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Tämä tutkimus käsittelee tulospalkkauksen eri tekijöiden vaikutusta alempien 
johtajien ja toimihenkilöiden motivaatioon ja sitoutumiseen. Tutkimuksessa 
myös tutkittiin tekijöitä, jotka vaikuttavat palkkamallin ymmärrettävyyteen. 
Tutkimus on laadullinen ja haastattelut on toteutettu puolistrukturoidulla 
teemahaastattelulla. Haastateltaviksi valikoitui kuusi toimihenkilöä kolmelta eri 
toimialalta, joilla on vähintään osittainen tulospalkkaus. Tutkimuksella pyrittiin 
selvittämään tärkeimpiä tekijöitä ja alueita, jotka ovat kriittisiä motivoivalle ja 
sitouttavalle tulospalkkausjärjestelmälle. Tutkimuksessa tärkeimmät tutkittavat 
ilmiöt perustuvat haastateltavien omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin, jonka 
vuoksi tähän laskentatoimen tutkimukseen on otettu mukaan laskentatoimen 
psykologian teorioita.  
Tutkimuksen tulosten perusteella tärkeimmät tekijät motivoivalle ja 
sitouttavalle tulospalkkausjärjestelmälle ovat pääasiassa samansuuntaisia, kuin 
aikaisemmissa tutkimuksissa. Tuloksissa korostui etenkin kommunikaation ja 
proaktiivisen dialogin merkitys johdon ja toimihenkilöiden välillä.  
Tuloksena määrittyy aihealueita, joihin tulospalkkauksesta vastaavien kannat-
taa kiinnittää huomiota rakentaessaan motivoivaa ja sitouttavaa tulospalkkaus-
järjestelmää. Tutkimus on ajankohtainen katsaus tulospalkkaa ansaitsevien am-
mattilaisten kokemuksista ja ajatuksista.  
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1 JOHDANTO  

 
 

1.1 Taustaa 

Tässä tutkimuksessa käsitellään tulospalkkaa ansaitsevien suomalaisten 
toimihenkilöiden tulospalkkausmallin piirteiden vaikutusta motivaatioon ja 
sitoutumiseen. Tutkimuksessa myös tutkitaan tekijöitä, jotka vaikuttavat 
palkkamallin ymmärrettävyyteen. Tulospalkkaa saavan toimihenkilön 
palkkausmallille on ominaista, että se sisältää kiinteästä tuntipalkasta erillisen 
provisiopalkkauksen suhteutettuna tehtyihin tuloksiin. Provisio on työnantajan 
tai työtehtävän määrääjän maksama osuus työn tuottamasta tuloksesta. Provisio 
onkin kannustin, jonka tulisi motivoida toimihenkilöä, esimerkiksi myyjää. 
Provisiomuotoinen palkkausmalli mahdollistaa, että työntekijä voi itse vaikuttaa 
omaan palkkaansa suoraan tekemällään työsuorituksella. 

Tutkimuksessa keskitytään kartoittamaan toimihenkilöiden motivaatiota, 
sekä sitoutumista vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Myyjien provisiomallit ra-
kennetaan yleensä yrityksen tarjoaman pohjalta. Tämän takia provisiopalkkaus-
mallit saattavat olla hyvin erilaisia eri organisaatioiden välillä. Tutkimuksen ai-
hepiiri kiinnostaa henkilökohtaisesti, sillä olen tehnyt yli viisi vuotta myyntitöitä 
yrityksissä, jossa palkka on ainakin osittain muodostunut henkilökohtaisten tu-
losten perusteella. Omien empiiristen havaintojeni mukaan provisiopalkkaus-
malli on aiheuttanut entisissä ja nykyisissä kollegoissa toisinaan hämmennystä 
ja epävarmuutta. Se ei ole myynnin rajapinnassa työskennellessä aina tuntunut 
motivoivan työntekijöitä johdon toivomalla tavalla. On puhuttu, että se palkitsee 
esimerkiksi osa-aikaisia työntekijöitä suhteessa huonommin. Myös palkkausmal-
lin ymmärrettävyyttä on kritisoitu. Useat kollegoiden väliset keskustelut herätti-
vät kiinnostuksen aihetta kohtaan, ja mielenkiinto tutkimukseen heräsi.  

Laskentatoimessa varsinkin ylemmän johdon tulospalkkausta on tutkittu 
varsin runsaasti, alempien johtajien ja toimihenkilöiden tutkimuksen jäädessä 
vähemmälle huomiolle.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää motivoivan ja sitouttavan tulospalkkauksen 
tärkeimmät elementit, ja vertailla niitä aikaisempien tutkimusten havaintoihin. 
Tutkimukselle ei asetettu valmiita hypoteeseja. Johtopäätöksissä pyritään 
nostamaan esille mahdollisia havaintoja, jotka auttaisivat huomiomaan 
tulospalkkauksen motivoinnin kannalta kriittisiä tekijöitä ja aihealueita. Esiin 
nousee tutkimuskysymyksiä, joista ensimmäinen on seuraava: 

 

• Onko tulosperusteinen palkkausmalli kokonaisuutena työntekijää 
motivoiva?  

 
Tutkimuskysymykseen soveltuvaksi metodologiseksi lähestymistavaksi valittiin 
kvalitatiivinen lähestymistapa. Tarkoituksena on muodostaa perusteltu arvio 
siitä, kuinka tulospalkkaus koetaan kokonaisuutena. Tulosperusteisen palkkaus-
mallin motivaatiovaikutusten arvioimiseksi vastaus löytyy todennäköisesti par-
haiten työntekijän omista sanoista ja kertomasta. Tämä selviää parhaiten tämän 
kokoluokan tutkimuksessa puolistrukturoidulla haastattelulla, jolloin eri vastaa-
jien vastauksia on helppo verrata toisiinsa. Näin saadaan selville, mitkä ovat yh-
distäviä tekijöitä motivoivalle ja sitouttavalle tulospalkkausmallille. 

 Kvantitatiivisella lähestymistavalla voidaan selvittää tiettyjen syiden 
korrelaatiota motivointiin. Strukturoiduilla lomakehaastatteluilla saadaan dataa 
kerättyä, jonka jälkeen se voidaan analysoida esimerkiksi SPSS-ohjelmalla. Tut-
kimuksessa ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tiedetä niitä syitä, jotka voisivat 
olla palkkausmallissa työntekijää motivoivia. Sen takia laadullisilla tutkimusme-
netelmillä saamme luotettavimmin vastauksia niistä tekijöistä, joita työntekijät 
kokevat motivoinnin kannalta kriittisiksi. Toisena tutkimuskysymyksenä esiin 
nousee: 

 

• Onko tulospalkkausmalli helposti ymmärrettävä?  

 
Tutkimuskysymyksellä yritetään selvittää, kokevatko työntekijät oman palkka-
mallinsa helpoksi seurata, eli onko oman palkan muodostuminen tiedossa reaa-
liaikaisesti. Työntekijällä, jolla palkka muodostuu ainoastaan kiinteästä kuukau-
sipalkasta, on oma tuntiansio yleensä tiedossa. Tulospalkkaa saavan työntekijän 
kokonaistuntiansio ei ole joka kuukausi sama, vaan se voi vaihdella paljonkin 
kuukausien välillä. Tavoitteena on etenkin selvittää, onko työntekijällä tarvitta-
vat mittaristot, jotta he voivat seurata oman provision kertymistä kuluvan palk-
kajakson aikana. Palkanmaksaja tarkastaa myyjän tekemät kaupat palkkakau-
delta, jolloin saadaan selville maksettava kokonaisprovisio. Tämän takia provi-
siopalkka maksetaan usein takautuvasti. Provisiopalkkaa saava työntekijä ei 
yleensä saa rahallista korvausta välittömästi työsuorituksen, kuten kaupan jäl-
keen, jonka takia oman tuloksen ja kuukausiansion kehittymistä voi olla vaikea 
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hahmottaa. Tiettyjen alojen myytävät tuotteet ja palvelut voivat olla myös asiak-
kaan osalta peruttavissa. Työsopimuksessa voi olla sääntö, jonka takia provisiota 
ei syntyneistä kaupoista myyjälle makseta, jos asiakas on tietyn ajan sisällä kau-
pantekohetken jälkeen peruuttanut kaupan. Tällaisia myytäviä tuotteita ja palve-
luita voivat olla esimerkiksi vakuutukset, puhelinliittymät ja sähkösopimukset. 
Peruuntuneet kaupat eivät välttämättä tule koskaan alkuperäisen myyjän tietoon, 
jolloin se saattaa vääristää kuvaa oman ansion kehittymisestä palkkakaudella. 

 
Päätutkimuskysymykseksi on seuraava:  

• Mitkä tekijät tulosperusteisessa palkkamallissa ovat työntekijän sitoutumisen 
ja motivaation kannalta kriittisiä? 

 
Päätutkimuskysymystä on muotoiltu siten, että sillä pyritään tunnistamaan ja 
arvioimaan sitoutumista sekä motivaatiota vahvistavia, että heikentäviä 
yksittäisiä tekijöitä. Molemmat näkökulmat ovat tutkimuksen kannalta 
merkityksellisiä, jotta tulospalkkauksen suurimmat muuttujat 
kokonaismotivaation ja sitouttamisen kannalta voidaan tunnistaa.  

1.3 Rajaukset 

Tutkimuksen lähtökohtana on kysymys siitä, tuntevatko työntekijät palkkamal-
lin läpinäkyväksi, ja helposti seurattavaksi. Palkkamallin tulee olla selkeä, jotta 
palkitsemismallin syy-seuraussuhde hyvin tehdystä työstä koetaan siirtyvän 
palkkaan, jolloin se motivoi. Palkitsemisen tunne tehdystä työstä on henkilökoh-
tainen, ja se voi olla jokaisella erilainen. Palkitseminen ei ole aina rahallista, vaan 
palkitsemisen voi kokea myös esimerkiksi kehuina. Tässä tutkimuksessa on kui-
tenkin pyrittävä rajaamaan tutkimuksen kohde nimenomaan tulosperusteiseen 
palkkamalliin, joten kysymykset teemahaastatteluissa tulee muotoilla niin, ettei 
niitä väärinymmärretä. Teoreettinen viitekehys keskittyy avaamaan seuraavia 
asioita:  
 

- Palkitseminen ja palkitsemisjärjestelmät 
- Tulospalkkaus osana palkitsemista 
- Provisio ja sen yhteys tulospalkkaukseen 
- Työmotivaatio 
- Laskentoimen psykologian teoria ja motivaatio 

 
Laskentatoimen psykologian teorian ja motivaation osio pyrkii avaamaan 
teorioita, jotka selittävät psykologisten tuntemusten tutkimista, kuten 
motivaatiota, jotka syntyvät ennen tiettyä toimintaa. Tutkimuksessani selvitän 
onko provisiopalkatuilla työntekijöillä tarvittavat mittaristot, jotta he kokevat 
tulospalkkauksen tarpeeksi motivoivaksi. Palkkamalli ei saisi olla epävarmuutta 
aiheuttava, sillä se syö resursseja itse työhön keskittymisestä. Tutkimuksessa ei 
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siis pelkästään tutkita palkkamallia itsessään, vaan myös kriittisiä tekijöitä sen 
ympäriltä, jotta palkkamalli olisi kokonaisuutena toimiva ja kannustava.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on aineistolähtöinen, eli tutkimuksen lähtökohdassa ei ole valmista 
teoriaa tai hypoteeseja, vaan ne muotoutuvat mahdollisesti aineiston kertyessä. 
Tutkimuksen luotettavuutta nostetaan haastattelemalla eri yritysten ja toimialo-
jen työntekijöitä, jotta yksittäisen yrityksen tai toimialan palkkamallin erityispiir-
teet eivät vaikuttaisi liikaa tutkimuksen lopputuloksiin. Tutkimuksella pyritään 
löytämään tutkimuskysymykseen alustavia vastauksia niistä tekijöistä, jotka 
nousevat yleisesti haastatteluissa esille. Tarkoituksena ei ole siis case tyyppisesti 
löytää ratkaisua tiettyyn ongelmaan tietylle yritykselle, vaan etsiä mitkä tekijät 
provisiopalkkamallissa on yleisesti työntekijöiden mielestä tärkeitä ja mitä voisi 
parantaa.  

Luvussa kaksi käsitellään tutkimuksen teoreettista viitekehystä, joka jatkuu 
osittain myös kolmanteen lukuun, ja perehdytään aihealueesta löytyvään kirjal-
lisuuteen, josta selviää palkkauksen merkitys yleisesti, sekä tulospalkkaukselle 
ominaiset luonteenpiirteet. Luvussa käydään myös läpi aikaisempia tutkimustu-
loksia aihealueesta. Kolmannessa luvussa käydään läpi laskentatoimen psykolo-
gian teoriaa, joka nousi tutkimuksen kannalta tärkeäksi. Neljännessä luvussa 
käydään läpi tutkimuksen metodologia, sekä toteutukseen ja analysointiin liitty-
viä tekijöitä. Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimustulokset. Tutkimuksen 
lopussa koottu materiaali analysoidaan, ja siitä vedetään yhteen tutkimuksen 
johtopäätökset. Lopuksi vielä kerrotaan tutkimuksen rajoitteista ja esitetään 
mahdolliset jatkotutkimusehdotukset.   
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2 PALKITSEMINEN JA SITOUTTAMINEN 

2.1 Palkitseminen ja palkitsemisjärjestelmät 

Palkitsemisen tarkoitus on saada yritykseen työntekijöitä, ja motivoida heitä si-
ten, että työn tuottavuus pysyy korkealla, ja että he pysyvät yrityksen työnteki-
jöinä. Palkitseminen vaikuttaa merkittävästi työntekijän motivaatioon ja pysymi-
seen (Ylikorkala ym. 2018). Palkitseminen ei ole pelkästään rahallista, vaan se si-
sältää myös aineettomia palkitsemistapoja, kuten arvostus, palautteet ja kehut. 
Palkitsemisjärjestelmä on kokonaisuus, joka koostuu erilaisista palkitsemista-
voista.  

Hyvä palkitsemisjärjestelmä perustuu siihen, että palkitsemisen seurauk-
sena saavutettavat tuotot kattavat palkitsemisjärjestelmän kustannukset (Ikä-
heimo, Malmi & Walden, 2019, 164–170). Hyvä palkitsemisjärjestelmä ei saa olla 
siis taloudellinen rasite yritykselle. Palkan määrittelyssä tulisi yksilötasolla huo-
mioida työn vaativuus, henkilön osaaminen ja työn merkitys liiketoiminnan me-
nestykselle. Palkan suuruuteen tulisi vaikuttaa myös työsuoritus ja tulokset (Vii-
tala, 2007, 140–141).  

 

2.2 Tulospalkkaus 

Tulospalkkaus tarkoittaa peruspalkkaa täydentäviä palkitsemistapoja. Palkki-
oita maksetaan yleensä etukäteen määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta tai 
ylittämisestä. (Moisio, Lempiälä & Haukola, 2009). Tulospalkkioiden mittarit 
voivat olla hyvin erilaisia. Ne voivat koostua esimerkiksi liikevaihdon noususta, 
tuottavuudesta tai asiakaspalvelun laadusta. Tulospalkkauksen merkittävyys on 
yleistynyt 90-luvun puolivälistä alkaen. Yritysten tietojärjestelmät mahdollistivat 
henkilökohtaisen toiminnan mittaamisen ja arvioinnin. Mittareiden monipuolis-
tuminen on myös tuonut toiminnan seuraamisen lähemmäksi työntekijöitä. Esi-
merkiksi Balanced Scorecard on strateginen suorituskykymittaristo, johon työn-
tekijä pystyy itse vaikuttamaan. Suomalaisessa työmarkkinakentässä suhtaudu-
taan aiempaa myönteisemmin siihen, että tulospalkkaus on osa työntekijöiden 
palkitsemista. (Ikäheimo ym. 2019, 164–170) 

Työntekijöiden käsityksiin tulosperusteisesta palkitsemisesta vaikuttavat 
se, miten esimiehet kohtelevat työntekijöitä, sekä heidän omat tarpeensa ja ar-
vonsa. Useat merkittävät tekijät vaikuttavat siihen, miten työntekijät näkevät tu-
losperusteisen palkitsemisen ja reagoivat siihen. Näitä ovat esimerkiksi henkilöi-
den välinen valvonta ja luottamus, organisaation ilmapiiri ja kulttuuri, organi-
saatiopolitiikka, työn sisältö ja rakenne, täytäntöönpanon joustavuus, ja riittävät 
resurssit. (Rusaw, 2009).  
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Tulospalkkauksessa ennalta määritettyjen vertailuarvojen täyttäminen ja 
ylittäminen ansaitsee suorituskannustimen. Maksu voidaan maksaa 1–4 kertaa 
vuodessa, projektivaiheessa, myyjien kanssa kuukausittain tai johdon kanssa 
kolmen vuoden välein toiminnasta ja tavoitteista riippuen. Tulospalkkion laske-
miseen voidaan käyttää yhdistelmää taloudellisia, toiminnallisia ja yksittäisiä 
suorituskykyindikaattoreita koko yrityksen, osaston ja ryhmän osalta. Todella 
suuret bonukset voivat olla perusteltuja, jos yritys saa useita kertoja enemmän 
voittoa tavoitteidensa saavuttamisesta. On myös mahdollista edetä niin, että tu-
lojen kasvusta kertyy vain pieni veloitus tietyn ajan kuluttua. Yritykset kuitenkin 
huolehtivat liian usein siitä, että joutuisivat maksamaan liian suuria tulospalkki-
oita, vaikka itse yritys hyötyisi siitä itsekin. (Hakonen ym. 2014, 122–135.)   

Tulospalkkiot voivat jakautua monella eri tavalla organisaation toimijoiden 
kesken. Erilaisia tapoja jakaa tulospalkkioita ovat esimerkiksi ryhmän suoriutu-
misen perusteella maksettavat tulospalkkiot. Tällöin tulospalkkiot jaetaan lähtö-
kohtaisesti tasan ryhmän jäsenten kesken. Toimijoiden tuottavuus nousee var-
sinkin ryhmäperusteisen seurannan käyttöönoton johdosta, jos organisaatiossa 
on vähän mahdollisuuksia yhteistyölle. Tämä vaikutus kuitenkin haalistuu yh-
teistyön mahdollisuuksien kasvaessa, jonka jälkeen yksilöperusteinen seuranta 
nostaa yksilön tehokkuutta enemmän. (Rankin, 2004). Organisaation luonteella 
on myös vaikutusta tiimiperusteisten palkkioiden toimivuudelle. Organisaatiot, 
jossa omaksutaan pitkän aikavälin tavoitteita ja suhteita, on otollisempi alusta 
tiimiperusteiselle tulospalkkiolle, kuin organisaatio, jossa painotetaan lyhyen ai-
kavälin tuloksentekokykyä. (Yeon-Koo Che & Yoo, 2001).  

Yksilölle voidaan maksaa myös hänen suhteellisesta suoriutumisestaan 
ryhmään verrattuna, tai pelkästään yksilön omien suoritusten perusteella. Yksi-
lölähtöisessä tulospalkkioiden jakautumisessa organisaatioiden toimijoiden väli-
set suhteet eivät juurikaan vaikuta työntekijöiden tuottavuuteen, kun taas jakau-
tumismallissa, jossa mitataan yksilön suhteellisesta suoriutumista ryhmään ver-
rattuna, vaikuttavat työntekijöiden väliset suhteet tuottavuuteen. Jälkimmäi-
sessä jakautumismallissa yksilön parantaessaan omia suorituksiaan, vähentää se 
muiden suhteellisia ansioita. (Bandiera ym. 2005). 

Ryhmäperusteista tulospalkkaa voidaan tehostaa siten, että se lasketaan 
ryhmän jäsenen keskimääräisen tuottavuuden perusteella. Jos ryhmäperusteinen 
tulospalkka lasketaan pelkästään ryhmän tuottamien suoriteyksiköiden mukaan, 
se voi kannustaa yksilöitä toimimaan vapaamatkustajina. (Fisher ym., 2003).  

Tulospalkkaukselle on siis ominaista se, että se palkitsee suoriutumisen pe-
rusteella. Erilaisia versioita tulospalkkaukselle on kuitenkin todella paljon. Se 
mikä tulospalkkauksen muoto sopii parhaiten, riippuu monesta eri tekijästä, 
joista suurin osa on organisaation sisältä tulevia, kuten työntekijät, strategia, ja 
toimiala.  



12 
 

2.3 Provisio 

Provisio, toiselta nimeltään komissio, on tulospalkkauksen suoriteperusteinen 
palkkio, jossa palkanmaksaja maksaa tietyn osuuden työntekijän tuottamasta tu-
loksesta. Provisio lasketaan toimihenkilölle yleensä erikseen jokaisesta toteutu-
neesta suorituksesta, joka on tulospalkkauksen mittauksen kohteena, yleensä 
myydystä tuotteesta, tai jonkin tavoitteen täytyttyä. Myyntityössä provision ko-
konaismäärä voi muodostaa toimihenkilön palkasta ison osuuden. Tulospalk-
kauksessa palkka ei muodostu pelkästään kiinteästä kuukausipalkasta, vaan 
työntekijä saa erillisen korvauksen tehdystä tuloksesta. Tämän takia työntekijän 
on usein oltava proaktiivinen saadakseen tyydyttävän ansion. Usein palkkamalli 
ei kuitenkaan muodostu pelkistä provisioista, vaan palkkamalli sisältää provisi-
oiden lisäksi kiinteän kuukausipalkan tai tuntipalkan.  

Provision tai komission käsitettä ei käytetä paljoakaan kansainvälisessä 
alan tieteellisessä kirjallisuudessa tulospalkkauksesta puhuttaessa, mutta se on 
Suomessa yleisesti käytössä osana myyjien arkista keskustelua.  

2.4 Työmotivaatio 

Motivaatio tarkoittaa ihmisen sisältä lähtöisin olevia henkisiä voimavaroja, jotka 
motivoivat tietyn asian tekemistä. Työmotivaatio tarkoittaa niitä henkisiä voima-
varoja, jotka auttavat ihmistä suoriutumaan työtehtävistään mallikkaasti ja sään-
nöllisesti. Ihmisen sisäinen motivaatio on itsestä lähtevää, kun taas ulkoinen mo-
tivaatio on välillisesti tulevaa, kuten rahallinen palkkio. Ulkoisen motivaation 
lähde ei ole kuitenkaan aina positiivinen, vaan se voi olla myös negatiivista. Esi-
merkiksi rangaistuksen tai pienen ansion välttäminen voi ohjata työntekijän työ-
motivaatiota (Aaltonen, Ahonen & Sahimaa, 2020, 77–87.) Varhaisilla teorioilla 
on selitetty motivaation kumpuavan ihmisen vieteistä ja fyysistä tarpeista. Ny-
kyään tiedetään, että myös ihmisen toimintaympäristö vaikuttaa motivaatioon 
(Moisio, Lempiälä & Haukola, 2009). Palkitseminen on siis työntekijän toimin-
taympäristöön vaikuttava tekijä, joka tutkitusti vaikuttaa työmotivaatioon.  

Kulttuurisia vaikutuksia työmotivaatioon on tutkittu laajasti. Vaikka monet 
kirjoittajat ovat tarkastelleet niukkuuden ja varallisuuden vaikutusta työmoti-
vaatioon, harvat ovat tarkastelleet, määrittelevätkö kulttuuriset ja taloudelliset 
muuttujat kansallisia työmotivaatiopiirteitä yhdessä. Taloudellisiin ja kulttuuri-
siin indekseihin perustuvan regressiotutkimuksen mukaan valtakunnallinen 
työmotivaatio on vahvasti sidoksissa kulttuurin ja talouden kasvuun. Vaikka 
kansallinen BKT ei sinänsä ennusta työmotivaatiota, mutta maan taloudellista 
terveyttä ja vakautta kuvaavat mittarit ennustavat. Työmotivaatioon vaikuttavat 
sekä kulttuuriset että taloudelliset tekijät. Vaikka epävarmuuden välttäminen ja 
valtaetäisyys liittyvät positiivisesti työmotivaatioon, kehittyneemmille ja va-
kaammille talouksille osoittavat taloudelliset mittarit voivat olla yhteydessä al-
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haisempaan motivaatiotasoon. Taloudelliset ja kulttuuriset indeksit voivat en-
nustaa työmotivaatiotasoja kohtalaisella tai keskisuurella vaikutuksella itsenäi-
sesti mitattuna; mutta yhdessä analysoituna voidaan luoda kattavampi kuva työ-
motivaatiosta. (Klonoski, 2011.) 

Suurimmat työpaikan mahdollistavien ulkoisten tekijöiden motivoinnin 
vaikutukset eroavat hieman työntekijän iän mukaan. Vanhemmat työntekijät 
motivoituvat keskimääräisesti enemmän työn tarjoamasta joustavuudesta, mah-
dollisuuksista töiden itsenäiseen tekemiseen, hyvästä työilmapiiristä, ja kehuista. 
Nuorempia työntekijöitä motivoi keskimääräisesti enemmän korkeat palkat, ete-
nemis- ja kouluttautumismahdollisuudet, ja mahdollisuudet pidennettyihin lo-
miin. (Rožman, Treven, ja Čančer, 2017.)  

2.5 Sitoutuminen 

Työsitoutumiselle löytyy useita eri määritelmiä. Useimmiten se määritellään po-
sitiiviseksi ja tyydyttäväksi työhön liittyväksi mielentilaksi, jolle on ominaista 
tarmokkuus, omistautuminen ja omaksuminen. Kun toimija investoi fyysisiä, 
kognitiivisia ja emotionaalisia resurssejansa ammatillisiin tehtäviinsä, muodos-
tavat ne sitoutumisen kokonaisuuden rakentavia prosesseja. Työhön sitoutumi-
nen on energian, osallistumisen ja kohdistettujen ponnistelujen yhdistelmä yri-
tyksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokonaisvaltainen hyvinvointi, ja oman tar-
koituksen löytäminen on tärkeää, että toimija olisi täysin sitoutunut. Myös sisäi-
sen itsestä lähtevän motivaation ymmärtäminen on tärkeää, jotta voisi ymmärtää 
sitoutumista. (Albrecht ym. 2015.) 

Sitoutuminen määritellään myös työntekijän työhön liittyväksi innostunei-
suudeksi ja aktiiviseksi osallistumiseksi. Ihmiset, jotka ovat korkeasti sitoutuneet 
työhönsä, usein identifioivat pitkälle itsensä työn kautta. Sitoutuneet ihmiset 
myös työskentelevät ahkerammin ja tuottavammin. Organisaatioon sitoutumi-
nen liittyy vahvasti työsitoutumiseen, mutta sillä on muutamia tärkeitä eroavai-
suuksia. Organisaatioon sitoutuminen määritellään usein työntekijän näkemyk-
sinä, jolla hän identifioi organisaation arvot ja tavoitteet, ja kuinka halukas hän 
on näkemään vaivaa niiden eteen. Korkea organisaatioon sitoutumisen taso nä-
kyy siten, että työntekijän kynnys työpaikan vaihtamiselle on korkea, hän on yl-
peä saadessaan olla organisaatiossa töissä, korkeana luottamuksena oman orga-
nisaation osaamiseen, ja että hän suosittelisi organisaatiota hyvänä työpaikkana 
lähipiirilleen. Sitoutuneet työntekijät hoitavat asiakkaiden tarpeet laadukkaam-
min, ja tuottaa asiakkaille enemmän lisäarvoa. Korkeasti sitoutunut henkilöstö 
vähentää myös henkilöstön vaihtuvuudesta aiheutuvia kustannuksia. (Roberts ja 
Davenport, 2002.) 

Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöstön korkea organisaatioon 
sitoutumisen taso on vahvasti yhteydessä heidän työnsä tehokkuuteen. Korkea 
organisaatioon sitoutumisen taso näkyy myös henkilöstön pienempinä poissa-
olojen määränä ja henkilöstön vähäisempänä vaihtuvuutena. (Rousseau ja Aubé, 
2010.)  
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Tämän tutkimuksen kannalta myöhäisemmässä vaiheessa ei ole oleellista 
lähteä erittelemään organisaatioon liittyvää sitoutumista, työhön liittyvän sitou-
tumisen käsitteestä, sillä ne ovat luonteeltaan hyvin samankaltaisia. Tutkimus 
keskittyy kuitenkin käsittelemään sitoutumista lähtökohtaisesti organisaatioon 
sitoutumisen näkökulmasta.   

2.6 Aiempi tutkimus 

2.6.1 Tulospalkkauksen vaikutus luovuuteen ja motivaatioon 

Tulosperusteisen palkan vaikutusta työn luovuuteen ja motivaatioon on tutkittu 
merkittävissä määrin aiemmin. Roman tutki vuonna 2008 tulosperusteisen palk-
kion vaikutusta työorganisaatioon, jossa sen käyttöönotolla saavutettiin positii-
visia tuloksia. Tutkimuksessa selvisi, että tulosperusteisen palkan käyttöönotolla 
oli positiivinen vaikutus työntekijöiden työn tuottavuuteen ja motivaatioon. Tu-
lospalkkauksen ohella organisaatioon jalkautettiin myös ohjausjärjestelmä hen-
kilökohtaisen työn laadun seuraamiseksi. Tutkimuksessa palkkajärjestelmän uu-
distuksella oli kokonaisvaltainen positiivinen vaikutus. Poissaolot työpaikoilla 
vähenivät ja työn tuottavuus sekä laatu paranivat. (Román, 2009.)  

Edererin ja Mason vuonna 2013 tekemässä tutkimuksessa tultiin johtopää-
tökseen, että oikein rakennettu johdon palkitseminen on hyödyllistä sisäisen yrit-
täjyyden edistämisessä ja luovuuden motivoinnissa. Henkilöt, jotka kuuluvat 
maksujärjestelmään, joka sietää varhaista epäonnistumista ja palkitsee pitkän ai-
kavälin menestyksen, tutkivat erilaisia toimintatapoja enemmän, ja löytävät siten 
todennäköisemmin parempia strategioita, kuin koehenkilöt, jotka kuuluvat kiin-
teäpalkkaiseen tai tavanomaiseen suorituksesta maksettavaan kannustinjärjes-
telmään. Tutkimuksessa huomattiin myös, että irtisanomisen painostava mah-
dollisuus voi tukahduttaa luovuuden. (Ederer ja Manso 2013.)  

Tulosperusteisen palkkiojärjestelmän luomisessa esimerkiksi asiantuntija-
organisaatiossa, jossa asiantuntijoiden tulee käyttää luovia ongelmanratkaisutai-
toja, tulisi tutkimuksen mukaan siis kiinnittää huomiota siihen, että se ei rankaise 
liian paljon työntekijää seurannan alkuvaiheessa. Liian ankara suhtautuminen 
seurannan alkupuolella kannustaa työntekijöitä jättämään luovuuden sivuun 
määrällisen suoriutumisen kustannuksella, vaikka mahdolliset innovaatioiden 
tulokset saattaisivat ohittaa tehdyn työn hyödyt kokonaistuottavuudella mitat-
tuna pitkällä aikavälillä.  

2.6.2 Rahallisen palkitsemisen käyttö innovatiivisilla työpaikoilla 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksi antama ja rahoittama tutkimus rahallisen 
palkitsemisen käytöstä innovatiivisilla työpaikoilla selvitti, että tulospalkkauk-
sen käyttö on noussut Suomessa, ja sen käyttö on yhteydessä yrityksen menes-
tykseen. Tutkimuksessa tietoa kerättiin kahdeksasta eri innovatiivisena pidetystä 
organisaatiosta. Tietoa kerättiin pääasiassa haastatteluin sekä yrityskohtaisista 
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dokumenteista. Haastattelun aiheina olivat muun muassa käsitykset innovatiivi-
suuteen vaikuttavista tekijöistä, omaan motivaatioon vaikuttavista tekijöistä sekä 
kokemukset ja näkemykset oman organisaation palkitsemistavoista. Tutkimuk-
sessa selvisi, että asenteet palkitsemiseen, motivaatioon ja toimintaan syntyvät 
henkilöiden tulkintojen kautta. Osatekijöitä ovat mm. palkitsemistieto, palkitse-
misen merkitys ja kokemus oikeudenmukaisuudesta. (Moisio, Lempiälä & Hau-
kola, 2009.) 

 Palkitsemisjärjestelmän rakenteen ja prosessien lisäksi tulkintoihin vaikut-
tavat myös henkilöön liittyvät tekijät. Palkitsemisen vaikutus positiivisesti työn-
tekijään ei ole siis aina itsestäänselvyys, vaan jokainen yksilö tulkitsee sen aina 
henkilökohtaisesti. Tutkimuksen lopussa mainittiin, että palkitsemistutkimusta 
on tehty paljon tuotannollisilla työpaikoilla, mutta palkitsemisen vaikutukset in-
novatiivisilla työpaikoilla eivät ole täysin samanlaisia. (Moisio ym. 2009.) 

 

2.6.3 Tulospalkkauksen yhteys työntekijän tuottavuuteen ja sitoutumiseen 

Tutkimuksessa tutkittiin nostaako tulospalkkaus työntekijän työn tuottavuutta. 
Aineisto oli otettu valmiista NLSY kyselyaineistosta, johon oli kertynyt dataa 
12 686 vastaajalta. Tutkimuksessa selvisi, että työntekijät, joille maksettiin tulos-
perusteista palkkaa, olivat tuottavampia, kuin työntekijät, joille tulosperusteista 
palkkaa ei maksettu. Tutkimuksen mukaan tulospalkkaa saavat työntekijät, jotka 
kokivat työpaikan menetyksen suureksi, asuivat alueella, joissa työttömyys oli 
korkea. Työpaikan menetyksen pelko yhdistettynä tulospalkkaukseen nostivat 
panostusta työhön. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät kokivat työ-
paikan menettämisen tekevän vähemmän vahinkoa, jonka takia heidän antama 
työpanos oli alhaisempi, kuin kokoaikaisessa työsuhteessa olevilla työntekijöillä. 
Yksilöt, jotka panostivat työhönsä enemmän, olivat myös tuottavimpia. Psykolo-
git pitävät työpanosta suorana vaikutuksena taustalla olevaan työmotivaatioon. 
(Goldsmith, Veum & Darity, 2000.) 

Lazear teki samasta aiheesta tapaustutkimuksen vuonna 2000. Tapaus 
koski yritystä, joka valmisti autonlaseja. Tutkimuksen hypoteesina oli, että teh-
dastyöntekijöiden tuntipalkan muuttaminen tulospalkkaukseen, jossa maksettai-
siin palkkio jokaisesta tuotetusta autonlasista, nostaisi tuottavuutta. Tutkimuk-
sen aineisto oli historiaan perustuva. Aineiston mukaan keskimääräisesti työnte-
kijän tuottavuus oli noussut 44 prosenttia palkkamuutoksen jälkeen. Tutkimus 
tuli johtopäätökseen, että palkkiomallin vaihtaminen kyseiseen tulospalkkauk-
seen nosti työntekijöiden tuottavuutta 22 prosenttia. Loput 22 prosenttia tuotta-
vuuden nousemisesta johtui tutkijan mukaan muutoksen myötä syntyneestä tar-
kemmasta seurannasta, joka rekrytoi töihin lähtökohtaisesti tehokkaampia työn-
tekijöitä, ja tekijöistä, joita ei pystytty selittämään. Tehdastyöläisen kokonais-
palkka nousi keskimäärin 10 prosenttia muutoksen myötä. (Lazear, 2000.) 

Shaw ja Gupta (2007) tutkivat palkkamallin tekijöiden vaikutusta henkilös-
tön vaihtuvuuteen. Tutkimuksen johtopäätös käytäntöön sovellettuna suositteli, 
että organisaation tulospalkkauksen käytännöt tulisi informoida selkeästi työn-
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tekijöille. Varsinkin hyvien ja keskivertoisten suorittajien organisaatiossa pysy-
misen ja erittäin selkeäksi koetut organisaation kommunikaatiotavat olivat vah-
vasti yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksen perusteella organisaatiosta tai henkilös-
töstä riippumatta on tärkeää, että työntekijät ymmärtävät palkkamallin dynamii-
kan. Toinen johtopäätös oli, että jos organisaation tavoitteena on ensisijaisesti li-
sätä henkilöstön sitouttamista, sen kannattaisi kehittää pelkkien huippumyyjien 
rahallisen motivoinnin lisäksi pitkään organisaatiossa työskennelleitä. Heille tut-
kimuksen mukaan kannattaa tehdä omat palkkaluokat, joissa työntekijälle mak-
setaan sitä enemmän yksittäisestä suorituksesta, mitä pidempään hän on talossa 
ollut.  (Shaw ja Gupta, 2007.) 

Runes, Gerhart, ja Parks (2005) tutkivat erilaisten tulospalkkausmallien vai-
kutusta yksilöiden suoritusten valuointiin ja niiden käyttöönoton seurauksia. 
Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin, että jos organisaation käytössä on vain 
yksilöllinen kannustinjärjestelmä, saattaa se johtaa kohtuuttoman korkeaan kil-
pailukäyttäytymiseen ja tavoitteiden määrälliseen painottamiseen. Toisaalta pel-
kästään palkkioiden tasaiseen jakamiseen keskittyvä palkkiojärjestelmä voi kui-
tenkin johtaa erinomaisten yksittäisten esiintyjien alipalkitsemiseen, mikä vaa-
rantaa heidän kokemansa motivaation ja pysyvyyden organisaatiossa. Optimiti-
lanteessa näiden erilaisten tulospalkkausmallien yhdistelmän rakentaminen ja 
käyttöönotto antaa mahdollisuuden hyödyntää kunkin tarjoamat positiiviset 
puolet ja vähentää haittoja. (Runes, Gerhart, ja Parks, 2005) 

 

2.6.4 Johdon suhtautuminen tulospalkkaukselle 

Tutkimus suoritettiin kahdessa osassa, jossa ensimmäinen tapahtui vuonna 
1995 ja sisälsi kyselyn 60 esimiehelle. Johtajat operoivat keskitasolla ja erilaisilla 
sektoreilla. 38 työskenteli yksityisellä sektorilla, ja 22 julkisella sektorilla. 80 pro-
senttia vastaajista olivat vastuussa työntekijöiden palkanmaksuun liittyvässä 
päätöksenteossa. Tutkimuksessa selvitettiin haastatteluiden avulla esimiesten 
näkemyksiä tulosperusteisen palkan tehokkuudesta ja siihen, miten se rohkaisee 
niitä ominaisuuksia, joita he työntekijöissä arvostivat. Tutkimuksen virallinen 
aihe oli työntekijöiden sitouttaminen ja yksilön motivaation lisääminen liiketoi-
minnan tavoitteisiin kohdistuvien palkkiomallien kautta. (Harris, 2001.) 

Tutkimuksen piilotettu aihe oli kuitenkin työskentelykulttuurin muuttami-
nen, johtamisen eriyttäminen, alisuoriutumisen hallitseminen, sekä työhenkilös-
tön ja -kustannusten vähentäminen. 78 prosentille vastaajista nämä tekijät olivat 
yksilölähtöisen tulospalkkauksen todellinen liikkeellepaneva voima. Osalle 
työntekijöistä palkkamalli aiheutti voimakkaita epätasa-arvoisuuden tunteita, si-
toutumisen vähenemistä, sekä epävarmuuden ja ahdistuksen tunteita. (Harris, 
2001.) 

Tutkimuksen toinen osa tapahtui vuosina 1998 ja 1999. Kaikkiin aikaisem-
massa tutkimusvaiheessa mukana olleisiin otettiin yhteyttä, ja 38 heistä osallistui 
seuraavaan vaiheeseen, joka sisälsi syvällisiä haastatteluita. Suurin osa haastatel-
tavista näkivät yksilölähtöisen tulospalkkauksen kustannusten ylittävän siitä 
saatavan hyödyn. Se sai mm. kritiikkiä sen vievän esimiehiltä aikaa arviointeihin 
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(70 % vastaajista), sekä aiheuttavan konflikteja. Tulospalkkauksen aiheuttamista 
huolista kertovat olivat suurimmaksi osaksi palkattuja julkisella sektorilla. (Har-
ris, 2001.) 
 

2.6.5 Ympäristöön reagoiva palkkiobudjetointi 

Hope & Fraser tutkivat tulospalkkioiden budjetointia vuonna 2003 ja etsivät pa-
rasta vaihtoehtoista mallia, joka ei perustuisi kiinteille ennakkoon määritetyille 
tavoitteille. Tutkimuksen mukaan kiinteästi asetetut tavoitteet asettavat motivaa-
tioloukkuja. Esimerkiksi jos toimihenkilö huomaa, ettei pääse maksatukseen vaa-
dittavaan vähimmäistavoitteeseen, voi hän lopettaa lähes kokonaan työskente-
lyn. Tässä tilanteessa ei ole väliä, jääkö hän paljon vai vähän tavoitteesta, jos hä-
nelle ei makseta mitään kummassakaan tapauksessa. Hän voi jopa manipuloida 
seuraavan vuoden budjetointia ja tavoitevaatimuksia jättäytymällä mahdollisim-
man kauas minimitavoitteesta. Toinen motivaatioloukku voi syntyä toimihenki-
lön saavuttaessa täydet tavoitteet ja tulospalkkiot. Hän voi alkaa salaa siirtämään 
syntyneitä kauppoja seuraavalle vuodelle, ja manipuloida seuraavan vuoden tu-
lostavoitteita ja budjetointia, ehkäisten sen nousemisen liian korkealle.  

Vaihtoehdoksi ehdotettiin tulospalkkiomallia, joka ottaa muuttuvan ympä-
ristön suhteellisesti huomioon tavoitebudjetoinnissa. Huolimatta siitä, että johta-
jat tietävät etukäteen keskeiset suoritusindikaattorit, joiden perusteella heitä ar-
vioitaisiin, ja mikä on hyväksyttävä suorituskyky tai vertailu arvo-odotus, johta-
jat harvoin tietävät, kuinka hyvin he menestyivät ja kuinka paljon bonusta he 
ansaitsevat vuoden loppuun mennessä. Koska suorituskykyä mitataan useilla eri 
kriteereillä, kuten kilpailijoilla, markkinoilla ja edellisen tilikauden tuloksilla, 
johtajat ovat tietoisia siitä, että suhteellisesta suorituksestaan riippuen on mah-
dollista ansaita hyviä bonuksia alhaisen tuoton vuonna ja alhaisia bonuksia kor-
kean tuoton vuonna. 

 Tutkimuksen mukaan epävarmuus edistää menestystä. Se luo ym-
päristön, joka on kuin rallikilpailu, jossa jokaisen kuljettajan on voitettava kilpai-
lijansa ja taisteltava useiden tuntemattomien muuttujien kanssa, jotka vaikutta-
vat lopputulokseen, kuten muiden kuljettajien suorituskykyyn ja käytökseen, au-
ton luotettavuuteen ja sääolosuhteisiin. Jokaisella kuljettajalla on perusidea siitä, 
mitä hänen on saatava aikaan ennen kilpailua parantaakseen tavanomaista suo-
rituskykyään ja päästäkseen ihannetasolle saadakseen mahdollisuuden voittoon. 
Kuljettajat tietävät kuitenkin vasta jälkikäteen, kuinka hyvin he menestyivät. 
Koska ei ole asetettu tavoitteita, jotka johtavat epäloogiseen käyttäytymiseen, 
tämä "suhteellisen suorituskyvyn" strategia kannustaa liiketoimintayksiköiden 
johtajat kasvattamaan voittoa koko ajan sen sijaan, että ”leikittäisiin numeroilla”. 
(Hope ja Fraser 2003.) 
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3 LASKENTATOIMEN PSYKOLOGIAN TEORIA JA 
MOTIVAATIO 

3.1 Agenttiteoria 

Agenttiteorian tavoitteena on käsitellä valvontaan liittyviä huolenaiheita, jotka 
johtuvat ylimmän johdon ja osakkeenomistajien välisistä eturistiriidoista. Agent-
titeorian mukaan päämiesten (omistajien) tulisi jakaa vastuita agenteille (johta-
jille), jotta omistajat ja johdon edut täsmäisivät omistajille voittoa tuottavien palk-
kajärjestelmien avulla. Tämän seurauksena johdolla ja omistajilla nähdään kil-
pailevat tarkoitukset, ja hallitusten valvonta- ja valvontamenettelyt on suunni-
teltu puolustamaan osakkeenomistajien etuja. (Tien, Chen, ja Chuang, 2013). 
Agenttiteorian tarkoitus on siis yrittää luoda ympäristö, jossa alainen toimii yri-
tyksen parhaaksi hänen henkilökohtaisten etujensa kohdatessa yrityksen ja omis-
tajien intressit. Yksi tapa kiertää agenttiteorian motivointiongelma on luoda te-
hokkuutta mittaava tulospalkkausjärjestelmä. 

Agentit eivät kuitenkaan aina tee päätöksiään omistajien etujen mukaisesti. 
Vain tarjoamalla riittäviä kannustimia ja valvomalla agentteja voivat päämiehet 
(osakkeenomistajat) olla varmoja siitä, että agentit tekevät parhaat arviot. Optio-
oikeudet, palkkiot ja vaatimukset ovat esimerkkejä kannustimista, jotka ovat 
suoraan sidoksissa siihen, kuinka onnistuneesti johdon päätösten tulokset täyt-
tävät osakkeenomistajien edut. Edustajan sitominen, johdon edellytysten syste-
maattinen arviointi, taloudellisten tarkastusten suorittaminen ja täsmällisten ra-
joitusten asettaminen johdon päätöksille ovat kaikki esimerkkejä seurannasta. 
Näistä toimista syntyvät kustannukset ovat väistämättömiä yhtiön omistuksen ja 
määräysvallan jaon seurauksena. Tällaiset kulut eivät aina ole negatiivisia osak-
keenomistajille, mutta niiden kattaman seurantatoiminnan tulee olla tehokasta. 
(Bonazzi ja Islam, 2007.) 

Aiempi tutkimus kannustinpalkkojen tehokkuudesta väittää, että agentin 
palkitseminen hänen suorituksensa perusteella motivoi häntä työskentelemään 
kovemmin, mikä lisää tuotantoa. Tämän väitteen tueksi on paljon todisteita. 
(Ederer ja Manso 2013.) 

Agenttiteoriasta on noussut esiin kaksi näkökulmaa: päämies - agentti tut-
kimus ja positivistinen agentuuriteoria. Riskien jakaminen ja agenttien seuranta 
ovat kaksi mahdollista agenttiongelmaa, jotka on tunnistettu päämies – agentti 
tutkimuksessa. Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa, koska riskinjaon erot aiheut-
tavat tiedon epäsymmetriaa, mikä rajoittaa päämiehen kykyä valvoa agenttien 
käyttäytymistä. Riskinjaon lisääntyminen, oli se sitten havaittu tai todellinen, te-
kee ihanteellisen sopimuksen luomisesta päämiehen ja agentin välille haastavaa. 
Positivistisen agentuuriteorian keskiössä ovat keskeiset hallintajärjestelmät, 
jotka rajoittavat agenttien itseohjautuvaa käyttäytymistä. Tällaisten järjestelmien 
uskotaan tarjoavan päämiehille ja agenteille vaaditun tavoitteiden ja päämäärien 
yhdenmukaistamisen. (Bendickson ym. 2016.) 
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3.2 Kannustimet, rationaalisuus, ja psykologian teoria  

Birnberg, Luft, & Shields (2006) tarkastelivat psykologian teoriaa osana laskenta-
toimen tutkimuksessa. Myös muut johdon laskentatoimen tutkimuksessa ylei-
sesti käytetyt yhteiskuntatieteelliset teoriat pyrkivät selittämään ja ennustamaan 
käyttäytymistä; psykologia eroaa niistä kuitenkin siinä, että se keskittyy yksilöl-
liseen toimintaan organisaation ja sosiaalisen käyttäytymisen sijaan ja subjektii-
visiin ilmiöihin, kuten henkisiin tiloihin, eikä objektiivisiin ilmiöihin, kuten 
markkinahintoihin ja -määriin, organisaation kokoon ja teknologiaan. Laskenta-
toimen tutkimuksessa käytetyt psykologiset teoriat viittaavat siihen, että ihmis-
ten käyttäytymiseen vaikuttavat heidän henkiset tilansa, jotka voivat poiketa 
merkittävästi ympäristön tai hyvinvoinnin objektiivisista osoituksista. 

Tietyntyyppisen johdon laskentatoimen vaikutus yksilön käyttäytymiseen 
ei riipu pelkästään siitä, kuinka merkittävä informatiivinen käytäntö on yksilön 
hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden kannalta, vaan myös siitä, kuinka ymmär-
rettävää se on ja miten se stimuloi yksilön huomiokykyä, kognitiota ja motivaa-
tiota. Johdon laskentatoimen tutkimus perustuu yleensä teorioihin kolmelta psy-
kologian alalta: kognitiivinen, motivaatio- ja sosiaalipsykologia. Teorian pohjalta 
tehdyt havainnot koskien laskentatoimen tutkimusta voidaan kiteyttää motivaa-
tio- ja informaatiovaikutuksiin.  

Motivaatiovaikutukset koostuvat erilaisista osa-alueista, joita ovat esimer-
kiksi tavoitteiden asettamisen teoria, pyrkimysteorian taso, organisaation oikeu-
denmukaisuusteoria, sekä prospektoinnin teoria. Teorioiden vaikutuksen taso 
riippuu yksilön itsensä asettamista tavoitteista ja referenssipisteistä, sekä niiden 
suhteesta mahdollisiin ja toteutuneisiin tuloksiin. Esimerkiksi pyrkimysteorian 
ja tavoitteiden asettamisen teoriassa referenssipiste voi olla itse asetettu tulos- tai 
budjettitavoite. Yksilöt ovat motivoituneempia saavuttamaan tavoitteen, jos se 
lisää tuloksen objektiivisten mittausten johdonmukaisuutta. Jos tavoitteen saa-
vuttaminen ei lisää tätä johdonmukaisuutta, heistä tulee vähemmän motivoitu-
neita ja he ovat edelleen kognitiivisten konfliktien, roolien epäselvyyden ja stres-
sin alaisia. Kognitiivisen dissonanssiteorian mukaan, kun ihmiset ovat valinneet 
tavoitteen, kuten budjettitavoitteen, ja esittäneet sen henkisesti hyvänä valintana, 
heitä motivoivat saavuttamaan tavoitteet ulkoisten palkkioiden ja kannustimien 
takia, mutta lisäksi myös sen takia, että sen saavuttaminen on sopusoinnussa hei-
dän tekemänsä henkisen valinnan kanssa. 

Informaatiovaikutusten osalta johdon laskentatoimen toimintatavat vaikut-
tavat yksilöiden harkintaan ja valintoihin paitsi tarjoamalla tietoa, myös vaikut-
tamalla siihen, kuinka rajallisesti rationaaliset ihmiset etsivät, analysoivat ja pro-
sessoivat tietoa yrityksestään ja ympäristöstään. Johdon laskentatoimen toimin-
tatavat voivat vaikuttaa huomion kohdentamiseen tekemällä joistakin tiedoista 
näkyvämpiä kuin toisista, jolloin ne todennäköisemmin ymmärretään ja sisäiste-
tään paremmin.  Organisaation johdon laskentatoimen käytännöt voivat vaikut-
taa siihen, miten informaatio esitetään ja miten se kytkeytyy muihin yksilöiden 
muistissa oleviin tietoihin. 
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Aiemmat kokemukset esimerkiksi tulosperusteisista päätösten suoritusky-
vyn arvioinneista vahvistavat tulosten ja arvioiden välistä yhteyttä ihmisten kä-
sityksissä, mikä tekee heistä taipuvaisempia omaksumaan tulosperusteisen arvi-
oinnin, vaikka he kokevat sen olevan epäoptimaalista. (Birnberg, Luft, ja Shields, 
2006, 113–115.) 

Psykologian tieteenalan valtavan koon seurauksena on kehittynyt useita 
osa-alueita. Huolimatta siitä, että jokainen oppiaine tavoittelee psykologian yh-
teistä tavoitetta ymmärtää ajattelua ja käyttäytymistä, niiden sisältämät tarkat 
asiat vaihtelevat suuresti. Kognitiivinen psykologia, joka tutkii ihmisten ajattelua, 
ja sosiaalipsykologia, joka tutkii, miten ihmisten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa 
heidän ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä, ovat kaksi psykologian ala-aluetta, 
jotka ovat erityisen tärkeitä laskentatoimen tutkijoille ajankohtaisen kattavuuden 
ja analyysisyvyyden vuoksi. (Koonce ja Mercer 2005.)  

Psykologiaan perustuvan behavioristisen tutkimuksen käyttö osana talous-
tieteen tutkimusta on saanut osakseen myös kritiikkiä. Kritiikki on osaksi perus-
tunut siihen, että tästä näkökulmasta tutkittaessa yksilön ei odoteta käyttäytyvän 
perinteisten taloustieteen odotusten mukaisesti. Kritiikkiä on saanut osaksi myös 
se, että käyttäytymistieteen tuloksia ei voida yleensä perustella ja vahvistaa siten, 
että ne kestäisivät suurten tilastojen kautta tehdyn tarkastelun, ja että tutkimuk-
sella saadut tulokset eivät yleensä anna lisäarvoa, jos niitä yritetään hyödyntää 
markkinoiden ymmärtämisessä suuressa mittakaavassa ekonomistien toimesta. 
Käyttäytymistä tarkasteleva tutkimus, joka terveen skeptisesti ei aina ota yksilön 
toimintaa puhtaan loogisena, vaan yrittää tarkemmin ymmärtää hänen mieltään 
ja siihen vaikuttavia tekijöitä, on kuitenkin tärkeää taloustieteelle, jos tarkoituk-
sena on tuottaa ihmisen ja organisaatioiden elämänlaatua parantavia innovaati-
oita, ratkaisuja ja parannuksia. (Rabin, 1998.) 

Psykologiaan perustuvia teorioita on siis käytetty laskentatoimen tutki-
muksessa hyvin laaja-alaisesti, ja ne voidaan pilkkoa pienempiin osa-alueisiin. 
Tämän tutkimuksen kannalta, ja sen laadullisten tutkimusmetodien tarkoitusten 
luonteen vuoksi on kuitenkin tärkeämpää ymmärtää, laskentoimen psykologian 
teoriat kokonaisuutena. Käsiteltävät tutkimuskysymykset ja metodit tarkastele-
vat haastateltavien kokemuksia, ja mielipiteiden syy-seuraussuhteita. Tutkimuk-
sessa ei ole hypoteeseja, ja täten valmista kannanottoa siihen, kumpuavatko mie-
lipiteiden taustalla olevat voimat sosiaalipsykologian sosiaalisesta ympäristöstä, 
vai yksilölähtöisemmin, jota tarkastellaan kognitiivisessa psykologiassa. Täten 
psykologian teoria säilyy taustalla antaen mahdollisia suuntaviivoja, mutta ei oh-
jaa tarkasti tutkimusta ennalta määritettyyn suuntaan.  
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3.3 Peliteoria 

Peliteoria on soveltavan matematiikan ala, joka tutkii strategisia skenaarioita, 
joissa pelaajat tekevät erilaisia toimia maksimoidakseen voittonsa. Peliteoria liit-
tyy taloustieteen päätösteoriaan siten, että se tutkii useiden osallistujien ympä-
ristössä tehtyjä päätöksiä. Toisin sanoen peliteoria tutkii, kuinka valita paras toi-
mintatapa, kun kunkin vaihtoehdon kustannuksia ja palkkioita ei ole asetettu 
kiinteiksi ja niihin vaikuttavat muiden päätökset. Peliteoria luotiin tutkimaan 
konfliktinratkaisupäätöksiä. Tällaisia skenaarioita syntyy, kun kaksi tai useampi 
päätöksentekijä, jolla on eri tavoitteet, on vuorovaikutuksessa saman järjestel-
män kanssa tai jakaa samat resurssit. Peliteoria tarjoaa mahdollisuuden tutkia 
kahden, tai useamman henkilön ”pelejä”. Peliteoria on matemaattinen mene-
telmä parhaan strategian määrittämiseen. (Callahan, Gabriel, ja Sainty 2006.) 

Peliteoria pyrkii ennustamaan pelaajan käyttäytymistä tilanteessa, joka 
huomioi pelaajan motivaatiot, sekä vastustajan odotettavissa olevat valinnat. 
(Wilks & Zimbelman, 2004). 

Kun vaihtoehtoisia tuloksia on monia, peliteoria tarjoaa analyysityökalun 
yhden tai useamman osallistujan päätöksentekoprosessin ja heidän käyttäytymi-
sensä ymmärtämiseen. Strateginen toimintatapa on laaja ilmaus, joka kattaa 
kaikki yrityksen koordinoidut ja johdonmukaiset toimet, joilla se pyrkii vaikut-
tamaan kilpailuympäristöön, tai ainakin sopeutumaan siihen. (Busu, 2018.) Yri-
tys voi siis omilla strategisilla valinnoillaan vaikuttaa peliteorian pelikenttään.  

Tämän tutkimuksen kontekstissa pelaajien yhteinen resurssi voi olla esi-
merkiksi suorituksesta jäljelle jäävä nettomyyntikate. Pelaajajoukkueet voivat 
muodostua esimerkiksi myyjien ja johdon toimihenkilöistä. Myyjille maksettavat 
provisiot maksetaan usein myynnistä syntyvästä myyntikatteesta, kun taas johto 
voi haluta suurimman osan myyntikatteista valuvan liikevoittoon ja kannatta-
vuuden parantumiseen omien tulosoptioiden maksimoimiseksi. Pitkällä aikavä-
lillä kannattavin lopputulos on yleensä kahden ääripään kompromissi, sillä myy-
jät voivat esimerkiksi poistua organisaatiosta, jos yrityksen kannattavuutta pa-
rannetaan jatkuvasti heidän ansioidensa alentumisen kustannuksella. Peliteorian 
joukkueet voidaan myös muodostaa esimerkiksi pelkästään myyjistä, jossa yk-
sittäiset myyjät taistelevat usein yhteisistä resursseista, kuten myynnin paikoista.  
 

3.4 Itseohjautuvuus, ulkoinen kontrolli, ja sisäinen motivaatio 

Kuvaas, Buch, ja Dysvik (2020) tutkivat yksilöllisen tulospalkkauksen vaikutusta 
sisäiseen motivaatioon. Tutkimuksen pohjaksi nousi ulkoisen kontrolli teorian 
hypoteesi, joka ennusti negatiivisen korrelaation yksilön sisäisen motivaation ja 
tulospalkkauksen käyttöönottoasteen välillä. Ulkoisen kontrollin teoria on kes-
keinen osa itseohjautuvuuden ja kognitiivisen arvioinnin teoriaa.  
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Ulkoisen kontrollin luoma vaikutus muodostuu ulkoisista tulospalkkauk-
sen yksilön käytöstä ohjaavista tekijöistä, joihin yksilöt eivät pysty itse vaikutta-
maan. Yksilö saattaa kokea tällaiset ulkoisen kontrollin voimat negatiivisina, jos 
ne ohjaavat hänen käytöstään, ja ovat ristiriidassa itseohjautuvuusteorian kanssa. 
Itseohjautuvuusteoria näkee ihmisen aktiivisena toimijana, joka pyrkii toteutta-
maan itseään ja itse valitsemaan päämääriä. Esimerkiksi toimija ei välttämättä 
pysty itse vaikuttamaan tulospalkkauksen mitattaviin asioihin, ja täten voi jou-
tua väkisin suorittamaan niitä asioita, jotka oikeuttavat palkkioiden saamisen, 
vaikkei hän niitä muuten olisi halukas suorittamaan.  

Tutkimuksessa tultiin johtopäätökseen, että ulkoisen kontrollin määrä voi 
selittää negatiivisen korrelaation tulospalkkauksen käyttöönottoasteen ja sisäi-
sen motivaation välillä. Jos tulospalkkaus koettiin liikaa yksilön toimintaa rajoit-
tavaksi ja tiettyyn suuntaa ohjaavaksi, se laski sisäistä motivaatiota. Tutkimuk-
sessa myös tehtiin havainto, että jos palkkausjärjestelmä toimi kuten oli suunni-
teltu, ja ohjasi yksilön toimintaan tiettyyn johdon haluamaan tarkkaan suuntaan, 
se itse asiassa laski toimijoiden sisäistä motivaatiota. (Kuvaas, Buch, ja Dysvik 
2020.) 

Itseohjautuvuusteorian mukaan kaikilla ihmisillä on kolme perustarvetta 
ikään, kokemuksiin, tai koulutustasoon katsomatta, jotka ovat: 

 

➢ Autonomia 

➢ Ymmärretyksi tuleminen 

➢ Kelpoisuus 

 
 
Autonomia tarkoittaa, että ihminen pystyy tekemään omia päätöksiä ja va-

lintoja, ja että hän on vastuussa omasta käytöksestään. Ihminen haluaa myös ko-
kea yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja kaipaa mielekkäitä vuorovaikutustapahtu-
mia. Kelpoisuus muodostuu siitä, että tuntee itsensä kyvykkääksi ja tehokkaaksi 
toimijaksi, joka saa toimillaan tuloksia aikaan. Organisaatiotasolla näiden perus-
tarpeiden tulee olla yksilön tasolla täytettyinä, jotta hän tuntee olonsa energiseksi 
ja hyvinvoivaksi, ja että hän pystyy olemaan tehokas ja sitoutumaan. Työhön 
käytettävien resurssien tarjoaminen ja edellä mainittujen perustarpeiden täyttä-
minen ovat kriittisiä tekijöitä motivaation syntymiselle. (Wingerden, Derks, ja 
Bakker, 2018.) ”Ihmisillä on tarve nähdä itsensä itsenäisinä ja pätevinä toimijoina 
ja nauttia tyydyttävistä ihmissuhteista.” (Andrews, 2016).  

Ulkoisesta motivaatiosta kumpuava toiminta ja käyttäytyminen aktivoituu 
ulkoisista kannustimista, kuten taloudellisesta voitosta tai tappiosta. Sisäinen 
motivaatio sen sijaan saa voimansa itse toiminnasta itsestään, eikä sen seurauk-
sena syntyvistä ulkoisista tekijöistä. Tämän johdosta ulkoiset kannustimet toimi-
vat paremmin yksinkertaisissa ja toistuvissa työtehtävissä, kuten lasien asennuk-
sessa. Sisäistä motivaatiota ruokkivat kannustimet toimivat taas paremmin mo-
nimutkaisempia suoritteita tekeville toimijoille, kuten lääkäreille ja opettajille. 
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(Cerasoli, Nicklin, ja Ford, 2014.) Tulospalkkamallin rakenne ei siis pelkästään 
vaikuta rahallisista palkkioiden ja kannustimien kautta ulkoiseen motivaatioon, 
vaan sen käyttäytymistä ohjaavat rakenteet vaikuttavat toimijoiden sisäiseen mo-
tivaatioon. Toimijoiden työtehtävien luonne, ja sen vaatima asiantuntijuus myös 
ohjaavat optimaalisen tulospalkkausjärjestelmän painopisteitä. 
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4 METODOLOGIA 

 
 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena. Teemahaastatteluilla pyritään 
löytämään esille palkkamallista tai sen ympäriltä tekijöitä, jotka vaikuttavat eni-
ten työmotivaation ja sitoutumiseen. Teemahaastattelun etuna on se, että haas-
tattelussa voidaan tarkentaa ja syventää kysymyksiä haastateltavien vastauksiin 
perustuen (Sarajärvi & Tuomi, 2017, 36). Tutkimuksessa kartoitetaan juuri niitä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan myynnin parissa työtään suorittaviin 
palkansaajiin. Tämän tutkintaan laadullinen, eli kvalitatiivinen 
tutkimusmenetelmä toimii parhaiten. Kvalititaavisilla tutkimusmenetelmillä 
pyritään saamaan vastauksia myyjien omin sanoin puolistrukturoiduilla 
teemahaastatteluilla. Toimihenkilöiden kokemaan motivaatioon ja 
sitoutumiseen vaikuttaa luonnollisesti haastateltavien omat kokemukset, ja 
haastattelulomaketta rakennettaessa ja kysymyksiä laadittaessa on huomioitu 
etenkin aikaisempia tutkimustuloksia koskien psykologian teoriaa 
laskentatoimen tutkimuksessa ja agenttiteorian käsittelemiä ongelmia. 

Ennen teemahaastattelun kysymyksiä tehtäessä on hyvä tutustua 
tutkimuksen kirjallisuuteen huolellisesti, ja kiinittää varsinkin huomiota asioihin, 
mitä aikaisemmissa tutkimuksissa on tutkittu. Teemahaastattelun kysymykset 
voi myös muotoilla rakennetun teorian pohjalta, tai oman intuition perusteella. 
Kysymyksiä tehdessä ei saisi olla liian kriittinen, vaan käyttää myös luovuutta. 
Onnistunut teemahaastattelun runko syntyy yleensä kaikkien eri 
toimintatapojen yhdistämisestä. (Valli, 2018, 20.) 

 Tutkimuksessa haastatellaan kuutta eri työntekijää neljästä eri organisaa-
tiosta, ja haastateltavien joukosta löytyy ammattilaisia kolmelta eri toimialalta. 
Kuudella haastateltavalla pyritään varmistamaan tutkimuksen reliabiliteetti, ja 
löytämään tutkimuskysymykseen vastauksia, jotka selittävät laajemmin tutkitta-
vaa aluetta. Haastateltavat tulevat neljästä eri yrityksestä ja kolmelta eri toimi-
alalta. Tällä pyritään varmistamaan, että tutkimus säilyttää validiteetin. Näin ol-
len yksittäisen työpaikan tai toimialan ongelmat ja erityispiirteet palkkausmallin 
toimivuudessa eivät määritä koko tutkimuksen lopputulosta. Tutkimuksen kan-
nalta ei ollut relevanttia rajata haastateltavia sukupuolen tai iän suhteen. 

Kaikki haastateltavat ovat töissä yksityisen sektorin yrityksissä, ja heillä on 
ainakin osittain käytössä provisiomuotoinen palkkaus. Haastateltavien työnku-
van tulee sisältää säännöllistä myyntityötä, eivätkä he voi olla palkanmaksusta 
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tai palkkiomalleista päättävässä asemassa. Haastatteluista kerättyjä aineistoa tal-
tioidaan niin, ettei kenenkään henkilöllisyys paljastu. Haastatteluissa ei kysytä 
tai taltioida kenenkään rahamääräistä palkkaa, tai provisioiden rahamääräistä 
suuruutta. Samalla myös työnantajan anonymiteetti luvataan. Haastattelu toteu-
tetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa on tutkijan 
ennakkoon valitsemia aiheita, joista keskustellaan. Haastateltavat saavat va-
paasti omin sanoin kertoa vastauksensa kysymyksiin. Haastattelija voi tarvitta-
essa täsmentää kysymystä, tai kysyä syventäviä jatkokysymyksiä vastausten pe-
rusteella. Haastatteluissa kerätään aineistoa nauhoittamalla ääntä elektronisesti, 
sekä tutkija tekee tarvittaessa omia kirjallisia muistiinpanojansa.  

4.2 Aineiston analysointi 

Kerätty aineisto tyypiteltiin ja jaoteltiin osioihin. Tutkimuksessa pyritään nosta-
maan esille tekijöitä, jotka kuvaavat kokonaisuutta. Samalla etsitään myös aineis-
tosta nousevia eroavaisuuksia. Eroavaisuudet saattavat olla ongelmakohtia tie-
tyn yrityksen palkkamallissa, mutta ne eivät välttämättä selitä tutkimuksessa ha-
ettavia tekijöitä, jotka selittäisivät yleisesti tutkittavia tutkimuskysymyksiä. Lo-
pussa saatuja tuloksia verrattiin tutkimuksen alussa nostettuun aihepiirin kirjal-
lisuuteen ja tutkimustuloksiin.  

Analysoinnissa pyrin ottamaan huomioon sen, että löydettävät ratkaisut 
olisivat hyödyllisiä myös työnantajan näkökulmasta. Esimerkiksi provisioiden 
nostaminen itsessään voisi nostaa myyjien motivaatiota ainakin hetkellisesti, 
mutta se ei välttämättä olisi palkanmaksajalle pitkällä aikavälillä taloudellisesti 
kannattavaa. 

Kerättyä aineistosta analysoidaan teemoittelun keinoin. Itse 
puolistrukturoitu haastattelulomake on rakennettu kartoittamaan eri teemoja 
tutkittavan aiheen ympäriltä. Haastatteluiden litteroinnit koostetaan yhteen 
asiakirjaan, josta jokaisen haastattelukysymyksen jälkeen löytyy jokaisen 
yksittäisen haastateltavan vastaus kysymykseen. Tällä pyritään helpottamaan 
vastausten tulkintaa, ja vertailua keskenään. 

4.3 Käytännön toteutus 

Haastattelussa kerättyjä aineistoja käsiteltiin niin, ettei kenenkään haastateltavan 
henkilöllisyys paljastuisi. Käytännössä tämä tarkoitti haastateltavien ano-
nymisointia heti haastatteluiden alkumetreillä. Kuuteen eri haastateltavaan vii-
tataan pseydonyymeillä H1–H6. Haastattelu oli jaettu seitsemään eri pääosioon. 
Pääosiot kysymyksineen hahmottuivat suurimmaksi osin tutkimuksen alussa 
käytyjen teorioiden ja aikaisempien tutkimustulosten pohjalta. Pääosioita olivat 
seuranta ja mittaristot, palkkamallin ymmärrettävyys, stressi ja epävarmuus, tar-
koituksenmukaisuus, sitouttaminen, tulospalkkaus ja motivaatio, sekä muuta 
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osio. Pääosion alakysymykset koostuivat osiosta riippuen 2–4 eri kysymyksestä, 
ja kysymyksiä oli yhteensä 23. Haastateltavia valikoitui kolmelta eri toimialalta. 
Kaksi heistä on vakuutusedustajia, kaksi myyjiä kivijalkamyymälässä, sekä kaksi 
asiantuntijaorganisaation myynnistä vastaavia. Haastattelumateriaalit litteroitiin 
tekstiksi äänitallenteista. Äänitallennetta taltioitui yhteensä 2 tuntia ja 52 minuut-
tia. Yksittäinen haastattelu kesti keskiarvolta hieman yli puoli tuntia. Haastatte-
luja oli yhteensä kuusi ja kaikki haastattelut pidettiin kahden viikon sisällä.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Seuranta ja mittaristot 

Seurannan ja mittaristojen osiossa kartoitettiin haastateltavien käytössä olevia tai 
olleita mittareita ja tapoja seurata ansaittua tai ennustettua tulospalkkion määrää. 
Samalla myös tutkittiin kuinka reaaliaikaisesti ja luotettavasti haastateltavat ovat 
voineet hahmottamaan kertyneen tai ennustetun palkkion määrän heidän käy-
tössään olevilla työkaluilla ja informaatiolla. Mittaristojen tulkitsemisen help-
poutta myös kartoitettiin.  

Suurimmalla osalla haastateltavista oli käytössään Excel-taulukkolaskenta-
ohjelmisto, jonka lisäksi käytössä oli jokin erillinen oman organisaation tarjoama 
myynninseurantajärjestelmä. Yhteistä lähes kaikille järjestelmille oli se, että ne 
vaativat käyttäjän omaa aktiivista myyntien ja tapahtumien kirjaamista toimiak-
seen tarkoitetulla tavalla ja näyttääkseen luvut oikein. 

”Tällä hetkellä niin kauppamääristä pidetään niinku kirjaa kahteenkin eri paik-
kaan, elikkä sitten on ihan oma semmoinen seurantapalvelu mihin syötetään ne 
myynnit ja niiden perusteella voi vähän arvioida sitä palkkaa tai provisiopalk-
kaa. Ja sitten on erikseen vielä järjestelmä mihin sitten ne toteutuneet myynnit 
kirjautuu ja se laskee sitten aina kuukauden kertyneen provisiopalkan. Omalla 
työpaikalla niin jotkut käyttää myös semmoista excel taulukkoa, mikä on ihan sii-
hen varten luotu, että siihen voi merkata sitten tehdyn kaupan ja sitten se laskee 
siitä, että paljonko siitä saisi provisiota ja laskee myös koko kuukausien kerty-
män ja ennusteet. Eli on vaihtoehtoja useampia, mutta itse käytän niinku sitä, 
minne ne myynnit kirjautuu toteutuneet ja sitten ne mihin ite syötetään kuukau-
den myynti.” H5 

Haastateltavat pystyivät varsin hyvin hahmottamaan kertyneiden bruttotulos-
palkkioiden määrän käytössä olevilla mittaristoillaan. Muutama haastateltava 
kertoi, että järjestelmät eivät anna aina realistista kuvaa käteen jäävästä tulospal-
kasta eräiden muuttujien takia. Esimerkiksi tietyt kaupat saattavat peruuntua 
kaupantekohetken jälkeen, jonka vuoksi työnantajalla oli oikeus perua makset-
tava provisio. Peruuntuneet provisiot vähennetään toimihenkilölle maksetta-
vasta provisioiden kokonaismäärästä, mutta se ei näy järjestelmissä reaaliajassa, 
ja jossain järjestelmissä se ei tule näkymään ollenkaan. Vaikka tehtyjen suorittei-
den kokonaismäärän saa usein helposti selville, voi muiden muuttujien, kuten 
kauppojen peruuntumisen asteen määrä vaihdella ajoittain. Tämä luonnollisesti 
häivyttää toimihenkilön tuntemaa varmuutta tulevista ansioista, ja niiden suu-
ruudesta.  
  

”Tietysti siinä excel-taulukossa, niin siihen merkataan pelkästään niin sanottu 
nettomyynti, eli tietysti ne kaupat sitten loppujen lopuksi mitä tehdään, niin niis-
tähän vaan maksetaan mitkä toteutuu loppujen lopuksi. Eli sillä tavalla ei välttä-
mättä siitä excel-taulukosta pysty seuraamaan, että siihen on sitten yrityksellä 
omat järjestelmät mitä kautta pystyy katsomaan mitenkä menee niinku siinä itse 
hetkessä. Mutta että siitä saa semmoisen suunnan siitä excel-taulukosta. Eli 
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kaikki mitä myydään, merkataan siihen. Mutta tietysti niitten myyntien pitää 
vielä toteutua, että se muuttuu niin sanotusti palkaksi loppujen lopuksi.” H1 

”…Ei sitä oikein suoraan pysty ennustaa, että kuinka paljon siitä on tulossa sitä 
provikkaa ja sitten meilläkin on semmoiset pistetaulukkoportaat siellä, niin sitten 
se saattaa välillä jäädä ihan muutamasta pisteestä kiinni se seuraava porras. Niin 
vähän kaksipiippuinen, että joskus sitten tietenkin jos huomaa sieltä omasta 
palkka järjestelmästä, että on mennyt jonkun tietyn portaan ylitse, niin sitten se 
on huomattavasti helpompaa ennustaa se tuleva provisiopalkka, kun tietää jo 
että saa vaikka täydet bonukset sieltä.” H5 

Käytössä olevat mittaristot ymmärrettiin yleisesti helposti tulkittaviksi. Eräs 
haastateltava mainitsi selkeiden tavoitteiden yhdistämisen osaksi mittaristoa, 
jotta hetkellinen suorituskyky olisi paremmin hahmotettavissa. Kierroslukumit-
tari ei siis välttämättä kerro relevanttia tietoa, jos siinä on vain neula, mutta taus-
talta puuttuu mitta-asteikko.  

 

”Riippuu mittaristosta, ja riippuu tavoitteista. Minkälaisia ne on? Jos on selkeästi 
että; tietty määrä kontakteja, tietty määrä tapaamisia, tietty määrä euroja ja jos 
niihin on mittaristot, jotka pystyvät sen kertomaan esimerkiksi missä kohtaa olet 
menossa tämän kuun tai tämän kvartaalin tai tämän vuoden tavoitteita, niin sil-
loinhan ne on helppo seurata.” H3 

Eräs haastateltava koki mittariston näyttämän suoriutumisen ja todellisten mak-
suun lähtevien tulospalkkojen yhteyden osittain hämäräksi: 

 

”On sitten (tarpeeksi ymmärrettävä) kun on tarpeeksi kauan niitä ihmetellyt, että 
kyllä varmasti semmoinen henkilö, vaikka joka meidänkin organisaatiossa aloit-
taa, niin voi hetken aikaa olla vähän ihmeissään, että mistä nyt mikäkin kertyy. Ja 
kyllä täytyy itsekin sanoa, kun useamman vuoden on samassa paikassa ollut, 
niin välillä silti ihmetyttää, että ei ihan niinku kaikkea siitä seurantajärjestelmästä 
välttämättä tiedä ja millä perustein sinne aina kirjautuu myynti.” H5 

Suurin osa ehdotuksista mittaristojen kehittämiseksi liittyi reaaliaikaisempaan 
kertyneiden palkkioiden informaatioon, joka ottaisi paremmin huomioon myös 
aktiivisuuden ja sen vaikutuksen toteutuneisiin tuloksiin. Reaaliaikaisemmalla 
tiedolla voidaan tehdä tarvittaessa nopeampia kurssimuutoksia toimivan polun 
löytämiseksi. Lisäksi lähimuistin tapahtumia on helpompi reflektoida, ja täten 
mahdollisesti löytää ”kokeile ja erehdy” tyyppisesti toimivia toimintatapoja.   
 

”No ehkä joku semmoinen järjestelmä mistä sä pysyisit joka päivä kartalla niistä 
omista toteutuneista myynneistä ja siitä myyntipalkkiosta. Eli joka aamu kun me-
net töihin ja avaat jonkun mikä se nyt sitten ikinä olisikaan. Olisi vaikka sovellus 
mistä pystyisi katsomaan aina esimerkiksi mitä edellisenä päivänä on saanut ai-
kaan, että se olisi joka päivä, jonkun näköinen kierroslukumittari tai tällainen.” 
H1 

”Tarjouskanta. Projektien määrä. Projektien läpimenoprosentti.” H4 
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Haastateltavat kokivat muutamista puutteista huolimatta tulospalkan seurannan 
mittaristoineen suhteellisen helposti seurattavaksi ja kokonaisuutena tarkoituk-
sensa mukaisena. Suurimmat haasteet tulospalkkojen reaalisaikaisen seuraa-
miseksi syntyivät eroavaisuuksista myyntijärjestelmiin kirjattujen tapahtumien 
ja todellisuudessa maksettavien nettoprovisioiden välillä. Tiettyjen suoritteiden 
provisioita saatettiin alentaa asiakkaan poistuessa, tai jopa kokonaan peruuttaa. 
Myös tietynlaiset ”pisteportaat” saattavat vaikuttaa bonuksiin tai mahdollisin 
kertoimiin, joilla maksettavat kokonaispalkkiot kerrotaan ennen maksua. Erilais-
ten muuttujien määrän kasvaessa on luonnollisesti vaikeampi hahmottaa niiden 
vaikutus lopulliseen tulospalkkaan omassa mielessä arjen keskellä, jos muuttujia 
ei ole integroitu osaksi mittaristoja. Muuttujat voivat olla lähtöisin organisaation 
sisältä tai ulkoa. Sisältä lähtöisin olevia muuttujia voivat olla esimerkiksi provi-
sioiden asteittain nousevat maksukertoimet, kun taas ulkoiset tekijät voivat joh-
tua esimerkiksi asiakkaan tekemistä valinnoista, kuten tehdyn kaupan perumi-
sesta jälkikäteen.  
 

5.2 Palkkamallin ymmärrettävyys 

Mittaristojen ollessa yleisesti ymmärrettäviä haastateltavien keskuudessa, jakoi 
itse palkkamallien ymmärrettävyyden taso enemmän mielipiteitä. Etenkin jat-
kuva palkkiomallin muuttaminen vähensi haastateltavien mielestä koko palkka-
mallin ymmärrettävyyden tasoa. Jotkin haastateltavat toivat ilmi, että myyjällä 
kestää alussa aikaa sisäistää uusi palkkiomalli, ja oppia tuotteet ja palvelut, joi-
den tarjoaminen on itselle taloudellisesti kannattavinta. Myös itse tuotteen myy-
miseksi käytettävät myyntipuheet täytyi opetella uudestaan, ja miettiä millä ta-
valla asiakkaalle tuotteen tai palvelun luoman lisäarvon toisi esille. Toimintata-
paa kritisoitiin, jossa johto ilmoitti uuden palkkiomallin ilman organisaation stra-
tegiaa ja tahtotilaa.  

 

”Siinä on minun mielestä aika paljon puutteita. Ihan siitä syystä, että se vaihtuu 
tosi usein. Elikkä ne palkkiot saattaa vaihtua vaikka kuukausitasolla. Eli tietty 
kuukausi on toinen ja seuraavana kuukautena se on erilainen niin siinä tulee sit-
ten semmoisia haasteita..” H1 

”Aika ymmärrettävänä. Että on joitakin pieniä tilanteita, mitä voi tulla eteen mil-
loin pitää soveltaa ja neuvotella esimiehen kanssa, että kuinka se loppujen lo-
puksi sitten jakaantuu prosenteittain toi palkkioprovisio.” H4 

”...Minkä takia jostain tietystä tuotteesta saa enemmän komissiota kuin toisesta? 
Ja, mikä siinä on niin kuin tarkoitus? Aina ehkä pitäisi vähän selkeämmin tuoda 
sitä tahtotilaa läpi, että mitä halutaan tällä palkkamallilla saavuttaa.” H5 
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”Alussa ei ehkä tullut tehtyä semmoisia ratkaisuja asiakkaiden puolesta mitkä 
olisi ollut palkkiollisesti itselle kannattavia. Mut joo siis selkeä se on ja helposti 
ymmärrettävä kun ne numerot tavallaan takoo omaan päähän.” H6 

Haastateltavat olivat perillä kertyneistä ja ennustetuista tulospalkkioista muuta-
mien päivien tarkkuudella ilman erilaisten muuttujien huomioon ottamista. 
Haastateltavien myyntitehtävien luonne erosi keskenään suuresti, jonka vuoksi 
myytävien tuotteiden ja palveluiden volyymien välillä oli suuria eroja. Osalla tu-
lospalkkioiden maksatuksen perustana olevat myyntitapahtumat rajoittuivat 
muutamiin tapahtumiin vuodessa, itse palkkion ollessa suhteellisesti suurempi, 
kun taas muissa tehtävissä myyntitapahtumia oli päivittäin itse yksikköprovi-
sion ollessa määrällisesti pienempi. Volyymin määrä luonnollisesti vaikuttaa sii-
hen, kuinka hyvin perillä myyjä on kertyneistä kokonaispalkkioista esimerkiksi 
kuukausitasolla. Pienen volyymin tehtävät olivat projektiluontoisia, jotka vaati-
vat myös tulospalkkaa saavalta itseltään oma-aloitteellisuutta pysyäkseen perillä 
hänelle kuuluvista tulospalkkioista: 

”Olen ja en (perillä kertyneistä palkkioista). Elikkä joudun itse varmistamaan, 
pyytämään ja kaivamaan sen tiedon mitä on tulossa. Järjestelmä ei sitä automaat-
tisesti tarjoa. Elikkä meidän työssä on projekteja, ja projekteista tulevat komissiot 
vaihtelevat, ja voi olla hankalakin semmoinen systeemi laatia, mutta toisaalta 
taas joudun kysymään laskutuksesta esimerkiksi, että paljonko tästä projektista 
laskutettiin, jolloinka sitten itse osaan merkitä sen omaan exceli taulukkoon ja 
kirjoittamaan siihen sitten sen prosenttiosuuden, mikä minulle siitä kuuluu ja toi-
mittaa sen sitten eteenpäin. Joo eli tämmöistä automaattista, kun esimerkiksi pro-
jekti alkaa, niin sinne kirjattaisiin suoraan, että näistä ja näistä tehtävistä tuon ja 
tuon verran kuuluu tuonne, ja näistä ja näistä kuuluu tuolle (provisiota). Niin sel-
lainen voisi olla aika fiksu systeemi myös meidän tehtävissä käytettävissä.” H3 

”En täysin päivätasolla realistisesti, koska tekemästämme myynnistä vähenne-
tään vielä erinäisiä veroja ja muita maksuja, joten reaaliajassa tuloksen saaminen 
ei ole tietenkään mahdollista. Toki olisi, jos itse jaksaisin laskea ne täysin abso-
luuttisen tarkasti oikein, mutta tuota parin muutaman päivän viiveellä yleensä.” 
H2 

Erilaisten muuttujien ja ehtojen suuri määrä nähtiin asiana, joka heikentää tulos-
palkkamallin ymmärrettävyyttä. Tietynlaiset progressiiviset palkkiomallit, joissa 
kokonaisansioita kerrottiin jollakin kertoimella, koettiin yleisesti negatiivisena 
asiana. Yksi haastattelija kertoi, että hänen organisaatiossaan ei välttämättä ollut 
kannattavaa myydä yhtä tuotetta paljon, vaan seuraavalle progressiiviselle ta-
solle pääseminen vaati tavoitteiden täyttymisen useasta eri tuoteluokasta. Tämä 
saattoi kannustaa myyjää jättämään kauppojen tekemisen tuotteista, jonka ta-
voitteet oli täyttyneet. Se saattoi siis kannustaa myyjää myymään väkisin tiettyjä 
tuotteita asiakkaalle, vaikka asiakas olisi kiinnostunut enemmän tuotteesta, 
jonka tavoitteet myyjä oli jo täyttänyt. Tässä on palkkiomallin laatijalla, ollut var-
masti tarkoitus, että myyjät myisivät monipuolisesti eri tuotteita, mutta käytän-
nön toteutus saattaa näyttäytyä asiakkaalle päinvastaisena tietyissä tilanteissa. 
Haastateltavien mukaan mahdollisimman yksinkertainen palkkiomalli nähtiin 
positiivisena asiana tulospalkkiomallin ymmärrettävyyden ja oman taloudelli-
sen varmuuden ennustettavuuden kannalta. 
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”No yleisesti varmaan tuommoisessa on se, että jos on liian paljon erilaisia por-
taita, kertoimia ja muita et se tulee ainakin ensimmäisenä mieleen. Että mahdolli-
simman yksinkertaisena niin mun mielestä olisi hyvä ne aina pitää, että ei ole mi-
tään tunti suhtautumisia hirveästi ja suhteutuksia vaikka johonkin toiseen tuot-
teeseen. Jos myydään useampia tuotteita. Niin mitä yksinkertaisempana sen saa 
pidettyä sillä saralla, että ei ole useita tekijöitä siinä, mistä se palkka saattaa vaih-
della. Niin mun mielestä se tekee siitä paljon ymmärrettävämmän.” H5  

”Joo esimerkiksi tämmöinen progressiivinen palkkiomalli niin se vie kyllä ym-
märrettävyyttä, koska siellä taas niin kuin lasketaan justiin näitä tuoteluokkia ja 
tiettyjä prosentteja pitää täyttää tietyssä tuoteluokissa, että saavuttaa tietyn prog-
ressiivisen tason. Niin kun puhutaan meillä kannuste palkkiosta, niin sen ym-
märtäminen on vaikeata ja esimerkiksi meillä ei tule mitään dataa siitä, että 
minkä verran sinulla on tulossa kannuste palkkiota, että mä näen sen käytän-
nössä ensimmäisen kerran sen kannustepalkkion määrän silloin, kun se makse-
taan minulle tilille.” H6 

”Ehkä niin kuin aiemmissa tehtävissä on voinut olla, että palkkioita on jaoteltu 
pidemmälle aikavälille, ikään kuin pilkottu sitä palkkion maksua ja liikaa muut-
tuvia tekijöitä. ”Mikäli tämä ei toteudu, niin tuosta tulee tämän verran” ja liikaa 
tavallaan ehto lausekkeita siellä joihinkin kohtiin sitten laitettu, se aiheuttaa sen 
ennustettavuuden ja ymmärrettävyyden heikentymisen.” H3 

 

5.3 Stressi ja epävarmuus 

Tässä aihealueessa kartoitettiin haastateltavien omia tuntemuksia tulospalkki-
ointiin liittyen. Ennen kysymysten esittämistä jokaista haastateltavaa rohkaistiin 
vastaamaan omien tuntemustensa mukaisesti, ja ettei vastausten tarvitse perus-
tua mihinkään faktoihin. Osiossa vastausten pituudet olivat huomattavan pitkiä, 
ja haastateltavat kertoivat hyvinkin kattavasti omia mietteitään tulospalkkauk-
sesta ja sen ympäriltä. Osion ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin tulospalk-
kauksen tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa taloudellista epävarmuutta henkilökoh-
taisella tasolla. Eräs haastateltava nosti esille, ettei omaa henkilökohtaisen talou-
den kulurakennetta kannata rakentaa pelkästään hetkellisesti hyvien tulospalk-
kioiden varaan:  

 

”Niin paljon riippuu useasta tekijästä se palkka, että varmasti se aiheuttaa sitä 
epävarmuutta, ja sitten jos on hankkinut itselleen isot kiinteät kulut, jotka saattaa 
nekin vaihdella. Niin sitten jos se palkkakin vaihtelee aina aika ajoin, niin se var-
masti aiheuttaa joillain henkilöillä tosi paljonkin stressiä koko myyntialalla. Että 
ei niinku tiedä sitä aina, että kuinka paljon on rahaa käytettävissä vaikka kuu-
kauden lopussa.” H5 

Toinen haastateltava lähestyi samaa aihetta tulospalkkausmallin mahdollisten 
ongelmakohtien kautta, jotka voivat lisätä taloudellista epävarmuutta. Hän koki 
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liian pienen pohjapalkan altistavan työntekijän taloudellisesti epävarmaan tilan-
teeseen markkinatilanteen heiketessä. Myös provisioiden maksatusten perusteet 
pitäisi olla selvästi ilmaistu ja mahdollisimman vähän tulkinnanvaraisia. 

Tulospalkkajärjestelmää ei tulisi suunnitella vastausten perusteella siten, 
että se ohjaa heikompaa tulosta tekevät automaattisesti pois darvinismin tavoin 
ansiotulojen loppuessa, vaan myyjän soveltuvuuden selvitys ja tarvittaessa kou-
lutus tulisi järjestää mahdollisimman laadukkaasti ennen mahdollista rekrytoin-
tia ja myyntitöiden aloittamista. Myöhemmin toimihenkilön jatkuvista huonoista 
suorituksista johtuva irtisanominen tulisi tulla esimiehen päätöksestä, eikä palk-
kiomallin rakenteesta, joka pakottaa myyjän köyhyyden tielle. Palkkiomalli, joka 
ei rankaise lyhyen aikavälin huonoista suorituksista, vähentää siis myyjän koke-
maa stressiä, ja auttaa häntä keskittymään itsensä kehittämiseen ja itse tulospalk-
kion maksatuksen perusteena olevien suoritusten laadukkaaseen suorittamiseen.   

”Liian pieni pohjapalkka. Mun mielestä myyjän peruspalkan tulee olla sellainen, 
että sillä elää suhteellisen hyvin, vaikka ei tulisi minkään sortin komissioita jos-
sain kuukaudessa ja sitten taas vastaavasti provisioiden tulisi olla tietenkin sellai-
sia, että se palkitsee. Liian usein ajatellaan, että se myyjän palkan pitää olla mel-
kein pääosin provisiopalkkaus. Totta kai, jos työntekijä on sen luontoinen, että 
sitten se elää vain sillä pohjalla, niin se on huono, mutta siinä on sitten menty jo 
valmiiksi rekryssä perse edellä puuhun. Jos oikeat henkilöt on rekrytoitu, niin 
sen kiinteän kuukausipalkan tulee olla jo tarpeeksi kova, ja siihen päälle sitten ne 
provisiot. Se aiheuttaa epävarmuutta (pieni pohjapalkka), ja totta kai se antaa yh-
tiölle ikään kuin joustoa heikommassa markkinatilanteessa, mutta se on väärin 
sitä myyjää kohtaan, että se jousto tulee sitten ikään kuin myyjältä. Jos markkina 
myllertää ja jostain syystä kauppaa ei siinä hetkessä tulekkaan. Se on mun mie-
lestä semmoinen suurin. Ja ehkä sitten pienemmässä mittakaavassa se, että provi-
sion laskutusperusteet pitää olla erittäin selkeät. Milloin oikeus laskutukseen 
syntyy? Millä perusteella palkkioita saatetaan periä takaisin, tai millä perusteella 
palkkioita saatetaan jättää maksamatta? Mikä itseasiassa on semmoinen mitä kri-
tisoin tosi vahvasti, että kun provisioita saatetaan jakaa useammalle vuodelle, 
niin tarkoittaa sitä, että jos lähdet talosta pois, niin sinulle ei näitä palkkoja mak-
seta. Käytetään kiristystä ikään kuin sitouttamisen keinona ja se on väärin.” H3 

Myös organisaation sisäisten toimintamallien toimivuus ja tiedon kulkeminen 
nostettiin esille taloudellisen epävarmuuden ehkäisemiseksi tulospalkkauksessa. 
Taustajoukkojen ja yrityksen palveluiden tulee olla kunnossa, jotta myyjä voi 
niitä vakuuttavasti myydä eteenpäin. Myyjät yrittävät löytää asiakkaille mahdol-
lisimman paljon arvoa tarjoamastaan, ja jos oman organisaation prosessit eivät 
ole tehokkaat, on myyjän vaikea luvata esimerkiksi nopeaa toimitusta asiakkaalle 
ilman pelkoa ja riskiä siitä, että annettu lupaus muuttuu pettymykseksi.   

 

”Kuinka paljon siellä on eri osioita mihin sä et voi itse vaikuttaa, että toteutuuko 
kauppa? Se on ehkä suurin. Sitten erilaiset tämmöiset myynnin hidasteet ja es-
teet, jos ei niitä ole taklattu. Tai jos ei niitä päästy taklaamaan sitten siinä tilan-
teen päällä ollessa mahdollisimman nopeasti pois, niin ne ovat semmoisia tietysti 
mitkä aiheuttavat stressiä. Esimerkiksi se, että talon sisällä ei viesti kulje osastolta 
toiselle, että jos ymmärrys ei kulje siitä mitä tarvitaan? Minkälaiset resurssit on? 
Minkälaisella aikataululla pystytään ottamaan se asiakas vastaan? Minkälaisia 
lupauksia myyjä pystyy antamaan asiakkaan suuntaan, että se pystytään hoita-
maan annetuilla lupauksilla. Millä tavallaan ratsastetaan sitten tilanteessa eteen-
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päin? Ja tiedon tulee kulkea ennemminkin etupeltoon, jos ajatellaan että myy-
dään vaikka projekteja tai myydään sitten jotakin semmoista mihin liittyy palve-
lutuotantoa esimerkiksi taloushallintopalveluiden myymistä. Mutta sitten taas, 
kun ajatellaan vakuutuspuolta, niin siellä ostetaan ilmaa alussa niin siellä ei täm-
möisiä tule. Sinun ei tarvitse tietää etupeltoon muuta kuin että riittääkö vakuu-
tusnumeroita. Onko niitä vielä tarpeeksi siellä varastossa? Ihan yleinen vitsi tie-
tysti...” H4 

Tulospalkkauksen yhteyteen tehdyt tulostavoitteet ja niistä syntyvät mahdolliset 
tulospaineet koettiin kannustavan tekemään suoritteita määrällisesti enemmän. 
Tulostavoitteiden ja paineen takana tulee vastausten perusteella olla kuitenkin 
tarpeeksi motivoiva tulospalkkamalli, joka palkitsee aktiivisesti. Yksi haastatel-
tava toi esille, että johdon tulee proaktiivisesti kannustaa hyviin myyntituloksiin 
rahallisesti, eikä allokoida budjettia myyntiin vasta, kun uusista toimeksian-
noista on pulaa. Myös yksilöllisemmät tavoitteet ja opastus nähtiin positiivisena 
asiana yhden vastaajan toimesta. Hän näki aktiivisen yksilölähtöisen tukemisen 
kannustavan tekijänä.  

”Silloin kun siitä on selkeästi myyjälle hyötyä. Mä koen, että myyjän pitäisi olla 
yksi parhaiten palkattu ihminen organisaatiossa, ihan ylivoimaisesti siellä kärki-
päässä. Koska silloin se hyvä paine tuo tulosta ja kun se tulos näkyy sitten auto-
maattisesti erittäin hyvänä palkkiona, se kannustaa kahta kauheammin. En koe, 
että se on tavallaan niin, että sitten laitetaan vaihde vapaalle ja mennään vapaalla 
sen aikaa, kunnes tulee että ”ei ole rahaa”, niin sitten lähdetään taas uudestaan 
myymään. Ei mene näin.” H4 

”Kyllä mä koen että se tietyllä tasolla kannustaa, että lyödään korkea tavoite tai 
semmoinen kuitenkin mikä on tavoitettavissa ja tuota, mutta se mitä mä toivoisin 
siihen niin olisi ehdottomasti se, että ohjattaisiin enemmän sitä niinku yksilöä 
saavuttamaan sen oman tavoitteen. Eikä se olisi sitä, että sanotaan, että tuon ver-
ran sun täytyy myydä ja seuraavaksi sanotaan, että mikset ole myynyt.” H6 

Tulospalkkauksen luomat tulospaineet ja tavoitteet nähtiin yhtä vastaajaa lu-
kuun ottamatta luovuutta osittain vähentävinä tekijöinä. Luovuudella tässä yh-
teydessä tarkoitettiin toimintamallien toimivuuden tarkastelua ja uusien vaihto-
ehtoisten toimintamallien etsimistä. Tätä avattiin haastateltaville tutkittaville 
mietteellä, että jos on tavoitteena tehdä määrällisesti enemmän suoritteita voiko 
riskinä olla, ettei enää tarpeeksi mietitä millä tavalla suoritteet tehdään. Eli oli-
siko mahdollisesti olemassa pitkällä aikavälillä tuottavampia tapoja tehdä suo-
ritteita?    

 

”Kyllä mun mielestä siinä mielessä, että kun on tottunut siihen tiettyyn toiminta-
malliin, mikä tuottaa jonkinlaisen tuloksen, niin ehkä siinä on aina se riski ja 
pelko lähtee sitten kokeilemaan niitä uusia asioita sieltä ulkopuolelta, kun ei 
tiedä että onko se sitten positiivinen se vaikutus siihen vai jopa negatiivinen. Että 
pitää varmasti jossain määrin paikkansa. Ainakin osittain.” H1 

”Kyllä se varmasti ajaa siihen, että jos sitä määrää halutaan koko ajan lisää ja li-
sää niin ei siinä varmastikaan hirveästi keretä reflektoida sitä omaa toimintaa, 
että minkä takia tätä tehdään ja miten me voitaisiin tehdä paremmin. Vaan sitten 
yritetään sillä samalla tavalla vaan pumpata niitä määriä ylöspäin.” H5 
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Yksi haastateltava nosti esille, että tulospaineet saattavat myös johtaa yliyrittä-
miseen, joka voi näyttäytyä asiakkaan suuntaan negatiivisella tavalla mahdolli-
sesti heikentäen suorituksia. Jos myyntitulokset ovat olleet pitkään huonoja, voi 
myyjä alkaa kantamaan yhä suurempaa henkistä taakkaa ja stressiä tilanteesta, 
josta muodostuu itseään ruokkiva kierre, josta pitäisi päästä väkisin ulos luovuu-
den ja rentouden pariin: 

 

”Tietynlainen mailan puristaminen alkaa näkyä siinä myyntityössä, ja aika usein 
moni toimiala on hyvin syklinen, ja voi tulla hiljaisia kausia. Ja sitten yhtäkkiä se 
hiljainen kausi milloin sä olet tehnyt kovan määrän työtä,  niin se kääntyy kuin 
ketsuppipullo aukeaisi, eli alkaa kauppoja ja komissioita satamaan sitten rytä-
kässä isokin määrä. Ja ehkä ne tavoitteet tuo sitä tietynlaista tuskaa ja painetta, 
mikä aiheuttaa sitä ”mailan puristamista” sitten samalla. Että jos niitä onnistumi-
sen hetkiä ei tule sen tekemisen kautta hetkeen, niin se lisää sitä puristamista. Ja 
siinä myynnissä tulee olla ikään kuin semmoinen rentous ja jopa välinpitämättö-
myys siitä, että ei mua haittaa jos ei tule kauppaa. Niin voi olla jopa positiivinen 
tekijä siinä neuvottelutilanteessa, jolloin se asiakaskaan ei aisti, että tuo yrittää 
väkisin tuputtaa ja myydä mulle jotain. Ja se luovuus kärsii, jos sä oot kireä, ja 
mietit vaan että pitää ”klousata pitää klousata”. Semmoinen improvisaatio ja luo-
vuus kärsii huomattavasti ja et ole yhtä hereillä niissä tapaamisissa. Sä et mieti 
välttämättä asiakkaan etua, vaan sitä, että ”tämä nyt pitää saada maaliin ja tästä 
pitää saada kaupat ja siitä tulee euroja tilille sitten”. Tavallaan sä hukkaat siitä 
asiakasneuvottelusta ne todelliset kaupan tekopaikat, koska sä et ole aidosti läsnä 
siinä tapaamisessa, kun sä mietit jotain muuta. Sä mietit sitä seurausta mikä voi 
tulla, mut et havaitse niitä syitä mitkä voisi johtaa siihen seuraukseen.” H3 

Erään haastateltavan näkemyksen mukaan organisaation taloudellinen tilanne ja 
toimialasta riippuva strategia valuu toimihenkilöille tahtotilana, joka määrittelee 
luovan työn merkityksen tason. Hänen mukaansa luovalle työlle on aina kysyn-
tää, jos tilanne sen vain sallii, mutta tietyissä tilanteissa on pakko mennä ”put-
kinäöllä”. Luovalla työllä on hänen mukaansa oma merkitys varsinkin organi-
saation pitkän aikavälin selviytymiselle muuttuvassa kilpailuympäristössä.  

 

”No tässä taas tullaan siihen, että missä bisneksessä ollaan ja mitä ollaan myy-
mässä. Ihan puhtaasti. Mä koen, että jos on kova paine, ja yritys tarvitsee myyn-
tiä ja se muuten on konkurssin partaalla jos ei se saa kauppoja aikaiseksi, niin se 
on tietysti et sit mennään putkinäöllä. Ei silloin välttämättä aleta (luoviksi). Ei ole 
aikaa miettiä, eikä ehkä tajutakaan miettiä, että tehdäänkö nyt välttämättä oikeita 
asioita tässä kohtaa juuri nyt, vaan se vaan se paine tulee siitä, että on pakko 
saada sitä kauppaa aikaiseksi. Mutta sitten taas se, että jos yrityksellä menee hy-
vin ja halutaan kasvaa, ja on semmoinen positiivinen draivi, niin kyllä siinä sil-
loin on aikaa myös miettiä näitä muitakin vaihtoehtoja tehdä, koska tuota niin 
maailma ei pysähdy ja se on vähän pakko. Pakko niitä miettiäkin koko ajan. Se 
karu todellisuus tulee eteen, ja välttämättä sillä samalla tyylillä ei saa enää kaup-
paa ensi vuonna millä saadaan nyt.” H4 

 
 

Haastateltavien vastaukset ovat suurimmaksi osaksi linjassa Edererin ja Manso-
nin vuonna 2013 julkaistujen tutkimustulosten kanssa. Tulospalkkaus tulisi ra-
kentaa siten, että se palkitsee pitkällä aikavälillä, eikä toimihenkilöt kokisi irtisa-
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noutumisen tai taloudellisen epävarmuuden uhkaa lyhyen aikavälin epäonnis-
tumisista, jos tarkoituksena on rohkaista toimihenkilöitä luovaan työskentelyyn. 
Täten esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioiden tulospalkkausmallille on tärkeää, 
että se ei rankaise liian nopeasti heikoista tuloksista.    

5.4 Tarkoituksenmukaisuus 

Osiossa tutkittiin miten haastateltavat näkevät tulospalkkauksen palkitsemisen 
suhteessa suorituksiin käytettyyn aikaan, sekä miten relevantteina haastateltavat 
kokivat palkitsemisen määrän perusteena käytetyt ja mitattavat asiat. Yleisesti 
osion vastaukset olivat pitkälle yhteneviä keskenään. Haastateltavat kokivat tu-
lospalkkauksen mitattavat asiat varsin ymmärrettäviksi, sekä kokivat tulospalk-
kauksen palkitsevan oikeudenmukaisesti suhteessa omaan panokseen. Muuta-
mat yhteiset teemat nousivat kuitenkin esille. Esimerkiksi ”pehmeimpien” arvo-
jen, kuten asiakaskokemuksen mukaan ottamista tulospalkkaukseen kaivattiin. 
Myös kommunikaation tärkeyttä johdon ja tulospalkkaa ansaitsevan välillä ko-
rostettiin.  

 

”Yleensä varmaan myytyjen tuotteiden määrä ja arvo vaikuttaa siihen mitä palk-
kiota sitten saa, mutta kiva ilmiö ollut viimeisimmässä työpaikassa se, että esi-
merkiksi asiakaskokemus on noussut kanssa palkkiointiin mukaan. Toi on 
omasta mielestäni tosi tärkeätä, että siellä voi joku semmoinenkin myyjä saada 
siitä palkkiota, joka ei välttämättä määrällisesti myy niin paljon, mutta sitten taas 
tekee tärkeätä työtä niitten asiakkaitten kanssa, että palvelee ne aina viimeiseen 
asti. Tässä tilanteessa mun mielestä palkkiointiin on hyvä ajatella vähän tommoi-
sia monipuolisempia juttuja, että se ei ole pelkästään se myynnin määrä ja sen 
(rahallinen) arvo. Ajattelen ainakin itse, että tuommoinen asiakaskokemuksen si-
sällyttäminen palkkioihin pitkässä juoksussa myös tuottaa koko yrityksille arvoa, 
koska asiakas on saanut hyvää palvelua ja sitten taas palvelusta myyjille maksa-
minen palkkion muodossa ajaa myyjät myös siihen, että ne haluaa aidosti antaa 
sitä parempaa palvelua.” H5 

”Ehkä kaipaisin enemmän keskustelua ja mahdollisuuksia vaikuttaa niihin asioi-
hin ja teemoihin mitä mitataan kuin se, että ne tulee konserni tasolta saneluna ja 
annettuna. Mutta konsernilla voi olla jotkut tietyt omat tavoitteet, mihin pieni ih-
minen ei pysty vaikuttamaan, tai sen pienen ihmisen mielipiteellä ei ole merki-
tystä. Mutta uskoisin näin, että monesti sieltä löytyy semmoisia teemoja, mitä 
olisi järkevämpi mitata kuin valmiiksi annettu sapluuna. Toivoisin enemmän 
avointa keskustelua suorittavan ja johtavan portaan välillä, että mitkä ovat ne 
mittarit mitkä aidosti merkitsee. Sen menestyksen takana esimerkiksi myynti-
työssä asiakaskohtaamiset ja kontaktit on mun mielestä yks semmoinen mitä pi-
täisi mitata, koska ne eurot tulee kyllä sen kautta sitten.” H3 

Yksi haastateltava nosti itse esille myyntitavoitteiden budjetoinnin mahdollisen 
manipuloinnin ja ennalta päätettyjen ympäristöön reagoimattomien myyntita-
voitteiden ongelmallisuuden, jota käsiteltiin tässä tutkimuksessa aikaisempien 
tutkimustulosten ja kirjallisuuden muodossa:  
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”…Pelätään sitä, että se myyjä ansaitsee yhtäkkiä niin sanotusti liikaa. Se on 
niinku se pelko aina siinä, että jos pääsee budjettiin tai tämmöiseen yhteiseen ta-
voitteeseen, niin ensi vuodelle sitten siellä koitetaan aina vähän heikentää niitä 
palkkiomalleja sillä tavalla, että sun pitää tehdä tyyliin kerrottuna 1.2 se edellis-
vuosi, että sä pääset siihen samaan palkkatavoitteeseen tai määrään, mikä sulla 
oli silloin edellisenä vuonna.” H4 

Vaikka tulospalkkauksellinen työ koettiin osittain henkisesti enemmän kuormit-
tavammaksi, se tuntui palkitsevan oikeudenmukaisesti käytettyihin työtunteihin 
suhteutettuna. Pelkkä ajatuskin siitä, että oli olemassa teoreettinen mahdollisuus 
ansaita muutaman päivän onnistuneilla suorituksilla koko kuukauden palkan, 
sai monen haastateltavan innostumaan ja äänen kirkastumaan.  

”Kyllä koen.” H1 

”Kyllä ehdottomasti koen.” H2 

”Kyllä mä jollain tasolla koen, että jos joku tekee tehokkaasti viiteenkymmeneen 
tuntiin hyvää tulosta ja saa sitten suhteessa vähän enemmän palkkioita vaikka, 
kuin semmoinen, joka on vähän laiskemmin tehnyt 100 tuntiin tulosta. Niin kyllä 
mä koen, että sillä on merkitystä, että oikeasti tehdään siellä työpaikalla sitä työtä 
mihin on henkilö palkattu ja, että jos se pystyy samaan aikaan tekemään, vaikka 
saman tuloksen, mitä toinen tekee isompaan aikaan, niin kyllä mun mielestä pi-
tää silloin sen palkkionkin olla suhteellisesti parempi.” H5 

5.5 Sitouttaminen 

Sitoutumisen tasoa tarkastelevassa osiossa haastateltavilta tiedusteltiin tulos-
palkkaukseen liittyvistä tekijöistä, jotka vaikuttavat sitoutumisen tasoon, sekä 
epäoikeudenmukaisuutta lisääviä tekijöitä. Erityisesti johdon ja tulospalkkaa 
nauttivien toimihenkilöiden välinen vuoropuhelun tärkeys nousi vahvasti esille 
tässä osiossa. Haastateltavien vastauksista nousi esille yhdistäviä tekijöitä, jossa 
kommunikaation nopeutta ja avoimuutta, sekä informaation selkeyttä arvostet-
tiin paljon varsinkin sitouttamisen näkökulmasta.  

 Osiossa tiedusteltiin myös epäoikeudenmukaisuuden tunnetta he-
rättäviä tekijöitä tulospalkkauksessa ja sen ympärillä. Etenkin palkkiomallin pe-
lisäännöt maksatusten takana tulisi olla selvästi tiedossa, ja epäselvissä tilan-
teissa johdon ei tulisi vahvempana auktoriteettina aina jyrätä yrityksen kantaa ja 
etuja läpi konflikteissa, vaan ottaa myös myyjä huomioon.  

”Epäselvät palkkiosopimusmallit, joissa ikään kuin molemmat ovat oikeassa niin 
suorittaja, kuin yhtiön johto. Voi olla niinku veteen piirrettynä viivana, että tu-
leeko tästä maksaa provisiota vai ei? Tuleeko tästä maksaa kuinka paljon provi-
siota vai ei? Ja näissä tilanteissa mun mielestä se epäoikeudenmukaisuus tulee 
siitä, että yhtiö jyrää sen oman kantansa läpi eikä ymmärrä sen myyjän näkökul-
maa ja fiilistä siinä tilanteessa. Tämä niin kun itsellä tulee, koska ne sopimukset 
nyt on yleensä niin samanlaisia kaikkien myyjien osalta. Toki jos eivät ole ne pro-
visiomallit samanlaisia kaikkien myyjien osalta, niin totta kai se aiheuttaa sitten 
sitä epäoikeudenmukaisuuden tuntemusta. Mutta kun konflikteja syntyy niin se, 
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että lähtökohtaisesti ne tulisi tuomita pelaajan eduksi, elikkä työntekijän eduksi.” 
H3 

 
Tulospalkkiomallin yhteneväisyys muiden kollegoiden kanssa, ja yhtäläiset on-
nistumisen mahdollisuudet samaan ansiotasoon nostettiin esille myös toisen 
haastateltavan toimesta:  
 

”No kyllä se varmasti voi syntyä monestakin eri asiasta. Joku voi kokea toisen 
isomman provision epäoikeudenmukaisena, vaikka on saman työn suurin piir-
tein tehnyt. Omassa organisaatiossa ainakin on ollut vähän semmoista, että 
myyntipaikkojen välillä on ollut vähän semmoista epäoikeudenmukaisuutta, että 
jos joku on ollut siellä huonommassa paikassa myymässä, niin se on luonnolli-
sesti saanut sieltä vähän vähemmän provikkaa. Niin siitä on tullut vähän sem-
moinen kuva, että onko täällä nyt kaikki samanarvoisia, koska luonnollisesti sit-
ten se on alkanut poikimaan sillä tavalla, että ne jotka on siellä paremmassa pai-
kassa tehnyt sitä hyvää tulosta, niin ne on myös saanut seuraavat työvuorot 
sinne parempaan paikkaan.” H5 

Taloudellisesti kannustavaa tulospalkkausjärjestelmää pidettiin yleisesti sitout-
tavana tekijänä. Myös palkkausmallin jatkuvuus ja tulosten parantamiseen kan-
nustaminen tasosta riippumatta nähtiin sitouttamista lisäävänä tekijänä. Palkka-
mallin ei tule vastaajien mukaan olla vaikeustasoltaan liian progressiivinen, joka 
alkaa karsimaan ansioita jonkin tietyn tulosrajan ylittämisen jälkeen. Palkkamal-
lin pitäisi myös luoda toimihenkilölle tarpeeksi taloudellista turvaa. Palkkamal-
lin haluttiin mahdollistavan ansioiden tasaisen ansainnan korkean volatiliteetin 
sijaan.  

 

”Sopivan kannustava järjestelmä, mikä mahdollistaa ikään kuin lyhyen aikavälin 
provisioiden kertymisen tasaisesti, elikkä tuo ennustettavuutta myyjälle. Ajatel-
laan näin, että uusi työntekijä tulee taloon, niin jonkinlainen malli, missä hän 
pääsee niitten komissioiden pariin nopealla aikajänteellä, ja saavuttaa kohtuulli-
sen tulotason. Sitoutuminen ikään kuin tapahtuu myös sitten, kun on niitä pi-
demmän aikavälin tavoitteita. Mistä sitten kompensaatio? Korvaus voi olla sitten 
huomattavasti ja selkeästi suurempi, mutta tietyllä tavalla itse olen kokenut sen, 
että mikäli joudut tekemään vuoden tai kaksi töitä, jotta pääset siedettävälle ja 
semmoiselle tavoitellulle tulostasolle, niin se ei sitouta eikä se motivoi.” H3 

”No tietysti se, että jos palkkaus on hyvä siitä tehdystä työstä, niin totta kai se on 
yksi niistä varmasti isoimmista tekijöistä, että jos siitä sun tehdystä työstä makse-
taan semmoinen korvaus mihin sä olet tyytyväinen, niin se varmasti sitouttaa sii-
hen työnantajaan.” H1 

”Motivoiva tulospalkkaus, joka on haastava, mutta silti tarpeeksi helposti saavu-
tettavissa oleva ja portaittain järkevästi motivoiva provisio systeemi on mieles-
täni todella hyvä. Elikkä on hyötyä tehdä enemmän töitä, koska palkkion määrän 
kasvu on järkevässä suhteessa. Elikkä ei vaadi niin sanotusti taikatemppuja 
päästä ylemmille tasoille.” H2 

Eräs haastattelija nosti sitoutumista lisääväksi tekijäksi sen, että hän pääsee itse 
olemaan mukana realististen myyntitavoitteiden asettamisessa. Asian esille nos-
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taminen on linjassa laskentatoimen psykologian kognitiivisen dissonanssi teo-
rian kanssa: kun asetetut tavoitteet on mahdollisesti toimihenkilön toimesta hy-
väksytty ja esitetty henkisesti hyvänä valintana, motivoi se saavuttamaan tavoit-
teet ulkoisten palkkioiden ja kannustimien takia, mutta lisäksi se motivoi myös 
siten, että tavoitteiden saavuttaminen on sopusoinnussa heidän tekemän henki-
sen valinnan kanssa: 

”Tietynlaiset tavoitteet, että jos johonkin tavoitteeseen pääsee, niin sitten vaikka 
jonkun bonuksen saa. Sitten kun siihen mietitään työnantajan kanssa keinoja, että 
miten tähän tavoitteeseen päästään ja siellä se palkinto odottaa, niin kyllä mun 
mielestä se sitouttaa siihen toimintaan. Ja tavoitteita mun mielestä pitää olla ja ne 
pitää olla asetettuja työpaikalla niin, että on myös se rahallinen motivaatio sille 
kun tuo saavutetaan, mutta sitten aito semmoinen halu myös saavuttaa se tavoite 
ihan sen asetan kannalta. Ja sitten, että olen itse päässyt olemaan mukana siinä 
tavoitteiden luomisessa. Että oikeasti on se halu mennä sitä tavoitetta kohti.” H5 

Sitoutumista heikentävinä tekijöinä pidettiin etenkin epäselviä määritteitä tulos-
palkkauksen muodostumisesta. Erilaiset leikkurit, rajoitteet, ja vaihtelevat muut-
tujat herättivät negatiivisia tuntemuksia vastaajissa. Dialogin merkityksen tär-
keys korostui, ja ettei myyntitavoitteita ja päätöksiä pitäisi vain ”tiputtaa” yl-
häältä alas johtajien toimesta, vaan realistiset myyntitavoitteet ja toimintatavat 
tulisi miettiä yhdessä suorittavan henkilöstön kanssa. Myös palkkamallin jatku-
vaa muuttamista pidettiin sitoutumista heikentävänä asiana. 

”Erilaiset leikkurit ja rajoitteet. Jos myyjä myy hyvin, niin sieltä toisesta päästä on 
laskettu yhtiössä, että he voivat tästä ja tästä kaupasta maksaa tämän ja tämän 
prosenttiosuuden. Niin jos myyjä tekee jätti tilin, niin siitä pitäisi oikea prosentti-
osuus hänelle maksaa eikä leikata sitä kesken. Haastattelun alussa mainitsin 
muun muassa tämmöiset provisiot, mitkä ikään kuin ovat panttina ja sitouttamis-
keinona. Joissain tapauksissa voi olla, että provisiota maksetaan vaikka 50% sa-
man tien, 25% seuraavana vuonna, ja 25% sitä seuraavana vuonna, ja jos lähdet 
ennen kuin niitä provisioita on maksettu, niin ne jää talolle. Ja voit tämän kirjata 
sitten ihan ylös. Niillä voi minun mielestäni pyyhkiä ********.” H3 

”Epäselvät määritteet siitä, että miten se tulospalkkaus muodostuu. Ja sitten epä-
selvissä tilanteissa, jos ei niistä neuvotella, vaan päätetään yksimielisesti, että 
tämä menee nyt tässä tapauksessa tällä tavalla. Ja yleensä se menee myyjän kan-
nalta aina epäedullisessa merkeissä niin semmoiset tietysti luonnollisesti vähen-
tää sitä (sitoutumista).” H4 

”Jos lähdetään tavoitteellisuuden kautta niin se, että jos ne tulee korkealta yl-
häältä alaspäin ne tavoitteet, että pitää tehdä tämän verran ilman, että välttä-
mättä on mietitty niitä realiteetteja, että noi on oikeasti helposti saavutettavissa. 
Tai ei välttämättä helposti, mutta niin kuin järkeviä tavoitteita, niin se varmasti 
voi heikentää sitä ajattelua, että okei, että eihän noi tiedä yhtään mitä täällä teh-
dään sitten, että kun eihän noita voi saavuttaa. Toinen varmasti tulospalkkioin-
tiin mikä voi heikentää sitä niin se, että jos sitä palkkiomallia ja niitten palkkioi-
den painotuksia muutetaan usein. Silloin saattaa syntyä tunnetta, että no, teinkö 
mä sitten viime kuussa ihan vääriä asioita, jos ne taas muuttaa tätä.” H5 
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5.6 Tulospalkkaus ja motivaatio 

Osiossa kartoitettiin sisäistä motivaatiota vahvistavia ja heikentäviä tulospalk-
kausjärjestelmän tekijöitä. Vahvistavina tekijöinä mainittiin muun muassa selkeä 
viestintä tulospalkkauksen osalta, ja osatulospalkkiot, jotka perustuivat tiimin 
yhteiseen onnistumiseen. Tulospalkkauksen motivoivina tekijöinä saattoi olla 
hyvin yksinkertaisetkin onnistumisen tunteet, joita pääsi kokemaan esimerkiksi 
onnistuneiden kauppojen jälkeen. Pieni epätietoisuus mahdollisten palkkioiden 
suuruudesta onnistuneiden kauppojen jälkeen saattoi tuntua jopa positiivisena 
jännityksenä ja odotuksena, ikään kuin olisi saanut tekstiviestillä ilmoituksen lot-
tovoitosta, mutta itse voittosumman ollessa vielä pimennossa. Tulospalkkauksen 
vaihtelu eri kuukausien välillä ei välttämättä siis näy kaikkien yksilöiden mie-
lestä vain negatiivisena taloudellisena epävarmuutena, vaan yksittäisiä suurem-
pia kuukausipalkkoja saatetaan odottaa ja jännittää positiivisin tuntein. Yksilöi-
den kokemusten eroavaisuuksiin saattaa liittyä muitakin taloustieteen yksilöön 
keskittyviä, osittain psykologisia teorioita, kuten yksilön oma riskinsietokyky.  

 

”No se, että ne onnistumisen tunteet ainakin itsellä lisää sitä motivaatiota tosi 
paljon ja sitten kun näkee konkreettisesti sen, että kun on vaikka tehnyt hyvät 
kaupat, että paljonko oikeasti tienasin tästä? Saa niin kuin sen rahan siitä teh-
dystä työstä, että se motivoi mua tosi paljon, ja myös sitten lisäksi tietysti, että jos 
työkaverit, kollegat ja muut kehuu omista onnistumisista. Kyllä se mulle luo 
semmoisen fiiliksen, että jes vitsi mä oon kova.” H6 

”Varmasti niin monellehan se on se raha. Siis se on motivaatio, että pääsee ni-
menomaan sinne taas johonkin tiettyyn tavoitteeseen, niin sitten saatat saada jon-
kun lisäbonuksen, niin se on varmasti iso tekijä. Mutta ainakin itse pyrkii aina 
miettimään myös sen merkityksellisyyden tunteen kautta ja sen takia esimerkiksi 
tykkään paljon tiimitavoitteista, että tehdään niinku sen sun porukan kanssa yh-
teiseen hyvään sitä asiaa, elikkä vähän niinku porukkana tai tiiminä pärjätään. 
Niin se lisää semmoista yhteistä onnistumista, niin mun mielestä se on niinku 
yks lisäävä motivaatiotekijä. Jos vaikka itsellä on ollut huonompi myyntipäivä, 
niin kyllä sitä niinku seuraavana päivänä sitten haluaa kantaa sitä kortta sinne 
kekoon, että vitsi mä näytän ja teen näiden kavereidenkin puolesta paremmin 
tätä työtä.” H5 

”Selkeä se viestintä. Mitä oikeastaan aiemminkin tuossa puhuin, että on selkeä 
viestintä sen palkkamallin osalta, että se on oikeasti tiedossa, että mistä makse-
taan mitäkin.” H1 

 
Epäselvyydet ja viiveet tulospalkkioiden täsmällisessä maksamisessa nousivat 
ylivoimaisesti mainituimmaksi motivaatiota heikentäväksi tekijäksi. Eräs haasta-
teltava jatkoi mietteitään, ja mainitsi, että organisaatioiden tulisi varata tarpeeksi 
resursseja tulospalkkioihin liittyvää laskentaa ja viestintää varten.  

 

”Jos palkkoja ei makseta ajallaan, ja palkkoja pitää selvittää. Eräällä vanhalla 
työnantaja firmalla, kun olin työntekijän roolissa, niin on ollut hieman epäsel-
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vyyksiä aikanaan esimerkiksi provikkojen kanssa ja niitä on sitten monesti jou-
duttu työtovereiden kanssa selvittämään kyseiseltä yhtiöltä. Se omasta kokemuk-
sestani ei lisännyt luottamusta kyseiseen työnantajaan, tai kyseiseen provisio- tai 
palkkausjärjestelmään. Tulospalkkoja laskiessa pitää olla varattu tarpeeksi henki-
löstöä. Elikkä että palkkojen laskemisessa tai palkkioiden laskemisessa ei tule 
kiire ja niitä ei makseta yksi kerran jälkeen kiireellä usein virheellisesti, vaan että 
myös palkanlaskennassa on tarpeeksi henkilöstöä hoitamassa asiat fiksusti.” H2  

”Selkeät maksatukset palkkioista, että jos ne on hoidettu huonosti. Että ne on 
niinku viime hetkellä palkkioiden summat tai joku muuttunut. Tai sitten palkki-
oiden mallin muutokset. Ja tuote painotusten jatkuva muutos, että mistä makse-
taan minkäkin verran. Niin no siinä oikeastaan, että mitkä tulee nyt päällimmäi-
senä mieleen, mutta ehkä semmoinen justiinsa selkeyden puute. Jos sitä tapaa 
millä tavalla pitäisi myydä muutetaan koko ajan, että saa eri tuotteista taas eri 
verran ja nyt halutaan tätä ja näin poispäin.” H5 

”No siis sehän on ehkä puhtaasti siitä, että jos sinua rangaistaan siitä, että joku 
muu organisaatiossa siinä myynnin ketjussa on kämmännyt ja sä et ole kämmän-
nyt, mutta se vaikuttaa sun tulospalkkion negatiivisesti, että sinulta otetaan se 
pois tai siitä vähennetään joku tietty prosentti. Niin siinähän sitten nostat kädet 
pystyyn että: ”no eihän tässä nyt ei voinut tehdä mitään, mutta niin vaan lähti 
siitä sitten rahat”.” H4 

5.7 Muuta 

Viimeisessä osiossa haastateltavat saivat omin sanoin kertoa tärkeitä tekijöitä hy-
välle tulospalkkausjärjestelmälle. Osiossa kysyttiin myös kehitysideoita, ja jatko-
tutkimusehdotuksia.  

 

”Ehkä se punainen lanka mulla tässä on ollut koko ajan se, että sen pitää olla tar-
peeksi hyvä. Sen (tulospalkkausjärjestelmän)  ei pidä olla semmoinen, että hy-
vään ansioon on niin kuin aivan mahdoton yksinkertaisesti päästä. Sen pitää olla 
varsin realistinen. Silloin se motivoi, mutta se pitää olla myös semmoinen, että 
jokainen ymmärtää sen, että jos sitä kauppaa ei tule, niin ei kukaan muukaan sit-
ten tee yhtään mitään. Että pitää olla sitä kanttia palkita myynnistä siinä tilan-
teessa sitten ja se on ylemmän johdon tehtävä, että mistä se kate sitten revitään.” 
H4 

”Selkeät mallit. Mieluummin rakentaa ne tulospalkkioiden mallit sillä tavalla, 
että siinä ei ole niinku sille kauppaa tai myyntiä tekevälle henkilölle kuin voitet-
tavaa. Että ei ole mitään semmoisia niinku, että tuotteesta saa tämän verran, 
mutta jos ei tee näin paljon, niin siitä saa vaikka 0,6 kertaa se maksatus. Mie-
luummin yleensä sillä, että ei voi huonon myyntipäivän tai jonkun muun poissa-
olon takia menettää. Että ei periaatteessa rangaista siitä, että on vaikka ollut huo-
nompia myyntipäiviä tai niitä poissaoloja.” H5 

”No mä itse ainakin haluaisin, että se aktiivinen seuranta olisi nyt mulla läsnä ja 
siinä voisi olla enemmän mittareita mukana, että pystyttäisiin justiin vaikka tuo-
teluokittain mittaamaan sitä omaa onnistumista, niin se olisi kyllä tosi jees.” H6 

”Realistinen ympäristö saavuttaa niitä tuloksia. Ja mikäli näin ei ole, pitäisi olla 
sitten mahdollisuus ja valmiudet muuttaa ja muokata niitä. Pätee kylläkin myös 
myyjään. Jos on ollut selkeästi tavoitteet liian löysiä, niin ehkä myyjänkin suun-
nalta pitäisi olla ymmärrystä sitten tulla siihen toiseen suuntaan, että nostetaan 
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niitä tavoitteita vähän. Mikä on kyllä varmasti hankalaa henkisesti lähteä saavu-
tettuja etuja heikentämään. Mutta avointa dialogia ikään kuin sen palkkioiden 
ympärillä pitäisi olla. Ei vuosittain, vaan kvartaaleittain tai puolivuosittain.” H3 

Kehitysehdotuksiksi mainittiin muun muassa yksilölähtöinen ei-numeraalinen 
myynnin kehittäminen, ja toiveita siitä, että etenkin myyntialalla aloittavien 
nuorten työsopimukset tehtäisiin laadukkaasti:  

 

”Yleensäkin myynti töissä ja tämmöisissä tulospalkkauksen perustuvissa töissä, 
että mitenkä joku yksilö voisi saavuttaa jonkun tietyn rahamäärän tai, että mi-
tenkä tiettyjä yksilöitä voitaisiin kehittää. Koska mä itse uskon siihen, että joka 
ikisellä on parantamisen varaa, ja että jos yhtiö tarjoaisi työkaluja ja opastusta 
työntekijöille, niin varmasti jokainen tienaisi sitä kautta enemmän. Että ei johdet-
taisiin pelkästään numeroiden kautta, vaan että olisi niinku sitä semmoista 
myynti valmentamista.” H6 

”Yleistasolla toivon vaan, että varsinkin isot työnantajat ja tietyt alat mitkä työl-
listää hyvin paljon nuoria myyntiä aloittavia henkilöitä. Niin toivon, että he pitä-
vät kiinni työaikasopimuksista, sekä pitävät provisionsa helposti saavutettavissa, 
järkevinä, ja kilpailukykyisinä, jotta jatkossakin nuoret pystyvät työllistymään 
tälle alalle ja pärjäämään.” H2 

Suurin osa jatkotutkimusehdotuksista liittyi erilaisten organisaatioiden käytössä 
olevien tulospalkkamallien vertailuun. Tulospalkkamallien eroavaisuudet siis 
selkeästi kiinnostavat tulospalkattuja toimihenkilöitä. Tämä jatkui muutaman 
haastateltavan kanssa mietinnöillä, että voisivatko tulospalkkamalleihin liittyvät 
kysymykset olla enemmän avoimen keskustelun ja kehityksen kohteena. Useim-
milla työnantajilla tarkemmat tiedot tulospalkkamallin sisällöstä ovat kuitenkin 
salassapidon alaista informaatiota.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tutkimuksen johtopäätökset 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada ajankohtaista tietoa tekijöistä, jotka koetaan 
tärkeiksi motivoivalle tulospalkkausjärjestelmälle. Tutkimuksen alussa ei määri-
telty erikseen valmiita hypoteeseja, vaan tarkoituksena oli saada poikkileikkaus 
tulospalkkaa ansaitsevien ammattilaisten kokemuksista ja mielipiteistä. Tarkoi-
tuksena ei ollut kumota aikaisempia tutkimustuloksia tai löytää universaaleja tu-
loksia. Tutkimuksen luonteen takia, joka keskittyi haastateltavien kokemuksiin, 
annettiin tutkimuksessa paljon tilaa haastateltavien äänelle. 

Tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys oli: ”Onko tulosperusteinen 
palkkausmalli työntekijää motivoiva?” Löydetyistä ongelmakohdista huolimatta 
vastaajat olivat yleisesti tyytyväisiä palkkamalliin, jossa ansainta syntyy ainakin 
osittain tehtyjen tulosten mukaan. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tulos-
palkkaus palkkamallina palkitsee oikeudenmukaisesti käytettyihin työtunteihin. 
Tulospalkkauksen ja työnkuvan monimutkaisuuden on todettu kasvattavan 
työntekijöiden valinnanvapautta työtapojen ja aikataulujen suhteen aikaisem-
missa laskentatoimien tutkimuksissa koskien tulospalkkausta. (Ortega, 2009). 
Tämä saattaa osittain selittää vastaajien tyytyväisyyttä. Tulospalkkaus jakaa vas-
tuuta toimihenkilölle enemmän, mutta toisaalta kasvattaa valinnanvapautta, jota 
aikaisempien tutkimusten perusteella arvostetaan. 

 Tulospalkkaus motivoi tekemään enemmän, ja parantamaan hyvästä suo-
rituksesta kohti erinomaista suoritusta puitteiden ollessa kunnossa. Toisaalta tu-
lospalkkaukselle luonteenomainen ansioiden vaihtelu aiheutti osalle stressiä ja 
epävarmuutta tulevaisuuden näkymistä, esimerkiksi mahdollisen sairastumisen 
myötä. Tulospalkkauksen tavoitteita ei tulisi tehdä liian vaikeaksi saavuttaa. 
Realistisesti asetetut tavoitteet hyväksytään todennäköisemmin yksilön toimesta 
henkilökohtaisella tasolla, joka vahvistaa sisäisestä motivaatiosta kumpuavaa 
tahtotilaa saavuttaa tavoitteet.  

Liian tiukat ja standardisoidut tavoitteet, jotka on asetettu ilman toimihen-
kilön osallistumista, lisäävät stressiä ja heikentävät tuottavuutta. (Shields, Deng, 
ja Kato, 2000). Erityisesti budjettitavoitteellisissa tulospalkkioissa toimijoiden 
tuottavuus on hyvä, jos tavoitteet ovat maltillisia, mutta huono, jos tavoitteet 
ovat vaikeasti saavutettavissa. (Bonner & Sprinkle, 2002.) 

Toisaalta, jos tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman tarkasti tuotta-
vuutta mittaava seurantamalli, pitäisi mittauksen kohteena olla ensisijaisesti suo-
ritteen synnyttämä nettotulos, eikä itse suorite. Tämä on ristiriidassa teorian 
kanssa, jonka mukaan suorituskyvyn mittauksen tulisi mahdollisimman tarkasti 
mitata toimijan antamaa työpanosta. Tällainen seurantamalli on kuitenkin ylei-
sempää toimijoilla, joilla on erityistä tietoa koskien omaa toimenkuvaansa, kuten 
toimitusjohtajalla. (Raith, 2008.) 
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Seuraava tutkimuskysymys oli: ”Onko tulospalkkausmalli helposti ym-
märrettävä?”. Tähän voidaan varovasti nostaa esille, että tulospalkkaus koetaan 
helpommin epäselväksi, kuin monet muut palkkausmallit. Erityisesti sen takia, 
että tulospalkkausmallit voivat sisältää vastausten perusteella monia eri muuttu-
jia, joista ansainta on riippuvainen. Etenkin leikkurit, kertoimet, ja erilaiset ehdot 
provisiomaksatusten oikeuden syntymisen perustana aiheuttivat vastaajissa ne-
gatiivisa tuntemuksia, varsinkin jos niitä kasataan liikaa toistensa päälle, mutta 
ne myös lisäsivät epätietoisuutta omista tulevista ansioista. Erilaisia seurantajär-
jestelmiä ja mittaristoja pidettiin hyvänä asiana omien ansioiden seurannan hel-
pottamiseksi ja omien ansioiden kertymisen ymmärtämiseksi. Seurantajärjestel-
missä ja mittaristoissa koettiin myös puutteita, joista yleisimmiksi nostettiin, ettei 
se aina näytä oman suoriutumisen ja ansainnan välistä suhdetta ymmärrettävästi 
ja reaaliaikaisesti. Haastateltavien mukaan seurantajärjestelmien ennustamat an-
siot saattoivat poiketa suurestikin maksatukseen lähtevistä palkkioista.  

Tutkimuksen viimeinen, ja samalla päätutkimuskysymys oli: ”Mitkä tekijät 
tulosperusteisessa palkkamallissa ovat työntekijän sitoutumisen ja motivaation 
kannalta kriittisiä?” Tutkimuksen haastatteluosuuden puolivälin jälkeen alkoi 
hahmottumaan muutamia pääteemoja, joihin suurin osa vastauksista linkittyi. 
Vaikka haastateltavat nostivatkin useita erilaisia mahdollisia ongelmakohtia itse 
tulospalkkausjärjestelmässä, nousivat itse tulospalkkausjärjestelmän ympärillä 
tapahtuvat asiat yllättävän suureen merkitykseen. Etenkin kommunikaatio ja 
proaktiivisen dialogin käyminen johdon ja toimihenkilöiden välillä korostui. Mo-
net negatiiviset tuntemukset kumpusivat liian erilleen linnoittautuneesta joh-
dosta. Ylhäältä alaspäin valuvia myyntitavoitteita ilman vuoropuhelua halvek-
suttiin, kun taas yhdessä tehtyjä toimintamalleja ja tavoitteita pidettiin hyvänä 
asiana. Vastauksista sai kuvan, että tulospalkattujen ja palkkamallista päättävän 
johdon välistä ”muuria” tulisi rikkoa.  Se, että tulospalkkaa saava pääsi edes mu-
kaan päätöksentekoon, jossa päätettiin tulospalkkion provisioiden maksatuspe-
rusteista lisäsi sitoutumista ja motivaatiota tehdä tuloksia, vaikka päätetty lop-
putulos ei olisi ollut itselle suotuisa. Suomalaisessa kulttuurissa rahasta puhumi-
nen voi jollain tasolla olla vieläkin hieman tabu. Tulospalkkauksesta pitäisi pys-
tyä puhumaan avoimemmin organisaation sisällä, jossa itse ansainta ja ansain-
nan perusteena oleva suoritus linkittyvät vahvasti toisiinsa. Tutkimuksen tulos-
ten perusteella tulospalkattua toimihenkilöä motivoivat hyvät suoritukset, joilla 
ansaitsee. Mutta toisaalta tulospalkattua toimihenkilöä motivoi hyvä ansainta, 
joka tulee hyvistä suorituksista. Tämä muodostaa jonkin asteisen dilemman, 
jossa hyvistä suorituksista puhuessa, tulee motivoinnin näkökulmasta ansainta 
väistämättä eteen tulospalkkauksen aihepiirissä. Se on parempi silloin käsitellä 
avoimesti ja ajatuksia jakaen. 

Motivoivassa ja sitouttavassa tulospalkkausjärjestelmässä yksinkertainen 
on kaunista. Toimihenkilöt joutuivat tulospaineiden alla keskittymään vaativiin 
suorituksiin, jotka usein vaativat myös hyviä sosiaalisia taitoja, ja jossa ”ei saa 
puristaa liikaa mailaa”. Tällaisessa ympäristössä kaikki ylimääräiset stressiä ja 
epävarmuutta aiheuttavat tekijät haluttiin toimihenkilöiden toimesta minimoida. 
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Esimerkiksi palkkiomallin jatkuva muuttuminen nähtiin huonona asiana, sillä ti-
lanteeseen adaptoituminen vaatii lisää henkisiä resursseja. Jos tulospalkkiojärjes-
telmä ohjaa liikaa yksilön toimintaa johonkin ennalta päätettyyn tarkkaan suun-
taan, se voi alentaa toimihenkilöiden sisäistä motivaatiota ulkoisen kontrolli teo-
rian mukaisesti. Toimihenkilöille tulisi jättää tarpeeksi tilaa toteuttaa itseänsä, ja 
löytää hänelle toimivia toimintatapoja, joilla saavuttaa ennalta henkisesti hyväk-
syttyjä päämääriä. Lisäksi kaikki palkkioihin oikeuttavat ja epäävät ehdot tulisi 
informoida mahdollisimman yksinkertaisesti ja helposti tulkittaviksi, ettei mah-
dollisia konflikteja pääsisi syntymään.  

Onnistumisen ja tämän kautta syntyvän ansaitsemisen mahdollisuudet tu-
lisi olla organisaation horisontaalisella tasolla samat yrityksen toimihenkilöiden 
kesken. Haastatteluista ilmeni, että fyysisten myyntipaikkojen välillä oli kilpai-
lua, joka saattoi jakaa myyjät eri luokkiin, muodostaen eräänlaisen kuilun kah-
den tai useamman ryhmän välille. Hyvillä myyntipaikoilla myyjät suoriutuivat 
keskimääräisesti paremmin, ja saivat täten todennäköisemmin myös seuraavat 
myyntivuorot hyville paikoille. Vastaavasti hiljaisemmilla myyntipaikoilla toi-
mivat joutuivat tekemään keskimääräistä parempia suorituksia pienemmän asia-
kasvirran parissa päästäkseen myymään hyvillä kauppapaikoilla jatkossa. Vas-
taajat nostivat myös esille, että organisaatiossa epäoikeudenmukaisuuden tun-
netta synnyttivät tilanteet, jossa työntekijä olisi määrällisesti tehnyt saman verran, 
tai jopa enemmän työnantajan vaatimia töitä, mutta sai vähemmän ansioita. Täl-
laiset tilanteet saattoivat syntyä esimerkiksi silloin, jos yksittäinen myyjä teki jat-
kuvasti ja huolellisesti johdon vaatimat asiakaspalvelutilanteet ”viimeiseen asti”. 
Tällainen toiminta ei usein ollut tulospalkkioiden maksatuksen mitattava asia, 
vaikka se tuottikin asiakkaille paljon lisäarvoa, ja sitä odotettiin toimihenkilöiltä 
johdon toimesta. Organisaation tulisi tällaisessa tilanteessa joko integroida asia-
kaspalvelu ja sen laatu mukaan osaksi tulospalkkaa, tai huolehtia, että asiakas-
palvelutilanteet hoidetaan määrällisesti kaikkien toimihenkilöiden puolesta tasa-
vertaisesti. 

Useissa yrityksissä asiakastyytyväisyys yhdistetään tulevaan taloudelliseen 
tuloksentekokykyyn, jota mitataan yksikön liikevaihdolla ja käyttökatteella. Yri-
tykset eivät usein kuitenkaan yhdistä asiakastyytyväisyyden tasoa operatiivisiin 
kustannuksiin. Asiakastyytyväisyys nähdään myös usein yritysten toimesta pit-
kän aikavälin menestyksen tekijänä, eikä niinkään välittömänä hyvänä taloudel-
lisena suoriutumisena. Yrityksen strategia, jossa pyritään parantamaan asiakas-
tyytyväisyyttä, vaatii ajattelumallin muutosta, jossa asiakastyytyväisyyden pa-
rantaminen nähdään välittömänä operatiivisena kuluna. Kun nämä kulut hyväk-
sytään organisaation sisällä henkisesti, voidaan toimijoille maksaa asiakaslaadul-
listen suoritusten hyvistä tuloksista, joita ei usein pysty suoraan mittaamaan ra-
hallisena arvona yksikkötasolla. (Banker ym. 2000.) 

 Johdon tulisi minimoida tulospalkkion vaihtelu, joka ei ole työn vaatimasta 
suoriutumisesta riippuvaa, sekä kertoa läpinäkyvästi toimihenkilöille tulospalk-
kion vaihtelua aiheuttavat tekijät. Tulospalkkioiden horisontaalinen epätasainen 
hajaantuminen ei itsessään laske palkinnan kannustavuutta, jos hajaantumisen 
aiheuttavat tekijät ovat hyvin tiedossa, eikä niitä pidetä epäreiluina. (Grabner ja 
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Martin, 2021). Tein tutkimuksen johtopäätöksien pohjalta mallin tulospalkkauk-
sen motivointia ja sitouttamista lisäävistä tekijöistä (Kuvio 1). 

Tutkimuksen tulokset olivat kokonaisuutena varsin yhteneviä alan aikaisempien 
tutkimustulosten, varsinkin laskentatoimen psykologian teorioiden pohjalta teh-
tyjen tutkimusten kanssa. Tutkimuksen alussa määritellyt tavoitteet täyttyivät. 
Yhteenvetona, tutkimuksessa korostunut tekijä saaduista tutkimustuloksista pei-
laten aikaisempiin tutkimuksiin, oli haastateltavien arvostus toimintatavalle, 
jossa johto pyrki avoimeen dialogiin toimihenkilöiden kanssa, koskien varsinkin 
palkkiomallia ja tahtotilaa, vaikka neuvottelujen lopputulos ei olisikaan itselle 
suotuisa. Sisäistä motivaatiota vahvistavat tekijät, kuten esimerkiksi kognitiivi-
sen dissonanssi teorian mukainen tavoitteiden ja toimintamallien henkinen hy-
väksyminen ennen toimintaa, nähtiin siis tärkeänä kokonaismotivaation raken-
tumiselle. Johdon tulisi siis luoda toimihenkilöille mahdollisuuksia ja paikkoja 
hyväksyä asetetut toimintamallit ja tavoitteet, esimerkiksi osallistamisen kautta, 
eikä keskittyä pelkästään ulkoista motivaatiota ruokkiviin rahallisiin kannusti-
miin. Hyvä tulospalkkausmalli on siis kokonaisuus, joka vahvistaa tehtävien 
suoritteiden merkityksellisyyttä sisäisen motivoinnin keinoin, mutta huomioi 
myös ulkoisen motivaation rahallisten palkkioiden muodossa. 

 

Kuvio 1. Tulospalkkauksen motivaatiota ja sitouttamista lisäävät tekijät. 
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6.2 Rajoitteet ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksessa haastateltiin kuutta tulospalkattua toimihenkilöä, jotka kertoivat 
omista kokemuksistaan suhteessa tulospalkkaukseen. Tarkoituksena oli saada 
ajankohtaisia suuntaviivoja ja tekijöitä, joita kannattaa ottaa huomioon rakenta-
essaan motivoivaa ja sitouttavaa tulospalkkausjärjestelmää. Otannan pienestä lu-
kumäärästä johtuen tutkimuksen tuloksia ei voi kuitenkaan yleistää ohjeistuk-
sena tulospalkkauksen tekijöistä, jotka koetaan keskimääräisesti negatiivisina tai 
positiivisina tulospalkattujen mielestä. Lisäksi tutkimuksen perustana käytetty 
laskentatoimen psykologian teoria korostaa sitä, että miten eri tekijät koetaan, on 
hyvin yksilöllistä, ja ne vaihtelevat eri yksilöiden välillä. Tutkimus eroaa siis mo-
neen muuhun tutkimukseen siten, ettei se oleta yksilön toimivan aina täysin ra-
tionaalisesti tai hyödynmaksimoinnin mukaisesti, joka on tyypillistä uusklassi-
selle taloustieteelle. Tutkimuksen haastateltavat joutuivat omaksumaan paljon 
alaansa liittyvää tietotaitoa ja asiantuntijuutta, joka saattoi myös osaltaan selittää 
sisäisen motivaation, ja sitä ruokkivien kannustimien tärkeyttä. Otannan pie-
nestä lukumäärästä johtuen tiettyjen haastateltavien henkilökohtaiset kokemuk-
set saattoivat ali tai yli korostua tutkimuksen tuloksissa.  

Tutkimus tarjoaa jatkotutkimusmahdollisuuksia otantakokoa kasvatta-
malla, käyttämällä kvantitatiivista tutkimusmenetelmää, ja yhdistämällä siihen 
esimerkiksi peliteorian. Tutkimuksella voisi saada tarkemman tuloksen tulos-
palkkauksen eri muuttujista suhteessa kokonaisuuteen, ja niiden motivaatiota ja 
sitoutumista mahdollisesti vahvistavista tai heikentävistä tekijöistä.  
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LIITTEET 

Liite 1:  
 

Puolistrukturoitu haastattelurunko 
 
Taustat: 
1. Haastateltavan koulutustausta, 2. viimeisin työhistoria, ja 3. tehtävä organisaatiossa. 
Seuranta ja mittaristot 
4. Millaisia mittareita tai järjestelmiä sinulla on, joilla voit seurata provisioiden tai tulos-
palkan kertymistä? 
5. Kuinka hyvin pystyt edellä mainituilla mittareilla tai järjestelmillä hahmottamaan re-
aaliaikaisen kuvan kertyneistä tai ennustetuista palkkioista? 
6. Onko mielestäsi mittaristoja helppo ymmärtää ja tulkita?  
7. Millaisia mittaristoja tai tietoa haluaisit saada, joka auttaisi sinua hahmottamaan ker-
tynyttä tai ennustettua palkkaa? 
Palkkamallin ymmärrettävyys 
8. Kuinka ymmärrettävänä koet nykyisen tulospalkkausjärjestelmäsi? 
9. Oletko päivittäin perillä kertyneistä tai ennustetuista tulosperusteista ansioista? 
10. Mitkä tekijät tai osa-alueet mielestäsi vähentävät tulospalkkamallin ymmärrettä-
vyyttä? 
Stressi ja epävarmuus 
11. Mitkä tekijät tulospalkkauksessa voivat mielestäsi aiheuttaa taloudellista epävar-
muutta henkilökohtaisella tasolla?  
12. Koetko, että tulospaineet ja tulostavoitteet kannustavat tekemään määrällisesti 
enemmän? 
13. Koetko, että tulospaineet ja tulostavoitteet voivat johtaa luovuuden vähentymiseen?  
Tarkoituksenmukaisuus 
14. Koetko, että tulospalkkioinnissa palkitsemisen mittarina ovat oikeat asiat?  
15. Koetko, että tulospalkkiointi palkitsee oikeudenmukaisesti tehdystä työstä suhteessa 
käytettyyn aikaan ja tunteihin? 
Sitouttaminen 
16. Mitkä tekijät mielestäsi voivat lisätä epäoikeudenmukaisuuden tuntemista tulos-
palkkausjärjestelmässä? 
17. Mitkä tekijät tulospalkkauksessa mielestäsi lisäävät sitoutumista työnantajaan?  
18. Mitkä tekijät tulospalkkauksessa mielestäsi heikentävät sitoutumista työnantajaan?  
Tulospalkkaus ja motivaatio: 
19. Mitkä asiat tulospalkkausjärjestelmässä tai sen ympärillä lisäävät mielestäsi motivaa-
tiota hyvin hoidettuina? 
20. Mitkä asiat tulospakkausjärjestelmässä tai sen ympärillä heikentävät mielestäsi mo-
tivaatiota huonosti hoidettuina? 
 
Muuta: 
21. Tuleeko mieleesi jotain muita kriteereitä tai tekijöitä, jotka ovat tärkeitä motivoivalle 
tulospalkkausjärjestelmälle?  
22. Muita kehitysehdotuksia aiheen tiimoilta? 
23. Onko sinulla jotain jatkotutkimusehdotuksia aiheen tiimoilta?  
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