, jossa uusi palkkausjärjestelmä 

otettiin käyttöön 1.1.2006. Varsinainen uutta palkkausjärjestelmää koskeva tarkentava virka- ja 

työehtosopimus tehtiin 21.6.2006, mutta se tuli takautuvasti voimaan 1.1.2006 lähtien. Toteutin 

kyselyni toukokuussa 2007, jolloin uusi palkkausjärjestelmä oli ollut kohdeorganisaatiossa käytössä 

reilun vuoden. Tarkalleen ottaen sekä tehtäväkohtaista että henkilökohtaista palkkaa koskevat 

esimiehen ja työntekijän väliset arviointikeskustelut käytiin kohdeorganisaatiossa keväällä 2006 

helmi-, maalis- ja huhtikuussa. Tämän jälkeen tehtäväkohtaisen palkan osalta arviointiryhmät 

käsittelivät tehtäväkuvaukset maalis-huhtikuun aikana ja tekivät työnantajalle ehdotuksen tehtävien 

vaativuustasoista. Sekä tehtävien vaativuustasot että henkilökohtaiset suoritustasot vahvistettiin 

kohdeorganisaatiossa rehtorin päätöksellä 30.5.2006. Kyselyni aikaan henkilöstö oli ollut siis 

korkeintaan vuoden tietoinen tehtävänsä vaativuustasosta ja henkilökohtaisen suoriutumisensa 

tasosta. Toukokuun 2006 jälkeen kohdeorganisaatiossa on jatkuvasti arvioitu puuttuvia, muuttuneita 

ja uusia tehtäviä. Esimerkiksi uusien tehtävien osalta vaativuusarvioinnit käsitellään tarkentavan 

virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti täydentävän rahoituksen henkilöstön kohdalla viimeistään 

kuuden kuukauden kuluttua palvelussuhteen alkamisesta ja muiden uusien tehtävien osalta 

viimeistään kolmen kuukauden kuluttua palvelussuhteen alkamisesta. Määräaikainen täydentävällä 

rahoituksella palkattu henkilöstö tuli palkkausjärjestelmän piiriin vasta 1.1.2007. Heitä koskevat 

arvioinnit ja päätökset tehtiin pääosin kevään 2007 aikana. Kyselyyn osallistui siis myös 

työntekijöitä, joiden tehtäväkohtaista ja henkilökohtaista palkkaa koskevia päätöksiä ei vielä edes 
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ollut tehty. Onkin erittäin tärkeää huomata, että kyselyni tehtiin yliopiston henkilöstölle hyvin 

varhaisessa vaiheessa. 

 

Tarkentavan virka- ja työehtosopimuksen Liitteen 1 mukaan �yliopistojen uuden 

palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää palkkauksen oikeudenmukaisuutta, parantaa 

yliopistojen palkkakilpailukykyä työnantajana sekä tukea henkilöstön osaamisen kehittymistä ja 

entistä vaativampiin tehtäviin hakeutumista, kannustaa henkilöstöä parempiin työsuorituksiin sekä 

kehittää ja parantaa esimiestyötä ja johtamista�. Myös Tampereen yliopistossa uudella 

palkkausjärjestelmällä tavoitellaan näitä asioita. On erittäin mielenkiintoista selvittää, miten 

henkilöstö kokee uuden palkkausjärjestelmän ja sen vaikutukset esimerkiksi oikeudenmukaisuuteen, 

työhyvinvointiin ja kannustavuuteen. Pyrin ehdotteisesti selittämään, miten uusi 

palkkausjärjestelmä on vaikuttanut henkilöstöön. Toivon, että tutkimukseni avulla henkilöstön 

kokemus uudesta palkkausjärjestelmästä välittyisi työnantajalle eli Tampereen yliopistolle, joka taas 

näiden tietojen varassa voisi kehittää järjestelmää tai vähintäänkin esittää kehittämisideoita uutta 

palkkausjärjestelmää kehittävälle ministeriölle. 

 

2 Tutkimuksen aineiston keruu 

 
Tutkimukseni on kvantitatiivinen. Tällaisen tutkimuksen tiedot voidaan hankkia erilaisista valmiista 

tilastoista, rekistereistä, tietokannoista tai itse keräämällä (Heikkilä 1998: 18). Uusi 

palkkausjärjestelmä on yliopistoissa vielä sen verran uusi ilmiö, että käytän tutkimuksessani 

erityisesti sitä varten keräämääni primaarista aineistoa. Minkään valmiin aineiston tiedot eivät olisi 

vastanneet teoriaosuudesta nousseisiin uutta palkkausjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Valitsin 

tutkimusstrategiakseni survey-tutkimuksen, jossa aineisto kerätään jokaiselta tutkimukseen 

osallistuvalta henkilöltä standardoidussa muodossa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että asiat 

kysytään vastaajilta täsmälleen samalla tavalla (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1997: 122, 180). 

Aineiston keruumenetelmäksi valitsin www-kyselyn.  
 
2.1 Tutkimuksen perusjoukko 
 

Tutkimukseni kohdeorganisaatiossa eli Tampereen yliopistossa työskentelee noin 2000 työntekijää, 

joten koko yliopiston henkilöstön kattava kokonaistutkimus ei tullut kysymykseen. 

Kokonaistutkimushan kannattaa tehdä 200-300 suuruisesta perusjoukosta (Heikkilä 1998: 33). 
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Otoksen sijaan päädyin kuitenkin tekemään kokonaistutkimuksen, jonka perusjoukko muodostuu 

kahden Tampereen yliopiston tukipalveluyksikön henkilöstöstä (n=198). Lisäksi yliopiston 

toiveesta ja myös omasta mielenkiinnostani otin tutkimukseeni mukaan yhden Tampereen 

yliopiston tiedekunnan henkilöstön, käsittäen myös kyseisen tiedekunnan laitosten työntekijät 

(n=174). Tutkimukseni perusjoukkoon kuuluu siis yhteensä 372 Tampereen yliopiston työntekijää, 

jotka eivät ole yksikössään johtavassa tai esimiesasemassa. 

 

Tällaisesta erityyppisiä yliopiston yksiköitä kattavasta tutkimuksesta voi löytää mielenkiintoisia 

eroja vaikkapa opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstön palkkausjärjestelmiin 

kuuluvien työntekijöiden väliltä. Tutkimukseni tulokset kertovat vain sellaisten tutkittavien 

yksiköiden työntekijöiden suhtautumisesta uuteen palkkausjärjestelmään, jotka eivät ole 

esimiesasemassa ja joiden työsuhde oli voimassa keväällä 2007. Tuloksia ei siis voi yleistää 

koskemaan tutkimiani yksiköitä kokonaisuudessaan, eikä niistä voi tehdä johtopäätöksiä Tampereen 

yliopiston muiden yksiköiden henkilöstön suhtautumisesta uuteen palkkausjärjestelmään. 

 
2.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimukseni on kvantitatiivinen eli määrällinen survey-tutkimus. Survey- tutkimukseksi kutsutaan 

suunnitelmallista kysely- tai haastattelututkimusta, jonka aineisto kerätään tutkimuslomakkeen 

avulla. Tällaisen tutkimuksen avulla saadaan yleensä kartoitettua olemassa oleva tilanne, mutta ei 

juurikaan pystytä selvittämään asioiden syitä. Kvantitatiivinen tutkimus nähdään usein myös 

pinnallisena, jolloin on olemassa se vaara, että tutkija tekee vääriä tulkintoja tuloksistaan. (Heikkilä 

1998: 16, 19.)  Kuitenkin päädyin tekemään kvantitatiivisen tutkimuksen, koska tutkimuksen 

kohdeorganisaatio on niin suuri henkilöstömäärältään, että kvalitatiivisen tutkimuksen tekeminen 

olisi ollut liian aikaa vievää ja työlästä. Halusin myös kysyä mahdollisimman monelta työntekijältä 

ja monia asioita uudesta palkkausjärjestelmästä jonkinlaisen kokonaiskuvan saadakseni.  

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen puolesta puhuu myös se, että uusi palkkausjärjestelmä oli kyselyn 

ajankohtana ollut Tampereen yliopistolla voimassa vasta reilun vuoden, joten pinnallisempi 

tutkimusote sopii mielestäni paremmin henkilöstön kannan selvittämiseen näin alkuvaiheessa. 

Lisäksi palkkauksen ollessa hyvin herkkä asia monille siitä on helpompi saada tietoa 

kvantitatiivisen kyselyn avulla kuin vaikkapa haastattelemalla. Lähestyin myös jo teoriaosuudessa 

uutta palkkausjärjestelmää tavalla, joka sopii paremmin kvantitatiivisen tutkimuksen taustaksi.  
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Teoreettinen viitekehyksenihän rakentuu käsitteistä uusi julkisjohtaminen, palkitseminen ja 

palkitsemisen arviointi. Aineistoa analysoidessa otin erityisesti huomioon sen, että kyselyn tulokset 

ovat erittäin tulkinnanvaraisia. Niistä voi siis tehdä vain alustavia johtopäätöksiä henkilöstön 

suhtautumisesta uuteen palkkausjärjestelmään. 

 

2.3 Aineiston keruumenetelmä 

 

Keräsin tutkimukseni aineiston www-kyselyn avulla. Tällaista kyselyä käytettäessä on 

varmistettava, että jokaisella perusjoukon jäsenellä on mahdollisuus internetin käyttöön. www-

kyselyn ongelmiin kuuluu se, että on vaikea estää perusjoukkoon kuulumattomien henkilöiden 

vastaaminen sekä henkilön vastaaminen kahteen kertaan. (Heikkilä 1998: 18-19.) www-kysely 

tuntui kuitenkin tutkimukseni kohdalla parhaalta vaihtoehdolta, sillä kaikilla yliopiston 

työntekijöillä mahdollisuus käyttää internetiä. Tällainen kysely oli myös taloudellisesti sekä 

nopeutensa puolesta järkevin vaihtoehto. www-kyselyn tulokset saa myös suoraan siirrettyä tilasto-

ohjelmaan, jolloin aineiston syöttövaiheessa ei voi tapahtua virheitä, jotka vaikuttaisivat 

tutkimuksen luotettavuuteen.   

 

Jos olisin halunnut varmistaa, ettei kukaan vastaa kyselyyni kahdesti, eli sekä ensimmäisellä että 

toisella eli niin sanotulla karhuamiskierroksella, olisi ensimmäisellä kierroksella pitänyt kerätä 

vastaajia yksilöiviä tietoja. Tästä yksilöivien tietojen keräämisestä olisi pitänyt ilmoittaa vastaajille 

saatteessa, ja tämän arvioin voivan laskea perusjoukon vastaamisintoa, joka muutenkin on www-

kyselyiden kohdalla usein heikkoa. Näin päädyin siis luottamaan siihen, että kaikki muistavat 

ovatko jo kerran vastanneet kyselyyn ja näin ottavat siihen osaa vain jommankumman kierroksen 

aikana. Vain perusjoukkoon kuuluvat henkilöt saivat sähköpostiinsa linkin e-lomakkeeseen, jonka 

avulla www-kyselyn tiedot konkreettisesti kerättiin. Tämän takia on hyvin epätodennäköistä, että 

joku perusjoukkoon kuulumaton olisi vastannut kyselyyn. 

 

3 Tiedonhankinnan kuvaaminen 

 
Tässä luvussa kerrotaan siitä, miten tutkimukseni mittaristo eli tutkimuslomake laadittiin ja siitä, 

miten tutkimukseni eteni käytännössä keväällä 2007. Viimeisessä osiossa läpikäydään myös 

käyttämäni aineiston analyysitekniikat. Yleisesti ottaen mittaristo ja analyysitekniikat esitellään 

tutkimuksen uskottavuuden ja toistettavuuden takia. Tavoitteena on, että tämän esittelyn pohjalta 
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lukija pystyisi arvioimaan niin menetelmien kuin niiden avulla kerätyn aineiston asianmukaisuutta, 

edustavuutta sekä tulosten luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2007: 255.) 

 

3.1 Tutkimuslomakkeen laadinta 

 

Tutkimuksen mittaristo, eli tutkimuslomake yksittäisine kysymyksineen, laadittiin kevään 2007 

aikana. Mittariston laadintaan sain neuvoja pro gradu �ohjaajaltani sekä käytännössä uuteen 

palkkausjärjestelmään perusteellisesti perehtyneeltä Tampereen yliopiston henkilöstöpäälliköltä. 

Tutkimuslomake laadittiin luvussa kolme esiteltyjen käsitteiden ja alakäsitteiden pohjalle. 

Tutkimuslomakkeen kysymykset pyrittiin laatimaan yksiselitteisiksi, mahdollisimman lyhyiksi ja 

niissä teoreettisen osuuden käsitteet pyrittiin muuttamaan yleiskielisemmiksi operationaalisiksi 

vastineiksi. Jälkimmäinen asia tarkoittaa sitä, että sama teoreettinen käsite voi saada erilaisia 

sisältöjä tutkimuslomakkeessa. Tämä liittyy mittariston validiteettiin eli siihen, mittaavatko 

kysymykset mitä niiden on tarkoitus mitata. (Hirsjärvi ym. 1997: 144.) Yksittäisen kysymyksen 

validiutta on vaikea arvioida, mutta kaikki tutkimuslomakkeen kysymykset on joka tapauksessa 

rakennettu kolmannen luvun käsitteiden pohjalle.   

 

Tutkimuslomakkeen kysymykset jaettiin yhdeksään osioon. Ensimmäisen osion muodostavat 16 

taustakysymystä, joista 3 on avoimia kysymyksiä. Avoimilla kysymyksillä kysyttiin vastaajan 

syntymävuotta, työkokemusta nykyisessä organisaatiossa ja nykyisistä tehtävistä. Jos nämä asiat 

olisi kysytty suljetuilla kysymyksillä, havainnot olisivat saattaneet kasautua muutamaan luokkaan. 

Avoimet kysymykset mahdollistivat tietojen luokittelun suunnilleen yhtä monta havaintoa 

käsittäviin luokkiin tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa.  Muut ensimmäisen osion kysymykset 

olivat suljettuja eli vaihtoehdot antavia kysymyksiä. Taustakysymysten laadinnassa nojauduttiin 

osin aiempaan uutta palkkausjärjestelmää koskevaan tutkimukseen, jonka perusteella esimerkiksi 

virkaiältään nuoremmat työntekijät pitävät järjestelmää parempana (Huuhtanen ym. 2006). Suurinta 

osaa taustamuuttujista ei kuitenkaan ole valittu edeltävien tutkimusten tai teorioiden pohjalta, vaan 

on arvioitu, että niillä voi olla vaikutusta tutkimuslomakkeen seuraavissa seitsemässä osiossa 

esitettyihin väittämiin. 

 

Kaikissa seitsemässä väittämiä sisältävissä osioissa on käytetty 5-portaista järjestysasteikon tasoista 

Likertin asteikkoa, joka sopii mielipideväittämien asteikoksi. Tutkimuslomakkeen alussa annetussa 

ohjeistuksessa toivottiin, että vastaaja kertoo jokaisen väitteen kohdalla oman henkilökohtaisen 

mielipiteensä. Asteikkotyyppisten kysymysten avulla saadaan kerättyä paljon tietoa, jonka käsittely 
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on yksinkertaista, mutta vastauksista ei voi päätellä kysymysten kohteiden painoarvoa vastaajille 

(Heikkilä 1998: 52). Asteikolliset kysymykset olivat luontevin valinta, sillä tutkimukseen osallistui 

paljon vastaajia ja kysymyksiä oli paljon. Tutkimuslomakkeessa asteikko on aloitettu vaihtoehdolla 

�täysin eri mieltä� ja toisessa ääripäässä vaihtoehto on �täysin samaa mieltä�. Keskimmäisenä 

vaihtoehtona on käytetty sanontaa �siltä väliltä� ja kuudenneksi vaihtoehdoksi on vielä lisätty �en 

osaa sanoa tai en tiedä�.  

 

Tutkimuslomakkeen yhdeksännessä eli viimeisessä osiossa on esitetty yksi avoin kysymys, jossa 

vastaajalle annetaan mahdollisuus esittää palkkausjärjestelmään liittyviä kehittämisideoita tai kertoa 

järjestelmään liittyvistä ongelmista. Avoimella kysymyksellä tutkimuksessa pyritään saamaan tietoa 

myös sellaisista asioista, joita ei ole huomattu aiemmissa lomakkeen osioissa kysyä. Tarkoituksena 

on myös saada kerättyä tutkimuksen kohdeorganisaatiolle hyödyllistä tietoa, jonka avulla se voi 

kehittää palkkausjärjestelmäänsä tai välittää siitä tietoa valtion keskushallinnossa uutta 

palkkausjärjestelmää kehittäville tahoille. 

 

Tutkimuslomakkeen laadintavaiheen heikkoudeksi muodostui se, että lomaketta ei varsinaisesti 

testattu. Lomakkeen testaamiseen olisi riittänyt, että 5-10 tutkimuksen kohdejoukon jäsentä olisi 

vastannut kyselyyn huolella kiinnittäen samalla huomiota kysymysten ja ohjeiden 

yksiselitteisyyteen sekä selkeyteen (Heikkilä 1998: 61). Varsinaisen testauksen sijaan 

kohdeorganisaation henkilöstöpäällikkö kuitenkin kävi kyselyn huolellisesti läpi ja antoi, uutta 

palkkausjärjestelmää koskevan asiantuntemuksensa avulla, lomaketta koskevia kehittämisideoita. 

Tutkimuslomakkeen toinen heikkous on se, että siinä ei ole kontrollikysymyksiä. Tutkimuslomake 

löytyy liitteestä yksi. 

 

3.2 Tutkimuksen kulku  

 

Tutkimuslomakkeen kysymysten tekeminen aloitettiin 2007 vuoden tammikuun loppupuolella, ja 

tuosta ajankohdasta kuukauden päästä lomaketta siirryttiin tekemään Tampereen yliopiston e-

lomakeohjelmistolla. Lomaketta tehtäessä tutkimuksen kohdeorganisaatio ei ollut vielä tiedossa, 

joten kysymyksistä pyrittiin tekemään sen verran yleisiä, että niiden avulla uutta 

palkkausjärjestelmää olisi voinut tutkia missä tahansa järjestelmää käyttävässä organisaatiossa. 

Maaliskuun lopussa  Tampereen yliopiston henkilöstöpäällikkö antoi tekemästäni e-lomakkeesta 

palautetta, jonka pohjalta lomakkeen kysymyksiä muutettiin yksiselitteisemmiksi ja paremmin 

yliopistoympäristöön sopiviksi. Huhtikuun aikana Tampereen yliopistolta tiedusteltiin halukkuutta 
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osallistua tutkimukseeni, johon se lupautuikin mukaan. Tämän jälkeen perusjoukkoon valikoituvat 

kaksi tukipalveluyksikköä ja tiedekuntayksikkö. Yliopiston taholta tutkimustani varten toimitettiin 

heti toukokuun alussa niiden henkilöiden taustatiedot, jotka kuuluivat tutkimukseni perusjoukkoon. 

Koska tutkimuksen tavoitteena on saada selville nimenomaan henkilöstön kokemus uudesta 

palkkausjärjestelmästä, yliopiston taholta perusjoukkoon oli valittu vain sellaisia työntekijöitä, jotka 

eivät toimi yksikössään esimiesasemassa.  

 

Toukokuun 11. päivä kaikille perusjoukon jäsenille lähetettiin sähköpostilla linkki e-lomakkeeseen 

ja saatekirje, jossa viestin saajaa pyydettiin kohteliaasti vastaamaan kyselyyn. Viestin saajia 

pyrittiin motivoimaan vastaamiseen kertomalla, että kyselyn tuloksia käytetään apuna uuden 

palkkausjärjestelmän kehittämisessä. Saatteessa painotettiin myös sitä, että tietoja käsitellään 

ehdottoman luottamuksellisesti. Vastaajien toivottiin lisäksi kertovan jokaisen väittämän kohdalla 

henkilökohtainen mielipiteensä. Saatteessa mainitut asiat kerrattiin vielä kyselylomakkeen alussa. 

Ensimmäisestä kyselykierroksesta reilun viikon kuluttua kaikille perusjoukon jäsenille lähetettiin 

uudestaan e-lomakkeeseen linkin sisältävä sähköposti ja vedottiin aiemmin vastaamatta jättäneitä 

vastaamaan kyselyyn. Uusintakierroksella linkki kyselyyn lähetettiin kaikille kohderyhmän 

jäsenille, koska en täyden anonyymiuden takaamiseksi ollut ensimmäisellä kyselykierroksella 

kerännyt vastaajia yksilöiviä tietoja. Luotin siis siihen, että kaikki muistavat ovatko vastanneet 

reilun viikon takaiseen kyselyyn. Suurin osa vastauksista kertyi jo ensimmäisen kyselykierroksen 

aikana, joten päädyin siihen, että kolmas kierros ei olisi kasvattanut vastausprosenttia enää 

merkittävästi. Koin kolmannen kierroksen voivan vahingoittaa myös tutkimuksen luotettavuutta, 

sillä pidemmän aikavälin jälkeen voi olla vaikeampi muistaa, onko jo osallistunut kyseiseen 

kyselyyn. Vastausprosentti jäi, www-kyselyn ollessa kyseessä, oletetusti alhaiseksi vain noin 35 

prosenttiin; vain 131 henkilöä 372 henkilöstä vastasi kyselyyn. Alhainen vastausprosentti heikentää 

tutkimuksen luotettavuutta, joten tuloksista voi tehdä vain hyvin hienovaraisia johtopäätöksiä 

tutkimuksen perusjoukon suhtautumisesta uuteen palkkausjärjestelmään. Alhainen vastaamisinto 

saattaa osaltaan selittää kyselyn ajoittuminen aivan kevätlukukauden loppupuolelle, jolloin 

henkilöstölle oli saattanut kasautua töitä tavanomaista enemmän. 

 

3.3 Aineiston analyysimenetelmät 

 
Tutkimusaineisto analysoitiin SPSS 14.0 tilasto-ohjelman avulla. Jokainen tutkimuslomakkeen osio 

analysoitiin omana kokonaisuutenaan, koska osioiden kysymykset kartoittivat samaa asiaa. Tätä 
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olettamusta, että kukin osio, lukuun ottamatta ensimmäistä taustamuuttujaosiota, mittaa samaa asiaa 

testattiin vielä Cronbachin alfan avulla. Ennen Cronbachin alfan laskemista käänsin kaikkien 

negatiivisten väittämien Likertin asteikon siten, että vaihtoehto �täysin samaa mieltä� saa arvon 1. 

Osioiden saamat Cronbachin alfan kertoimet vaihtelivat välillä 0,611 ja 0,823. Kertoimen pitäisi 

olla vähintään 0,6, joten osiot mittaavat samaa asiaa (Metsämuuronen 2000: 36). Saman osion 

muuttujista olisi voinut muodostaa myös summamuuttujan, jonka suhteen olisi voinut tutkia eri 

ryhmien eroja. Koska Cronbachin alfan kertoimista jotkut olivat lähellä 0,6 eli varsin heikkoja, 

päädyttiin jokaisen osion muuttujia käsittelemään omina kokonaisuuksinaan summamuuttujan 

sijaan.     

 

Jokaisen osion kohdalla tarkasteltiin ensin tunnuslukuja eli tarkemmin sanoen keskilukuja, joihin 

kuuluvat keskiarvo, mediaani ja moodi. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetetuista havainnoista 

keskimmäinen ja moodi useimmin esiintyvä arvo. Mediaanin käyttö on suositeltavaa vinoissa 

jakaumissa. (Heikkilä 1998: 84.) Mediaanin käyttö on osioiden II � VIII muuttujien kohdalla 

paikallaan, sillä Kolmogorov-Smirnovin testin avulla selvisi, että mikään näistä muuttujista ei ole 

normaalisti jakautunut. Kolmogorov-Smirnovin testissähän nollahypoteesina on, että muuttuja on 

normaalisti jakautunut. (Heikkilä 1998: 235) Kaikkien muuttujien Sig.-arvo jäi alla 0,05, joten 

nollahypoteesi normaalijakautuneisuudesta jouduttiin hylkäämään. Osaltaan 

normaalijakautuneisuuden toteutumattomuuteen vaikutti luultavasti se, että vastaajilla oli 

mahdollisuus valita jokaisen muuttujan kohdalla vaihtoehto �en tiedä tai en osaa sanoa�, mikä 

saattoi hieman vähentää keskimmäisen arvon �siltä väliltä� valitsemista. 

 

Keskilukujen jälkeen tutkittiin varsinaisten muuttujien ja taustamuuttujien välisiä riippuvuuksia 

korrelaatiokertoimen avulla. Koska kaikki varsinaiset muuttujat ovat järjestysasteikon tasoisia, 

käytettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Taustamuuttujien ja riippuvien muuttujien 

riippuvuuksia yritettiin tarkastella myös ristiintaulukointien avulla, mutta riippuvuuden tilastollisen 

merkittävyyden testaaminen khiin neliö �testin avulla osoittautui mahdottomaksi. Viisiportaisesta 

Likertin asteikosta ja melko alhaisesta vastaajien määrästä (n=130) johtuen khiin neliö �testin 

edellytykset eivät yleensä täyttyneet. Taustamuuttujien keskinäisiä riippuvuuksia tarkasteltiin 

ristiintaulukoinnin avulla. Riippuvuuden tilastollinen merkittävyys testattiin khiin neliö �testin 

avulla ja merkitsevyystasona käytettiin, kuten koko analysoinnissa muutenkin, 5 %:n 

merkitsevyystasoa. On hyvä muistaa, että muuttujien välinen riippuvuus ei kerro vielä mitään niiden 

välisestä kausaalisuhteesta eli siitä aiheuttaako toinen muuttuja toisen (Heikkilä 1998: 204). 
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Muuttujien välisten riippuvuuksien selvittämisen jälkeen pyrittiin löytämään taustamuuttujaryhmien 

väliltä eroja suhtautumisessa varsinaisiin muuttujiin. Kuten jo aiemmin mainitsin mikään 

varsinaisista muuttujista ei ollut normaalisti jakautunut Kolmogorov-Smirnovin testin mukaan. 

Normaalijakautuneisuus on ensimmäinen edellytys sekä varianssianalyysin että t-testin käytölle. 

Koska tämä edellytys ei muuttujien kohdalla täyttynyt, selvitettiin eri ryhmien välisten erojen 

tilastollinen merkittävyys ei-parametristen testien avulla. Kun testattiin kahden ryhmän eron 

tilastollista merkittävyyttä, käytettiin t-testin sijaan Mann-Whitneyn U-testiä. Kun vertailtavia 

ryhmiä oli useampia kuin kaksi, käytettiin varianssianalyysin sijaan Kruskal-Wallisin H-testiä. Jos 

vertailtavia ryhmiä oli enemmän kuin kaksi ja niiden väliset erot olivat tilastollisesti merkittäviä, ei 

voitu käyttää Tukeyn testiä, jolla olisi voitu vielä selvittää tarkalleen, minkä ryhmien välillä eroja 

on. Äsken mainitun testin sijaan pyrittiin eri ryhmien keskiarvojen perusteella löytämään ja 

raportoimaan merkittävimmät erot. 
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V EMPIIRISEN AINEISTON ANALYYSI 

 
1 Aineiston käsittely analyysia varten 

 
Ensin tutkimusaineisto siirrettiin SPSS-ohjelmaan, jossa se käytiin heti läpi mahdollisten 

epäasiallisten vastaajien takia. Tällaisia löytyikin yksi.Tämän tiedot poistettiin SPSS-ohjelmasta. 

Seuraavaksi pyrittiin löytämään sellaiset muuttujien arvot, jotka eivät ole oikealla vaihteluväillä, 

tarkastelemalla muuttujien minimi- ja maksimiarvoja. (Heikkilä 1998: 132.) Aineistosta ei löytynyt 

epäilyttäviä arvoja. Tämän jälkeen poistettiin taustamuuttujat, joissa tiedusteltiin vastaajan 

tehtäväkohtaisen palkanosan vaativuustasoa. Ensimmäinen vaativuustasoa kysyvä taustamuuttuja 

oli tarkoitettu niille, jotka kuuluvat opetus- ja tutkimushenkilöstöön, ja toinen niille, joihin 

sovelletaan muun henkilöstön järjestelmää. Tämä mittarin osio ei kuitenkaan toiminut, vaan 

jokainen vastaaja näytti kuuluvan molempiin järjestelmiin. Nämä taustamuuttujat siis poistettiin, 

jolloin taustamuuttujia jäi jäljelle 14.  
 

Seuraavaksi keräämälleni aineistolle suoritettiin alhaisen vastausprosentin takia katoanalyysi, jossa 

saatua aineistoa verrattiin alkuperäisestä perusjoukosta yliopiston taholta saatuihin tietoihin 

(Heikkilä 1998: 189). Katoanalyysi paljasti, että  alkuperäinen perusjoukko (n=372) ja keräämäni 

aineisto (n=130) eivät eroa sukupuolijakauman osalta tai sen perusteella, onko työntekijän työsuhde 

vakinainen vai määräaikainen. Kaikki vastaajat olivat vastanneet edellä mainittuihin kysymyksiin. 

Aineistoni vastaajista noin 72 % on naisia ja noin 28 % miehiä perusjoukon sukupuolijakauman 

ollessa täsmälleen sama. Vastaajista 61,5 % on vakinaisessa työsuhteessa ja 38,5 % määräaikaisessa 

työsuhteessa, kun taas alkuperäisessä perusjoukossa prosentit ovat 61,3 ja 38,7, eli eroa on vain 

kaksi prosentin kymmenystä. Kyselyn vastaajista 30 % kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstön 

järjestelmään ja 70 % muun henkilöstön järjestelmään, kun taas tutkimuksen perusjoukossa opetus- 

ja tutkimushenkilöstön järjestelmään kuuluu 37 % ja muuhun 63 %. Opetus- ja tutkimushenkilöstön 

järjestelmään kuuluvista kyselyyni vastasi vain noin 28 % ja muuhun järjestelmään kuuluvista noin 

39 %, mistä voi päätellä kadon olevan jonkin verran systemaattista. Edellä mainittujen ryhmien 

väliltä ei kuitenkaan löytynyt eroja suhtautumisessa riippuviin muuttujiin, joten eri järjestelmään 

kuuluvien tuloksia ei tarvinnut analysoida erikseen. 
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Tutkimuslomakkeeni taustatiedot kartoittavassa ensimmäisessä osiossa kysyin syntymävuotta sekä 

työkokemusta nykyisessä organisaatiossa ja tehtävässä avoimella kysymyksellä, joten nämä 

muuttujat oli sujuvan jatkoanalyysin takia luokiteltava suunnilleen yhtä suuriin luokkiin. Ennen 

ikävuosien  luokittelua laskettiin syntymävuosien mukaan kaikkien vastaajien iät. Vastaajien ikien 

keskiarvo on noin 47 vuotta keskihajonnan ollessa noin 11. Luokitellut iät löytyvät taulukosta 1. 

 

Taulukko 1 Ikä luokiteltuna 

31 23,8
33 25,4
34 26,2
32 24,6
130 100,0

Luokka 1 (36 vuotta tai alle)
Luokka 2 (37-47 -vuotiaat)
Luokka 3 (48-56 -vuotiaat)
Luokka 4 (57 vuotta tai yli)
Yhteensä

N %

 
 
Kysymyslomakkeessa vastaajien työskentelyaika nykyisessä organisaatiossa ja nykyisessä 

työtehtävässä kysyttiin vuoden ja kuukausien tarkkuudella. Sekä vuosista että kuukausista 

muodostui SPSS-ohjelmaan tietojen siirron yhteydessä omat muuttujat, jotka kuitenkin yhdistin, ja 

loin uuden muuttujan, joka ilmaisee työkokemuksen nykyisessä organisaatiossa ja nykyisessä 

työtehtävässä vuosina yhden desimaalin tarkkuudella. Vain yksi vastaaja jätti vastaamatta 

kysymykseen, jossa tiedusteltiin työkokemusta nykyisessä organisaatiossa. Työkokemusta 

kohdeorganisaatiossa oli kertynyt keskimäärin 13 vuotta. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat ne, 

joiden työkokemus kohdeorganisaatiossa on 5 vuotta tai alle. Toiseen luokkaan kuuluvat 5,2-10 

vuotta ja kolmanteen luokkaan 10,2-19 vuotta kohdeorganisaatiossa työskennelleet. Neljännen 

luokan muodostavat 20 vuotta tai yli nykyisessä organisaatiossa työskennelleet. Edellä mainitut 

tiedot löytyvät taulukosta 2. 

 

Taulukko 2 Kokemus nykyisessä organisaatiossa luokiteltuna 

34 26,2
33 25,4
31 23,8
31 23,8
129 99,2

Luokka 1 (5 vuotta tai alle)
Luokka 2 (5,2-10 vuotta)
Luokka 3 (10,2-19 vuotta)
Luokka 4 (20 vuotta tai yli)
Yhteensä

N %

 
 
Luokittelin myös kokemuksen nykyisestä työtehtävästä. Tämän muuttujan keskiarvo on noin 7,3 

vuotta. Tiedot työkokemuksesta nykyisestä työtehtävästä löytyvät taulukosta 3. Kolme vastaajaa ei 

halunnut kertoa kokemuksensa määrää. 
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Taulukko 3 Kokemus nykyisestä työtehtävästä luokiteltuna 

32 24,6
30 23,1
31 23,8
34 26,2
127 97,7

Luokka 1 (1,8 vuotta tai alle)
Luokka 2 (2,3-5,2 vuotta)
Luokka 3 (5,4-9,8 vuotta)
Luokka 4 (10 vuotta tai yli)
Yhteensä

N %

 
 

Peruskoulutusta koskevaan taustakysymykseen olivat vastanneet kaikki (n=130). Vastaajista 113 eli 

noin 87 % on ylioppilaita. Luokittelun jälkeen ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ylioppilaat ja 

toiseen ryhmään kansakoulun, peruskoulun tai keskikoulun käyneet. Kaikki kyselyyn osallistuneet 

olivat vastanneet myös ammatillista koulutusta koskevaan kysymykseen. Noin 25 %:lla  vastaajista 

ei ole mitään ammatillista koulutusta, ammattikoulu- tai opistotason tutkinto. Noin 8 %:lla 

vastaajista  on alempi korkeakoulututkinto, 50 %:lla ylempi korkeakoulututkinto ja noin 18 %:lla 

tohtorin tutkinto. Luokittelin vastaajat ammatillisen koulutuksen mukaan kolmeen luokkaan, joista 

ensimmäiseen kuuluvat kaikki, joilla on enintään ammattikoulu- tai opistotutkinto. Toiseen 

luokkaan kuuluvat ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet ja kolmanteen tohtorin 

tutkinnon suorittaneet. 

 

Taustakysymyksiin kuului kysymys, jossa tiedusteltiin, miten vastaaja suhtautuu uuteen 

palkkausjärjestelmään. Vain yhdentoista vastaajan mielestä järjestelmä on erittäin huono ja vain 

kolmen mielestä se on erittäin hyvä, joten jatkoanalyysien takia nämä luokat yhdistettiin viereisiin 

luokkiin, joiden mukaan järjestelmä on huono tai hyvä. Suhtautuminen uutteen 

palkkausjärjestelmään löytyy taulukosta 4. On mielenkiintoista huomata, että noin 45 % vastaajista 

suhtautuu järjestelmään neutraalisti.  

 

Taulukko 4 Suhtautuminen palkkausjärjestelmään luokiteltuna 

47 36,2
59 45,4
24 18,5
130 100,0

Järjestelmä on huono
Järjestelmä ei ole hyvä eikä huono
järjestelmä on hyvä
Yhteensä

N %

 
 

Suhtautuminen uuteen palkkausjärjestelmään ristiintaulukoitiin muiden taustamuuttujien kanssa, ja 

riippuvuudet testattiin khiin neliö �testin avulla. Suhtautumisen ja sen väliltä, onko palkka noussut 

järjestelmän käyttöön oton seurauksena, löytyy riippuvuutta (P=0,04). Noin 76 % niistä, joiden 
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palkka on noussut, suhtautuu järjestelmään neutraalisti tai pitää sitä hyvänä. Ehkäpä palkan nousun 

jälkeen kokee työpaikalle antamiensa panosten ja siltä saamansa palkan olevan enemmän 

tasapainossa. Tällöin työntekijän ja organisaation välinen psykologinen sopimus on palkan osalta 

kunnossa, joka saattaisi vaikuttaa järjestelmään suhtautumiseen. (Kolb ym. 1996: 6.) 

Suhtautuminen uuteen palkkausjärjestelmään näyttää olevan riippuvainen myös sen kanssa, onko 

tehtäväkohtaisessa palkassa tehty tehtävän vaativuuden kasvua vastaavat korjaukset (p=0,00). Niistä 

vastaajista, joille tehtävän vaativuuden kasvua vastaavia korjauksia ei ole tehty, noin 45 % pitää 

järjestelmää huonona. Näyttää siis siltä, että uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien prosessien 

toimivuus ja suhtautuminen järjestelmään ovat sidoksissa toisiinsa. Kyse voi olla myöskin äsken 

mainitsemastani psykologisesta sopimuksesta, joka pysyy kunnossa, kun oikeasti saa tehtävän 

vaatimien panosten mukaista palkkaa. Myös se, onko henkilökohtaisen suoriutumisen arvioitu 

kehittyneen myönteiseen suuntaan, on riippuvainen suhtautumisen kanssa (p=0,00). Niistä, joiden 

suoriutumisen ei ole arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan, noin 56 % pitää järjestelmää 

huonona. Tämä on ongelmallista, sillä kaikkien henkilökohtaista suoritusta ei voida arvioida 

myönteiseksi. Tosin oikeudenmukaisten menettelytapojen pitäisi auttaa hyväksymään myös 

negatiivinen arvio (Tyler ym. 1996: 913-930). Riippuvuutta löytyi myös suhtautumisen ja sen 

väliltä, kuinka paljon vastaajalle on kertynyt työkokemusta nykyisestä työtehtävästä (p=0,03). 52,9 

% niistä, jotka ovat työskennelleet samassa työtehtävässä vähintään 10 vuotta, pitää uutta 

palkkausjärjestelmää huonona, kun taas korkeintaan 1,8 vuotta tehtävässään työskennelleistä vain 

21,9 % pitää järjestelmää huonona. Yleisesti ottaen voi todeta, että mitä enemmän vastaajalla on 

kokemusta nykyisestä työtehtävästä, sitä epäilevimmin hän suhtautuu uuteen palkkausjärjestelmään. 

 

Seuraavaksi ristiintaulukoin sukupuolen ja sellaiset taustamuuttujat, joiden kanssa se voisi olla 

riippuvainen. Ammatillisen koulutuksen tason ja sukupuolen väliltä löytyi riippuvuutta (p=0,00). 

Kyselyyn vastanneista miehistä 50 % omaa tohtorin tutkinnon, joka on 5,3 %:lla naisista. Myös 

sukupuolen ja sovellettavan palkkausjärjestelmän väliltä löytyy tilastollisesti merkitsevä yhteys 

(p=0,00). Kyselyyn vastanneista naisista muun henkilöstön arviointijärjestelmään kuuluu 84,0 % ja 

miehistä 66,7 % kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmään. Lopuksi luotiin uusi tiedosto, 

josta poistettiin kaikista kysymyslomakkeen toisen ja kahdeksannen osion kysymyksistä 

vastausvaihtoehto �en osaa sanoa tai en tiedä�, sillä tämä vaihtoehto olisi vääristänyt keskiarvoja ja 

muitakin analyysejä, sillä olin määrittänyt sen saamaan arvon 9. Samoin poistin taustamuuttujista 

I.13 , I.14, I.15 ja I.6 ne vastaukset, joissa oli valittu kolmas vaihtoehto �en osaa sanoa�, sillä tämä 

vaihtoehto oli määritetty saamaan arvon 3, joka olisi vääristänyt korrelaatioanalyysin tuloksia. 
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2 Tehtäväkohtainen palkka 

 

Kyselylomakkeen toisessa osiossa oli kysymyksiä liittyen tehtäväkohtaiseen palkkaan. 

Tehtäväkohtainen palkka perustuu työn vaativuuden arviointiin. Huomiota ei siis kiinnitetä 

työntekijän ominaisuuksiin. Arviointi perustuu töiden vaativuustekijöiden erittelemiseen ja 

mittaamiseen. (Lahti ym. 2004: 32.) Luvussa kolme eli tutkimukseni teoriaosuudessa pyrittiin 

kartoittamaan tehtäväkohtaisen palkkaan liittyviä ongelmia ja myöskin tämän palkkaustavan etuja. 

Esimerkiksi Lawlerin (1990: 140-149) mukaan tehtäväkohtainen palkka voi johtaa haluttomuuteen 

tehdä työnkuvan ulkopuolisia tehtäviä ja kannustaa työntekijöitä vain ylenemään muttei 

kehittämään työnsä  sisältöä. Jälkimmäisen sudenkuopan voi välttää, jos tehtäväkohtaisessa 

palkassa otetaan huomioon myös työnkuvassa tapahtuneet muutokset. Hyvin toimiessaan 

vaativuustekijöille perustuva tehtäväkohtainen palkkaustapa on läpinäkyvä ja objektiivinen. 

(Tarumo ym.2005: 171.) 

 

Taukukko 5 Osion II eli tehtäväkohtaisen palkanosan keskiluvut 

122 117 117 123 118 125
2,77 3,31 2,40 2,63 2,50 2,56
3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 4 2 2 1 1

N
Keskiarvo
Mediaani
Moodi

II.1
Tehtäväkoh-
taisen
palkan
myötä haluni
tehdä
työnkuvani
ulkopuolisia
tehtäviä on
vähentynyt

II.2
Tehtäväkoh-
tainen
palkka
korostaa
mielestäni
töiden eri-
arvoisuutta

II.3
Tehtäväkoh-
taisessa
palkassani
otetaan
huomioon
haluni tehdä
uusia
tehtäviä

II.4
Tehtäväkoh-
tainen
palkka
kannustaa
minua
kehittämään
työni
sisältöä

II.5
Tehtäväkoh-
tainen
palkka
kannustaa
minua
ylenemään

II.6
Tehtäväkoh-
tainen
palkka
kannustaa
minua
ottamaan
lisää
vastuuta

 
 

Taulukon 5 mukaan kyselyyn vastanneiden mielestä tehtäväkohtainen palkka ei johda 

haluttomuuteen tehdä työnkuvan ulkopuolisia tehtäviä (ka. 2,77). Töiden eriarvoisuus sen sijaan 

näyttää hieman korostuvan (ka. 3,31). Tämä ei ole yllättävää sillä, sillä työn vaativuuden 

arvioinnilla pyritään amerikkalaisen tulkinnan mukaan määrittelemään työn arvo organisaatiossa 

(Lahti: 2004: 32). Vaativuuden arviointi asettaa työt aina arvojärjestykseen, mikä 

kohdeorganisaatiossakin näyttää lisäävän hieman hierarkkisuutta (Lawler 1990: 140-149).  On 

mielenkiintoista huomata, että kaikkien tehtäväkohtaisen palkan kannustavuuteen liittyvien 

kysymysten keskiarvo jää alle kolmen. Herzbergin motivaatio- ja hygieniateorian valossa tulos ei 
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ole yllättävä, sillä sen mukaan palkan avulla ei pystytä motivoimaan työntekijöitä vaan vain 

poistamaan tyytymättömyyttä (Martin 2001:411, Kressler 2003: 21-22). Lisäksi kyselyni 

yhdeksännen osion avoimen kysymyksen vastaukset viittaavat siihen, että UPJ:n kannustusvaikutus 

on kärsinyt, koska niin henkilökohtaisen kuin tehtäväkohtaisen arvioinnin tasot tippuivat monella 

esimiehen arvioimasta arviointiryhmissä ja  työnantajan päätöksestä, osin rahan puutteen takia. 

 

Ristiintaulukoin tehtäväkohtaiseen palkkaan liittyvät kysymykset taustamuuttujien kanssa ja 

testasin khiin neliö �testin avulla riippuvuutta. Kun otettiin huomioon testin käytön edellytykset, 

tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia löytyi muuttujan II.1 ja sen välillä, kuinka vastaajat 

suhtautuvat uuteen palkkausjärjestelmään (p=0,01) sekä muuttujan II.4 ja sen välillä, onko 

vastaajan henkilökohtaisen suorituksen arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan (p=0.01). Tämä 

tulos sai myös vahvistusta korrelaatioanalyysissa (r=0,338).  Myönteiseen suuntaan arvioitu 

henkilökohtainen suoritus saattaa johtaa siihen, että yleisesti ottaen suhtautuu työn sisällön 

kehittämiseen positiivisemmin. Muuttujien välisten korrelaatioiden tarkastelussa ei löydetty 

riippuvuutta II.1 ja sen väliltä, kuinka vastaajat suhtautuvat uuteen palkkausjärjestelmään. Sen 

sijaan taulukosta 6 voi huomata, että  kaikkien muiden osion II muuttujien ja vastaajan 

palkkausjärjestelmään suhtautumisen väliltä näyttää löytyvän riippuvuutta. Muuttujan II.2 ja 

suhtautumisen väliltä löytyy negatiivinen riippuvuus, eli jos järjestelmään suhtautuu negatiivisesti 

sen kokee korostavan töiden eriarvoisuutta. Jos järjestelmää pitää huonona samalla myös kokee, 

ettei halua tehdä uusia tehtäviä oteta huomioon (II.3). Myös tehtäväkohtaisen palkan 

kannustavuuteen liittyvien kysymysten ja järjestelmään suhtautumisen väliltä löytyy riippuvuutta. 

Taulukosta 6 voi myös huomata, että se onko tehtävän vaativuuden kasvua vastaavat korjaukset 

tehty on riippuvainen kaikkien muiden osion II muuttujien kanssa paitsi kohdan II.2. Vahvinta 

riippuvuus on väitteen II.3 eli �tehtäväkohtaisessa palkassani otetaan huomioon haluni tehdä uusia 

tehtäviä� (r=0,515) kanssa.  

 

Taulukko 6 Osion II eli tehtäväkohtaisen palkan korrelaatiot 

-,346 ,448 ,594 ,483 ,514
p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=117 n=117 n=123 n=118 n=125

-,332 ,515 ,449 ,324 ,409
p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=102 n=96 n=103 n=98 n=104

I.12 Suhtautuminen uuteen
palkkausjärjestelmään

I.15 Tehtäväkohtaisessa palkassani
on tehty tehtäväni vaativuuden
kasvua vastaavat korjaukset

II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6
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Seuraavaksi vertailtiin eri taustamuuttujien sisältä löytyvien ryhmien mielipiteitä osion II 

muuttujien suhteen. Nämä ryhmien välillä havaitut erot testattiin ei-parametrisillä testeillä, sillä 

mikään ryhmän II muuttujista ei ole Kolmogorov-Smirnovin testin mukaan normaalisti jakautunut. 

Näyttää siltä, että eri ikäryhmien välillä ei ole eroja suhtautumisessa II osion muuttujiin. Myöskään 

työkokemus nykyisessä organisaatiossa, nykyisistä työtehtävistä tai peruskoulutuksen taso ei 

vaikuta suhtautumiseen. Kuitenkin eritasoisen ammatillisen koulutuksen saaneet suhtautuvat eri 

tavoin väitteeseen II.3 (p= 0,035) eli otetaanko tehtäväkohtaisessa palkassa huomioon halu tehdä 

uusia tehtäviä. Tohtorin tutkinnon suorittaneet suhtautuvat positiivisemmin väitteeseen II.3 (ka. 

2,95) kuin ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet (ka. 2,16). Väitteen II.2 

kohdalla näyttää siltä, että tehtäväkohtaisen palkan katsotaan korostavan enemmän töiden 

eriarvoisuutta, jos palkka ei ole noussut UPJ:n myötä (ka. 3,73) kuin jos se on noussut (ka. 3,19, 

p=0,025).  

 

Taustamuuttujan I.12 eli suhtautumisen osalta voi todeta, että eri tavalla järjestelmään suhtautuvat 

kokevat osion II muuttujat tilastollisesti merkitsevästi erilailla. Jos järjestelmää pitää huonona jäävät 

kaikkien positiivisten väittämien (II.3, II.4, II.5 ja II.6) keskiarvot alle kahden, mutta jos pitää 

järjestelmää hyvänä näiden positiivisten väittämien keskiarvot ovat välillä 3,76 ja 4,13. Kuitenkin 

on myös tärkeää huomata, että neutraalisti suhtautuvien positiivisten väittämien keskiarvot jäävät 

selvästi alle kolmen (ka. 2,29-2,58). Jälkimmäinen on mielenkiintoisin tulos, sillä neutraalisti 

järjestelmään suhtautuvia on eniten eli noin 45 % kaikista vastaajista. Ne joiden palkkaan on tehty 

tehtävien vaativuuden kasvua vastaavat korjaukset ja ne joille niitä ei ole tehty eroavat tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan, kaikkien muiden paitsi II.2 muuttujan kohdalla (II.1 p=0,001, II.3 p=0,000, 

II.4 p=0,000, II.5 p=0,001, II.6 p=0,000) . Tämä vahvista aiemman korrelaatioanalyysin tuloksia 

muuttujien II.3 � II.6 osalta. Niille joille korjaukset on tehty myönteisten väittämien keskiarvot ovat 

välillä 3,2 ja 3,6, kun taas jos korjauksia ei ole tehty keskiarvot ovat välillä 1,93 ja 2,14. Eniten 

tehtäväkohtaisen palkan kannustinvaikutus on siis kärsinyt niiden työntekijöiden kohdalla, joille 

vaativuuden kasvua vastaavia korjauksia ei ole tehty. Kyse voi olla siitä, että tehtävän vaativuuden 

taso on pudotettu työnantajan taholta alle esimiehen vaativuustasoarvion rahan puutteen vuoksi. Voi 

myös olla, että esimies ei ole katsonut tehtävän vaativuuden kasvaneen yhtä paljon kuin työntekijä. 

Vaihtoehdot liittyvät perimmiltään palkkausjärjestelmän palkankorotusprosessien toimivuuteen. 
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3 Henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkka 

 

Henkilökohtaista suoritusta arvioitaessa kiinnitetään huomiota niihin työntekijän ominaisuuksiin, 

jotka ovat tehtävän hoitamisen kannalta olennaisia (Tarumo 2005: 160).  Lawlerin (1990:101) 

mukaan tämä palkkaustapa tuottaa haluttuja tuloksia vasta sitten, kun työntekijät ovat tietoisia 

omista tavoitteistaan. Tällaisella palkkaustavalla tavoitellaan esimerkiksi kannustavuutta parempiin 

suorituksiin, organisaation tavoitteista viestimistä ja henkilöstön vastuunottoa organisaation 

tuloksista (Armstrong 1998: 280-297). 

 

Taulukko 7 Osion III eli henkilökohtaisen palkan keskiluvut 

118 125 122 109 123 122 105
1,87 2,48 2,21 2,60 2,64 2,67 2,67
2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00
1 1 2 2 2 2 2

N
Keskiarvo
Mediaani
Moodi

III.1
Henkilökoh-
taisen
suorituk-
sen
arviointi-   
keskustelut
ovat
lisänneet
tietoani
koko
organisaati-
on
tavoitteista

III.2
Henkilökoh-
taisen
suorituk-   
sen
arviointi-
keskuste-   
lut ovat
selkiyttä- 
neet
henkilökoh-
taisia
tavoitteitani

III.3
Henkilökoh-
taisen
palkanosan
myötä otan
enemmän
vastuuta
koko
organisaati-
on
tuloksesta

III.4             
Vain
parhaat
työntekijät
saavat
mielestäni
merkittävän
henkilökoh-
taisen lisän
palkkaan

III.5
Henkilö- 
kohtainen
palkanosa
kannustaa
minua
parempiin
suorituk-  
siin

III.6
Henkilö-  
kohtainen
palkanosa
kannustaa
minua
hankki-   
maan
uusia
taitoja

III.7           
Työn
tulokselli-
suutta
painotetaan
henkilökoh-
taisen
suorituk-  
sen
arvioinnis-  
sa
mielestäni
liikaa

 
 
 

Taulukon 7 mukaan näyttää kuitenkin siltä, että henkilökohtaisella palkkaustavalla tavoitellut asiat 

eivät toteudu kohdeorganisaatiossa. Peräti 79,7 % vastaajista on täysin eri mieltä tai jokseenkin eri 

mieltä siitä, että henkilökohtaisen suorituksen arviointikeskustelut olisivat lisänneet tietoa koko 

organisaation tavoitteista (ka. 1,87). Myöskään henkilökohtaisten tavoitteiden ei koe selkiytyneen  

56 % vastaajista (ka. 2,48). Näyttäisi myös siltä, että henkilökohtainen palkanosa ei kannusta 

ottamaan vastuuta koko organisaation tuloksesta (ka. 2,21) eikä se kannusta parempiin suorituksiin 

(ka. 2,64) tai hankkimaan uusia taitoja (ka. 2,67). Samoin kuin tehtäväkohtaisenkin palkan kohdalla 

syy henkilökohtaisen palkanosan kannustamattomuuteen saattaa löytyä esimerkiksi motivaatio- ja 

hygieniateorian olettamuksista palkan motivoimattomuudesta. Kannustavuutta voi laskea myös se, 

että suorituksen arviointitasoja laskettiin esimiehen arviosta työnantajan taholta. Henkilökohtaiseen 

palkkaan liitetyt lieveilmiöt eivät näytä toteutuvan eli vain parhaiden työntekijöiden ei koeta saavan 
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merkittävää henkilökohtaista palkkaa (ka. 2,60) eikä myöskään tuloksellisuutta painoteta liikaa (ka. 

2,67). Näyttää tosin siltä, että 25 vastaajaa ei osannut arvioida painotetaanko työn tuloksellisuutta 

henkilökohtaisen suorituksen arvioinnissa liikaa. 

 

Suurin osa II osion muuttujista näyttää taulukon 8 mukaan korreloivan sen kanssa, kuinka suhtautuu 

uuteen palkkausjärjestelmään. Henkilökohtaisen palkanosan kannustavuuteen liittyvien kysymysten 

III.3, III.5  sekä III.6 ja suhtautumisen väliltä löytyy riippuvuutta. Riippuvuutta löytyy myös 

suhtautumisen ja tavoitteiden selkiytymiseen liittyvien kysymysten III.1 ja III.2 väliltä. Nämä 

tavoitteisiin liittyvät muuttajat ovat myös riippuvaisia sen kanssa, onko henkilökohtaisen 

suoriutumisen arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan. Arviointikeskustelu näyttäytyy edellisen 

tuloksen valossa kokonaisuutena, jossa eri osa-alueet vaikuttavat kuitenkin jonkin verran toisiinsa. 

Myöskin muuttujan III.3, eli sen ottaako henkilö henkilökohtaisen palkanosan myötä enemmän 

vastuuta tuloksesta, ja henkilökohtaisen suorituksen myönteiseksi arvioinnin väliltä löytyy 

riippuvuutta. 

 

Taulukko 8 Osion III korrelaatiot 

,389 ,446 ,559 ,546 ,535
p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=118 n=125 n=122 n=123 n=122
,392 ,441 ,381
p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=94 n=99 n=98

I.12 Suhtautuminen uuteen
palkkausjärjestelmään

I.16 Henkilökohtaisen suoriutumiseni
on arvioitu kehittyneen myönteiseen
suuntaan arviointikeskustelussa

III.1 III.2 III.3 III.5 III.6

 
 

Samoin kuin edellisessäkin osiossa seuraavaksi yritettiin löytää eri ryhmien suhtautumisessa 

tilastollisesti merkitseviä eroja suhteessa osion III muuttujiin. Eri sukupuolten tai ikäluokkien 

suhtautumisesta ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. Myöskään peruskoulutus ei määrittänyt 

suhtautumista III osion kysymyksiin. Kuitenkin korkeintaan opiston tai ammattikoulun käyneet 

kokevat, että työn tuloksellisuutta painotetaan hieman liikaa henkilökohtaisessa palkassa (ka. 3,16). 

Tohtorin tutkinnon suorittaneet ajattelevat ettei näin ole (2,43), samoin korkeakoulututkinnon 

suorittaneet (ka. 2,54).  Hyvin todennäköisesti korkeintaan opistotasoisen koulutuksen saaneet 

kuuluvat muun henkilöstön palkkausjärjestelmän piiriin, jolloin henkilökohtainen palkka rakentuu 

sellaisista arviointikriteereistä kuin ammatinhallinta, vastuullisuus työssä ja toiminta työyhteisössä, 

sekä laatu ja tuloksellisuus. Arviointikeskusteluissa on siis luultavasti painotettu hieman enemmän 

viimeistä osa-aluetta korkeintaan opistotasoisen koulutuksen saaneiden keskuudessa. Eroja 
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suhtautumisessa III osion kysymyksiin ei löydy eri kokemuksen omaavien, erilaisen työsuhteen 

omaavien tai eri järjestelmiin kuuluvien keskuudesta.  

 

Aiemmin havaitut korrelaatiot palkkausjärjestelmään suhtautumisen ja osion III positiivisten 

väittämien välillä saavat vahvistusta ryhmien erojen vertailussa. Huonona järjestelmää pitävien 

keskiarvot ovat välillä 1,50 - 1,91, neutraalisti suhtautuvien 1,92 - 2,81 ja positiivisesti suhtautuvien 

2,55 - 3,79. Alhaisimmat keskiarvot sai kaikissa edellisissä ryhmissä väittämä III.1. Sellaiset, joiden 

tehtäväkohtaiseen palkkaan on tehty vaativuuden kasvua vastaavat korjaukset, suhtautuvat kaikkiin 

III osion positiivisiin väitteisiin myönteisemmin (ka. 2,29 � 3,34) kuin ne, joille korjauksia ei ole 

tehty (ka. 1,69 � 2,37, III.1 p=0,013, III.2 p=0,006 III.3 p=0,004, III.5 p=0,002, III.6 p=0,001). Jos 

korjaukset tehtäväkohtaiseen palkkaan on tehty, henkilökohtaisen palkan kannustavuutta kysyvien 

väitteiden keskiarvo on yli kolmen (III.5 ka. 3,18, III.6 ka. 3,34). Näyttää siis siltä, että 

tehtäväkohtaiseen palkkaan liittyvien prosessien toimivuus vaikuttaa henkilökohtaisen palkan 

kannustavuuteen. Kannustavuus voi perimmiltään liittyä siihen, että jos korjaukset on tehty uskoo 

UPJ:n toimivuuteen. Lisäksi psykologinen sopimus organisaatioon on kunnossa, koska kokee 

saavansa työnsä vaativuutta vastaavaa palkkaa. Myös ne, joiden henkilökohtaisen suoriutumisen on 

arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan, suhtautuvat myönteisemmin kaikkiin III osion 

positiivisiin väitteisiin (ka. 2,22 � 3,07)  kuin ne, joiden ei ole arvioitu kehittyneen myönteiseen 

suuntaan (ka. 1,49 � 2,29,III.1 p=0,000, III.2 p=0,000 III.3 0,000, III.5 p=0,009, III.6 p=0,011). 

Tämä tulos vahvistaa myös väitteiden III.1, III.2 ja III.3 kohdalla korrelaatioanalyysissä saatuja 

tuloksia. Jos henkilökohtaisen suorituksen on arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan väitteen 

III.2 keskiarvo on 3,07 ja väitteen III.6 3,00. Myönteisen henkilökohtaisen arvion saaneet kokevat 

siis, että suorituksen arviointikeskustelu on selkiyttänyt hieman henkilökohtaisia tavoitteita ja 

henkilökohtainen palkanosa ei ainakaan vähennä uusien taitojen hankkimisintoa. 

 

4 Palkanjaon oikeudenmukaisuus 

 

Kokemus palkkauksen oikeudenmukaisuudesta rakentuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin työntekijän 

olisi koettava, että hänen työyhteisölle antamiensa panosten suhde palkkaan on oikea. Tällaisia 

panoksia ovat esimerkiksi koulutus, työkokemus ja työponnistelut. (Vartiainen & Kauhanen 2005: 

25-26.) Toiseksi oikeudenmukaisuuden kokemukseen vaikuttavat palkanjakoon liittyvät 

menettelytavat eli se kuinka palkkauspäätökset syntyvät (Rantamäki ym. 2006: 25). 
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Kyselylomakkeen neljännessä osiossa kartoitettiin nimenomaan ensin mainitsemaani varsinaista 

palkanjaon oikeudenmukaisuutta. 

 

Taulukko 9 Osion IV eli palkanjaon oikeudenmukaisuuden keskiluvut 

121 122 124 93 128
2,53 2,57 2,57 3,39 2,47
2,00 2,00 2,00 4,00 2,00
2 2 1 4 2

N
Keskiarvo
Mediaani
Moodi

IV.1               
Uusi palk-
kausjärjes-
telmä    
muuttaa
mielestäni
palkkausta
oikeudenmu-
kaisemmak-  
si

IV.2
Henkilökoh- 
tainen
palkanosani
on oikean
suuruinen
suhteessa
työponniste-
luihini

IV.3
Henkilökoh-
tainen
palkanosani
on oikean
suuruinen
suhteessa
työkokemuk-
seeni

IV.4
Henkilökoh- 
taiset
tavoitteeni
ovat
mielestäni
samalla
tasolla kuin
muillakin

IV.5
Tehtäväkoh-
tainen
palkkani
vastaa
mielestäni
tehtäväni
vaativuutta

 
 

Kaikki IV osion väittämät oli esitetty positiivisesti, joten taulukon 9 keskilukuja voi vertailla 

suoraan toisiinsa. Taulukon mukaan näyttää siltä, että työntekijät eivät koe palkkansa olevan oikea 

suhteessa antamiinsa panoksiin. Vain väitteen IV.4 keskiarvo on yli kolmen, mutta tämän muuttujan 

kohdalla on otettava huomioon se, että 37 vastaajaa ei osannut ottaa siihen kantaa ja valitsi 

kyselylomakkeesta kohdan �en osaa sanoa tai en tiedä�. Kuitenkin tämä on merkittävä tulos siltä 

kannalta, että epäoikeudenmukaisuuden kokemus syvenee, jos antamiinsa panoksiin nähden liian 

pienen palkan lisäksi kokee vielä, että muut saavat palkan vähemmillä ponnisteluilla. Muuttujan 

IV.3 kohdalla oli tyypillisin arvo eli moodi ykkönen, jonka oli valinnut 26,9 % vastaajista. Kaikkein 

alhaisimman keskiarvon (2,47) sai väite IV.5 eli vastaajat kokevat vahvasti, että tehtäväkohtainen 

palkka ei vastaa tehtävän vaativuutta. Palkanjaon epäoikeudenmukaiseksi kokeminen saattaa liittyä 

esimerkiksi siihen, että tehtävän ja suorituksen tasoja laskettiin kohdeorganisaatiossa esimiehen 

arvioimasta arviointiryhmissä ja työnantajan päätöksillä. 

 

Taulukon 10  mukaan ikä näyttää korreloivan negatiivisesti sen kanssa, kokevatko vastaajat 

henkilökohtaisen palkanosan  olevan oikean suuruinen suhteessa työkokemukseen. Näyttää siis 

siltä, että mitä vanhempi vastaaja on, sitä vähemmän hän kokee saavansa työkokemustaan vastaavaa 

henkilökohtaista palkkaa. Nuoremmat työntekijät taas kokevat saavansa enemmän työkokemustaan 

vastaavaa henkilökohtaista palkkaa. Edellisten osioiden tapaan palkkausjärjestelmään 

suhtautuminen näyttää korreloivan lähes kaikkien osion IV muuttujien kanssa. Se ei korreloi 
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ainoastaan muuttujan IV.4 kanssa. Järjestelmään suhtautuminen korreloi eniten muuttujan IV.1 

kanssa (r=0,52), joka kartoittaa sitä, uskooko vastaaja yleisesti UPJ: n muuttavan palkkausta 

oikeudenmukaisemmaksi. Negatiivisesti järjestelmään suhtautuva ei tällaiseen helposti usko tai 

vastaavasti kokemus epäoikeudenmukaisuudesta voi johtaa negatiiviseen suhtautumiseen 

järjestelmää kohtaan. Korrelaatiohan ei kerro mitään kausaalisuhteesta. Väite IV.5 

�tehtäväkohtainen palkkani vastaa mielestäni tehtäväni vaativuutta� korreloi sen kanssa, onko 

palkka noussut UPJ:n seurauksena ja onko tehtäväkohtaisessa palkassa tehty tehtävän vaativuuden 

kasvua vastaavat korjaukset. Jälkimmäisen väitteen kanssa korrelaatio on luonnollisesti melko 

voimakasta (r=0,542). Kokemus tehtäväkohtaisen palkan oikeudenmukaisuudesta näyttää siis 

vahvistuvan, jos tehtävien vaativuutta vastaavat korjaukset on tehty. Kyse on siis 

palkkausjärjestelmään liittyvän prosessin toimivuudesta. 

 

Taulukko 10 Osion IV korrelaatiot 

-,316
p=0,00
n=124

,520 ,365 ,327 ,490
p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=121 n=122 n=124 n=128

,318
p=0,00
n=116
,542
p=0,00
n=107

I.2 Ikä

I.12 Suhtautuminen uuteen
palkkausjärjestelmään

I.13 Palkkani nousi järjestelmän
käyttöönoton seurauksena

I.15 Tehtäväkohtaisessa palkassani
on tehty tehtäväni vaativuuden
kasvua vastaavat korjaukset

IV.1 IV.2 IV.3 IV.5

 
 

Eri sukupuolten väliltä ei löytynyt eroavaisuuksia suhtautumisessa osion IV muuttujiin. 

Korrelaatiokertoimia vahvistaen nuoremmat työntekijät kokevat työkokemuksensa vastaavan 

paremmin henkilökohtaista palkkaa kuin vanhemmat (p= 0,005). Korkeintaan 36 vuotiaiden 

keskiarvo menee yli kolmen (ka. 3,17), kun taas kaikkien muiden ikäryhmien keskiarvot ovat alle 

kolmen ja laskevat ikien kasvaessa niin, että vähintään 57 vuotta vanhojen keskiarvo on 2,10. 

Myöskin eri ajan kohdeorganisaatiossa palvelleet suhtautuvat eri tavalla siihen, vastaako 

henkilökohtainen palkka työkokemusta (p= 0,035). Organisaatiossa 5,2 � 10 vuotta 

työskennelleiden keskiarvo on 2,97 vähintään 20 vuotta organisaatiossa työskennelleiden 

keskiarvon ollessa 2,11. Edelliset tulokset voisivat viitata siihen, että iältään tai virkaiältään 

vanhemmat kaipaavat vanhaa ikälisiin perustuvaa palkkaustapaa ja kokevat, että uusi järjestelmä ei 



 63

palkitse kokemuksesta tarpeeksi. Myös yhdeksännen osion avoimen kysymyksen vastaukset tukevat 

äskeistä väittämää. Eri arviointijärjestelmien piiriin kuuluvat eroavat sen suhteen, kokeeko 

henkilökohtaisten tavoitteidensa olevan samalla tasolla kuin muillakin (p=0,022). Muun henkilöstön 

järjestelmään kuuluvat kokevat omien ja muiden tavoitteiden olevan enemmän samalla tasolla (ka. 

3,56) kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmään kuuluvat (ka. 3,00). Näyttäisi siis hieman 

siltä, että opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvat kokisivat joillekin asetettavan eri tasoisia 

henkilökohtaisia tavoitteita kuin muille. Korrelaatioanalyysi saa vahvistusta, kun eri tavalla 

järjestelmään suhtautuvat näyttävät kokevan kaikki osion IV muuttujat, paitsi muuttujan IV.4, 

erilailla. Positiivisesti järjestelmään suhtautuvien kaikki keskiarvot ovat yli kolmen (ka. 3,17 � 

3,67), kun taas neutraalisti suhtautuvien keskiarvot ovat välillä 2,46 ja 2,49. Negatiivisesti 

järjestelmään suhtautuvien keskiarvot ovat lähellä kahta (ka. 1,87 � 2,07).  

 

Jos palkka on noussut järjestelmän käyttöönoton seurauksena suhtautuu positiivisemmin siihen, että 

UPJ muuttaa palkkausta oikeudenmukaisemmaksi (ka. 2,71) kuin jos palkka ei ole noussut (ka. 

1,96, p=0,005). Kohonneen palkan myötä kokee todennäköisesti saavansa antamiinsa panoksiin 

nähden oikeudenmukaisempaa palkkaa. Lisäksi saattaa uskoa enemmän järjestelmän 

mahdollisuuksiin muuttaa palkkausta oikeudenmukaisemmaksi, kun on saanut kokemuksen 

järjestelmään liittyvien prosessien toimivuudesta. Jos palkka on noussut positiivisemmin suhtautuu 

myös siihen, että henkilökohtainen palkanosa on oikea suhteessa työkokemukseen (ka. 2,77) kuin 

jos palkka ei ole noussut (ka. 2,14, p=0,020). Tehtäväkohtaisen palkan kokee myös enemmän 

tehtävää vastaavaksi, jos palkka on noussut (ka. 2,75) kuin jos se ei ole noussut (ka. 1,83, p=0,001). 

Näin korrelaatioanalyysissä saatu tulos vahvistuu. Yhteenvetona voisi todeta, että palkan 

korotuksenkin jälkeen edellisten muuttujien keskiarvot jäävät alle kolmen. Eli palkkausta ei 

palkankorotuksen jälkeen suoranaisesti koeta oikeudenmukaisemmaksi, mutta kuitenkin vähemmän 

epäoikeudenmukaiseksi. Oikeudenmukaisuuden kokemusta saattaa syödä se, että palkankorotuksia 

laskettiin monen työntekijän kohdalla esimiehen arviosta. Korrelaatioanalyysissä saatu tulos 

vahvistuu, kun huomataan, että jos tehtävän vaativuuden kasvua vastaavat korjaukset on tehty, niin 

suhtautuu positiivisemmin väitteeseen IV.5 �tehtäväkohtainen palkkani vastaa tehtäväni 

vaativuutta� (ka. 3,31, p=0,000). Jos korjauksia ei ole tehty keskiarvo on 1,92.  
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5 Menettelytapojen oikeudenmukaisuus 

 

Kyselylomakkeen viidennessä osassa on kysymyksiä uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien 

menettelytapojen oikeudenmukaisuudesta. Esimerkiksi Tyler ym. (1996: 913-930) nimeävät 

artikkelissaan kuusi periaatetta, jotka edistävät menettelytapojen oikeudenmukaisuutta. Käyn nämä 

periaatteet tarkemmin läpi luvussa kolme. Viidennen osion kysymykset on rakennettu näiden 

Tylerin ym. (1996: 913-930) esittämien periaatteiden pohjalle. 

 

Taulukko 11 Osion V eli menettelytapojen oikeudenmukaisuuden keskiluvut 

121 129 120 118 126 123 129
3,09 3,71 3,54 3,22 3,96 3,58 4,35
3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00
4 5 4 4 5 5 5

N
Keskiarvo
Mediaani
Moodi

V.1        
Tehtäväni
vaativuus
on
mielestäni
arvioitu
riittävän
tarkan
tiedon
pohjalta

V.2              
Olen
saanut
osallistua
riittävästi
tehtäväni
vaativuu-  
den eli
työnku-  
vaukseni
määritte-  
lyyn

V.3
Esimiehe- 
ni arvioi
henkilö-
kohtaisen
suorituk- 
seni
puolueet-
tomasti

V.4
Henkilö-
kohtainen
suorituk-
seni
arvioidaan
mielestäni
riittävän
tarkan  
tiedon
pohjalta

V.5              
Olen
saanut
esittää
oman
arvioni
henkilö-   
kohtai-   
sesta
suorituk-
sestani

V.6       
Esimie-    
heni otti
henkilö-
kohtaista
suoritus-  
tani  
koskevan
arvioni
riittävästi
huomioon

V.7
Henkilö-
kohtaisen
suorituk-  
sen
arvioin-
tikeskus-
telussa
esimieheni
suhtautui
minuun
kohteliaasti

 
 

Kaikki V osion väittämät on esitetty positiivisesti, joten niiden keskiarvoja voi vertailla toisiinsa. 

Taulukosta 11 voi huomata, että kaikkien tämän osioiden keskiarvot ovat yli kolmen, joten 

kohdeorganisaation henkilöstö näyttää kokevan uuteen palkkausjärjestelmään liittyvät 

menettelytavat melko oikeudenmukaisiksi. Alhaisimman keskiarvon (3,09) saa vaativuuden 

arviointitiedon tarkkuutta koskeva väite V.1. Koska työntekijät väitteen V.2 saaman keskiarvon 

3,71 mukaan ovat saaneet osallistua jokseenkin riittävästi tehtävänkuvauksen määrittelyyn 

esimiehen kanssa, niin luulen että muuttujan V.1 saama alhaisin keskiarvo kertoo siitä, että 

henkilöstö kokee, ettei yksikön johtajalla, arviointiryhmällä ja/tai työnantajalla ole riittävän tarkkaa 

tietoa tehtävistä. Ehkäpä arviointiryhmien hoitama tehtäväarviointien suhteuttaminen 

kokonaisuuteen tuntuu hieman epäoikeudenmukaiselta. Toiseksi alhaisimman keskiarvon eli 3,22 

saa suorituksen arviointitiedon tarkkuutta koskeva muuttuja V.4. Näyttää siltä, että henkilöstö kokee 

saaneensa esittää esimiehelle oman arvionsa suorituksestaan (V.5 ka. 3,96). Lisäksi muuttujan V.6 

mukaan esimies myös on ottanut henkilöstön omat arviot riittävästi huomioon keskiarvon ollessa 
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3,58. Saattaa siis olla niin, että opetus- ja tutkimushenkilöstön järjestelmään kuuluvat kokevat, että 

työnantajan määräämällä elimellä tai virkamiehellä, joka suhteuttaa suorituksen muiden saman 

vertailuryhmän ansioihin, ei ole riittävän tarkkaa tietoa työntekijän henkilökohtaisesta suorituksesta. 

Muun henkilöstön järjestelmän piiriin kuuluvat saattavat taas kokea, että suoritustason lopullisesti 

vahvistavalla työnantajalla ei ole riittävän tarkkaa tietoa työntekijän suorituksesta. Edelliset väitteet 

saavat tukea myös osion yhdeksän avoimen kysymyksen vastauksista. 

 

Taulukosta 12 voi nähdä, että osion V niin tehtäväkohtaisen kuin henkilökohtaisenkin 

arviointitiedon tarkkuutta mittaavat muuttujat (V.1 ja V.4) korreloivat järjestelmään suhtautumisen 

kanssa. Jos järjestelmään suhtautuu positiivisesti ajattelee myös, että kummatkin palkanosat on 

arvioitu riittävän tarkan tiedon pohjalta. Se kokeeko esimiehen ottaneen henkilökohtaista suoritusta 

koskevan oman arvion riittävästi huomioon (V.6) korreloi myös suhtautumisen kanssa. Jos 

tehtäväkohtaisessa palkassa on tehty vaativuutta vastaavat korjaukset (I.15), ajattelee myös, että 

tehtävän vaativuus on arvioitu riittävän tarkan tiedon pohjalta (V.1). Eli nämä prosessien 

toimivuutta mittaavat muuttujat I.15 ja V.1 korreloivat. Henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin 

menettelytapojen oikeudenmukaisuutta kartoittavien muuttujien V.3 � V.7 ja sen väliltä, onko 

henkilökohtaisen suoriutumisen arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan, löytyy hienoista 

positiivista korrelaatiota. Ehkäpä yleisesti hyvin mennyt arviointikeskustelu lisää myös uskoa 

henkilökohtaisen suorituksen arviointiprosessien oikeudenmukaisuuteen. 

 

Taulukko 12 Osion V korrelaatiot 

,364 ,343 ,304
p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=121 n=118 n=123
,343
p=0,00
n=102

,316 ,349 ,338 ,376 ,364
p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=98 n=95 n=100 n=100 n=102

I.12 Suhtautuminen uuteen
palkkausjärjestelmään

I.15 Tehtäväkohtaisessa palkassani
on tehty tehtäväni vaativuuden
kasvua vastaavat korjaukset

I.16 Henkilökohtaisen
suoriutumiseni on arvioitu
kehittyneen myönteiseen suuntaan

V.1 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7

 

Ikäryhmät eroavat toisistaan muuttujien V.2 ja V.7 suhteen. Sekä nuorin ikäryhmä eli enintään 35 

vuotiaat (ka. 3,00) ja vanhin ikäryhmä eli vähintään 57 vuotiaat (ka. 3,34) kokevat keskimmäisiä 

ikäryhmiä (ka. 4,06) vähemmän päässeensä osallistumaan työnkuvauksensa määrittelyyn (V.2). 

Tässä asiassa vahvemmassa asemassa näyttävät siis olevan 37-56 vuotta vanhat. Vähintään 57 
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vuotta vanhojen keskiarvo esimiehen kohteliaisuutta kartoittavan muuttujan kohdalla on alle neljän 

(ka. 3,94), kun taas muiden ikäryhmien keskiarvot ovat yli välillä 4,36 ja 4,56. Korrelaatioanalyysin 

tulokset saavat eri tavalla järjestelmään suhtautuvien osalta vahvistusta muuttujien V.1 (p=0,000), 

V.4 (p=0,003) ja V.6 (p=0,005) kohdalla. Eri tavalla järjestelmään suhtautuvat kokevat myös 

muuttujat V.2 (p=0,013) ja V.7 (p= 0,035) erilailla. Järjestelmää huonona pitävien keskiarvot 

menevät alle kolmen muuttujien V.1 ja V.4 kohdalla, jotka kartoittavat sitä arvioidaanko vastaajan 

mielestä tehtäväkohtainen ja henkilökohtainen palkka riittävän tarkan tiedon pohjalta.  

 

Jos palkka on noussut UPJ:n käyttöönoton seurauksena, kokee tehtäväkohtaiseen palkan 

menettelytapoihin liittyvät väitteet V.1 (p=0,007) ja V.2 (p=0,032) positiivisemmin. Jos palkka ei 

ole noussut, keskiarvo väitteen V.1 kohdalla jää alle kolmen (2,48), kun taas jos palkka on noussut 

se on 3,30. Väitteen V.2 kohdalla molempien ryhmien keskiarvot ovat yli kolmen eli 3,23 ja 3,86. 

Jos tehtäväkohtaisessa palkassa on tehty tehtävän vaativuuden kasvua vastaavat korjaukset, 

muuttujien V.1 ja V.2 keskiarvot (3,77 ja 4,36) ovat korkeammat kuin jos korjauksia ei ole tehty 

(ka. 2,72, p=0,001 ja ka. 3,47, p=0,003). Näyttää siis hieman siltä, että jos korjaukset on tehty, 

kokee tehtävien arvioinnin perustuvan riittävän tarkkaan tietoon ja lisäksi kokee saavansa osallistua 

riittävästi työnkuvauksen laadintaan. Tämä voisi viitata siihen, että jos tehtävien vaativuustaso ei 

ole juurikaan tippunut esimiehen arviosta, kokee tehtäväkohtaiseen palkkaan liittyvät 

menettelytavat oikeudenmukaisempina. Korrelaatioanalyysin tuloksia vahvistaen ne työntekijät, 

joiden suoriutumisen on arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan suhtautuvat positiivisemmin 

henkilökohtaista arviointia koskeviin muuttujiin V.3 - V.7. Jos suorituksen ei ole arvioitu 

kehittyneen myönteiseen suuntaan, muuttujan V.4 (p= 0,001) keskiarvo jää alle kolmen 2,62 eli 

arviointitiedon ei koeta olevan riittävän tarkkaa. Eniten keskiarvot eroavat muuttujan V.6 kohdalla. 

Jos suorituksen on arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan, vastaaja kokee että oma arvio on 

otettu riittävästi huomioon (ka. 4,07, p=0,000). Päinvastaisessa tapauksessa keskiarvo on 3,00. 

 

6 Uuden palkkausjärjestelmän vaikutukset luottamukseen 

 
Harisalo ja Miettinen (1995: 21-24) ajattelevat luottamuksen olevan vakaumus eli tunne, jota kertyy 

toistuvassa vapaaehtoisessa vuorovaikutuksessa. Bibbin ja Kourdin (2004: 4) mukaan luottamuksen 

syntyä erityisesti organisaatioissa edesauttaa se, että työntekijöille annetaan rehellistä palautetta ja 

jaetaan avoimesti totuuden mukaista tietoa. Govier (1997: 4-9) painottaa toisen ihmisen 

kyvykkyyden merkitystä luottamuksen tunteen syntymisessä. 
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Taulukko 13 Osion VI  eli UPJ: n vaikutukset luottamukseen keskiluvut 

124 129 128 125
3,13 3,49 3,48 3,64
3,00 4,00 4,00 4,00
3 4 4 4

N
Keskiarvo
Mediaani
Moodi

VI.1           
Olen
mielestäni
saanut
uudesta
palkkausjär-
jestelmästä
ylimmältä
johdolta
avoimesti
tietoa

VI.2          
Olen saanut
omalta
esimieheltä-
ni uudesta
palkkausjär-
jestelmästä
avoimesti
tietoa

VI.3
Esimiehel- 
läni on
mielestäni
riittävästi
ammattitai-
toa arvioida
henkilökoh-
tainen
suorituk-  
seni

VI.4           
Olen saanut
esimieheltä-
ni rehellistä
palautetta
henkilökoh-
taisesta
suoriutumi-
sestani

 
 

Kaikki taulukosta 13 löytyvät väitteet on esitetty positiivisesti, joten keskilukuja voi suoraan 

vertailla toisiinsa. Kaikkien osion VI muuttujien keskiarvot ovat yli kolmen, mistä voisi päätellä, 

että uusi palkkausjärjestelmä ei ole ainakaan huonontanut kohdeorganisaatiossa vallitsevaa 

luottamusta. Alhaisimmat keskiluvut saa muuttuja VI.1. Vastaajat ovat voineet ymmärtää 

kysymyksen joko niin, että ylimmällä johdolla tarkoitetaan yksikön ylintä johtoa tai koko 

kohdeorganisaation ylintä johtoa. Joka tapauksessa työntekijät näyttävät kokeneen, että esimieheltä 

uudesta palkkausjärjestelmästä on saanut avoimemmin tietoa (ka. 3,49) kuin yksikön tai 

kohdeorganisaation ylimmältä johdolta (ka. 3,13). Esimiehen ammattitaitoa kysyvä väite VI.3 sekä 

tämän rehellisyyteen liittyvä muuttuja VI.4 saivat molemmat kaksi tyypillisintä arvoa eli moodia, 

joista taulukossa 13 on esitetty alhaisempi. Noin 55 % vastaajista on sitä mieltä, että esimiehellä on 

riittävästi ammattitaitoa arvioida henkilökohtainen suoritus (VI.3). Lisäksi noin 62 % vastaajista 

kokee saaneensa esimieheltä rehellistä palautetta suoriutumisestaan. Edelliset tulokset ovat 

mielenkiintoisia, sillä tämän luvun kolmannen osion mukaan henkilökohtainen palkanosa ei juuri 

näyttänyt kannustavan työntekijöitä. Näyttäisi hieman siltä, että ainakaan esimiesten toiminnasta ei 

juurikaan voi hakea syitä tähän. Tätä olettamusta vahvistavat myös yhdeksännen osion avoimen 

kysymyksen vastaukset, joissa ei juurikaan kritisoitu esimiesten toimintaa vaan arviointitasojen 

madaltumista arviointiryhmien työn ja työnantajan päätösten seurauksena.  

 

Suhtautuminen uuteen palkkausjärjestelmään näyttää, taulukon 14 mukaan, korreloivan 

positiivisesti muuttujan VI.1 kanssa eli onko mielestään saanut UPJ:stä ylimmältä johdolta 

avoimesti tietoa. Sen onko henkilökohtaisen suorituksen arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan 
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ja muuttujien VI.3 ja VI.4 väliltä näyttää löytyvän positiivinen korrelaatio. Jos suoriutumisen on siis 

arvioitu parantuneen arviointikeskustelussa, kokee myös herkemmin, että esimiehellä on riittävästi 

ammattitaitoa arvioida suoritus ja että esimieheltä on myöskin saanut rehellistä palautetta 

arviointikeskusteluissa. Tässä huomaa, miten arviointikeskustelu on kokonaisuus, jonka kaikki osat 

vaikuttavat toisiinsa. Korrelaatioiden perusteella näyttäisi hieman siltä, että arviointikeskusteluissa 

annettu negatiivinen tai neutraali palaute syö helposti luottamusta. 

 

Taulukko14 Osion VI korrelaatiot 

,349
p=0,00
n=124

,346 ,392
p=0,00 p=0,00
n=101 n=100

I.2 Suhtautuminen uuteen
palkkausjärjestelmään

I.16 Henkilökohtaisen suoriutumiseni
on arvioitu kehittyneen myönteiseen
suuntaan arviointikeskustelussa

VI.1 VI.3 VI.4

 
 
Eri sukupuolten, ikäryhmien tai erilaisen koulutuksen omaavien väliltä ei löydy eroja suhteessa VI 

osion muuttujiin. Eroja löytyy kuitenkin kaikkein eniten kohdeorganisaatiossa työkokemusta 

omaavien (ka. 3.10) ja kohdeorganisaatiossa yli 10 mutta alle 20 vuotta työskennelleiden väliltä (ka. 

3,97) muuttujan VI.2 kohdalla (p=0,032). Kaikkein pisimmän kokemuksen omaavat eivät koe 

saaneensa esimieheltään UPJ:stä yhtä avoimesti tietoa kuin 10-20 vuotta työskennelleet. Osa-

aikaisesti ja kokoaikaisesti työskentelevien kokemus luottamuksesta eroaa muuttujien VI.2 

(p=0,023), VI.3 (p=0,029) ja VI.4 (p=0,018) kohdalla. Nämä väittämät kartoittavat nimenomaan 

esimiehen ja alaisen välistä luottamusta. Näyttää siltä, että osa-aikaisten keskiarvot jäävät välille 

2,38 ja 2,50. Kokoaikaisten keskiarvot ovat välillä 3,56 ja 3,72. Verrattuna kokoaikaisiin osa-

aikaisten henkilökohtaisen suorituksen on arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan suhteellisesti 

hieman harvemmin. Tämä saattaa olla yksi osatekijä, joka vaikuttaa esimiestä kohtaan koetun 

luottamuksen tunteen vähyyteen.  

 

Eri tavalla järjestelmään suhtautuvat näyttävät, aiempien osioiden mukaisesti, kokevan myös VI 

osion 1. (p=0,000) , 2. (p=0,004) ja 3. (p=0,022) muuttujan toisistaan eroavasti. Muuttujan VI.1 

kohdalla tämä tukee korrelaatioanalyysin tuloksia. Huonona järjestelmää pitävien muuttujan VI.1 

keskiarvo jää alle kolmen (ka. 2,69). Järjestelmää hyvänä pitävien keskiarvo on kaikkien aiemmin 

mainitsemieni muuttujien kohdalla pyöristettynä 4 ja neutraalisti suhtautuvien keskiarvot ovat 

välillä 3,11 ja 3,67. Jos tehtäväkohtaisessa palkassa on tehty korjaukset, kokee saaneensa ylimmältä 

johdolta (ka. 3,63) ja esimieheltä (ka. 4,03) avoimemmin tietoa kuin jos korjauksia ei ole tehty 
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(VI.1 ka. 2,92, p=0,008  ja VI.2 ka. 3,24, p=0,003). Tuloksen voisi tulkita niin, että 

palkkausjärjestelmiin liittyvien prosessien toimivuus vahvistaa myös avoimuuden kokemusta. 

Ryhmiä vertailtaessa paljastuu vielä viimeiseksi, että myönteisen arvion arviointikeskusteluissa 

saaneet eroavat neutraalin tai negatiivisen arvion saaneista esimiehen ja alaisen välistä luottamusta 

kartoittavien muuttujien VI.2 � VI.4 suhteen (VI.2 p=0,008, VI.3 p=0,001, VI.4 p=0,000). Tämä 

vahvistaa myös korrelaatioanalyysin tuloksia. Myönteisen arvion saaneiden keskiarvot voi pyöristää 

neljään ja negatiivisen tai neutraalin arvion saaneiden kolmeen. Näin korrelaatioanalyysin 

yhteydessä tehty päätelmä arviointikeskustelun tuloksen yhteydestä luottamuksen kokemukseen 

vahvistuu. 

 

7 Uusi palkkausjärjestelmä ja henkilökohtainen työhyvinvointi 
 

Otala ym. (2003: 19) jakavat työhyvinvoinnin yksilön ja koko yhteisön hyvinvointiin. Tässä 

tutkielmani seitsemännessä osiossa olen kiinnostunut nimenomaan siitä, miten palkkausjärjestelmä 

vaikuttaa yksilön kokemukseen omasta työhyvinvoinnistaan. Yksi työhyvinvoinnin osatekijä on 

Pirttilän (2002: 48-49) mukaan itsensä toteuttaminen, jota taas vahvistaa esimerkiksi työn hallinta. 

Muuttujat VII.2 ja VII.5 pyrkivät kartoittamaan tehtäväkohtaiseen ja henkilökohtaiseen palkkaan 

liittyvien prosessien vaikutusta työn hallintaan. Itsensä toteuttamiseen kuuluu Pirttilän (2002: 48-

49) mukaan myös työn mielekkyys, jonka suhdetta uuteen palkkausjärjestelmään mittaa muuttuja 

VII.3. Ajattelen myös järjestelmästä aiheutuneiden paineiden vähentävän työn mielekkyyttä. Edellä 

mainittua asiaa mittaavat muuttujat VII.1 ja VII.4. 

 

Taulukko 15 Osion VII eli henkilökohtaisen työhyvinvoinnin keskiluvut 

126 118 122 128 123
2,45 3,14 2,80 2,42 2,55
2,00 3,00 3,00 2,00 2,00
2 4 2 2 2

N
Keskiarvo
Mediaani
Moodi

VII.1
Henkilö-  
kohtaisen
suorituk- 
seni
arviointi
aiheuttaa
minulle
paineita

VII.2
Henkilö-
kohtaiset
tavoitteeni
auttavat
minua
hallitse-
maan
työtäni
paremmin

VII.3       
Koen työni
mielek-
kyyden
vähenty-
neen
uuden
palkkaus-
järjestel-
män myötä

VII.4
Tehtävän
vaativuu- 
den
arviointi
aiheuttaa
minulle
paineita

VII.5
Tehtävän
vaativuu-  
den
arviointiin
liittyvä
työnku-  
vauksen
laadinta on
parantanut
työni
hallintaa
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Taulukosta 15 voi huomata, että vastaajat kokevat työnhallintaan liittyvät muuttujat VII.2 ja VII.5 

hieman eri tavoilla. Yleensä kehityskeskustelun yhteydessä määriteltävät henkilökohtaiset tavoitteet 

näyttävät useimpien vastaajien kohdalla parantavan työn hallintaa moodin ollessa 4. Kuitenkin 

muuttujan VII.2 keskiarvo jää kolmeen. Tehtäväkohtaiseen palkkaan liittyvä työnkuvaus ei näytä 

parantavan työnhallintaa keskiarvon ollessa 2,55. UPJ ei siis yleisesti ottaen paranna työnhallintaa 

eli vaikuta positiivisesti itsensä toteuttamiseen ja sitä kautta työhyvinvointiin. Kuitenkaan UPJ ei 

näytä vähentäneen työn mielekkyyttä (ka. 2,80). Myöskään tehtävän ja suorituksen arvioinnit eivät 

näytä, taulukon 15 mukaan, aiheuttavan henkilöstölle paineita. Keskilukujen perusteella voisi 

todeta, että palkkausjärjestelmä ei huononna henkilökohtaista työhyvinvointia. 

 

Palkkausjärjestelmään suhtautuminen näyttää, taulukon 16 mukaan, korreloivan positiivisesti 

työnhallintaa kartoittavien muuttujien VII.2 ja VII.5 kanssa. Jos siis suhtautuu järjestelmään 

positiivisesti, myös työnhallinnan kokee kasvaneen. Suhtautuminen korreloi negatiivisesti 

muuttujan VII.3 kanssa. Kun työn mielekkyyden vähentymisen kokemus kasvaa niin suhtautuminen 

muuttuu negatiivisemmaksi. Näyttäisi siis siltä, että negatiivisesti järjestelmään suhtautuvat kokevat 

herkemmin työn mielekkyyden vähentyneen kuin positiivisesti suhtautuvat. Riippuvuus näyttää 

löytyvän myös työn mielekkyyden kokemuksen ja sen väliltä, onko tehtävän vaativuuden kasvua 

vastaavat korjaukset tehty. Jos korjaukset on tehty, työn mielekkyyden ei koe vähentyneen. 

Palkankorotusprosessien toimivuus on siis yhteydessä  työn mielekkyyden  kokemukseen. Tällöin 

saattaa kokea saavansa vastinetta organisaatiolle antamilleen panoksille, joka voi parantaa työn 

mielekkyyttä. Ja täten organisaation ja työntekijän välinen psykologinen sopimus vahvistuu. Lisäksi 

vaativuuden kasvua vastaavien korjausten ja muuttujan VII.5 välillä on riippuvuutta. Työnkuvaus 

saatetaan kokea oikeasti merkitykselliseksi ja työnhallintaa parantavaksi, jos palkka aidosti 

korjataan sen perusteella oikealle tasolle. Taustamuuttujan I.16 ja muuttujan VII.3 väliltä löytyy 

negatiivista riippuvuutta. Työn mielekkyyden kokemus näyttää siis olevan riippuvainen sen kanssa, 

onko henkilökohtaisen suorituksen arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan. Jos suorituksen on 

arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan, työn mielekkyyden ei koe vähentyneen 

palkkausjärjestelmän myötä. Näyttäisi siis siltä, että negatiivinen tai neutraali arvio vähentäisi työn 

mielekkyyttä. Tässä voisi taas tulle organisaation ja työntekijän väliseen psykologiseen 

sopimukseen, joka saattaa heikentyä ja vaikuttaa työn mielekkyyteen, jos työntekijä ei koe saavansa 

hänelle ponnistustensa perusteella kuuluvaa arvostusta positiivisen arvion muodossa. Hieman 

yllättäen henkilökohtaisen suoriutumisen arvion ja muuttujan VII.5 väliltä löytyy riippuvuutta. Jos 

henkilökohtainen suoriutuminen on arvioitu myönteisesti tehtäväkuvaus näyttää parantavan 

työnhallintaa. 
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Taulukko 16 Osion VII korrelaatiot 

,377 -,524 ,440
p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=118 n=122 n=123

-,427 ,315
p=0,00 p=0,00
n=101 n=102
-,396 ,459
p=0,00 p=0,00
n=95 n=97

I.12 Suhtautuminen uuteen
palkkausjärjestelmään

I.15 Tehtäväkohtaisessa palkassani
on tehty tehtäväni vaativuuden
kasvua vastaavat korjaukset

I.16 Henkilökohtaisen suoriutumiseni
on arvioitu kehittyneen myönteiseen
suuntaan arviointikeskustelussa

VII.2 VII.3 VII.5

 
 
Eri ikäryhmien suhtautumisessa muuttujaan VII.3 näyttää olevan tilastollisesti merkitseviä eroja 

(p=0,00). Vanhimmat työntekijät eli vähintään 57 vuotta vanhat kokevat työnsä mielekkyyden 

vähentyneen palkkausjärjestelmän myötä (ka. 3,44), kun taas muiden ikäryhmien keskiarvot ovat 

välillä 2,32 � 3,00. Tätä tulosta tukee se, että myös kauimmin eli vähintään 20 vuotta 

kohdeorganisaatiossa työskennelleet kokevat työn mielekkyyden vähentyneen UPJ:n myötä (ka. 

3,52). Aiempien osioiden mukaan vähintään 20 vuotta kohdeorganisaatiossa työskennelleet kokevat 

myös, ettei suorituspalkka vastaa työkokemusta ja he kokevat saavansa esimieheltä järjestelmästä 

vähemmän avoimesti tietoa kuin muut ryhmät. Edellä mainitsemani kokemukset voivat vaikuttaa 

siihen, että järjestelmän myötä työn mielekkyyden on koettu hieman vähentyneen. Lyhyemmän 

kokemuksen omaavat ryhmät eivät koe työn mielekkyyden vähentyneen UPJ:n myötä (ka. 2,45 � 

2,69, p=0,008). Eri tavalla järjestelmään suhtautuvat kokevat kaikki VII osion muuttujat toisistaan 

eriävästi (VII.1-VIII.5 p=0,00). Lyhyesti sanoen positiivisesti suhtautuvat kokevat järjestelmän 

parantavan työn hallintaa (VII.2 ja VII.5), mikä tukee korrelaatioanalyysin tuloksia. He ovat myös 

eri mieltä siitä, että järjestelmä vähentäisi työn mielekkyyttä tai aiheuttaisi paineita. Negatiivisesti ja 

neutraalisti suhtautuvat eroavat toisistaan eniten väitteen VII.3 kohdalla. Edellinen ryhmä kokee 

työn mielekkyyden vähentyneen (ka. 3,56), kun taas jälkimmäinen ryhmä ei koe sen vähentyneen 

(ka. 2,66). Negatiivisesti ja neutraalisti suhtautuvat eivät koe järjestelmän parantaneen 

työnhallintaa, mutta eivät myöskään koe järjestelmän aiheuttavan paineita.  

 

Ne joiden palkka ei ole noussut järjestelmän myötä kokevat työn mielekkyyden vähentyneen (ka. 

3,36, p=0,008) palkankorotuksen saaneiden keskiarvon ollessa 2,56. Palkankorotuksia vaille 

jääneiden tulos voi liittyä organisaation ja työntekijän välisen psykologisen sopimuksen 

heikentymiseen. Ne joiden tehtäväkohtaiseen palkkaan on tehty korjaukset ja ne joille niitä ei ole 

tehty eroavat toisistaan muuttujien VII.3 ja VII.5 kohdalla. Jos korjauksia ei ole tehty, kokee työn 
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mielekkyyden vähentyneen järjestelmän myötä (VII.3, ka. 3,24, p=0,00). Jos korjaukset on tehty, 

keskiarvo on 1,97. Jos korjaukset on tehty, suhtautuu myös positiivisemmin työnkuvauksen 

mahdollisuuksiin parantaa työn hallintaa (ka. 3,07) kuin jos korjauksia ei ole tehty (ka. 2,26 

p=0,002). Edelliset tulokset vahvistavat korrelaatioanalyysin tuloksia. Korrelaatioanalyysin tuloksia 

vahvistaa myös se, että myönteisen henkilökohtaisen arvion saaneet eivät koe järjestelmän 

vähentävän työn mielekkyyttä (ka 2,36), kun taas neutraalin tai kielteisen arvion saaneet kokevat 

työn mielekkyyden vähentyneen (ka. 3,46, p=0,000). Myönteisen henkilökohtaisen arvion saaneet 

eroavat muista myös väitteen VII.5 kohdalla eli suhtautuvat neutraalisti työnkuvauksen 

mahdollisuuteen työnhallinnan parantamisessa (ka. 3,04), kun taas muut suhtautuvat tähän 

negatiivisesti (ka. 1,98, p=0,000). 

 

8 Uusi palkkausjärjestelmä ja työyhteisön hyvinvointi 
 

Edellisessä osassa käsittelin uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksia yksittäisen työntekijän 

työhyvinvointiin. Tässä osiossa pureudun palkkausjärjestelmän vaikutuksiin työyhteisön 

hyvinvointiin. Pirttilän (2002: 48-49) mukaan työhyvinvoinnin yksi osa-alue on yhteisyyssuhteet, 

jotka rakentuvat sellaisten asioiden perustalle kuin tiedonkulku, vuorovaikutus, työnjako, 

päätöksenteko ja johtaminen. Mielestäni sellaiset asiat, kuin organisaation jäsenten väliset ristiriidat 

ja henkilöstön välinen kilpailu, voivat huonontaa vuorovaikutusta ja sitä kautta yhteisyyssuhteita. 

 

Taulukko 17 Osion VIII eli UPJ: n vaikutukset työyhteisön hyvinvointiin keskiluvut 

117 113 97 97 102 107
2,34 2,08 2,06 1,94 1,99 3,41
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00
2 2 2 2 2 4

N
Keskiarvo
Mediaani
Moodi

VIII.1             
Uusi
palkkausjär-
jestelmä on
mielestäni
parantanut
tiedon-  
kulkua
henkilöstön
ja
esimiehen
välillä

VIII.2      
Työnjako
yksikös-   
säni on
mielestäni
selkeytynyt
uuden
palkkaus-
järjestel-   
män myötä

VIII.3             
Uusi
palkkaus-
järjestelmä
on
mielestäni
vähentänyt
ristiriitoja
esimiehen
ja
henkilöstön
välillä

VIII.4         
Uusi
palkkausjär-
jestelmä on
mielestäni
vähentänyt
ristiriitoja
ylimmän
johdon ja
henkilöstön
välillä

VIII.5          
Uusi
palkkaus-
järjestelmä
on
mielestäni
vähentänyt
ritiriitoja
henkilös-  
tön välillä

VIII.6
Henkilökoh-
taisen
suorituksen
arviointi
lisää
mielestäni
kilpailua
yksilöiden
välillä
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Taulukosta 17 voi huomata, että palkkausjärjestelmä on huonontanut hieman koko työyhteisön 

hyvinvointia. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että aineiston keruun aikaan UPJ oli ollut 

kohdeorganisaatiossa käytössä vasta reilun vuoden. Ehkäpä UPJ:n negatiiviset vaikutukset 

työyhteisön hyvinvointiin vähenevät ajan myötä. Taulukosta 17 löytyvien väitteiden VIII.1 � VIII.5 

keskiarvoja voi vertailla suoraan toisiinsa. Korkeimman keskiarvon saa väite VIII.1 (ka. 2,34), joka 

kartoittaa UPJ:n vaikutuksia henkilöstön ja esimiehen väliseen tiedonkulkuun. Järjestelmän ei koeta 

parantaneen tiedonkulkua. Järjestelmän ei myöskään koeta selkeyttävän yksikön työnjakoa (ka. 

2,08). Näyttää myös siltä, että UPJ ei ole vähentänyt ristiriitoja  henkilöstön sekä ylimmän johdon 

(ka. 1,94) eikä henkilöstön ja esimiehen välillä (2,06) eikä  myöskään henkilöstön välillä (ka. 1,99). 

Lisäksi henkilökohtaisen suorituksen arvioinnin koetaan lisäävän hieman kilpailua työntekijöiden 

välillä (ka. 3,41). Tämän osion alhaisissa tuloksissa saattaa olla kyse myös siitä, että 

palkkausjärjestelmään liittyneet muutokset ovat aiheuttaneet stressiä, joka vastaavasti on saattanut 

lisätä esimerkiksi organisaation jäsenten välisiä ristiriitoja (Cole 2002: 285-290). Juuri tällaisen 

muutoksiin liittyvän stressin luulisi poistuvan ajan kanssa, jolloin työyhteisön hyvinvointikin 

parantunee. 
 

Taulukosta 18 voi huomata, että tutkielman aiempien osioiden mukaisesti myös suurin osa osion 

VIII muuttujista korreloi sen kanssa, miten suhtautuu uuteen palkkausjärjestelmään. Suurin 

positiivinen riippuvuus löytyy muuttujan VIII.2 ja suhtautumisen väliltä (r=0,42). Jos siis suhtautuu 

järjestelmään negatiivisesti, kokee myös järjestelmän mahdollisuudet selkeyttää yksikön työnjakoa 

huonompina. Myös taustamuuttujan I.16 ja muuttujien VIII.1 � VIII.4 väliltä löytyy riippuvuutta. 

Jos henkilökohtaisen suoriutumisen on arvioitu kehittyneen myönteiseen suuntaan, kokee myös 

edellä mainitsemani muuttujat positiivisemmin. Hyvin mennyt arviointikeskustelu näkyy olevan 

yhteydessä henkilöstön ja esimiehen välisen tiedonkulun parantumiseen (r=0,38). Se on myös 

yhteydessä esimiehen (r= 0,46) sekä ylimmän johdon ja henkilöstön välisiin ristiriitoihin (r=0,34). 

Yhteys löytyy myöskin työnjaon selkiytymisen kanssa (VIII.2, r=0,41). Taas on nähtävissä, miten 

monenlaisiin asioihin henkilökohtaisen suorituksen arviointikeskustelun tulos on yhteydessä, kuten 

esimerkiksi kokemukseen tiedonkulun ja työnjaon parantumisesta. 
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Taulukko 18 Osion VIII korrelaatiot 

,400 ,422 ,394 ,411
p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=117 n=113 n=97 n=97
,383 ,414 ,456 ,336
p=0,00 p=0,00 p=0,00 p=0,00
n=93 n=89 n=80 n=81

I.12 Suhtautuminen uuteen
palkkausjärjestelmään

I.16 Henkilökohtaisen suoriutumiseni
on arvioitu kehittyneen myönteiseen
suuntaan arviointikeskustelussa

VIII.1 VIII.2 VIII.3 VIII.4

 
 
Eri sukupuolet, ikäryhmät, koulutuksen omaavat ja eripituisen ajan organisaatiossa työskennelleet 

eivät eroa toisistaan VIII osion muuttujien suhteen. Sen sijaan osa-aikaisten ja kokoaikaisten 

työntekijöiden väliltä löytyy eroa muuttujan VIII.1 kohdalla. Osa-aikaiset työntekijät suhtautuvat 

selkeästi negatiivisemmin väitteeseen, että UPJ olisi parantanut tiedonkulkua henkilöstön ja 

esimiehen välillä (ka. 1,50) kuin kokoaikaiset (ka. 2,40, p=0,020). Tämä vahvistaa osiossa VI 

saatua tulosta, jonka mukaan osa-aikaiset eivät ole saaneet esimieheltään palkkausjärjestelmästä 

avoimesti tietoa. Tässäkin osiossa eroja löytyy eri tavalla järjestelmään suhtautuvien väliltä. 

Muuttujien VIII.1 � VIII.5 kohdalla järjestelmää huonona pitävien keskiarvot ovat alle kahden (ka. 

1,53-1,86), neutraalisti suhtautuvien keskiarvot ovat välillä 2,13 ja 2,39. Kaikkien muiden 

muuttujien paitsi muuttujan VIII.1 (ka. 3,19) kohdalla positiivisestikin suhtautuvien keskiarvot ovat 

alle kolmen.  

 

Jos tehtäväkohtaisessa palkassa on tehty vaativuuden kasvua vastaavat korjaukset, suhtautuu 

positiivisemmin väitteisiin VIII.2 � VIII.4 kuin jos korjauksia ei ole tehty. Jos korjaukset on tehty, 

suhtautuu siis positiivisemmin UPJ:n mahdollisuuksiin selkeyttää työnjakoa (ka. 2,48) kuin jos niitä 

ei ole tehty (ka. 1,91, p=0,010). Jos korjaukset on tehty, esimiehen/ylimmän johdon ja henkilöstön 

välillä ei näe niin paljon ristiriitoja kuin jos korjauksia ei ole tehty (VIII.3 P= 0,010, VIII.4 p= 

0,020). Korrelaatioanalyysin tuloksia vahvistaen ne, joiden henkilökohtaisen suorituksen on arvioitu 

kehittyneen myönteiseen suuntaan, eroavat muista muuttujien VIII.1 � VIII.5 suhteen. Jos on saanut 

myönteisen arvion, palkkausjärjestelmän ei koe aiheuttavan niin paljon ristiriitoja (ka. 2,20-2,46) 

kuin jos ei ole saanut myönteistä arviota (ka. 1,57-1,73, VIII.3 p=0,000, VIII.4 p=0,000, VIII.5 

p=0,01). Lisäksi myönteisen arvion saaneet kokevat muita enemmän UPJ:n parantavan 

tiedonkulkua henkilöstön ja esimiehen välillä (ka. 2,72, p=0,000) sekä työnjaon selkeytyneen 

yksikössä (ka. 2,48, p=0,000). Kahden edellisen muuttujan keskiarvot ovat muilla 1,85 tiedonkulun 

osalta ja 1,62 työnjaon osalta. Myönteisen henkilökohtaisen arvion saaneet kokevat 

palkkausjärjestelmän siis häiritsevän vähemmän koko työyhteisön hyvinvointia. Tässä näkyy, 
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kuinka sidoksissa työhyvinvoinnin osa-alueet ovat. Myönteisen henkilökohtaisen arvion saaneethan 

eivät edellisen osion mukaan koe järjestelmän vaikuttavan negatiivisesti työn mielekkyyden 

kokemukseen, kuten kielteisen tai neutraalin arvion saaneet. 

 

9 Kehittämisideoita ja palkkausjärjestelmän ongelmia 

 
Kyselylomakkeen lopussa oli avoin kysymys, jossa vastaajilla oli mahdollisuus esittää uuteen 

palkkausjärjestelmään liittyviä kehittämisideoita ja kertoa järjestelmään liittyvistä ongelmista. 

Vastausten joukosta löytyi joitakin mielenkiintoisia kehittämisideoita, mutta pääosin vastaajat 

kertoivat järjestelmään liittyvistä ongelmista. 

 

Kaikkein suurimmaksi ongelmaksi koettiin selvästi se, että järjestelmän toteuttamiseen 

oikeaoppisesti ei ollut varattu riittävästi rahoitusta, joka vuorostaan syö järjestelmän 

kannustusvaikutusta, oikeudenmukaisuutta ja muutenkin heikentää uskoa sen toimivuuteen. 

Monista vastauksista kävi myös ilmi, että tällainen rahoituksen niukkuus heikentää työntekijän ja 

organisaation välistä psykologista sopimusta, sillä työponnisteluilleen ei saakaan vastinetta 

lupauksista huolimatta. Kaikkein pahimmaksi kompastuskiveksi järjestelmän toimeenpanossa 

näyttää muodostuneen se, että esimiesten esittämät vaativuustasot ja henkilökohtaisen suorituksen 

tasot on jouduttu hyvin monen työntekijän kohdalla laskemaan arviointiryhmän ja työnantajan 

taholta. Annettu lupaus on siis jouduttu vetämään takaisin. Näihin viime kädessä rahoitukseen 

liittyviin ongelmiin otti kantaa 30 eli noin 44 % avoimen kysymyksen yhteensä 68 vastaajasta. 

Vastausten joukosta löytyi esimerkiksi seuraavanlaisia kommentteja: �Rahan puute invalidisoi 

UPJ:n, systeemi ei kannusta.�, �Koko arviointi oli merkityksetön, kun palkka on jo etukäteen 

sidottu. Suoriutuminen ja tehtävien vaativuustaso jouduttiin laskemaan asteikon alapäähän, mikä 

vähensi huikeasti motivaatiota ja oman työn arvostusta.�, �Arviointikeskustelu oli läpihuutojuttu, 

koska laitoksella ei ole varaa maksaa kuin tietty, etukäteen määritelty summa palkkaa.� ja 

�Järjestelmä ei toimi tässä vaiheessa, kun oikeudenmukaiseen palkkaukseen ei ole varoja; entiset 

palkkaluokat taustalla eikä korjauksia tehtykään - myöskään henkilökohtaista palkanosaa ei voi 

samasta syystä käyttää kannustukseen.�.  

 

Vastaajat ovat myös kokeneet, että henkilökohtainen suoritus on jouduttu arvioimaan todellista 

alhaisemmaksi, ettei kokonaispalkka nouse yli tietyn vanhan palkan määräämän kattotason. Tämä 

käy ilmi esimerkiksi seuraavista vastauksista: � Henkiarviota on laskettu mm. sillä perusteella, että 
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henkilölle olisi tulossa "liian suuri" palkankorotus, vaikka vanhalla palkalla ei pitänyt olla 

vaikutusta arviointeihin.�, �Myöskään henkilökohtainen palkanosa ei oikein toteudu: esimieheni 

kertoi, ettei voi laittaa nyt isompia pisteytyksiä, koska rahaa ei ole, vaikka olenkin tehnyt näitä 

viimeksi saatuja pisteitä huomattavasti paremmin työni.� ,  � Henkilökohtainen suoriutuminen 

arvioitiin selvittämällä nykyinen palkkani ja taulukosta etsimällä työni vaativuustasolle "sopiva" 

henkilökohtainen palkanlisä.� ja �Ei ole mitään mieltä henkilökohtaisilla arvioinneilla, jos kuitenkin 

on olemassa kattopalkka jota ei voi ylittää. Eli jos työn vaativuustaso nousee/tai on noussut ihan 

oikeutetusti, niin sitten pidetään henkitaso alhaalla, että palkka/rahasumma ei nouse yli jonkun 

ennalta tehdyn kattorajan.�. 

 

Rahoituksen niukkuuden jälkeen eniten vastauksissa otettiin kantaa siihen, että tehtävien vaativuutta 

arvioitaessa kiinnitetään liikaa huomiota koulutukseen, ammattinimikkeeseen, vanhan 

palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkaluokkiin ja palkkoihin tai yleensä ottaen tehtävän hoitajaan. 

Kaikkiin edellä luettelemiini asioihin tai johonkin niistä otti kantaa 15 vastaajaa, joka on noin 22 % 

kaikista avoimeen kysymykseen vastanneista. Vastaajat puuttuivat edellä mainittuun ongelmaan 

esimerkiksi seuraavanlaisilla lausunnoilla: �Tehtävän nimike määritteli suurta osaa vaatimustasoa 

määritettäessä, samoin koulutustaso.�, �Tehtävän vaativuus on määritetty liian yksioikoisesti 

joidenkin ammattinimikkeiden kohdalla. Ei ole otettu huomioon sitä, että samalla nimikkeellä 

toimivat henkilöt voivat tehdä eri laitoksilla eri tasoisia tehtäviä.� ja �Tehtävän vaativuustaso 

määriteltiin entisen palkan perusteella eikä sen mukaan mitä teet, paitsi muutamissa 

erityistapauksissa, joista valitus toi muutoksen, perusteena työtekijän koulutus (!). Edelleenkin on 

työntekijöitä, jotka tekevät täsmälleen samaa työtä ja samalla työkokemuksella kuin kollega, mutta 

alemmalla vaatimustasolla, koska henkilöllä on eri koulutus.�. Vastaajat näyttävät siis pettyneen 

tehtäväkohtaisen palkan osalta palkkausjärjestelmän rakenteeseen, joka noudattelee liikaa vanhan 

järjestelmän rakenteita. 

 

Viisi vastaajaa otti myös kantaa siihen, että uusi palkkausjärjestelmä ei huomioi tarpeeksi 

kokemusta. Tämän tulee esille esimerkiksi seuraavissa vastauksissa: �Myöskään työkokemus ja 

hiljainen tieto, joka monta kertaa on se tukijalka jolle työni perustuu - sillä ei ole mitään merkitystä 

palkkausta määritettäessä.�, �Ennen sai sentään ikälisät, eli kokemuksesta palkittiin - nyt "nautin" 

samaa palkkaa hamaan loppuun saakka.� ja �Lisäksi kyllä työvuodetkin ja pysyvyys yliopistolla 

tulisi jossain muodossa huomioida palkassa eli ikälisät jossain muodossa takaisin.�. Kolme 

vastaajaa koki lisäksi, ettei ollut saanut perusteluja sille, miksi arviointiryhmä ja työnantaja oli 
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laskenut vaativuustasoa; �Kuitenkaan mitään perusteluja ei saa, miksi vaativuustasoa ei voida 

nostaa!!!�. 

 

Vastaajista yhdeksän pitää tällaista, tehtävien vaativuuden arviointiin ja henkilökohtaiseen 

suoritukseen perustuvaan, palkkausjärjestelmää teoriassa hyvänä ideana, mutta näkee kuitenkin 

käytännön toteuttamisessa ongelmia: �Sinänsä uusi palkkausjärjestelmä on positiivinen asia, vaikka 

sen täytäntöönpano onkin haasteellinen tehtävä.� , �Palkkajärjestelmä - järjestelmänä - on 

jokseenkin mielekäs, mutta talon oma linja, miten sitä tulkitaan, ja millaisiin todellisiin 

vaativuustaso- ja henkitasoratkaisuihin voidaan mennä, on kaikkea muuta kuin motivoiva!!� ja 

�Järjestelmä ei sinänsä ole huono, mutta toteutus ja leikkaukset aiheuttivat mielipahan ja 

positiivinen vaikutus katosi.� .  

 

Suurin osa kehittämisideoista liittyi tiedonjakoon uudesta palkkausjärjestelmästä. Tiedonjaon ja 

avoimuuden kehittämiseen oli ottanut kantaa 6 vastaajaa. Kolme vastaajaa tekisi palkkoihin 

liittyvästä tiedosta läpinäkyvämpää: � Virkojen vaativuustasot pitäisi julkistaa - ei tiedä mihin 

verrata omaa vaatimustasoaan.�, �Eri tehtävien kuvaukset julkisiksi pääpiirteittäin.� ja �Vaikea 

verrata kokonaisuutena, koska henkilökohtaiset eivät ole tiedossa.�. Lisäksi toivottiin lisää 

tiedotusta, avoimuutta sekä henkilöstölle järjestettävää tilannekatsausta palkkausjärjestelmän 

käytöstä ja siihen liittyvistä käytännöistä. Myös muihin asioihin liittyviä kehittämisideoita esitettiin. 

Toivottiin esimerkiksi, että kehityskeskustelut käytäisiin täysin puolueettoman, yksikköön tai 

laitokseen kuulumattoman, henkilön kanssa ja että työntekijä saisi valita esimerkiksi kahden 

esimiehen väliltä, kumman kanssa hän haluaisi käydä arviointikeskustelut. Ehdotettiin myös 

henkilökohtaisen suoriutumisen portfolioiden käyttöönottoa. Tätä perusteltiin sillä, että tällaiseen 

portfolioon voisi kerätä myös työtovereiden palautetta, jolloin arviointikeskustelussa ei olisi 

vastakkain vain esimiehen ja työntekijän näkemys. Portfolioiden avulla saataisiin lisäksi näkyväksi 

työntekijöiden osaaminen ja vahvuusalueet. Lisäksi toivottiin myös selkeämpää ja konkreettisempaa 

tavoiteasettelua henkilökohtaisten työtehtävien osalta. 

 

Järjestelmän hyvänä puolena pidetään vastausten mukaan selvästi arviointikeskusteluja: �Hyvä 

puoli UPJ:ssä on keskustelu esimiehen kanssa omista työtehtävistä säännöllisesti tiettyjen teemojen 

pohjalta (UPJ arviointiohjeet).�, �Keskustelujen käyminen on hyvä asia.�, �Lähiesimiehen 

arvioinnit sekä omat vaikuttamismahdollisuudet ovat olleet hyvät.� ja �Kuitenkin mielestäni 

organisaatiossani yleensä tavoitteiden ja työnkuvien määrittelyyn käytetty työpanos on lisännyt 

tuloksellisuutta.�.    
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VI JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Uutta palkkausjärjestelmää koskevia johtopäätöksiä lukiessa on tärkeää ottaa huomioon, että 

kyselyn ajankohtana toukokuussa 2007 UPJ oli ollut kohdeorganisaatiossa voimassa reilun vuoden. 

Työntekijät olivat kyselyn tekemisen aikaan olleet tietoisia tehtäviensä vaativuustasoista ja 

henkilökohtaisista suoritustasoista korkeintaan vajaan vuoden. Nämä tasot oli vahvistettu 

kohdeorganisaatiossa 30.5.2006. Kaikki määräaikaiset täydentävällä rahoituksella työskentelevät 

eivät olleet kyselyn ajankohtana edes saaneet lopullisia arvioita tasoistaan. Palkitsemisen 

vaikutuksia erilaisiin asioihin mitattiin kyselylomakkeen seitsemässä osiossa. Henkilöstö oli 

kokenut näistä osioista neljä jokseenkin negatiivisesti. Lomakkeen toisen ja kolmannen osion 

perusteella selvisi, että tehtäväkohtainen ja henkilökohtainen palkka ei kannusta työntekijöitä. 

Neljännen osion tulosten mukaan palkanjakoa ei koeta oikeudenmukaiseksi. Lisäksi kahdeksannen 

osion tulokset kertovat melko synkeää tarinaa palkkausjärjestelmän vaikutuksista koko työyhteisön 

hyvinvointiin. Henkilökohtaista työhyvinvointia palkkausjärjestelmän ei yleisesti ottaen koettu 

laskeneen. Tosin jotkut ryhmät, kuten pisimmän työkokemuksen organisaatiossa omaavat, 

negatiivisen henkilökohtaisen arvion saaneet ja ne, joiden palkka ei järjestelmän seurauksena 

noussut, kokevat palkkausjärjestelmän vaikuttavan negatiivisesti myös henkilökohtaiseen 

työhyvinvointiin. Kyselylomakkeen osioista kaksi, eli menettelytapojen oikeudenmukaisuutta ja 

luottamusta mittaavat osiot, koettiin jokseenkin myönteisesti.  

 

Tutkimuksessa palkkausjärjestelmän yhdeksi heikkoudeksi paljastui sen kannustamattomuus. 

Avointen kysymysten vastausten perusteella tämä voisi johtua esimerkiksi siitä, että sekä 

henkilökohtaisia suoritustasoja että tehtävien vaativuustasojakin oli jouduttu laskemaan rahan 

puutteen takia  monen työntekijän kohdalla esimiehen arvioimasta arviointiryhmissä ja työnantajan 

päätöksellä. Tai vaihtoehtoisesti esimies oli joutunut erityisesti henkilökohtaisen palkan kohdalla 

toteamaan, että sitä ei voida rahan puutteen takia asettaa suorituksen oikeuttamalle tasolle. Keväällä 

2006 esimiehen ja laitosten ehdottamia tasoja oli jouduttu laskemaan, sillä arviointeja tehdessä 

tasoja ei ollut sidottu euroihin, joten arvioinnit tehtiin tietämättä palkkavaikutuksista. Työnantaja 

joutui laskemaan tasoja, sillä sen oli pysyttävä 7,24 % kustannusraamissa, koska se oli ehtona 

tarkentavan virka- ja työehtosopimuksen tekemiselle. Palkankorotusprosessien toimivuudessa oli 

siis ongelmia erityisesti keväällä 2006. Kannustinvaikutuksen kannalta pahin lienee tilanne, jossa 

tasot ovat arviointiryhmässä ja johdon päätöksellä tippuneet monta pykälää esimiehen arvioimasta. 

Kannustamattomuudessa kyse voi olla myös siitä, että motivaatio- ja hygieniateoriaa mukaillen 
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palkan avulla pystytään vain poistamaan työtyytymättömyyttä, muttei motivoimaan työntekijöitä 

esimerkiksi vastuunottoon, työn sisällön kehittämiseen, parempiin suorituksiin tai uusien taitojen 

hankkimiseen (Martin 2001: 411). Erityisesti tehtäväkohtaisen palkan kannustamattomuus 

kehittämään työn sisältöä saattaisi kohdeorganisaatiossakin liittyä siihen, että työnkuvassa 

tapahtuneisiin oleellisiin muutoksiin ei osattu tai rahan puutteen takia pystytty reagoimaan 

tehtäväkohtaista palkkaa tarpeeksi nostamalla (Tarumo ym. 2005: 173). Avoimen kysymyksen 

vastauksista käy myös ilmi, että monet kokevat tehtäväkohtaisen palkan määrittyvän liikaa 

vanhojen palkkaluokkien, tehtävää hoitavan työntekijän koulutuksen tai ammattinimikkeen mukaan. 

Erityisesti henkilökohtaisen palkan kannustavuus paranee, kun työntekijät ovat selvillä 

henkilökohtaisista tavoitteistaan (Lahti ym. 2004: 58).  

 

Kannustavuuden yhteydessä mainitsemani rahojen puute saattaa liittyä myös toiseen 

palkkausjärjestelmän heikkouteen eli kokemukseen palkanjaon epäoikeudenmukaisuudesta. Saattaa 

olla, että kohdeorganisaation työntekijät kokevat, etteivät saa tarpeeksi palkkaa organisaatiolle 

antamiinsa panoksiin nähden. Työntekijä nimittäin kokee, että palkka on jaettu oikeudenmukaisesti, 

jos se vastaa hänen organisaatiolle antamiaan panoksia, kuten koulutusta, työkokemusta ja 

työponnisteluja (Vartiainen ym. 2005 25-26). Kohdeorganisaatiossa UPJ:n heikkoudeksi muodostui 

myös sen negatiiviset vaikutukset työyhteisön hyvinvointiin. Osa näistä vaikutuksista, esimerkiksi 

hieman lisääntyneet organisaation jäsenten väliset ristiriidat, saattaa tosin itse järjestelmän sijaan 

liittyä muutosprosessin aikaansaamaan stressiin (Cole 2002: 285-290). 

 

Uuden palkkausjärjestelmän vahvuudeksi tässä tutkimuksessa osoittautui esimiesten toiminta. Tämä 

kävi ilmi sekä luottamusta kartoittavassa osiossa että palkanjakoprosessien oikeudenmukaisuutta 

käsittelevässä osiossa. Luottamusta käsittelevästä osiosta voi huomata, että suurin osa vastaajista 

uskoo saaneensa esimieheltä rehellistä palautetta henkilökohtaisesta suoriutumisestaan ja avoimesti 

tietoa järjestelmästä. Suurin osa vastaajista luottaa myös esimiehen ammattitaitoon. Lisäksi 

prosessien oikeudenmukaisuutta mittaavan osion mukaan suurin osa vastaajista kokee esimiehen 

arvioivan henkilökohtaisen suorituksen puolueettomasti, ottavan oman arvion riittävästi huomioon 

ja suhtautuvan kohteliaasti arviointikeskusteluissa. Voisi siis ajatella, että palkkausjärjestelmän 

käyttöön liittyvistä prosesseista suhteellisen hyvin on onnistuttu suorituksen johtamisessa 

(Ylikorkalan ym. 2005: 289). Tosin koko organisaation strategisten tavoitteiden konkretisoinnin 

onnistumisesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden selkiytymisestä ei tässä tutkimuksessa juuri saatu 

tietoa. Henkilökohtaisen suorituksen arviointikeskustelut eivät ainakaan selventäneet koko 

organisaation tai henkilökohtaisia tavoitteita, mutta nämä asiat otetaankin todennäköisemmin esille 
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esimiehen ja alaisen välisessä kehityskeskustelussa. Esimiestoiminnan saamat jokseenkin hyvät 

arviot voivat johtua myös siitä, että palkkausjärjestelmään kohdistuvan tyytymättömyyden terävin 

kärki ei kohdistu esimiehiin. Hehän eivät kohdeorganisaatiossa pysty paljoa vaikuttamaan 

palkanjakopäätöksiin, jotka tekee viime kädessä työnantaja arviointiryhmien ehdotusten perusteella. 

(Ylikorkala ym. 2005: 292.) Toiseksi uuden palkkausjärjestelmän vahvuudeksi 

kohdeorganisaatiossa näyttää muodostuneen, prosessien oikeudenmukaisuutta mittaavan osion 

mukaan, työntekijöiden osallistumismahdollisuudet henkilökohtaisen suorituksen ja työnkuvauksen 

määrittelyyn. Tällainen osallistumismahdollisuus johtaa esimerkiksi parempaan henkilökohtaiseen 

työhyvinvointiin (Otala ym. 2003: 23-49). Ehkäpä juuri tämän osallistumismahdollisuuden takia 

uusi palkkausjärjestelmä ei vaikuta negatiivisesti henkilökohtaiseen työhyvinvointiin, joka yleensä 

on vahvasti sidoksissa työyhteisön hyvinvointiin (Otala ym. 2003: 19). Tässä tutkimuksessahan 

näiden kahden työhyvinvoinnin osa-alueiden tulokset erosivat hieman toisistaan.   

 

Tulevaisuudessa uuden palkkausjärjestelmän suurimpina haasteina kohdeorganisaatiossa saattavat 

näyttäytyä tyytymättömyys palkanjakoon, virkaiältään vanhimpien motivointi ja joidenkin 

työntekijöiden kohdalla toteutuvat negatiiviset arviot. Tyytymättömyys palkkaan voi motivaatio- ja 

hygieniateorian mukaan pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että asenne koko organisaatiota ja 

työtehtävää kohtaan muuttuu negatiiviseksi (Kressler 2003: 22). Uutta palkkausjärjestelmää olisikin 

kehitettävä tulevaisuudessa siten, että työntekijät saisivat panoksiaan vastaavaa palkkaa. Jos 

esimerkiksi tehtäväkohtaisessa palkassa on tehty vaativuuden kasvua vastaavat korjaukset, kokee 

tehtäväkohtaisen palkan ja myös henkilökohtaisen palkan kannustavana. Lisäksi kokee 

tehtäväkohtaiseen palkkaan liittyvät menettelytavat ja palkanjakotavan hyvinkin 

oikeudenmukaisiksi. Osin kokee myös henkilökohtaisen ja koko työyhteisön työhyvinvoinnin 

kasvaneen. Palkkapäätökset hyväksytään paremmin, kun työntekijät kokevat heitä kohdeltaneen 

oikeudenmukaisesti (Tyler ym. 1996: 913-930). Yleensä ottaen palkitsemiseen liittyvät 

menettelytavat koettiin kohdeorganisaatiossa melko oikeudenmukaisiksi. Tutkimusten tulosten 

perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen suoritus 

voitaisiin arvioida tarkemman tiedon perusteella. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että palkkauspäätökset syntyisivät alemmilla organisaatiotasoilla esimiesten toimesta, koska 

esimiehet pystyvät realistisesti seuraamaan työntekijän suoritusta. Esimiehillä saattaa olla myös 

tarkin tietämys tehtävän tasosta työntekijän itsensä lisäksi. Myös tieto palkan 

määräytymisperusteista lisää oikeudenmukaisuuden kokemusta ja auttaa hyväksymään palkanjaon 

(Rantamäki ym. 2006: 78). Luottamusta kartoittavan osion tulosten mukaan erityisesti ylimmältä 

johdolta kaivattaisiin palkkausjärjestelmästä hieman avoimemmin tietoa.  
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Aiempien uutta palkkausjärjestelmää koskevien tutkimusten mukaan (esim. Huuhtanen ym. 2005) 

virkaiältään vanhemmat työntekijät kokevat järjestelmän yleensä negatiivisemmin kuin nuoremmat. 

Myöskin tässä tutkimuksessa vanhimman ikäryhmän eli vähintään 57 vuotta vanhojen kokemukset 

olivat joidenkin muuttujien kohdalla kielteisempiä kuin muiden ikäryhmien. Esimerkiksi he olivat 

tyytymättömimpiä henkilökohtaisen palkan ja työkokemuksen suhteeseen. He ovat myös ainut 

ikäryhmä, joka kokee työnsä mielekkyyden hieman vähentyneen uuden palkkausjärjestelmän 

myötä. Tulevaisuudessa onkin haastavaa kehittää palkkausjärjestelmää siten, että myös 

kokemuksesta palkitaan riittävästi. Toki esimerkiksi aiemmin mainitsemani menettelytapojen 

oikeudenmukaisuus saattaa auttaa myös vanhempia työntekijöitä hyväksymään palkkapäätökset. Eri 

ikäisiä ihmisiä myös motivoivat erilaiset asiat (Nurmi ym. 2002: 55-56). Ehkäpä työuraansa 

päättelevillä itsellään olisi joitakin hyviä kehitysideoita liittyen uuteen palkkausjärjestelmään.  

 

Aivan oman haasteensa palkkausjärjestelmälle muodostanee se, että kaikkien henkilökohtaisia 

suorituksia ei ole voitu eikä voida arvioida myönteisesti. Negatiivinen tai neutraali arvio on 

yhteydessä työn mielekkyyden kokemuksen vähenemiseen ja sitä kautta henkilökohtaiseen 

työhyvinvointiin. Tällaisen arvion saaneet kokevat uuden palkkausjärjestelmän häiritsevän 

enemmän myös työyhteisön hyvinvointia ja he kokevat palkkaukseen liittyvät menettelytavat 

epäoikeudenmukaisempina kuin myönteisen arvion saaneet. Lisäksi kielteisen tai neutraalin arvion 

saaneet suhtautuvat negatiivisemmin henkilökohtaiseen palkanosaan ja siihen liittyviin prosesseihin 

sekä myös tehtäväkohtaiseen palkkaan. Negatiiviseksi tai neutraaliksi arvioitu henkilökohtainen 

suoritus näyttää tämän tutkimuksen valossa myös syövän esimiehen ja työntekijän välistä 

luottamusta. Nämä ilmiöt liittynevät siihen, että tunteet ovat henkilökohtaisen suorituksen 

arvioinnissa vahvasti läsnä (Lawler 1990: 89-90). Luottamuskin on perimmiltään tunne, jonka 

heikentyminen voi laskea organisaation tuottavuutta, heikentää kommunikaatiota, lisätä stressin 

kokemusta ja työntekijöiden vaihtuvuutta (Bibb ym. 2004: 16-19). Liikaa menneisyydessä tehtyihin 

virheisiin huomiota kiinnittävä arviointi voi Sädevirran (2004: 109) mukaan laukaista arvioitavan 

työntekijän psyykkiset puolustusmekanismit, jotka mitätöivät työkäyttäytymisen parantamiseen 

tähtäävän tiedon vaikutukset. Sädevirta jatkaa kuitenkin, että jopa tällainen arviointikeskustelu on 

parempi kuin se, että suorituksia ei arvioitaisi lainkaan. Huomio kannattaa toki virheiden sijaan 

kiinnittää tulevaisuuden kehityshaasteisiin. Joka tapauksessa suorituksen arviointiin perustuva 

palkanosa kannattaisi Lahden ym. (2004: 59) mukaan ottaa käyttöön vasta siinä vaiheessa, kun 

kaikkien organisaation jäsenten suhtautuminen siihen on selvitetty ja organisaatio on valmis sen 

soveltamiseen. Muuten tällaisen palkanosan käyttöönotto on turhaa ja saattaa jopa heikentää 

tuloksellisuutta. Ehkäpä kohdeorganisaatio ei siis ollut täysin valmis henkilökohtaisen palkanosan 
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käyttöönottoon. Kohdeorganisaatio ei ole kuitenkaan juurikaan voinut vaikuttaa tähän päätökseen, 

joka on tehty ministeriötasolla. 

 

Uudella palkkausjärjestelmällä on varmasti mahdollisuuksia kehittyä tulevaisuudessa 

kannustavaksi, oikeudenmukaiseksi ja luottamusta sekä työnhyvinvointia tukevaksi. Tästä 

saatiin viitteitä esimerkiksi sellaisista avoimen kysymyksen vastauksista, joissa todettiin uuden 

palkkausjärjestelmän sinänsä olevan hyvä ja ongelmien liittyvän lähinnä järjestelmän 

toimeenpanoon kohdeorganisaatiossa. Kuitenkin juuri järjestelmän toteuttamiseen liittyvät prosessit 

viime kädessä määräävät, miten uusi palkkausjärjestelmä toimii ja vastustavatko työntekijät sitä 

(Lahti ym. 2004: 39). Palkkausjärjestelmään liittyvien prosessien toimintaa olisi siis 

kohdeorganisaatiossa kehitettävä. Erityisesti tehtäväkohtaisen palkan korotusprosessit olisi saatava 

toimimaan, sillä niiden toimimattomuus heijastuu  aiemmin sanotun mukaisesti kokemukseen 

työhyvinvoinnista, oikeudenmukaisuudesta sekä molempien palkanosien toimivuudesta. Uuteen 

palkkausjärjestelmään liittyvät prosessit saadaan ajan kanssa kohdeorganisaatiossa toden näköisesti 

toimimaan, sillä ne voidaan rakentaa sellaiselle alustalle, kuin suhteellisen hyvälle luottamukselle ja 

henkilökohtaiselle työhyvinvoinnille. Lisäksi kohdeorganisaatiossa on jo valmiiksi olemassa melko 

oikeudenmukaiseksi koettuja prosesseja. Näitä ovat esimerkiksi työntekijän ja esimiehen väliset 

arviointikeskustelut sekä työntekijän osallistumismahdollisuudet oman suorituksen ja 

tehtäväkuvauksen määrittelyyn. Toki järjestelmään liittyviä arviointi- ja kehityskeskusteluja 

kannattaisi edelleen kehittää. Olisi tärkeää, että huomio niissä kiinnitettäisiin tulevaisuuteen, eli että 

niissä asetettaisiin yhteisiä tavoitteita, mietittäisiin työkontekstin rajoitteita sekä mahdollisuuksia ja 

pyrittäisiin löytämään työntekijälle henkilökohtaisen kehittymisen polkuja (Sädevirta 2004: 110). 

Rahoitusta uudelle palkkausjärjestelmälle saataneen lisää tulevaisuudessa, joka saattaa vahvistaa 

kokemusta palkanjaon oikeudenmukaisuudesta ja mahdollistaa myöskin palkankorotusprosessien 

sujuvamman toiminnan, kun esimiehen suoritus- ja vaativuustasoarviot ja työnantajan päätökset 

tasoista lähenevät toisiaan.  
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VII YHTEENVETO 

 
Yleisesti ottaen uusi palkkausjärjestelmä näyttäytyy kohdeorganisaatiossa enemmän negatiivisessa 

kuin positiivisessa valossa tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Erityisesti parannettavaa näyttää 

löytyvän uuden palkkausjärjestelmän vaikutuksissa kannustavuuteen, palkanjaon 

oikeudenmukaisuuteen ja työyhteisön hyvinvointiin. Vastaajista suurin osa ei kokenut uutta 

palkkausjärjestelmää kannustavaksi. Selkeän poikkeuksen muodostavat sellaiset työntekijät, joiden 

tehtäväkohtaiseen palkkaan on tehty tehtävän vaativuuden kasvua vastaavat korjaukset. Jos vastaaja 

siis kokee tehtäväkohtaisen palkan vastaavan tehtävänsä vaativuutta, hän kokee sekä 

tehtäväkohtaisen että myöskin henkilökohtaisen palkan kannustavana. Myöskin järjestelmään 

positiivisesti suhtautuvat, joita on vastaajista on 18, 46 %, kokevat palkanosien kannustavan. Edellä 

mainittuihin ryhmiin kuuluu samoja vastaajia. Palkan kannustavuutta voisi pyrkiä nostamaan 

esimerkiksi saattamalla esimiesten arviot vaativuuden ja suorituksen tasoista sekä 

kohdeorganisaation johdon päätökset lähemmäs toisiaan. Lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden 

entistä selkeämpi asettaminen saattaisi parantaa henkilökohtaisen palkan kannustavuutta.  

 

Palkanjaon kokevat epäoikeudenmukaiseksi kaikki kyselyyn vastanneet ryhmät paitsi positiivisesti 

järjestelmään suhtautuvat. Palkanjaon epäoikeudenmukaiseksi kokevat myös ne, joiden palkka oli 

noussut uuden palkkausjärjestelmän seurauksena. Palkanjako saatetaan tulevaisuudessa kokea 

oikeudenmukaisemmaksi, kun palkkausjärjestelmälle saadaan lisää rahoitusta ja ehkäpä silloin, kun 

kaikkein epärealistisimmat odotukset järjestelmän mahdollisuuksista vaikuttaa palkanjakoon 

muuttuvat hieman maltillisimmiksi. Myöskin menettelytapojen edelleen oikeudenmukaisemmiksi 

kehittäminen saattaa auttaa työntekijöitä hyväksymään palkanjakopäätökset paremmin. Myös 

parempi tiedotus palkan määräytymisperusteista sekä palkkausjärjestelmän käyttötavoista ja 

tarkoituksesta saattaisi auttaa muuttamaan kokemusta palkanjaosta oikeudenmukaisemmaksi. 

Suurin osa vastaajista kokee uuden palkkausjärjestelmän vaikuttavan kielteisesti koko työyhteisön 

hyvinvointiin. Eri ryhmien sisällä on vain eroja sen suhteen, kuinka negatiivisia vaikutusten koetaan 

olleen, mutta mikään ryhmä ei suhtaudu työyhteisön hyvinvointivaikutuksiin edes neutraalisti. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella palkkausjärjestelmään liittyvät menettelytavat koetaan jokseenkin 

oikeudenmukaisiksi. Toki keskiarvojen jäädessä alle neljän näitäkin on hyvä kehittää 

tulevaisuudessa entistä oikeudenmukaisemmiksi. Erityisen oikeudenmukaisiksi useimmat 

menettelytavat kokevat sellaiset ryhmät, joiden tehtäväkohtaisessa palkassa on tehty vaativuuden 
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kasvua vastaavat korjaukset ja joiden henkilökohtaisen suorituksen on arvioitu kehittyneen 

myönteiseen suuntaan. Edellinen ryhmä kokee tehtäväkohtaiseen palkkaan liittyvät menettelytavat 

oikeudenmukaisiksi ja jälkimmäinen ryhmä kokee henkilökohtaiseen palkkaan liittyvät 

menettelytavat oikeudenmukaisiksi. Erityisen oikeudenmukaisiksi menettelytavat kokee myös 

positiivisesti palkkausjärjestelmään suhtautuvien ryhmä. Varsinainen haaste kohdeorganisaatiolle 

muodostuukin siitä, miten saada myös ne ryhmät kokemaan menettelytavat oikeudenmukaisiksi, 

joiden tehtäväkohtainen ja/tai henkilökohtainen palkka laskee tai pysyy samana. Tätä urakkaa 

helpottaa se, että vastaajista suurimman osan palkka oli noussut järjestelmän seurauksena ja 

suurimman osan henkilökohtaisen suorituksen oli myös arvioitu parantuneen. 

 

 Uusi palkkausjärjestelmä näyttää tämän tutkimuksen tulosten mukaan vaikuttaneen jonkin verran 

positiivisesti esimiehen ja alaisen väliseen luottamukseen. Tosin kyselyyn vastanneet osa-aikaiset 

poikkeavat tässä asiassa selkeästi muista. Heidän kohdallaan esimiehen ja alaisen välistä 

luottamusta kartoittavien muuttujien keskiarvot jäävät selvästi alle kolmen. Toisaalta myönteisen 

henkilökohtaisen arvion saaneet kokevat esimiehen ja alaisen välisen luottamuksen olevan erityisen 

vahvaa. Suurin osa vastaajista ei koe uuden palkkausjärjestelmän vaikuttaneen mitenkään 

henkilökohtaiseen työhyvinvointiin. Kuitenkin yhden muuttujan eli työn mielekkyyden muutamat 

ryhmät kokevat uuden palkkausjärjestelmän myötä hieman laskeneen. Näitä ryhmiä ovat ne, jotka 

suhtautuvat järjestelmään negatiivisesti, joiden palkka ei noussut järjestelmän myötä, joiden 

tehtävän vaativuuden mukaisia korjauksia ei ole tehty, kielteisen tai neutraalin henkilökohtaisen 

arvion saaneet ja lisäksi vähintään 57 vuotta vanhat työntekijät. Näistä ryhmissä on samoja 

työntekijöitä, sillä esimerkiksi vähintään 57 vuotta vanhojen palkka on järjestelmän myötä kasvanut 

harvemmin kuin muilla ryhmillä.  

 

Erityisesti kyselyn varhaisen toteuttamisajankohdan takia uutta palkkausjärjestelmää ja sen 

vaikutuksia kannustavuuteen, oikeudenmukaisuuteen, luottamukseen ja työhyvinvoiniin kannattaisi 

tutkia uudelleen suunnilleen kahden vuoden kuluttua kyselyn ajankohdasta. Tällöin saataisiin 

realistinen kuva siitä, millaiseksi palkkausjärjestelmään liittyvät prosessit ovat käytön myötä 

muovautuneet ja miten ne vaikuttavat edellä mainittuihin asioihin. Tässä vaiheessa myöskin 

muutoksen aiheuttanut stressi on viimeistään tasaantunut. Vastaisuudessa uuteen 

palkkausjärjestelmään voisi kohdeorganisaatiossa pureutua esimerkiksi johdon näkökulmasta.  

Henkilöstön näkökulmasta lisää tietoa voisi kerätä esimerkiksi siitä, miten tyytyväisiä työntekijät 

ovat uudesta palkkausjärjestelmästä jaettuun tietoon. Uutta tietoa voitaisiin etsiä myös 

kehityskeskustelujen mahdollisuuksista selventää henkilökohtaisia ja organisaatiokohtaisia 
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tavoitteita. Varsinkin henkilökohtaiset tavoitteet ovat vahvasti sidoksissa henkilökohtaisen 

suorituksen arviointiin. Myöskin yliopistojen tarkentavassa virka- ja työehtosopimuksessa 

mainittuja palkkausjärjestelmän tavoitteita voisi tutkia. Eli voitaisiin kysyä organisaation jäsenten 

mielipidettä palkkausjärjestelmän mahdollisuuksista parantaa yliopistojen palkkakilpailukykyä 

työnantajana. Myös järjestelmän mahdollisuuksia parantaa johtamista ja esimiestyötä voitaisiin 

tutkia. Muista virka- ja työehtosopimuksessa mainituista tavoitteista, jotka liittyvät 

oikeudenmukaisuuteen ja kannustavuuteen, tässä tutkimuksessa saatiin jonkin verran tietoa. Toki 

tutkittujenkin asioiden kehittymistä olisi tulevaisuudessa aiemmin sanotun mukaisesti hyvä 

selvittää. 
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Tampereen yliopisto 
Johtamistieteiden laitos 
Kanslerinrinne 1 
Puh. (03) 3551 6396 
Fax. (03) 3551 6020 
johtamistieteiden.laitos@uta.fi 
www.uta.fi/laitokset/jola 
 
 

Kysely uudesta palkkausjärjestelmästä 
Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää henkilöstön kokemuksia uudesta palkkausjärjestelmästä. 
Henkilöstön kokemus on erittäin tärkeä, kun mietitään, miten uutta palkkausjärjestelmää voitaisiin 
tulevaisuudessa kehittää kannustavammaksi, oikeudenmukaisemmaksi ja työhyvinvointia tukevaksi. 
Kyselyn ideana on se, että kertoisit jokaisen väitteen kohdalla oman henkilökohtaisen mielipiteesi. 
 
Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tutkimustulokset myöskin 
raportoidaan siten, ettei niistä millään tavoin voi tunnistaa tai päätellä yksittäisen vastaajan 
henkilöllisyyttä. 
 
Vastauksesi on todella tärkeä tulosten luotettavuuden ja edustavuuden kannalta. Kyselyn 
täyttäminen kestää vain noin 15 minuuttia. 
 
 
Lisätietoja kyselystä saat: 
 
Heidi Kangas 
heidi.kangas@uta.fi 
p. 050-5349805 
 
Risto Harisalo 
risto.harisalo@uta.fi 
p. 0500-675477 
I taustatiedot  
  

 
1. Sukupuolesi --Valitse tästä--  
2. Olet syntynyt vuonna  
3. Peruskoulutuksesi taso --Valitse tästä--  
4. Ammatillisen koulutuksesi taso --Valitse tästä--  
  

 vuotta kuukautta 

5. Olen toiminut nykyisen organisaation palveluksessa  
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6. Olen toiminut nykyisessä työtehtävässäni   
7. Työsuhteesi tällä hetkellä --Valitse tästä--  
8. Työsuhteesi tällä hetkellä --Valitse tästä--  
9. Arviointijärjestelmä johon kuulut --Valitse tästä--  
10. Jos kuulut OPETUS- JA 
TUTKIMUSHENKILÖSTÖÖN 
valitsisitko tästä tehtäväkohtaisen 
palkanosasi vaativuustason 

 

11. Jos kuulut MUUHUN 
HENKILÖSTÖÖN valitsisitko tästä 
tehtäväkohtaisen palkanosasi 
vaativuustason 

 

12. Miten suhtaudut uuteen 
palkkausjärjestelmään? 

--Valitse tästä--  

 

 ei kyllä en osaa 
sanoa 

13. Palkkani nousi järjestelmän käyttöönoton seurauksena    
14. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen olen siirtynyt vaativampiin 
tehtäviin    

15. Tehtäväkohtaisessa palkassani on tehty tehtäväni vaativuuden kasvua 
vastaavat korjaukset    

16. Henkilökohtaisen suoriutumiseni on arvioitu kehittyneen 
myönteiseen suuntaan arviointikeskustelussa    

 
  

 
 

II Tehtäväkohtainen palkka  
  

 
 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Siltä 
väliltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 
tai en 
tiedä 

1. Tehtäväkohtaisen palkan 
myötä haluni tehdä 
työnkuvani ulkopuolisia 
tehtäviä on vähentynyt 
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2. Tehtäväkohtainen palkka 
korostaa mielestäni töiden 
eriarvoisuutta 

      

3. Tehtäväkohtaisessa 
palkassani otetaan huomioon 
haluni tehdä uusia tehtäviä 

      

4. Tehtäväkohtainen palkka 
kannustaa minua kehittämään 
työni sisältöä 

      

5. Tehtäväkohtainen palkka 
kannustaa minua ylenemään       

6. Tehtäväkohtainen palkka 
kannustaa minua ottamaan 
lisää vastuuta 

      
 
  

 
 

III Henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkkaus  
  

 
 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Siltä 
väliltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 
tai en 
tiedä 

1. Henkilökohtaisen 
suorituksen 
arviointikeskustelut ovat 
lisänneet tietoani koko 
organisaation tavoitteista 

      

2. Henkilökohtaisen 
suorituksen 
arviointikeskustelut ovat 
selkiyttäneet henkilökohtaisia 
tavoitteitani 

      

3. Henkilökohtaisen 
palkanosan myötä otan 
enemmän vastuuta koko 
organisaation tuloksesta 
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4. Vain parhaat työntekijät 
saavat mielestäni merkittävän 
henkilökohtaisen lisän 
palkkaan 

      

5. Henkilökohtainen palkanosa 
kannustaa minua parempiin 
suorituksiin 

      

6. Henkilökohtainen palkanosa 
kannustaa minua hankkimaan 
uusia taitoja 

      

7. Työn tuloksellisuutta 
painotetaan henkilökohtaisen 
suorituksen arvioinnissa 
mielestäni liikaa 

      

 
  

 
 

IV Palkan jaon oikeudenmukaisuus  
  

 
 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Siltä 
väliltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 
tai en 
tiedä 

1. Uusi palkkausjärjestelmä 
muuttaa mielestäni palkkausta 
oikeudenmukaisemmaksi 

      

2. Henkilökohtainen 
palkanosani on oikean 
suuruinen suhteessa 
työponnisteluihini 

      

3. Henkilökohtainen 
palkanosani on oikean 
suuruinen suhteessa 
työkokemukseeni 

      

4. Henkilökohtaiset tavoitteeni 
ovat mielestäni samalla tasolla 
kuin muillakin 

      

5. Tehtäväkohtainen palkkani 
vastaa mielestäni tehtäväni 
vaativuutta 
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V Uuteen palkkausjärjestelmään liittyvien menettelytapojen oikeudenmukaisuus  
  

 
 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Siltä 
väliltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 
tai en 
tiedä 

1. Tehtäväni vaativuus on 
mielestäni arvioitu riittävän 
tarkan tiedon pohjalta 

      

2. Olen saanut osallistua 
riittävästi tehtäväni 
vaativuuden eli 
työnkuvaukseni määrittelyyn 

      

3. Esimieheni arvioi 
henkilökohtaisen suoritukseni 
puolueettomasti 

      

4. Henkilökohtainen 
suoritukseni arvioidaan 
mielestäni riittävän tarkan 
tiedon pohjalta 

      

5. Olen saanut esittää oman 
arvioni henkilökohtaisesta 
suorituksestani 

      

6. Esimieheni otti 
henkilökohtaista suoritustani 
koskevan arvioni riittävästi 
huomioon 

      

7. Henkilökohtaisen 
suorituksen 
arviointikeskustelussa 
esimieheni suhtautui minuun 
kohteliaasti 

      

 
  

 
 

VI Uuden palkkausjärjestelmän vaikutukset luottamukseen  
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Täysin 

eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Siltä 
väliltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 
tai en 
tiedä 

1. Olen mielestäni saanut 
uudesta palkkausjärjestelmästä 
ylimmältä johdolta avoimesti 
tietoa 

      

2. Olen saanut omalta 
esimieheltäni uudesta 
palkkausjärjestelmästä 
avoimesti tietoa 

      

3. Esimiehelläni on mielestäni 
riittävästi ammattitaitoa 
arvioida henkilökohtainen 
suoritukseni 

      

4. Olen saanut esimieheltäni 
rehellistä palautetta 
henkilökohtaisesta 
suoriutumisestani 

      

 
  

 
 

VII Uuden palkkausjärjestelmän vaikutukset henkilökohtaiseen työhyvinvointiin  
  

 
 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Siltä 
väliltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 
tai en 
tiedä 

1. Henkilökohtaisen 
suoritukseni arviointi aiheuttaa 
minulle paineita 

      

2. Henkilökohtaiset tavoitteeni 
auttavat minua hallitsemaan 
työtäni paremmin 

      

3. Koen työni mielekkyyden 
vähentyneen uuden 
palkkausjärjestelmän myötä 
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4. Tehtävän vaativuuden 
arviointi aiheuttaa minulle 
paineita 

      

5. Tehtävän vaativuuden 
arviointiin liittyvä 
työnkuvauksen laadinta on 
parantanut työni hallintaa 

      

 
  

 
 

VIII Uuden palkkausjärjestelmän vaikutukset työyhteisön hyvinvointiin  
  

 
 

 
Täysin 

eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Siltä 
väliltä

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

En osaa 
sanoa 
tai en 
tiedä 

1. Uusi palkkausjärjestelmä on 
mielestäni parantanut 
tiedonkulkua henkilöstön ja 
esimiehen välillä 

      

2. Työnjako yksikössäni on 
mielestäni selkeytynyt uuden 
palkkausjärjestelmän myötä 

      

3. Uusi palkkausjärjestelmä on 
mielestäni vähentänyt 
ristiriitoja esimiehen ja 
henkilöstön välillä 

      

4. Uusi palkkausjärjestelmä on 
mielestäni vähentänyt 
ristiriitoja ylimmän johdon ja 
henkilöstön välillä 

      

5. Uusi palkkausjärjestelmä on 
mielestäni vähentänyt ritiriitoja 
henkilöstön välillä 

      

6. Henkilökohtaisen 
suorituksen arviointi lisää 
mielestäni kilpailua yksilöiden 
välillä 
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IX Kehittämisideoita liittyen uuteen palkkausjärjestelmään  
  

 
Tässä voit esittää kehittämisideoita ja 
kertoa uuteen palkkausjärjestelmään 
liittyvistä ongelmista: 

 
  

 
 

Tietojen lähetys 
Tyhjennä

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


