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Not much research has been done about pay transparency, although it is a very important topic to
research in the field of communication. Pay transparency can increase knowledge of pay
determination and thus have an effect on pay discrimination. Pay transparency can increase job
satisfaction. Communication is an essential tool to build openness and pay transparency in the
working community.
The objective of this study is to discover how pay transparency is experienced in working
communities. In this thesis, experiences of pay transparency are discussed especially with regard to
Herzberg’s two factor theory. The study was commissioned by the Trade Union Pro. The aim of the
Trade Union Pro is to promote conversation about salaries by using research findings and to increase
pay transparency and equality in this way. This study is qualitative. The research data consisted of
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used a data-based analysis to answer the following research questions: "What does the working
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the respondents do not discuss salaries in their working community nor do they usually know how
their own salary is determined. In other words, the knowledge on pay determination tends to be
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JOHDANTO

Palkka-avoimuuden lisäämisellä voi olla vaikutusta yhteiskuntaan. Palkkaavoimuudella halutaan poistaa palkkasyrjintää ja edistää tasa-arvoisempaa
palkkausta (Hakonen, Hakonen, Hulkko & Ylikorkala 2005, 27).
Oikeudenmukaisella kohtelulla on tutkimuksen mukaan selvästi vaikutusta
hyvinvoinnin kokemukseen (Linna 2008, 80-82). Oman palkan tuntemus ja
erityisesti suoritustietämys lisäävät palkkatietämystä, ja sitä kautta voi
lisääntyä myös palkkatyytyväisyys ja työtyytyväisyys. Palkka-avoimuudella
voidaan vaikuttaa positiivisesti palkkatietämykseen. Johdon ja esimiesten
toiminta voi johtaa palkkatietämyksen kasvuun, mistä voi seurata työn
tehostuminen (Moisio ym. 2012).
Palkka ja palkitseminen ovat ajankohtaisia aiheita, jotka ovat nousseet usein
mediassa esille (Laakso 2016; Luukka 2016; STTK:n johtaja Katarina Murto:
Palkkasalaisuuden purkaminen edistäisi palkkatasa-arvoa ja paikallista
sopimista 2016; Vainio 2018; Ziemann 2016). Erityisesti palkkojen määriä on
tuotu esille erilaisten laskureiden ja palkkavertailujen avulla (Luukka &
Saarinen 2017; Palkkavertailu n.d.). Palkka-avoimuudesta tai palkan
määräytymisestä ei suomalaisessa mediassa kuitenkaan ole paljon puhuttu.
Palkka-avoimuus ja palkkasalaisuus on hyvä erottaa toisistaan.
Palkkasalaisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että palkoista ei keskustella.
Palkka-avoimuudella tarkoitetaan sitä, miten hyvin palkkaukseen liittyvää
tietoa on työpaikoilla saatavissa ja miten palkka-asioista viestitään (Moisio
ym. 2012, 34). Molemmat voivat kuitenkin edistää tasa-arvoisempaa
palkkausta. Palkkaoikeudenmukaisuus ei tarkoita pelkästään sukupuolten
välistä palkkaoikeudenmukaisuutta, vaan oikeudenmukaista perustetta
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palkan määrälle. Palkka-avoimuudella voidaan lisätä tietoutta palkan
määräytymisestä ja tehtävänkuvista, mikä lisää palkkaoikeudenmukaisuutta,
mutta se ei vaadi palkkasalaisuuden rikkomista. Toisaalta palkkoihin
liittyvän keskustelun herättäminen voi lisätä palkka-avoimuutta
yhteiskunnassa ja organisaatioissa, ja siten edesauttaa tasa-arvoisempaa
palkkausta.
Palkkaoikeudenmukaisuus voi
vaikuttaa positiivisesti
palkkatyytyväisyyteen ja työtyytyväisyyteen. (Moisio ym. 2012.)
Tutkimuksen mukaan palkkatietämys on Suomessa melko matalalla tasolla
eli suomalaiset eivät tunne oman palkan määräytymistä (Moisio ym. 2012).
Palkkatietämys on jopa vähentynyt Suomessa viime vuosina (Lehto & Sutela
2008). Palkkasalaisuus voi olla este palkka-avoimuudelle, mutta se ei yksin
riitä selittämään palkka-avoimuuden puutetta. Avoimen palkkakulttuurin
luominen jo olemassa oleviin yrityksiin voi olla haastavaa. Hyvä palkkaavoimuus vaatii yrityksen johdolta yksittäisten työntekijöiden palkkojen
avaamisen perusteluineen: miksi palkka on juuri tämän suuruinen, ja miksi
toinen työntekijä saa enemmän (Vainio 2018). Numminen (2014) toteaa
kirjoituksessaan, että eurojen vertailun sijaan tulisi lisätä palkka-avoimuutta
kertomalla palkkojen määräytymisen perusteet, mikä taas lisää
palkkaymmärrystä ja oikeudenmukaisuuden tunteen syntymistä. Palkkaavoimuus auttaa organisaatioita ja sen johtoa toteuttamaan reilua ja
oikeudenmukaista palkkakulttuuria (Vainio 2018).
Kabineteissa on tehty salaisia päätöksiä aina ja tehdään vieläkin, mutta
kyseisiä päätöksentekoprosesseja on tullut trendin lailla haastamaan
avoimuus (Poutanen 2015, 33). Viestinnällä on vahva rooli työyhteisön
avoimuudessa.
Läpinäkyvyys
on
tulossa
yhdeksi
viestinnän
perusvaatimukseksi (Luoma-aho 2015, 11). Esimiehillä ja yrityksen johdolla
on keskeinen rooli avoimen ja läpinäkyvän organisaatiokulttuurin
rakentamisessa myös palkka-avoimuuden näkökulmasta (Moisio ym. 2012).
Viestinnän ammattilaisilla on myös oma monitorointitehtävä, joka on
tarkkailla ja yrittää ymmärtää sidosryhmien läpinäkyvyysodotuksia (Luomaaho 2015, 11). Läpinäkyvyys on tavoiteltu arvo organisaation näkökulmasta,
koska se luo luotettavaa ja aitoa kuvaa organisaatiosta, jolloin
läpinäkyvyyteen liittyviä tarpeita ennakoivat organisaatiot myös menestyvät
muita paremmin. (Luoma-aho 2015, 11.) Organisaation avoimuuden tilaa on
mahdollista mitata tarkastelemalla tiedon liikkumista organisaatiossa
(Bennis, Goleman & O´Toole 2008, 4). Mikäli tieto siis liikkuu
organisaatiossa, on se merkki avoimesta ja läpinäkyvästä toiminnasta.
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Organisaation avoimuus ja tiedonkulku voivat olla myös organisaation
kilpailuetu (Durugbo, Tiwari & Alcock 2013, 607).
Luoma-aho (2015, 11) korostaa työyhteisöviestinnän sisäisten prosessien
merkitystä läpinäkyvyyden näkökulmasta. Tästä esimerkkinä voidaan
mainita Great place to work -kilpailu, joka kuvastaa tämän hetken käsitystä
hyvästä työpaikasta, jossa työntekijät luottavat organisaation johtoon, ovat
ylpeitä siitä mitä tekevät, ja nauttivat työkavereiden kanssa työskentelystä
(Great Place to Work 2018). Voittajat korostavat läpinäkyvyyden merkitystä.
Menestyneissä organisaatioissa työyhteisön vuorovaikutussuhteet toimivat
ja tieto on kaikkien saatavilla. (Luoma-aho 2015, 11.) Viestinnän
läpinäkyvyys on yksi Great place to work -kilpailun erikoispalkintokategorioista (Special Awards Special Awards n.d.), mikä kertoo viestinnän
merkityksestä organisaation läpinäkyvyyden edistäjänä. Great Place to Work
-kilpailu osoittaa organisaation viestintäkulttuurin merkityksen henkilöstön
työtyytyväisyyteen. Palkka-avoimuus voidaan nähdä yhtenä avoimen ja
läpinäkyvän viestintäkulttuurin ilmentymänä, minkä kautta palkkatasaarvoa voidaan edistää.
Palkka-avoimuutta ei ole juurikaan tutkittu viestinnän näkökulmasta.
Palkka- ja palkitsemisjärejstelmiä on tutkittu esimerkiksi palkkaan
vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta (ks. esimerkiksi Nicoletti & Nandi
2009). Myös organisaation avoimuudesta on paljon tutkimustietoa (ks.
esimerkiksi D'Aprix 2008; Li 2010). Motivaatioteoriat taas ovat keskittyneet
tutkimaan työmotivaatioon liittyviä tekijöitä (ks. esimerkiksi Herzberg,
Mausner ja Snyderman 1967). Motivaatioteorioissa on huomioitu palkka
tekijänä,
mutta
niissä
ei
syvennytä
palkka-avoimuuden
tai
palkkatietämyksen
vaikutuksiin.
Palkkauksen
avoimuus
sisältää
palkkatietämyksen lisäämisen sekä tehtävänkuvien avaamisen. Palkkaavoimuutta on tärkeää tutkia, koska avoimuus voi johtaa läpinäkyvyyttä
edistäviin valintoihin, mikä voi vaikuttaa organisaation työtyytyväisyyteen
läpinäkyvämmän palkkauksen kautta. Tutkimuksella voidaan selvittää
palkka-avoimuuden laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. On tärkeää
selvittää, voiko palkka-avoimuutta lisätä viestinnän keinoin, ja siten
vaikuttaa esimerkiksi työn tehostumiseen tai työtyytyväisyyteen.
Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus
Tämä tutkimus pyrkii lisäämään ymmärrystä palkka-avoimuudesta, sen
rakentumiseen liittyvistä tekijöistä ja mahdollisista vaikutuksista
työyhteisöön. Ilmiötä tarkastellaan organisaatioviestinnän näkökulmasta,
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koska viestintä on työkalu, jonka avulla palkka-avoimuutta voidaan luoda ja
edistää työyhteisössä. Palkka-avoimuutta käsitellään tutkimuksessa
avoimuuden, läpinäkyvyyden, työtyytyväisyyden sekä motivaatioteorioiden
avulla. Tutkimuskysymykset pureutuvat siihen, miten avoimuus ja palkkaavoimuus koetaan työyhteisössä, ja miten palkka-avoimuuden koetaan
vaikuttavan työyhteisöön. Näihin tutkimuskysymyksiin vastataan
laadullisten menetelmien avulla.
Tutkimuskysymykset:
1. Miten avoimuus koetaan työyhteisössä?
2. Miten palkka-avoimuus koetaan työyhteisössä?
3. Miten palkka-avoimuuden koetaan vaikuttavan työyhteisöön?
Palkka-avoimuuteen liittyvät näkemykset ovat juurtuneet syvälle
suomalaisessa työkulttuurissa. Lisääntynyt ymmärrys palkka-avoimuuden
merkityksestä ja sen rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä, voi tarjota
organisaatioille työkaluja organisaation avoimuuden ja toiminnan
läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Muutos koskien palkka-avoimuutta tulee
vaatimaan aikaa ja sopeutumista, mutta voi lopulta johtaa
oikeudenmukaisempaan palkkaukseen. Näin voidaan estää palkkasyrjinnän
toteutuminen ja edistää oikeudenmukaisempaa palkkausta.
Tutkimustyö koostuu seitsemästä luvusta. Seuraavassa luvussa keskitytään
avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, viestinnän avoimuuteen sekä palkkaavoimuuteen sisältäen myös palkkatietämyksen ja palkkatyytyväisyyden
käsitteet. Kolmannessa luvussa siirrytään työtyytyväisyyteen, jossa kerrotaan
työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä käydään työtyytyväisyyttä läpi
motivaatioteorioiden kautta. Luvussa neljä käydään läpi tutkimuksen
varsinainen toteutus. Luku pureutuu toimeksiannon kautta tutkimuksen
tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin ja käsittelee aineistonkeruun,
menetelmien valinnan sekä aineiston analyysin. Viidennessä luvussa
esitellään tutkimuksen tulokset tutkimuskysymyksittäin. Kuudes luku
kokoaa yhteen tulosten analyysin, esittelee palkka-ajattelijatyypit,
tutkimuksen arvioinnin, sekä jatkotutkimusehdotukset. Viimeinen luku on
pohdinta.
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2

KOHTI PALKKA-AVOIMUUTTA VIESTINNÄN
KEINOIN

Palkka-avoimuuden ymmärtäminen ilmiönä vaatii useiden termien
avaamista ja seuraussuhteiden ymmärtämistä. Tämän luvun alussa avataan
käsitteet avoimuus ja läpinäkyvyys viestinnän näkökulmasta, jotta palkkaavoimuus ilmiötä on mahdollista ymmärtää paremmin. Sitten syvennytään
tarkastelemaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vielä tarkemmin viestinnän
näkökulmasta. Viimeisessä alaluvussa luodaan ymmärrystä palkkaavoimuudesta käymällä läpi käsitteet palkka, palkka-avoimuus ja
palkkatietämys sekä niiden suhteet toisiinsa. Viestintä liittyy olennaisesti
palkka-avoimuuteen, joten käsitteet tiedonkulku ja tiedon jakaminen
esitellään myös tässä luvussa.

2.1 Avoimuus ja läpinäkyvyys
Avoimuus (openness) ja läpinäkyvyys (transparency) linkittyvät vahvasti
toisiinsa. Goeden ja Neuwithin (2014, 537) kertovat käyttävänsä
läpinäkyvyys ilmaisua määritellessään avoimuuden vain yhdellä sanalla.
Viestinnän näkökulmasta avoimuus ja läpinäkyvyys eivät kuitenkaan ole
sama asia. Avoimuus osoittaa tahdon jakaa avoimesti tietoa niille, joilla on
oikeus ja tarve päästä tietyn tiedon äärelle. (D'Aprix 2008, 73.) Läpinäkyvyys
taas voidaan nähdä organisaation valintana (Bennis ym. 2008, 2). Toisaalta
läpinäkyvyydessä on kyse aitoudesta (Luoma-ahon 2015, 14). Cotterrell
(2000, 419) määrittelee läpinäkyvyyden prosessiksi, joka sisältää informaa-
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tion lisäksi aktiivisen osallistumisen, tiedon jakamisen ja levittämisen. Tämä
vahvistaa sen, että termejä käytetään usein päällekkäisinä. Termille
läpinäkyvyys löytyy myös vastakohta, joka on Bakerin (2008, 244) mukaan
secrecy ja tarkoittaa salassa pitämistä, piilottelua, hiljaisuutta, pidättelemistä
tai tukahduttamista. Toinen vastakohta on opacity eli opasiteetti tai
läpinäkymättömyys (Drucker & Gumpert 2007, 495).
Avoin organisaatio tekee parhaansa välttääkseen tarpeetonta salailua ja
pyrkii olemaan oikeudenmukainen laatimalla perusteet sille, kenen tarvitsee
tietää mitä suoriutuakseen työstään mahdollisimman hyvin (D'Aprix 2008,
73). Li (2010, 22) määrittelee avoimuuden sisältävän tiedon jakamisen ja
päätöksen tekemisen. Tiedon jakaminen voi tarkoittaa organisaation
näkökulmasta tiedon jakamista sisäisesti muun muassa johtoryhmän
päätöksistä työntekijöille (Hale 2008). Tiedon jakamisessa on kyse
perustelemisesta, päivittämisestä, keskustelemisesta, mahdollisuudesta
kertoa oma mielipide, kuulijoiden tavoittamisesta sekä keskustelualustoista
(Li 2010, 22). Organisaatiot jakavat usein tietoa ulospäin sidosryhmilleen.
Tiedon jakamisen läpinäkyvyys on usein edellytys sille, että organisaatio on
tilivelvollinen tekemisistään sidosryhmille (Goede & Neuwith 2014, 545).
Tähän sisältyy positiivisen tiedon lisäksi myös neutraalin tiedon jakaminen,
mikä luo läpinäkyvyyttä ja vastuullisempaa kuvaa yrityksestä (Poutanen
2015, 34).
Päätöksenteossa taas on kyse keskittämisestä, tasa-arvoisuudesta, itsensä
johtamisesta ja jakamisesta (Li 2010, 22). Suomalaiset arvostavat avoimuutta.
Yhteiskunnallinen yritys 2015 –selvityksessä (2015) korostui avoimuuden
arvostus eli asioita ei peitellä. Vastaajista 58 prosenttia piti peittelyä ja ei
avoimuutta kaikkein ärsyttävimpänä asiana kysyttäessä eniten ärsyttäviä
asioita yritystoiminnassa. Avoimuudella tarkoitetaan yrityksen tavoitteita,
liiketoimintaa ja siitä syntyvien voittojen käyttämistä sekä yhteiskunnallista
vastuuta. (Yhteiskunnallinen yritys 2015 –selvitys 2015.) Avoimuus voi myös
lisätä innovatiivisuutta työntekijöiden keskuudessa (Poutanen 2015, 32).
Läpinäkyvyys on organisaation valinta (Bennis ym. 2008, 2). Avoimuus
johtaa läpinäkyvyyteen ja avoimuus tapahtuu, kun johtajat vaativat, vaalivat
ja arvostavat sitä (Bennis ym. 2008, 8). Läpinäkyvyys voidaan nähdä
äärimmäisenä ratkaisuna avoimuudelle (D'Aprix 2008, 73). Toisin sanoen,
läpinäkyvä organisaatio on kokonaan avoin. Läpinäkyvyydellä voi kuitenkin
olla eri tasoja, mihin liittyy organisaation tekemät strategiset päätökset
läpinäkyvyyden tasosta (Lin 2010, 18). Tarve läpinäkyvyydelle tulee harkita
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organisaation intressien mukaan (Holtz & Havens 2008, 23). Saavuttaakseen
strategiset tavoitteensa, tulee organisaation suunnitella, millaista viestiä
itsestään välittää ulospäin (Poutanen 2015, 2; Holtz & Heavens 2009, 2). Yksi
strateginen tavoite voi olla muun muassa mielikuvan tai merkityksen
luominen (Poutanen 2015, 39). Tällä hetkellä organisaatiot eivät pysty
kontrolloimaan kaikkea, joten on keskityttävä suunnittelemaan missä ja
milloin halutaan olla avoimia, jotta pystytään vastaamaan tämän päivän
haasteisiin. Kontrollista irti päästäminen vaatii luottamusta ja inhimillisyyttä.
(Li 2010, 18.)
Läpinäkyvyys on tärkeää, kun puhutaan totuudesta, eettisestä toiminnasta ja
yhteiskuntavastuusta (Rawlins 2008, 72). Plaisancen (2007, 193) mukaan
läpinäkyvyys on luottamuksen keskeinen osa. Luotettavuuden voi taata
avoin ja läpinäkyvä toiminta (Hale 2008). Kukaan ei kuitenkaan odota, että
organisaatio olisi täydellinen, mutta organisaatioilta halutaan aitoutta ja
rehellisyyttä (Holtz & Havens 2009, 23).
Organisaatiolta vaaditaan
rehellisyyttä myös silloin, kun puhutaan vaikeista asioista, kuten
epäonnistumisesta. On hyödytöntä pyrkiä salailemaan huonoja uutisia,
koska ne paljastuvat lopulta (Holtz & Havens 2009, 24). Yhteiskunnallinen
yritys 2015 –selvityksessä (2015) todetaan, että läpinäkyvyys tuo pitkällä
aikavälillä luottamusta.
Poutasen (2015, 33) mukaan läpinäkyvyys voidaan nähdä enemmän
kilpailuetuna. Yrityksen tai organisaation läpinäkyvyys voidaan määritellä
sitä koskevan avoimen tiedon määrän saatavuuden mukaan. (Poutanen 2015,
33–34.) Aina yritys ei voi yksin vaikuttaa läpinäkyvyyden syntymiseen.
Luoma-ahon (2015, 16–17) mukaan läpinäkyvyys syntyy pitkällä aikavälillä,
johon vaikuttaa organisaation itsensä lisäksi myös muut alan toimijat ja
sektorin maine (Luoma-aho 2015, 16–17). Läpinäkyvyys nähdään usein
ulkopuolisen toimijan mahdollisuutena tarkastella organisaatioin toimintaa
ja päätöksiä (Grimmelikhuijsen & Meijer 2012). Tämä tukee myös Luomaahon (2015, 14) ajatusta siitä, että läpinäkyvyydessä on kyse aitoudesta.
Organisaatiota arvioidaan ulkopuolelta, jolloin sillä itsellään ei ole vaikutusta
tuloksiin. Näin ollen tulokset saavat lisää luotettavuutta muiden
sidosryhmien silmissä. (Luoma-ahon 2015, 14.) Myös Poutasen (2015, 39)
mukaan sidosryhmät osallistuvat määrittelemään organisaation ja sen
identiteetin ulkoapäin.
Läpinäkyvyys terminä on alkanut kokea inflaatiota, joka on edessä kaikilla
trendisanoilla (Luoma-aho 2015, 16). Sanan yleistäminen aiheuttaa sen, että
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sana ei kuva enää mitään, vaan sillä voidaan tarkoittaa kaikkea (Luoma-aho
2015, 16), ja siten se voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita (Holtz & Havens
2009, 13). Näin ollen on tärkeää määritellä mitä läpinäkyvyys ja avoimuus
tässä tutkimuksessa tarkoittavat.

2.2 Viestinnän avoimuus
Elämme ajassa ja ympäristössä, mikä vaatii suurempaa avoimuutta (Holtz &
Heavens 2009, 2). Viestinnän avoimuus löytyy Pro Comin viestinnän
eettisistä ohjeista, missä korostetaan viestinnän avoimuuden ja
vuorovaikutteisuuden merkitystä (Ohjeet ja periaatteet n.d.). Myös Luomaaho (2015, 11) toteaa läpinäkyvyyden olevan uusi viestinnän perusvaatimus
erityisesti Pohjoismaissa, mikä on yhdistetty demokratiaan, yhteiskunnan
kilpailukykyyn, investointien määrään sekä luottamuksen lisääntymiseen
yhteiskunnassa.
Läpinäkyvyys
ei
ole
enää
vaihtoehto,
vaan
liiketoimintamaailma ja eri sidosryhmät vaativat sitä kaikilta (Holtz &
Havens 2009, 24). Viestintä on avainasemassa luomassa avoimuutta ja
läpinäkyvyyttä.
Viestinnän avoimuuteen yhdistetään usein tieto, tiedonkulku sekä tiedon
jakaminen. Siihen liittyy vahvasti myös yrityksen prosessien läpinäkyvyys ja
yrityskulttuuri. Avoimuus yhdistää ammattilaisia, organisaatiojohtajia ja
työntekijöitä. Heitä yhdistää organisaatio, jolla on halu luoda avoin
viestintäympäristö, jossa tietoa jaetaan vapaasti. Se, miten, kenelle ja missä
tieto jaetaan, ei ole yksinkertainen asia. (D'Aprix 2008, 73.) Avoimuuden,
läpinäkyvyyden ja rehellisyyden kulttuurin luominen tarkoittaa
informaation jakamista laajasti sisältäen organisaation sisäisen informaation,
sidosryhmien kesken jaettavan informaation ja ulospäin julkisesti jaettavan
informaation (Bennis ym. 2008, 3). Toisaalta todellinen läpinäkyvyys hyvin
kilpailullisessa maailmassa voi olla hyvin vaarallista, koska riskinä on
esimerkiksi kilpailijan pääseminen merkittävien tietoja äärelle (D'Aprix 2008,
74). Tärkeää onkin suunnitella, miten tietoa jaetaan ja kenelle. Tässä
alaluvussa keskitytään yrityksen sisäiseen viestinnän avoimuuteen, sisäiseen
tiedon jakamiseen ja tiedonkulkuun.
Sisäinen viestintä on työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta
eli kaksisuuntaista tiedon vaihtamista (Mishra, Boynton & Mishra 2014, 184).
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Sisäinen viestintä voi tutkimuksen mukaan vaikuttaa erityisesti
työtyytyväisyyteen ja työssä suoriutumiseen positiivisesti (White, Vanc &
Stafford 2010, 3). Sisäisellä viestinnällä voidaan myös lisätä työhön
sitoutumista (Mishra ym. 2014, 199). Sisäinen viestintä on hyvin tärkeää, kun
luodaan läpinäkyvyyden kulttuuria työyhteisöön, erityisesti työntekijöiden
ja johdon välille (Mishra ym. 2014, 183). Organisaatioviestintä vaatii ihmisiltä
vuorovaikutusta ja tiedon vaihtamista (Durugbo ym. 2013, 607). Positiivinen
työympäristö ja avoin vuorovaikutus ovat usein yhteydessä toisiinsa (Mishra
ym. 2014, 183–184).
Tieto erottaa kilpailevat organisaatiot toisistaan ja sillä voidaan ansaita
kilpailuetu (Šárka 2014, 50). Tieto ei kuitenkaan ole sama asia kuin viestintä
(White ym. 2010, 17). Durugbo ym. (2013, 598) määrittelevät tiedon
käytettävissä olevaksi dataksi, jota voidaan analysoida neljällä tavalla:
lähdetietona, tuotteena, mallin näkökulmana tai sosiaalisena voimana. Tällä
hetkellä tiedon määrä kasvaakin koko ajan. Yritykset sijoittavat
tiedonhallintaan, panostavat tiedon omistamiseen ja tiedon käyttämiseen
mahdollisimman tehokkaasti sekä rakentavat järjestelmiä, joissa voidaan
hallita ja varastoida tietoa ja dataa. (Šárka 2014, 50.) Voittoa tavoittelevassa
yrityksessä tieto on kriittinen tekijä, joka määrittää kasvun ja menestyksen.
Tiedonkulkua voidaan verrata verenkiertoon, joka mahdollistaa prosessin
toimivuuden ja tuotekehityksen. (Durugbo ym. 2013, 597–598.)
Termi tieto (information) liittyy vahvasti termeihin tiedonkulku (information
flow) ja tiedon jakaminen (information sharing). Kyseisiä termejä käytetään
usein rinnasteisina. Tässä tutkimuksessa käytetään termiä tiedonkulku
(Paulin & Suneson 2012). Organisaation avoimuus tarkoittaa, että tieto virtaa
organisaation sisällä (Bennis ym. 2008, 4). Tiedonkulku on suuressa ja
tärkeässä roolissa organisaation olemassa olossa, selviytymisessä ja
kilpailuympäristössä (Durugbo ym. 2013, 607). Tiedonkulku tarkoittaa, että
kriittisesti tärkeä tieto löytää oikean ihmisen oikeaan aikaan ja oikeista syistä
(Bennis ym. 2008, 4). Oleellista on selvittää kenen tarvitsee tietää ja mitä, ja
mahdollisuudet hallinnoida tiedon jakamista (Šárka 2014, 51).
Tiedonkulku on prosessi, jossa tieto siirtyy organisaation esteiden yli ja lisää
tiedon määrää organisaatiossa (Patriotta, Castellano & Wright 2012, 516).
Organisaation sisällä tietojen, taitojen ja parhaiden toimintatapojen
jakaminen ei ainoastaan laajenna organisaation keskeistä osaamista, vaan
auttaa rakentamaan työyhteisöä (Bowman 2001, 29). Tieto liikkuu yksilöiden
välillä, organisaatioiden välillä, organisaatioiden yksiköiden välillä, ja
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organisaation ja sen ympäristön välillä (Durugbo ym. 2013, 598).
Organisaation sisällä tiedonkulku voi sisältää muun muassa erilaisia ryhmiä,
prosesseja, yksilöitä ja viestinnän kanavia (Durugbo ym. 2013, 598).
Tiedonkulkuun liittyy vahvasti myös teknologia, koska se on osa työn
kulkua, mikä vaatii synergiaa ihmisten ja tietokoneohjelmien välillä
(Durugbo ym. 2013, 598). Tieto kulkeekin organisaatiossa joko verbaalisesti,
kirjoitettuna tai elektronisessa muodossa lähettäjältä vastaanottajalle
(Durugbo ym. 2013, 598). Siksi on tärkeää ymmärtää, miten hallita ja
parantaa tiedon jakamiseen ja tiedon siirtämiseen liittyviä prosesseja.
Tavoitteena on, että jokaisella työntekijällä olisi oikea tieto. Tiedonsiirto voi
tehostaa työtä, kun oikeat viestintävälineet ovat käytössä, ja kun niitä
käytetään oikeassa ympäristössä ja kontekstissa. (Šárka 2014, 50.)
Tällä hetkellä esimiehet työskentelevät moniulotteisessa ympäristössä, missä
he jakavat ja välittävät tietoa yksilöille organisaation eri osiin ja tiimeihin.
Koordinoinnin näkökulmasta johtajilla on kriittinen rooli yhdistää tiedon
lähteitä. Keskeistä on ymmärtää, missä tärkeä tieto on, kuka sen omistaa ja
miten tiedot liittyvät toisiinsa. (Patriotta ym. 2012, 515.) Tutkimuksen
mukaan kaikkein tärkein tiedon lähde on organisaation johdossa (White ym.
2010, 17). Onnistuakseen tiedon jakamisessa globaaleissa organisaatioissa
luotetaan korkean tason johtajiin. Heidän vastuullaan on strateginen
päätöksenteko ja he huolehtivat viestinnän tasoista yli organisaatiorajojen,
jotta organisaatio voi toimia yhtenä kokonaisuutena. (Patriotta ym. 2012,
515.)
Yhteinen ymmärrys tiedon jakamisesta voi organisaatiossa kuitenkin
puuttua, mikä vaikuttaa tasa-arvoiseen tiedon saamiseen olennaisesti.
Tiedon
jakamisen
päätös
perustuu
usein
yksittäisen
johtajan
henkilökohtaiseen päätökseen tiedon sensitiivisyydestä ja relevanttiudesta.
Näin ollen jotain tietoa jaetaan yhdessä yksikössä ja toisessa ei, koska sitä
pidetä tärkeänä. (White ym. 2010, 19.) Välillä johtajat eivät ole tietoisia siitä,
mitä tietoa työntekijät ovat jo saaneet. Tieto ei siis aina ole tasa-arvoisesti
kaikkien ulottuvilla. Tämä voi johtaa siihen, että työntekijät etsivät
vaihtoehtoisia tiedonlähteitä ja huhupuheet voivat organisaation sisällä
lisääntyä (White ym. 2010, 19.)
Luottamus ja läpinäkyvyys linkittyvät toisiinsa, koska ilman läpinäkyvyyttä
työntekijät eivät usko johtajien sanomaan (Bennis ym. 2008, 4).
Luottamuksella on iso rooli läpinäkyvän viestinnän toteutumisessa ja
työntekijöiden sitoutumisessa. Se sisältää viestimisen ajallaan ja rehellisesti
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sekä ylläpitää läpinäkyvää ja avointa liiketoimintaa. Jos yritys jakaa tietoa
laajasti, työntekijät tuntevat kuuluvansa joukkoon ja jakavat työnantajan
mission. (Mishra ym. 2014, 197.) Työntekijät haluavat tietää, mihin suuntaan
organisaatio on menossa, ja miten he voivat vaikuttaa vision saavuttamiseen
omalla toiminnallaan (White ym. 2010. 3). Viestintä luo luottamuksen siteen
organisaation ja työntekijöiden välille, mikä taas lisää sitoutumista
organisaatioon (Mishra ym. 2014, 197). Työntekijät luottavat eniten suoraan
ylhäältä saatuun tietoon. Erityisesti toimitusjohtajan jakama tieto saa
työntekijät tuntemaan olonsa tärkeiksi (White ym. 2010, 17). Tutkimuksen
mukaan tärkeää työntekijöille on saada tietoa, vaikka se ei edes olisi
olennaista heidän oman työnsä kannalta. Työntekijät haluavat tuntea
olevansa tiedon äärellä, koska silloin he kokevat tiedon jakamisen olevan
osoitus arvostuksesta. (White ym. 2010, 19.)

2.3 Palkka-avoimuus
Termi palkka-avoimuus koostuu sanoista palkka ja avoimuus. Edellisessä
kappaleessa määriteltiin käsite avoimuus. Tässä luvussa käsitellään termit
palkka, palkkio ja palkitseminen. Näistä termeistä johdetaan termit palkkaavoimuus ja palkkatietämys. Palkkatyytyväisyys voidaan nähdä seurauksena
palkka-avoimuudesta ja palkkatietämyksestä.
Palkka on korvaus tehdystä työstä, jolla on taloudellista arvoa. Palkka voi
olla rahaa, jokin luontaisetu tai muu vastike. (Hakonen ym. 2005, 313; Tuomi
& Sarajärvi 2016, 45.) Teknisestä näkökulmasta katsottuna palkka voi
määräytyä työhön käytettävän ajan, työtuloksen tai muun etukäteen sovitun
perusteen mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2016, 45). Palkitseminen taas voidaan
nähdä palkkaa laajempana käsitteenä, mihin palkka sisältyy. Palkkio vastaa
kaikkea työpanoksesta vastineeksi saatavia asioita. Rahan ja etujen lisäksi
palkitsemiseen kuuluu myös tunnustukset, arvostus ja mahdollisuus
kehittyä. (Hakonen ym. 2005, 13.) Lisäksi kunnioitus ja halu vaikuttaa
asioihin ovat osa palkitsemista (Ikäheimo, Löyttyniemi & Tainio 2003, 18).
Palkitseminen voidaan jakaa vielä sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin (Hakonen
ym. 2005, 312; Juuti 2006, 33). Ulkoisiin tekijöihin lukeutuvat palkka,
arvostus, ylennykset ja työn jatkuvuus. Sisäisiin palkkioihin lukeutuu muun
muassa työn merkityksellisyyden ja arvostuksen tunteet. (Juuti 2006, 33.)
Käsitykset palkitsemisesta ovat kuitenkin yksilöllisiä, koska jokainen kokee
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palkitsemisen subjektiivisesti ja arvioi sitä omasta näkökulmastaan (Hakonen
ym. 2005, 312).
Palkitseminen ja palkkaus tulee olla osa johtamisjärjestelmää (Hakonen ym.
2005, 13; Lawler 2010, 2). Johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että
määritellään ja sovitaan suoriutumisen tarpeet, jotka tulee olla linjassa
organisaation suunnitelman ja strategian kanssa (Lawler 2010, 2).
Organisaatio siis määrittelee palkitsemiskokonaisuuden, joka toimii
johtamisen välineenä (Hakonen ym. 2005, 13). Esimiehen tehtävä on saada
palkkaus ja palkitseminen osaksi johtamista ja johtamisjärjestelmää
(Hakonen ym. 2005, 27). Johtajien näkökulmasta rahapalkka on korvaus
tehdystä työstä sekä kannustin saavuttaa uusia tavoitteita (Ikäheimo ym.
2003, 18). Palkan määrittäminen lähtee siis yksilön suoritustavoitteiden
määrittämisestä, koska on mahdotonta kehittää ja motivoida yksilöä
saavuttamaan suoritustavoitteet ilman selkeää kuvausta siitä, millaista
suoriutumista yksilöltä odotetaan (Lawler 2010, 2). Palkitsemiskokonaisuus
koostuu siis erilaisista palkitsemistavoista, jotka voidaan kuvata
palkitsemisjärjestelmiksi (Hakonen ym. 2005, 23, 313).
Palkitsemisen kokonaisuus voi sisältää muun muassa peruspalkan,
tulospalkan, edut, aloitepalkkion, erikoispalkkiot, työsuhteen pysyvyyden,
työajan järjestelyt, mahdollisuuden vaikuttaa, arvostuksen, palautteen ja
mahdollisuuden kehittyä (Hakonen ym. 2005, 313). Työntekijä tarvitsee myös
riittävää ohjausta, jonka avulla autetaan saavuttamaan asetetut tavoitteet.
Ohjauksen lisäksi työntekijä tarvitsee myös motivointia päästäkseen
mahdollisimman hyvään suoritukseen. Motivointi voi tapahtua ulkoisesti
esimiehen tai kollegoiden suunnasta tai sisäisesti työntekijästä itsestään.
(Lawler 2010, 2.)
Palkka on suomalaisille hyvin henkilökohtainen asia, ja siksi palkkojen
suuruudesta ei ole ollut tapana puhua (Moisio ym. 2012, 3). Palkka tabuna ei
ole ainoa asia miksi palkoista ei haluta puhua, sillä organisaation
näkökulmasta palkan salaamiseen voi olla useita syitä. Palkat voivat olla
merkittävä osa organisaation kuluista. Niitä ei välttämättä kannata avata
täysin, koska silloin kilpailijat saisivat ne myös tietoonsa. Toisaalta palkat
ovat
myös
etu
kilpailtaessa
työntekijöistä
työmarkkinoilla.
Palkkasalaisuuden turvin suojellaan työntekijöiden yksilöllisyyttä. Toisaalta
palkkasalaisuuden turvin voidaan ajatella, että suojellaan organisaatiota ja
ilmapiiriä kateellisuudelta. (Moisia ym. 2012.) Joissain yrityksissä, joissa
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palkat on avattu (esimerkiksi Vincit) on huomattu, että palkka-avoimuus luo
tasa-arvoisuutta ja lisää työtyytyväisyyttä (ks. esim. Lipponen 2017).
Palkka-avoimuus liittyy palkkaviestintään ja erilaisten palkkatietolähteiden
käyttämiseen (Moisio ym. 2012, 34). Palkkioita koskeva viestintä on tärkeää,
jotta on mahdollista lisätä palkkatietämystä (Sweins 2015, 43). Esimiehen
rooli palkkaviestinnässä on olennainen. Palkka-avoimuudella tarkoitetaan
sitä, miten hyvin palkkaukseen liittyvää tietoa on työpaikoilla saatavissa
sekä miten aktiivisesti ja millä tavalla palkka-asioista viestitään. Palkkaavoimuudella tarkoitetaan siis organisaation palkkaukseen liittyvän
viestinnän tasoa yleisesti. (Moisio ym. 2012, 28.) Sweinsin (2015, 18) mukaan
Lawler (1981) kannustaa organisaatiota tarjoamaan työntekijöille tietoa
palkkojen määräytymisestä, jotta he voisivat ymmärtää palkkausjärjestelmän
toimintaa (Sweins 2015, 18). Palkka-avoimuuden avulla voidaan ymmärtää
paremmin palkan määräytymistä ja sen perusteita (Moisio ym. 2012, 27–28).
Moisio ym. (2012, 27–28) toteaa Palkkatietämys Suomessa -tutkimuksessa,
että palkkaviestinnän avoimuus lisää suuresti palkkatietämystä, mikä
vaikuttaa myös palkkatyytyväisyyteen. Tarkemmin analysoituna palkkaavoimuus vaikuttaa organisaation ilmapiiriin, ja edistää sitoutumista. Mitä
avoimempi palkkaviestintä on, sitä sitoutuneempia työntekijät ovat. Moision
ym. (2012) tekemän tutkimuksen perusteella palkka-avoimuus on melko
matalalla tasolla, mutta organisaatioiden välillä on huomattavia eroja
(Moisio ym. 2012, 27–28).
Viestintä auttaa rakentamaan luottamusta johtoon. Työntekijät, jotka tietävät
enemmän omasta palkkausjärjestelmästään ovat sitoutuneempia työhönsä ja
luottavat palkkausjärjestelmään. Luottamus edellyttää kuitenkin tietoa, jonka
avulla työntekijöiden on mahdollista rakentaa iso kuva ja ymmärrys
liiketoiminnasta yleisesti. (Sweins 2015, 18.) Tieto ja tyytyväisyys ovat
ihmisen toimintaa ennustavia tekijöitä (Hakonen, Salimäki & Hulkko 2005,
13). Sweins (2015, 18) erottaa vielä informaation (information) ja tiedon
(knowledge) toisistaan. Informaatio on prosessoitua dataa, joka on kaikille
avointa. Tieto taas on määritelty ymmärtämiseksi, tiedostamiseksi tai
perehtyneisyydeksi. Tietoa voidaan prosessoida tutkimuksen, tutkinnan,
havaintojen tai kokemuksen kautta. (Sweins 2015, 18.)
Palkkatietämys Suomessa -tutkimus määrittele palkkatietämyksen
seuraavalla tavalla: ”palkkatietämys tarkoittaa sitä, että yksilö tuntee palkan
määräräytymisen perusteet ja palkkaprosessin sekä ymmärtää, miten oma
suoritus vaikuttaa palkkaukseen” (Moisio ym. 2012, 13). Hakonen ym. (2005,
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13, 27) taas määrittelevät palkkatietämyksen siten, että työntekijä tuntee
palkkauksensa
määräytymisen
perusteet
ja
palkkausjärjestelmän
tarkoituksen ja toiminnan. Palkkauksen perusteilla tarkoitetaan, että
tunnetaan palkkauksen perusteet, mittarit, palkankorotuksen ajankohdat,
kuka palkankorotuksista päättää, voiko itse pyytää palkankorotusta vai
hoitaako sen esimerkiksi esimies. Palkkatietämys ei siis tarkoita, että
työntekijä tietäisi
työkavereiden
palkkauksen
tai
palkkatietojen
julkaisemista. (Hakonen ym. 2005, 13, 27.) Palkkatietämys ei myöskään
tarkoita palkoista keskustelua työkavereiden kanssa (Moisio ym. 2012, 4).
Palkkatietämyksestä on vähän tutkimustietoa, vaikka sen merkitys on
tiedostettu sekä teoriassa että käytännön työelämässä (Moisio ym. 2012, 5).
Palkkatietämys
Suomessa
-tutkimuksen
mukaan
keskimääräinen
peruspalkkatietämys on melko alhaisella tasolla (Moisio ym. 2012).
Tutkimuksen mukaan peruspalkkauksen kannustavuuteen liittyvät asiat
ovat erityisen heikosti tiedossa. Vastauksista ilmenee, että parhaiten
tiedetään vaativuustaso ja syy, miksi sille tasolle kuulutaan. Lisäksi
tulospalkkauksen perusteet tunnetaan paremmin, mutta tietämyksen eroja
on suuresti organisaatioiden ja palkkausjärjestelmien välillä (Moisio ym.
2012). Toisaalta Palkkatietämys Suomessa -tutkimuksen vastaukset kertovat
myös sen, että palkankorotuksista ei ole saatavilla tietoa. Ei siis tiedetä sitä,
miten paljon palkkaan vaikuttaisi esimerkiksi, että vaihtaisi vaativimpiin
tehtäviin. (Moisio ym. 2012.)

Palkkaavoimuus

Palkkatietämys

Palkkatyytyväisyys

Työtyytyväisyys

KUVIO 1 Palkka-avoimuuden mahdolliset seuraukset
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Palkkatietämystä voidaan parantaa ja lisätä keskustelemalla asiasta pienissä
ryhmissä tai kahdestaan esimiehen kanssa. Nämä keinot palkkatietämyksen
lisäämiseksi ovat osoittautuneet tehokkaammiksi kuin massaluennot ja
tiedotteet aiheesta. (Hakonen ym. 2005, 13, 27.) Palkkatietämys lisää
palkkatyytyväisyyttä, ja siihen organisaatio voi vaikuttaa välittämällä
peruspalkkaukseen ja suoritukseen liittyvää tietoa työntekijöilleen. Lisäksi
palkkatyytyväisyyttä voidaan lisätä parantamalla palkka-avoimuutta ja
toimimalla oikeudenmukaisesti. (Moisio ym. 2012.) Kaiken kaikkiaan palkkaavoimuus lisää palkkatietämystä (ks. kuvio 1), jolla taas on vahva yhteys
palkkatyytyväisyyteen, koska tietämys oman palkan määräytymisestä lisää
tutkitusti palkkatyytyväisyyttä. (Hakonen ym. 2005, 13–27). Sweinsin (2015,
19) mukaan Lawler (1981) mainitsee palkkatyytyväisyyden voivan vaikuttaa
yleisesti työtyytyväisyyteen (Hakonen ym. 2005, 13–27; Sweins 2015, 19).
Palkkaoikeudenmukaisuus
Työntekijän tyytyväisyyteen ja motivaatioon vaikuttavat palkkauksen
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus (Lyly-Yrjänäinen 2017, 70).
Palkkaoikeudenmukaisuus on perusasia, mikä edellyttää selkeän perusteen
eri
palkkausten
arvosta
(Palkkaoikeudenmukaisuus
n.d.).
Oikeudenmukainen toiminta näkyy palkoista ja työnkuvista viestimisessä.
Burgess (2015) mainitsee työnkuvien määrittelyn olevan lähtöasetelma tasaarvoiselle palkkaukselle, koska silloin on helpompaa perustella esimerkiksi
palkankorotus. Useiden tutkimusten mukaan tasa-arvoinen palkkaus ja
oikeudenmukaiset menettelytavat ovat yhteydessä palkkatyytyväisyyteen
(Hakonen, Salimäki & Hulkko 2005, 12–13). Myös Ammattiliitto Pro on
tutkinut palkkaoikeudenmukaisuutta erityisesti sukupuolten välisen
palkkatasa-arvon näkökulmasta (Palkkaoikeudenmukaisuus n.d.).
Palkitsemisen oikeudenmukaisuus on jaettu kahteen alalajiin: jaon ja
menettelytapojen
oikeudenmukaisuuteen.
Jaon
oikeudenmukaisuus
tarkoittaa
tunnetta
siitä,
että
kokeeko
tulleensa
palkituksi
oikeudenmukaisesti suhteessa esimerkiksi työpanokseen, vastuuseen tai
työsuorituksen laatuun. (Hakonen, Salimäki & Hulkko 2005, 13.) Jaon
oikeudenmukaisuus tarkoittaa siis palkitsemisen lopputulosta eli palkinnon
suuruutta (Hakonen ym. 2005, 30). Menettelytapojen oikeudenmukaisuus
tarkoittaa taas päätösten menettelytapaa eli sitä, miten päätökseen
päädyttiin. Molemmat ovat hyvin tärkeitä, mutta eri syistä. Ihmisillä on
erilaisia tapoja arvioida oikeudenmukaisuutta, joten perusteet voivat
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vaihdella ja kaikki eivät koe saman jaon olevan oikeudenmukaisin. (Hakonen
ym. 2005, 30.)
Tiedon vähäinen jakaminen ja palkka-avoimuuden puute taas voivat
vaikuttaa organisaation palkkatyytyväisyyteen negatiivisesti. Näin ollen
perusteet ja menetelmät eivät ole läpinäkyviä ja avoimia. Palkan määrän
perusteet voivat esimerkiksi aiheuttaa epätietoisuutta, jos päätöstä ei pystytä
perustelemaan. Nicoletti ja Nandi (2009) mainitsevat persoonallisuuden
usein vaikuttavan palkkaukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tietynlaisilla
piirteillä, kuten ulospäin suuntautuneisuudella (ekstrovertti) saa enemmän
palkkaa kuin olemalla sisäänpäin kääntynyt (introvertti). Mikäli palkkaa ei
ole määritelty tarkasti, voi palkkaukseen vaikuttaa, millainen ”tyyppi” on.
Henkilökohtainen mieltymys voi siis vaikuttaa palkan suuruuteen, jolloin ei
välttämättä toteudu palkkatasa-arvo. Tässä työnantajan vaihtoehdot ovat siis
joko tasajako eli kaikille saman suuruinen palkkio tai tasasuhta eli palkitaan
työpanoksen mukaan. (Nicoletti & Nandi 2009.)

Palkkaavoimuus

Organisaation
avoimuus

Organisaation
läpinäkyvyys

KUVIO 2 Palkka-avoimuuden, organisaation avoimuuden ja
läpinäkyvyyden suhteet

Palkka-avoimuudella voi mahdollisesti olla vaikutusta organisaation
avoimuuteen yleisesti ja sitä kautta myös organisaation läpinäkyvyyteen (ks.
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kuvio 2). Mikäli palkka-avoimuuden seurauksena palkkojen määräytyminen
ja tehtävänkuvat olisivat avoimia ja palkkatietämys olisi hyvällä tasolla, voisi
palkka-avoimuus
viedä
organisaatiota
kohti
avoimuutta.
Tässä
tutkimuksessa avoimuus voi johtaa läpinäkyvyyteen, joka on
lähtökohtaisesti organisaation strateginen valinta. Avoimuuden kautta
organisaation läpinäkyvyys voisi siis lisääntyä. Palkka-avoimuudella voisi
olla vaikutusta organisaatioon avoimuuteen yleisesti ja sitä kautta myös
organisaation läpinäkyvyyteen.
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3

TYYTYVÄINEN TYÖYHTEISÖ

Työtyytyväisyyttä on tutkittu palkkakysymyksenä, koska siihen on liitetty
vahvasti palkkaus. Näin ollen on olennaista avata työtyytyväisyys käsitteenä.
Avoimuus ja palkka-avoimuus vaikuttavat palkkatyytyväisyyden kautta
työyhteisön tyytyväisyyteen. Palkka-avoimuus toteutuu työyhteisöissä
muun muassa viestinnän ja tiedonkulun voimin. Tässä luvussa syvennytään
aiheeseen työyhteisö ja työtyytyväisyys käsitteiden avulla. Kappaleen
lopussa pyritään luomaan ymmärrys siitä, mitkä asiat lisäävät ja heikentävät
työtyytyväisyyttä työyhteisössä. Työmotivaatio on myös hyvin sidoksissa
työyhteisön tyytyväisyyteen. Viimeisessä alaluvussa käsitelläänkin
työtyytyväisyyttä erilaisten motivaatioteorioiden kautta.

3.1 Työyhteisö ja työtyytyväisyys
Työyhteisö-termi on tärkeää määritellä, koska se on tämän tutkimuksen
konteksti. Työyhteisö tarkoittaa työpaikalla työskenteleviä ihmisiä ja heidän
välistä vuorovaikutustaan (Heyer, Stewart & Thorp 1999). Työyhteisöllä on
usein tavoitteita, jotka voivat olla yksiselitteisiä tai moniselitteisiä, virallisia
tai epävirallisia (Harisalo 2009, 19–20). Työyhteisöt toimivat yleensä
päämäärän saavuttamisen välineinä, jotta organisaatio onnistuu
saavuttamaan tavoitteensa (Peltonen 2010, 12). Työyhteisö voi olla myös
muodollinen ryhmä (Heyer ym. 1999, 4; Peltonen 2010, 11). Muodollisen
ryhmän työyhteisöstä tekee se, että työyhteisö on selkeästi muodostettu ja
sen työntekijät ovat hyväksyneet organisaation säännöt (Heyer ym. 1999, 4).
Työyhteisöstä voi tulla myös itsenäinen toimija. Tällaisissa tapauksissa
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työyhteisön työntekijöiden omat arvot koetaan olevan erillään organisaation
päämäärästä, mikä kertoo syvästä emotionaalisesta sitoutumisesta omaan
lähityöyhteisöön. (Peltonen 2010, 12.)
Työyhteisön kulttuuria ja toimintaa ohjaavat säännöt ovat merkittävä osa
työyhteisön toimivuutta. Työyhteisö muokkautuu ja muodostaa pysyvän
toiminnan työpaikan ja työyhteisön yksilöiden mukaan. Tähän
muodostumiseen vaikuttavat olennaisesti sosiaaliset, kulttuuriset ja
historialliset prosessit. Toimiakseen hyväksyttävällä tavalla tietyssä
työyhteisössä, täytyy työntekijöiden olla selvillä työyhteisön arvoista ja
työkulttuurista. Sopeutuminen työyhteisöön tapahtuu viettämällä aikaa
työyhteisössä. Yksilöt tottuvat ja sopeutuvat työyhteisöön toiminnan avulla.
(Rismark & Sitter 2003, 496–497.)
Työyhteisön muodostumiseen auttaa olennaisesti työyhteisössä käytävä
dialogi. Vuorovaikutuksen näkökulmasta on tärkeää luoda dialogiin liittyviä
rituaaleja, jotta organisaation sisällä voidaan uudistua. Dialogi auttaa meitä
muistuttamaan siitä, ketä olemme, mistä tulemme ja miksi haluamme
työskennellä yhdessä. (Bowman 2001, 22–29.) Usein vuorovaikutussuhteet
työkavereihin mahdollistaa, että työntekijät tulevat osaksi yhteisöä ja
työpaikkaa (Gonzalez, Ragins, Ehrhardt & Singh 2016, 102). Toimiva
työyhteisön tunnistaa siitä, että siellä on löydetty ja nimetty yhteisiä
kiinnostuksen kohteita (Bowman 2001, 21).
Työtyytyväisyys
Työtyytyväisyys linkittyy vahvasti työhyvinvointiin ja on yksi
työhyvinvoinnin kuvaaja, jota on tutkittu eniten kautta historian
(Mäkikangas, Mauno & Feldt 2017). Työtyytyväisyydestä on tehty tuhansia
tutkimuksia, mikä tekee sen määrittelystä haastavaa (Spector 1997, 2).
Työtyytyväisyys on hyvin laaja käsite ja siitä on useita määritelmiä
(Pöyhönen 1987, 139). Työtyytyväisyyttä voidaan tarkastella joko
subjektiivisesta tai objektiivisesta näkökulmasta (Green 2006, 9). Tähän
tutkimukseen on valittu subjektiivinen tarkastelutapa, koska tavoitteena on
löytää palkka-avoimuuden kokemuksia ja merkityksiä.
Yksi vanhimpia työtyytyväisyyden määritelmiä on Locken (1976)
määritelmä: yksilön arvioidessa työtään syntyy myönteinen ja miellyttävä
tunnetila: työtyytyväisyys (vapaasti suomennettu). Mäkikankaan ja Hakasen
(2017) mukaan myöhemmin työtyytyväisyyden määritelmä on jakautunut
kahtia: työhön liittyväksi asenteeksi ja työntekijän omaksi arvioksi työstään.

25
Tällä hetkellä yleinen työtyytyväisyyden määritelmä kuvaa, miten paljon
työntekijät pitävät tai eivät pidä työstään (Mäkikangas ym. 2017; Scheineider
& Snydet 1975, 318). Myös Spector (1997) määrittelee työtyytyväisyyden
koostuvan asioista, joista ihmiset pitävät omassa työssään. Hän jakaa ihmiset
kahteen ryhmään työn merkityksen kokemuksen mukaan. Osa ihmisistä
työskentelee vain, koska on pakko ja osalle työ taas on keskeinen osa heidän
elämäänsä, mistä he nauttivat. (Spector 1997.) Aikaisemmin tutkittiin
enemmän fyysisiä tarpeita, mutta nykyisin on keskitytty tutkimaan
enemmän psyykkisiä tarpeita (Spector 1997). Wiley, Hulin ja Judge (2003)
korostavat työtyytyväisyyden moniulotteisuutta ja tunne-elementtien
korostumista puhuttaessa työn myönteisistä asenteista. Työtyytymättömyys
puolestaan on tunteena epämiellyttävä ja kielteinen. (Wiley, Hulin & Judge
2003.) Työtyytyväisyyden taso määritellään usein sen mukaan, miten hyvin
työ tyydyttää työntekijän tarpeet (Herzberg, Mausner ja Snyderman 1967).
Kyselytutkimukset ovat yleisin tapa selvittää organisaation työtyytyväisyyttä
(Mäkikangas ym. 2017). Spectorin (1997, 1) mukaan työtyytyväisyys on
tärkeä asia organisaatiolle, koska se liittyy työntekijöiden vaihtuvuuteen,
yrityksen maineeseen ja liiketoiminnan tehokkuuteen. Usein organisaatiot
pyrkivät edistämään työtyytyväisyyttä joko humanitaarisista ja/tai
pragmaattisista syistä. Yrityksen lähtökohtana voi olla humanitaarinen
ajattelu, jolloin ihmisiä tulee kohdella tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti.
Toisaalta taas yrityksellä voi olla hyvin pragmaattinen ote, joka kiteytyy
yrityksen menestymiseen. Molemmille on yhtenäistä, että työtyytyväisyys on
tärkeä tavoite. (Spector 1997, 1.)
Työtyytyväisyyttä on tutkittu myös Suomessa kauan ja se on ollut mukana
Tilastokeskuksen teettämässä pitkittäistutkimuksessa (Sutela & Lehto 2014)
jo vuodesta 1984. Tutkimuksessa haastateltavat valitsevat kortista työoloihin
liittyvistä tekijöistä ne, jotka lisäävät ja heikentävät työssä viihtymistä.
Taulukossa 1 on esitelty vuoden 2008 tutkimuksen tulokset liittyen
työtyytyväisyyttä heikentäviin ja vahvistaviin tekijöihin. Työtyytyväisyyttä
merkittävästä lisääviin tekijöihin kuuluu työn itsenäisyys, suhteet
työkavereihin, työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus sekä työpaikan henki.
Heikentäviin tekijöihin taas lukeutuivat erityisesti kiire, palkka ja
tiedonkulun hitaus. Yleisesti voidaan sanoa, että työtyytyväisyys on
kasvanut vuosien 2008-2013 välillä. (Sutela & Lehto 2014.)
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TAULUKKO 1 Työtyytyväisyyttä lisäävät ja heikentävät tekijät (Sutela &
Lehto 2014)
Työtyytyväisyyttä lisäävät tekijät
Työn itsenäisyys
Suhteet työtovereihin
Työn mielenkiintoisuus
Työn vaihtelevuus
Työpaikan henki
Hyödyllisyyden tunne
Työn haasteellisuus
Työajat
Työn varmuus
Uusien asioiden oppiminen
Mahdollisuus toteuttaa itseään
Miellyttävät asiakkaat
Työn arvostus
Vaikutusmahdollisuudet työhön
Suhteet esimiehiin
Työskentelyolosuhteet
Palkka
Työn kiireettömyys
Etenemismahdollisuuden

Työtyytyväisyyttä heikentävät
tekijät
Kiire
Palkka
Ei saa oleellista tietoa ajoissa
Palautteen puute
Työn pakkotahtisuus
Arvostuksen puute
Hankalat asiakkaat
Huonot työjärjestelyt
Työolosuhteet
Vaikutusmahdollisuuksien puute
Jatkuva uuden omaksuminen
Työn yksitoikkoisuus
Työpaikan ilmapiiri
Epävarmuus työn jatkuvuudesta
Työajat
Etenemismahdollisuudet
Suhteet esimiehiin
Kehitysmahdollisuudet
Matkustaminen

Tilastokeskuksen (Lehto & Sutela 2008) tutkimusta tukee myös Spectorin
(1997) tekemä tutkimus työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Hänen
mukaansa työtyytyväisyyteen vaikuttavat arvostus, viestintä, työkaverit,
edut, työolosuhteet, työn luonne, organisaatio, organisaation toimintatavat ja
säännöt, palkka, henkilökohtainen kasvu, ylenemismahdollisuudet ja johto.
(Spector 1997, 3.) Työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä on lähes yhtä
monta
näkemystä
kuin
on
työtyytyväisyyden
sisällöstä
ja
muodostumisestakin. Melkein kaikki 20 työtyytyväisyysteoreetikkoa ovat
kuitenkin pitäneet tärkeinä työtyytyväisyyteen vaikuttavina tekijöinä työn
koettuja piirteitä ja työntekijän työmotiiveja. (Pöyhönen 1987, 129.)
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3.2 Työtyytyväisyysteoriat
Työtyytyväisyysteoriat voidaan jakaa sisältö- ja prosessiteorioihin (Pöyhönen
1975, 11; Juuti 2006, 43). Tässä tutkimuksessa käsitellään sisältöteorioita,
koska ne etsivät työtyytyväisyyteen vaikuttavia ja siihen johtavia tekijöitä
(Pöyhönen 1975, 11–12). Sisältöteorioihin lukeutuvat tieteellinen
liikkeenjohto, Maslown tarvehierarkia, Herzbergin kahden faktorin teoria ja
Alderferin kolmeluokkaiset tarveportaat (ks. kuvio 3; Juuti 2006, 43).
Sisältöteoriat
ovat
tarveteorioita,
jotka
määrittävät
ihmisen
motivaatiorakennetta etsimällä samanlaisia tarverakenteita (Juuti 2006, 45).
Tarveteorioissa tarve lähtee yksilön sisältä, minkä seurauksena tietyt
vaihtoehdot miellyttävät enemmän kuin toiset (Juuti 2006, 45).
Tutkimuksessa esitellään kaikki sisältöteoriat lyhyesti, jotta pystytään
ymmärtämään Herzbergin kahden faktorin teoria mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti. Historia ja aikaisemmat teoriat ovat luoneet oman
pohjansa Herzbergin teorialle.

Tieteellinen
liikkeenjohto

Maslow

Herzberg

Alderfer

KUVIO 3 Sisältöteoriat kronologisessa järjestyksessä
Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään palkka-avoimuuden kokemusten
vaikutuksia työyhteisön toimivuuteen ja sitä kautta työtyytyväisyyteen.
Erityisen tarkasti esitellään Herzbergin kahden faktorin teorian, koska se on
tutkituin ja tutkimuksen kannalta kaikkein keskeisin työtyytyväisyysteoria.
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3.2.1

Tieteellinen liikkeenjohto

Tieteellisen liikkeenjohdon liike syntyi Yhdysvalloissa 1900-luvulla ja
vaikutti aina vuoteen 1923 asti (Seeck 2013, 69). Työmotivaation kehittämisen
varhaisimpiin vaikuttajiin lukeutuu Frederich Winslow Taylor (Juuti 2006,
44; Seeck 2013, 55). Taylor pyrki parantamaan työn tuottavuutta ja
tehokkuutta tieteen avulla (Seeck 2013, 55–57). Taylorismissa ihmistä
ohjaavat vain taloudelliset ansaintapyrkimykset (Juuti 2006, 44).
Ydinongelmana Taylor näki, että työntekijöiden tuottavuutta ei osattu
arvioida. Tämä johtui siitä, että työnjohtajilla ei ollut tietoa eri tehtäviin
kuluvasta ajasta. Välillä työntekijät tosin saattoivat tahallaan hidastaa tahtia
lisääntyvän työtaakan pelossa. Tämä taas johtui siitä, että lisääntyvä työ ei
vaikuttanut palkan suuruuteen. (Seeck 2013, 56.) Taylorismi korosti
yksiulotteista kuvaa ihmisestä ja työmotivaatiosta. Näihin käytäntöihin
lukeutuivat urakkapalkkaus, työn mittaaminen ja alaisten valvonta. (Juuti
2006, 44.)
Tieteellisen liikkeenjohdon malli vaikutti Henry Fordin kehittämään
tuotantomalliin, koska Fordin tehtailla työskenteli paljon Taylorin ajattelua
tuntevia insinöörejä (Seeck 2013, 65–66). Ford pyrki kehittämään tehokaan
tuotantotavan, joka säästää kustannuksissa, parantaa voittoja ja huomioi
työturvallisuuden (Seeck 2013, 67). Fordin mallissa ja tieteellisellä
liikejohdolla oli myös huomattava ero. Fordin liukuhihnalla työntekijät
mitoittavat työtahdin liukuhihnan nopeuden mukaan, kun taas tieteellisen
liikkeenjohdon mallissa työntekijä mitoittavat työtahtinsa itse oman
toiminnan mukaisesti. (Seeck 2013, 67.)
Taylorismin läpimurtoa seurattiin Suomesta käsin jo 1900-luvulla. Se oli
ensimmäisiä Suomen tavoittaneita systematisoituja liikkeenjohdon oppeja,
mikä näkyi sen saamassa huomion määrässä. Erityisesti suomalaisia
konepajoja kiinnosti taylorismin valloitus Yhdysvalloissa. Suomessa
huomattiin kuitenkin nopeasti Taylorin järjestelmien vaatimukset
konepajoilta. Vaadittiin erityisiä asioita, kuten mekanisoitunutta ja
erikoistunutta tuotantoa, missä korostui massatuotanto. Suomessa taylorismi
jäi lopulta aika vähälle huomiolle, johon voi olla syynä huonot ajat, lakot,
puuttuva osaaminen ja pienet pääomat. Kaiken kaikkiaan Yhdysvalloissa ja
läntisessä
Euroopassa
tapahtuneet
organisaatiorakenneuudistukset
vaikuttivat Suomeen hitaasti. Tieteen liikkeenjohdon teoriat jalkautuivat
Suomeen vasta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin niitä alettiin opettaa
Suomen teollisuudessa. (Seeck 2013, 75–77.)
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Tieteellisen liikkeenjohdon opeissa tieto perustui tosiasioihin, mikä taas johti
kontrollin lisääntymiseen työpaikoilla prosessien vähentyessä. Viestinnän
näkökulmasta tieto liikkui virallisia kanavia pitkin tehokkaasti, mutta
työntekijöiden keskinäinen viestintä ja vuorovaikutus olivat olemattomia.
Lopulta tieteellisellä liikkeenjohdolla oli vaikutusta taitojen vähenemiseen,
erikoistumiseen sekä ylhäältä alaspäin omaksumiseen. Näin ollen omaaloitteellisuus ei lukeutunut työntekijöiden vaadittuihin ominaisuuksiin.
Tästä huolimatta tieteellisen liikkeenjohdon opit ovat jääneet elämään ja
vaikutukset ovat olleet kauaskantoisia. Heijastuksia tästä opista voidaan
nähdä vieläkin nykypäivän työelämässä muun muassa johtamisen opeissa,
organisointitavoissa tai uudessa teknologiassa. (Seeck 2013, 98–102.)

3.2.2

Ihmissuhdekoulukunta

Tutkimuksessa käännettiin uusi sivu 1920-luvulla, jolloin tarve uudelle
koulukunnalle syntyi vastaliikkeenä tieteellisen johdon ajatuksille (Harisalo
2009, 38; Juuti 2006, 44); Virtanen & Stenvall 2014, 70).
Ihmissuhdekoulukunta voidaan nähdä humaanina työyhteisönä. Sillä on
myös paljon yhtäläisyyksiä edeltäjänsä tieteellisen liikkeenjohdon kanssa,
koska ne molemmat pyrkivät tieteelliseen objektiivisuuteen huomioimatta
organisaation
toimintaympäristöä.
Molemmat
tavoittelivat
myös
tuottavuuden lisäämistä, yhteistyön parantamista sekä johtajan auktoriteetin
oikeutusta. (Seeck 2013, 107–108.)
Ihmissuhdekoulukunnan ja tieteellisen liikkeenjohdon välillä oli myös
merkittäviä eroja esimerkiksi ihmissuhdekoulukunnan pyrkimys laajentaa
työntekijöiden työnkuvaa. Ihmissuhdekoulukunnan mielestä taylorismi oli
unohtanut ihmiset. (Harisalo 2009, 38.) Näin ollen ihmissuhdekoulukunta
korosti organisaatioissa toimivien työntekijöiden näkökulmaa ja työn
tekemisen sosiaalista ulottuvuutta puhuttaessa organisaation sisäisistä
järjestelyistä (Harisalo 2009, 38; Virtanen & Stenvall 2014, 70).
Ihmissuhdekoulukunnan päätavoitteena oli tehostaa toimintaa ottamalla
henkilökunta huomioon (Harisalo 2009, 122). He korostivat aluksi erityisesti
taloudellista turvallisuutta, työturvallisuutta ja inhimillisiä työolosuhteita
(Juuti 2006, 44). Ihmissuhdekoulukunta korosti myös yhteistyön ja
vuorovaikutuksen
merkitystä.
He
kiinnittivät
huomion
työn
yksitoikkoisuuteen,
poissaoloihin,
työntekijöiden
vaihtuvuuteen,
konflikteihin ja työmoraaliin. (Seeck 2013, 108.)
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Ihmissuhdekoulukunnan ajatus motivoinnin tekijöistä erosi suuresti
tieteellisen liikkeenjohdon tai klassisen organisaatioteorian kanssa (Virtanen
& Stenvall 2014, 70). Elton Mayo on hyvin keskeinen henkilö puhuttaessa
ihmissuhdekoulukunnasta. Hän käynnisti Western Electricin tehtailla
tutkimusohjelman, joka tunnetaan Hawthorne-tutkimuksena (Harisalo 2009,
91; Peltonen 2010, 69). Tutkimus toteutettiin vuosina 1924-1933 (Seeck 2013,
117). Hawthorne-tutkimus oli erityisen tärkeä osa ihmissuhdekoulukunnan
läpimurtoa, koska sen tulokset toivat aivan uutta tietoa ihmisten toiminnasta
yksilöinä ja ryhmässä työpaikoilla (Virtanen & Stenvall 2014, 71).
Hawthorne-tutkimuksen alkuperäinen hypoteesi oli, että työteholla on
yhteys valaistukseen, mikä ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Sen
seurauksena Mayo keskittyi tutkimaan psykologisia tekijöitä (Seeck 2013,
117).
Hawthorne-tutkimuksen tulos yllätti. Tutkimuksessa ilmeni, että työoloihin
vaikuttavilla tekijöillä, kuten valaistuksella, taukojen pituudella tai palkalla
ei ollut vaikutusta työtehoon (Seeck 2013, 117; Virtanen & Stenvall 2014, 70).
Tulosten mukaan motivaatioon vaikuttavat työyhteisön ryhmähenki,
kokemus arvostuksesta ja työyhteisön johtaminen (Virtanen & Stenvall 2014,
70). Mayon siirsi tutkimuksensa avulla pääpainon organisaation prosesseista
ihmisiin. Tämä ihmiskeskeisyys on vain vahvistunut ajan myötä, kun
keskiössä on ihmiset ja heidän näkökulma (Harisalo 2009, 93). Mayo paljasti
ihmiset rakenteiden takaa ja heidän merkityksen organisaation toiminnalle ja
saavutuksille (Harisalo 2009, 93).
Organisaation tulkintatapa muuttui ihmissuhdekoulukunnan ansiosta. Sen
seurauksena
organisaatiot
nähdään
enemmän
ihmisistä
ja
vuorovaikutuksesta
muodostuvina
sosiaalisina
järjestelminä,
eikä
tuotantolaitoksina. (Virtanen & Stenvall 2014, 71.) Ihmissuhdekoulukunnan
mukaan rakenteiden lisäksi tarvitaan muutakin inhimillisempää otetta, jotta
henkilöstö saadaan aktivoitua ja sitoutettua organisaation tavoitteiden
saavuttamiseksi (Harisalo 2009, 93). Ihmissuhdekoulukunnan mukaan
työtekijöitä ei motivoi pelkästään palkka, vaan työsuhteen vakaus, työn
tyydyttävyys ja onnistumiset. Tieteellinen näkökulma näkyi myös siinä, että
ihmissuhdekoulukunta keräsi muun muassa haastattelumenetelmällä tietoa
työpaikan ilmapiiristä ja vuorovaikutussuhteista. Ihmissuhdekoulukunnan
mukaan pelkästään taloudelliset kannustimet eivät motivoi, vaan on
tunnistettu useita työntekijöiden hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen
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vaikuttavia tekijöitä (työyhteisö, ryhmädynamiikka, yksilön psykologiset ja
sosiaaliset ominaisuudet). (Seeck 2013, 109.)
Ihmissuhdekoulukunnan opit rantautuivat Suomeen viiveellä, jonka takia
sen vaikutus Suomessa on ollut vähäinen (Seeck 2013, 133). Suuntaukselta
puuttui valtiollisten rakenteiden ja vahvojen instituutioiden tuki (Seeck 2013,
133). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se ei olisi onnistunut
vaikuttamaan myös Suomeen. Se näkyy vahvasti Suomessa työpsykologian
institutionalisoitumisena ja yritystoiminnassa henkilöhallinto vakiinnutti
asemansa omana alanaan. (Seeck 2013, 135.) Koulukuntaa on myös kritisoitu
koetilanteen takia. Voidaan nähdä, että koetilanne oli työntekijöille uusi ja
vaikutti siksi työntekijöihin tulosten mukaisesti. (Seeck 2013, 121.)

3.2.3

Maslow ja Alderfer

Maslow monipuolisti ihmissuhdekoulukunnan ihmiskuvaa luomalla
tarvehierarkian. Maslown tarvehierarkia on tunnetuin motivaatioteoria,
mutta sitä ei ole pystytty empiirisesti todentamaan (Juuti 2006, 44–45).
Maslown teoria valmistui vuonna 1943. Maslown tarvehierarkia koostuu
viidestä kategoriasta, jotka kertovat yksilön tarpeista. Yksilö pyrkii aina
ylemmäksi ja kohti seuraavaa kategoriaa. Seuraavalle tasolle pääsee, kun
edellisen tason tarpeet on ainakin osittain tyydytetty. (Maslow 1943, 372–
282.) Tyydytetty tarve ei enää motivoi, vaan ihminen pyrkii siirtymään
seuraavalle tasolle. Mitä ylempänä tarpeet ovat, sitä useammalla tavalla ne
voidaan tyydyttää. (Juuti 2006, 44.) Motivaatio koostuu erilaisista motiiveista.
Maslow on luonut ihmisen erilaiset tarpeista järjestelmän (ks. kuvio 4), joihin
kuuluvat fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, yhteenkuuluvuuden ja
rakkauden tarpeet, arvostuksen tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet
(Maslow 1943, 372–282).
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Itsensä
toteuttaminen

Arvostus

Rakkaus ja hyväksyntä

Turvallisuus

Fysilologia

KUVIO 4 Maslown tarvehierarkian viisi tasoa
Fysiologiset tarpeet eli hierarkian ensimmäinen taso on kaiken perusta, johon
kuuluu nälän, janon tyydyttäminen, unen tarpeen tyydyttäminen sekä
pukeutumisen tarpeet sekä seksuaalisten tarpeiden täyttäminen. Nämä
tarpeet tulee ainakin osittain olla tyydytetty, jotta pääsee toiselle tasolle eli
turvallisuuden tarpeisiin. (Maslow 1943, 376–377.) Toiseen hierarkian tasoon
lukeutuvat fyysinen ja henkinen turvallisuus. Fyysinen turvallisuus voi olla
esimerkiksi tulipaloon varautuminen tai taloudellisen turvallisuuden
takaaminen. Myös henkisten turvallisuuden tarpeiden tyydyttäminen
kuuluu tähän kategoriaan, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi väkivallan
ehkäisyä. (Juuti 2006, 45–47.) Kolmas hierarkian taso on rakkauden ja
hyväksynnän tarpeet eli yksilön sosiaaliset tarpeet kuulua joukkoon (Maslow
1943, 380–381). Toisin sanoen tämä tarkoittaa ihmissuhteita ja ystävyyttä.
(Juuti 2006, 45–47).
Neljäs taso on arvostuksen tarve, joka näkyy toisista erottautumisessa,
itsenäisyydessä ja itsekunnioituksessa (Maslow 1943, 381–382). Arvostus
voidaan nähdä myös valtana ja se voidaan jakaa kahteen osaan: arvostuksen
saamiseen ja antamiseen. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi tähän
tasoon lukeutuu myös itsevarmuus. (Juuti 2006, 45–47.) Viimeinen ja ylin
hierarkian taso on itsensä toteuttamisen tarve, joka sisältää yksilön kyvyn ja
asetettujen tavoitteiden mahdollisen saavuttamisen (Maslow 1943, 382–383).
Itsensä toteuttaminen vaatii, että yksilö tunnistaa omat voimavaransa ja
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pystyy kehittämään itseään. Jokainen yksilö on erilainen, joten jokaisella on
erilainen tilanne ja tarpeet itsensä toteuttamisen suhteen (Juuti 2006, 45–47).
Alderfer kehitti puolestaan Maslown tarpeiden hierarkkisuutta luomalla
kolmiluokkaiset tarveportaat (ks. kuvio 5). Alderferin teoriassa huomioitiin
kehittymisen lisäksi myös taantuminen. Alderferin teoria eroaa Maslown
teoriasta niin, että hänen mukaansa tarpeiden tyydytys ei tapahtunut
hierarkisessa järjestyksessä, vaan eri tarpeet voivat toteutua myös
samanaikaisesti (Juuti 2006, 44–47.) Tarpeisiin kuuluvat toimeentulon tarve,
vuorovaikutus tarve ja kasvun tarve. Toimeentulon tarve sisältää
olemassaolon,
säilymisen
ja
materiaalisen
turvallisuuden.
Vuorovaikutukseen tarpeisiin kuuluu ihmissuhteet ja kasvun tarve, mikä
sisältää tuottavalla ja luovalla menetelmällä ihmisten kykyjen
hyödyntämisen. (Juuti 2006, 48.)

Toimeentulon tarve

Vuorovaikutuksen
tarve

Kasvun tarve

KUVIO 5 Alderferin kolmiluokkaiset tarveportaat

3.2.4

Herzberg

Psykologi Frederick Herzberg tutki ensimmäisenä työtyytyväisyyttä yli 60
vuotta sitten. Työtyytyväisyydestä ei ole tehty mitään yleistä teoriaa, vaan
sitä tarkastellaan usein vieläkin Herzbergin luoman kahden faktorin
motivaatioteorian
kautta.
(Herzberg
ym.
1959,
80–83.)
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Ihmissuhdekoulukunta ja Elton Mayo on toiminut perustana ja lähtökohtana
myös Herzbergin ajatuksille ja tutkimukselle (Herzberg ym. 1959, 8–9).
Tutkimuksessaan Herzberg ym. (1959, 113) huomasivat vastauksissa
ilmenneen eron tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä työhönsä kokeneiden
välillä. Tyytyväiset tunteet liitettiin itse työhön: työtehtäviin, menestykseen,
työn tuloksellisuuteen ja mahdollisuuteen kasvaa ammattilaisena.
Tyytymättömät
tunteet
taas
liitettiin
työolosuhteisiin:
työn
epäoikeudenmukaisuuteen ja organisoimattomuuteen. (Herzberg ym. 1959,
113.)
Herzbergin ym. (1959) tutkimuksen mukaan on siis olemassa kahdenlaisia
tekijöitä,
jotka
vaikuttavat
työtyytyväisyyteen:
hygieniaja
motivaatiotekijöitä. Tyytymättömien tunteiden aiheuttajia kutsutaan
hygieniatekijöiksi (ks. taulukko 2) (Herzberg ym. 1959, 113). Kyseisten
tekijöiden tarkoitus on siirtää esteet pois työtyytyväisyyden tieltä. Ne eivät
siis itsessään lisää työtyytyväisyyttä, vaan voivat parhaassa tapauksessa
luoda neutraalin suhtautumisen työtyytyväisyyteen. (Herzberg ym. 1959,
113; Pöyhönen 1975, 57.) Työtyytyväisyyttä synnyttää motivaatiotekijät, jotka
ovat työhön liittyviä asioita (ks. taulukko 3) (Pöyhönen 1975, 57).
Työtyytyväisyys ja tyytymättömyys ovat siis Herzbergin teorian mukaan
riippuvaisia eri tekijöistä (hygienia- ja motivaatiotekijöistä), jolloin tekijät
eivät ole keskenään toistensa vastakohtia (Pöyhönen 1975, 57).
TAULUKKO 2 Herzbergin kahden faktorin teorian hygieniatekijät (Herzberg
ym. 1959, 44–49; Pöyhönen 1975, 57; 1987, 130)
Hygieniatekijät:
Palkka
Vuorovaikutussuhteet työkavereihin, johtajiin ja esimiehiin
Ulkoiset työolosuhteet
Yrityksen toiminta- ja henkilöstöpolitiikka
Työn sopiminen yksityiselämän vaatimuksiin
Työn ulkoinen arvostaminen
Työn varmuus
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TAULUKKO 3 Herzbergin kahden faktorin teorian motivaatiotekijät
(Herzberg ym. 1959, 44–49; Pöyhönen 1975, 58; 1987, 130)
Motivaatiotekijät:
Työsuorituksen arvostaminen ja tunnustuksen saaminen
Menestyksen saaminen työssä
Ylenemismahdollisuudet
Vastuu
Työ itsessään – mielenkiinto työhön ja työtehtäviin
Kehittymismahdollisuudet työssä
Kahden faktorin teorian soveltaminen
Herzbergin kahden faktorin teoriaa on sovellettu ja sovelletaan edelleen (ks.
esim. Abuiyada & Chou 2012; Lundberg, Gudmundson & Adersson 2008;
Wang & Chui 2003; Story, Hart, Stasson & Mahoney 2009). Tämä osoittaa,
että teoriaa voidaan edelleen soveltaa ja pitää luotettavana. Tässä
kappaleessa on esitelty muutamia 2000- ja 2010-luvulla julkaistuja
artikkeleita, joissa Herzbergin kahden faktorin teoriaa on sovellettu.
Erityisesti Lundbergin ym. (2008) tutkimus on merkittävä tämän
tutkimuksen kannalta. Tulokset tukivat Herzbergin teoriaa ja toteavat sen
olevan validi edelleen. Työmotivaatio on juurrutettu korkeampiin
tyytyväisyyden tarpeisiin. Palkkaus kuuluu Herzbergin kahden faktorin
teorian mukaan hygienia tekijöihin. Tämä sama tulos ilmenee myös tässä
Lundbergin ym. (2008) tutkimuksessa.
Abuiyada ja Chou (2012, 134) loivat teoreettisen viitekehyksen
organisaatiokansalaiskäyttäytymiselle käyttämällä Herzbergin kahden
faktorin teoriaa. He käyttävät Herzbergin teoriaa pohjana tutkiakseen
motivaatioja
hygienia
tekijöiden
vaikutuksia
yksilön
kansalaiskäyttäytymisen asteisiin. Heidän tavoitteena oli löytää, miten
organisaatiokansalaiskäyttäytyminen motivoi yksilöitä. (Abuiyada & Chou
2012, 134–135.) Tutkimus osoittaa, että kansalaiskäyttäytymistä on helpompi
ymmärtää, jos sekä hygienia että motivaatio faktorit ovat tutkittu (Abuiyada
& Chou 2012, 140).
Wang ja Chui (2003) sovelsivat Herzbergin teoriaa Kiinassa sosiaalityön
opiskelijoiden tyytyväisyyttä tutkiessaan. Tutkimuksessa kävi ilmi, että
opiskelijoiden tyytyväisyys on sidoksissa saavutettuun motivaatioon, johon
lukeutuvat
vuorovaikutussuhteet
toisten
opiskelijoiden,
koulun
henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Tässä artikkelissa ei

36
niinkään pyritty osoittamaan Herzbergin teoriaa todeksi, vaan tutkimaan,
miten sitä sovellettiin länsimaiden sijaan Kiinassa. Evans, Olumide-Aluko ja
Fedekemi (2010) taas sovelsivat tutkimuksessaan Herzbergin kahden
faktorin teoriaa Afrikan kontekstiin tutkiessaan opettajien työtyytyväisyyttä
kehittyvissä maissa. Toisin kuin länsimaissa, Afrikassa palkkaus vaikuttaa
työtyytyväisyyteen ja motivaatioon monista syistä. (Evans ym. 2010.)
Tutkimuksessa on siis hyvin tärkeää ottaa huomioon se, missä kulttuurissa
tutkimuksen kohdeorganisaatio sijaitsee ja mistä kulttuurista työntekijät
tulevat. Tässä tutkimuksessa oli kyseessä haastateltavien subjektiivisesti
kokemukset, jolloin kulttuuriset lähtökohdat vaikuttavat vastauksiin ja
niiden tulkintaan. Haastateltavien lisäksi myös tutkijan kulttuurillinen
tausta voi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. Tutkija analysoi tuloksia oman
subjektiivisen näkemyksen kautta, jolloin tuloksiin voi vaikuttaa hänen
kulttuurin lähtökohdat.

3.3 Yhteenveto teoriaosuudesta
Teoriaosuudessa on tärkeää määritellä käsitteet, koska ne voidaan nähdä
tutkimuksen työkaluina ja niiden avulla voidaan ymmärtää tutkimuksen
sisältö. Käsitteet avoimuus ja läpinäkyvyys on määritelty tässä
tutkimuksessa viestinnän ja organisaation näkökulmasta. Tutkimuksessa
nähdään, että avoimuus lisää läpinäkyvyyttä, joka lisää luottamusta ja
aitoutta sekä kilpailuetua. Avoimuuden avulla jaetaan tietoa ja avataan
päätöksentekoa. Viestintä on keino lisätä avoimuutta ja palkka-avoimuutta,
joten on tärkeää määritellä myös viestinnän käsitteistä erityisesti
tiedonkulku.
Palkka-avoimuus edistää tasa-arvoa, joka voi lisätä vuorovaikutteisuutta
organisaatioissa. Viestinnällä on iso rooli avoimuuden ja läpinäkyvyyden,
mutta myös palkka-avoimuuden rakentajana. Termi palkka-avoimuus johtaa
juurensa käsitteestä palkka tai palkkio. Palkka-avoimuuteen liittyy myös
vahvasti palkkatietämys ja palkkatyytyväisyys, minkä takia nämä käsitteet
on teoriaosuudessa avattu. Tärkeää on ymmärtää palkka-avoimuuden
vaikutus palkkatietämykseen ja sitä kautta palkkatyytyväisyyteen. Erityisesti
johto voi
viestinnän avulla lisätä palkka-avoimuutta työyhteisöissä.
Palkkatyytyväisyydellä taas voi olla vaikutusta työtyytyväisyyteen.
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Työyhteisö on tärkeää määritellä käsitteenä, koska se on tämän tutkimuksen
konteksti. Työtyytyväisyyden tekijöitä nousee esille palkka-avoimuuden
vaikutuksissa, jonka takia työtyytyväisyys teemana on nostettu tutkimuksen
teoriaosaan. Työtyytyväisyys käsite määriteltiin kolmannen luvun
alussa. Työtyytyväisyyttä käsiteltiin sisältöteorioiden kautta. Herzbergin
kahden faktorin teoria on kaikkein käytetyin ja tutkituin motivaatioteoria. Se
valittiin
teoriaksi,
koska työtyytyväisyyttä
on
tutkittu
paljon
motivaatioteorioiden avulla. Tässä tutkimuksessa koettiin merkitykselliseksi
esitellä kaikki sisältöteoriat lyhyesti, jotta olisi mahdollista ymmärtää
Herzbergin kahden faktorin teorian tausta mahdollisimman hyvin.
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4

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen toteutus. Aluksi perehdytään
toimeksiantoon, tutkimuksen tavoitteeseen ja tutkimuskysymyksiin, ja
niiden muodostumisen taustoihin. Sitten esitellään ja perustellaan
aineistonkeruumenetelmänä käytetty puolistrukturoitu teemahaastattelu.
Tämän lisäksi avataan tutkimusprosessi: haastateltavien valintaa,
tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta. Lopuksi käydään läpi aineiston
analyysimetodit.

4.1 Toimeksianto
Tutkimus tehtiin toimeksiantona Ammattiliitto Prolle, joka on yksi Suomen
suurimmista ammattiliitoista. Heidän tehtävänä on vaikuttaa vastuullisesti
suomalaiseen työelämään ja työmarkkinoihin. Ammattiliitto Pron jäseniä
ovat yksityisellä sektorilla toimivat koulutetut esimiehet ja asiantuntijat.
Jäsenet toimivat eri aloilla ja heitä on yhteensä noin 110 000, joista noin 80
000 on työmarkkinoilla. Ammattiliitto Pron toiminta perustuukin vakaaseen
talouteen ja laajaan jäsenkuntaan. (Tämä on Pro n.d.)
Organisaatiot valikoituivat Ammattiliitto Pron aikaisemmin tekemän
työmarkkinatutkimuksen perusteella, jonka avulla pyritään saamaan
ajankohtaista tietoa suomalaisesta työelämästä. Työmarkkinatutkimus on
vuosittain toteutettu jäsenten työolosuhteita mittaava kaksiosainen
määrällinen tutkimus. Kyselyosuuden toisessa osassa on useita mittareita
palkkatyytyväisyydestä
ja
palkkausjärjestelmien
toimivuudesta
(Ammattiliitto Pron toukokuun työmarkkinatutkimus osa B - tuottavuus ja
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hyvinvointi 2017). Vuodesta 2009 lähtien kyselyyn on vastannut vuosittain
7 000-12 000 henkilöä. Organisaatiot tähän tutkimukseen valittiin aineistosta,
jossa on kerättyä dataa vuosilta 2009-2015. Kyseisestä tutkimuksesta valittiin
systemaattisesti poikenneet organisaatiot kahden mittarin avulla:
palkkatyytyväisyys ja palkka- ja palkitsemisen (Yritystason tutkimustilastoja
n.d.). Valitut organisaatiot poikkesivat keskiarvosta sijoittumalla
tutkimuksessa alimman kolmanneksen (ei tyytyväisen) viiden heikoimman
organisaation joukkoon ja ylimmän kolmanneksen (tyytyväisten) viiden
parhaimman organisaation joukkoon (ks. taulukko 4). Ennakko-odotuksena
oli löytää eroja tyytyväisissä organisaatioissa ja ei tyytyväisissä
organisaatioissa työskentelevien haastateltavien väliltä.
TAULUKKO 4 Valitut organisaatiot numeroituina ja jaettuina kahteen
ryhmään
Ylin
kolmannes
Alin
kolmannes

Organisaatio 1

Organisaatio 2

Organisaatio 3

Organisaatio 4

Organisaatio 5

Organisaatio 6

Organisaatio 7

Organisaatio 8

Organisaatiot yksi (1), kaksi (2), kolme (3) ja neljä (4) kuuluvat ylimpään
kolmannekseen ja organisaatiot viisi (5), kuusi (6), seitsemän (7) ja kahdeksan
(8) alimpaan kolmannekseen. Kaikki organisaatiot ovat eri toimialoilta ja
niihin sisältyy liikevaihdon tai henkilömäärän suhteen hyvin eri kokoisia
yrityksiä (ks. taulukko 4).
Osa yrityksistä on suomalaisia ja toimivat pelkästään Suomessa, mutta osalla
on toimintaa myös kansainvälisesti. Suurin osa yrityksistä on osa suurempaa
globaalia konsernia. Kaikissa organisaatioissa työskentelee asiantuntijatyössä
Ammattilitto Pron jäseniä, mikä oli haastateltavien yhdistävä tekijä.
Haastateltavat tekevät asiantuntijatyötä, eikä heillä ole luottamustehtäviä.
Rajaus määriteltiin näin, koska muun muassa palkkaus ja tavoittet on
haasteellisempia määrittää asiantuntijatyötä tekeville kuin esimerkiksi hyvin
manuaalista työtä tekeville työntekijöille.
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TAULUKKO 5 Haastateltavien taustatiedot
Organisaatio
1

Toimiala

2

Asuntojen
vuokraus
Rakennusala

3

Lääketeollisuus

4

Elintarvikeala

5

Konsultointiala

6

Työvoiman
vuokraus
Vakuutusasiamiesten- ja
välittäjien toiminta
Perintä- ja
luottotietopalvelut

7

8

Liikevaihto
(€)
Alle
500 000 000
500 000 000–
1 000 000 000

Yhtiömuoto

Yritys-toiminta

Osakeyhtiö

Suomalainen yritys

Julkinen
osakeyhtiö

Suomalainen yritys,
mutta toimintaa myös
ulkomailla
Osa kansainvälistä
konsernia
Suomalainen yritys,
mutta toimintaa myös
ulkomailla
Osa kansainvälistä
konsernia
Osa kansainvälistä
konsernia
Suomalainen yritys,
mutta toimintaa myös
ulkomailla
Osa kansainvälistä
konsernia

500 000 000–
1 000 000 000
Yli
1 000 000 000

Osakeyhtiö

100 000–
500 000 000
60 000 000–100
000 000
Alle
500 000 000

Osakeyhtiö

60 000 000100 000 000

Osakeyhtiö

Osuuskunta
-omisteinen

Osakeyhtiö
Osakeyhtiö

Henkilömäärä
Alle 100
1 100-2 000

100-500
Yli 3 000

Yli 3 000
2 100–3 000
100-500

100-500

Haastateltavien valinta
Haastateltavat valittiin satunnaisotoksella. Kutsu lähetettiin sähköpostilla ja
kutsussa selitettiin tutkimuksen tarkoitus, ja mainittiin sekä Ammattiliitto
Pro että Jyväskylän yliopisto (Liite 2 Saatekirje). Tutkimusta varten tarvittiin
yhteensä kaksi (2) otosta ja molemmilla kerroilla lähetettiin myös
muistutusviesti kaksi viikkoa alkuperäisen viestin lähettämisen jälkeen.
Muistutusviestin lähettäjälistasta poistettiin jo vastanneet henkilöt.
Haastateltavia ei palkittu tutkimukseen osallistumisesta.
Kutsu lähetettiin ensimmäisessä otoksessa 80:lle henkilölle sähköpostilla eli
yhteensä kymmenelle (10) henkilölle kahdeksaan (8) eri organisaatioon (ks.
taulukko 6). Vastausmäärä ei kuitenkaan ollut riittävä, jonka takia tehtiin
toinen otos. Toinen otos muodostui 200:ta henkilöstä, ja se sisälsi 25 henkilöä
jokaisesta kahdeksasta (8) organisaatiosta (ks. Taulukko 6). Listalta
poistettiin ensimmäisessä otoksessa mukana olleet. Toinen otos tuotti
riittävän tuloksen ja 15 henkilöä suostui haastatteluun. Näistä tutkimukseen
valittiin työtehtävien perusteella 12 haastateltavaa. Valinnassa painotettiin
asiantuntijatyötä sekä mahdollisimman monipuolista ja laajaa otosta.
Monipuolisuudella tarkoitetiin haastateltavien sukupuolta, ikää, toimialaa
sekä tehtävää.
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TAULUKKO 6 Haastattelukutsujen ja muistutusviestien
lähettämispäivämäärät sekä viimeiset vastauspäivät
VIESTIT

Kutsun
Lähettämispäivä

Muistutusviestin
lähettämispäivä

Viimeinen
vastauspäivä

Otos – kutsu (1)
Otos – kutsu (2)

8.12.2015
20.1.2016

17.12.2015
27.1.2016

21.12.2015
5.2.2016

Haastattelurunko
Haastattelurungon kysymykset jaettiin kolmeen osa-alueeseen: avoimuuden
kokemus työyhteisössä, palkka-avoimuuden kokemus työyhteisössä sekä
palkka-avoimuuden kokemuksen vaikutukset työyhteisössä (Liite 1
Haastattelurunko). Ensimmäisessä osassa pyrittiin selvittämään, miten
haastateltava kuvailee työpaikkansa tämän hetkistä työilmapiiriä sekä
arvostettavia ja ei arvostettavia asioita työyhteisössä. Lisäksi ensimmäisen
osion kysymyksillä pyrittiin selvittämään haastateltavan käsitys
avoimuudesta, sen tärkeydestä ja rakentumisesta. Lopussa kysyttiin, miten
haastateltava kokee omat ja esimiehen mahdollisuudet edistää avoimuuden
tunnetta työyhteisössä.
Toisessa osassa lähestyttiin palkka-avoimuuden kokemusta työyhteisössä.
Tähän liittyy palkan koostumus ja avoimuus koskien palkkojen
määräytymistä. Kysymysten avulla pyrittiin selvittämään miten hyvin
haastateltavat tuntevat oman palkkansa määräytymisen perusteet ja
puhutaanko palkoista työyhteisöissä. Kolmannessa osuudessa aiheena oli
palkka-avoimuuden kokemuksen vaikutus työyhteisön toimivuuteen. Siinä
pyrittiin selvittämään miten palkka-avoimuus vaikuttaa tai vaikuttaisi
työyhteisön toimivuuteen ja toimintaan.

4.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää avoimuuden ja palkka-avoimuuden
kokemuksia
ja
niiden
vaikutuksia
työyhteisössä.
Vastaukset
tutkimuskysymyksiin sisältävät haastateltavien subjektiivisia näkemyksiä
palkka-avoimuudesta.
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Tutkimuskysymykset:
1. Miten avoimuus koetaan työyhteisössä?
Tutkimuskysymys avaa sen, miten avoimuus koetaan syntyvän,
muodostuvan ja miten sitä voidaan pitää yllä ja edistää työyhteisössä.
2. Miten palkka-avoimuus koetaan työyhteisössä?
Tutkimuskysymys kertoo, puhutaanko palkoista, mistä palkat koostuvat ja
tunnetaanko oma palkan määräytyminen eli millä tasolla palkkatietämys on.
3. Miten palkka-avoimuuden koetaan vaikuttavan työyhteisöön?
Tutkimuskysymys vastaa siihen, mitä vaikutuksia palkka-avoimuuden
kokemuksella on työyhteisöön. Tämä tutkimuskysymys kertoo myös
hypoteettisen palkka-avoimuuden mahdolliset vaikutukset työyhteisöön.
Tutkimuksen tutkimuskysymykset muuttuivat ja täsmentyivät tutkimuksen
edetessä (Moilasen & Räihän 2007, 51). Tutkimuskysymykset muodostuivat
palkka-avoimuus ilmiön kautta (Tuomi & Sarajärvi 2016, 94). Tässä
tutkimuksessa
tutkimuskysymyksiä
tarkasteltiin
haastateltavien
subjektiivisen
kokemuksen
kautta.
Haastattelutilanteissa
jokainen
haastateltava huomioitiin yksilönä ja haastattelukysymyksiin oli mahdollista
vaikuttaa myös haastattelun aikana. Esimerkiksi yksi haastateltava toimi
tutkijan tietämättä esimiesasemassa. Häneltä kysyttiin, onko hän puhunut
palkoista muiden esimieskollegoiden kanssa, koska hänen lähityöyhteisö
koostui hänen alaisistaan.

4.3 Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
Tähän tutkimukseen on valittu hermeneuttinen lähestymistapa.
Hermeneutiikka on Laineen (2007, 31) mukaan teorian ymmärtämistä ja
tulkintaa. Tämä tieteen ulottuvuus eroaa luonnontieteistä ja muista
mitattavista tieteenaloista merkittävästi, koska merkitykset eivät ole
mitattavia, vaan ne ovat tulkinnallisia. (Laine 2007, 31.) Tässä tutkimuksessa
hermeneuttinen näkökulma voidaan nostaa esiin tutkimushaastatteluiden
tulkinnan ja aineiston analyysin tekemisen yhteydessä.
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Tässä tutkimuksessa hermeneuttinen lähestymistapa näkyi haastatteluiden
aikana kommunikaationa, ihmisten välisenä vuorovaikutuksena ja sen
ymmärtämisenä ja tulkintana (Laine 2007, 31). Hermeneuttinen tutkimus
sisältää kielellisen ilmaisun lisäksi myös keholliset ilmaisut, kuten liikkeen,
ilmeet ja eleet (Laine 2007, 31). Tässä tutkimuksessa keskityttiin puhtaasti
sanalliseen
tulkintaan.
Haastattelutilanteessa
lähtökohtana
oli
hermeneuttisen tutkimuksen mukaisesti tavoite etsiä yhteinen asia
tulkitsijalle
ja
tulkittavalle,
eli
tutkijalle
ja
haastateltavalle.
Haastattelutilanteessa tutkija pyrki muodostamaan ymmärtäväisen ja hyvän
ilmapiirin. Lisäksi tavoitteena oli luoda mukava tilanne pienen jutustelun ja
kuulumisten vaihtamisen avulla. Vaikka tutkimuksessa oli mukana vain
sanallinen ilmaisu, on tutkimuksella perusta ymmärtää yleisemminkin toisia,
kuten esimerkiksi tulkita haastateltavan vastauksia ja kokemuksia. (Laine
2007, 33.)
Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, joten hypoteesin sijaan esitellään
tutkimuksen ennakkoajatuksia. Myös hermeneutiikassa tutkimuksen
lähtökohtana on se, että tukijalla on omat ennakko-odotukset, eikä niitä voi
kokonaan sivuuttaa (Moilanen & Räihä 2007, 52). Tutkimuksen analyysin ei
tulisi tapahtua tutkijan ennakkoluulojen ehdoilla, vaan aineiston
tiedonantojen ehdoilla (Tuomi & Sarajärvi 2016, 98). Tässä tutkimuksessa
ennakkokäsityksenä oli löytää ylimmän (tyytyväisempien) kolmanneksen
organisaatioiden haastateltavien vastauksista jotain sellaista, mitä puuttui
alemman kolmennaksen organisaatioiden haastateltavien vastauksista ja
päinvastoin. Tutkija pyrki aineiston analyysia tehdessä tiedostamaan omat
ennakko-odotukset ja ennakkoluulot (Tuomi & Sarajärvi 2016, 98).
Tutkimusprosessin aikana on mahdollista muokata ja korjata
ennakkoluuloja, mutta ei poistaa niitä kokonaan (Moilanen & Räihä 2007,
52). Laineen (2007, 36) mukaan Hermeneuttinen kehä vapauttaa tutkijan
tulkitsemasta tutkimusaineistoa omasta perspektiivistä, ja se on yksi tapa
pyrkiä eroon ennakkoluuloista ja ennakko-odotuksista. Tämä ei usein ole
mahdollista, mutta siihen tulee pyrkiä. Hermeneuttinen kehä tarkoittaa
tutkimuksellisen aineiston kanssa käytävää dialogia. Kehä nimitys tulee siitä,
että tutkittava dialogi voidaan kuvata kehämäisenä liikkeenä tutkijan oman
tulkinnan ja aineiston välillä. Tutkija tekee tulkintoja aina, mutta kriittinen ja
reflektiivinen asenne voi auttaa pääsemään niistä irti. (Laine 2007, 36-37.)
Tässä tutkimuksessa tutkija on käynyt aineistoa läpi pitkän
tutkimusprosessin aikana, mikä on auttanut pysymään kriittsenä ja
huomaamaan kehittyviä asenteita ja tulkintoja.
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4.4 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä
Tutkimuksen tiedonkeräämismenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu
haastattelu eli teemahaastattelu, koska se mahdollisti haastattelutilanteessa
halutun joustavuuden (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Hirsjärven, Remeksen ja
Sajavaaran (2015, 208) mukaan teemahaastattelu on avoimen haastattelun ja
lomakehaastattelun välimuoto, jossa aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, mutta
kysymyksiä ei ole muotoiltu tai järjestelty tarkasti. Haastattelutilanne on
vuorovaikutuksellinen ja siksi tutkijan oli mahdollista suunnata haastattelun
kulkua haluttuun suuntaan haastattelun aikana (Hirsjärvi & Hurme 2001,
34). Haastattelu on myös keskustelu, jossa osallistujat eivät ole täysin tasaarvoisia, vaan haastattelijalla on ohjat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015,
205). Tässä tutkimuksessa haastattelurunko oli ennalta valmisteltu ja kaikilta
haastateltavilta kysyttiin samat kysymykset. Kysymysten järjestys vaihteli
hieman ja niitä oli mahdollista uudelleen muotoilla riippuen haastateltavan
tilanteesta tai edellisen kysymyksen vastauksesta. Teemahaastattelussa
vastauksia ei sidota vaihtoehtoihin, vaan haastateltavat pystyvät vastaamaan
kysymyksiin omin sanoin (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Lisäksi vastaajilla oli
mahdollisuus kysyä, mikäli he eivät ymmärtäneet kysymystä ja tutkijalla oli
mahdollisuus selittää kysymys tarvittaessa toisella tavalla. Lisäksi tutkijalla
oli mahdollista vahvistaa vastaus, mikäli hän ei sitä täysin ymmärtänyt tai
kuullut. Tutkija kysyi tarvittaessa haastattelun aikana tarkentavia
kysymyksiä.
Vaarana teemahaastattelun vapaudessa on se, että tutkija vie liikaa
haastattelua haluttuun suuntaan. Hyvänä puolena teemahaastattelussa on se,
että
pystytään
pureutumaan
tarkemmin
tutkimuksen
kannalta
mielenkiintoisiin asioihin ja saamaan niistä lisätietoa. Toisaalta
vuorovaikutteinen tilanne mahdollistaa myös, että haastateltava voi kysyä
lisäkysymyksiä tai tarkentavia kysymyksiä, mikäli ei ymmärrä kysymyksen
asettelua. Tässä tutkimuksessa pysyttiin vahvasti ennalta luodun
haastattelurungon kysymyksissä, mikä auttoi pysymään valitussa
suunnassa. Hirsjärvi ym. (2015, 161) muistuttavat arvolähtökohdista, joista
tutkija ei voi sanoutua irti, koska arvot muokkaavat tulkintaa ja siten tapaa
ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. Objektiivisuus ei näin ollen ole täysin
mahdollinen, koska tutkija on niin vahvasti mukana prosessissa ja tieto
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linkittyy tutkijaan (Hirsjärvi ym. 2015, 161). Tiedostamalla nämä asiat, tutkija
voi välttyä sekoittamasta omia arvoja tutkimuksen vastauksiin ja analyysiin.
Haastateltaviksi valikoitui yhteensä 12 henkilöä ja haastattelut toteutettiin
puhelinhaastatteluina tai kasvokkain toteutettuina haastatteluina. Kaksi
kolmasosaa haastatteluista toteutettiin puhelinhaastatteluina ja ne nauhoitin
käyttämällä puhelimeen ladattavaa TypeACall-applikaatiota. Loput
haastattelut järjestettiin joko haastateltavan tai haastattelijan työpaikalla tai
yleisellä paikalla. Kasvokkain tapahtuneet haastattelut nauhoitettiin tutkijan
matkapuhelimella ja apuna käytettiin ulkoista mikrofonia (ks. taulukko7.)

46
TAULUKKO 7 Haastateltavien taustatiedot
Haastateltava (H) /
Organisaatio (O)

Sukupuoli
(M/N)

Ikä

Titteli ja työnkuvaus

Työyhteisön kuvaus
ja henkilömäärä

Toteutus

H1/O6

M

29

Työyhteisössä on
kaksi tiimiä.

Puhelin

H2/O2

M

30

Nimike:
myyntineuvottelija
Tehtävä: tekninen
asiakaspalvelu ja myynti
Nimike: työmaamestari,
rakennustyömaajohtaja
Tehtävä:
rakennustyömaan
johtaminen ja valvonta

Yksikössä on noin 12
henkilöä, mutta
lähityöyhteisössä on
haastateltavan lisäksi
kaksi työntekijää.

Puhelin

H3/O6

M

26

Nimike:
järjestelmäasiantuntija
Tehtävä: yrityspuolen
IT-tuki

Työskentelee service
deskissä, jossa on
yhteensä noin 30
työntekijää.

Puhelin

H4/O4

N

41

Nimike:
markkinointiassistentti
Tehtävä: assistentti

Työyhteisössä on noin
11 työntekijää.

Kasvokkain

H5/O1

N

42

Nimike: asiantuntija
Tehtävä: sovellusten
kehittäminen ja testaus

Kaksi tiimiä, hänen
tiimissään on kuusi
työntekijää.

Kasvokkain

H6/O5

N

57

Nimike: service desk
specialisti
Tehtävä: sisäisten
sovellusten häirinnän
hallinta

Työskentelee
ulkoistettuna
työntekijänä uudessa
työyhteisössä ja
tiimissä.

Kasvokkain

H7/O7

N

60

Nimike:
erityisasiantuntija
Tehtävä: palkka- ja
työsuhdeasiat

Ulkoistuksen
seurauksena
organisaatiossa
työskentelee 12
työtekijää.

Kasvokkain
/yleinen tila

H8/O7

N

31

Noin 40 henkilöä ja
toimii
esimiesasemassa
omassa yksikössään.

Puhelin

H9/O4

N

62

Nimike:
palvelupäällikkö
Tehtävä:
esimiestehtävät,
asiakasvastaavan
tehtävät sekä
kehittämistehtävät
Nimike: palkanlaskija
Tehtävä:
palkanlaskentaan
liittyvät tehtävät

Tiimissä on noin kuusi
työntekijäkollegaa.

Puhelin

H10/O8

N

25

Työyhteisössä on noin
40 henkilöä ja
lähityöyhteisössä on
noin 20.

Puhelin

H11/O3

N

30

Nimike: palveluneuvoja
Tehtävä:
myyntireskontran
hoitaminen sekä
asiakaspalvelu
Nimike: OEkoordinaattori
Tehtävä: projektityö
perusanalytiikan parissa

Työyhteisössä on noin
40 työntekijää.

Puhelin

H12/O3

N

55

Nimike:
dokumenttihallinnan
asiantuntija
Tehtävä:
ohjejärjestelmän ylläpito

Työyhteisössä on noin
30 työntekijäkollegaa.

Puhelin
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Ennen haastattelujen aloittamista on hyvä suunnitella haastattelutilanne ja
päättää ainakin haastattelun ajankohta, paikka, kesto ja välineistö (Hirsjärvi
& Hurme 2001, 73). Tässä tutkimuksessa haastattelun ajankohdaksi valikoitui
kevät 2016. Haastattelijan työaikojen takia haastattelun ajankohdaksi
ehdotettiin arkipäiviä joko aamuaikaa tai iltapäiväaikaa. Kaikki haastattelut
osuivatkin Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 73) suosittelemalle kello 8 ja kello 20
välille. Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 74) mukaan teemahaastattelujen paikka
tulisi valita niin, että se olisi tarpeeksi rauhallinen ja turvallinen, mikä takaisi
esteettömän
kommunikoinnin.
Haastattelupaikaksi
ehdotettiin
lähtökohtaisesti aina henkilöhaastattelua joko haastateltavan tai tutkijan
työpaikalla. Mikäli näistä vaihtoehdoista ei sopinut kumpikaan,
haastattelupaikaksi ehdotettiin yleistä paikkaa. Hirsjärven ja Hurmeen (2001,
74) mukaan haastatteluiden kesto vaihtelee usein, ja niin tapahtui myös tässä
tutkimuksessa. Haastattelut olivat kestoltaan 18-48 minuuttia. Tutkijan
tavoitteena oli pitää haastattelut maksimissaan tunnin mittaisina.
Tutkimushaastatteluita
toteutettiin
puhelinhaastatteluina
ja
henkilöhaastatteluina. Kaikkien kasvokkain toteutetettujen haastatteluiden
alussa oli pieni siirtymä, jossa oli aikaa muutaman minuutin verran puhua
small talkia ja tutustua. Tämä rikkoi jään ja haastattelun alussa tunnelma oli
jo vähän rennompi, tuttavallisempi ja turvallisempi. Puhelinhaastatteluiden
alussa oli vaikeampaa rikkoa jää, koska usein mentiin suoraan asiaan.
Tapaamisten
yhteydessä
pyrittiin
tekemään
haastateltavan
olo
mahdollisimman mukavaksi esimerkiksi tarjoamalla kahvit. Mikäli
tapaaminen toteutettiin tutkijan työpaikalla, pyrittiin valitsemaan
mahdollisimman mukava ja rento neuvotteluhuone. Alussa tutkija esitteli
itsensä ja kertoi mistä tutkimuksessa on kyse. Sen jälkeen aloitettiin
haastattelu.
Haastateltavista suurin osa asui pääkaupunkiseudun ulkopuolella, joten
puhelinhaastattelu oli edullisin ja helpoin vaihtoehto. Puhelinhaastattelu
erosi henkilöhaastattelusta niin, että siinä tutkija pyrki puhumaan hieman
hitaammin kuin kasvokkain tapahtuvassa haastattelussa (Hirsjärvi & Hurme
2001, 65). Lisäksi tutkija yritti varmistaa, että haastateltava ymmärsi varmasti
kysymyksen. Tutkija pyrki vahvistamaan taukojen aikana haastateltavan
sanomaa sanoilla, ”hyvä”, ”hmm”, ”niinkö”, ”mielenkiintoista” ja niin
edelleen. Näin ollen haastateltava sai viestin, että hänet on kuultu ja
ymmärretty (Hirsjärvi & Hurme 2001, 65).

48
Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 71) mukaan esihaastattelu on testi, jossa
katsotaan toimiiko haastattelurunko, aihepiirien järjestys ja kysymysten
muotoilu halutusti. Tutkija toteutti yhden esihaastattelun, jonka jälkeen
tehtiin
muutoksia
erityisesti
kolmannen
osuuden
kysymyksiin.
Esihaastattelu oli hyvä kokemus, jossa tutkija huomasi, että haastateltaville
aihe voi olla hankala. Näin ollen oli hyvä valmistautua siihen, että
tarvittaessa täytyy toistaa kysymys tai pyrkiä erilaisia ilmaisuja käyttämällä
avaamaan kysymys haastateltavalle paremmin ymmärrettävään muotoon.
(Hirsjärven & Hurmeen 2001, 71.)
Haastattelijan roolia on hyvä miettiä jo etukäteen. Haastattelijan on
tiedostettava, että tiedon hankkiminen on tutkimuksen tärkein asia. Tällä
tavalla varmistetaan se, että tutkijan oma uteliaisuus ei saa johtaa
haastattelua. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 98.) Tässä tutkimuksessa tutkija pyrki
pitämään kiinni haastattelijan roolista ulkoistamalla itsensä tilanteesta.
Haasteita loi se, että tutkijan tuli olla sekä osallistuva että tutkiva, mutta
kaikesta huolimatta täysin puolueeton (Hirsjärvi & Hurme 2001, 98). Muista
haastateltavista ei haastateltavien kanssa keskusteltu, minkä avulla pyrittiin
luomaan luottamusta tutkijan ja haastateltavan välille. Lisäksi painotettiin
anonymiteettiä eli haastateltavia henkilöitä ei voida tunnistaa tutkimuksen
valmistuttua.

4.5 Laadullinen menetelmä ja aineiston analyysi
Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Tutkimuksen tavoite,
tutkimuskysymykset sekä tieteenfilosofinen tausta ohjasi valintaa vahvasti.
Laadullinen menetelmä valikoitui pääotteeksi, koska tavoitteena on pyrkiä
kuvaamaan palkka-avoimuutta ilmiönä, sekä ymmärtää sen kokemuksen
vaikutuksia työyhteisön toimivuuden kannalta (Tuomi & Sarajärvi 2016, 87).
Laadullinen tutkimus mentelmänä tukee tätä tavoitetta hyvin, koska se
pyrkii kuvaamaan todellista elämää ja ilmiötä mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym. 2015, 161). Lisäksi laadulliselle
tutkimukselle on tyypillistä, että aineiston kokoaminen tapahtuu
luonnollisessa, todellisessa tilanteessa ja tiedon lähteenä on ihmiset.
Laadullisessa tutkimuksessa määrät eivät ole tärkeitä, eikä siinä pyritä
tilastollisiin yleistyksiin. (Hirsjärvi ym. 2015, 164.) Tässä tutkimuksessa
käytetään teemahaastattelua menetelmänä, koska tavoitteena on saada
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subjektiivisia kokemuksia palkka-avoimuudesta. Tutkimukselle ei ole
asetettu hypoteesia, vaan tarkoitus on olla avoin ja aineistolähtöinen
(Hirsjärvi ym. 2015, 164). Tästä esimerkkinä on palkka-ajattelijatyypit, jotka
muodostuivat aineistosta aineistolähtöisen sisältöanalyysin tuloksena (ks.
kuvio 6). Ne eivät siis sisältyneet tutkimuskysymyksiin.

Teemojen
muodostaminen:
Aineiston
läpikäyminen
useita kertoja

Taulukko
haastateltavien
lainauksista

Teemojen
hahmottelu

- työyhteisön palkkaavoimuus
- palkkatietämyksen taso
- suhtautuminen
mahdolliseen palkkaavoimuuteen

Palkkaajattelijatyyppien
muodostaminen

KUVIO 6 Palkka-ajattelijatyyppien muodostuminen sisältöanalyysin keinoin
Laadullista tutkimusta kuvataan prosessiksi. Usein sen vaiheet eivät ole
ennalta määriteltyjä, vaan ne elävät tutkimuksen mukana (Kiviniemi 2007,
70). Kiviniemen (2007, 72) mielestä laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää
pitää tutkimusasetelma avoimena. Tässä tutkimuksessa tutkimusasetelma ja
tutkimuskysymykset
ovat
muuttuneet
prosessin
mukana.
Kokonaisuudessaan prosessia voidaan tarkastella oppimiskokemuksena,
jossa keskiössä on inhimillinen aineistonkeruuväline eli tutkija itse
(Kiviniemen 2007, 70). Tutkijan tietoisuus kasvaa koko prosessin ajan
tutkittavasta ilmiöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä (Kivineimi 2007, 76). Myös
tutkimuksen suunnitelma elää koko tutkimuksen ajan ja muokkautuu
lopulliseen muotoonsa prosessin mukana (Hirsjärvi ym. 2015, 164).
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Aineistolähtöinen sisältöanalyysi
Tässä tutkimuksessa käytetään aineistolähtöistä sisältöanalyysiä. Tarkoitus
on luoda palkka-avoimuus ilmiöstä kuvaus tarpeeksi tiivistetysti ja yleisesti
teoreettista ulottuvuutta unohtamatta (Tuomi & Sarajärvi 2016, 97–105).
Koko tutkimuksen ydinasia on kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja
johtopäätökset (Hirsjärvi ym. 2015, 221). Aineiston analyysimenetelmä
valittiin jo ennen aineiston keräämisen aloittamista (Hirsjärven & Hurmeen
2001, 136). Laadullisessa tutkimuksessa analyysiä tehdään koko tutkimuksen
ajan (Hirsjärvi ym. 2015, 221). Kriittinen tarkastelu ja reflektiivisyys ovat
olennaisia erityiesti tulkinnan vaiheessa. Tutkijan tulee kyseenalaistaa oma
tulkintansa jatkuvasti. Tässä auttaa itsetuntemus, koska silloin pystyy
tunnistamaan omien mielipiteiden vaikutuksen tulkintaan. Tutkijan tulee
pyrkiä laajentamaan omaa kykyä ymmärtää haastateltavaa ja tulkita hänen
vastauksiaan toisen lähtökohdista, ei omista lähtökohdista. (Laine 2007, 34.)
Määrällistä ja laadullista tutkimusta voidaan käyttää rinnakkain (Hirsjärvi
ym. 2015, 137), kuten tässä tutkimuksessa tehtiin. Tämän tutkimuksen pääote
on laadullinen eli kvalitatiivinen menetelmä, mutta sivuotteena käytetään
määrällistä eli kvantitatiivista menetelmää tutkimuksen tulosten
analysoinnissa.
Määrällisessä
eli
kvantitatiivisessa
tutkimuksessa
korostetaan yleensä yleispäteviä syitä ja seurauksia (Hirsjärvi ym. 2015, 139).
Määrällistä
tutkimusmetodia
käytetään
tämän
tutkimuksen
analyysivaiheessa, jossa sen avulla halutaan korostaa palkkaajattelijatyyppien tuloksia määrinä. Aineiston koon takia tuloksia ei voi
yleistää eikä vetää yhteen syy-seuraus-suhteita.
Aineistolähtöinen sisältöanalyysi on kolmevaiheinen prosessi: aineiston
redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli teemoittelu ja
abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen (ks. kuvio 7; Tuomi &
Sarajärvi 2016, 110–111). Aineiston analyysi alkaa jo haastattelun aikana ja
jatkuu pelkistämiseen eli litterointivaiheeseen. Aineisto litteroitiin eli
jokainen nauhoitettu haastattelu kirjoitettiin sanatarkasti, mikä oli analyysiä
ajatellen tarpeellista (Hirsjärvi ym. 2015, 222). Litteroinnin tarkkuudesta ei
ole yksiselitteisiä ohjeita, vaan tarkkuus riippuu tutkimusotteesta ja
tutkimustehtävästä (Hirsjärvi & Hurme 2001, 139). Tässä tutkimuksessa
litterointi tehtiin sanatarkasti, mutta siinä ei huomioitu äänenpaineita tai
huokaisuja. Aineisto käytiin läpi useasti ennen teemoittelun aloittamista,
jotta aineisto tuntuisi tarpeeksi tutulta ja sieltä olisi mahdollista poimia
merkityksellisin sisältö (Moilanen & Räihä 2007, 55). Haastattelumateriaalia
kertyi yhteensä yli kuuden (6) tunnin ja 55 sivun verran.
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Aineiston
pelkistäminen

Aineiston
teemoittelu

Teoreettisten
käsitteiden
luominen

KUVIO 7 Aineiston analyysin vaiheet
Prosessin toinen vaihe on klusterointi eli teemoittelu. Aineiston analyysitavat
voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: selittämiseen ja ymmärtämiseen
pyrkivät. Tässä tutkimuksessa valittiin jälkimmäinen eli ymmärtämiseen
pyrkivä analyysitapa eli teemoittelu. Se sopii parhaiten tutkimuskysymysten
ratkaisemiseen ja on hyvin tavallinen analyysitapa laadullisessa
tutkimuksessa. (Hirsjärvi ym. 2015, 224.) Teemojen muodostaminen on
analyysin tärkein vaihe, koska vain tutkija itse tekee päätökset siitä, miten
kategoriat muodostuvat (Tuomi & Sarajärvi 2016, 103). Haastattelurunko
jaettiin kolmeen osaan, josta muodostui analyysin ensimmäiset kolme (3)
pääteemaa. Tutkimuskysymysten ja pääteemojen ulkopuolelta muodostui
aineistolähtöisen analyysin seurauksena luvussa kuusi (6) esiteltävät palkkaajattelijatyypit.
Kolmas vaihe eli teoreettisten käsitteiden luominen sisältää teemoittelun
jatkamisen oleellisen tiedon näkökulmasta. Analyysin tavoite on
käsitteellistää tai narratiivisesti yleistää teemoitellut kuvaukset (Tuomi &
Sarajärvi 2016, 103). Kolme (3) suurinta teemaa muodostui
tutkimuskysymyksistä: avoimuuden kokemus työyhteisössä, palkkaavoimuuden kokemus työyhteisössä ja palkka-avoimuuden kokemuksen
vaikututukset työyhteisössä. Litteroidusta tekstistä etsittiin kaikkein
olennaisimman asiat ja merkitykset, joista muodostettiin pienempiä teemoja
näiden kolmen (3) suuremman teeman alle (Moilanen & Räihä 2007, 55).
Analyysityö jatkui yhdistämällä pienemmät teemat sisältöjen perusteella
toisiinsa, lopulta muodostaen tutkimuskysymyksiin vastaavat pääteemat
(Tuomi, & Sarajärvi 2016, 103.) Tässä tutkija käytti apuna taulukointia, koska
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tutkijan mielestä se selkeyttää ja helpottaa materiaalin jäsentämistä (ks.
Taulukko 8). Haastattelumateriaali käytiin vielä kerran läpi ja verrattiin sitä
saatuihin tuloksiin, jolloin varmistettiin että mitään ei ollut unohtunut.
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 139.)
TAULUKKO 8 Esimerkki aineiston analysoinnista
Työyhteisön
yhtenäisyys

Lainaukset

Tiimihenki

H5: Et aikasemmin tj ja johtajat ovat semmosia etäisiä henkilöitä, mutta
nyt me ollaan semmosta yhtä suurta perhettä, mikä on mun mielestä
ollu tosi kiva.
H5: Tavallaan kun tehdään projektityötä niin siinä just se tiedetään, et
jokainen pistää ittensä 100% likoon. Se on hirveen tehokasta.
H5: Et kyllä se on tosi tärkeetä et siellä johto ja omistajisto tietysti on,
on niinku siellä meijän takana ja kertoo mitä halutaan ja minne
mennään ja sen avulle me pystytään tekemään työmme.
H3: Me vitsaillaan siellä koko ajan ja ihan yleisesti ottaen yritetään
vielä eteenpäin tuota omaa työtä, että saadaan se muuttumaan
helpommaksi.
H11: Mä arvostan ainakin sitä, että kaikki auttaa toisiaan, et se on mun
mielestä ihanaa et voi keneltä tahansa mennä kysymään, niin aina on
saanu niinku apua. Se on kyllä ehkä se kaikkein isoin juttu.
H9: Joo, no just sillä lailla, että kyllä siinä aika hyvin justiinsa
työasioista jos ei nyt itte tiedä niin voi kysyä, ettei tarvii itte
jäädä pohtimaan ja miettimään, että miten tämä nyt menikään. Voi
niinku kysyä.
H8: Mä arvostan just sitä avoimuutta ja sitä, että kannetaan se vastuu
niistä
annetuista
työtehtävistä
ja
ollaan
semmosia
luottamuksenarvoisia. Sillon se työyhteisö on toimiva, kun luottaa
siihen, että työkaveri auttaa ja siihen, että työkaveri hoitaa sen mitä on
tehny ja tekee ite sen mitä lupaa ja sillonhan se homma, homman
pitäisi toimia.
H1: No ehkä juuri tuota, mitä ei aika monesti ainakaan työpaikassa tuu
vastaan sitä, et kun pyytää ja rehellisesti käy kysymässä neuvoa, kun ei
tiedä. Et silleen et saa sitä opastusta. Et tuolla nyt on muutamat
kollegat, jotka vaikka niilläkin on ne samat vastuut ja vaatimukset, ja
ne tavoitteet, samanlaiset, niin niiltä voi aina käydä kysymässä
neuvoa. Et mielummin luistaa omista tavoitteista, kun siitä et jättäs itte
kaverit tyhjän päälle. Että se opastus ja neuvonanto mitä sieltä tulee,
niin se niinku se oman tiimin tuki on se mitä arvostaa kaikista eniten.
H10: Sit sellainen et autetaan toisiamme. Et kun omat hommat on
tehty, niin sit kysytään toisilta, että tarviiko apua.
H7: No tietysti vanhat hyvät työkaveri on, osaa hommansa ja tietää
mitä tehdään.
H5: Jokainen tietää sen oman tehtävänsä ja jokainen tekee sen oman
tehtävänsä, niin se hommahan skulaa tosi hyvin. Meillä saa hirveesti
apua, mä oon etuoikeutettuna olemaan semmosten tosi fiksujen
ihmisten kanssa tekemisissä.
H4: Meillä on aika hyvin nyt pysynyt se sama työryhmä. Niin se työn
helppous siinä mielessä, että jokainen tietää mitä pitää tehdä ja ihan
jokaista pikkuasiaa ei tarvii kysyy.

Luottamus ja
lojaalius ja
auttamisen
halu
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Työn
ulkopuolisista
asioista
puhuminen

Rohkeasti
asioiden
esille
ottaminen

H11: Kyl se on aika tiivis kuitenkin se yhteisö, sillä tavalla, että kaikki
niinku tuntee toisensa. Et pystyy myös puhelemaan, ettei aina tarvii
puhua pelkästään työasiaa, voi niinku puhua sit kaikkee muutaki.
H3: Ehkä kaikkein eniten just sitä, että siellä ollaan aika avoimia ja
siellä puhutaan vähän mistä tahansa asioista aina välistä ja se ei
haittaa, jos välissä keskeyttää työn teon höpöttääkseen kaverille siinä
jotain ja tällaista.
H2: Jos vaikka jotakin uuttakin tullee, niin ei sitten sulukeidu siihen
niinku oman työpöytänsä äärelle, vaan on niinku yhteisissä
kahvihetkissä ja lähtee luomaan sitä muutakin, muutakin ku sitä
pelekkää työhommaa. Lähtee siihen niinku uutena kaverinakin, kun
meet johonkin ja istut sitten työkonneen äärellä niinku koko ajan tai
niin poispäin. Niin ei se oikein oo hyvä sekkään, ku et oo siellä muitten
kanssa tekemisissä.
H8: Mun mielestä meillä on avoin työpaikka, että meillä kyllä
rohkeesti uskalletaan sanoo toisille asiat ihan niinku ne on.
H11: Mun mielestä meidän kaikkien kuulus pyrkiä avoimesti
keskustelemaan kaikesta.
H8: Kyllä se on just tärkeetä siksi, että se olisi hyvä, mukava olla siellä
töissä ja koettas, että kaikki asiat ite uskaltaa sanoa reilusti ja ne
otetaan vastaan. Ja ei niinku tarvii pelätä ketään ja asiat on asioina, ja
niistä on hyvä puhua.
H8: No kyllä se just siitä syntyy, että niistä ongelmista uskalletaan
puhua ääneen ja niitä asioita uskalletaan nostaa esiin. Ja niitä ihan
rakentavassa hengessä nostetaan, että ei aina tulla vaan niinku
valittamaan ja ei tulla välttämättä aina esimiehelle sanomaan vaan
ollaan yritetty opettaa siihen, että tulis aina sanoa asianomaiselle
henkilölle että kenelle se palaute kuuluu, että ei välikäsien kautta.
H6: No ihan sen takia, että (miettii) nythän kaikki olettaa vaan kaikkee,
jos on joku asia, ennenku joku ottaa sen käsittelyyn, et voitasko puhua
tästä. Niin sit sitä tietysti selvitellään.
H2: Siis niinku jos on joku vaikeakin asia mikä on, niin siitä pystyy
kyllä ihan puhumaan normaalisti. Että ei tartte niinku pelätä/märehtiä
yksinään sitä asiaa, että siinä niinku haetaan sitten semmosta miten
sen sanois, yhteisöratkaisua siihen. Siihen asiaan.
H1: Me kollegoiden kesken pystytään puhumaan ja mielummin
otetaankin kaikki asiat esille, jos joku on niinku työssä tai tekemisessä
niinku vialla. Siitä lähinnä pitääkin puhua ja nostaa se kissa pöydälle.
H4: Varmaan just sillä, että jakaa sitä mitä tekee sillä hetkellä ja mitä on
meneillään ja miten se menee ja jakaa myös sit niitä ehkä kipeitäkin
asioita. Et jos joku ei mennyt nyt ihan niinku piti. Niin,
semmosesetakin oppii hyvin.
H5: On sitä avoimuutta, pystytään puhumaan suoraan, puhutuaan
asioista.
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5

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa esitellään aineistosta saadut tutkimustulokset. Tulokset
käydään läpi tutkimuskysymys kerrallaan siten, että jokainen alaluku vastaa
yhtä tutkimuskysymystä. Tässä osiossa sitaattien perässä on H1-H12, mikä
tarkoittaa tutkimukseen osallituneita henkilöitä. Henkilöt on numeroitu
sattumanvaraisesti. Kuvioita on hyödynnetty selkeyttämään tutkemuksesta
saatuja tuloksia.

5.1

Miten avoimuus koetaan työyhteisössä?

Tässä luvussa tarkastellaan ensimmäistä tutkimuskysymystä: miten
avoimuus koetaan työyhteisössä? Tarkastelussa on ensisijaisesti se, miten
avoimuus syntyy, muodostuu ja miten sitä voidaan rakentaa. Vastauksissa
ilmeni kaksi (2) pääteemaa: yhtenäinen työyhteisö ja tiedonkulku (ks. kuvio
8). Yhtenäiseen työyhteisöön liitettiin alateemat: tiimihenki, luottamus,
lojaalius ja auttamisen halu, työn ulkopuolisista asioista keskusteleminen
työpaikalla sekä rohkeasti asioiden esille ottaminen. Tiedonkulkuun liitettiin
alateemat: matala hierarkia, kokonaisuuden ymmärtämisen tärkeys sekä
tiedon ajantasaisuus. Näiden lisäksi avoimuuteen yhdistettiin tiedon
liikkeellä pitäminen ja sen jakaminen tasa-arvoisesti kaikille. Vastauksissa
tuli esille se, miten haastateltava itse tai esimies voi toiminnallaan vaikuttaa
avoimuuden rakentumiseen työyhteisössä.
Vastauksissa tuli ilmi työyhteisön ilmapiirin ja avoimuuden yhteys. Hyvään
ilmapiiriin ja avoimuuteen yhdistettiin tiedonkulku ja työyhteisön

55
yhtenäisyys ja toiminta (ks. kuvio 8). Seuraava lainaus kuvastaa hyvin
tiedonkulun ja työyhteisön yhtenäisyyden kohtaamista.

Avoimuus työyhteisössä

Meillä on hirveen avoin ilmapiiri, me työntekijät saadaan hirveen hyvin niinkun tietoa
jo etukäteen asioista, meitä pidetään koko ajan kivasti ajan tasalla, mikä helpottaa
tietysti meidän työtä. Et aikasemmin tj ja johtajat ovat semmosia etäisiä henkilöitä,
mutta nyt me ollaan semmosta yhtä suurta perhettä, mikä on mun mielestä ollu tosi
kiva. (H5)

Tiedonkulku
Työyhteisön
yhtenäisyys

Johdon
vaikutus
avoimuuteen
Oman
toiminnan
vaikutus
avoimuuteen

KUVIO 8 Työyhteisön avoimuuteen liitettiin työyhteisön yhtenäisyys ja
tiedonkulku

5.1.1

Työyhteisön yhtenäisyys

Työyhteisön avoimuus näkyy vastausten perusteella siinä, millainen
luottamus, lojaalius ja vuorovaikutus työyhteisössä on. Avoimuuteen nähtiin
vaikuttavan oma toiminta, esimiehen ja johdon toiminta sekä heidän
rakentamat toimintamallit (ks. kuvio 8). Lisäksi vuorovaikutus ja luottamus
alaisten ja johdon kesken näkyy avoimuuden kokemuksessa.
No se siis on mun mielestä aika hyvinkin tärkeetä, että rakentaa vaikka taloa, jos
vasen käsi ei tiedä mitä oikee käsi tekee, niin eihän siitä vaan tuu koskaan mitään.
(H1)

Avoimuutta lisäsi se, että työyhteisön sisällä tullaan toimeen kollegoiden
kanssa. Tätä edesauttoi vastausten mukaan kollegoiden ”samanhenkisyys” ja
yhteinen ikä. Vuorovaikutus kollegoiden kanssa koettiin tärkeäksi, jotta
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uskalletaan puhua rehellisesti asioista, tunteista ja ajatuksista sekä ottaa
rohkeasti asioita esille eli ”nostaa kissa” tarvittaessa pöydälle. Tärkeänä
pidettiin, että on tahtotila selvittää ongelmat yhdessä rakentavassa hengessä
ilman välikäsiä.
No kyllä se just siitä syntyy, että niistä ongelmista uskalletaan puhua ääneen ja
niitä asioita uskalletaan nostaa esiin. Ja niitä ihan rakentavassa hengessä
nostetaan, että ei aina tulla vaan niinku valittamaan ja ei tulla välttämättä aina
esimiehelle sanomaan vaan, että tulis aina sanoa asianomaiselle henkilölle, että
kenelle se palaute kuuluu, että ei välikäsien kautta. (H8)

Useiden haastateltavien mielestä avoimuutta toi vitsien kertominen ja työn
ulkopuolisista asioista puhuminen. Lisäksi toivottiin, että myös esimiehen
kanssa pysyttäisiin puhumaan työn ulkopuolisista asioista. Tärkeäksi nähtiin
osallistuminen työnteon ulkopuolisiin hetkiin, kuten kahvitteluun. Juoruilu
ja kyräily sekä selän takana puhuminen nähtiin avoimuutta heikentäviksi
tekijöiksi.
Tiimihenki koettiin merkitykselliseksi ja arvostettavaksi tekijäksi
työyhteisössä. Erityisesti mainittiin yhteen hiileen puhaltaminen, jolloin
työyhteisöstä tulee yhtenäinen ja tiivis. Silloin tehdään työtä yhtenä tiiminä
kohti yhtä yhteistä tavoitetta. Työyhteisön yhtenäisyyteen liittyi alateemat
lojaalius ja luottamus. Nämä tuli vastauksissa ilmi haluna auttaa ja tukea
kollegaa oma-aloitteisesti. Avoimuus ilmeni luottamuksena kollegoihin, että
he tekevät omat tehtävänsä ja työt tulee hoidettua. Ilman luottamusta ja
lojaaliutta on vaikeaa kulkea avoimesti yhdessä samaan suuntaan.
Että se opastus ja neuvonanto mitä sieltä tulee, niin se niinku se oman tiimin tuki
on se mitä arvostaa kaikista eniten. (H1)

Vastauksissa ilmeni selkeästi oman toiminnan tärkeys avoimuuden
rakentamisessa. Avoimuuteen vaikutti omassa toiminnassa se, miten
osallistuu, ilmaisee asioita ja käyttäytyy muita kohtaan. Iloinen mieli ja
vitsailu nähtiin avoimuutta lisäävinä tekijöinä.
Ehkä kaikkein eniten just sitä, että siellä ollaan aika avoimia ja siellä puhutaan
vähän mistä tahansa asioista aina välistä ja se ei haittaa, jos välissä keskeyttää
työn teon höpöttääkseen kaverille siinä jottain ja tällasta. (H3)
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5.1.2

Tiedonkulku

Tiedonkulku nousi selkeästi aineistosta esille yhtenä avoimuutta edistävänä
ja synnyttävänä teemana. Haastateltavat mainitsivat, että tieto kulkee
suhteellisen hyvin organisaatioissa ja sitä pidetään tärkeänä. Avoimuutta toi
vastauksien mukaan erityisesti se, että tieto pidetään liikkeellä, tieto on
ajantasaista, ja sitä jaetaan kaikille tasa-arvoisesti. Tietoa tulisi välittää sekä
alaisten keskuudessa että johdolta ja esimiehiltä alaisten suuntaan.
Esimiesten toivottiin viestivän kaikille tasapuolisesti tiedottamalla avoimesti
asioista. Vastauksissa ilmeni, että esimiesten säännöllisesti tuomaa tietoa
ylhäältä alas alaisilleen arvostetaan. Tiedonkulusta alaisilta esimiehille päin
ei manittu vastauksissa.
Siellä yleisesti ottaen kerrotaan kaikki, jos tulee esimerkiksi päätös miten
muutetaan meidän strategiaa, niin siitä tulee aika nopeesti tietoo alaspäin, ihan
ketjua pitkin, et miten se muuttuu ja miten se vaikuttaa meihin. Siellä yritetään
pittää just se tieto liikkeenteessä. Tällä tavalla kukaan ei sit yhtä äkkiä yllätys, etä
ohoh, nyt sieltä tulikin tommonen muutos, et meidän nimi ei ookaan enää service
desk, vaan se help desk. Tai jotain tähän suuntaan. (H3)

Aina tieto ei kuitenkaan haastateltavien mukaan kulje.
Sit jotenkin tuntuu et muut osastot tietää meidän osaston asiat paremmin. Sit mä
saatan kuulla ihan muissa yhteyksissä jotain asioita, mitkä liittyy meidän
osastoon, joita meille ei sit taas oo infottu. (H11)

Vastauksissa tuli ilmi avoimuuden tärkeys kokonaisuuden ymmärtämisen
kannalta, johon liittyi olennaisesti tiedon jakaminen. Vastauksissa kerrottiin,
että on todella tärkeää tietää, mihin suuntaan ollaan organisaationa menossa,
miten asiat tehdään ja mikä on se yhteinen tavoite. Organisaation suunnan
lisäksi tärkeäksi koettiin tieto siitä, mitä muut kollegat ja toiset tiimit
ympärillä tekevät.
Sillon ku se on hyvin ja kaikki voi hyvin, niin tuntuu että se koko organisaatio ja
koko tiimi tuntuu niinku tekevän työtä sen saman tavoitteen eteen. Et kaikilla on
se, niin ku tavallaan näkee sen palkinnon siellä maalissa. Et tekee sen asian
homman eteen ja antaa sen koko panoksensa, eikä tekee vaan työtä et saa sen työn
tehtyä. (H1)

Lisäksi nostettiin esiin virheistä oppiminen ja epäonnistumisista kertominen.
Kehujen ja positiivisen palautteen lisäksi vastauksissa tuli ilmi myös
negatiivisten kokemusten jakamisen merkitys, koska niistä muut voivat ottaa
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oppia. Asioiden esille ottaminen rakentavasti ja niistä käytävä keskustelu oli
tekijöitä, joihin yksilö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa avoimuuden
rakentamisessa.
Varmaan just sillä, että jakaa sitä mitä tekee sillä hetkellä ja mitä on meneillään
mitä vaikka uutuustuoteprojektia nyt tehdään ja miten se menee ja jakaa myös sit
niitä ehkä kipeitäkin asioita. Et jos joku ei mennyt nyt ihan niinku piti. Niin,
semmosestakin oppii hyvin. (H4)

Tiedonkulku ja viestinnän suunnittelu koettiin tärkeäksi erityisesti
muutostilanteissa, jolloin samaa asiaa ei tarvitse tehdä monta kertaa. Lisäksi
työyhteisön sisällä koettiin, että avoimuutta lisää se, kun kerrotaan tietoja
suoraan asianomaisille. Yleisesti oltiin ihan tyytyväisiä tiedonkulkuun.
Tiedon jakamisessa näkyy avoimuus, kun meillä puhutaan asioista, niinku ne
oikeesti on. Se on mun mielestä äärimmäisen hyvä tapa. Se ei johda mihinkään,
että pimitetään tietoa tai ei kerrota koko totuutta, koska kuitenkin kaikki
ymmärrys ja tekeminen tapahtuu myös siellä ruohonjuuritasolla, ja sielläkin pitää
olla ymmärrys, että kun näin on tapahtunut, niin mistä se johtuu. (H5)

5.1.3

Avoimuuden lisääminen työyhteisössä

Haastateltavat kokivat, että matalan hierarkian avulla esimiesten on
mahdollistaa olla helposti lähestyttäviä. Matalan hierarkian takia työntekijä
voi halutessaan vaivattomasti keskustella esimiehen tai jopa ylimmän johdon
kanssa. Tärkeänä nimittäin koettiin se, että esimiesten kanssa pystytään
puhumaan kaikesta, myös muistakin kuin työasioista. Erityisesti arvostettiin
sitä, että esimies kohtaa alaisensa ihmisenä.
Tärkeää, että pystyy olemaan ihminen eikä työntekijä. (H1)

Vastauksissa ilmeni, että täytyy ymmärtää se tosiasia, että esimies ei tiedä
kaikkea, eikä hänen tarvitsekaan tietää. Tärkeänä pidettiin tämän
myöntämistä, läsnä olemista ja kuuntelemista. Nämä edellä mainitut asiat
lisäsivät avoimuutta työyhteisössä.
Vastauksissa pidettiin merkityksellisenä ylläpitää läpinäkyvää toimintaa
avaamalla ja perustelemalla päätökset ja toimenpiteet ja niiden taustat,
tarkoitukset ja vaikutukset yksittäisiin työntekijöihin. Lisäksi arvostettiin,
että työntekijät otetaan mukaan päätöksiin ja muutosprosesseihin. Hyvään
avoimeen ilmapiiriin liitettiin myös luottamus, joka näkyi työn
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joustavuutena. Näin ollen työntekijällä on avoimet työajat ja mahdollisuus
tehdä etätöitä, mikä luo vapauden tunnetta.
Siellä on työajat äärimmäisen avoimia ja myö saahaan tehhä monesti etätöitä, niin
se tuo vapautta, se on se vapaden tunne mikä siinä tulloo. (H3)

Huonoon ilmapiiriin liitettiin luottamuksen puute, joka näkyy työyhteisössä
tarkkailuna ylhäältä päin. Luottamusta alensi myös tarkkailu alaisten
keskuudessa, joka aiheutti kyräilyä ja kireyttä. Tämän lisäksi huonoon
ilmapiiriin liitettiin epätasa-arvoinen kohtelu ja johtamistyyli sekä esimiehen
ja alaisten vähäinen kasvokkainen kohtaaminen. Työn itsenäisyyttä taas
arvostettiin, jolloin työntekijän on mahdollisuus päättää itse, miten ja missä
järjestyksessä työnsä tekee.
Siellä saa olla sillälailla aika vapaasti, sä teet sen oman työs ja mä tykkään siitä
mun työstäni ja se on sillälailla ei oo joka päivä samanlaista homma. Mä saan
niinku itte päättää sen järjestyksen, tietysti meillä on ne tietyt päivät mihin
mennessä täytyy olla valmista, mutta mä saan niinku itte tehdä sen järjestyksen.
Ettei mulle niinku kukaan sano että tehhään tuo tänään ja tuo tänään, että mun
mielestä sillälailla on vapaata. (H9)

5.2 Miten palkka-avoimuus koetaan työyhteisössä?
Tässä kappaleessa etsitään vastausta toiseen tutkimuskysymykseen: miten
palkka-avoimuus koetaan työyhteisössä? Vastauksissa käy ilmi puhutaanko
palkoista, tunnetaanko palkkojen määräytyminen, mikä on työnkuvan ja
palkan yhteys sekä koetaanko, että niihin voidaan vaikuttaa (ks. kuvio 9).
Palkka-avoimuuden
kokemuksiin
liitettiin
palkoista
puhuminen,
palkkatietämys sekä palkka-avoimuuteen vaikuttaminen. Palkoista
puhumiseen liittyi kaksi (2) alateemaa: palkoista puhutaan ja palkoista ei
puhuta. Palkkatietämykseen liittyy työnkuvien ymmärtäminen ja palkan
koostumus. Suurin mahdollisuus vaikuttaa palkka-avoimuuteen koettiin
olevan esimiehillä, mutta myös haastateltavat itse kokivat voivansa vaikuttaa
siihen keskustelemalla palkoista työkavereiden kanssa.

Kokemus palkka-avoimuudesta
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Palkoista puhuminen

Palkkatietämys

Vaikutusmahdollisuudet

KUVIO 9 Palkka-avoimuuden kokemukseen työyhteydessä liitettiin
palkoista puhuminen, palkkatietämys ja omaan palkkaan vaikuttaminen

5.2.1

Palkoista keskusteleminen työyhteisössä

Vastauksista ilmeni, että vain kaksi (n=2) haastateltavaa eli noin 16
prosenttia vastanneista kertoi puhuvansa palkoista avoimesti työyhteisössä
kollegoidensa kanssa. Toisella haastateltavalla on kollegoiden kanssa sama
peruspalkka ja yhteinen bonusjärjestelmä. Tällöin kaikille on selvää,
läpinäkyvää ja avointa se, miten palkka muodostuu ja paljonko kukin saa.
Sama haastateltava koki myös enemmän yhtenäisyyden tunnetta
työyhteisössään. Toinen avoimesti palkasta puhuva henkilö tekee työtä
pienessä työyhteisössä, jossa peruspalkat, tavoitteet ja tavoitepalkkiot ovat
kaikkien nähtävillä. Vastauksissa ilmeni, että palkoista puhutaan vain
esimiehen kanssa tai pienessä rajatussa ryhmässä työyhteisössä (ks. kuvio
10). Yksi haastateltava (n=1) kertoi keskustelevansa palkoista ystäviensä
kanssa, mutta ei kollegoidensa kanssa.
Osa haastateltavista koki hyväksi asiaksi palkkasalaisuuden eli sen, että
palkoista ei puhuta. He kokivat palkan hyvin henkilökohtaiseksi asiaksi ja
liittivät sen suomalaisuuteen.
Eihän se ehkä hirveen avointa ole, että ihmiset kokee, että se on mun oma asia.
Totta kai ihminen saattaa olla avoin ihminen ja sitten kertoo siitä, mutta varsinkin
sitten, jos on saanut sen henkilökohtaisen korotuksen, niin tuskin sitä sitten lähtee
mainostamaan. (H8)
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KUVIO 10 Palkoista keskusteleminen työyhteisössä
Vastauksissa ilmeni, että palkoista ei lähtökohtaisesti haluta puhua. Osa
haastateltavista oli tyytyväisiä ettei palkoista puhuta ja olivat jopa tehneet
hiljaisia sopimuksia puhumattomuudesta. Pari haastateltavaa mainitsi, ettei
uskalla ”vinkua” palkasta, koska se voisi johtaa irtisanomiseen.
Ei puhuta. Ei. Ei kukaan tiedä toistensa palkkaa. (H9)
Minä en ainakaan henkilökohtaisesti puhu. Enkä kyllä oo kyllä kuullut, että
kukaan muukaan puhuis. Me tiedetään kyllä mihin (palkka) luokkaan me
kuulutaan, mutta sitten se mikä se on aika iso väli mikä siinä on se vaihteluväli ja
se että mikä on mun kollegani palkka, niin en tiedä. (H5)

Toisaalta pari haastateltava kertoi, että palkasta oli keskusteltu. Näin ollen he
tiesivät samaa työtä tekevien saavan suunnilleen samaa palkkaa. Yhdessä
tapauksessa palkkakeskustelun seurauksena haastateltavan kollega oli
saanut palkankorotuksen samalle tasolle kuin muut samaa työtä tekevät,
koska oli rohkeasti puuttunut huomaamaansa epäkohtaan. Muutama
haastateltava näki palkka-avoimuuden edistävän tasa-arvoa.
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Avoimesti niistäkin puhhuu niin ei jää niistäkään kellekkään niinku katkeruutta
eikä tarvii arvuuttaa, että saako tuo samasta hommasta parempaa palakkaa. (H2)

5.2.2

Palkkatietämys

Suurimmassa osassa vastauksista palkka koostui palkkaluokasta ja
henkilökohtaisesta lisästä. Yhdellä haastateltavalla (n=1) oli työpaikassaan
kaikilla sama palkka, joka luonnollisesti oli kaikilla tiedossa. Muissa
tapauksissa palkkaluokka oli yleensä hyvin selvä, ja se määräytyi
tehtävänkuvan tai tehtävänimikkeen mukaan. Useissa tapauksissa
ongelmaksi muodostui henkilökohtainen osuus, jonka muodostuminen
pistein tai luokin oli hyvin epäselvää ja lähes kaikissa tapauksissa
henkilökohtaisella lisällä ei ollut mitään maksimimäärää. Lisäksi osaaminen
nostettiin palkan määräytymisen tekijäksi. Haastateltavat eivät kuitenkaan
osanneet tarkentaa, miten osaaminen (koulutus, kokemus, jokin
erityisosaaminen) vaikuttaa palkkaan. Toisin sanoen yli puolet vastaajista ei
tuntenut oman palkkansa määräytymistä eli palkkatietämys oli heikko.
Pahimmassa tapauksessa tiedettiin, että palkkaluokan lisäksi on järjestelmä,
mutta sitä ei tunneta.
Niin siinä TES:in mukaisesti on aina niinku vaatimustasot, mitkä pisteytetään
siten, miten työtehtävät määräytyy. Niin sen pisteytyksen kautta meidän palkka
muodostuu. Mutta ainut mitä en siitä tiedä on se, etten tällä hetkellä osaa sanoa
mikä se meidän pisteytys on. (H1)

Muutamissa vastauksissa tuli ilmi, että palkkoja ei ole tarkistettu työn
aloittamisen jälkeen. Työhön tullessa palkka oli usein ennalta päätetty eikä
siihen ole voinut vaikuttaa sen jälkeen.
Tää on aika vaikee, mä en, just niinku kerroin, että meillä oli palkat valmiina, ku
me tultiin ja niitä ei oo sen jälkeen tarkistettu. Et me ollaan 3,5 vuotta oltu tuolla ja
ollaan niillä samoilla (palkoilla). Mä oletan, että kukaan ei oo saanut mitään lisää,
et mennään sillä samalla. (H7)

Haastateltavien mukaan rohkeus pyytää enemmän palkkaa työn alussa voi
johtaa paremman palkan saamiseen. Osa vastaajista oli huolissaan siitä,
saavatko uudet työntekijät tiedon ja ymmärryksen palkkansa
muodostumisesta. ”Naamakertoimella” epäiltiin jossakin tapauksessa olevan
vaikutusta palkan määrään.
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Kyllähän se on siis työn vaativuus, mut kyl mä uskon et siinä on myös
naamakerrointa. Ja esimerkiksi sillon, ku oot tullu taloon, et jos sul on ollu vaan
pokkaa pyytää, niin ihan varmasti. (H4)

Palkankorotuksen pyytäminen yhdistettiin palkka-avoimuuteen ja
palkanmääräytymiseen. Mikäli ei tunne oman pakkansa määräytymistä, on
haastavaa vaikuttaa omaan palkan määräytymiseen.
Nimenomaan se, jos miettis omaa palkkaansa ja jos haluais niinku lisää
esimerkiksi korotusta. Niin olis vaikea miettiä, että mistä se koostuu ja paljonko
pystyisit pyytää että paljonko ansaitsee kun tekee sitä työtä. Ei siihen pystyis tai
vaikea olis kuvitella, että pystyis siihen vaikuttaan, kun ei tiedä sinänsä sitä tasoa
mikä se on, niin ei uskaltais silleen lähtee vaatimaankaan ennen kuin vähän tietäis
että minkälaisia korotuksia mitenkin. (H 10)

5.2.3

Palkka-avoimuuteen vaikuttaminen

Yksi haastateltava kertoi, että ei puhu palkoista, mutta uskoi pystyvänsä
vaikuttamaan asiaan, jos puhuisi samaa työtä tekevien kollegoiden kanssa
palkkauksestaan. Lisäksi vastauksissa kävi ilmi, että ymmärrystä palkkojen
koostumuksesta voisi lisätä avaamalla tehtävänkuvat ja palkan
määräytymisen syyt. Osa vastaajista pelkäsi kollegoidensa reaktioita, mikäli
kävisi ilmi, että itsellä on parempi palkka kuin kollegalla.
Varmaan sillä, et meille kaikille yhteisesti avattas se mistä meidän palkka koostuu
ja mitkä siihen vaikuttaa, koska sit jokainen vois omissa kehareissa keskustella
siitä oman esimiehensä kanssa siitä, miks itse saan tämän verran ja voinko itse
vaikuttaa siihen. (H12)

Palkka-avoimuudella ei nähty suurta vaikutusta johdon tai esimiesten
toimintaan. Esimiehet voivat haastateltavien mukaan edesauttaa avoimuutta
avaamalla työnkuvat ja kertomalla avoimesti, mistä palkat koostuvat ja
mitkä asiat palkkaan vaikuttavat (vastuut ja tehtävät). Tämä lisäisi tasa-arvoa
palkkauksessa, ja loisi yhteen kuuluvuuden tunnetta ja voisi motivoida
työntekijöitä kehittymään. Myös esimiehen omalla esimerkillä nähtiin
vaikutusta alaisten toimintaan. Haastateltavat kokivat, että esimies voisi
vaikuttaa palkka-avoimuuteen myös kuuntelemalla, välittämällä tietoa ja
avaamalla prosesseja ja päätösten taustoja. Toisaalta myös yritystasolla
toivottiin parempaa avoimuutta koskien palkkojen korotuksia ja niihin
vaadittavia saavutuksia. Useat haastateltavat kertoivat luottavansa johtoon ja
esimiehiin, että he maksavat oikeaa palkkaa haastateltavalle. Toisaalta osa
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koki, että seassa on mielivaltaisuutta ja esimiehet voivat ilman perusteita itse
päättää alaistensa korotuksista. Pari haastateltavaa näki johdon olevan
tyytyväinen, että alaiset eivät puhu palkoistaan.

5.3 Miten
palkka-avoimuuden
työyhteisöön?

koetaan

vaikuttavan

Tässä kappaleessa etsitään vastausta kolmanteen tutkimuskysymykseen:
miten palkka-avoimuuden koetaan vaikuttavan työyhteisöön? Vastaukset
jakautuivat kolmeen osaan (ks. kuvio 11). Osa haastateltavista ajatteli palkkaavoimuuden olevan positiivinen asia ja lisäävän tasa-arvoa työyhteisössä.
Tasa-arvoa lisää työnkuvien selkeyttäminen ja avaaminen. Osa
haastateltavista ajatteli palkka-avoimuuden aiheuttavan paljon ristiriitoja,
kateutta, eripuraa ja vertailua. Muutama haastateltava ei nähnyt palkkaavoimuudella mitään vaikutusta työyhteisöön.

KUVIO 11 Palkka-avoimuuden mahdolliset vaikutukset työyhteisöön
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5.3.1

Positiiviset vaikutukset

Palkka-avoimuuden koettiin tuovan tasa-arvoisuutta työyhteisöön.
Haastateltavat mainitsivat palkka-avoimuuden luovan yhtenäisyyttä
työyhteisössä. Positiivisina vaikutuksina nähtiin tavoitteiden selkeyttäminen
ja työyhteisön yhtenäisyyden lisääntyyminen, joiden nähtiin vaikuttavan
työn tehostumiseen. Avoimuuden seurauksena nähtiin yhteinen tavoite
kirkkaampana. Tavoitteen eteen kaikki tekevät työtä ja puhaltavat yhteen
hiileen. Esille nousi myös mahdollisuus vaatia tasa-arvoisempaa
palkkamallia yhdessä koko työyhteisön voimin.
Palkan määräytymisen ollessa avointa tiedettäisiin, että kollegat eivät saa
enempää palkkaa samasta työstä. Haastateltavien sitoutuminen omaan
työhön ja tasa-arvoinen kohtelu lisääntyisi palkka-avoimuuden seurauksena.
Eräs haastateltava kertoi, että avoimuuden seurauksena kollega oli
rohkaistunut hakemaan palkankorotusta, koska keskusteluiden perusteella
oli kännyt ilmi, että hän saa samasta työstä vähemmän palkkaa.
Avoimuuden seurauksena työtä voisi tehostaa, jos selvillä olisi työn
tavoitteet, joiden täytyttyä olisi mahdollista saada esimerkiksi jokin palkkio.
Osa haastateltavista näki palkka-avoimuuden positiivisena ja tasa-arvoa
tuovana asiana.
Se (palkka-avoimuus) asettas meidät tasa-arvoisempaan asemaan ja sillä tavalla ja
sitten olisi itsellä enemmän mahdollisuus vaikuttaa siihen, et mitä saa. Tartteeks
kouluttautua enemmän ja sillä tavalla. (H11)

Arvostus
kollegoiden
keskuudessa
nostettiin
motivoivaksi
ja
sitoutuneisuutta edistäväksi tekijäksi. Haastateltavat kokivat, että työn
itsenäisyys ja arvostus lisää työtyyvyäisyyttä.
Arvostan mun työyhteisössä, tai lähinnä mun omassa työssä sitä, et mä saan aika
itsenäisesti tehdä niitä töitä ja sitä arvostetaan työpaikalla sitä mun ammattitaitoo.
(H12)

5.3.2

Neutraalit vaikutukset

Useat haastateltavat kokivat, että palkka-avoimuus ei vaikuta heidän
työhönsä mitenkään. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole mahdollista
vaikuttaa työhönsä tai palkkaansa.

66
Ei, siis mulla on semmonen kuva, ettei mulla oo mitään mahdollisuutta vaikuttaa
omaan työhön. Et mä otan sen mitä mulle annetaan. (H6)

Useat haastateltavat ovat tyytyväisiä palkkaansa. Palkka koetaan olevan
henkilökohtainen tai esimiehen ja alaisen välinen asia. Palkanmääräytymisen
epäselvyys vaikutti motivaatioon negatiivisesti. Haastateltavat eivät
tunteneet oman palkkansa määräytymistä, palkkausjärjestelmää tai työn
tavoitteita. Jos edellä mainitut asiat olisivat tiedossa, oltaisiin
motivoituneempia ja valmiita tarttumaan uusiin haasteisiin. Toisaalta pari
haastateltavaa koki työnsä elämäntavaksi, jolloin palkka ei ollut työhön
sitouttava tekijä. Useat haastateltavat kokivat, että palkka ei ole motivoiva
tekijä, eikä palkka-avoimuudella näin ollen olisi mitään vaikutusta
työyhteisön toimintaan tai toimivuuteen.
Me ollaan hirveen sitoutunutta sakkia. Meillä on hauska vitsi aina, yks näistä
kolmesta kehittäjästä aina jossain palaverissa puhutaan, jotain palkasta, niin
sanoo aina et mitä saatteko te palkkaa? Meillä on tällainen vitsi, kun tämä on
meille kaikille vähän, kun elämäntapa ja se palkka on oikeesti toissijainen, se mitä
me tehdään on se ykkösjuttu. (H5)

Haastateltavat eivät nähneet palkka-avoimuuden vaikuttavan suoraan
työhön sitoutumiseen. Sitoutuminen pysyi haastateltavien mukaan samalla
tasolla, jos palkka ei laskenut. Toisaalta koettiin hyväksi, että palkka ja
työpanos ovat tasapainossa. Alipalkkaus vaikuttaisi vastausten mukaan
negatiivisesti motivaatioon ja sitoutumiseen.
Et jos mä epäilisin et mä nyt olisin sellanen, joka tekis huomattavasti pienemmällä
palkalla, kun muut, niin en mä sit olis niin sitoutunut. (H4)

Yhdessä haastattelussa nousi esille sukupolvien välinen asennoituminen
palkka-avoimuuteen. Haastateltava koki nuorten työntekijöiden suhtautuvan
palkka-avoimuuteen positiivisemmin. Yksi haastateltava pohti, herättäisikö
palkka-avoimuus kateutta ja kilpailua, vai olisiko se yhdistävä tekijä ja saisi
työyhteisön puhaltamaan yhteen hiileen.
Joo, mä en nyt koe, et se vaikuttas mun työhön millään lailla. Mä luulen, että
nuoremmat varmaan, mä oon jo sen ikäinen, et mä luulen et nuoremmat voi olla,
et meilläkin on nyt vähän nuorempaa ja vanhempaa siinä. Mä ajatelisin, että ei se
mun palkkaukseen milläänlailla vaikka, vaikka mä sen tietäisinkin. (H9)

Vastauksissa heijastui tämän hetkinen epävakaa tilanne työmarkkinoilla.
Haastateltavat kokivat, että täytyy olla kiitollinen työpaikasta. Pari
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haastateltavaa painotti sitä, että ei kannata alkaa vaatimaan mitään, koska
voi menettää työnsä.
Ei mun mielestä vaikuta. Kaikki on vaan iloisia, että on töitä. (H6)

5.3.3

Negatiiviset vaikutukset

Pari haastateltavaa koki palkka-avoimuuden negatiivisena asiana, joka
aiheuttaisi työyhteisössä kateutta, närää ja kyräilyä.
No totta kai se, että sit jos se olis avointa, niin ihmiset olis kateellisia toisilleen ja
sitten alkais varmaan se hirvee niinku olen minäkin tehnyt näin paljon ja sit
semmonen vertailu. (H8)

Osa haastateltavista koki selkeiden tavoitteiden puuttumisen motivaatiota ja
sitoutumista alentavana tekijänä. Toisin sanoen tavoitteet motivoisivat
työtekijöitä työskentelemään ahkerammin ja olemaan sitoutuneempia. Osalla
haastateltavista taas ei ollut kannustin- tai palkkiojärjestelmää ja he kokivat,
että sellainen toimisi hyvänä porkkanana ja motivoisi ottamaan enemmän
haasteita vastaan. Kannustinjärjestelmästä hyötyisi haastateltavien mukaan
sekä työntekijä että työnantaja.
Haastateltavat olivat aika yksimielisiä siitä, että alaiset voisivat edistää
avoimempaa palkkakulttuuria keskustelemalla avoimemmin keskenään
omista palkoistaan ja kyseenalaistamalla tarvittaessa johdon tekemiä
päätöksiä.
Et eihän mikään HR voi sanoo, et onko sul millanen palkka verrattuna muihin. Et
kyl se lähtee siitä et sun pitää mennä sen kollegan kans, ketä sä ajattelet et tekee
saman tyyppistä työtä, niin sen kans mennä sit juttelee. (H4)
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6

ANALYYSI

Luvun alaluvussa 6.1 esitellään tulosten analyysi ja palkka-ajattelijatyypit.
Aineistosta muodostetut palkka-ajattelijatyypit kuvaavat, kuinka valmiita
haastateltavat olivat palkka-avoimuuteen. Alaluvussa 6.2 esitellään
jatkotutkimusehdotukset. Alaluvussa 6.3 käydään läpi tutkimuksen arviointi,
jossa pohditaan tutkimuksen eettisiä näkökulmia ja arvioidaan tutkimuksen
toteutusta.

6.1

Tulosten analyysi

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten avoimuus ja palkkaavoimuus koetaan työyhteisössä ja miten palkka-avoimuuden koetaan
vaikuttavan
työyhteisöön.
Tässä
tutkimuksessa
työtyytyväisyyttä
tarkasteltiin subjektiivisesta näkökulmasta, koska tarkastelussa on
haastateltavien kokemukset liittyen palkka-avoimuuteen. Avoimuuteen
liitettiin työyhteisön toimivuus ja tiedonkulku, joihin voi vaikuttaa sekä
esimiehen toiminta että työntekijän oma toiminta. Palkka-avoimuuteen
liitettiin palkoista puhuminen, palkkatietämys sekä palkka-avoimuuteen
vaikuttamisen keinot. Palkkatietämys oli heikkoa ja palkoista ei paljon
työyhteisöissä puhuta. Palkka-avoimuuden nähtiin vaikuttavan työyhteisöön
lisäämällä tasa-arvoa, yhtenäisyyttä tai kateutta. Tiedonkululla koetiin
olevan laajasti vaikutusta palkka-avoimuuteen. Palkka-avoimuuden
seurauksena työn tavoitteet olisivat selvillä ja omaan työhön ja palkkaukseen
oli mahdollista vaikuttaa.
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Palkka-ajattelijatyypit muodostuivat aineistolähtöisen sisältöanalyysin
tuloksena. Palkka-ajattelijatyypit auttavat meitä ymmärtämään, miten
valmiita tämän tutkimuksen mukaan palkka-avoimuuteen ollaan. Vain pieni
osa (noin 16 prosenttia) vastaajista eli ei avoimessa työympäristössä, ja
suhtautui palkka-avoimuuteen negatiivisesti. Toisaalta noin 17 prosenttia
vastaajista eli avoimessa työympäristössä ja asennoitui palkka-avoimuuteen
positiivisesti. Vastaajista lähes 70 prosenttia eli ei avoimessa
työympäristössä, mutta asennoitui palkka-avoimuuteen joko positiivisesti tai
neutraalisti.
Tulosten perusteella voidaan siis sanoa, että palkkaavoimuuteen ollaan valmiita.
Palkka-avoimuus nähdään pääasiassa
positiivisena asiana eli se edistää tasa-arvoa työyhteisössä.

6.1.1

Avoimuuden kokemus työyhteisössä

Viestinnällä koettiin olevan merkittävästi vaikutusta työyhteisön
avoimuuteen. Vastauksissa ilmeni, että tiedonkululla voidaan lisätä
avoimuutta. Tätä tulosta tukee Yhteiskunnallinen yritys 2015 –selvityksen
(2015) teettämä tutkimus, jossa kävi ilmi, että haastateltavat arvostivat eniten
toiminnan avoimuutta ja vähiten sitä, että asioista ei kerrota ja niitä
peitellään. Tätä väitettä tukee myös Poutanen (2015, 33), jonka mukaan
viestinnällä voi olla suuri vaikutus avoimen vuorovaikutus luojana.
Herzbergin kahden faktorin teoria ei ota kantaa avoimuuteen,
tiedonkulkuun tai tiedon jakamiseen. Toisaalta viestintä liittyy vahvasti
vuorovaikutussuhteiden toimivuuteen, mikä taas on Herzbergin teorian yksi
motivaatiotekijä (Herzberg ym. 1959, 44–49).
Toisena teemana työyhteisön avoimuuteen liitettiin yhtenäinen työyhteisö.
Toimivaan työyhteisöön kuului haastateltavien mukaan luottamus, lojaalius
ja aito halu auttaa. Lisäksi avoimuus kuvailtiin työyhteisössä hyvänä
ilmapiirinä. Vuorovaikutussuhteissa arvostettiin mahdollisuutta käydä
avointa keskustelua ja uskallusta nostaa tarvittaessa myös vaikeat asiat esille.
Tulosta tukee Herzbergin kahden faktorin teoria, missä yksi hygieniatekijä
on vuorovaikutussuhteet työyhteisössä (Herzberg ym. 1959, 44–49).
Esimiesten koettiin pystyvän edistämään avoimuutta edistämällä matalaa
hierarkiaa kuuntelemalla, olemalla läsnä ja keskustelemalla. Lehdon ja
Sutelan (2004) mukaan Suomessa on lähtökohtaisesti matala hierarkia
esimiesten ja alaisten välillä. Lisäksi koettiin, että esimies voi luoda
avoimuutta ottamalla työntekijöitä mukaan päätöksenteko prosesseihin ja
osoittamalla luottamusta. Haastateltavat peräänkuuluttivat luottamusta
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alaisten ja esimiesten välillä. Joustavuutta ja etätyömahdollisuutta
arvostettiin, ja ne koettiin positiivisina asioina. Työntekijöiden täytyy tuntea
tekevänsä jotain merkityksellistä ja olla osa merkityksellistä projektia
(Herzberg ym. 1959, 117–118). Raha ei siis yksistään riitä motivoimaan
ainakaan kaikkia työntekijöitä. Herzbergin kahden faktorinteorian mukaan
palkka kuuluu hygieniatekijöihin, eikä näin ollen ole motivoiva tekijä.
(Herzberg ym. 1959).

6.1.2

Palkka-avoimuuden kokemus työyhteisössä

Tutkimuksen mukaan haastateltavien palkkatietämys oli suhteellisen heikko,
koska vain alle puolet vastaajista osasi kuvailla palkkansa määräytymisen
jollakin tavalla. Oma palkkaluokka tunnetaan suhteellisen hyvin, mutta
henkilökohtaisen
osuuden
muodostuminen
oli
suurelle
osalle
haastateltavista hyvin epäselvää. Tätä oli tärkeää selvittää, koska työnkuvan
ja palkan yhteys liittyy palkkaoikeudenmukaisuuteen. Oikeudenmukaisuus
ja tasa-arvo liittyvät myös työtyytyväisyyteen. Palkkion tulisikin olla
oikeudenmukainen, selkeä ja jokaisen vaatimustasoa vastaava (Pöyhönen
1987, 137).
Herzbergin mukaan palkka ei ole motivoiva tekijä, vaan se voi ainoastaan
auttaa työtyytyväisyyden neutraalille tasolle (Herzberg ym. 1959, 44–49).
Tutkimuksen mukaan palkka-avoimuudella nähdään olevan vaikutusta
työyhteisön toimintaan. Palkka-avoimuuden kokemukseen työyhteisössä voi
vaikuttaa tutkimuksen mukaan samat tekijät, kuin mitä Herzberg listaa
motivaatiotekijöiksi (Herzberg ym. 1959, 44–49). Haastateltavien vastausten
perusteella näitä tekijöitä ovat työn mielenkiintoisuus ja työtehtävät,
kehittymismahdollisuudet, vastuun lisääntyminen, ylenemismahdollisuudet
ja työssä menestyminen (Herzberg ym. 1959, 44–49). Toisaalta työntekijä
voisi menestyä, saada arvostusta ja sitä kautta parempaa palkkaa. Palkkaavoimuuden toteutuessa ja palkkatietämyksen lisääntyessä palkka voisi yltää
tämän tutkimuksen mukaan myös Herzbergin mittarilla motivaatiotekijäksi.
Selkeä palkkaus sisältäen tehtävänkuvan, palkkauksen ja tavoitteet voi
toimia tulosten mukaan motivoida haastateltavia eri tavoin muun muassa
ottamaan haasteita vastaan. Tämä voi vaikuttaa myös yhteiskunnallisessa
mittakaavassa esimerkiksi työn tehostumiseen.
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6.1.3

Palkka-avoimuuden kokemuksen vaikutukset työyhteisössä

Avoimuuden kokemukseen vaikuttaa tutkimuksen mukaan työyhteisön
yhtenäisyys, ilmapiiri ja vuorovaikutussuhteet, tiedonkulku sekä oma työ,
motivaatio ja sitoutuminen. Työyhteisön yhtenäisyyteen liitettiin luottamus,
lojaalius ja vuorovaikutus. Tulosta tukee Tilastokeskuksen tutkimus, jonka
mukaan työtyytyväisyyttä lisäsi muun muassa työn itsenäisyys, hyvät
suhteet työtovereihin, työn mielenkiintoisuus ja vaihtelevuus ja työpaikan
henki (Sutela & Lehto 2014). Mielenkiintoista on se, että Herzbergin mukaan
Tilastokeskuksen tutkimuksen nimeämät työtyytyväisyyttä lisäävät tekijät
kuuluvat hygieniatekijöihin eikä motivaatiotekijöihin. Herzberg ei siis näe
yhteyttä edellä mainittujen tekijöiden ja työtyytyväisyyden kanssa, joten
tässä on selkeä ristiriita.
Useat haastateltavat eivät kokeneet palkkaa tärkeänä tai motivoivana
tekijänä. Haastateltavat olivat tyytyväisiä omaan palkkaansa, joten heillä ei
ollut tarvetta keskustella palkoista laajemmin työyhteisössä. Tätä tukee
Herzbergin ym. (1959, 82) ajatus hygieniatekijöistä, jotka voivat tuoda
neutraalin tilan työtyytyväisyyteen, mutta eivät voi lisätä sitä. Suurin osa
vastaajista eli ei avoimessa työyhteisössä liittyen palkka-avoimuuteen, mikä
osaltaan voi vaikuttaa palkkoihin suhtautumiseen.
Palkkatekijän liittäminen työtyytyväisyyteen liittyy myös työpaikan
toimintatapoihin ja periaatteisiin, itse työhön ja kehitykseen. Palkkatekijän
liittäminen työtyytymättömyyteen yhdistyy epätasa-arvoon. (Herzberg ym.
1959, 82–83.) Pöyhönen (1987, 131) kuvaa Herzbergin kahden faktorin
teoriaan viitaten, että työstä saatuun palkkioon on kiinnitetty usein
suhteettoman suuri huomio puhuttaessa työtyytyväisyydestä (Pöyhönen
1987, 131). Toisin sanoen tutkimuksen mukaan työn sisältö on usein paljon
merkityksellisempää ja luo työtyytyväisyyttä enemmän kuin palkkio
itsessään (Pöyhönen 1987, 137). Tämän voi huomata myös tuloksista. Suurin
osa haastatelluista koki palkan olevan toissijainen asia, kun kysyttiin
palkasta ja palkka-avoimuudesta sekä työhön motivoivista tekijöistä.
Palkka-avoimuuden negatiiviset vaikutukset olivat kateus, eripura ja kyräily.
Usein muutos aiheuttaa reaktion, joka voi olla negatiivinen. Nämä
negatiiviset vaikutukset voivat olla lyhyen aikavälin vaikutuksia, joiden
jälkeen siirrytään positiivisempiin pitkän aikavälin vaikutuksiin. Palkkaavoimuuden nähtiin vaikuttavan positiivisesti työn tehokkuuteen. Koettiin,
että palkka-avoimuuden avulla olisi mahdollista vaikuttaa omaan
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palkkaansa. Tämä näkyy myös Herzbergin kahden faktorin teoriassa
motivaatiotekijänä. Omaan työhön vaikuttaminen ja sen kehittäminen voivat
lisätä motivaatiota. Palkka-avoimuus olisi motivoiva tekijä, koska tavoitteet
ovat selvillä ja omaan työhön voi sitä kautta vaikuttaa. Toinen tehokkuuteen
vaikuttava tekijä oli työyhteisön yhtenäisyyden lisääntyminen. Palkkaavoimuuden nähtiin lisäävän tasa-arvoa.

6.1.4

Palkka-ajattelijatyypit

Alkuperäisen tavoitteen mukaan aineistosta oli tarkoitus löytää asioita, joihin
palkka-avoimuuden kokemus vaikuttaa työyhteisössä. Tuloksista ilmeni
kuitenkin, että palkka-avoimuutta ei juuri ollut. Haastateltavilta kysyttiin,
mitä he ajattelevat hypoteettisesti palkka-avoimuudesta ja sen vaikutuksista.
Aineistonanalyysi teemoittelun vaiheessa nousi selkeästi esille valmius
palkka-avoimuuteen, vaikka palkka-avoimuutta ei ollut. Tämän seurauksena
muodostuivat palkka-ajattelijatyypit.
Tutkimuksessa haluttiin selvittää, millä eri tavoin haastateltavat
asennoituvat palkka-avoimuuteen riippuen työskentely-ympäristöstä ja
palkkatietämyksestä. Palkka-ajattelijat tehtiin muodostamalla kolme (3)
teemaa: työyhteisön palkka-avoimuus, palkkatietämyksen taso ja
suhtautuminen mahdolliseen palkka-avoimuuteen. Sen jälkeen tehtiin
taulukko, johon lisättiin kaikkien haastateltavien lainaukset kyseisistä
teemoista. Haastateltavat jäsennettiin ryhmiksi ja muodostettiin lopulta neljä
(4) palkka-ajattelijatyyppiä. Palkka-ajattelijatyypit kuvaavat sitä, millaisessa
palkka-avoimuudessa haastateltavat elävät tällä hetkellä, miten hyvin
tuntevat palkkansa määräytymisen, ja miten valmiita ovat mahdolliseen
palkka-avoimuuteen. Nämä teemat muodostuivat tutkimuskysymysten
ulkopuolelta, mutta ovat relevanttia tietoa toimeksiantaja Ammattiliitto Pron
kannalta ja siksi ne sisällytettiin tähän tutkimukseen.
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KUVIO 12 Palkka-ajattelijatyypit
Palkka-ajattelijatyypit kertovat, kuinka valmiita tutkimuksen mukaan
haastateltavat ovat palkka-avoimuuteen. Aineiston analyysin perusteella on
muodostettu neljä (4) erilaista palkka-ajattelijatyyppiä (ks. kuvio 12). Atyyppi kuvastaa henkilöä, joka tuntee palkkansa määräytymisen ja elää
työyhteisössä, jossa palkka-avoimuus toteutuu, minkä hän kokee
positiivisena asiana. Tyypit B, C ja D eivät tunne palkkansa määräytymistä ja
työskentelevät työyhteisössä, jossa ei ole palkka-avoimuutta. Tyyppi B
asennoituu mahdolliseen palkka-avoimuuteen positiivisesti, tyyppi C
neutraalisti ja tyyppi D negatiivisesti. Tuloksista voidaan huomata, että
yleisesti haastateltavat ovat valmiita palkka-avoimuuteen, koska yli puolet
(n=7) haastateltavista suhtautuvat palkka-avoimuuteen positiivisesti ja vain
noin 17 prosenttia (n=2) suhtautuu siihen negatiivisesti. Vastausten
perusteella tasa-arvoa tuovaan palkka-avoimuuteen ollaan siis valmiita.
Mielenkiintoisen palkka-ajattelijatyypeistä tekee se, että vaihtelua on paljon,
vaikka aineiston koko on suhteellisen pieni.
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6.2 Jatkotutkimusehdotukset
Tämän tutkimuksen näkökulma oli hyvin yksityiskohtainen ja otanta oli
suhteellisen kapea. Näin ollen tuloksia ei voi yleistää. Toisaalta
tutkimuksessa tuli esille hyvin laajasti erilaisia näkökulmia, joita olisi
mielenkiintoista tutkia tarkemmin. Jatkotutkimusehdotuksia ilmeni useita
erityisesti analysointivaiheessa. Mielenkiintoista olisi tarttua sukupuoli
kysymykseen palkka-avoimuuden näkökulmasta, esimerkiksi siihen
puhuvatko naiset miehiä enemmän palkoista tai kokevatko miehet palkkaavoimuuden tärkeämmäksi kuin naiset. Toisaalta joissakin vastauksissa tuli
esille sukupolvien erot. Olisi tärkeää tutkia vaihteleeko suhtautuminen
palkka-avoimuuten eri-ikäisillä työntekijöillä.
Haastateltavat kokivat palkan olevan edelleen suomalaisille tabu, josta ei
puhuta. Olisi tärkeää tutkia, onko asia edelleen näin. Vaihtelisivatko
vastaukset haastateltavien iän tai sukupuolen perusteella. Pohdittavaksi jää,
miten palkka tabuna vaikuttaa mahdollisten prosessien ja toimintamallien
muodostumiseen ja palkka-avoimuuteen suhtautumiseen.
Pakka-avoimuuden lisääntyessä voi organisaatiossa ilmeta runsaasti
haasteita ja muutosvastarintaa. Mielenkiintoista olisi saada selville, millaisia
prosesseja tai työkaluja tällainen muutos vaatii avoimuuteen ja
palkkatietämyksen lisäämiseen pyrkivässä organisaatiossa. Toisaalta olisi
tärkeää tutkia, mitä vanhemmat organisaatiot voisivat oppia tuoreilta
organisaatioilta palkka-avoimuudesta ja avoimesta palkkakulttuurista.
Entisestä poisoppiminen ja muutoksen tekeminen ovat hankalampia kuin
uuden synnyttäminen.

6.3 Tutkimuksen arviointi
Tämän tutkimuksen ansiona voidaan pitää sitä, että se tarjoaa uutta tietoa
palkka-avoimuudesta. Tiedon lisääntyminen voi edistää palkkatasa-arvon
toteutumista. Tutkimusta voidaan pitää suomalaisen työelämän kannalta
tärkeänä. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että siinä on kuvattu erityisen
tarkasti käytetyt metodit sekä tutkimuksen kulku.
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Tässä luvussa pureudutaan tarkemmin tutkimuksen arviointiin, mikä
tarkoittaa tutkimuksen kriittistä tarkastelua. Tutkimusta arvioidaan usein
termien realibiliteetti ja validius avulla (Hirsjärvi ym. 2015). Nämä termit
ovat peräisin määrällisen tutkimuksen puolelta. Tämä tutkimus on
laadullinen tutkimus, joten sen luotettavuutta ei voida arvioida täysin
samalla tavalla, kuin määrällisen tutkimuksen (Hirsjärvi ym. 2015, 235).
Realibiliteetti tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta (Hirsjärvi ym. 2015,
231). Tämän tutkimuksen reliaabelius on pyritty varmistamaan
suunnittelemalla ja toteuttamalla tutkimus huolellisesta ja raportoimalla siitä
mahdollisimman tarkasti. Tässä tutkimuksessa pyritiin kuvaamaan palkkaavoimuutta ilmiönä, joten tulokset eivät siis ole yleistettävissä. Validius
tarkoittaa pätevyyttä eli mittaria mitata haluttua tulosta. Validiutta käytetään
pääasiassa määrällisen tutkimuksen arvioinnissa. (Hirsjärvi ym. 2015, 231.)
Tutkimus perustuu Ammattiliitto Pron tekemään aikaisempaan
tutkimukseen. Sen tarkoituksena on syventää jo palkka-avoimuudesta
olemassa olevaa tietoa laadullisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksen
haastateltavat valittiin satunnaisotoksella. Tutkimuksen tuloksia on käsitelty
niin, että niistä ei voi identifioida ketään haastateltavaa tai organisaatioita
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 20). Haastateltaville ei myöskään ole kerrottu
muiden haastateltavien henkilöllisyyttä tai missä organisaatioissa he
työskentelevät. Tutkimukseen osallistuessa henkilöillä oli selkeä kuva siitä,
että tämä tutkimus tehdään Jyväskylän yliopistoon maisterin tutkielmana
yhteistyössä Ammattiliitto Pron kanssa, joka saa tulokset käyttöönsä.
Tutkimusprosessi tehtiin mahdollisimman läpinäkyväksi. Kaikki aineiston
tuottamisen vaiheet on tuotu esille tutkimuksessa: haastatteluiden
tuottaminen, käytetty aika ja tutkijan oma arvio tilanteista (Hirsjärvi ym.
2015,
232).
Tutkimuksen
suunnittelussa
pyrittiin
tekemään
tutkimuskysymykset helposti ymmärrettäviksi, niin että ne ei ne eivät johda
vastaajia harhaan (Hirsjärvi & Hurme 2001, 20). Ennen haastatteluiden
aloittamista tehtiin testihaastattelu. Laadullisessa tutkimuksessa täytyy ottaa
huomioon subjektiivisuus, koska tässäkin tutkimuksessa jokainen
haastateltava ajattelee ja kokee palkka-avoimuuden subjektiivisesti. Lisäksi
termi palkka-avoimuus voidaan ymmärtää monella tavalla.
Tutkimuksessa on kirjattu tulokset huolellisesti ja säilytetty hyvän eettisen
tutkimuksen tavan mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2015, 26-27; Tuomi & Sarajärvi
2016, 130). Haastattelut litteroitiin sanatarkasti ja analysoitiin teemoittelun
avulla. Analyysiprosessi on tarkasti kuvattu. Tutkimuksessa käydään läpi,
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miten teemat syntyivät ja muodostuivat. (Hirsjärvi ym. 2015, 232.) Tutkijan
näkemykset ja tulkinnat vaikuttavat myös tutkimuksen tulokseen. Näin ollen
toinen tutkija ei pystyisi saamaan samasta aineisto täysin samoja tuloksia.
Tulosten tulkinnoille pyrittiin löytämään perusteita ja vahvistusta aineistosta
käyttämällä suoria lainauksia haastatteluista, mikä luo luotettavuutta ja
rikastaa tuloksia (Hirsjärvi ym. 2015, 233).
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7

POHDINTA

Tutkimuksen tulokset kuvaavat haastateltavien valmiutta palkkaavoimuuteen. Käsitykset suhtautumisesta palkka-avoimuuteen vaihtelivat
suuresti kriittisestä myönteiseen, vaikka tutkimuksen otanta on suhteellisen
pieni. Suuremmasta otannasta olisi ollut mahdollista poimia tämän ilmiön
taustalta olevia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan avoimuus koetaan tärkeäksi
asiaksi työyhteisössä, ja sen toteutumiseen liittyy vahvasti viestintä. Viestintä
mahdollistaa tiedonkulun ja tiedon jakamisen sekä toimii liimana
yhtenäisesti toimivassa työyhteisössä. Viestinnän avulla voidaan myös
tehostaa työyhteisön toimivuutta sekä parantaa ilmapiiriä.
Viestintä on avain palkka-avoimuuteen, koska viestinnän keinoin voidaan
lisätä tietoa palkoista ja niiden määräytymisestä. Viestinnän avulla
palkkatietämystä voidaan lisätä, mikä taas voi vaikuttaa työtyytyväisyyteen.
Tämän tutkimuksen mukaan palkoista ei paljon työyhteisössä puhuta.
Pohdittavaksi jää se, onko palkoista edes tarpeellista puhua tarkasti, mikäli
palkka-avoimuus ja palkkatietämys olisi hyvällä tasolla. Palkka-avoimuuden
ja palkkatietämyksen lisääntymisen myötä työnkuvat ja palkan
määräytyminen olisi selvempää ja palkkaus oikeidenmukaisempaa. Mikäli
oikeudenmukaisuus toteutuisi, olisiko edes välttämätöntä rikkoa
palkkasalaisuutta. Mikäli palkka-avoimuutta ei ole, voi palkkasalaisuus
kuitenkin olla suuri este avoimelle keskustelulle palkoista. Palkkaajattelijatyyppien mukaan tämän hetkinen suhtautuminen palkkaavoimuuteen on pääasiassa positiivista, vaikka suurin osa vastaajista ei
elänyt palkka-avoimessa työyhteisössä. Tämä heijastaa valmiutta osallistua
keskusteluun ja vaikuttaa edelleen palkka-avoimuuden lisääntymiseen
työyhteisössä.
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Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä suomalaiselle työelämälle.
Tutkimuksen tarjoama tieto tukee Ammattiliitto Pron strategiaa. Yksi
Ammattiliitto Pron strategian päätavoite on estää palkkasyrjintää, jossa
yhdeksi ongelmanratkaisukeinoksi nähdään palkka-avoimuuden lisääminen.
Ammattiliitto Pro pyrkii levittämään tietoa palkka-avoimuudesta ja
palkkatietämyksestä tutkimustiedon ja viestinnän keinoin. Lisäksi on tärkeää
herättää keskustelua palkka-avoimuudesta muutoksen aikaan saamiseksi.
Ammattiliitto Pro pystyy hyödyntämään tämän tutkimuksen tuloksia
omassa viestinnässään kertoessaan palkka-avoimuudesta jäsenistölleen.
Tulosten perusteella Ammattiliitto Pro voi suunnitella aiheesta mahdollisia
jatkotutkimuksia.
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LIITTEET
Liite 1. Haastattelurunko
Osa l: Avoimuus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miten kuvailisit työyhteisöä, johon kuulut?
Miten kuvailisit organisaationne ilmapiiriä? Entä työyhteisönne?
Mitä asioita arvostat/et arvosta työyhteisössäsi? Miksi?
Miten/Millä tavalla avoin työpaikka teillä on?
Miten tärkeänä koet avoimuuden? Miksi?
Mistä avoimuuden tunne mielestäsi syntyy?
Miten yksilö voi omalla viestinnällään luoda avoimuuden tunnetta
työyhteisössä? Entä esimies/lähijohtaja?

Osa ll: Palkan määräytyminen ja määrä – läpinäkyvyys
8. Kuvaile mistä työntekijöiden palkat koostuvat työpaikallasi?
9. Miten palkkaan vaikuttaa (esim. työn sisältö ja määrä, työntekijän
koulutus ja kokemus?
10. Miten avoimesti sinun työyhteisössäsi puhutaan palkoista? Kenen
kanssa?
11. Miten avoimuus koskien palkkoja näkyy työyhteisössänne?
12. Miten tiedon jakamisessa näkyy avoimuus?
Osa lll: Avoimuuden merkitys työhyvinvointiin ja toimivuuteen
13. Mitä siitä avoimuudesta seuraa?
14. Millä tavalla koet palkka-avoimuuden vaikuttavan sinun
mahdollisuuteen vaikuttaa omaan työhösi?
15. Millä tavalla koet palkka-avoimuuden vaikuttavan esimiesten/johdon
toimintaan?

16. Millä tavalla koet palkka-avoimuuden vaikuttavan työhön
sitoutumiseesi?
17. Millä tavalla koet palkka-avoimuuden vaikuttavan työmotivaatioosi?
18. Millä tavalla koet palkka-avoimuuden vaikuttavan työyhteisösi
ilmapiiriin?
19. Miten johto/esimiehet voisivat edistää avoimemman
palkkakulttuurin luomista? Entä henkilöstö?
20. Millä tavalla koet palkka-avoimuuden olevan yhteydessä työyhteisön
toimintaan?
21. Millä tavalla koet palkka-avoimuuden olevan yhteydessä työyhteisön
toimivuuteen?
22. Millä tavalla koet palkka-avoimuuden olevan yhteydessä
työntekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin?

Liite 2. Saatekirje

